
คูมือ   การปฏิบัติงานสารบรรณ 

 

“งานสารบรรณ”  หมายถึง  งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร  เริ่มต้ังแตการจัดทํา  การรับ-

การสง  การเก็บรักษา  การยืม   การทําลาย  ซ่ึงเปนการกําหนดข้ันตอนขอบขายของงาน สารบรรณ  

ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร  เริ่มต้ังแต การคิด อาน ราง เขียน แตง พิมพ จดจํา ทํา

สําเนา สงหรือส่ือขอความ  รับ  บันทึก  จดรายงานการประชุม  สรุป  ยอเรื่อง  เสนอ ส่ังการ  ตอบ                

ทํารหัส  เก็บเขาที่  คนหา  ติดตามและทําลาย  ตองเปนระบบที่ใหความสะดวก  รวดเร็วถูกตองและมี

ประสิทธิภาพ  

เน่ืองจากงานสารบรรณเปนงานที่มีอยูทุกหนวยงาน   การดําเนินงานตองดําเนินงานดวยระบบ

เอกสาร  ดังน้ันจึงตองมีการกําหนดและการควบคุมงานสารบรรณใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

การปฏิบัติงานสารบรรณ เปนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการ  ๖ ชนิด  คือ 

๑. หนังสือภายนอก 

๒. หนังสือภายใน 

๓. หนังสือประทบัตรา 

๔. หนังสือส่ังการ 

๕. หนังสือประชาสัมพันธ 

๖. หนังสือท่ีเจาหนาที่จัดทําข้ึน  หรือรบัไวเปนหลักฐานในราชการ 

จึงนําเสนอแนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณ  เฉพาะหัวขอท่ีสําคัญและปฏิบัติเปนประจํา 

ดังตอไปน้ี 

 

การรับหนังสือ 
 

 การรับหนังสือ  คือ  การรับหนังสือจากสวนราชการ  หนวยงานเอกชนและบุคคล 

ซ่ึงมีมาจากภายนอกและภายใน  หนังสือท่ีรับไวแลวน้ันเรียกวา  “หนังสือรับ”  การรับหนังสือมีข้ันตอน

การปฏิบัติดังน้ี 

  ๑.  จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือ  เพ่ือดําเนินการกอนหลังละตรวจ

ความถูกตองของเอกสาร หากไมถูกตองใหติดตอสวนราชการเจาของเรื่องหรือหนวยงานที่สงออกหนังสือ 

เพ่ือดําเนินการใหถูกตองและบันทึกขอบกพรองไวเปนหลักฐาน 

  ๒.  การประทับตรารบัหนังสือที่มุมบนดานขวาของหนังสือ  โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 

   ๒.๑  เลขรับ  ใหลงเลขทีร่ับตามลําดับทะเบียนหนังสือรบั 

   ๒.๒  วันที่ ใหลงวันที่  เดือน  ป  ที่รับหนังสือ 

   ๒.๓  เวลา  ใหลงเวลาที่รบัหนังสือ 

   



 

แบบตรารับหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

  ๓.  ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรบั  โดยกรอกรายละเอียด  ดังน้ี 

   ๓.๑  ทะเบียนหนังสือรบั  วัน  เดือน  พ.ศ.  ใหลง  วัน เดือน ป ที่ลงทะเบียน 

   ๓.๒  เลขทะเบียนรบั  ใหลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือรบัเรียงลําดับ

ติดตอกันไปตลอดปปฏิทินเลขทะเบียนของหนังสือรบัจะตองตรงกับเลขที่ในตรารบัหนังสือ 

   ๓.๓  ที่  ใหลงเลขที่ของหนังสือท่ีรับเขามา 

   ๓.๔  ลงวันที่  ใหลงวันที่  เดือน  ป  ของหนังสือท่ีรับเขามา 

   ๓.๕  จาก  ใหลงตําแหนงเจาของหนังสือหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคลใน

กรณีที่ไมมีตําแหนง 

   ๓.๖  ถึง  ใหลงตําแหนงของผูทีห่นังสือน้ันมีถึง  หรือช่ือสวนราชการหรือช่ือ

บุคคลในกรณีที่ไมมีตําแหนง 

   ๓.๗  เรื่อง  ใหลงช่ือเรื่องของหนังสือฉบับน้ัน ในกรณีที่ไมมีช่ือเรื่องใหลงสรปุ

เรื่องยอ 

   ๓.๘  การปฏิบัติ  ใหบันทกึการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับน้ัน 

   ๓.๙  หมายเหตุ  ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 

 

 

             (ช่ือสวนราชการ) 

            เลขทีร่ับ............... 

            วันที่..................... 

            เวลา..................... 



 

แบบทะเบียนหนังสือรับ  

ทะเบียนหนังสือรับ            วันที่............เดือน.........พ.ศ. ......... 

 

เลข 

ทะเบียนรบั 
ที่ ลงวันที ่ จาก ถึง เรื่อง 

การ 

ปฏิบัติ 
หมายเหตุ 

 

 

 

       

   

๔. จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแลว  สงใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ  

โดยใหลงช่ือหนวยงานทีร่ับหนังสือน้ันในชองการปฏบัิติ  ถามีช่ือบุคคลหรือตําแหนงทีเ่กี่ยวของกบัการรบั

หนังสือใหลงช่ือตําแหนงไวดวย 

  การสงหนังสือท่ีลงทะเบียนไปใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามข้ันตอน  โดยใช

สมุดสงหนังสือหรือใหผูรบัหนังสือลงช่ือละวัน เดือน ป ทีร่ับหนังสือไวเปนหลักฐานในทะเบียนหนังสือรบั 

  การดําเนินการตามข้ันตอนน้ีจะเสนอผานผูบังคับบัญชาผูใดหรือไม  ใหเปนไปตามที่

หัวหนาสวนราชการกําหนด 

  ถาหนังสือรับน้ันจะตองดําเนินเรื่องในหนวยงานน้ันเอง จนถึงข้ันไดตอบหนังสือไปแลว 

ใหลงทะเบียนวาไดสงหนังสือออกเลขที่ท่ีเทาใด  วัย  เดือน  ปใด 

  ๕.  การรับหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน  เม่ือผูรับไดรับหนังสือจากหนวยงานสาร

บรรณกลางแลว ใหปฏิบัติตามวิธีการที่กลาวขางตนโดยอนุโลม 

 

การปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารลับ 

  ๑.  การลงทะเบียนเอกสารลับ 

  สวนราชการตองลงหลักฐานในทะเบียนเอกสารลับ  เพ่ือควบคุมการรับ  การดําเนินการ  

การสง  การเก็บรักษา  และแจกจายเอกสารลับ  ใหเปนไปโดยถูกตองและใหหัวหนาสวนราชการดังกลาว

แตงต้ังบุคคลที่ไดรับความไววางใจและไดผานการตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมตามช้ันความลับที่

จําเปนตองปฏิบัติเปนเจาหนาที่ควบคุมรับผิดชอบเรียกวา  “นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ” และ “ผูชวย

นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ”  ของสวนราชการน้ัน 

  หากมีความจําเปนก็ใหแตงต้ังนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับและผูชวยนายทะเบียน

ขอมูลขาวสารลับของสวนราชการน้ันในระดับรองลงมาได โดยใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาราชการ

ดังกลาวในวรรคแรก 

๒. เครื่องหมายแสดงช้ันความลับ 



การแสดงช้ันความลับของเอกสารที่เปนความลับ โดยปกติใหประทับหรือเขียน 

ตัวอักษรตามช้ันความลับที่ก่ึงกลางหนากระดาษทั้งดานบนและดานลางของทุกหนาเอกสารทีมี่ช้ันความลับ

น้ัน  ตัวอักษรตองใหแสดงไวที่หนาแรกในลักษณะเชนเดียวกัน  ถาเอกสารน้ันเย็บเปนเลมเขาปกใหทํา

เครื่องหมายดังกลาว  ที่ดานนอกของปกหนาปกหลังดวย  ถาเปนภาพเขียนแผนที่และแผนภูมิ  ใหประทับ

หรือเขียนอักษรแสดงช้ันความลับในลักษณะเดียวกันกับเอกสารที่กลาวมาแลว และแสดงไวใกลช่ือภาพ

หรือมาตราสวนดวย  โดยใหช้ันความลับน้ันปรากฏเห็นไดเดนชัด ถาเอกสารน้ันมวนหรือพับไดก็ใหแสดง

ช้ันความลับไวใหปรากฏเห็นไดขณะที่เอกสารน้ันมวนหรือพับอยูดวย 

๓. การรบัหนังสือลับ 

การรับเอกสารช้ันลับที่สุดและลับมากท่ีจาหนาซองหรือซองช้ันใน  ระบุช่ือบุคคล 

ใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะ หรือระบุช่ือพรอมกับระบุตําแหนง ใหบุคคลน้ันหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูน้ัน

โดยตรงเปนผูเปดซองและลงช่ือในใบรับเอกสารลับ และนําเอกสารไปลงทะเบียนเอกสารลับหรือนําเสนอ

ผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับเสียกอน จึงดําเนินการตอไปไดถาเปนกรณีเรงดวนอาจดําเนินการไป

กอนแลวใหนํามาลงทะเบียน 

  ถาจาหนาซองหรือซองช้ันในระบุถึงตําแหนงก็ใหผูครองตําแหนงหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

จากผูครองตําแหนงน้ัน  หรือนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ  หรือผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับที่มี

สิทธ์ิเขาถึงเอกสารลับที่สุดและลับมาก  เปนผูเปดซองและลงช่ือในใบรับเอกสารลับ  และใหผูดําเนินการ

ลงทะเบียนเชนเดียวกัน 

  ในกรณีที่ผูไดรับมอบหมายหรือนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับเปนผูลงช่ือในใบรับเอกสาร

ลับและลงทะเบียนแลวใหปฏิบัติ  ดังน้ี 

  (๑)  นําเอกสารลับทีสุ่ดและลับมากน้ันสงมอบโดยตรงใหแกบุคคลที่ถูกระบุช่ือโดยเร็วแต

ถาเปนเอกสารทีร่ะบุตําแหนงแลว  ก็อาจพิจารณามอบใหแกสวนราชการที่มีหนาที่ดําเนินการในข้ันตน

แทนบุคคลที่ถูกระบุตําแหนงน้ันดําเนินการดวนได 

  (๒)  ในกรณีที่บุคคลที่เอกสารลับน้ันระบุช่ือหรือตําแหนง  ยังไมสามารถดําเนินการตอ

เอกสารไดในทันที  ใหนําเอกสารลับที่สุดหรือลับมากน้ันมาเก็บไวตามระเบียบการเก็บรักษาเอกสารลับ

ที่สุดและลับมาก 

  เอกสารช้ันลับที่จาหนาซองหรือซองช้ันในระบุถึงตําแหนงใหบุคคลที่ครองตําแหนงน้ัน

หรือผูที่ไดรับมอบหมายหรือนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ  หรือผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับเปนผู

เปดซองและลงช่ือในใบเอกสารลับ  ถาจาหนาซองหรือซองช้ันในระบุถึงบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะ  หรือระบุช่ือ

พรอมตําแหนง  แลวใหผูถูกระบุช่ือท่ีหนาซองหรือผูไดรับมอบหมายโดยตรงเทาน้ันเปนผูเปดและลงช่ือใน

ใบรับเอกสารลับ  สําหรับเอกสารช้ันลับ  ท่ีใสซองช้ันเดียวให  เจาหนาที่ผูเปดซองเอกสารน้ันใหแกนาย

ทะเบียนขอมูลขาวสารลับหรือผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับทันที 



  ในกรณีที่มีระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ  กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ

งานสารบรรณไวประการใด  ใหถือปฏิบัติตามน้ัน (โปรดดูรายละเอียดในระเบียบวาดวยการรักษาความลับ

ของทางราชการในภาคผนวกทายหนังสือเลมน้ี) 

 

การจายหนังสือ 

  การขายหนังสือภายในสวนราชการหรือหนวยงาน  คือ  การจายเรื่องใหเจาหนาที่

ผูเกี่ยวของ  ไดแก หัวหนาฝาย  หัวหนางาน  และผูปฏิบัติ  ไดรับทราบเรื่องราวที่จะตองดําเนินการและ

จายเรื่องใหแกเจาหนาที่  เจาของเรื่อง  เพ่ือนําไปปฏิบัติ  มีแนวปฏิบัติดังน้ี 

  ๑.  เม่ือเจาหนาที่รับ – สง นําแฟมหนังสือเขาใหมจากผูบังคับบัญชาหรือผูไดรับ

มอบหมายไปมอบใหหัวหนางานธุรการ  หัวหนางานสารบรรณ  หรือผูไดรับมอบหมายใหเปนผูจายเรื่อง  

เม่ือพิจารณาบันทึกจายเรื่องแลวเจาหนาที่รับ-สง นําหนังสือเขาใหมเหลาน้ันไปมอบใหแกหนวยงาน

เจาของเรื่อง  ซ่ึงจะเปนผูจายเรื่องใหแกเจาของเรื่องดําเนินการ  โดยใหลงช่ือรับหนังสือในทะเบียนหนังสือ

รับไวเปนหลักฐาน 

  ๒.  การจายเรื่องตองจายทันที  ใหทันกําหนดเวลา 

  ๓.  ผูมีหนาที่จายเรื่อง  เม่ือพิจารณาหนังสือกอนจายแลวเห็นวาเรื่องใดมีความสําคัญ  

ควรบันทึกชวยจําเพ่ือสามารถติดตามเรื่องไดทันเวลา 

   

หมายเหตุ การจายหนังสือสําหรับสถานศึกษาใหถือปฏิบัติโดยยึดหลักการและแนวทาง 

                          ปฏิบัติตามที่ไดกลาวไวน้ีโดยอนุโลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนการเดินหนังสือราชการ 

 

ขั้นตอนการเดินหนังสือราชการโดยปกติจะสามารถแบงออกไดเปน  ๒  ลักษณะ 

  ลักษณะที่ ๑ ข้ันตอนการเดินหนังสือในกระบวนการรับเขา  โดยเริ่มจากการรับเขาของ

เจาหนาที่ รับ – สง  และมีการปฏิบัติของเจาหนาที่และผูบริหาร  ทําใหเกิดข้ันตอนการเดินหนังสือ

ตามลําดับ  จนถึงเจาหนาที่เจาของเรื่องเปนผูปฏิบัติ  เชนน้ีเรียกวา  ข้ันตอนของหนังสือเขาตามแผนภูมิ  

ที่ ๑ 

  ลักษณะที่ ๒  ข้ันตอนการเดินหนังสือในกระบวนการสงออก  โดยเริ่มจากเจาหนาที่

เจาของเรื่องรับเรื่องจากผูจายหนังสือมาดําเนินการหรืออาจเริ่มจากการเปนเจาของเรื่องผูปฏิบัติเปน

เริ่มแรก  (ตนเรื่อง) ก็ไดในการดําเนินการเปนข้ันตอนตามลําดับจนถึงการสงออกดูจากแผนภูมิที่ ๒ 

  กระบวนการเดินทางหนังสือราชการที่ปฏิบัติอยูในระหวางป  หนังสือจะตองอยูในแฟม

เก็บระหวางปจนถึงส้ินป  มีการเก็บ  และการทําลายเปนข้ันตอนสุดทาย  จัดเปนข้ันตอนการการเดินทาง

หนังสือราชการครบกระบวนการตามแผนภูมิที่ ๓ 

 

กระบวนการของหนังสือเขามีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

  ๑. เจาหนาที่รับ – สงหนังสือ รับหนังสือแลวแยกหนังสือตามความสําคัญของหนังสือ

และเปดผนึกซองตามที่ไดรับมอบหมาย 

  ๒.  ประทับตรารับและตรารหัสหนังสือ  ลงทะเบียนหนังสือรับ  กรอกรายการในตรารับ

แลวจัดแยกหนังสือเขาแฟมเสนอหนังสือเขาใหม 

  ๓.  เสนอหนังสือเขาใหมใหผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย  เพ่ือรับทราบเบ้ืองตนและ

หรือส่ังการหากมีเรื่องสําคัญ  ผูบริหารควรบันทึกยอเรื่องไวในสมุดบันทึกกันลืม 

  ๔.  เจาหนาที่รับ – สง นําแฟมเสนอหนังสือเขาใหมที่ผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

รับทราบและหรือส่ังการแลว มอบใหสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  โดยใหลงช่ือรับหนังสือไวเปน

หลักฐานดวย 

  ๕.  เม่ือหัวหนาฝาย / งานรับหนังสือแลวใหดําเนินการดังน้ี 

   ๕.๑  พิจารณาหนังสือตาง ๆ ลงรายการในตรารหัสหนังสือและบันทึกใน

ทะเบียนคุมเครื่อง 

   ๕.๒  แจกหนังสือแกเจาหนาที่เจาของเรื่อง  โดยใหลงช่ือรับไวเปนหลักฐานดวย 

   ๕.๓  เจาหนาที่เจาของเรื่องนําหนังสือไปปฏิบัติ 

 

 

 

 



แผนภูมิท่ี ๑ 

 

กระบวนการของหนังสือเขา 

 

กระบวนการของหนังสือออก  มีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

  ๑.  เจาหนาทีเ่จาของเรื่องรับเรื่องไวปฏิบัติแลว  บันทึกเสนอผานหัวหนาฝาย / งาน  ถา

สมควรทําหนังสือ โตตอบเสนอดวยก็ควรพิมพแนบไปพรอมกันหรอือาจเสนอตรวจรางกอนก็ได 

  ๒.  เจาหนาทีร่ับ – สง รับเรื่องเสนอผูบริหารหรือผูที่ไดรบัมอบหมาย 

  ๓.  ผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาส่ังการ  ตรวจราง  และหรือลงนาม 

  ๔.  เจาหนาที่รับ – สง นําเรื่องคืนฝาย/งาน หรือเจาของเรื่องดําเนินการ  ถาเปนเรื่องท่ีลง

นามแลว ใหลงทะเบียนหนังสือสงและลงวันที่  เลขที่หนังสือสงออกเพ่ือจัดสงไป  สวนสําเนาคูฉบับและตน

เรื่องสงคืนเจาของเรื่องผูปฏิบัติแตถายังไมสามารถสงออกไดทันทีควรเก็บไวในแฟมรอสงกอน 

  ๕.  หนังสือฉบับใดยังปฏิบัติไมเสร็จส้ิน  ตองรอการโตตอบอีก เจาหนาที่ของเรื่องควรเก็บ

ไวในแฟมรอตอบ ซ่ึงอาจจะตองทําเรื่องน้ันสงออกไปอีก 

 

แผนภูมิท่ี ๒ 

 

กระบวนการของหนังสือออก 

  นอกจากกระบวนการของหนังสือเขาและกระบวนการของหนังสือออกดังไดกลาวมาแลวใน

การปฏิบัติงานสารบรรณมีกระบวนการไปสูการเก็บระหวางปและตอนส้ินปจนถึงการทําลายหนังสือฉะน้ัน

กระบวนการของหนังสือเขาและหนังสือออกที่กลาวมาแลว  ยังมีข้ันตอนที่ตองดําเนินการตอไปอีกดังน้ี 

  ๑.  ในระหวางปเรื่องใดอยูในระหวางปฏบัิติหรือเปนเรื่องเกีย่วกับระเบียบหรือเรื่องที่ใช

ตรวจสอบจะตองจัดเกบ็ไวในแฟมเกบ็หนังสือระหวางปตามหมวดหนังสือน้ัน  ๆถาเรื่องใดปฏิบัติเสร็จแลว 

เจาหนาที่เจาของเรื่องดําเนินการจัดเกบ็หนังสือที่เสรจ็แลวในระหวางปในแฟมเก็บระหวางป เพ่ือรอเก็บตอน

ส้ินป 

  ๒.  เม่ือส้ินปเจาหนาทีเ่จาของเรื่องมอบหนังสือท่ีปฏิบัติเสรจ็แลวจากแฟมเก็บระหวางป

พรอมบัญชีหนังสือสงเกบ็ใหแกเจาหนาทีเ่ก็บหนังสือประจําสํานักงาน เพ่ือดําเนินการจัดทําทะเบียนหนังสือ

เก็บและจัดเกบ็หนังสือใหชอบดวยระเบียบ 

  ๓.  สวนราชการที่ขอทําลายหนังสือดําเนินการจัดทําลายหนังสือตามระเบียบวาดวยสาร

บรรณ 

หมายเหตุ     ข้ันตอนการเดินหนังสือราชการสําหรับสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา 

                     สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหถือปฏิบัติ  โดยยึดหลักการและแนวทาง 

                     ปฏิบัติ  ตามที่กลาวไวน้ีโดยอนุโลม 



แผนภูมิท่ี  ๓ 

 

ขั้นตอนการเดินทางหนังสือครบกระบวนการ 

การทําสาํเนาหนังสือ 
 

  สําเนา  คือ   เอกสารที่จัดทําข้ึนเหมือนกบัตนฉบับ  โดยจัดทําจากตนฉบับ  สําเนาคูฉบับ

หรือจากสําเนาอีกช้ันหน่ึง 

  ในกรณีที่มีความจําเปนตองใชเอกสารราชการน้ัน  ๆเพ่ิมข้ึน และเอกสารเหลาน้ันไมได

จัดทําไวหลายฉบับ จําเปนตองจัดทําสําเนาข้ึน  เพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบการพิจารณาของทาง

ราชการ การทําสําเนาอาจทําไดหลายวิธี ดังน้ี  

  ๑.  ถอดหรือจัดทําพรอมตนฉบับ  โดยใชกระดาษคารบอนสอดระหวางตนฉบับกบั

กระดาษที่ทําสําเนา เม่ือพิมพเสรจ็แลว ตนฉบับกับสําเนาจะเหมือนกันทุกประการ ซ่ึงเรียกวา “สําเนาคู

ฉบับ”  สําเนาชนิดน้ีจะตองมีลายมือช่ือ หรือลายมือช่ือยอของผูลงช่ือ และใหผูราง  ผูพิมพ  และผูตรวจ  ลง

ลายมือช่ือหรือลายมือช่ือยอไวที่ขางทายขอบลางดานขวาของหนังสือดวย 

  ๒.  คัดหรือลอกจากตนฉบับ คําตอคํา ใหถูกตองกบัตนฉบับเดิม  และตองตรวจทานให

ถูกตองกับตนฉบับอยางแทจริง  สําเนาชนิดน้ีอาจผิดพลาดไปจากตนฉบับได  ผูจัดทําตองมีความละเอียดถ่ี

ถวนและเพ่ือแสดงใหทราบวาไดมีการตรวจสอบละเอียดแลว จึงตองมีผูรบัรองสําเนาวา “สําเนาถูกตอง” 

  ๓.  ใชวิธีถายจากตนฉบับ เชน ถายดวยเครื่องถายเอกสาร  ซ่ึงจะไมผิดพลาดไปจาก

ตนฉบับและตองมีการรับรองสําเนาวา  “สําเนาถูกตอง”   เชนกัน  เพราะเปนสําเนาที่ถายจากตนฉบับอีก

ครั้งหน่ึง 

  ๔.  สําเนาหนังสือที่พิมพจากคอมพิวเตอร  ซ่ึงตนฉบับกบัสําเนาจะเหมือนกันทกุประการ

ซ่ึงเรียกวา “สําเนาคูฉบับ”  สําเนาชนิดน้ีจะตองมีลายมือช่ือ  หรือลายมือช่ือยอของผูลงช่ือและผูราง  ผู

พิมพและผูตรวจ  ลงลายมือช่ือหรือลายช่ือยอไวที่ขางทายขอบลางดานขวาของหนังสือดวย 

  การรบัรองสําเนา  ใหมีคํารบัรองวา  “สําเนาถูกตอง”  และใหเจาหนาที่ต้ังแตระดับ  ๒  

หรือเทียบเทาข้ึนไป  ซ่ึงเปนเจาของเรื่องทําสําเนาน้ันข้ึน  เปนผูลงลายมือช่ือรับรอง  พรอมทั้งพิมพช่ือตัว

บรรจงตําแหนง  และวัน  เดือน  ป  ที่รับรอง  และโดยปกติใหมีคําวา  “สําเนา”   ไวที่ก่ึงกลาง

หนากระดาษเหนือบรรทัดแรกของสําเนาหนังสือดวย 

 

 

 

 

 

 



หมวด  ๑ 

ชนิดของหนังสือ 

 

  ขอ  ๙  หนังสือราชการ คือ เอกสารทีเ่ปนหลักฐานในราชการ  ไดแก 

   ๙.๑  หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ 

   ๙.๒  หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใด  ซ่ึงมิใชสวนราชการ  หรือทีมี่

ไปถึงบุคคลภายนอก 

   ๙.๓  หนังสือที่หนวยงานอื่นใดซ่ึงมิใชสวนราชการหรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึง

สวนราชการ 

   ๙.๔  เอกสารที่ทางราชการจัดทําข้ึนเพ่ือเปนหลักฐานในราชการ 

   ๙.๕  เอกสารที่ทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือขอบังคับ 

 

  ขอ  ๑๐  หนังสือมี  ๖  ชนิด  คือ   

   ๑๐.๑  หนังสือภายนอก 

   ๑๐.๒  หนังสือภายใน 

   ๑๐.๓  หนังสือตราประทบั 

   ๑๐.๔  หนังสือส่ังการ 

   ๑๐.๕  หนังสือประชาสัมพันธ 

   ๑๐.๖  หนังสือที่เจาหนาทีท่ําข้ึนหรือรบัไวเปนหลักฐานในราชการ 

 

สวนที่  ๑ 

หนังสือภายนอก 

 

  ขอ ๑๑  หนังสือภายนอก  คือ  หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตรา

ครุฑเปนหนังสือติดตอระหวางสวนราชการ  หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซ่ึงมิใชสวนราชการ  หรือ

ที่มีถึงบุคคลภายนอก  ใหจัดทําตามแบบที่ ๑ ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 

   ๑๑.๑  ที่   ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเครื่อง  ตามที่

กําหนดไวในภาคผนวก  ๑ ทับเลขทะเบียนหนังสือสง  สําหรับหนังสือของคณะกรรมการการใหกําหนดรหัส

ตัวพยัญชนะเพ่ิมข้ึนไดตามความจําเปน 

   ๑๑.๒  สวนราชการเจาของหนังสือ  ใหลงช่ือสวนราชการ  สถานที่ราชการ  หรือ  

คณะกรรมการการซ่ึงเปนเจาของหนังสือน้ัน  และโดยปกติใหลงที่ต้ังไวดวย 

   ๑๑.๓  วัน  เดือน  ป   ใหลงตัวเลขของวันที่  ช่ือเต็มของเดือน  และตัวเลขของป

พุทธศักราชที่ออกหนังสือ 



   ๑๑.๔  เรื่อง  ใหลงเรื่องยอที่เปนใจความส้ันที่สุดของหนังสือฉบับน้ัน ในกรณีที่

เปนหนังสือตอเน่ืองโดยปกติใหลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 

   ๑๑.๕  คําข้ึนตน  ใหใชคําข้ึนตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคํา

ข้ึนตน  สรรพนามและคําลงทาย  ที่กําหนดไวในภาคผนวก ๒ แลวลงตําแหนงของผูที่หนังสือน้ันมีถึง  หรือ 

ช่ือบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่ 

   ๑๑.๖  อางถึง  (ถามี)  ใหอางถึงหนังสือที่เคยมีติดตอกันเฉพาะหนังสือที่สวน

ราชการ  ผูรับหนังสือไดรับมากอนแลวจะจากสวนราชการใดก็ตามโดยใหลงช่ือสวนราชการเจาของหนังสือ

และเลขที่หนังสือ  วันที่  เดือน  ปพุทธศักราชของหนังสือน้ัน 

    การอางถึง  ใหอางถึงหนังสือฉบับสุดทายที่ติดตอกันเพียงฉบับเดียว  เวน

แตมีเรื่องอื่นที่เปนสาระสําคัญตองนํามาพิจารณา จึงอางถึงหนังสือฉบับอื่น  ๆที่เกี่ยวกับเรื่องน้ันโดยเฉพาะ

ใหทราบดวย 

   ๑๑.๗  ส่ิงที่สงมาดวย (ถามี)ใหลงช่ือส่ิงของ เอกสารหรือบรรณสารที่สง 

ไปพรอมกับหนังสือน้ันในกรณีที่ไมสามารถสงไปในซองเดียวกันไดใหแจงดวยวาสงไปโดยทางใด 

   ๑๑.๘  ขอความ  ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย  หากมีความ

ประสงคหลายประการใหแยกเปนขอ  ๆ 

   ๑๑.๙  คําลงทาย   ใหใชคําลงทายตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคํา

ข้ึนตน  สรรพนาม  และคําลงทาย  ที่กําหนดไวในภาคผนวก ๒ 

   ๑๑.๑๐  ลงช่ือ  ใหลงลายมือช่ือเจาของหนังสือ  และใหพิมพช่ือเต็มของเจาของ

ลายมือช่ือไวใตลายมือช่ือ  ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในภาคผนวก ๓ 

   ๑๑.๑๑  ตําแหนง   ใหลงตําแหนงของเจาของหนังสือ 

   ๑๑.๑๒  สวนราชการเจาของเรื่อง  ใหลงช่ือสวนราชการเจาของเรื่อง  หรือ

หนวยงานที่ออกหนังสือ  ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับหระทรวงหรือทบวง  ใหลงช่ือสวน

ราชการเจาของเรื่อง  ทั้งระดับกรมและกอง  ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับกรมลงมา  ใหลงช่ือ

สวนราชการเจาของเรื่องเพียงระดับกองหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ 

   ๑๑.๑๓   โทร.   ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่อง  หรือ

หนวยงานที่ออกหนังสือและหมายเลขภายในตูสาขา  (ถามี)  ไวดวย 

๑๑.๑๔   สําเนาสง  (ถามี)   ในกรณีที่ผูสงจัดทําสําเนาสงไปใหสวนราชการ 

หรือบุคคลอื่นทราบ  และประสงคจะใหผูรับทราบวาไดมีสําเนาสงไปใหผูใดแลว  ใหพิมพช่ือเต็มหรือช่ือยอ

ของสวนราชการหรือช่ือบุคคลที่สงสําเนาไปให  เพ่ือใหเปนที่เขาใจระหวางผูสงและผูรับ  ถาหากมีรายช่ือที่

สงมากใหพิมพวา  สงไปตามรายช่ือแนบและแนบรายช่ือไปดวย 

 

 

 



สวนที่  ๒ 

หนังสือภายใน 

 

  ขอ  ๑๒  หนังสือภายใน  คือ  หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือ

ภายนอกเปนหนังสือติดตอภายในกระทรวง  ทบวง  กรมหรือจังหวัดเดียวกัน  ใชกระดาษบันทึกขอความ  

และใหจัดทําตามแนบที่ ๒ ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 

   ๑๒.๑   สวนราชการ   ใหลงช่ือสวนราชการเจาของเรื่อง  หรือหนวยงานที่ออก

หนังสือ  โดยมีรายละเอียดพอสมควร  โดยปกติถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับกรมข้ึนไป  ใหลงช่ือ

สวนราชการเจาของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง  ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับตํ่ากวากรมลงมา  

ใหลงช่ือสวนราชการเจาของเรื่องเพียงระดับกอง  หรือสวนราชการเจาของเรื่องพรอมทั้งหมายเลขโทรศัพท  

(ถามี) 

   ๑๒.๒  ที่   ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง  ตามที่กําหนด

ไวในภาคผนวก ๑ ทับเลขทะเบียนหนังสือสง  สําหรับหนังสือของคณะกรรมการใหกําหนดรหัสพยัญชนะ

เพ่ิมข้ึนไดตามความจําเปน 

๑๒.๓   วันที่   ใหลงตัวเลขของวันที่  ช่ือเต็มของเดือน  และตัวเลขของป   

พุทธศักราช  ที่ออกหนังสือ   

   ๑๒.๔   เรื่อง   ใหลงเรื่องยอท่ีเปนใจความส้ันที่สุดของหนังสือฉบับน้ัน  ในกรณีที่

เปนหนังสือตอเน่ือง  โดยปกติใหลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 

   ๑๒.๕   คําข้ึนตน  ใหใชคําข้ึนตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคํา

ข้ึนตน  สรรพนาม  และคําลงทาย  ท่ีกําหนดไวในภาคผนวก  ๒  แลวลงตําแหนงของผูที่หนังสือน้ันมีถึง 

หรือ ช่ือบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่ 

   ๑๒.๖   ขอความ  ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย  หากมีความ

ประสงคหลายประการใหแยกเปนขอ ๆ  ในกรณีที่มีการอางถึงหนังสือท่ีเคยมีติดตอกันหรือมีส่ิงที่สงมาดวยให

ระบุไวในขอน้ี 

   ๑๒.๗   ลงช่ือและตําแหนง  ใหปฏิบัติตามขอ ๑๑.๑๐ และขอ ๑๑.๑๑ โดย

อนุโลมในกรณีที่กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือจังหวัดใด  ประสงคจะกําหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะเพ่ือใช

ตามความเหมาะสมก็ใหกระทําได 

 

 

 

 

 

 



สวนที่  ๓ 

หนังสือประทับตรา 

 

  ขอ ๑๓  หนังสือประทับตรา  คือ  หนังสือท่ีใชประทับตราแทนการลงช่ือของหัวหนาสวน

ราชการระดับกรมข้ึนไป  โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวน

ราชการระดับกรมข้ึนไป เปนผูรับผิดชอบลงช่ือยอกํากับตรา 

  หนังสือประทับตราใหใชไดทั้งระหวางสวนราชการกับสวนราชการ  และระหวางสวน

ราชการกับบุคคลภายนอก  เฉพาะกรณีที่ไมใชเรื่องสําคัญ  ไดแก 

   ๑๓.๑   การขอรายละเอียดเพ่ิมเติม 

   ๑๓.๒  การสงสําเนาหนังสือ  ส่ิงของ  เอกสาร  หรือบรรณสาร 

   ๑๓.๓  การตอบรับทราบที่ไมเกี่ยวกับราชการสําคัญหรือการเงิน 

   ๑๓.๔  การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการที่เก่ียวของทราบ 

   ๑๓.๕  การเตือนเรื่องที่คาง 

   ๑๓.๖  เรื่องซ่ึงหัวหนาสวนราชการระดับกรมข้ึนไปกําหนดโดยทําเปนคําส่ัง  ใหใช

หนังสือประทับตรา 

  ขอ ๑๔  หนังสือประทับตรา  ใชกระดาษตราครุฑ  และใหจัดทําตามแบบที่ ๓ ทาย

ระเบียบโดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 

   ๑๔.๑   ที่  ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่องตามที่กําหนดไว

ในภาคผนวก ๑ ทับเลขทะเบียนหนังสือสง 

   ๑๔.๒   ถึง  ใหลงช่ือสวนราชการ  หนวยงาน  หรือบุคคลที่หนังสือน้ันมีถึง 

   ๑๔.๓  ขอความ  ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย 

   ๑๔.๔  ช่ือสวนราชการที่สงหนังสือออก  ใหลงช่ือสวนราชการที่สงหนังสือออก 

   ๑๔.๕   ตราช่ือสวนราชการ  ใหประทับตราช่ือสวนราชการตามขอ  ๗๒  ดวย

หมึกแดง  และใหผูรับผิดชอบลงลายมือช่ือยอกํากับตรา 

   ๑๔.๖   วัน  เดือน  ป   ใหลงตัวเลขของวันที่  ช่ือเต็มของเดือน  และตัวเลขของ

ปพุทธศักราชที่ออกหนังสือ 

   ๑๔.๗   สวนราชการเจาของเรื่อง  ใหลงช่ือสวนราชการเจาของเรื่องหรือ

หนวยงานที่ออกหนังสือ 

   ๑๔.๘   โทร.หรือที่ต้ัง   ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่องและ

หมายเลขภายในตูสาขา  (ถามี)  ดวย ในกรณีที่ไมมีโทรศัพท  ใหลงที่ต้ังของสวนราชการเจาของเรื่องโดยให

ลงตําบลที่อยูตามความจําเปน และแขวงไปรษณีย  (ถามี) 

 

 



สวนที่ ๔ 

หนังสือสั่งการ 

 

  ขอ  ๑๕  หนังสือสั่งการ  ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบน้ี  เวนแตจะมีกฎหมาย

กําหนดแบบไวโดยเฉพาะ 

  หนังสือส่ังการมี  ๓  ชนิด  ไดแก  คําส่ัง  ระเบียบ  และขอบังคับ 

 

  ขอ ๑๖  คําสั่ง   คือ  บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏบัิติโดยชอบดวย

กฎหมายใชกระดาษตราครุฑ  และใหจัดทําตามแบบที่ ๔ ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 

   ๑๖.๑  คําส่ัง  ใหลงช่ือสวนราชการหรือตําแหนงของผูมีอํานาจที่ออกคําส่ัง 

   ๑๖.๒   ที่   ใหลงเลขที่ท่ีออกคําส่ัง  โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข  ๑  เรียงเปนลําดับ

ไปจนส้ินปปฏิทิน  ทับเลขปพุทธศักราชที่ออกคําส่ัง 

   ๑๖.๓   เรื่อง   ใหลงช่ือเรื่องที่ออกคําส่ัง 

   ๑๖.๔   ขอความ   ใหอางเหตุที่ออกคําส่ัง   และอางถึงอํานาจที่ใหออกคําส่ัง  (ถา

มี)  ไวดวย  แลวจึงลงขอความทีส่ั่ง  และวันใชบังคับ 

   ๑๖.๕   ส่ัง  ณ  วันที่  ใหลงตัวเลขของวันที่   ช่ือเต็มของเดือน  และตัวเลขของป

พุทธสักราชที่ออกคําส่ัง 

   ๑๖.๖   ลงช่ือ  ใหลงลายมือช่ือผูออกคําส่ัง  และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือ

ช่ือไวใตลายมือช่ือ 

   ๑๖.๗   ตําแหนง   ใหลงตําแหนงของผูออกคําส่ัง 

 

  ขอ  ๑๗  ระเบียบ  คือ   บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาทีว่างไว  โดยอาศัยอํานาจของ

กฎหมายหรือไมก็ได  เพ่ือถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา  ใชกระดาษตราครุฑ  และใหจัดทําตาม

แบบที่  ๕  ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 

   ๑๗.๑   ระเบียบ   ใหลงช่ือสวนราชการที่ออกระเบียบ 

   ๑๗.๒   วาดวย   ใหลงช่ือของระเบียบ 

   ๑๗.๓   ฉบับที่   ถาเปนระเบียบทีก่ลาวถึงเปนครัง้แรกในเรือ่งน้ัน  ไมตองลงวา

เปนฉบับทีเ่ทาใด แตถาเปนระเบียบเรื่องเดียวกันทีมี่การแกไขเพ่ิมเติม  ใหลงเปน  ฉบับที่ ๒  และถัด  ๆไป 

ตามลําดับ  

   ๑๗.๔  พ.ศ.   ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชทีอ่อกระเบียบ 

   ๑๗.๕   ขอความ   ใหอางเหตุผลโดยยอ  เพ่ือแสดงถึงความมุงหมายที่ตองออก

ระเบียบ  และอางถึงกฎหมายที่ใหอํานาจออกระเบียบ (ถามี) 



   ๑๗.๖   ขอ   ใหเรียงขอความทีจ่ะใชเปนระเบียบเปนขอ  ๆโดยใหขอ ๑ เปนช่ือ

ระเบียบ ขอ ๒ เปนวันใชบังคับกําหนดวาใหใชบังคับต้ังแตเม่ือใด และขอสุดทาย เปนขอผูรักษาการระเบียบ

ใดถามีมากขอหรือหลายเรื่องจะแบงเปนหมวดก็ได  โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทายกอนที่จะข้ึน

หมวด ๑  

   ๑๗.๗   ประกาศ  ณ  วันที่   ใหลงตัวเลขของวันที่  ช่ือเต็มของเดือน  และตัวเลข

ของปพุทธศักราชที่ออกระเบียบ 

   ๑๗.๘   ลงช่ือ   ใหลงลายมือช่ือผูออกระเบียบ  และพิมพช่ือเต็มของเจาของ

ลายมือช่ือไวใตลายมือช่ือ   

   ๑๗.๙   ตําแหนง    ใหลงตําแหนงของผูออกระเบียบ 

 

  ขอ  ๑๘  ขอบังคับ    คือ   บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใช   โดยอาศัย

อํานาจของกฎหมายทีบั่ญญัติใหกระทําได  ใชกระดาษตราครุฑ  และใหจัดทําตามแบบที่  ๖  ทายระเบียบ  

โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 

   ๑๘.๑   ขอบังคับ   ใหลงช่ือสวนราชการที่ออกขอบังคับ 

   ๑๘.๒   วาดวย   ใหลงช่ือของขอบังคับ 

   ๑๘.๓   ฉบับที่   ถาเปนขอบังคับทีก่ลาวถึงเปนครัง้แรกในเรื่องน้ัน  ไมตองลงวา

เปนฉบับทีเ่ทาใด  แตถาเปนขอบังคับเรื่องเดียวกันที่มีการแกไขเพ่ิมเติมใหลงเปนฉบับที่ ๒ และที่ถัด  ๆไป 

ตามลําดับ 

   ๑๘.๔   พ.ศ.   ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกขอบังคับ 

   ๑๘.๕   ขอความ   ใหอางเหตุผลโดยยอเพ่ือแสดงถึงความมุงหมายที่ตองออก

ขอบังคับ  และอางถึงกฎหมายที่ใหอํานาจออกขอบังคับ 

   ๑๘.๖   ขอ   ใหเรียงขอความทีจ่ะใชบังคับเปนขอ  ๆโดยใหขอ ๑ เปนช่ือ

ขอบังคับขอ ๒ เปนวันใชบังคับกําหนดวาใหใชบังคับต้ังแตเม่ือใด  และขอสุดทายเปนขอผูรักษาการ  

ขอบังคับใดถามีมากขอหรือหลายเรื่องจะแบงเปนหมวดก็ได  โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทาย

กอนที่จะข้ึนหมวด ๑ 

   ๑๘.๗   ประกาศ  ณ  วันที่   ใหลงตัวเลขของวันที่  ช่ือเต็มของเดือนและตัวเลข

ของปพุทธศักราชที่ออกขอบังคับ 

   ๑๘.๘   ลงช่ือ   ใหลงลายมือช่ือผูออกขอบังคับ  และพิมพช่ือเต็มของเจาของ

ลายมือช่ือ  ไวใตลายมือช่ือ 

   ๑๘.๙   ตําแหนง   ใหลงตําแหนงของผูออกขอบังคับ 

 

 

 



สวนที่ ๕ 

หนังสือประชาสัมพันธ 

 

  ขอ ๑๙   หนังสือประชาสัมพันธ  ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบน้ี เวนแตจะมี

กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะ 

  หนังสือประชาสัมพันธมี ๓ ชนิด ประกาศ  แถลงการณ  และขาว 

  ขอ ๒๐  ประกาศ   คือ  บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหทราบหรือ

แนะแนวทางปฏิบัติ  ใชกระดาษตราครุฑ  และใหจัดทําตามแบบที่ ๗ ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียด 

ดังน้ี 

   ๒๐.๑   ประกาศ  ใหลงช่ือสวนราชการทีอ่อกประกาศ 

   ๒๐.๒   เรื่อง   ใหลงช่ือเรื่องที่ประกาศ 

   ๒๐.๓   ขอความ   ใหอางเหตุผลที่ตองออกประกาศ และขอความที่ประกาศ 

   ๒๐.๔   ประกาศ  ณ  วันที่    ใหลงตัวเลขของวันที่  ช่ือเต็มของเดือน  และ

ตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกประกาศ 

   ๒๐.๕   ลงช่ือ   ใหลงลายมือช่ือผูออกประกาศ  และพิมพช่ือเต็มของเจาของ

ลายมือช่ือไวใตลายมือช่ือ 

   ๒๐.๖   ตําแหนง  ใหลงตําแหนงของผูออกประกาศ 

  ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหทําเปนแจงความ  ใหเปล่ียนคําวาประกาศ เปนแจงความ 

 

  ขอ ๒๑  แถลงการณ  คือ  บรรดาขอความที่ทางราชการแถลง  เพ่ือทําความเขาใจใน

กิจการของทางราชการหรือเหตุการณหรอืกรณีใด  ๆ ใหทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใชกระดาษตราครุฑ  และให

จัดทําตามแบบที่ ๘ ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 

   ๒๑.๑   แถลงการณ   ใหลงช่ือสวนราชการที่ออกแถลงการณ 

   ๒๑.๒   เรื่อง   ใหลงช่ือเรื่องที่ออกแถลงการณ 

   ๒๑.๓   ฉบับที่  ใชในกรณีที่จะตองออกแถลงการณหลายฉบับในเรื่องเดียวที่

ตอเน่ืองกนั ใหลงฉบับที่เรียงตามลําดับไวดวย 

   ๒๑.๔   ขอความ  ใหอางเหตุผลที่ตองออกแถลงการณและขอความที่แถลงการณ 

   ๒๑.๕   สวนราชการที่ออกแถลงการณ   ใหลงช่ือสวนราชการที่ออกแถลงการณ 

   ๒๑.๖   วัน  เดือน  ป   ใหลงตัวเลขของวันที่  ช่ือเต็มของเดือน  และตัวเลขของ

ปพุทธศักราชที่ออกแถลงการณ 

 

 



  ขอ  ๒๒  ขาว   คือ  บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ  ใหจัดทํา

ตามแบบที่ ๙ ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 

   ๒๒.๑   ขาว  ใหลงช่ือสวนราชการที่ออกขาว 

   ๒๒.๒   เรื่อง   ใหลงช่ือเรื่องที่ออกขาว 

   ๒๒.๓   ฉบับที่   ใชในกรณีที่จะตองออกขาวหลายฉบับในเรือ่งเดียวที่ตอเน่ืองกัน

ใหลงฉบับที่ เรียงตามลําดับไวดวย 

   ๒๒.๔   ขอความ   ใหลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของขาว 

   ๒๒.๕   สวนราชการที่ออกขาว    ใหลงช่ือสวนราชการที่ออกขาว 

   ๒๒.๖   วัน  เดือน  ป   ใหลงตัวเลขของวันที่   ช่ือเต็มของเดือน  และตัวเลขของ

ปพุทธศักราชที่ออกขาว 

สวนที่  ๖ 

หนังสือท่ีเจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 

 

  ขอ  ๒๓  หนังสือท่ีเจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ  คือหนังสือที่ทาง

ราชการทําข้ึนนอกจากที่กลาวมาแลวขางตน  หรือหนังสือท่ีหนวยงานอื่นใดซ่ึงมิใชสวนราชการหรือ

บุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ และสวนราชการรับไวเปนหลักฐานของทางราชการ มี ๔ ชนิดคือ  

หนังสือรบัรองรายงานการประชุม   

 

  ขอ ๒๔   หนังสือรับรอง   คือ  หนังสือท่ีสวนราชการออกใหเพ่ือรับรองแกบุคคล  นิติ

บุคคลหรือหนวยงาน  เพ่ือวัตถุประสงคอยางหน่ึงอยางใดใหปรากฏแกบุคคลโดยทั่วไปไมจําเพาะเจาะจง  ใช

กระดาษตราครฑุ และใหจัดทําตามแบบที่  ๑๐  ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 

   ๒๔.๑   เลขที่   ใหลงเลขที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ  เริม่ต้ังแตเลข ๑ เรียง

เปนลําดับไปจนถึงส้ินปปฏิทิน  ทับเลขปพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง  หรือลงเลขที่ของหนังสือทั่วไป

ตามแบบหนังสือภายนอกอยางหน่ึงอยางใด 

   ๒๔.๒   สวนราชการเจาของหนังสือ   ใหลงช่ือของสวนราชการ  ซ่ึงเปนเจาของ

หนังสือน้ัน  และจะลงสถานที่ต้ังของสวนราชการเจาของหนังสือดวยก็ได 

   ๒๔.๓   ขอความ   ใหลงขอความข้ึนตนวา  หนังสือฉบับน้ีใหไวเพ่ือรบัรองวาแลว

ตอดวยช่ือบุคคล  นิติบุคคล  หรือหนวยงานที่ทางราชการรบัรอง  ในกรณีเปนบุคคลใหพิมพช่ือเต็ม  โดยมี

คํานําหนานาม  ช่ือ  นามสกุล   ตําแหนงหนาที่   และสังกัดหนวยงานทีผู่น้ันทํางานอยูอยางชัดเจน  แลวจึง

ลงขอความทีร่ับรอง   

   ๒๔.๔   ใหไว   ณ  วันที่    ใหลงตัวเลขของวันที่  ช่ือเต็มของเดือน  และตัวเลข

ของปพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง 



   ๒๔.๕   ลงช่ือ    ใหลงลายมือช่ือหัวหนาสวนราชการผูออกหนังสือหรือผูที่ไดรบั

มอบหมาย  และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใตลายมือช่ือ 

   ๒๔.๖   ตําแหนง    ใหลงตําแหนงของผูลงลายมือช่ือในหนังสือ 

   ๒๔.๗   รูปถายและลายมือช่ือผูไดรบัการรบัรอง   ในกรณีที่การรบัรองเปนเรื่อง

สําคัญที่ออกใหแกบุคคลใหติดรูปถายของผูที่ไดรับการรบัรอง  ขนาด  ๔ x ๖  เซนติเมตร  หนาตรง  ไมสวม

หมวก  ประทับตราช่ือสวนราชการที่ออกหนังสือบนขอบลางดานขวาของรูปถายคาบตอลงบนแผนกระดาษ

และให  ผูน้ันลงลายมือช่ือไวใตรูปถายพรอมทัง้พิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใตลายมือช่ือดวย 

 

  ขอ  ๒๕  รายงานการประชุม   คือ   การบันทกึความคิดเห็นของผูมาประชุม   ผูเขารวม

ประชุม และมติของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน  ใหจัดทําตามแบบที่  ๑๑  ทายระเบียบ  โดยกรอก

รายละเอียด  ดังน้ี 

   ๒๕.๑   รายงานการประชุม   ใหลงช่ือคณะทีป่ระชุมหรือช่ือการประชุมน้ัน 

   ๒๕.๒   ครั้งที่ ใหลงครั้งทีป่ระชุม   

   ๒๕.๓    เม่ือ  ใหลงวันเดือนปที่ประชุม 

   ๒๕.๔    ณ   ใหลงสถานที่ท่ีประชุม 

   ๒๕.๕    ผูมาประชุม  ใหลงช่ือและหรือตําแหนงของผูไดรบัแตงต้ังเปนคณะที่

ประชุมซ่ึงมาประชุม ในกรณีที่มีผูมาประชุมแทนใหลงช่ือผูมาประชุมแทน  และลงวามาประชุมแทนผูใดหรือ

ตําแหนงใด 

   ๒๕.๖   ผูไมมาประชุม  ใหลงช่ือและหรือตําแหนงของผูที่ไดรับการแตงต้ังเปน

คณะที่ประชุมซ่ึงมิไดมาประชุมพรอมทัง้เหตุผล  (ถามี) 

   ๒๕.๗   ผูเขารวมประชุม   ใหลงช่ือและหรือตําแหนงของผูที่มิไดรับการแตงต้ัง

เปนคณะทีป่ระชุมซ่ึงไดเขารวมประชุม  (ถามี) 

   ๒๕.๘  เริ่มประชุมเวลา  ใหลงเวลาที่เริ่มประชุม 

   ๒๕.๙   ขอความ  ใหบันทึกขอความที่ประชุม  โดยปกติใหเริ่มตนดวยประธาน

กลาวเปดประชุม  และเรือ่งทีป่ระชุม  กับมติหรือขอสรปุของที่ประชุมในแตละเรือ่งตามลําดับ 

   ๒๕.๑๐  เลิกประชุมเวลา  ใหลงเวลาที่เลิกประชุม 

   ๒๕.๑๑  ผูจดรายงานการประชุม   ใหลงช่ือผูจดรายงานการประชุมครัง้น้ัน 

 

  ขอ ๒๖  บันทึก   คือ  ขอความซ่ึงผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา  หรือ

ผูบังคับบัญชาส่ังการแกผูใตบังคับบัญชา หรือขอความทีเ่จาหนาที่หรือหนวยงานระดับตํ่ากวาสวนราชการ

ระดับกรมติดตอกันในการปฏิบัติราชการ  โดยปกติใหใชกระดาษบันทึกขอความ  และใหมีหัวขอดังตอไปน้ี 

   ๒๖.๑   ช่ือหรือตําแหนงทีบั่นทกึถึง   โดยใชคําข้ึนตนตามที่กําหนดไว  ใน

ภาคผนวก ๒ 



   ๒๖.๒   สาระสําคัญของเรื่อง  ใหลงใจความของเรือ่งทีบั่นทกึถามีเอกสาร

ประกอบก็ใหระบุไวดวย 

   ๒๖.๓   ช่ือและตําแหนง   ใหลงลายมือช่ือและตําแหนงของผูบันทกึ  และในกรณี

ที่ไมใชกระดาษบันทกึขอความ  ใหลงวัน  เดือน  ป  ที่บันทกึไวดวย 

  การบันทึกตอเน่ือง  โดยปกติใหบันทกึระบุคําข้ึนตน  ใจความบันทึก  และลงช่ือ

เชนเดียวกับที่ไดกลาวไวขางตน  และใหลงวัน เดือน ป กํากบัใตลายมือช่ือผูบันทึก  หากไมมีความเห็นใด

เพ่ิมเติมใหลงช่ือและ วัน เดือน ป กํากับเทาน้ัน 

  ขอ  ๒๗  หนังสืออ่ืน  คือ  หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดข้ึนเน่ืองจากการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่เพ่ือเปนหลักฐานในทางราชการ  ซ่ึงรวมถึง  ภาพถาย  ฟลม  แถบบันทึกเสียง  แถบบันทึกภาพ

ดวย  หรือ หนังสือของบุคคลภายนอกที่ย่ืนตอเจาหนาที่และเจาหนาที่ไดรับเขาทะเบียนรับหนังสือของทาง

ราชการแลวมีรูปแบบตามที่กระทรวง  ทบวง  กรมจะกําหนดข้ึนใชตามความเหมาะสม   เวนแตมีแบบตาม

กฎหมายเฉพาะเรือ่งใหทําตามแบบเชน  โฉนด  แผนที่  แบบ  แผนผัง  สัญญา  หลักฐานการสืบสวนและ

สอบสวนและคํารอง  เปนตน   

 

สวนที่  ๗ 

บทเบ็ดเตล็ด 

 

  ขอ  ๒๘  หนังสือท่ีตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ  เปนหนังสือที่ตองจัดสงและดําเนินการทาง

สารบรรณดวยความรวดเร็วเปนพิเศษ  แบงเปน ๓ ประเภท คือ 

   ๒๘.๑   ดวนที่สุด  ใหเจาหนาทีป่ฏิบัติในทันททีี่ไดรับหนังสือน้ัน 

   ๒๘.๒   ดวนมาก   ใหเจาหนาทีป่ฏิบัติโดยเร็ว 

   ๒๘.๓   ดวน   ใหเจาหนาที่ปฏิบัติเร็วกวาปกติ  เทาที่จะทําได 

  ใหระบุช้ันความเร็วดวยตัวอักษรสีแดงขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพโปง  ๓๒ พอยท  ใหเห็นได

ชัดบนหนังสือและบนซอง ตามที่กําหนดไวในแบบที่ ๑ แบบที่ ๒ แบบที่ ๓ และแบบที่ ๑๕ ทายระเบียบ  

โดยใหระบุคําวา  ดวนที่สุด  ดวนมาก  หรือดวน  สําหรบัหนังสือตามขอ ๒๘.๑  ขอ ๒๘.๒  และขอ ๒๘.๓ 

แลวแตกรณี 

  ในกรณีที่ตองการใหหนังสือสงถึงผูรับภายในเวลาที่กําหนด  ใหระบุคําวา  ดวนภายใน  

แลวลง วัน เดือน ป และกําหนดเวลาที่ตองการใหหนังสือน้ันไปถึงผูรับ  กับเจาหนาที่สงถึงผูรบั  ซ่ึงระบุบน

หนาซองภายในเวลาที่กําหนด 

 

 

 



  ขอ  ๒๙   เรื่องราชการที่จะดาํเนินการหรือสั่งการดวยหนังสือไดไมทัน  ใหสงขอความ

ทางเครือ่งมือส่ือสาร  เชน  โทรเลข  วิทยุโทรเลข   โทรพิมพ  โทรศัพท  วิทยุส่ือสาร  วิทยุกระจายเสียง  

หรือวิทยุโทรทัศน  เปนตน  และใหผูรบัปฏิบัติเชนเดียวกับไดรับหนังสือในกรณีที่จําเปนตองยืนยันเปน

หนังสือ  ใหทําหนังสือยืนยันตามไปทันท ี

  การสงขอความทางเครื่องมือส่ือสารซ่ึงไมมีหลักฐานปรากฏชัดแจง  เชน ทางโทรศัพท  

วิทยุส่ือสาร  วิทยุกระจายเสียง  หรอื  วิทยุโทรทัศน  เปนตน  ใหสงและผูรบับันทึกขอความไวเปนหลักฐาน 

 

  ขอ  ๓๐   หนังสือท่ีจัดทําข้ึนโดยปกติใหมีสําเนาคูฉบับเก็บไวที่ตนเรื่อง  ๑  ฉบับ  และให

มีสําเนาเกบ็ไวที่หนวยงานสารบรรณกลาง  ๑  ฉบับ 

  สําเนาคูฉบับใหผูลงช่ือลงลายมือช่ือหรือลายมือช่ือยอ  และใหผูราง  ผูพิมพ  และผูตรวจ

ลงลายมือช่ือหรือลายมือช่ือยอไวที่ขางทายขอบลางดานขวาของหนังสือ 

 

  ขอ  ๓๑   หนังสือท่ีเจาของหนังสือเห็นวา  มีสวนราชการอืน่ที่เกี่ยวของควรไดรบัทราบ

ดวยโดยปกติใหสงสําเนาไปใหทราบโดยทําเปนหนังสือประทับตรา 

  สําเนาหนังสือน้ีใหมีคํารับรองวา  สําเนาถูกตอง  โดยใหเจาหนาที่ต้ังแตระดับ ๒ หรอื

เทียบเทาข้ึนไป ซ่ึงเปนเจาของเรื่องลงลายมือช่ือรับรอง  พรอมทั้งลงช่ือตัวบรรจงและตําแหนงที่ขอบลางของ

หนังสือ 

 

  ขอ ๓๒  หนังสือเวียน   คือ  หนังสือท่ีมีถึงผูรบัเปนจํานวนมาก  มีใจความอยางเดียวกัน 

ใหเพ่ิมรหสัตัวพยัญชนะ  ว   หนาเลขทะเบียนหนังสือสง  ซ่ึงกําหนดเปนเลขทีห่นังสือเวียนโดยเฉพาะ เริ่ม

ต้ังแตเลข ๑ เรียงเปนลําดับไปจนถึงส้ินปปฏิทิน  หรอืใชเลขที่ของหนังสือท่ัวไปตามแบบหนังสือภายนอก

อยางหน่ึงอยางใด 

  เม่ือผูรบัไดรับหนังสือเวียนแลวเห็นวาเรื่องน้ัน  จะตองใหหนวยงานหรือบุคคลในบังคับ

บัญชาในระดับตาง  ๆไดรับทราบดวย  ก็ใหมีหนาทีจั่ดทําสําเนาหรอืจัดสงใหหนวยงานหรือบุคคลเหลาน้ัน

โดยเร็ว 

 

  ขอ  ๓๓  สรรพนามที่ใชในหนังสือ   ใหใชตามฐานะแหงความสัมพันธระหวางเจาของ

หนังสือและผูรับหนังสือ  ตามภาคผนวก ๒ 

   

  ขอ  ๓๔  หนังสือภาษาตางประเทศ  ใหใชกระดาษตราครฑุ 

หนังสือท่ีเปนภาษาอังกฤษ ใหทําตามแบบที่กําหนดไวในภาคผนวก ๔ สําหรบัหนังสือที่เปนภาษาอื่น  ๆซ่ึง

มิใชภาษาอังกฤษ  ใหเปนไปตามประเพณีนิยม 

 



 

แบบหนังสือภายนอก   ช้ันความลับ  (ถามี)                                      แบบที่ ๑  

(ตามระเบียบ ขอ ๑๑) 

 

 

ช้ันความเร็ว  (ถามี)   

ที่................................................         (สวนราชการเจาของหนังสือ) 

      (วัน เดือน ป) 

เรื่อง............................................................... 

(คําข้ึนตน) 

อางถึง  (ถามี) 

ส่ิงทีส่งมาดวย  (ถามี) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   (คําลงทาย) 

       (ลงช่ือ) 

         (พิมพช่ือเต็ม) 

            (ตําแหนง)  

(สวนราชการเจาของเรื่อง) 

โทร. .......................... 

*โทรสาร . .......................... 

สําเนาสง  (ถามี) 

     ช้ันความลับ  (ถามี) 

 

*แกไขเพ่ิมเติมโดยหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี  ที่ นร  ๑๐๐๒/ว ๑๗  ลงวันที่  ๓๑  กรกฏาคม  ๒๕๓๔ 

 



                                                       แบบที่ ๒ 

     ช้ันความลับ  (ถามี)             แบบหนังสือภายใน

   

 ช้ันความเร็ว  (ถามี) 

   บันทึกขอความ 

สวนราชการ............................................................................................................................................ 

ที่ ..........................................................วันที่ ......................................................................................... 

เรื่อง........................................................................................................................................................ 

(คําข้ึนตน) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   

      (ลงช่ือ) 

 

         (พิมพช่ือเต็ม) 

           (ตําแหนง) 

     ช้ันความลับ  (ถามี) 


