
ใชบังคับสวนราชการ

สวนราชการ   หมายความวา
กระทรวง   ทบวง  กรม
หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐบาลทั้งใน

ราชการบริหารสวนกลาง

ราชการบริหารสวนภูมิภาค

ราชกาบริหารสวนทองถิน่

ราชการในตางประเทศ

และใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย

มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่  1  มิถุนายน   2526

ระเบียบงานสารบรรณ

วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526



ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยสารบรรณระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยสารบรรณ  
พพ..ศศ.2526.2526

““งานสารบรรณงานสารบรรณ””  หมายความวาหมายความวา   งานที่งานที่

เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแตการจัดทําเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแตการจัดทํา    
การรับการรับ  การสงการสง  การเก็บรักษาการเก็บรักษา  การยืมการยืม  จนถึงการทําลายจนถึงการทําลาย



ประโยชนของงานสารบรรณ

ทําใหการปฏบิัติงานเปนระบบ

มีความเปนระเบียบ

เกิดความประหยัด

สะดวกตอการอางอิงและคนหา

เกิดความตอเนื่องในการทํางาน



““หนังสือราชการหนังสือราชการ””  คอืเอกสารทีเ่ปนหลักฐานในราชการคอืเอกสารทีเ่ปนหลักฐานในราชการ  

1.1.  หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการกับสวนราชการหนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการกับสวนราชการ

2.2.  หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกหนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก

3.3.  หนวยงานอื่นใดที่มิใชสวนราชการหนวยงานอื่นใดที่มิใชสวนราชการ    หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงหรือบุคคลภายนอกมีมาถึง

สวนราชการสวนราชการ

4.4.  เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการเอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ

5.5.  เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมายเอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย   ระเบียบระเบียบ   หรือหรือ    
ขอบังคับขอบังคับ

6.  6.  ขอมูลขาวสารหรือหนังสือที่ไดรับจากระบบสารบรรณขอมูลขาวสารหรือหนังสือที่ไดรับจากระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสอิเล็กทรอนิกส



สารบรรณอิเล็กทรอนิกส

ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตร ีวาดวยงานสารบรรณ 
(ฉบับที ่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดวยงานสารบรรณ

พ.ศ. ๒๕๒๖



สาระสําคัญ

กําหนดวธิีปฏิบัติในการตดิตอราชการ

ใหสามารถตดิตอทางเครือ่งมอืสื่อสารดวยระบบรับสง

ขาวสารอิเล็กทรอนิกสได

โดยไมตองจดัสงหนังสือเปนเอกสารยืนยัน

เวนแตจะเปนเรือ่งสําคัญ



หนงัสือราชการมีหนงัสือราชการมี  66  ชนิดชนิด  คือคือ
1.1.  หนังสือภายนอกหนังสือภายนอก

2.2.  หนังสือภายในหนังสือภายใน

33..  หนังสือประทบัตราหนังสือประทบัตรา

4.4.  หนังสือสั่งการหนังสือสั่งการ

5.5.  หนังสือประชาสัมพันธหนังสือประชาสัมพันธ

6.6.  หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้น  หรือรับไวเปนหลักฐานหรือรับไวเปนหลักฐาน

ในราชการในราชการ    ไดแกไดแก  หนังสือรับรองหนังสือรับรอง  รายงานการประชุมรายงานการประชุม  
และบันทึกและบันทึก



““หนังสือภายนอกหนังสือภายนอก””  คือคือ  หนังสือติดตอราชการที่เปนหนังสือติดตอราชการที่เปน

แบบแบบพิธีพิธีโดยใชโดยใชกระดาษตราครุฑกระดาษตราครุฑเปนหนังสือติดตอระหวางสวนเปนหนังสือติดตอระหวางสวน

ราชการราชการ  หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ  
หรือที่มีถึงบุคคลหรือที่มีถึงบุคคล  ตองมีตองมี

11..  ที่ที่
33..  วันวัน  เดือนเดือน  ปป
55..  คําขึ้นตนคําขึ้นตน

22..  สวนราชการเจาของหนังสือสวนราชการเจาของหนังสือ

4.4.  เรือ่งเรือ่ง

6.6.  อางถึงอางถึง  ((ถามีถามี))

7.7.  สิ่งที่สงมาดวยสิ่งที่สงมาดวย  ((ถามีถามี))

9.9.  คําลงทายคําลงทาย

8.8.  ขอความขอความ

10.10.  ลงชื่อลงชื่อ

11.11.  ตําแหนงตําแหนง

13.13.  โทรโทร..

12.12.  สวนราชการเจาของเรื่องสวนราชการเจาของเรื่อง

14.14.  สําเนาสงสําเนาสง  ((ถามีถามี))
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ตัวอยางหนังสือภายนอกตัวอยางหนังสือภายนอก



เลขที่หนงัสือประกอบดวย

รหัสตวัพยญัชนะ

เลขประจําตัวของเจาของเรื่อง

เลขทะเบียนหนังสือสง



รหัสตัวพยัญชนะ

รหัสพยัญชนะ  ๒  ตัว  ใชแทนชื่อกระทรวง  ทบวง  หรอืสวนราชการที่ไม
สังกัดสาํนักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  ทบวง  หรือจังหวัด

การกําหนดตัวพยัญชนะนอกจากที่กําหนดไวนี้

ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งเปนผูรักษาการตามระเบียบเปนผูกําหนด
รหัสตัวพยัญชนะ

สําหรับจังหวัด  ใหกําหนดโดยหารือกระทรวงกระทรวงมหาดไทยเพื่อมิให
การกําหนดอักษร ๒ ตัวนี้มีการซ้ําซอน



รหัสตัวพยัญชนะ

• หนังสือของคณะกรรมการใหกําหนดรหัสตัวพยัญชนะเพิ่มขึ้น
ไดตามความจําเปน

แตไมเกิน  ๔ ตัวอักษร   เชน........

• ที่ นร (อกม) 0105/ว

• ที่ นร (อกม) 0105/ว



ตัวอยางเลขทีห่นังสือ

สํานักนายกรัฐมนตร.ี......... นร

๑. สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี                    01

๒. กรมประชาสัมพันธ                                  02                        

 ๓. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค       03

 สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี                    นร 01

 ๑. กองกลาง                                          นร 0101/

๒. กองการเจาหนาที ่                             นร  0102/

๓. กองคลัง                                             นร  0103/

๔. ศูนยบริการประชาชน                        นร  0104/

๕. สํานักกฎหมายและระเบียบกลาง       นร  0105/



การอางถึง

• การอางถึงใหอางถงึหนังสือฉบับสุดทายที่ตดิตอกนัเพียง

ฉบับเดียว

เวนแตมีเรื่องอืน่ที่เปนสาระสําคัญตองนํามาพิจารณา  
จึงอางหนังสือฉบับอืน่

ที่เกี่ยวของ



สิ่งที่สงมาดวย

• ใหลงชื่อ   สิ่งของ  เอกสาร  หรอืบรรณสารที่สงไปพรอม
กับหนังสือนัน้

• ในกรณีไมสามารถสงไปในซองเดียวกันไดใหแจงดวยวา

สงไปโดยทางใด  เชน

สิ่งที่สงมาดวย  เครื่องถายเอกสาร   จํานวน   ๑๑  
เครือ่งทางรถไฟ



การลงชื่อ

• ใหลงลายมือชื่อของเจาของหนังสือและพมิพชื่อเต็มของเจาของ

หนังสือไวใตลายมือชื่อ

• การพมิพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อใหใชคํานําหนานามวา

นาย   นาง  นางสาว หนาชื่อเต็มใตลายมือชื่อ

• เวนแตกรณีดังตอไปนี้



การลงชื่อ

๑. กรณีสตรีที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  หรือมีสามีที่ไดรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ทานผูหญิง  หรือคุณหญิง  (หรือคุณ) แลวแตกรณี
ไวหนาชื่อเต็มใตลายมือชื่อ

๒. กรณีที่เจาของลายมือชื่อมีบรรดาศักดิ์  หรือฐานันดรศักดิ์   ใหพิมพคํา
เต็ม    ของบรรดาศักดิ์  หรือฐานันดรศักดิ์ 
ไวหนาชื่อเต็มใตลายมือชื่อ



การลงชื่อ (ตอ)

 ๓. กรณีเจาของลายมือชื่อมียศที่ตองใชยศประกอบชื่อ
ใหพิมพ   คําเต็มของยศ  ไวหนาลายมือชื่อ
และพิมพ  ชื่อเต็ม  ไวใตลายมือชื่อ
เชน         ลงชื่อ  วาที่รอยตรี        -(ลายเซ็น)-

(วินัย   ชาคริยานุโยค)
๔. กรณีที่มีกฎหมายหรือระเบยีบกําหนดใหใชตําแหนงทางวิชาการ

เปนคํานําหนา  ใหถือปฏิบตัิตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น 
“หลักเกณฑตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใชตําแหนงทางวิชาการ
เปนคํานําหนานาม พ.ศ. 2536”



การใชตําแหนงทางวชิาการเปนคํานําหนานามประกอบคํา

นําหนานามอยางอื่น  ใหเรยีงลําดับกอนหลังดังนี้

๑.  ตาํแหนงทางวิชาการ

๒. ยศ

๓. บรรดาศักดิ ์   ฐานนัดรศักดิ ์ หรือคํานาํหนานามสตรทีี่
ไดรับพระราชทาน   เครื่องราชอสิริยาภรณและมีสิทธิใช
คํานาํหนานามนัน้ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือประกาศ
ของทางราชการ  เชน



การลงชื่อ

กรณีเขียนในขอความ

เรียน   ศาสตราจารย  รอยเอก  หมอมหลวง   .....(ระบุชื่อ)...................
ไดแจงให ศาสตราจารย  รอยเอก  หมอมหลวง   .....(ระบุชื่อ)...................
ทราบดวยแลว

กรณีพิมพประกอบการลงชื่อ

ขอเสดงความนับถือ

รอยเอก            ลายมือชื่อ
(ศาสตราจารย  หมอมหลวง..............)

ตําแหนง



““หนังสือภายในหนังสือภายใน””  คือคือ  หนังสือติดตอภายในกระทรวงหนังสือติดตอภายในกระทรวง  
ทบวงทบวง  กรมกรม  หรือจังหวัดเดียวกันหรือจังหวัดเดียวกัน  ใชกระดาษบันทึกขอความใชกระดาษบันทึกขอความ

1.1.  สวนราชการสวนราชการ

3.3.  วันที่วันที่

5.5.  คําขึ้นตนคําขึ้นตน

2.2.  ที่ที่
4.4.  เรือ่งเรือ่ง

6.6.  ขอความขอความ

7.7.  ลงชื่อและตําแหนงเชนเดียวกับหนังสือภายนอกลงชื่อและตําแหนงเชนเดียวกับหนังสือภายนอก
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ตัวอยางหนังสือภายในตัวอยางหนังสือภายใน



““หนังสือประทับตราหนังสือประทับตรา””  คือคือ  หนังสือที่ใชประทับตราหนังสือที่ใชประทับตรา

แทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไป  โดยโดย

หัวหนาสวนราชการระดับกองหรือที่ไดรับมอบหมายจากกรมหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือที่ไดรับมอบหมายจากกรม  
เปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับตราในกระดาษตราครุฑเปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับตราในกระดาษตราครุฑ  ใชกรณีที่ใชกรณีที่

ไมใชเรื่องสําคัญไมใชเรื่องสําคัญ  คือคือ
1.1.  ขอรายละเอียดเพิ่มเติมขอรายละเอียดเพิ่มเติม

2.2.  สงสําเนาหนังสือสงสําเนาหนังสือ

3.3.  ตอบรับทราบทีไ่มเกี่ยวกับราชการสําคัญตอบรับทราบทีไ่มเกี่ยวกับราชการสําคัญ  หรือการเงินหรือการเงิน

4.4.  แจงผลงานที่ดําเนินการไปแลวแจงผลงานที่ดําเนินการไปแลว

5.5.  การเตือนเรื่องที่คางการเตือนเรื่องที่คาง

6.6.  เรื่องที่หัวหนาสํานักงานระดับกรมขึ้นไปกําหนดใหเรื่องที่หัวหนาสํานักงานระดับกรมขึ้นไปกําหนดให

ใชเปนหนังสือประทับตราใชเปนหนังสือประทับตรา
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ชั้นความเร็ว  (ถามี)

ที่.......................

ถงึ........................................

ขอความ....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................

.........................................................................

.....................................................................................................................

........................................................................

.....................................................................................................................

........................................................................

.....................................................................................................................

........................................................................

(ชื่อสวนราชการที่สงหนังสือออก)

(ตราชื่อสวนราชการ)



หนงัสือสั่งการหนงัสือสั่งการ  มีมี  33  ชนดิชนดิ

1.1.  คําสั่งคําสั่ง  ขอความที่ผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยขอความที่ผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวย

กฎหมายกฎหมาย  ใชกระดาษตราครุฑมรีายละเอียดใชกระดาษตราครุฑมรีายละเอียด  คําสั่งคําสั่ง  ที่ที่  เรื่องเรื่อง  ขอความขอความ  สั่งสั่ง  ณณ  
วันที่วันที่  ลงชื่อลงชื่อ  ตําแหนงตําแหนง

2.2.  ระเบียบระเบียบ  คือคือ  บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาทีไ่ดวางไวโดยอาศัยบรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาทีไ่ดวางไวโดยอาศัย

อํานาจตามกฎหมายอํานาจตามกฎหมาย  เพื่อถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนประจําเพื่อถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนประจํา  ใชกระดาษตราใชกระดาษตรา

ครุฑครุฑ  มีรายละเอียดมีรายละเอียด  ระเบียบระเบียบ  ((ทีล่งชื่อสวนราชการทีล่งชื่อสวนราชการ))  วาดวยวาดวย  ((เรื่องอะไรเรื่องอะไร))  
ฉบับที่ฉบับที่  พพ..ศศ.. ........  ขอความขอความ  ขอขอ  ประกาศประกาศ  ณณ  วันที่วันที่  ลงชื่อลงชื่อ  ตําแหนงตําแหนง

3.3.  ขอบังคับขอบังคับ  คือคือ  บรรดาขอความที่กําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของบรรดาขอความที่กําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของ

กฎหมายกฎหมาย  ใชกระดาษตราครุฑใชกระดาษตราครุฑ  รายละเอียดมีรายละเอียดมี  ขอบังคับวาดวยขอบังคับวาดวย  ฉบับที่ฉบับที่  พพ..ศศ..
........  ขอความขอความ  ขอขอ  ประกาศประกาศ  ณณ  วันที่วันที่  ลงชื่อลงชื่อ  ตําแหนงตําแหนง
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คําสัง่ (ชื่อสวนราชการหรือตําแหนงของผูมีอํานาจที่ออกคําสัง่)

ที่………………./ (เลขปพุทธศกัราชที่ออกคําสั่ง)

เรื่อง……………………………………………………………………..

------------------------------

(ขอความ)……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

…………..…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………..................................................................................................

ทั้งนี้  ตั้งแต…………………………………………………………..

สัง่ ณ วันที่…………………………………..พ.ศ……………..

(ลงชื่อ)

(พิมพชื่อเต็ม)

(ตําแหนง)

คําสั่ง
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ระเบียบ (ชื่อสวนราชการที่ออกระเบียบ)

วาดวย………………………………

(ฉบับที่…………ถามีเรื่องเดียวกันเกินกวา  1 ฉบับ)

พ.ศ.………………………..

------------------------------

(ขอความ) ใหอางเหตุผลโดยยอเพื่อแสดงถงึความมุงหมายที่ตองออกระเบียบ  และอางถึง

กฎหมายที่ใหอํานาจออกระเบียบ (ถามี)

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียนวา “ระเบียบ……………………………………..พ.ศ……………..”

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต……………………………………………..เปนตนไป

………………………………………

ขอ (สุดทาย) ผูรักษาการตามระเบียบ (ถามีแบงเปนหมวดใหนําขอผูรักษาการตามระเบียบ

ไปกําหนดเปนขอสุดทายกอนที่จะขึ้นหมวด 1)……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

ประกาศ  ณ  วันที่……………………………………พ.ศ…………………...

(ลงชื่อ)

(พิมพชื่อเต็ม)

(ตําแหนง)

 ระเบียบ
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ขอบังคับ (ชื่อสวนราชการที่ออกระเบียบ)

วาดวย……………………………………………….

(ฉบับที…่ถามีเรื่องเดียวกันเกินกวา  1 ฉบับ)

 พ.ศ.…………

------------------------------

(ขอความ) ใหอางเหตุผลโดยยอเพื่อแสดงถงึความมุงหมายที่ตองออกขอบังคับ  และอางถงึ

กฎหมายที่ใหอํานาจออกบังคับ

ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียนวา “ขอบังคับ……………………………………..พ.ศ……………..”

ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแต……………………………………………..เปนตนไป

………………………………………

ขอ (สุดทาย) ผูรักษาการตามขอบังคับ (ถามีแบงเปนหมวด ใหนําขอผูรักษาการไปกําหนด

เปนขอสุดทายกอนที่จะขึ้นหมวด 1)………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

ประกาศ ณ วันที่……………………………………พ.ศ…………………...

(ลงชื่อ)

(พมิพชื่อเต็ม)

(ตําแหนง)

 ขอบังคับ



หนงัสือประชาสัมพันธหนงัสือประชาสัมพันธ  มีมี  33  ชนดิชนดิ

1.1.  ประกาศประกาศ  ชี้แจงชี้แจง  หรือแนะทางปฏิบัติหรือแนะทางปฏิบัติ  ใชกระดาษตราครฑุใชกระดาษตราครฑุ  มีมี
รายละเอียดรายละเอียด  ประกาศประกาศ  เรือ่งเรือ่ง  ขอความขอความ  ประกาศประกาศ  ณณ  วันที่วันที่  ลงชื่อลงชื่อ  ตําแหนงตําแหนง

2.2.  แถลงการณแถลงการณ  บรรดาขอความทีท่างราชการแถลงเพื่อทําความบรรดาขอความทีท่างราชการแถลงเพื่อทําความ

เขาใจในเรือ่งตางๆเขาใจในเรือ่งตางๆ  ใหชัดเจนใหชัดเจน  ใชกระดาษตราครุฑใชกระดาษตราครุฑ  มีรายละเอยีดมีรายละเอยีด  
แถลงการณแถลงการณ  เรือ่งเรือ่ง  ฉบับที่ฉบับที่  ขอความขอความ  สวนราชการที่แถลงสวนราชการที่แถลง  วันวัน  เดือนเดือน  ปป

3.3.  ขาวขาว  บรรดาขอความที่เห็นสมควรเผยแพรใหทราบบรรดาขอความที่เห็นสมควรเผยแพรใหทราบ  มีรายละเอียดมีรายละเอียด  
คือคือ  ขาวขาว  เรื่องเรื่อง  ฉบับที่ฉบับที่  ขอความขอความ  สวนราชการที่ออกขาวสวนราชการที่ออกขาว  วันวัน  เดือนเดือน  ปป
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ประกาศ (ชื่อสวนราชการที่ออกประกาศ)

เรื่อง…...……………………………………………..

------------------------------

(ขอความ) …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………...            

………………………………………………………………………………………………………

ประกาศ  ณ วันที่……………………………………พ.ศ……

(ลงชื่อ)

(พิมพชื่อเต็ม)

(ตําแหนง)

ประกาศ
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 ขาว (ชื่อสวนราชการที่ออกขาว)

เรื่อง…...………………………………………..…….

ฉบับที…่………………..……(ถาม)ี

------------------------------

(ขอความ) …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………...            

……………………………………………………………………………………………………

(สวนราชการที่ออกขาว)

(วัน เดือน ป)

ขาว  



แถลงการณ (ชื่อสวนราชการที่ออกแถลงการณ)
เรื่อง..........................................................................................

ฉบับที.่.................(ถาม)ี

(ขอความ).............................................................................................................

........................................................................................................
......................................

........................................................................................................
.....................................

........................................................................................................
................,,,,,,,,,,,,,........

........................................................................................................
.....................................

........................................................................................................
.....................................



--  เปนหนังสือที่ทางราชการทาํขึ้นนอกเหนือเปนหนังสือที่ทางราชการทาํขึ้นนอกเหนือ  55  ชนิดขางตนชนิดขางตน

--  หนังสือที่หนวยงานอื่นที่มิใชสวนราชการหรือหนังสือที่หนวยงานอื่นที่มิใชสวนราชการหรือ

บุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการและสวนราชการรับไวเปนบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการและสวนราชการรับไวเปน

หลักฐานหลักฐาน  มีมี  44  ชนิดชนิด  คือคือ
1.1.  หนังสือรับรองหนังสือรับรอง

2.2.  รายงานการประชุมรายงานการประชุม

3.3.  บันทึกบันทึก

4.4.  หนังสืออื่นๆหนังสืออื่นๆ  ที่จัดทําขึ้นเปนหลักฐานของทางราชการที่จัดทําขึ้นเปนหลักฐานของทางราชการ
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(ขอความ) หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา (ระบุชื่อบุคคล  นิติบุคคลหรือหนวยงานที่

จะใหการรับรอง  พรอมทั้งลงตําแหนงและสงักดั หรือที่ตั้ง แลวตอดวยขอความที่รับรอง)…………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

ใหไว  ณ วันที่……………………พ.ศ……………..

(สวนนี้ใชสําหรับเรื่องสําคัญ)

(ลงชื่อ)

(พิมพชื่อเต็ม)

(ตําแหนง)

 หนังสือรับรอง 

(สวนราชการเจาของหนังสือ)เลขที่………….

รูปถาย

(ถามี)

(ประทับตราชื่อสวนราชการ)
(ลงชื่อผูไดรับการรับรอง)

(พิมพชื่อเต็ม)
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รายงานการประชุม

รายงานการประชุม………………………

ครั้งที่……….

 เมื่อ…………………………

 ณ…………………………...

------------------------------

ผูมาประชุม

ผูไมมาประชุม (ถาม)ี

เริ่มประชุมเวลา

(ขอความ) …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

เลิกประชุมเวลา 

………………………………………

ผูจดรายงานการประชุม                               



บันทึก

“บันทึก” คือ  ขอความซึ่งผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา

หรือ

ขอความซึ่งผูบังคับบัญชาสั่งการแกผูใตบังคับบัญชา

หรือ

ขอความที่เจาหนาที่  หรือ หนวยงานระดับต่ํากวา
สวนราชการระดับกรม   ติดตอกันในการปฏิบัติราชการ

*โดยปรกติใหใชกระดาษบันทึกขอความ



หนังสือภายใน บันทึก

๑. เปนหนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอย
กวาหนงัสือภายนอก ใชติดตอภายใน
กระทรวง ทบวง กรมหรือจงัหวัดเดียวกัน

๑. เปนขอความที่ผูใตบังคับบัญชา

เสนอตอผูบังคับบัญชาหรือ

ผูบังคับบัญชาสั่งการแกผูใตบังคับ

บัญชาหรือขอความที่เจาหนาที่

หรือหนวยงานระดับต่ํากวา

สวนราชการระดับกรมติดตอกันใน

การปฏิบัติราชการ



หนังสือภายใน บันทกึ

๒. ใชกระดาษบันทึกขอความเทานั้น

๓. ตองระบุสวนราชการใดเปนเจาของหนงัสือ
๔. ตองลงรหัสและเลขประจาํของเจาของเรื่องกับ

เลขทะเบียนหนังสอืสง(ออก)

๒.ใชกระดาษบันทึกขอความหรือไมใชก็ได

๓. ไมจําเปนตองระบุ

๔. ไมจําเปนตองระบุ



หนังสือภายใน บันทกึ

๕. ใหลงวันที่พรอมตัวเลขของวันที่  ชือ่เต็ม
ของเดือน  และตัวเลขของปพุทธศกัราชที่
ออกหนังสือ

๕. ถาใชกระดาษบันทึกขอความ ก็ใหลงวันที่
เชนเดียวกัน แตถาหากวามิไดใชกระดาษ
บันทึกขอความ  ใหเขียน วัน  เดือน  ป  ที่
บันทึกไวใตลายมือชื่อผูบันทึก



หนังสือภายใน บันทกึ

๖. เรื่อง...
ใหลงเรื่องยอที่เปนใจความสั้นที่สุด

ของหนงัสือ

๗. คําขึ้นตน...
ใชคําขึ้นตนตามฐานะของผูรบัหนังสือ

๘. ขอความ...
ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหั

ชดัเจน

๖. ไมจําเปนตองระบุ

๗. เหมือนหนงัสือภายใน

๘. ลักษณะเดยีวกัน  แตไมเรียกวาขอความ
เรยีกวาสาระสําคัญของเรื่อง



หนังสือภายใน บันทกึ

๙. การลงชื่อและตาํแหนง

ใหลงลายมือชื่อเจาของหนงัสือและใหพิมพ

ชื่อเต็มของเจาของลายมือชือ่และลงตําแหนง

ของเจาของหนังสอื

๑๐.เจาของหนงัสือ

ออกในนามของสวนราชการ                                      

๙. การลงชื่อและตําแหนง

ใหลงลายมือชื่อและตําแหนงของผูบันทึกโดย

ไมจําเปนตองพิมพชื่อเต็มของเจาของ

ลายมือชือ่   ไวใตลายมือชือ่

๑๐. เจาของหนังสอื
ออกในนามบุคคลถึงบุคคล



บันทึกขอความ
สวนราชการ    สํานัก/กอง.......................ฝาย....................โทร 0 2282 2694

ที่   นร 0105/1  วันที่  5  มกราคม  2547

เรื่อง    ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

เรยีน    อธิบดีกรมการปกครอง

ขอความ.....................................................................................................................

....................................................................................................
...................................................

....................................................................................................
...................................................

....................................................................................................
...................................................

(ลงชือ่)

(พิมพชื่อเต็ม)

ตําแหนง  ผูอาํนวยการสํานัก/งาน         



กรณีไมใชกระดาษบันทึกขอความ

เรียน    อธิบดีกรมการปกครอง

ขอความ.....................................................................................................................

..........................................................................................................
.............................................

..........................................................................................................
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ตําแหนง  ผูอํานวยการสํานัก/งาน  
5  มกราคม  2547



หนังสืออื่น

• หนังสืออื่น  คือ  หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพื่อเปนหลักฐานในราชการซึ่งรวมถึงภาพถาย 
ฟลม  แถบบันทึกเสียงแถบบันทึกภาพและสื่อกลางบันทึกขอมูล
ดวย  หรือ  หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นตอเจาหนาที่และ
เจาหนาที่ไดรับเขาทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแลวมีรูปแบบ
ตามที่กระทรวง  ทบวง  กรมจะกําหนดขึ้นใชตามความเหมาะสม  เวน
แตมีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องใหทําตามแบบ  เชน โฉนด แผนที่ 
แบบ แผนผัง  สัญญา  หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน และคาํ
รอง  เปนตน



การเก็บรักษา

- ระหวางปฏิบัติ ใหอยูในความรับผิดชอบของผูปฏิบัติ
- เก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จ
- เก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ
- อายุการเก็บหนังสือ ปกติใหเก็บไวไมนอยกวา 10 ป เวนแต
1. ที่ตองสงวนเปนความลับ
2. เปนหลักฐานทางอรรถคดี
3. เกี่ยวกับประวัติศาสตร ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ฯ
4. ที่ปฏิบัติงานเสรจ็สิ้นแลว เก็บไวไมนอยกวา 5 ป
5. เปนเรือ่งธรรมดาไมสําคัญ เก็บไวไมนอยกวา 1 ป



การยืมรยืม

1. ผูยมืตองแจงวาจะนําไปใชในราชการใด
2. มอบหลักฐานการยมืใหเจาหนาที่เก็บ ลงชื่อรับเรื่องในบัตรยืม
3. การยืมระหวางสวนราชการ ผูยืม และผูอนุญาต ตอง

เปน  หัวหนาสวนระดับกองหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

4. การยืมภายใน ผูยืมและผูใหยืมตองเปนหัวหนาสวน
ระดับแผนกหรือผูที่ไดรับมอบหมาย



การทาํลาย ภายใน 60 วนั หลักจากวันสิ้นปปฏิทิน เจาหนาที่
ผูรับผดิชอบในการเก็บหนังสือตองสํารวจหนังสือที่ครบกําหนดอายุ

การเก็บทั้งหมด แลวจัดทําบญัชีหนังสือขอทําลายเสนอหัวหนาสวน
ราชการระดับกรม เพื่อตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ

บัญชีหนังสือขอทําลาย ใหมีตนฉบับ และสําเนาคูฉบับ มีรายละเอียด
1. ชื่อบัญชีหนังสือขอทาํลายประจําป-ลงตัวเลข พ.ศ. ที่ทาํบัญชี
2. กระทรวง ทบวง กรม กองที่จัดทํา 3. วันที่ ทีจ่ดัทํา
4. แผนที่ ลําดับแผนบัญชี 5. ลําดับที่เรื่องของหนังสือ
6. รหัสแฟม หมูของการจัดแฟม 7. ที่ เลขทีห่นังสือ
8. ลงวันที่ วัน เดือน ป 9. เลขทะเบียนรับ
10. เรื่องของหนังสือ



คณะกรรมการทาํลายหนังสือคณะกรรมการทาํลายหนังสือ  ((หัวหนาสวนระดับกรมหัวหนาสวนระดับกรม  แตงตั้งแตงตั้ง))  
ประกอบดวยประกอบดวย  ประธานกรรมการประธานกรรมการ  และกรรมการอีกอยางนอยและกรรมการอีกอยางนอย  22  คนคน  
((แตงตั้งจากระดับแตงตั้งจากระดับ  3)3)  มติคณะกรรมการใหถือเสียงขางมากไมเห็นดวยมติคณะกรรมการใหถือเสียงขางมากไมเห็นดวย

ใหทําบันทกึความเห็นแยงไดใหทําบันทกึความเห็นแยงได  โดยคณะกรรมการมหีนาที่ดังนี้โดยคณะกรรมการมหีนาที่ดังนี้

1. พิจารณาหนังสือที่จะขอทําลาย
2. พิจารณาวาหนังสือใดไมควรทําลายและควรขยายอายุเวลาเก็บตองลง
ความเห็นวาจะขยายเวลาถึงเมื่อใด 
3. กรรมการเห็นควรทําลายใหกรอก (x) ในชองการพิจารณา
4. เสนอรายงานผลการพิจารณาพรอมความเห็นแยงตอผูตั้ง
5. ควบคุมการทาํลายหนังสือซึ่งผูมีอํานาจอนุมัติใหทาํลายได โดยการเผาหรือ
วิธีใดที่ไมใหหนังสือนั้นอานเปนเรื่องไดแลวทําบันทึกลงนามรวมกันเสนอผูมี

อํานาจทราบ



คําถาม... เกี่ยวกับเลขที่ของหนังสอื

หนวยราชการบริหารสวนกลาง  ซึ่งมีทีต่ัง้อยูในจังหวัด  
จะใชเลขประจําตัวของเจาของเรื่องอยางไร

และในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัด...เปนผูลงชือ่ 
ในหนังสือราชการบริหารสวนกลาง  จะดําเนินการอยางไร 



คําถาม... เกี่ยวกับเลขที่ของหนังสอื

เลขที่หนงัสือของหนวยงานในราชการบริหารสวน

ภูมิภาค ซึ่งมีหลายหนวยงานในจังหวัดเดียวกัน  
เชน  ทรัพยากรจังหวัดพังงา  และทรัพยากรจังหวัด
ตะกั่วปา    จะใชอยางไร 



คําถาม... เกี่ยวกับเลขที่ของหนังสอื

การกําหนด..เลขทีห่นังสือของคณะกรรมการ     
กรณีที่ประธานและเลขานุการหรือผูออกหนังสือ

มิไดอยูในสวนราชการเจาของเรื่อง 
จะดําเนินการอยางไร



คําถาม... เกี่ยวกับเลขที่ของหนังสอื

การกําหนดเลขรหัสโดยสวนราชการระดับกรมใหแก  
สวนราชการระดับต่ํากวากรมในสังกัด     
จะดําเนินการอยางไร...ตองทําเปนประกาศของ

กรม  หรือไม



คําถาม... เกี่ยวกับเลขที่ของหนังสอื

การกําหนด เลขที่หนังสือออก  ของสวนราชการ
ระดับกรม  หรือจังหวัดขึ้นไป
จะให ลงรหัสยอย  ถึง ฝายหรืองาน หรือไม



คําถามเกี่ยวกับ...คําขึ้นตน

การใช คําขึ้นตนจะตอดวยคําวา....
“ทาน” หรือ “ฯพณฯ” ไดหรือไม

มีหลกัเกณฑการใชอยางไร



คําถามเกี่ยวกับ...การลงชื่อ

ผูวาราชการจังหวัดจะเปนผูลงชื่อในหนังสือของ

หนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง

ที่ตั้งอยูในจังหวัด    ไดหรือไม



คําถามเกี่ยวกับ...การลงชื่อ

ในกรณีหนวยงานระดับต่าํกวากรมเปนผูออกหนังสือ   
การลงชือ่สวนราชการเจาของเรื่อง

ที่มุมลางดานซายของหนังสือ  
จะตองลงชื่อหนวยงานระดับยอย

เชน   แผนก  ฝาย  หรืองาน  ใชหรือไม



คําถามเกี่ยวกับ...การลงชื่อ

การกําหนดให

สวนราชการระดับกอง  ออกหนังสือไดเอง
จะตองดําเนินการอยางไร

จะตองทําเปนหนังสือมอบหมาย... หรือ
จะตองทําเปนคําสั่งหรือไม



คําถามเกี่ยวกับ  ...หนังสือประทับตราแทนการลงชือ่

สวนราชการระดับใดจะออกหนังสือประทับตราได

การใชตราประทับสําหรับ

สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี  จะใชตราของ
สํานักงาน....ไดหรือไม



คําถามเกี่ยวกับ   หนังสอืรับรอง

จะตองระบุหัวกระดาษวา

“หนังสือรับรอง” ดวยหรือไม

การออกหนังสือรับรองใหแกบคุคล

จะตองใหติดรูป.. ทุกกรณ ีหรือไม



คําถามเกี่ยวกับ...การจาหนาซอง

การจาหนาซอง

จะลงที่ตั้งของสวนราชการที่ออกหนังสือ  ณ  ที่ใด
จาํเปนตองลงที่ตั้งของสวนราชการ

ทุกกรณีหรือไม


