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คํานํา 
 

การจัดทําคูมือในการปฏิบัติงานสารบรรณน้ี งานธุรการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบล
เทนมีย  จัดทําข้ึนเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสารบรรณ และการจัดระบบเอกสาร การดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลเทนมีย ใหเปนระบบเดยีวกัน และอางอิงได เพื่อเอ้ืออํานวยในการ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและงบประมาณ ทําใหมีประสิทธิภาพในการจัดการ
ภาระงาน และงานบริหารสํานักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ งานธุรการ ไดรวบรวมขอมูลระเบียบงานสารบรรณ และการจัดระบบเอกสารขึ้น จาก
คูมือและเอกสารการใหความรูตางๆ เพื่อใหคูมือเลมนี้มีประโยชนและบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินงาน การ
ปฏิบัติงานตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ และการจัดเก็บเอกสาร เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติอยางเดียวกัน
และพรอมรับฟงความคิดเห็นอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงาน และนํามาปรับปรุงคูมือนี้ใหเหมาะสม
ยิ่งข้ึนตอไป 

งานธุรการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเทนมีย หวังวาคูมือเลมนี้ จะเปนประโยชน
ตอองคการบริหารสวนตําบลเทนมยี ในการดําเนินภารกิจตางๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคตอไป 

 
 
 
 

             งานธุรการ สาํนักปลัด 
                                                                องคการบริหารสวนตาํบลเทนมีย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
การบริหารงานเอกสาร (งานสารบรรณ, ธุรการ) 
 การปฏิบัติงานในสํานักงานขององคการบริหารสวนตําบลเทนมีย เปนการปฏิบัติงานที่ตองเก่ียวของกับ
บุคคลและเอกสาร จึงตองอาศัยความอดทน ความขยัน และความจําสวนตัวพอสมควร เปนหลักสําคัญในการ
ปฏิบัติหนาที่ เพราะการทํางานที่เก่ียวของกับเอกสารนั้นจะเกี่ยวกับหนังสือราชการ ทั้งที่เปนหนังสือราชการ
ภายในและหนังสือราชการภายนอก ซึ่งมีหลายรูปแบบที่ตองดําเนินการ เชน การโตตอบหนังสือราชการ การ
รางหนังสือขอความอนุเคราะห ขอความรวมมือ การรางหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุม การนําเสนอ 
การจัดเก็บเอกสารเปนหมวดหมูทั้งที่เปนกระดาษและเปนไฟลในระบบคอมพิวเตอร ฯลฯ จึงตองมีการจัด
ระบบงานเอกสารที่ดีจึงจะประสบความสําเร็จในการบริหารงานเอกสารและเปนการชวยจําไดอีกดวย 
 
ความสําคัญและขอบขายของงานธุรการ 

1.  ขอบขายของงานธุรการ 
       1.1 รับ-สงหนังสือ                 1.2 รางหนังสือ 

            1.3 พิมพหนังสือ              1.4 ผลิตสําเนาเอกสาร 
          1.5 จัดเก็บเอกสาร/แฟมเสนอ           1.6 บันทึกเสนอหนังสือ 
           1.7 ตรวจทานหนังสือ   1.8 การทําลายหนังสือ 

2.  ความสําคัญของงานธุรการ  
             2.1 เปนดานหนาของหนวยงาน 

2.2 เปนหนวยสนับสนุน 
            2.3 เปนหนวยบรกิาร 

3.  บทบาทของเจาหนาที่ธุรการ 
       3.1 ตองรูระเบียบที่เก่ียวของ                3.2 ตองมีมนุษยสัมพันธ 

                  3.3 ตองมีน้ําใจ เก้ือกูล                       3.4 ตองมีความรอบคอบ 
                  3.5 ตองมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

4.  ควรมีความรูเกี่ยวกับงานสารบรรณ ไดแก 
       4.1 ความรูเรื่องระเบียบงานสารบรรณของสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ   พ.ศ. 

2526, 2548 
       4.2 ความรูเรื่องรหัส อักษรยอประจําหนวยงานตาง ๆ  
       4.3 ความรูเรื่องธรรมชาติของหนังสือราชการคือระบบการนําเสนอหนังสือ 
       4.4 ความรูเรื่องโครงสรางหนวยงานภายในสามารถเกษียนหนังสือเสนอใหหนวยงาน

รับผิดชอบไดอยางถูกตอง 
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บทที่ 2 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 

 
2.1 ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 ปจจุบันงานสารบรรณมีระเบียบท่ีเก่ียวของ 2 ฉบับ ไดแก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526 และ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2548 ซึ่งเปนการเพิ่มเติม
คํานิยามเกี่ยวกับเอกสาร “อิเล็กทรอนิกส” และคําวา “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส”  
 
2.2 ความหมายของงานสารบรรณ 
 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ขอ 6 ใหความหมายของคําวา 
“งานสารบรรณ” ไววา หมายถึง “งานที่เก่ียวของกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต การจัดทํา การรับ การ
สง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย” ซึ่งเปนการกําหนดขั้นตอนและขอบขายของงานสารบรรณ วา
เก่ียวของกับเรื่องอะไรบาง แตในทางปฏิบัติการบริหารงานเอกสารท้ังปวง จะเริ่มตั้งแตการคิด อาน ราง เขียน 
แตง พิมพ จด จํา ทําสําเนา สงหรือสื่อขอความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ยอเรื่อง เสนอ สั่งการ 
ตอบ ทํารหัส เก็บเขาที่ คนหา คิดตามและทําลาย ท้ังน้ีตองทําเปนระบบท่ีใหความสะดวก รวดเรว็ ถูกตองและ
มีประสิทธิภาพ เพื่อประหยัดเวลา แรงงาน และคาใชจาย และในป พ.ศ. 2548 มีการประกาศระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ โดยเพิ่มคํานิยามของเอกสารอิเล็กทรอนิกสของงานสารบรรณดังนี้ 
“อิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา หรือวิธีอ่ืนใด
ในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธีตาง ๆ เชนวานั้น และ “ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส” หมายความวา “การรับสงขอมูลขาวสารหรือหนังสือผานระบบสื่อสาร ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส”  

 
2.3 ความหมายของหนังสือราชการ 

หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก 
  1) หนังสอืที่มีไปมาระหวางสวนราชการ 

2) หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอ่ืนที่มิใชราชการหรือบุคคลภายนอก 
3) หนังสือที่หนวยงานอื่นท่ีมิใชสวนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ 
4) หนังสือที่หนวยงานจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ 

    5) เอกสารท่ีทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ขอบังคับ 
  6) ขอมูลขาวสารหรือหนังสือท่ีไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ขอ 4 ใหเพิ่มคํานิยามวา “อิเล็กทรอนิกส” และคําวา “ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส” ระหวางนิยามคําวา “หนังสือ” และสวนราชการ” ในขอ 6 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 “อิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอน 
ไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธีการทาง
แสง วิธีการทางแมเหล็ก หรืออุปกรณท่ีเกี่ยวของกับการประยุกตใชวิธีตางๆ เชนวานั้น “ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การรับสงขอมูลขาวสารหรือหนังสือผานระบบสื่อสารดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส”  
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2.4 ชนดิของหนังสือหนังสือราชการ 
1) หนังสือภายนอก คือหนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธี ใชกระดาษตราครุฑ 

- ใชติดตอระหวางสวนราชการ 
      - สวนราชการมีถึงหนวยงานอื่น ซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก 

        2) หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก 
      - ใชติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ 

 
ขอแตกตาง หนงัสือภายใน กับ หนงัสือภายนอก 

หนังสือภายใน หนังสือภายนอก 
1. ไป – มา ในเรื่องราชการ                                            
2. ติดตอกับบุคคลผูดํารงตําแหนง                                 
3. ใชกระดาษบันทึกขอความ                                      
4. ไมผูกมัด เปลี่ยนแปลงได                                          
5. ใชบันทึกแทน    
6. คําขึ้นตนใชเรยีน อางถึงหนังสือใสในขอความ                                                
7. ใชคาํยอของตําแหนงหรือสวนราชการ วัน  เดือน 
ป ได                                                                   
8. ไมมีคําลงทาย 
 

1. ไป – มา เปนทางราชการ                                                      
2. ติดตอระหวางตําแหนงตอตําแหนง                            
3. ใชกระดาษตราครฑุ                                                        
4. สภาพหนงัสือผูกมัดถาวรตลอดไป                                        
5. รูปแบบหนังสือเปนแบบหนังสือลงนามเต็มฉบับ 
และแบบประทับตรา   
6. คําขึ้นตน ประกอบดวย เรื่อง เรียน อางถึง สิ่งที่
สงมา  
7. หามใชอักษรยอ ตองใชคําเต็มทั้งชื่อสวนราชการ     
วัน เดือน ป                                                                                   
8. คําลงทายใชขอแสดงความนับถือหรืออื่น ๆ 
แลวแตกรณี                                                                             

           
3) หนังสือประทบัตราแทนการลงชื่อ คือหนังสือท่ีใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวน

ราชการระดับกรมขึ้นไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกอง หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมขึ้นไป เปนผูรบัผิดชอบลงชื่อยอกํากับตรา ใชกระดาษครฑุ ใชไดทั้งระหวางสวนราชการ กับสวน
ราชการ และระหวางสวนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีท่ีไมใชเรื่องสําคัญ ไดแก 

      - การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
       - การสงสําเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
       - การตอบรับทราบที่ไมเก่ียวกับราชการสําคัญหรือการเงิน 
       - การแจงผลงานที่ไดดาํเนินการไปแลวใหสวนราชการที่เก่ียวของทราบ 
       - การเตือนเร่ืองที่คาง 
       - เรื่องซึ่งหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนด โดยทําเปนคําสั่งใหใชหนังสือ
ประทบัตรา 
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4) หนังสือสั่งการ  ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบ เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดแบบไว
โดยเฉพาะมี 3 ชนิดไดแก 

4.1 คําสั่ง คือ บรรดาขอความท่ีผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย ใช
กระดาษตราครุฑ 
       4.2 ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของ
กฎหมายหรือไมก็ได เพื่อถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษครุฑ 
       4.3 ขอบังคับ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจกําหนดใหใช โดยอาศัยอํานาจของกฎหมายที่
บัญญัติใหกระทําได ใชกระดาษครุฑ 

5) หนังสือประชาสัมพันธ ใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดแบบไว
โดยเฉพาะมี 3 ชนิด ไดแก 
  5.1 ประกาศ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือแจงใหทราบ หรือแนะแนวทาง
ปฏิบัติ ใชกระดาษครุฑ ในกรณทีี่กฎหมายกําหนดใหทําเปนแจงความ ใหเปลี่ยนคําวาประกาศเปนแจงความ 
  5.2 แถลงการณ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการของ
ราชการ หรือเหตุการณ หรือกรณีใด ๆ ใหทราบชัดเจนโดยท่ัวกัน ใชกระดาษครฑุ 
  5.3 ขาว คือ บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นควรเผยแพรใหทราบ 

6) หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ  คือหนังสอืที่ทางราชการจัดทําขึ้น
นอกเหนือจากท่ีกลาวมาแลว หรือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ 
และสวนราชการรับไว มี 4 ชนิด ไดแก 
  6.1 หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่สวนราชการออกใหเพื่อรับรองแก บุคคล นิติบุคคล หรือ
หนวยงาน เพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง ใหปรากฏแกบุคคลทั่วไป ไมจําเพาะเจาะจง ใชกระดาษครฑุ 
โดยลงชื่อคําขึ้นตนวา “หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา.............” 
  6.2 รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และ
มติที่ประชุมไวเปนหลักฐาน 
  6.3 บันทึก คือขอความที่ผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา หรือ ผูบังคบับัญชา ส่ังการ
แกผูใตบังคับบัญชา หรือขอความที่เจาหนาที่หรือหนวยงานระดับต่ํากวาสวนราชการระดับกรมติดตอกันในการ
ปฏิบัติราชการ ใชกระดาษบันทึกขอความ 
  6.4 หนังสืออื่น คือ เอกสารท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเพื่อเปนหลักฐาน
รวมถึง ภาพถาย ฟลม แถบบนัทึกเสียง/ภาพ หรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นตอเจาหนาท่ี โดยลงรับเขา
ทะเบียนรับไวแลว มีรูปแบบตามที่กฎกระทรวง ทบวง กรม กําหนดขึ้นใช เวนแตจะมีแบบตามกฎหมายเฉพาะ
เรื่อง เชน โฉนด แผนท่ี แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวน/สอบสวน และคาํรอง เปนตน 
  6.5 หนังสือเวียน คือหนังสือที่มีถึงผูรับจํานวนมาก มีใจความอยางเดียวกัน โดยใหเพิ่ม
พยัญชนะ ว หนาเลขทะเบียนหนังสือสง เริ่มตั้งแตเลข 1 เรียงเปนลําดับไปถึงสิ้นปปฏิทิน 
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ชั้นความเร็วของหนังสือ 
1) ดวนที่สุด  ใหเจาหนาที่ปฏิบัติทันทีที่ไดรับหนังสือนั้น 

             2) ดวนมาก  เจาหนาท่ีปฏิบัติโดยเร็ว 
            3) ดวน  เจาหนาที่ปฏิบัติเร็วกวาปกติ เทาที่จะทําได 

หนังสือที่จัดทําขึ้นโดยปกติใหมี สําเนาคูฉบับ เก็บไวที่ตนเรื่อง ๑ ฉบับ และใหมีสําเนาเก็บไวที่
หนวยงานสารบรรณกลาง ๑ ฉบับ 

สําเนาคูฉบับ ให ผูลงชื่อ ลงลายมือชื่อ หรือลายมือชื่อยอ และใหผูราง ผู พิมพ ผูตรวจ         
ลงลายมือชื่อ หรือลายมือชื่อยอไวท่ีขอบลางดานขวามือของหนังสือ 
  ถาเปนเรื่องไมสําคัญมากนักการสงเอกสารดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเพียงอยางเดียว
โดยไมตองเปนเอการยืนยันตามไปก็ไดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีขอ 7 วาดวยงานสารบรรณที่ใหยกเลิก
ความในขอ 29 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และใหใชความตอไปนี้
แทน 

“ขอ 29 การติดตอราชการนอกจากการจะดําเนินการโดยหนังสือที่เปนเอกสารสามารถ
ดําเนินการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ไดในกรณีท่ีติดตอราชการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
ใหผูสงตรวจสอบผลการสงทุกครั้งและใหผูรับแจงตอบรับ เพื่อยืนยันวาหนังสือไดจัดสงไปยังผูรับเรียบรอยแลว 
และสวนราชการผูสงไมตองจัดสงหนังสือเปนเอกสาร เวนแตกรณีเปนเรื่องสําคัญจําเปนตองยืนยันเปนเอกสาร 
ใหทําเอกสาร ยืนยันตามไปทันที 
  การสงขอความทางเครื่องมือสื่อสาร เชน โทรเลข วิทยุโทรเลข โทรพิมพ โทรศัพท วิทยุ
สื่อสาร วิทยุกระจายเสียง หรือ วิทยุโทรทัศน เปนตน ใหผูรับปฏิบัติเชนเดียวกับไดรับหนังสือในกรณีที่
จําเปนตองยืนยันเปนหนังสือใหทําหนังสือยืนยันตามไปทันที  

 
ชั้นของหนังสือลับ 

1) ลับที่สุด ไดแก ความลับที่มีความสําคัญที่สุดเกี่ยวกับขาวสาร วัตถุหรือบุคคลซึ่งหาก
ความลับดังกลาวทั้งหมดหรือเพียงบางสวนรั่วไหลไปถึงบุคคลผูไมมีหนาที่ไดทราบ จะทําใหเกิดความเสียหาย
หรือเปนภยันตรายตอความม่ันคง คงความปลอดภัย หรือความสงบเรียบรอยของประเทศชาติ หรือพันธมิตร
อยางรายแรงที่สุด 

2) ลับมาก ไดแก ความลับที่มีความสําคัญมากเก่ียวกับขาวสารวัตถุหรือบุคคล ซึ่งถาหาก
ความลับดังกลาวหรือเพียงบางสวนรั่วไหลไปถึงบุคคลที่ไมมีหนาที่ไดทราบ จะทําใหเกิดความเสียหายหรือเปน
ภยันตรายตอความมั่นคง ความปลอดภัยของประเทศชาติหรือพันธมิตรหรือความเรียบรอยภายใน
ราชอาณาจักรอยางรายแรง 

3) ลับ ไดแก ความลับที่มีความสําคัญเกี่ยวกับขาวสาร วัตถุหรือบุคคล ซึ่งถาหากความลับ
ดังกลาวหรือเพียงบางสวนรั่วไหลไปถึงบุคคลท่ีไมมีหนาที่ไดทราบ จะทําใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ
หรือเกียรติภูมิของประเทศชาติหรือพันธมิตรได 

4) ปกปด ไดแก ความลับซึ่งไมพึงเปดเผยใหผูไมมีหนาที่ไดทราบโดยสงวนไวใหทราบเฉพาะ
บุคคลท่ีมีหนาที่ตองทราบเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการเทานั้น 
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การรับ – สงหนังสือ 
หนังสือรับ รับเขามาจากภายนอก 
    1. การรับหนังสือ จากไปรษณีย และหนวยงานภายนอก ทั้งหนังสือทางราชการ และ

หนังสืออื่น ๆ 
    2. จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือเพื่อดําเนินการกอนหลังและใหผูเปด

ซองตรวจเอกสาร หากไมถูกตองใหติดตอราชการเจาของเรื่อง หนวยงานที่เก่ียวของ แลวจึงดําเนินการตอ 
    3. ประทับตราหนังสือ ที่มุมบนดานขวา กรอกรายละเอียด เลขที่รับ วันที่ เวลา 
    4. ลงทะเบียนรบัหนังสือในทะเบียนรับหนังสือ 
    5. จัดแยกหนังสือท่ีลงทะเบียนรับแลว สงใหหนวยงานที่เก่ียวของลงช่ือรับเอกสาร 
    6. เสนอผูบังคับบัญชาทราบและสั่งการ  

 
 

               Flow Chart แสดงขั้นตอนการรับหนงัสือ 

แผนการปฏิบตัิงานสารบรรณ (Flow Chart)
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระเบียบทีเกียวข้องงานรับหนังสือ

รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอก เอกสารทัวไปเอกสารลับ จากไปรษณีย์ และอนื ๆ งานสารบรรณ

ตรวจสอบ คัดแยก จดัหมวดหมู่หนังสือและสิงพิมพ์

ลงทะเบียนออกเลขรับเอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์
ไม่ต้องลงทะเบียน เช่น เอกสารประชาสัมพันธ์ จดหมายส่วนบุคคลเป็นต้น ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง เช่น ส่งผิดหน่วยงาน ไม่มีผู้ลงนาม

จัดส่งไปให้ฝ่ายทีเกียวข้องเพือดําเนินการต่อไป เสนอผู้เกียวข้องโดยตรง ดําเนินการส่งคืน

เสนอผู้บริหาร พิจารณาสังการ

เสร็จสิน

A B

ชันความเร็ว ชันความลับ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

                  
                

จดัส่งให้ฝ่ายทีเกียวข้องดําเนินการตอ่ไป 

เสนอผู้บริหาร พิจารณาสงัการ 

ลงทะเบียนออกเลขรับเอกสาร ในทะเบียนหนงัสือรับ 
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หนังสือสง สงออกไปภายนอก 
    1. ใหเจาของเรื่องตรวจสอบความเรียบรอยของหนังสือ รวมทั้งสิ่งท่ีสงมาดวยใหครบถวน 

แลวสงเรื่องใหเจาหนาที่หนวยงานสารบรรณกลางเพื่อสงออก 
    2. เม่ือเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางไดรับเรื่องแลวลงทะเบียนหนังสือสง 

เรียงลําดับติดตอกันไปตลอดปปฏิทิน กอนบรรจุซอง ตรวจความเรียบรอยของหนังสือ  / สิ่งท่ีสงมาดวยให
ครบถวน แลวปดผนึก สงได 2 วิธี คือ โดยทางไปรษณีย หรือสงโดยสมุดสงหนังสือ / ใบรับ ถาเปนใบรับให
นํามาผนึกติดกับสําเนาคูฉบับ 

 
           Flow Chart แสดงข้ันตอนการสงหนังสือ 

งานส่งหนงัสือ
หนงัสือทีหวัหนา้สว่นราชการลงนามแลว้

ตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือสิงทีส่งมาด้วย

ออกเลขทีหนังสือ วัน เดือน ปี ประทับตราผู้ลงนาม

บรรจุซอง จ่าหน้าซอง – ปิดซอง ส่งมอบให้เจ้าหน้าทีทีส่งไปรษณีย์ และส่งหน่วยงานทีเกียวข้อง
จัดส่งเรืองให้หน่วยงานต่าง ๆ

นําส่งไปรษณีย์

ตรวจสอบใบแจ้งหนีรายเดือนนําส่งการเงินเบิกจ่าย เก็บสําเนาใบนําส่งเข้าแฟ้ม
รวบรวมสําเนาคืนเจ้าของเรือง

ลับ ปกปิด EMS ธรรมดา
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การเก็บ และทําลาย หนงัสือราชการ 
การเก็บหนังสือราชการ 

การเก็บหนังสือราชการ แบงออกเปนกรรเก็บระหวางปฏิบัติ การเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จ
แลว และการเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ 
  การเก็บระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบของ
เจาของเรื่อง โดยใหกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามข้ันตอนของการปฏิบัติงาน ประการสําคัญจะตองจัด
แฟมสําหรับเก็บไวใหเพียงพอ อาจมีแฟมดังน้ี 
   1. แฟมกําลังดําเนินการ บรรจุเรื่องที่อยูระหวางปฏิบัติ หรือยังจัดทําไมเสร็จตาม
ภาระหนาท่ี (ใชแฟมเดียวก็พอ) 
   2. แฟมรอตอบ เรื่องในแฟมนี้ระบายมาจากแฟมกําลังจัดทําเปนเรื่องที่ปฏิบัติเสร็จ
ในภาระหนาที่ของเจาหนาที่ข้ันตอนหนึ่งแลว แตเรื่องยังปฏิบัติไมจบตองรอการตอบจากสวนราชการอ่ืนอยู 
   3. แฟมรอเก็บ เรื่องในแฟมนี้เปนเรื่องตาง ๆ ที่เจาหนาที่ปฏิบัติจัดทําเสร็จแลวเพื่อ
รอสงเก็บตามระเบียบตอไป ควรจัดหาแฟมรอเก็บไวใหมากพอกับจํานวนหนังสือเรื่องตางๆ และจัดทําสารบาญ
เรื่องไวที่หนาปกหนาดานในดวย 
   4. แฟมระเบียบปฏิบัติ เรื่องในแฟมนี้เปนเรื่องที่เก่ียวกับระเบียบราชการตาง ๆ หาก
จัดแบงเปน 2 ประเภท คือ ระเบียบทั่วไปและระเบียบเกี่ยวกับการเงิน โดยแยกแฟมเก็บแลวทําสารบาญเรื่อง
ประจําแฟมไวท่ีปกหนาดานในดวย จะสะดวกตอการคนหา 
  การเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแลว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว และไมมีอะไรที่
จะตองปฏิบัติตอไปอีก โดยนําเรื่องจากแฟมรอเก็บในระหวางปฏิบัติไปดําเนินการจัดเก็บยังหนวยเก็บของสวน
ราชการตามระเบียบตอไป ซึ่งตองจัดทําบัญชีหนังสือสงเก็บ ทะเบียนหนังสือเก็บ บัญชีสงมอบหนังสือครบ 25 
ป บัญชีหนังสือครบ 25 ป ที่ขอเก็บเอง และบัญชีฝากหนังสือกํากับดวย 
  การเก็บหนังสือเพื่อใชในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรยีบรอยแลว แต
จําเปนจะตองใชในการตรวจสอบเปนประจํา ไมสะดวกในการสงไปเก็บยังหนวยเก็บ ใหเจาของเรื่องเก็บเปน
เอกเทศโดยแตงตั้งเจาหนาที่ขึ้นรับผิดชอบก็ได เม่ือหมดความจําเปนที่จะตองใชในการตรวจสอบแลว ใหจัดสง
หนังสือนั้นไปยังหนวยเก็บของราชการตามระเบียบตอไปนี้ 
  การเก็บหนังสือราชการ เจาหนาที่ตองระมัดระวังหนังสือใหอยูในสภาพใชราชการไดทุก
โอกาส หากชํารุดเสียหายตองรีบซอมใหใชราชการไดเหมือนเดิม หากสูญหายตองหาสําเนามาแทน ถาชาํรุด
เสียหายจนไมสามารถซอมแซมใหคงสภาพเดิมไดใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบและใหหมายเหตุไวในทะเบียน
เก็บดวย ถาหนังสือที่สูญหายเปนเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือหนังสือสําคัญที่เปนการแสดงเอกสารสิทธิให
ดําเนินการแจงความตอพนักงานสอบสวน 
  ขอสังเกต ตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณฉบับใหม ไดกําหนดเพิ่มเติมไววาทุกปปฏิทินให
สวนราชการจัดสงหนังสือที่มีอายุครบ 25 ป นับจากวันที่ไดจัดทําขึ้นพรอมท้ังสงบัญชีมอบหนังสือครบ 25 ป 
ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ภายในวันที่ 31 มกราคมของปถัดไป เวนแตหนังสือดังตอไปนี้ 
   1. หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับ ใหปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ 
   2. หนังสือที่มีกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบที่ออกใชเปนการทั่วไป กําหนดไวเปน
อยางอ่ืน 
   3. หนังสือราชการท่ีมีความจําเปนตองเก็บไวที่สวนราชการนั้น ใหจัดทําบัญชีครบ 
25 ป ที่ขอเก็บเองสงมอบใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร  
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 (หมายเหตุ เรื่องการเก็บหนังสือ ตามระเบียบใหมยังไมไดกําหนดวิธีการเก็บไวอยางชัดแจง เขาใจวาจะ
ออกแนวปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกในโอกาสตอไป) 
 

การทําลาย 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นปปฏิทินใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สํารวจหนังสือที่

ครบอายุการเก็บในปนั้น ไมวาจะเปนหนังสือที่เก็บไวเองหรือฝากเก็บไวท่ีกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรม
ศิลปากร แลวจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลายเสนอหัวหนาสวนราชการระดับกรม เพื่อพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการทําลายหนังสือ บัญชีหนังสือขอทําลายใหจัดทําตามแบบที่ 25 ทายระเบียบ อยางนอยใหมี
ตนฉบับและสําเนาคูฉบับ 
 ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมแตงต้ังคณะกรรมการทําลายหนังสือประกอบดวยประธานกรรมการ
และกรรมการอีกอยางนอยสองคนโดยปกติจะแตงตั้งจาก ขาราชการตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบเทาขึ้นไป มติ
ของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถากรรมการผูใดไมเห็นดวยใหทําบันทึกความเห็นแยงไว 
 

     Flow Chart แสดงขั้นตอนการทําลายหนังสือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยเก็บสาํรวจและจดัทาํบญัชีหนงัสอืขอทาํลาย
เสนอแต่งตงัคณะกรรมการทําลายหนงัสือจาก                                                                หวัหนา้ส่วนราชการ

คณะกรรมการทาํลายหนงัสอื                                                พจิารณาหนงัสือตามบญัชีหนงัสอืขอทาํลาย
หวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมพจิารณาหนงัสอืตามรายงานของคณะกรรมการทาํลายหนงัสอื

กองจดหมายเหตุแห่งชาตพิจิารณาใหค้วามเหน็ตามรายงานของหวัหนา้ส่วนระดบักรม

- หนงัสือทีควรทาํลายทาํลายโดยคณะกรรมการ
- รายงานผลการทาํลายต่อหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรม

- หนงัสือทีไม่ควรทาํลายส่งไปเก็บไวท้ี1.หน่วยเก็บ2.ฝากเก็บไวท้ีหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
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คณะกรรมการทําลายหนังสือ มีหนาท่ีดังนี้ 
  1. พิจารณาหนังสือที่จะขอทําลายตามบัญชีหนังสือขอทําลาย 
  2. ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือฉบับใดไมควรทําลาย และควรจะขยายเวลา
การเก็บไว ใหลงความเห็นวาจะขยายเวลาการเก็บไวถึงเมื่อใด แลวใหแกไขอายุการเก็บในตรากําหนดเก็บ
หนังสือ โดยใหประธานกรรมการทําลายหนังสือลงลายมือชื่อกํากับการแกไข 
  3. ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือเรื่องใดใหทําลาย ใหกรอกเครื่องหมาย (x) 
ลงในชองการพิจารณาของบัญชีขอทําลาย 
  4. เสนอรายงานผลการพิจารณา พรอมทั้งบันทึกความเห็นแยงของคณะกรรมการ (ถามี) ตอ
หัวหนาสวนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาสั่งการ 
  5. ควบคุมการทําลายหนังสือซึ่งผูมีอํานาจอนุมัติใหทําลายได โดยการเผาหรือวิธีอ่ืนใดที่จะ
ไมใหหนังสือนั้นอานเปนเรื่องได และเมื่อทําลายเรียบรอยแลวใหทําบันทึกลงนามรวมกันเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
ทราบ 
 เมื่อหัวหนาสวนราชการระดับกรมไดรับรายงานแลวใหพิจารณาสั่งการ ดังนี้ 
          1. ถาเห็นวาเรื่องใดยังไมควรทําลาย ใหสั่งการเก็บหนังสือน้ันไวจนถึงเวลาการทําลายงวด
ตอไป 
         2. ถาเห็นวาหนังสือเรื่องใดควรทําลายใหสงบัญชีหนังสือขอทําลายใหกองจดหมายเหตุ
แหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณากอน เวนแตหนังสือประเภทท่ีสวนราชการนั้นไดขอทําความตกลงกับกรม
ศิลปากรแลว ไมตองสงไปใหพิจารณา 
 ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณารายการในหนังสือขอทําลาย แลวแจงใหสวน
ราชการที่สงบัญชีหนังสือขอทําลายทราบดังนี้ 
  1. ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบดวยใหแจงใหสวนราชการนั้น 
ดําเนินการทําลายหนังสือตอไปได หากกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไมแจงใหทราบอยางใดภายใน
กําหนดเวลา 60 วัน นับแตวันที่สวนราชการนั้นไดสงเรื่องใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ใหถือวา
กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไดใหความเห็นชอบแลว และใหสวนราชการทําลายหนังสือได 
  2. ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นวาหนังสือฉบับใดควรจะขยายเวลาเก็บไว
อยางใดหรือใหเก็บไวตลอดไป ใหแจงใหสวนราชการนั้นทราบและใหสวนราชการน้ัน ๆ ทําการแกไขตามท่ีกอง
จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แจงมา หากหนังสือใด ๆ กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นควร
ใหสงไปเก็บไวท่ีกองจดหมายเหตุแหงชาติ ก็ใหสวนราชการนั้น ๆ  
ปฏิบัติตาม เพื่อประโยชนในการน้ี กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศลิปากรจะสงเจาหนาที่มารวม 
ตรวจสอบหนังสือของสวนราชการนั้นก็ได 
 

การใชตราครุฑ 
  ตราครฑุมาตรฐาน มี 2 ขนาด 
     - ตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร 
     - ตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร 
  ตราชื่อสวนราชการที่ใชเปนหนังสือประทับตรา มีรูปวงกลมซอนกัน เสนผานศูนยกลางวง
นอก 4.5 เซนติเมตร วงใน 3.5 เซนติเมตรลอมครุฑ 
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การควบคุมและเรงรัดงานสารบรรณ 
  การควบคุมและเรงรัดงานสารบรรณ คือ การควบคุมใหงานสารบรรณดําเนินไปโดยเรียบรอย 
ถูกตอง ตามระเบียบ รวดเร็ว และมีหลักฐานครบถวน เพื่อใหการปฏิบัติงานในเรื่องนั้น ๆ ไดเสรจ็สิ้นโดยเร็ว 
  การควบคุมและเรงรัดงานสารบรรณจะบังเกิดผลมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับการเอาใจใส
ควบคุมของผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น และเพื่อใหงานสารบรรณดําเนินไปดวยความรวดเร็วและเรียบรอย 
ผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติงานสารบรรณใหเปนตัวอยางอันดีแกผูใตบังคับบัญชา 
  1. การเรงรัดงานดานสารบรรณทั่วไป ใหดําเนินการดังน้ี 
   1.1 เพ่ือใหงานราชการดําเนินไปดวยความรวดเร็ว หนังสือราชการทั้งปวงที่ไมมี
ปญหา ควรจะตองรีบดําเนินการใหเสร็จเรียบรอยไปโดยเร็ว และหากจะตองตอบใหทราบก็ใหตอบใหผูถาม
ทราบโดยเร็วตามกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไว สําหรับการปฏิบัติราชการของสวนราชการ               นั้น ๆ  
   1.2 หนังสือราชการทั้งปวงที่ไมมีปญหา เมื่อถึงบุคคลใดบุคคลนั้นตองพิจารณาเสนอ
ความคิดเห็นใหทันที ใหเสร็จในวันนั้น หรืออยางชาในวันรุงข้ึน 
   1.3 งานที่ประทับตราคําวา ดวนที่สุด ดวนมาก ดวน ใหรีบดําเนินการใหเสร็จโดย
ทันที สําหรับงานที่มีกําหนดเวลา ใหเรงดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา 
   1.4 สําหรับงานทั้งปวง ถาเปนงานท่ีมีปญหาใหแจงใหเจาของเรื่องที่ถามทราบถึง
ปญหาชั้นหนึ่งกอน 
  2. การตรวจสอบเพื่อเรงรัดงาน ใหมีการตรวจสอบงานสารบรรณเพื่อดําเนินการเรงรัดเปน
งวด ๆ โดยแบงออกเปน 3 งวด คือ ประจําสัปดาห ประจําเดือน และประจําป 
   2.1 การเรงรัดประจําสัปดาห จะตองพิจารณาวางานที่ผานมาในสัปดาหหนึ่ง งาน
เสร็จเรียบรอยเพียงใด จัดเก็บเขาแฟมเรียบรอยตามระเบียบหรือไม งานที่คั่งคางมีมากนอยเพียงใด ติดคางอยู
ที่ใด แลวเรงรดัใหมีการปฏิบัติโดยรวดเร็วดวยวาจาหรือหนังสือ 
 
   2.2 การเรงรัดประจําเดือน ใหพิจารณาวางานที่รับเขามาแตละเดือนดําเนินการ
เสร็จเรียบรอยเพียงใด จัดเก็บเขาระบบเรียบรอยตามระเบียบหรือไม งานที่คั่งคางติดอยูที่ใด และไดดําเนินการ
ไปแลวเพียงไร แลวเรงรัดใหมีการปฏิบัติโดยเร็ว การเตือนเมื่อเห็นลาชาใหเตือนเปนหนังสือ 
   2.3 การเรงรัดประจําป ใหปฏิบัติเชนเดียวกับการเรงรัดประจําเดือน แตใหพิจารณา
วา หนังสือที่เก็บไวนั้นจะตองไดรับการทําลายตามระเบียบที่กําหนดไวหรือไมอีกดวย 
   2.4 งานที่เปนเรื่องเรงดวนเปนกรณีพิเศษ ใหมีการเตือนเรงรัดเปนพิเศษ ไมตอง
คํานึงถึงเวลาท่ีกําหนดไว 
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บทที่ 3 
 

หลักการเขียนหนงัสือติดตอราชการ 
สวนประกอบของหนังสือราชการ 
 หนังสือราชการมีโครงสรางสําคัญ 4 สวนดังน้ี 
  1.  สวนหัวหนังสือ 
  2.  สวนเหตุที่มีหนังสือไป 
  3.  สวนจุดประสงคท่ีมีหนงัสือไป 
  4.  สวนทายของหนังสือ 
  สวนหัวหนังสือ ประกอบดวย ชื่อเรื่อง และคําขึ้นตน ซึ่งจะตองเขียนใหถูกตองตามฐานะของ
ผูรับหนังสอื 
  สวนเหตุที่มีหนังสือไป ตองเขียนเริ่มตนดวยคําเหมาะสม อางเหตุท่ีมีหนังสือไป ใชสรรพนาม
ใหเหมาะสม 
  สวนจุดประสงคท่ีมีหนังสือไป ตองเขียนใหตรงกับลักษณะของเรื่องและจุดมุงหมายท่ีมี 
หนังสือไป 
  สวนทายหนังสือ ตองเขียนคําลงทายในหนังสือภายนอก ภายใน ใหถูกและเขียนรายการอ่ืน ๆ 
ในหนังสือทุกชนิดใหถูกตอง 

1. การเขียนขอความในสวนหัวหนงัสือ 
     สวนหัวของหนังสือมีสิ่งสําคัญที่ตองเขียนอยู 2 อยาง ไดแก “เรื่อง “ และ “คาํขึ้นตน” 
  1. “เรื่อง” คือ ใหสรุปใจความสําคัญของหนังสือใหสั้นที่สุด แลวนํามากําหนดเปนชื่อเรื่อง 
ชื่อเรื่องจึงตองสอดคลองกับขอความของหนังสือถาเคยมีหนังสือติดตอกันมากอนแลว ใหใชชื่อเรื่องเดิม 
  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณกําหนดวา กรณีที่เปนหนังสือตอเนื่อง 
ปกติใหลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับเดิม เพื่อเก็บคนอางอิงไดงาย แตถาหนงัสือฉบับเดิม เขียนชื่อเรื่องไมดี ไมถูก 
จะปรับปรุงถอยคําใหดี ถูกตองก็ได กรณีหนังสือฉบับเดิมอาจเปนขออนุมัติ ขออนุญาต ขอผอนผัน ขอความ
อนุเคราะห หรือขอเงิน หรือสิ่งของใด ๆ เชน หนังสือฉบับเดิม 
อาจใชชื่อเร่ืองวา “ขออนุมัติ……” ถาหนังสือที่ตอบใชชื่อเรื่องเดิม เสมือนผูตอบกลับเปนผูขอไปยังผูขออีก ควร
ปรับปรุงชื่อเรื่องที่ตอบไป โดยเติมคําวา “การ” ลงไปขางหนาเปน “ การขออนุมัติ...”  
 ในกรณีปฏิเสธ ไมควรใชชื่อเรื่องในลักษณะปฏิเสธวา “ไมอนุมัติ….” “ไมอนุเคราะห” ใหใชคําวา 
“การ” นําหนา 
  2. “คําขึ้นตน” ใชทั้งในหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา ตามที่
กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 

2. การเขียนขอความในสวนเหตุที่มีหนังสือไป 
     เหตุที่มีหนังสือไป คอื ขอความที่ผูมีหนังสือไปแจงไปยังผูรับหนังสือเปนการบอกกลาววาเหตุใดจึง
ตองมีหนังสือไป ซึ่งจะเขียนยอหนาตอจากคําขึ้นตน อาจกลาวถึงเหตุท่ีมีหนังสือไปเพียงตอนเดียวแลวก็แจง
จุดประสงค หรือกลาวถึงเรื่องเดิมที่เคยติดตอกันมาตอนหน้ี และเรื่องสืบเนื่องตอมาอีกตอนหน่ึงแลวก็แจง
จุดประสงค หรือกลาวถึงเรื่องเดิมที่เคยติดตอกันมรตอนหนึ่ง เรื่องสืบเน่ืองตอมาอีกตอนหนึ่ง และผลสืบเนื่อง
ตอไป หรือเรื่องเก่ียวของอีกตอนหนึ่ง แลวก็แจงจุดประสงค แลวแตกรณี 
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คําเริ่มตนแจงเหตุท่ีมีหนังสือไป จะเริ่มตนดวยคําใดคําหนึ่ง ดังนี้ 
  ดวย ใชในกรณีที่เปนเรื่องใหม ซึ่งไมเคยติดตอหรือรับรูกันมากอน ระหวางผูมีหนังสือไปกับ
ผูรับหนังสอืเก่ียวกับเรื่องนั้น โดยเกริ่นขึ้นมาลอย ๆ  
  เน่ืองจาก ใชในกรณีที่เปนเรื่องใหม ซึ่งไมเคยติดตอหรือรับรูกันมากอน ระหวางผูมี 
หนังสือไปกับผูรับหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนั้น และตองการอางเปนเหตุอันหนักแนนท่ีจําเปนตองมีหนังสือไป 
เพื่อใหผูรับดําเนนิการอยางใดอยางหนึ่ง 
  ตามที่ อนุสนธิ ใชในกรณีที่เคยมีเรื่องติดตอหรือรับรูกันมากอน ระหวางผูมีหนังสือไปกับผูรับ
หนังสือ ซึ่งจะอางเรื่องที่เคยติดตอหรือรับรูกันมากอนดังกลาวนั้น โดยจะตองมีคําวา “น้ัน” อยูทายตอนแรก 
และจะตองมีขอความซึ่งเปนเหตุที่มีหนังสือไปอีกตอนหน่ึงเปนอยางนอยเสมอ จะเขียนแจงเหตุท่ีมีหนังสือไป
ตอนเดียวแลวเขียนจุดประสงคท่ีมีหนังสือไป (ที่เริ่มดวยคําวา “จึง” ) ไมได 
  การเขียนเหตุที่มีหนังสือไป อาจมี ท่ีมาจากหลายทาง เชน จากผูมีหนังสือไป เหตุจาก
บุคคลภายนอก เหตุจากเหตุการณที่ปรากฏขึ้น และเหตุจากผูรบัหนังสือ 

ตัวอยาง 

  ตามอําเภอเมืองสุรินทร แจงใหองคการบริหารสวนตําบลเทนมีย ดําเนินการสํารวจและ
รับรองขอมูลคนพิการและผูดูแลคนพิการท้ังประชากรหลักและประชากรแฝงในพื้นที่ ที่มีความประสงคและมี
ความพรอมในการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลดวยตนเอง โดยรวบรวมแบบสํารวจฯ สงอําเภอเมืองสุรินทร
ตอไปนั้น 

  บัดนี้ องคการบริหารสวนตําบลเทนมีย ไดดําเนินการสํารวจขอมูลดังกลาวฯ เปนท่ีเรียบรอย
แลวรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาพรอมนี้ 
 

  ดวยทานเปนผูสอบแขงขันไดในการสอบแขงขันเพื่อเขารับราชการ ในตําแหนงพนักงาน
ราชการ และถึงลําดับท่ีที่จะบรรจุเขารับราชการแลว 
  จึ งขอ ใหท ราบไปรายงานตั ว  ณ  องค การบริหารส วนตํ าบล เทน มีย  ภ ายในวันที่
........................................... หากทานมิไดไปรายงานตัวภายในกําหนดน้ี ถือวาทานสละสิทธิ์ในการบรรจุเขารับ
ราชการ 

3. การเขียนขอความในสวนจุดประสงคที่มีหนังสือไป 
     ลักษณะของจุดประสงคท่ีมีหนังสือไป จุดประสงคท่ีมีหนังสือไป อาจมีลักษณะและความมุงหมาย
อยางใดอยางหนึ่ง ตอไปนี้ 
     ลักษณะ ความมุงหมาย 

ลักษณะ ความมุงหมาย 
คําแจง เพื่อทราบ เพื่อใหพิจารณา เพื่ออนุมัติ เพื่อใหดําเนินการ เพื่อใหความรวมมือ 

เพื่อถือปฏิบัติ 
คําขอ เพื่อพิจารณา เพื่อใหชวยเหลือ เพ่ือใหความรวมมือ เพื่อใหดําเนินการ 
คําซักซอม เพ่ือใหเขาใจ 
คําชี้แจง เพื่อใหเขาใจ 
คํายืนยัน เพื่อใหแนใจ 
คําสั่ง เพื่อใหปฏิบัติ 
คําเตือน เพื่อไมใหลืมปฏิบัติ 
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คํากําชับ เพื่อใหปฏิบัติตาม เพือ่ใหสังวรระมัดระวัง  
คําถาม เพื่อขอทราบ 
คําหารือ เพื่อขอความเห็น 

 
4. การเขียนขอความในสวนทายหนังสือ 
ตัวอยาง 

คําแจง  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
    จึงขอแจงใหทราบไวลวงหนา 

คําขอ  จึงเรียนมาเพื่อขอไดโปรดพิจารณาอนุมัติใหดวย 
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไปดวย 
    จึงเรียนมาเพื่อขอไดโปรดใหความรวมมือในการนี้ตามสมควรดวย 
    จึงเรียนมาเพื่อกรุณาอนุมตัิในขอ............... 
    จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติในขอ.. 

คําซักซอม จึงขอเรียนซอมความเขาใจมาเพื่อถือเปนหลักปฏิบัติตอไป 
คําชี้แจง  จึงเรยีนชี้แจงมาเพื่อทราบ 

    จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อโปรดเขาใจตามนี้ดวย 
คํายืนยัน จึงขอเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ 

    จึงขอเรียนยืนยันขอตกลงดงักลาวมา ณ ที่นี้ 
คําสั่ง  จึงเรียนมาเพื่อถือเปนหลักปฏิบัติตอไป 

    จึงเรียนมาเพื่อดาํเนินการตอไป 
คําเตือน  จึงขอเรียนเตือนมาเพื่อโปรดดําเนินการเรื่องนี้ใหเสร็จโดยดวนดวย 

บัดนี้ลวงเลยมานานแลว ยังไมไดรบัรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้แตประการใด จึงขอเรยีนเตือนมา บัดนี้ถึงกําหนด
ชําระคาธรรมเนียมแลว จึงขอไดโปรดนําเงนิจาํนวน................. บาท ไปชําระภายในวันที่
........................................................ 

คํากําชับ     จึงเรยีนมาเพื่อจัดไดปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรดีังกลาวโดยเครงครัด ตอไป 
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดกําชับเจาหนาที่ใหระมัดระวังมิใหเกิดกรณีเชนนี้ ขึ้นอีก 

คําถาม  จึงเรียนมาเพื่อขอทราบวา......................................... 
คําหารือ  จึงขอเรียนหารือมาวา............................................... 

    จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาวินิจฉัย แลวแจงผลใหทราบดวยจะขอบคุณมาก 
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การรางหนังสือ 
  การรางหนังสือ คือการเรียบเรยีงขอความข้ันตนตามเรื่องท่ีจะแจงความประสงคไปยังผูรบั
หรือผูที่ตองการทราบหนังสือนั้น กอนที่จะใชจัดทําเปนตนฉบับ 
  เหตุที่ตองรางหนังสือ เพื่อใหมีการตรวจแกไขใหเหมาะสมถูกตองตามระเบียบแบบแผน
เสียกอน เวนแตหนังสือที่เปนงานประจําปกติอาจไมตองเสนอตรวจแกก็ได 
  หลักการรางหนังสือ  คือ ผูรางจะตองรูและเขาใจใหแจมแจง แยกประเด็นที่เปนเหตุผลและ
ความมุงหมายที่จะทําหนังสือนั้น โดยตั้งหัวขอเก่ียวกับเรื่องท่ีจะรางวา อะไร เมื่อไหร ที่ไหน ใคร ทําไม อยางไร 
เปนขอ ๆ ไว การรางใหขึ้นตนเริ่มใจความที่เปนเหตุกอน ตอไปจึงเปนขอความท่ีเปนความประสงคและ
ขอตกลง ถามีหลายขอใหแยกเปนขอ ๆ  เพื่อใหชัดเจนและเขาใจงาย ความใดอางถึงบทกฎหมาย กฎ ขอบังคับ 
ระเบียบ คําสั่ง หรือเรื่องตัวอยาง ตองพยายามระบุใหชัดเจน พอที่ฝายผูรับจะคนหามาตรวจสอบไดสะดวก 
การรางควรใชถอยคําสั้นแตเขาใจงาย พยายามใชคําธรรมดาที่มีความหมายไดหลายทาง สํานวนที่ไมเหมาะสม
สําหรับใชเปนสํานวนหนังสือ ไมควรใช ควรระวังอักขรวิธี ตัวสะกด การันต และวรรคตอนใหถูกตอง ขอสําคัญ
ตองระลึกถึงผูที่จะรับหนังสือวาเขาใจถูกตองตามความประสงคท่ีมีหนงัสือไป 
  การรางหนังสือโตตอบ  จะตองรางโดยมหีัวขอตามแบบท่ีกําหนดไวผูรางจะตองพิจารณาดวย
วา หนังสือนั้นควรจะถึงใครบาง หรือควรจะทําสําเนาใหใครทราบบาง เปนการประสานงาน แลวบันทึกไวใน
รางดวย การอางเทาความตองพิจารณาวา เรื่องท่ีจะรางน้ีผูรับหนังสือทราบมากอนหรือไม ถาเคยทราบมากอน
แลวความตอนใดท่ีเปนเหตุก็ยอลงได หรือถาเปนการตอบหนังสือที่ผูรับมีมา ขอความเปนเหตุเพียงแตอางชื่อ
เรื่องก็พอ การรางหนังสือไมวาจะรางถึงผูใดก็ตาม ใหใชถอยคําสุภาพ และสมกับฐานะของผูรบ ถาเปนการ
ปฏิเสธคําขอควรแจงเหตุผลในการที่ตองปฏิเสธคําขอควรแจงเหตุผลในการที่ตองปฏิเสธใหผูขอเขาใจ 
  การรางหนังสือที่มีลักษณะเปนการสั่งการ ไมวาจะเปนหนังสือสั่งการตามระเบียบหรือราง
เปนหนังสือราชการประเภทอ่ืน  ตองมีขอตกลงอันเปนเหตุเปนผลเชนเดียวกัน ใชคําตองใหรัดกุมอยาเปดชอง
ใหตีความไดหลายนัย ซึ่งอาจทําใหเขาใจผิด และควรใชถอยท่ีผูรับคําสั่งสามารถปฏิบัติไดเพื่อใหคําสั่งนั้นไดผล
สมความมุงหมาย ขอความที่เปนเหตุในคําสั่งจะมีประโยชนในการชวยแสดงเจตนารมณของการสั่งใหชัด เพื่อ
สะดวกในการตีความเอจําเปน และทําใหผูปฏิบัติรูความหมายชัด ชวยใหปฏิบัติไดถูกตองและอาจพิจารณา
แกไขปญหาไดเม่ือมีอุปสรรค กอนรางควรพิจารณาคนควาวามีกฎหมายใหอํานาจสั่งการไดแลวประการใด 
คําสั่งตองไมขัดกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ถาขัดกับคําสั่งเกาตองยกเลิกคําสั่งเกาเสียกอน 
  การรางหนังสือประชาสัมพันธ เชน ประกาศ แถลงการณ ขาว จะตองรางตามแบบที่กําหนด
ไว สวนขอความตองสมเหตุสมพล เพื่อใหผูอานนึกคิดคลอยตามเจตนาที่ตองการ อยาใหมีขอขัดแยงกันในฉบับ
นั้น หรือขัดแยงกับฉบับกอนเวนแตเปนการแถลงแก ท้ังนี้ควรใชถอยคําสุภาพ 
  ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการเขียนราง ผูบังคับบัญชาอาจกําหนดตัวอยางใหถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติได แตเพื่อการประหยัด กระดาษรางจะใชกระดาษท่ีมีอยู แมแตกระดาษพิมพแลวหนาหนึ่งและไมใช 
อาจใชอีกหนาหนึ่งเปนกระดาษรางหนังสือก็ไดไมจําเปนตองใชแบบกระดาษรางโดยเฉพาะ 
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บทที ่4 
 

การเสนอหนังสือและเลขที่หนังสือ 
1.  การเสนอหนังสือ 
 1. การเสนอหนังสือ คือการนําหนังสือราชการที่เจาหนาที่ดําเนินการเสร็จแลวเสนอตอผูบังคับบัญชา 
เพื่อพิจารณาตรวจแกไขบันทึกสั่งการ ทราบ หรือลงนาม อยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหราชการนั้น ๆ ดําเนินตอไป
ตามสายงานจนเสร็จสิ้น 
 2. วิธีเสนอหนังสือ เมื่อเจาหนาท่ีผูรวบรวมเรื่องเสนอ ซึ่งโดยปกติไดแกเจาหนาที่สารบรรณ ควร
แนะนําใหเจาหนาที่แยกหนังสือที่จะเสนอออกเปนประเภท ๆ เพื่อใหสามารถจัดลําดับความสําคัญของหนังสือ
ที่ตองดําเนินการ เชน เรื่องดวน เรื่องเพื่อทราบ เรื่องสั่งการ เรื่องพิจารณา ถาสามารถทําไดควรใหแยกแฟม
เสนอตามประเภทเรื่องดังกลาว โดยเฉพาะเรื่องดวน ควรแยกและเขียนตัวอักษรดวนปดหนาปกแฟมเสนอให
เห็นชัดเจน 
 3. การตรวจเอกสารที่จะนําเสนอกอนลงนาม กอนลงนามไมวาจะเปนหนังสือจากฝายใดก็ตาม ควร
ตรวจสอบเอกสารที่นํามาเสนอทุกฉบับ ดังน้ี 

3.1 ความสะอาด เรียบรอย ถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ แบบธรรมเนียมที่ทาง
ราชการ เชน ถาเปนหนังสือราชการภายนอกตรวจดูแบบวาหนังสือราชการภายนอกวางรูปแบบอยางไร ใชคํา
ยอหรือคําเต็ม ถาเปนคําสั่งดูแบบรูปคําสั่งใหถูกตอง เปนตน ตรวจสอบความถูกตองตามพจนานุกรม วรรค
ตอน ยอหนาใหถูกตอง เหมาะสม 

3.2 เจาหนาท่ีผูเก่ียวของตามสายงานพิจารณาเอกสารนั้นครบถวนหรือยัง 
3.3 ถาเอกสารน้ันอางอิงหลักฐานแบบธรรมเนียมใด ใหแนบหลักฐานนั้น ๆ เสนอมาดวย 
3.4 หากมีการแกไขขอความใด ๆ จะเปนตัวหนังสือหรือตัวเลขก็ตาม ใหตรวจสอบใหตรงกัน

ทั้งสองฉบับ 
 4. วิธีการจัดเขาแฟมเสนอ เพื่อใหงายตอการพิจารณาหนังสือ ควรใหแยกแฟมเสนอออกเปน
ประเภทตาง ๆ มีหลักงาย ๆ ในการจัดเอกสารเขาแฟม ดังนี้ 
  4.1 เรื่องไมยุงยาก ไมมีปญหาพิจารณาอยางใด ๆ เชน เพียงลงชื่อเทานั้น ควรเรียงไว
ขางหนา 

4.2 เรื่องที่มีปญหายุงยากจะตองพิจารณาตรวจแก หรือมีการตัดสินใจตองเอาไวทีหลัง หรือ
แยกแฟมเสนอ เพราะตองใชวิธีพิจารณาตกลงใจหรือแกไข เพื่อใหสามารถสั่งงานธรรมดาไดกอน 

4.3 แยกแฟมเซ็นทราบ เชน สําเนาคําสั่ง ประกาศ แจงความ อ่ืน ๆ ไวตางหาก 
4.4 กรณเีรงดวนจัดเขาแฟมเสนอดวน แลวรีบเสนอทันทีและควรใหนําเสนอไดเสมอ 

 
2. เลขที่หนังสือออก 
 รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่องในชอง “ที่ ...” ของหนังสือราชการ ทั้งหนังสือ
ภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา ประกอบดวยรหัสตัวพยัญชนะสองตัวแลวตอดวยเลขประจํา
ของเจาของเรื่อง ซึ่งมีกฎเกณฑ ดังนี้ 
 1. รหัสพยัญชนะสองตัว ใชแทนชื่อกระทรวง  ทบวง หรือสวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
กระทรวง ทบวง หรือจังหวัด การกําหนดตัวพยัญชนะนอกจากท่ีกําหนดไวนี้ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่ง
เปนผูรักษาการตามระเบียบเปนผูกํ าหนดรหัสตัวพยัญชนะ สําหรับจังหวัดใหกําหนดโดยหารือกับ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อมิใหการกําหนดอักษรสองตัวนี้ซ้ําซอนกัน 
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  1.1 รหัสตัวพยัญชนะประจํากระทรวง ทบวง และสวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงหรือ ทบวง ใหกําหนดไวดังน้ี 
  1.2 รหัสตัวพยัญชนะประจําจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ใหกําหนดไวดังนี้  
 2. เลขประจําของสวนราชการเจาของเรื่อง ประกอบดวยเลขสี่ตัว ใหกําหนดดังนี้ 
  2.1 ตัวเลขสองตัวแรก สําหรับกระทรวงหรือทบวง หมายถึง สวนราชการระดับกรม โดยเริ่ม
จากตัวเลข 01 เรียงไปตามลําดับ สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม หากมี
การเปลี่ยนแปลงโดยยุบสวนราชการใด ใหปลอยตัวเลขนั้นวาง หากมีการจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมใหใช
เรียงลําดับถัดไป 
  ในกรณีกระทรวงหรือทบวงใด มีกรมหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเปนกรม 
ตั้งแต 100 สวนราชการขึ้นไป ใหใชเลขสามตัว โดยเริ่มจาก 001 เรียงไปตามลําดับสําหรับสวนราชการที่ไม
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ีกระทรวง หรือทบวง ใหใชตัวเลข 00 

  2.1.1 ตัวเลขสองตัวหลัง หมายถึง สํานัก กอง หรือ สวนราชการที่มีฐานะเทียบกอง
โดยเริ่มจากตัวเลข 01 เรียงไปตามลําดับสวนราชการ ตามกฎหมายวาดวยการแบงสวนราชการหากมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยยุบสวนราชการใด ใหปลอยตัวเลขนั้นวาง หากมีการจัดตั้งสวนราชการข้ึนใหมใหใชเรียงลําดับ
ถัดไป 
  ในกรณทีี่มีสํานัก กอง สวนราชการที่มีฐานะเทียบกองหรือหนวยงานระดับกอง 
ตั้งแต 100 สวนราชการข้ึนไป ใหใชเลขไดสามตัว โดยเริ่มจาก 001 เรียงไปตามลําดับ ถามีกองหรือ
หนวยงานระดับกองที่มิไดจัดตั้งโดยกฎหมายวาดวยการแบงสวนราชการ ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรม เปน
ผูกําหนดตัวเลขสองตัวหลัง โดยใชตัวเลขในลําดับตอจากกองหรือหนวยงานระดับกอง ตามกฎหมาย วาดวย
การแบงสวนราชการ 
  ตัวอยางเลขที่หนังสอืออกของราชการสวนกลาง 
  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
   กองกลาง   นร  1201 
  2.2 สําหรับราชการสวนภูมิภาค 
         2.2.1 ตัวเลขสองตัวแรก หมายถึง อําเภอหรือก่ิงอําเภอ โดยเริ่มจากตัวเลข 01 ซึ่ง
โดยปกติใชสําหรับอําเภอเมืองเรียงไปตามลําดับตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
  สําหรับหนวยงานในสวนราชการสวนภูมิภาคที่ขึ้นกับจังหวัดโดยตรง ตัวเลขสองตัวแรกใหใช
ตัวเลข 00 
        2.2.2 ตัวเลขสองตัวหลัง หมายถึง หนวยงานในราชการสวนภูมิภาคที่สังกัดจังหวัด
หรืออําเภอตามหนังสือท่ี นร 0105/ว9381 ลว 28 เมษายน 2546 กําหนด ดังนี้ 
ตัวอยางเลขที่หนังสอืออกของราชการสวนภูมิภาค 
  ทองถ่ินจังหวัดสุรนิทร     สร 00181/ 
  องคการบริหารสวนตําบล                         สร 733.01/ 
  2.3 ใหมีการปรับปรุงเลขประจําของเจาของเรื่องใหเปนไปตามลําดับ ตามกฎหมายวาดวย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายวาดวยการแบงสวนราชการทุก ๆ 5 ป  โดยถือเอาป
พุทธศักราชที่ลงทายดวยเลข 5 และเลข 0 เปนหลัก 
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2.4 ในกรณีกระทรวง ทบวง สวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง 
หรือจังหวัด ประสงคจะใหรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนใด ที่มิไดเปนสวนราชการซึ่งอยูในสังกัดใชรหัสตัว
พยัญชนะ ของกระทรวง ทบวง สวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือจังหวัด 
แลวแตกรณีใหใชตัวเลขสองตัวแรกเริ่มจาก 51 เรียงไปตามลําดับ 
  หากกระทรวงหรือทบวงมีสวนราชการระดับกรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มฐีานะ
เปนกรมตั้งแต 100 สวนราชการขึ้นไป การกําหนดเลขประจําของรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มิไดเปน
สวนราชการตามวรรคหนึ่ง ใหใชตัวเลขสามตัว โดยเริ่มจาก 510 เรียงไปตามลําดับ 
 3. เลขประจําของเจาของเรื่องซึ่งสวนราชการใดกําหนดขึ้นเพิ่มเติมจากที่กําหนดใน 1 และ 2 ใหแจง
ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรทีราบดวย 
 4. การกําหนดเลขที่หนังสือออกของคณะกรรมการ ใหลงรหัสตวัพยัญชนะ และเลขประจําของเจาของ
เรื่อง ในกรณีที่คณะกรรมการประสงคจะกําหนดตัวพยัญชนะเพ่ิมขึ้น ใหกําหนดไดไมเกินสี่ตัว โดยใหอยูใน
วงเล็บตอจากรหัสตัวพยัญชนะของเจาของเรื่อง และรหัสตัวพยัญชนะดังกลาวจะตองไมซ้ํากับรหัสตัวพยัญชนะ
ที่กําหนดไวในภาคผนวกนี้ แลวตอดวยเลขประจําของเจาของเรื่อง 
 5. สําหรับสวนราชการต่ํากวาระดับกรม หรือจังหวัด หากจําเปนตองออกหนังสือราชการเอง หรือเพื่อ
ประโยชนแกการปฏิบัติงานสารบรรณ ใหสวนราชการระดับกรมเจาสังกัดหรือจังหวัดกําหนดตัวเลขรหัสใหไม
กินสามตําแหนง โดยใหใสจุดหลังเลขประจําของเจาของเรื่องตาม 2 แลวตอดวยเลขรหัสที่กําหนดข้ึนดังกลาว 
  การใหเลขรหัสตามวรรคหนึ่ง ถาสามารถจัดเรียงสวนราชการตามลําดับตัวพยัญชนะและสระ
ไดก็ใหเรียงตามนั้น 
 
3. การจาหนาซอง 
 การจาหนาซองจดหมายราชการใหใชตามหลักการของกรมไปรษณยีโทรเลข ที่ใหคําแนะนําดังนี้ 
  “การจาหนาซองหนังสือราชการที่จัดสงทางไปรษณียธรรมดาในประเทศเพื่อใหใชไดกับเครื่อง
คัดแยกจดหมาย 
  - ใชพื้นที่ดานหนา และดานหลังซอง ตามรายละเอียดในระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ.2526 
  - ใหระบุชื่อ และที่อยูของหนวยงานผูฝากสงไวท่ีมุมบนซาย ดานจาหนา บริเวณดานขางครุฑ
และเหนือเลขที่หนังสือ – จาหนาได 2 แบบ คือ จาหนาลงบนซองโดยตรง หรือจาหนาลงบนปายจาหนา แลว
นํามาผนึกในบรเิวณพื้นที่สําหรับจาหนาใหเรียบติดกับซอง  
  - จาหนาใหเปนแนวตรงกันทุกบรรทัด โดยใชตัวอักษรแบบมาตรฐาน ดวยหมึกสีดํา หรือ    
น้ําเงิน 
  - พิมพหรือเขียนรหัสไปรษณียดวยเลขอารบิกในชองใสรหัส ไปรษณียสีแดงสม ยกเวนกรณี
การใชปายจาหนา ซึ่งพิมพรหัสไปรษณียรวมไวในปายจาหนาแลว  
  - ไมตองลงลายมือชื่อผูรบัผิดชอบในการฝากสง ที่มุมลางซายดานหนาซอง 
  - ในกรณีท่ีใชซองแบบเดิม ที่ไมมีชองใสรหัสไปรษณียสีแดงสมใหจาหนา ดวยการพิมพหรือใช
ปายจาหนาเทานั้น โดยใหวางรหัสไปรษณียได 2 ตําแหนงคือ 
   1.  แยกตางหากเปนบรรทัดสุดทายของจาหนา 
   2.  ตอทายขอความบรรทดัสุดทายของท่ีอยูผูรับ 
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กอนนําสง 
 
 พับสิ่งที่บรรจุในซองใหเรียบเสมอกัน สิ่งที่บรรจุในซองตองไมแข็งหรือใหญเกินควร หรือมีโลหะ 
พลาสติก ปะปนอยู ปดผนึกฝาซองใหเรียบสนิทมั่นคง ดวยกาวหรือเทปใสตลอดแนวฝาซอง หามปดผนึกดวย
ลวดเย็บกระดาษ เย็บดวยหมุด หรือใชเชือกพันตาไก 
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บทที่ 5 
 

การจัดเก็บเอกสาร 
ความรูทั่วไปเกี่ยวกบัเอกสาร 

1. ความหมายและประเภทของเอกสาร 
       เอกสาร (Documents) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เอกสารหมายถึง “หนังสือ
สําคัญ” เอกสารคือขอความที่สามารถนํามาอาน แปล ตีความหรือใชเปนสิ่งอางอิง เพื่อการปฏิบัติงาน ใชเปน
หลักฐานในการติดตอราชการหรือธุรกิจ เชน จดหมายเขา จดหมายออก รายงาหรือขอมูลท่ีจัดทําขึ้น บันทึก
ใบสั่งซื้อสินคา รูปภาพ คูมือหรือเอกสารอ่ืนใด ซึ่งจัดทําข้ึนหรือใชโดยหนวยงาน เปนตน เปนขอมูลหรือ
ขาวสารที่จัดทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร มีความหมายปรากฏออกมาในลักษณะของตัวอักษร ตัวเลข ภาพ หรือ
เครื่องหมายอ่ืนใดท่ีสามารถนํามาใชประโยชน และเปนหลักฐานอางอิงในอนาคตได การติดตอโดยเอกสารเปน
การติดตอท่ีถือวาเปนทางการ เปนที่ยอมรับและมีหลักฐานไวใชอางอิงในภายหลังเพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน 
  เอกสารเปรียบเหมือนหนวยความจําของหนวยงาน ซึ่งชวยใหการทํางานคลองตัวและเปน
เครื่องมือในการติดตอระหวางหนวยงาน ปจจุบันเราใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสมาพัฒนาใหเหมาะสมกับงานทํา
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เชน การจัดเก็บเอกสารดวยเครื่องจัดเก็บ และคนหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส การใช
โปรแกรมการจัดการเอกสารดวยเครื่องคอมพิวเตอร เปนตน 

ประเภทของเอกสาร เอกสารท่ีใชในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปแบงออกเปน 3 ประเภทคือ 
  1. หนังสือเขา หมายถึง เอกสารท่ีไดรับจากหนวยงานภายนอก หรือหนวยงานอ่ืนทุก
ประเภทท่ีสงเขามายังสํานักงานจากที่ตาง ๆ ไมวาจะเปนการสงทางไปรษณียหรือโดยพนักงานเดินเอกสารก็
ตาม เอกสารเหลานี้ไดแก จดหมาย ขอความโทรเลขหรือโทรสาร เปนตน ซึ่งหนวยงานตองใหความสําคัญกับ
เอกสารเหลานี้ และตองเก็บรักษาไวเพื่อใชเปนหลักฐานตอไปในอนาคต เพราะเอกสารเหลานี้จะมีสวนสําคัญใน
การบริหารงานของหนวยงาน 
  2. หนงัสือออก เปนเอกสารที่หนวยงานจัดทําขึ้น แลวสงไปใหบุคคลหรือหนวยงานภายนอก 
ไมวาจะเปนการสงทางไปรษณียหรือโดยพนักงานเดินเอกสาร เพ่ือติดตอประสานงานเปนเอกสารที่จัดทําข้ึน
ภายในสํานักงานเอง เชน สําเนาจดหมายออก ใบแจงหนี้ รายงานตาง ๆ งบการเงิน และสัญญาตาง ๆ เปนตน 
หนังสือเหลานี้ทําข้ึนโดยมีสําเนาอยางนอยหนึ่งฉบับ ตนฉบับเปนฉบับท่ีสงไปใหแกผูรับ สวนสําเนาเปนฉบับที่
ใชเก็บและใชเปนหลักฐานของหนวยงานตอไป 
  3. หนังสือติดตอภายใน หมายถึง เอกสารที่ใชติดตอระหวางแผนก หรือฝาย ภายในองคกร
นั่นเอง โดยทั่วไปมักจะมีแบบฟอรมซึ่งออกไวใชสําหรับกิจการหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะ หนังสือชนิดนี้จัดทําขึ้นเพื่อให
การทํางานของหนวยงานนั้นมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น หรืออาจจะเปนเอกสารที่หนวยงานตองการแจง
พนักงานใหทราบ เชน คําสั่ง ประกาศ เปนตน เอกสารตาง ๆ เหลาน้ี สามารถใชเปนหลักฐานตอไปได หนังสือ
ติดตอภายในของราชการเปนหนังสือที่ใชติดตอกัน ภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน โดยมี
ลักษณะเปนบันทึกขอความ 

นอกจากนี้ยังมีการแบงประเภทเอกสารตามลักษณะความสําคัญอีก 4 ประเภทดังนี้ 
  1.1 เอกสารสําคัญมาก 
  1.2 เอกสารสําคัญ 
  1.3 เอกสารที่มีประโยชน 
  1.4 เอกสารเบ็ดเตล็ด 
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การบริหารงานเอกสารหรือการจัดการเอกสาร 
 การบริหารงานเอกสารหรือการจัดการเอกสาร (Records Management) หมายถึง งานซึ่งเก่ียวกับ
การเก็บขอมูล เพื่อชวยเพิ่มความจําในงานสํานักงานและการตัดสินใจทุกระดับของผูบริหารในทุกองคกร 
จําเปนตองมีขอมูลประกอบเพื่อความถูกตองของการปฏิบัติงาน การบริหารเอกสาร เปนการดําเนินงานเอกสาร
ใหบรรลุวัตถุประสงคตามลําดบัขั้นตอน คือ การวางแผน การกําหนดหนาท่ี โครงสราง การจัดเก็บเอกสาร การ
กําหนดระบบการจัดเก็บเอกสาร การเก็บรักษา การควบคุมและการทาํลายเอกสาร  
 การบริหารงานเอกสารเปนหัวใจสําคัญยิ่งของการดําเนินงาน เพราะถาสามารถบรหิารงานเอกสารใหมี
ประสิทธิภาพแลวก็จะสามารถลดตนทุนในการดําเนินงานใหต่ําลงได โดยควรมีการกําหนดนโยบายการ
บริหารงานเอกสารไว และมีหลักการที่ตองคํานึงถึงปจจัยหลายอยาง นอกจากนี้จะตองคํานึงถึงปริมาณหนังสือ
เอกสารในปจจุบันแลว ยังตองคํานึงถึงระบบที่สามารถขยายไดในอนาคตไมตองแกไข เปลี่ยนแปลงบอย ๆ ดวย 
 การตัดสินใจวาหนวยงานแตละหนวยงานซึ่งมีวัตถุประสงคหรือประเภทของการประกอบการตางกัน 
ควรตัดสินใจใชระบบใดในการเก็บเอกสาร เปนเรื่องที่ตองพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบตองมีการศึกษาวา
ระบบใด จึงจะทําใหการปฏิบัติงานการจัดเก็บเอกสารมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งอาจสรปุไดวาการบริหารงาน
เอกสารเปนศูนยรวมของการบริหารทั้งมวล เปนกิจกรรมท่ีกําหนดขึ้นเพื่อควบคุมวงจรชีวิตของเอกสาร ตั้งแต
การผลิตไปจนถึงการทําลายเอกสาร 
 
วงจรเอกสาร (The Document Cycle) 
 ถาผูบริหารสามารถจัดการกับงานเอกสารไดอยางมีประสิทธิภาพแลว ก็จะทําใหตนทุนในการจัดเก็บ
เอกสารลดลงได การปฏิบัติงานเก่ียวกับเอกสารมีความจําเปนอยางยิ่งตองดําเนินการอยางมีระเบียบแบบแผน 
อันจะกอใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดท้ังเวลาและแรงงาน ซึ่งนําไปสูประสิทธิภาพและบังเกิด
ประสิทธิผลในการทาํงาน 
 1) การผลิต (Creation) เอกสารที่เขามาในสํานักงานจากแหลงตาง ๆ หรือการ 
ผลิตเอกสารขึ้นมาเอง ในการทําใหเอกสารเกิดขึ้นนี้ถือเปนชั้นกําเนินของเอกสารต้ังแต การคดิ ราง เขียน แตง 
พิมพ ทําสําเนา การอัดสําเนา ถายเอกสาร เพื่อใชงานในสํานักงานในรูปจดหมายโตตอบ บันทึกขอความ และ
งานพิมพตาง ๆ เอกสารจะถูกสรางขึ้นมาจากภายนอกองคกร และภายในองคกร ทําใหมเีอกสารมากมายหลาย
ประเภท 

2) การใชประโยชน (Utilizations) เปนข้ันตอนที่เอกสารไดผานการดําเนินงานใน 
สวนตาง ๆ ที่เก่ียวของภายในองคกร การไหลผาน (Flow) ของเอกสารจะเปนไปตามกระบวนการที่กําหนดไว
ในแตละองคกร โดยจะตองดูแลประโยชนเอกสารแตละประเภทซึ่งมีความสําคัญมากนอยแตกตางกัน เอกสาร
บางชิ้นยังไมมีประโยชนในการนําขอมูลมาใชในโอกาสตอไป และบางชิ้นมีความจําเปนตองเก็บไวเปนหลักฐาน
อางอิง ขั้นตอนนี้คือการพัฒนาระบบการเดินทางของเอกสาร ใหมีลักษณะคลองตัว สามารถเรียกใชและจัดสง
ถึงที่ในเวลาที่ตองการ 

3) การจัดเก็บ (Storage) เมื่อดําเนินการผลิตเอกสารขึ้นมาและดําเนินการที่จําเปนแลวสําเนาเรื่อง
เดิมหรือเอกสารท่ีจําเปนตองนําไปแยกเปนประเภท หรือเปนกลุม ตามหมวดแฟมที่เก่ียวของ โดยรวบรวม
เอกสารใหเปนหมวดหมู มีระเบียบ เอกสารตองไมชํารุดเสียหาย เพื่อความสะดวกในการเรียกใชภายหลัง โดย
ตองมีการวางแผนไวลวงหนาใหพรอม คํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ที่เก่ียวของ เชน สถานที่จัดเก็บ อุปกรณสําหรับการ
เก็บ ระบบในการจัดเก็บเอกสาร ข้ันตอนปฏิบัติเก่ียวกับเอกสาร โดยจัดทําคูมือไวเปนมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน และจัดใหมีท่ีเก็บรักษาเอกสารอยางเพียงพอ 
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 4) การเรียกใชหรือการสืบคน (Retrieval) งานจัดเก็บเอกสารมีบทบาทในการดําเนินงานเปนอยาง
มาก เพราะการไดขอมูลอยางรวดเร็วจะทําใหการตัดสินใจสามารถทําไดทันที เอกสารตาง ๆ เปนสิ่งท่ีมี
ประโยชนตอการแกไขปญหาของผูบริหารและการวางแผนในอนาคต ขอมูลในเอกสารจะตองถูกนํามาพิจารณา
ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจ ทั้งนี้การเรียกใชหรือการสืบคน จะตองทําไดอยางรวดเร็ว ประหยัดเวลา 
ประหยัดแรงงาน มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

5) การกําหนดสภาพ (Disposition) การจัดเก็บเอกสารเปนการรักษาเอกสารสําคัญเอาไว เพ่ือ
ประโยชนในการนํามาใชไดทันทีท่ีตองการ จึงตองมีการจัดการอยางรัดกุม มีข้ันตอนการกําจัดเอกสารเมื่อมีอายุ
นานพอสมควร หรือไดจัดเก็บไวจนครบตามที่กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับระบุไว เมื่อจัดเก็บไวจนคุณคาหรือ
ประโยชนในการอางอิงมีนอย ก็จําเปนตองดําเนินการกําจัดหรือคัดเลือกออกไปเพื่อดําเนินการทําลาย อาจมี
การตั้งคณะกรรมการในการทําลาย เพื่อชวยในการพิจารณาคัดกรองเอกสารเหลานั้น 
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บทที่ 6 
 

ความรูเก่ียวกับการจัดเก็บเอกสาร 
ความหมายของการจัดเก็บเอกสาร 
  การเก็บเอกสาร (Filing) คือกระบวนการจัดและเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ เพื่อใหงายตอ
การคนหาไดงายในทันทีที่ตองการ สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา กระบวนการจัดเก็บประกอบดวยการจําแนก 
จัดเรียง รักษา คนหาและนํามาใชประโยชน มีระเบียบแบบแผน เปนระบบ (System) มีแหลงเก็บที่งาย และ
ปลอดภัย ชวยใหการปฏิบัติงานประจําวันของแตละหนวยงานเปนไปดวยความเรียบรอย ประหยัดเวลาและ
คาใชจาย การเก็บเอกสารเปนวิธีการแบงประเภท (Classifying) การจัด (Arranging) และการเก็บ (Keeping) 
เพื่อรวบรวมใหเอกสารอยูในแหลงเดียวกัน อยูในแหลงท่ีปลอดภัยและสามารถคนหาเอกสารไดทันทีท่ีตองการ 
 
วัตถุประสงคของการจัดเก็บเอกสาร 
  ปจจุบันมีการจัดทําระบบการจัดเก็บเอกสารใหเหมาะสมกับความตองการขององคกรไมวาจะ
เปนการเก็บเอกสารที่มาจากภายนอก สําเนาเอกสารที่ผลิตขึ้นมาเอง หรือเอกสารอ่ืน ๆ ซึ่งแตละอยางมีวิธีการ
เก็บที่แตกตางกันออกไป ดังนั้นเอกสารทั้งหมดที่จะเก็บไวจะตองไดรับการปฏิบัติใหถูกตองในเรื่องการจัดการ 
การคนหา การยืมเอกสารรวมทั้งการสงคืนใหถูกตอง ทําใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ขจัดปญหาที่
อาจเกิดข้ึนซึ่งเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน ฉะนั้นไมวาจะเก็บเอกสารดวยระบบใดก็ตามจะตองมี
วัตถุประสงคของการเก็บ ดังนี้ 

1.เพ่ือความสะดวกในการคนหา เอกสารเปรียบเสมือนหนวยบันทกึความจําของหนวยงาน
เอกสารใชเปนสิ่งอางอิงเปนหลักฐานในการตอสูคดีความ การฟองรองในศาล ซึ่งถาผูใดมีพยานหลักฐานที่ดีก็
อาจจะชนะคดีความนั้นได ดังนั้นจึงตองเก็บเอกสารใหมีสภาพดีใชไดตลอดเวลา สามารถคนหาไดในทันทีที่
ตองการเพราะการเก็บเอกสารตองการความรวดเรว็ ตอเนื่องทันตอเหตุการณ สํานักงานจึงจําเปนตองมีระบบ
การเก็บเอกสารที่สามารถคนหาไดทันทีเม่ือตองการใชงาน 

2.เปนแหลงรวมความจําตาง ๆ สํานักงานจําเปนตองแยกการจัดเก็บเอกสารออกเปนหนวย
หนึ่ง เพื่อทําหนาที่เปนสมองของหนวยงานนั้น ๆ ใชทบทวนความจํา ใชวางแผนแกปญหา หรือตัดสินใจ ใช
พิจารณาความดีความชอบของบุคลากร ใชปรับปรุงงานเอกสาร จึงเปนบันทึกความจําของหนวยงาน สิ่งท่ีตอง
ปฏิบัติหรือเคยดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอดีตอาจใชเปนบรรทัดฐานการปฏิบัติงานในปจจุบันได ฉะนั้นงาน
การจัดเก็บเอกสารจะตองปฏิบัติตอเน่ืองสม่ําเสมอประจําทุกวัน 

3.เพื่อใหมีแหลงเก็บเอกสารท่ีปลอดภัยและถาวร ไมเกิดการชํารุดเสียหาย สําหรับเอกสารที่
เก่ียวกับขอเท็จจริง รายการดําเนินงานที่อยูในระยะท่ียังมีความตองการเอกสารนั้นอยู ควรมีการจัดเก็บเอกสาร
ใหครบถวน ไมชํารุดและสูญหาย หากเอกสารที่ตองการจะใชในภายหลังไดจัดเก็บไวไมครบถวนหรือสูญหาย
ยอมสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานอยางแนนอน เพราะเอกสารตาง ๆ มีความสําคัญตอการดําเนินงานเปน
อยางมาก หากไมมีระบบจัดเก็บเอกสารที่ดีจะกระจัดกระจายและสูญหายได ทําใหเกิดอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน 

4.เพ่ือรวบรวมเอกสารที่เก่ียวของสัมพันธกันไวในแหลงเดียวกัน การจัดเก็บเอกสารนอกจาก
จะตองมีระบบการจัดเก็บและคนหาที่เปนมาตรฐาน เพื่อใหถูกตองเปนระเบียบแลว การเก็บเอกสารจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองรวบรวมเก็บไวเปนแหลงเดียวกัน เพราะถาแตละหนวยงาน เปนผูเก็บเอกสารของตนเอง หาก
หนวยงานอื่นตองการเอกสารเพื่อนําไปใชก็จะไมสะดวกเทาที่ควร ฉะน้ันจึงควรรวบรวมเอกสารไวเปนหมวดหมู 
และจัดเก็บรวบรวมไวในแหลงเดียวกัน 
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5. ทําใหมีมาตรฐานเดียวกันในการจัดเก็บเอกสาร การจัดเก็บเอกสารแทบทุกหนวยงาน
มักจะเปนระบบเฉพาะตัว เม่ือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไมอยูหรือไมมาปฏิบัติงานก็จะไมสามารถคนหาเอกสารที่
ตองการได หรืออาจตองใชเวลานาน ขาดประสิทธิภาพ ระบบจัดเก็บเอกสารที่ดีตองมีการกําหนดหลักในการ
ปฏิบัติไวอยางแนนอนตายตัว เพื่อใหพนักงานทุกคนมีความเขาใจในเรื่องการจัดเก็บ การคนหา และการยืม
เอกสาร รวมทั้งการสงคืนไดถูกตอง ตามขั้นตอนที่วางไว และนอกจากมาตรฐานในการปฏิบัติงานแลว ควร
กําหนดมาตรฐานของเครื่องมือเครื่องใช วิธีการทํางาน และมีคูมือที่ใชในการปฏิบัติงานดวย 

6. เพื่อความเรียบรอยและสะอาดตา การจัดเก็บเอกสารจะมีความครบถวนสมบูรณได 
จะตองมีความเปนระเบียบเรียบรอยและสวยงาม มีระบบท่ีไมซับซอน คนหาไดงาย รวดเร็ว มีลักษณะยืดหยุน
ได เพื่อขยายงานเอกสารในอนาคตและสรางภาพพจนที่ดีแกผูใชบริการ 

 
ปญหาตาง ๆ ในการจัดเก็บเอกสาร 
  1. ใชระบบการจัดเก็บที่ไมมีมาตรฐาน หรือไมเหมาะสมกับงาน 
  2. ขาดเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ คนหาหรือเจาหนาที่ขาดความรู 
  3. ไมมีระบบการยืมเอกสารไปใชและระบบติดตามทวงถามที่เหมาะสม 
  4. ขาดเครื่องมือเครื่องใช เนื้อที่เก็บเอกสารไมเพียงพอหรือไมเหมาะสมกับงาน 

5. ไมมีการวางแผนและกําหนดระยะเวลาในการเก็บและทําลาย 
  6. ผูบังคับบัญชาของหนวยงานตางๆ ใหความสนใจตอหรือเห็นความสําคัญของ 
                         การจัดเก็บและการดําเนินการดานเอกสารนอยไป หรือมองขามความจําเปน 
  7. การมีเอกสาร “สวนตัว” เก็บเอาไวมากเกินความจําเปน 
  8. ขาดเกณฑที่แนนอนในการควบคุมเอกสารในดานการทําใหบังเกิดขึ้น 
            9. กฎหมายเปดชองโหวสงเสริมใหผูปฏิบัติงานในราชการไทย เก็บเอกสารทุก 
                         ชนิดเปนระยะเวลายาวนานเกินความจําเปน หรือเก็บมากกันอยางไมมี 
                         มาตรฐานที่จะจํากัดเอกสารเมื่อถึงเวลาอันสมควร 
           10. ลักษณะนิสัยประจําชาติของคนไทยซึ่งไมชอบจํากัด หรือทําลายสิ่งใด และ 
                           เพราะ “เสยีดาย” วัตถุที่ใชทําเอกสารข้ึนมาหรือรูปเลมอันสวยงาม 
                    11. เกิดจากทัศนคติหรือความเชื่อที่วา “การที่มีกองเอกสารวางอยูเต็มโตะเปน 
                           ลกัษณะของผูที่มีความสามารถสูง และมีงานอยูในความรับผิดชอบมากมาย 
                           เปนลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความเปนบุคคลสําคัญ นาเลื่อมใสแกผูพบเห็น 
                           โดยทั่วไป” 
            12. มีสาเหตุมาจากการทํางานประจําวันอยูมาก จนกระทั่งไมมีเวลาที่จะปรบัปรุง 
                           การจัดเก็บเอกสารซึ่งหมดความสําคัญในการใชงานอีกตอไป 
การควบคุมเอกสาร 
  การควบคุมเอกสารนั้น หมายถึง การควบคุมในการผลิต การจัดเก็บ และการกําจัดหรือ
ทําลายเอกสารเมื่อหมดความจําเปนที่จะตองใชอีกตอไป ดังนั้นจึงอาจแบงการควบคุมเอกสารออกเปน 3 
ขั้นตอน คือ 
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1. การควบคุมหรือการทําลายเอกสารบังเกิดขึ้น คือ การควบคุมปริมาณการพิมพสําเนา
เอกสาร การถายสําเนา การออกแบบฟอรม 
  2. การควบคุมในการจัดเก็บ ควรจําแนกเอกสารออกเปน 4 ประเภทใหญๆ ดังที่ไดกลาว
มาแลวขางตน คือเอกสารที่ยังอยูในระหวางปฏิบัติงานเอกสารท่ีโตตอบเสร็จแลว เอกสารซึ่งมีความสําคญั และ
เอกสารซึ่งสมควรทําลาย เอกสารประเภทที่ 1 และ 2 ควรเก็บไวในบริเวณที่ทํางานประจําวัน เอกสารที่ไมใช
บอยๆ เชน เอกสารที่สําคัญควรสงไปเก็บไว ณ หองหรือศูนยเก็บเอกสารกลาง เมื่อครบระยะเวลาที่ใชอางอิง
แลวควรเสนอขออนุมัติทําลายโดนดวนเพื่อเปนการประหยัดเนื้อที่เก็บเอกสาร และไมทําใหสํานักงานรุงรังไม
เปนระเบียบ 
  การดําเนินการควบคุมการจัดเก็บเอกสาร มีขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้ คือ 
  (1) เอาเอกสารแตละแฟมหรือแตละกองออกมาสํารวจ 
  (2) แยกประเภทเอกสารท่ีไมไดใชงานบอย หรือ หมดคาในการใชออกจาก 
                          เอกสารที่ยังตองการใชเปนประจําวัน 
  (3) จัดกลุมประเภทของหัวเรื่องการจําแนกแฟมในตูเอกสารหรือชั้นเสียใหม  
       เพื่อใหการคนหางายเมื่อตองการใชภายหลัง 
  (4) วางมาตรฐานการดําเนินการจัดเก็บเอกสารเสียใหม ดังนี้ 
   ก. ถาเปนเอกสารซึ่งยังดําเนินการไมเสร็จ คอยตอบรับหรือสอบหลักฐานตองรอไป
อีกนาน ควรเก็บเขาตูเอกสารในลิ้นชักท่ี 1 หรือ 2 แตถาเปนเรื่องที่ตองทําใหเสร็จในวันนั้นหรือวันรุงข้ึน ไม
จําเปนตองเก็บ อาจท้ิงคางอยูในแฟมหรือในกระบะเก็บเอกสารบนโตะก็ได 
   ข. สําหรับเอกสารที่ไดมีการตอบโตเสร็จแลว แตยังมีความจําเปนที่ 
จะตองใชอางอิงในการตอบโตเอกสารอยูบางครั้ง แมจะไมบอยครั้งนัก เราอาจจะเก็บไวในลิ้นชักที่ 3 หรือ 4 ก็
ได 
   ค. เอกสารที่มีความสําคัญทางกฎหมาย ประวัติศาสตร หรือเก่ียวกับหลักฐานทาง
การเงิน หรือเอกสารซึ่งปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว แตอาจจําเปนตองเก็บไวระยะหนึ่ง แตไมควรเก็บไว ณ 
สถานที่ทํางาน ใหสงไปเก็บไวตามศูนยเก็บเอกสารของกรมหรือหนวยงานน้ัน 
   ง. ควรจะมีคณะกรรมการกําหนดการจัดเก็บเอกสารของกรมหรือกอง หรือมี
หนวยงานซึ่งจะรับผิดชอบในการกําหนดระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสารตางๆ ของกรมหรือหนวยงานนั้นๆ 
เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดยึดถือเปนหลักในการจัดเก็บตอไป 
  3. การควบคุมในการกําจัดเอกสารซึ่งไมมีคา 
  การที่ไมมีกฎเกณฑกําหนดใหมีการสํารวจเอกสารเพ่ือหาทางกําจัดเอกสารซึ่งไมมีคาในการใช
อางอิงอีกตอไป ทําใหปริมาณเอกสารเพิ่มมากขึ้นทุกที จนเกิดการกองเอกสาร(Piling) อยูทั่วไปตามหนวยงาน
ราชการ ซึ่งขัดตอหลักการจัดเก็บเอกสาร (Filing) ที่ดี 
  เพื่อที่จะหาทางทําลายเอกสารท่ีไมมีคุณคาในการอางอิงตอไป จึงสมควรท่ีจะไดมีการ
กําหนดใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานสํารวจเอกสารเพื่อจํากัดอยางนอยปละครั้ง โดยทําเปนรายการเสนอขออนุมัติ
ทําลายตอผูบังคับบัญชาระดับกอง 
  การทําลายเอกสารจะทําไดโดย การเผา ขาย ใชเครื่องทําลายเอกสารไฟฟา  
(ในกรณีท่ีเปนเอกสารลับ) การจะทําลายโดยวิธีใดก็แลวแตคาของเอกสารแตละชนิดเปนสําคัญ 
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  การทําลายเอกสาร 
  ในการทําลายเอกสารนั้น หลักสําคัญคือจะตองมีการกําหนดระยะเวลาในการ 
จัดเก็บเอกสารตางๆ ท้ังนี้ เพ่ือจะไดมีการสํารวจเพ่ือเปนการคัดเลือกและเสนอขออนุมัติทําลายตอไปตาม
รายละเอียดขางตน - เก็บไว 1 ป ไดแก หนังสือเขา-ออก ติดตอระหวางหนวยงาน ซึ่งไดมีการดําเนินการ
ตามนั้นเรียบรอยแลว - เก็บไว 2 ป ไดแกแบบฟอรมเก่ียวกับการเงินดานตางๆ รายงานและสรุปผลเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานเปนการภายใน - เก็บไว 7 ป ไดแกสัญญารับจางตางๆ ขอตกลงตางๆ ซึ่งเปนลายลักษณอักษร (ใหเก็บ
ตอไปอีก 7 ป หลังจากเสร็จสิ้นลงตามสัญญาน้ันๆ แลว) บัญชีพัสดุตางๆ รวมทั้งบันทึกเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงพัสดุนั้นๆ - เก็บเทาท่ีกฎหมายหรอืกฎขอบังคับเฉพาะอยางไดระบุเอาไวหรือเก็บเอาไวในระยะเวลา
อันสมควร - เก็บตลอดไป ไดแก โฉนด พันธบัตร ทะเบียนยานพาหนะ ระเบียบของกรม ฯลฯ 
ประเภทของเอกสาร 
 เอกสารประเภทตางๆ โดยทั่วไปอาจจะจําแนกไดเปน 4 ประเภทใหญๆ คือ  
  1) เอกสารท่ียังอยูในระหวางปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารโตตอบที่ยังปฏิบัติไม 
เสร็จรวมท้ังเอกสารที่โตตอบเสร็จแลว แตยังมีความจําเปนที่จะตองใชในการอางอิงอยูบอยๆ 
  2) เอกสารท่ีไดมีการโตตอบเสร็จแลว แตยังมีความจําเปนที่จะตองใชในการ 
อางอิงโตตอบเอกสารอยูในบางครั้ง 
  3) เอกสารซึ่งมีความสําคัญ หมายถึง เอกสารบางอยางที่มีทางประวัติศาสตร ทางกฎหมาย 
วรรณคดี หรือเกี่ยวกับหลักฐานการเงิน 
  4) เอกสารซึ่งสมควรทําลาย หมายถึง เอกสารซึ่งไมมีคาในการใชอางอิงอีกตอไป หรือเอกสาร
ซึ่งพนระยะเวลาท่ีควรเก็บอีกตอไป 
  นอกเหนือไปจากน้ีเราอาจจําแนกเอกสารออกเปนประเภทใหญๆ ไดอีกอยาง คือ เอกสาร
ทั่วไปและเอกสารลับ การจําแนกเอกสารออกเปนประเภทตางๆ ดังกลาวขางตนจะมีความสัมพันธอยางใกลชิด
กับการควบคุมในการจัดเก็บเอกสาร   
ระบบมาตรฐานในการจัดเก็บเอกสาร 
  การจัดเก็บเอกสารไวในแฟม เราอาจจัดเก็บโดยระบบการจําแนกเอกสารระบบใดระบบหนึ่ง
ดังนี้ 
  1) จําแนกตามหัวขอเรื่อง คือ กรณีที่เราจําแนกเอกสารออกเปนหัวขอใหญๆ ตามหนาที่
ความรับผิดชอบของหนวยงานน้ันๆ หรอืจําแนกตามบริการท่ีใหแกผูอื่น เอกสารโดยทั่วไปจะมีหัวขอใหญๆ 10 
หมวด ดังนี้ คือ 
              1. หมวดท่ี  1 การเงนิและงบประมาณ 
           2. หมวดท่ี  3 มติคณะรัฐมนตรี คําสั่ง ระเบียบ คูมือ 
            3. หมวดท่ี  3 การโตตอบ 
            4. หมวดท่ี  4 การบริหารทั่วไป 

5. หมวดท่ี  5 การบริหารบุคคล 
6.  หมวดท่ี 6 เบ็ดเตล็ด 
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          7. หมวดท่ี 7 การประชุม 
          8. หมวดท่ี 8 การฝกอบรม บรรยาย ทุน และการดูงาน 
          9. หมวดท่ี 9 พัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง 
        10. หมวดที่ 10 สถิต ิและรายงาน 
  เพื่อใหผูอานสามารถเขาใจและปฏิบัติในการจําแนกเอกสารโดยถูกตอง จึงจะขอใหคําอธิบาย
ในการคดัเลือกเอกสารใหเปนหมวดหมูตามหัวขอ 10 หมวด พอสังเขป ดังนี้ 

หมวดที่ 1 การเงินงบประมาณ 
  ในหมวดน้ี กําหนดใหจัดเก็บเอกสารอันเก่ียวกับการเงนิ ซึ่งอาจแยกหัวขอไดดังนี ้

- งบประมาณ 
- เงินเดือน คาจาง 

    - เงินสะสม เงินยืม 
- เงินชวยเหลือตางๆ เชน คาเลาเรียนบุตร คารักษาพยาบาล 
- เงินคาใชสอย เชน คาน้ํา คาไฟ คาโทรศพัท 
- เงินคาตอบแทน เชน คาน้ํา คาไฟ คาโทรศพัท 

   - เงินคาบําเหน็จบํานาญ 
- เงินอุดหนุน ฯลฯ เปนตน 

หมวดที่ 2 คําสั่ง ระเบียบ คูมือ มติ ครม. 
กําหนดใหจัดเก็บเอกสารอันเก่ียวกับคําสั่งของฝายและกอง คําสั่งของหัวหนา 

หนวยงาน คําสั่งทั่วไป ระเบียบ ประกาศตางๆ กฎหมาย กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ คูมือและมติตางๆ 
 หมวดที่ 3 โตตอบ 
  เรื่องโตตอบทั่วไป ใหพยายามจัดไวในหมวดเอกสารที่เรื่องนั้นเก่ียวของอยู เชน เรื่องโตตอบ
เก่ียวกับการเงินก็จัดหมูไวในหมวด “การเงิน งบประมาณ” หรือถาเปนเรื่องโตตอบเกี่ยวการแตงตั้งโอนยาย
บุคคล ก็จัดหมูไวในหมวด “บริหารงานบุคคล” 
  ฉะนั้น แฟมเอกสารที่จะจัดหมูไวในหมวด “โตตอบ” นี้ ก็ไดแกเอกสารโตตอบเรื่องการ
บริจาค หรือการขอความรวมมือจากหนวยงานตางๆ การขอชมกิจการ เปนตน   

หมวดที่ 4 บริหารทั่วไป 
  กําหนดใหจัดเก็บเอกสารอันเกี่ยวกับการแบงสวนราชการ หนาที่ความรับผิดชอบและเรื่อง 
หรือคําสั่งซึ่งมีลักษณะเปนการบริหารงาน การมอบอํานาจหนาที่ใหทําหนาที่แทนหรอืการรักษาการในตําแหนง
ใดตําแหนงหนึ่ง 
 หมวดที่ 5 บริหารบุคคล 
  ในหัวขอนี้ กําหนดใหจัดเก็บเอกสารประเภททะเบียนราชประวัติ การพิจารณาความดี
ความชอบ การบรรจุแตงตั้ง การโอน การยาย การลาออก วินัย การขอยืมตัวขาราชการ การสอบเลื่อนขั้น การ
กําหนดตําแหนงใหม ฯลฯ 
 หมวดที่ 6 เบ็ดเตล็ด 
  กําหนดใหจัดเก็บเอกสารประเภทซึ่งไมสามารถจัดเขาหมวดใดหมวดหนึ่งที่ตั้งไวเปนเรื่อง
พิเศษ และปริมาณเอกสารยังไมมากพอท่ีจะตั้งขึ้นเปนหมวดเอกสารใหมก็ได ก็ใหจัดเขาในหมวดเบ็ดเตล็ดนี้ 
อยางไรก็ตาม ไมควรจัดเก็บแฟมไวในหมวดนี้มากนัก หากมีเอกสารมากพอควรก็ใหตั้งหมวดใหมเพื่อความ
สะดวกในการคนหา 
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หมวดที่ 7 ประชุม 
  ในหมวดนี้ กําหนดใหจัดเก็บเรื่องราวเก่ียวกับการประชุมทั่วๆ ไป แตถาเปนการประชุม
เก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในหัวขอที่กําหนดไว ก็ใหนํามารวมไวในหัวขอนั้นๆ เชน การประชุมเก่ียวกับการ
พิจารณาโทษขาราชการที่ผิดวินัยที่ตองนําไปเขาแฟมที่วาดวยการบริหารบุคคล ดังนี้ เปนต  

หมวดที่ 8 ฝกอบรม บรรยาย และดูงาน 
  ใหจัดเก็บเอกสารประเภทที่มีการฝกอบรม สัมมนา หรือบรรยายเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ขาราชการไดรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศในประเทศ หรือไดรับทุนดงูานที่เก็บไวในหมวดนี้ เชน การฝกอบรม
ขาราชการ เปนตน 

หมวดที่ 9 พัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
  ใหจัดเก็บเอกสารประเภทซื้อและจัดหาพัสดุครุภัณฑสํานักงานตางๆ แบบแปลนสิ่งกอสราง 
ทะเบียนทรัพยสิน ตลอดถึงเอกสารในการประกวด เรยีกประกวดราคา จางเหมากอสราง การแตงตั้งกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ งานจางเหมา เปนตน 

หมวดที่ 10 สถิติและรายงาน 
  กําหนดใหจัดเก็บเอกสารประเภทรายงานและสถิติตางๆ เชน รายงานการตรวจอาคาร 
รายงานปเกิด-ตาย รายงานการใชน้ํามันเชื้อเพลิง สถิติประชากร ฯลฯ เปนตน 
  สําหรับหนวยงานที่มีลักษณะงานพิเศษ เอกสารบางแฟมไมสามารถจัดเขาในหมวดตางๆ 
เหลาน้ี และมีเอกสารมากพอสมควรก็ใหตั้งเพิ่มเติมเปนหมวดท่ี 11-12 หรือ 13 ตามลําดับ 
  2) จําแนกตามรายชื่อของหนวยงานหรือบุคคลซ่ึงเกี่ยวของดวย เชน อาจจําแนกเปนกรม
อาชีวศึกษา กรมการบินพาณิชย หรือนายสวัสดิ์ เปนตน 

3) จําแนกตามสถานที่ตั้งของหนวยงาน ซึ่งอาจตั้งอยูในเขตที่ตางกัน เชน  
สรรพากร เขต 3 เขตการทางสระบุรี หรือผูแทนจําหนายสาขากรุงเทพฯ สาขานครสวรรค ซึ่งอาจเปนหัวขอ
ใหญและจากหัวขอนี้หากมีหนวยยอยในการดําเนินงานเล็กลงไปกวานี้อีก และเปนเรื่องที่สําคัญ เราก็อาจ
จําแนกยอยลงไปไดอีก เชน 

สรรพากร เขต 9 
                     1 สรรพากรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  2 สรรพากรจังหวัดนราธิวาส 
 ผูแทนฝายขายภาค 1 
  1 กรุงเทพฯ 
  2 สมุทรปราการ 
  3 ชัยนาท 

4) จําแนกโดยใชเลขรหัสแทนเรื่องหน่ึงๆ เชน แฟมประเภทที่ 01 เปนเรื่อง 
เกี่ยวกับการบริหารบุคคล แฟมประเภทที่ 02 เปนเรื่องเก่ียวกับงานสารบรรณ เปนตน ซึ่งจําเปนตองให
หมายเลขแกเอกสารประเภทตางๆ และทําคูมือประกอบเพ่ือความสะดวกแกการจัดเก็บและคนหาดวย  
  การจะใชระบบใดระบบหนึ่งจําแนกเอกสารเพื่อการจัดเก็บหรืออาจใชหลายระบบผสมกันก็ได
สุดแลวแตสะดวก ปริมาณ และประเภทของเอกสาร ตลอดจนนโยบายของหนวยงานหนึ่งๆ เปนสําคัญ ระบบ
หนึ่งอาจจะเหมาะสมกับหนวยงานหนึ่ง แตอาจจะไมเหมาะสมกับอีกหนวยงานก็ไดแตภายในหนวยงานเดียวกัน
ควรใชระบบการจําแนกเอกสารซึ่งเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยพยายามใชระบบอํานวยความสะดวกในการเก็บ
และคนหา และผูจัดเก็บหรือคนหาเอกสารเขาใจไดดี 
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  โดยทั่วไปแลว หนวยงานตางๆ มักนิยมใชระบบการจําแนกเอกสารระบบที่ 1 มากที่สุด ท้ัง
หนวยงานของราชการและเอกชน 
 ขอคิดเก่ียวกับการจําแนกเรื่อง 

1. กําหนดหัวขอเรื่องท่ีสั้น กะทัดรัดแตคลุมใจความท้ังหมด 
2. หัวขอเรื่องแตละเรื่องไมควรซ้ําซอนหรือใกลเคียงกัน 
3. หัวขอเรื่องแตละเรื่องควรมีความหมายเดนชัด ตีความหมายไดเปนอยางเดยีว 

 4. ควรใชภาษางายๆ ที่รูจักกันโดยทั่วไป 
องคประกอบในการจัดเก็บเอกสารที่ดี 

1. เปนระบบที่สามารถรับการขยายตัวของหนวยงานในอนาคตได 
2. ผูเชี่ยวชาญดานเก็บเอกสารจะเปนผูกําหนดระบบการเก็บเอกสารที่ดี 
3. เปนระบบที่ถูกกําหนดข้ึนโดยคํานึงถึงการประหยัดเวลาและคาใชจายดวย 
4. เปนระบบซึ่งทําใหการคนหาเอกสารเปนไปไดอยางรวดเร็ว 
5. เปนระบบซึ่งทําใหการจัดเก็บเอกสารเรียงลาํดับตามความสําคัญและลําดับกอนหลังของเอกสารใน

กลุมแฟมกลุมหนึ่ง หรือเอกสารพวกหนึ่ง 
6. เปนระบบที่งายตอการเขาใจของผูปฏิบัติงาน 
7. เปนระบบที่เหมาะสมกับการดําเนินงานของหนวยงานน้ัน 

วิธีการจัดเก็บเอกสารที่ดี 
1. จําแนกประเภทเอกสารตามลักษณะที่จะอํานวยประโยชนใหแกการปฏิบัติงานของหนวยงานนั้น 
2. กําหนดประเภทเอกสารที่จะจัดเก็บในตูเอกสารตางๆโดย 

      -  เก็บเอกสารที่ใชเสมอในตูล้ินชักหรือลิ้นชักในระดับสายตา ( โดยเฉพาะตูเหล็กสี่ลิ้นชัก) 
      -  เก็บเอกสารที่จะใชอางอิงนานๆครั้ง ไวในตูทึบหรือตูไมครึ่งกระจก 

3. การจําแนกแฟมเอกสารที่เก็บไวในล้ินชักควรใชระบบการอานหนังสือ คือ เรียงจากซายไปขวา 
4. ไมควรเก็บเอกสารมากกวา 1 เรื่องในแฟมเดียวกัน 
5. ไมควรเก็บเอกสารมากกวาเกินไปในแฟมหนึ่ง ( ไมควรเกิน 50-60 แผน ) 
6. ไมควรเก็บหนังสือปนกับแฟมเอกสาร 
7. ควรมีการควบคุมการจัดเก็บและคนหาเอกสารโดยเครงครัด 
8. เมื่อคนเอกสารและนําออกมาใชเสร็จแลว ควรรีบนําไปเก็บที่เดิม 
9. ถายืมเอกสารหรือแฟมไปใชงาน จะตองใส “บัตรยืม”หรือ “แฟมยืม” ไวแทนจนกวาจะนําเอา

เอกสารหรือแฟมท่ียืมไปมาคืน 
        10. เอกสารที่ใชแลว แตตองเก็บไวระยะหนึ่งและไมไดใชอางอิงบอยควรเก็บไว ณ ชั้นลางสุดของตู
หรือชั้นเก็บเอกสาร  

11. ควรยาย/แยกเอกสารไปเก็บไวทุกป และอยาเคลื่อนยายเอกสารที่ยังไมไดแยกใสแฟมไปเก็บ 
    12. ไมควรซื้อตูเอกสารเพ่ิมโดยไมจําเปน เพราะจะทําใหเกิดปญหาความไมพอเพียงของพื้นที่

ปฏิบัติงาน ควรพยายามใชตู ชั้น และเครื่องเก็บเอกสารที่มีอยูเดิมโดยปรับใหไดมาตรฐาน 
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ภาคผนวก 
คําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทาย 

ในหนังสือราชการ และคําที่ใชในการจาหนาซอง 
 

ผูรับหนังสือ คําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทาย 
คําที่ใชในการจา

หนาซอง 
1.พระราชวงศ 
  1.1
พระบาทสมเด็จ   
พระเจาอยูหัว 

ขอเดชะฝาละอองธุลี
พระบาท ปกเกลาปก
กระหมอม                   
ขาพระพุทธ (ออกชื่อ
เจาของหนังสือ) ขอ
พระราชทาน                
พระบรมราชวโรกาส 
กราบบังคมทูลพระ
กรุณาทราบฝาละออง
ธุลีพระบาท 

ใตฝาละอองธุลี          
พระบาท 
 
 
 
ขาพระพุทธเจา 

ควรมิควรแลวแตจะ
ทรงพระกรุณาโปรด
เกลา โปรด
กระหมอม ขอเดชะ 
ขาพระพุทธเจา (ลง
ชื่อ) (หรือจะเอาคําวา 
ขอเดชะมาไวทายชื่อ
เจาของหนังสือ) 

ขอพระราชทาน
ทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวาย            
ขอเดชะ 

  1.2 สมเดจ็
พระบรมราชินีนาถ 

ขอเดชะฝาละอองธุลี
พระบาท                    
ปกเกลาปกกระหมอม                    
ขาพระพุทธ (ออกชื่อ
เจาของหนังสือ) ขอ
พระราชทาน                  
พระบรมราชวโรกาส 
กราบบังคมทูลพระ
กรุณาทราบฝาละออง
ธุลีพระบาท 

ใตฝาละอองธุลี          
พระบาท 
 
 
 
ขาพระพุทธเจา 

ควรมิควรแลวแตจะ
ทรงพระกรุณาโปรด
เกลา โปรด
กระหมอม ขอเดชะ 
ขาพระพุทธเจา (ลง
ชื่อ) (หรือจะเอาคําวา 
ขอเดชะมาไวทายชื่อ
เจาของหนังสือ) 

ขอพระราชทาน
ทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวาย            
ขอเดชะ 

  1.3 สมเดจ็พระ
บรมราชินี สมเด็จ
พระบรมราชชนนี 
สมเดจ็ พระยุพราช            
(สยาม
มกุฎราชกุมาร) 
สมเดจ็พระบรม
ราชกุมาร ี

ขอพระราชทานกราบ
บังคมทูล (ออกพระ
นาม)                         
ทราบฝาละออง           
พระบาท 

ใตฝาละอองธุลี          
พระบาท 
 
 
 
ขาพระพุทธเจา 

ควรมิควรแลวแตจะ
ทรงพระกรุณาโปรด
เกลา โปรด
กระหมอม ขอเดชะ 
ขาพระพุทธเจา           
(ลงชื่อ)  

ขอพระราชทาน
ทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวาย            
ขอเดชะ 
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คําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทาย 

ในหนังสือราชการ และคําที่ใชในการจาหนาซอง 
 

ผูรับหนังสือ คําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทาย 
คําที่ใชในการจา

หนาซอง 
  1.4 สมเดจ็เจา
ฟา 

ขอพระราชทานกราบ
ทูล (ออกพระนาม) 
ทราบฝาพระบาท 

ใตฝา พระบาท 
 
ขาพระพุทธเจา 

ควรมิควรแลวแต
จะทรงพระกรุณา
โปรดเกลา โปรด
กระหมอม 
ขาพระพุทธเจา (ลง
ชื่อ) ควรมีควร
แลวแตจะโปรด 

ขอพระราชทาน
กราบบังคมทูล 
(ระบุพระนาม) 

  1.5 พระบรม
วงศ ชั้นพระองค
เจา 

ขอประทานกราบทูล 
(ออกพระนาม) ทราบ
ฝาพระบาท 

ใตฝาพระบาท 
ขาพระพุทธเจา 

ควรมิควรแลวแต
จะโปรดเกลา โปรด
กระหมอม 
ขาพระพุทธเจา (ลง
ชื่อ) 

ขอพระราชทาน
กราบบังคมทูล 
(ระบุพระนาม) 

  1.6 พระเจาว
รวงศเธอ(ที่มิไดทรง
กรม) พระอนุวงศ 
ชั้นพระวรวงศเธอ 
(ที่ทรงกรม) 

กราบทูล (ออกพระ
นาม) ทราบฝาพระ
บาท 

ฝาพระบาท 
(ชาย) กระหมอม 
(หญิง) หมอมฉัน 

ควรมิควรแลวแต
จะโปรด 

กราบทูล (ระบุพระ
นาม) 

  1.7 พระอนุวงศ 
ชั้นพระวรวงศเธอ 
(ที่มิไดทรงกรม) 

ทูล (ออกพระนาม) 
ทราบฝาพระบาท 

ฝาพระบาท 
(ชาย) กระหมอม 
(หญิง) หมอมฉัน 

ควรมิควรแลวแต
จะโปรด 

ทูล (ระบุพระนาม) 

  1.8 ชั้นอนุวงศ 
ชั้นหมอมเจา 

ทูล (ออกพระนาม) ฝาพระบาท 
(ชาย) กระหมอม 
(หญิง) หมอมฉัน 

แลวแตจะโปรด ทูล (ระบพุระนาม) 

2. พระภิกษุ 
  2.1 สมเดจ็
พระสังฆราชเจา 

ขอประทานกราบทูล 
(ออกพระนาม) 

ใตฝาพระบาท 
ขาพระพุทธเจา 

ควรมิควรแลวแต
จะโปรดเกลา โปรด
กระหมอม  

ขอประทานกราบ
ทูล 

  2.2 สมเดจ็
พระสังฆราช 

กราบทูบ ฝาพระบาท 
(ชาย) เกลา
กระหมอม 
(หญิง) เกลาระ
หมอมฉัน 

ควรมีควรแลวแต
จะโปรด 

กราบทูล(ระบุพระ
นาม) 
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ผูรับหนังสือ คําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทาย 
คําที่ใชในการจา

หนาซอง 
  2.3 สมเดจ็
พระราชาคณะ รอง
สมเดจ็พระราชา
คณะ 

นมัสการ พระคุณเจา  
กระผม - ดิฉัน 

ขอนมัสการดวย
ความเคารพอยาง
ยิ่ง 

นมัสการ 

  2.4 พระราชา
คณะ 

นมัสการ พระคุณทาน 
กระผม - ดิฉัน 

ขอนมัสการดวย
ความเคารพอยาง
สูง 

นมัสการ 

  2.5 พระภิกษุ
สงฆท่ัวไป 

นมัสการ ทาน 
ผม - ดิฉัน 

ขอนมัสการดวย
ความเคารพ 

นมัสการ 

3. บุคคลธรรมกา 
  3.1 ประธาน
องคมนตรี 

 
กราบเรยีน 

 
ขาพเจา 
กระผม – ผม 
ดิฉัน - ทาน 

 
ขอแสดงความนับ
ถืออยางย่ิง 

 
กราบเรียน 

นายกรัฐมนตรี 

กราบเรียน 
ขาพเจา 

กระผม – ผม 
ดิฉัน - ทาน 

ขอแสดงความนับ
ถืออยางย่ิง 

กราบเรยีน 

ประธานรัฐสภา 
ประธานสภา 
ผูแทนราษฎร 
ประธานวุฒิสภา 
ประธานศาลฎีกา 
ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ 
ประธานศาล
ปกครองสูงสุด 
ประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง 
ประธานกรรมการ
สิทธิ 
มนุษยชนแหงชาติ 
ประธานกรรมการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ 
 3.3 บุคลธรรมดา 
นอกจาก 3.1 

เรียน ขาพเจา – 
กระผม –ผม 
ดิฉัน - ทาน 

ขอแสดงความนับ
ถือ 

เรยีน 
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รหัสพยัญชนะ 

รหัสพยัญชนะประจาํกระทรวง ทบวง และสวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง 
ใหกําหนดไว ดังนี้ 

 
สวนราชการ รหัสพยัญชนะ 

สํานักนายกรัฐมนตรี นร 
กระทรวงกลาโหม กห 
กระทรวงการคลัง กค 
กระทรวงการตางประเทศ กต 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กก 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย พม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กษ 
กระทรวงคมนาคม คค 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ทส 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทก 
กระทรวงพลังงาน พน 
กระทรวงพาณชิย พณ 
กระทรวงมหาดไทย มท 
กระทรวงยุติธรรม ยธ 
กระทรวงแรงงาน รง 
กระทรวงวัฒนธรรม วธ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วท 
กระทรวงศึกษาธิการ ศธ 
กระทรวงสาธารณสุข สธ 
กระทรวงอุตสาหกรรม อก 
สํานักราชเลขาธิการ รล 
สํานักพระราชวัง พว 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ พศ 
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํร ิ

กร 

สํานักงานคณะกรรมการรวิจัยแหงชาติ วช 
ราชบัณฑิตยสถาน รถ 
สํานักงานตาํรวจแหงชาต ิ ตช 
สํานักงานอัยการสูงสงู อส 
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ตผ 
สํานักงานราชเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร สผ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สว 
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รหัสตัวพยัญชนะประจําจงัหวัด และกรุงเทพมหานคร ใหกําหนดไวดังนี้ 

 
จังหวัด รหัสพยัญชนะ จังหวัด รหัสพยัญชนะ 

กระบี ่ กบ พะเยา พย 
กรุงเทพมหานคร กท พระนครศรีอยุธยา อย 
กาญจนบุร ี กจ พังงา พง 
กําแพงเพชร กส พัทลุง พท 
ขอนแกน ขก พิจิตร พจ 
จันทบุร ี จบ พิษณุโลก พล 
ฉะเชิงเทรา ฉช เพชรบุร ี พบ 
ชลบุร ี ชบ เพชรบูรณ พช 
ชัยนาท ชน แพร พร 
ชัยภูมิ ชย ภูเก็ต ภก 
ชุมพร ชพ มหาสารคาม มค 
เชียงราย ชร มุกดาหาร มห 
เชียงใหม ชม แมฮองสอน มส 
ตรัง ตร ยโสธร ยส 
ตราด ตง ยะลา ยล 
ตาก ตก รอยเอ็ด รอ 
นครนายก นย ระนอง รน 
นครปฐม นฐ ระยอง รย 
นครพนม นพ ราชบุรี รบ 
นครราชสีมา นม ลพบุร ี ลบ 
นครศรีธรรมราช นศ ลําปาง ลป 
นครสวรรค นว ลําพูน ลพ 
นนทบุร ี นบ เลย ลย 
นราธิวาส นธ ศรีสะเกษ ศก 
นาน นน สกลนคร สน 
บุรีรัมย บร สงขลา สข 
ปทุมธานี ปท สตูล สต 
ปราจีนบุร ี ปจ สมทุรปราการ สป 
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จังหวัด รหัสพยัญชนะ จังหวัด รหัสพยัญชนะ 

ปตตาน ี ปน สมุทรสงคราม สส 
สมุทรสาคร สค หนองคาย นค 
สระแกว สก หนองบัวลําภู นภ 
สระบุร ี สบ อางทอง อท 
สิงหบุรี สห อํานาจเจริญ อจ 
สุโขทัย สท อุดรธาน ี อด 
สุพรรณบุร ี สพ อุตรดิตถ อต 
สุราษฎรธาน ี สฎ อุทัยธาน ี อน 
สุรินทร สร อุบลราชธาน ี อบ 
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แบบตรารบัหนงัสือ 
(ตามระเบียบขอ ๓๗) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                  ครุฑ ขนาด 3 เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
                                ครุฑ ขนาด 1.5  เซนติเมตร 

 
  งานธุรการไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในการพิมพหนังสือราชการ ดวยเครื่องคอมพิวเตอร 
ตามแบบฟอรมที่แนบ เนื่องจากปจจุบันไดมีการนําเครื่องคอมพิวเตอร มาใชในการพิมพหนังสือราชการแทน
เครื่องพิมพดีดธรรมดามากข้ึน เนื่องจากสามารถเก็บขอมูลและแกไขเปลี่ยนแปลงขอความไดรวดเร็ว ทําให
หนังสือราชการมีความสะอาดสวยงามและสิ้นเปลืองเวลานอย แตปญหาที่พบอยูเสมอวา หนังสือที่พิมพดวย
เครื่องคอมพิวเตอรมีปญหาเก่ียวกับการตั้งระยะบรรทดัในการพิมพ ซึ่งตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีวาดวย
งานสารบรรณฯ ไดกําหนดระยะบรรทัดในการพิมพดวยเครื่องพิมพดีดธรรมดา และผูพิมพมักเขาใจผิดวาเครื่อง
คอมพิวเตอรไมสามารถปรับระยะบรรทัดพิมพไดเหมือนกับเครื่องพิมพดีดธรรมดา 
 
       ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณฯ ไดกําหนดระยะบรรทัดในการพิมพ
หนังสือราชการดวยเครื่องพิมพดีดธรรมดาไว ๓ ระยะดวยกัน  ดังน้ี 
          ๑. ระยะ ก  =  ระยะ ปด ๑ 
          ๒. ระยะ ข = ระยะ ปด ๑ บิดข้ึน ๒ 
          ๓. ระยะ ค = ระยะ ปด ๒ 
 

        (ชือส่วนราชการ) เลขรับ…………………………………….. วันท…ี…………………………………….. เวลา……………………………………….. 
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  จากระยะบรรทัดขางตน สามารถนํามาเทียบเคียงเพื่อกําหนดระยะบรรทัดสําหรับใชใน
การพิมพหนังสือราชการดวยเครื่องคอมพิวเตอรไดดงันี้ 
  ๑. วิธีที่หนึ่ง เคาะปุม Enter เพื่อพิมพขอความบรรทัดตอไป (ระยะ ก) เลื่อนเคอรเซอร
ไปในตําแหนงทายสุดของบรรทัดกอน เคาะปุม Enter ๑ ครั้ง ระยะบรรทัดท่ีพิมพไวเมื่อครูจะกลายเปนระยะ 
ค  ถาตองการปรับระยะบรรทัดใหเปนระยะ ข ใหปรับขนาดตัดอักษรใหลดลงจากท่ีพิมพงานอยู จากท่ีพิมพ
ดวยตัวอักษร TH SarabunPSK New หรือ TH SarabunIT9 ขนาดตัวอักษร ๑๖ ก็ปรับลดเหลือ ๘ ระยะ
บรรทดัจะปรับเปนระยะ ข 
   ๒. วิธีที่สอง คลิกที่รายการ “รูปแบบ” ของแถบเมนู คลิกที่รายการ “ยอหนา” เลือกใช
รายการ  “ระยะหาง” โดยกําหนดคากอนหนาและหลังจากเปน ๖ พ.  
ซึ่งเทากับ ระยะ ข ถากําหนดคาเปน   ๑๒ พ. จะเทากับ ระยะ ค 
  ๓. วิธีที่๓ คลิกที่รายการ “รูปแบบ” ของแถบเมนู คลิกท่ีรายการ “ยอหนา” เลือกใช
รายการ  “ระยะหางบรรทัด” ดังนี้ 
                 ๓.๑ หนึ่งเทา = ระยะ ก 
                 ๓.๒ ๑.๕ บรรทัด = ระยะ ข 
                ๓.๓ สองเทา = ระยะ ค 
            ๔. นอกจากเรื่องการกําหนดคาระยะบรรทัดในการพิมพหนังสือราชการแลว ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณฯ  ไดกําหนดระยะเคาะยอหนาไว ๑๐ จังหวะเคาะ เมื่อนํามาใชกับ
เครื่องคอมพิวเตอรที่พิมพดวยตัวอักษร  TH SarabunPSK New หรือ TH SarabunIT9 ตัวอักษรขนาด ๑๖ 
ใหตั้งคา แท็บ ที่ระยะ ๒.5 เซนติเมตร  
                               และขอความรวมมือจากทุกงาน / ฝาย ในการใชตัวเลขไทย พิมพหนังสือ
ราชการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              เทคนิคอีกเทคนิคหนึงของ การพิมพร์ะหวา่งบรรทดัคือใหเ้อา curser                 ไปวางไวต้รงตวัสุดทา้ยของบรรทดัแลว้กด  Ctrl + จ    ก็จะไดร้ะยะบรรทดัเท่ากบั   1 ½ บรรทดั 
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ที่  สร ๗๓๓.๐1/1275 ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเทนมีย 
 อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร ๓๒๐๐๐ 
 5     พฤศจิกายน  2561 

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

เรียน    .......................................................................... 

สิ่งที่สงมาดวย ................................................................................   

  ดวย............................................................................................................................................ 

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

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

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

  บัดนี้.......................................................................................................................................... 

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

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

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

             (................................) 
                         ตาํแหนง 

 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัดอบต. 
โทร ๐-๔๔๑๔-๑๐๔๑  
โทรสาร ๐-๔๔๑๔-๑๐๒๘ กด ๑ 



 42

 

 

 

 

คําส่ังองคการบริหารสวนตําบลเทนมีย 

ที่ 439 /๒๕๖๑ 

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

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

  ดวย............................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   สั่ง ณ วันที่  20  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     

 

                    

             (................................) 
                         ตาํแหนง 
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเทนมีย 

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

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

  ดวย............................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  20  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

     

 

                    

             (................................) 
                         ตาํแหนง 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักปลัดฯ องคการบริหารสวนตาํบลเทนมีย อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร  

ที่   สร   ๗๓๓.๐๑/            วันที ่     14  พฤศจิกายน  2561                 

เรื่อง      

เรยีน    นายกองคการบริหารสวนตําบลเทนมีย  

  เร่ืองเดิม 

  ตามท่ี......................................................................................................................................... 

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

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

  ขอเท็จจริง 

  เพื่อให........................................................................................................................................ 

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

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

  ขอพิจารณา 

  เห็นควร...................................................................................................................................... 

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

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

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
 

 (.........................................) 

                   ตําแหนง  
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แบบรายงานการประชุม 
( ตามระเบียบขอ ๒๕ ) 
 

รายงานการประชุม……………………… 
                        ครั้งที…่……………. 

    เม่ือ…………………………….. 
      ณ ………………………………………………………. 

       ………………………………………………… 
ผูมาประชุม 
  ๑. 
 ๒. 
 ๓. 
ผูไมมาประชุม  (ถามี) 
 ๑. 
 ๒. 
 ๓. 
ผูเขารวมประชุม  (ถามี) 
 ๑. 
 ๒. 

เร่ิมประชุมเวลา 

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

เลิกประชุมเวลา 

 
            ………………………………………………….. 
                ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

 

 

  




























