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บทท่ี 1  

บทนํา 

1.1 ความสําคัญและความเปนมา 

การทํางานในองคกรขนาดใหญท่ีประกอบดวยหลายหนวยงานยอยหลายฝายในองคกร บุคลากรในองคกร

มีจํานวนมาก การปฏิบัติงานตางๆ จําเปนตองใชกลไกการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพจึงจะทําใหการปฏิบัติงานบรรลุ

ตามวัตถุประสงคตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม    การประชุมจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารองคกรใหบรรลุ

เปาหมาย  เนื่องจากเปนการระดมความคิดของผูปฏิบัติงาน และผูเก่ียวของ เพ่ือรวมกันแกไขปญหาในการ

ปฏิบัติงาน รวมถึงการรวมกันพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติ ท่ีดี ท่ีสุดเพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ   ดังนั้นการประชุมจึงมีความสําคัญดังนี้ 

 1.  เปนสื่อกลางในการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคคลในหนวยงานเดียวกัน 

 2.  เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณซ่ึงกันและกันระหวางบุคคลภายใน

หนวยงาน 

 3.  ไดเครื่องมือสําคัญท่ีจะถายทอดความรูหรือขาวสารตางๆไปสูสาธารณะชน 

 4.  ไดเครื่องมือสําคัญตอการปฏิบัติหนาท่ี  เพราะนอกจากจะเปนท่ีมาของการวินิจฉัยสั่งการแลว  ยังเปน

ท่ีมาของแนวปฏิบัติหลายทางดวย 

 5.  ไดเครื่องมือชนิดหนึ่งของนักบริหาร  ท่ีเอ้ืออํานวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพราะ

ผลของการประชุมจะเปนขอตกลงใจในเรื่องตางๆท่ีเก่ียวของ 

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดบริหารงานโดยใชการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะเปนเครื่องมือในการบริหารคณะ การวางแผน นโยบาย แนวปฏิบัติ และระดมความคิด เพ่ือใหการดําเนินงาน

สําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว        โดยไดดําเนินการตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวย

คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.๒๕๕๐  ซ่ึง ขอ ๑๑ แหงขอบังคับฯ ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ

ประจําคณะไว ดังนี้ 

 1. กําหนดนโยบายและแผนงานของคณะใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  

 2. พิจารณาวางระเบียบ ขอบังคับภายในคณะตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพ่ือเสนอตอคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ท้ังนี้ตองไมขัดหรือแยงตอระเบียบ และขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

 3. พิจารณาเสนอการแบงสวนราชการหรือหนวยงานภายในคณะตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

และสภาวิชาการ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 4. พิจารณาใหความเห็นชอบงบประมาณประจําปของคณะและเสนอตอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย 
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 5. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรของคณะ เพ่ือเสนอตอสภาวิชาการกอนนําเสนอ

สภามหาวิทยาลัย โดยใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

 6. กํากับ ดูและและควบคุมมาตรฐาน คุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล

การศึกษา และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 

 7. สนับสนุน และเสนอผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของคณะ 

 8. สงเสริมและวางแผนงานของคณะเก่ียวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และ

การทํานุบํารุงและการถายทอดคุณคาทางศิลปะและวัฒนธรรมใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และสภา

วิชาการ 

 9. สนับสนุน สงเสริม และพัฒนากิจการนักศึกษาของคณะ 

 10. ใหคําปรึกษาและเสนอความคิดเห็นตอคณบดี 

 จากความสําคัญและความเปนมาดังกลาวขางตน ผูเขียนจึงเล็งเห็นความสําคัญของคูมือการปฏิบัติงาน 

เรื่อง “การจดัประชุมคณะกรรมการประจําคณะ” 

 

1.2 วัตถุประสงคของคูมือการปฏิบัติงาน 

1.เพ่ือใชเปนคูมือแนวทางการปฏิบัติงาน 
2.เพ่ือใหใหผูปฏิบัติงานสามารถทดแทนกันได  
3.เพ่ือผูรับบริการนํามาใชเปนแนวทางปฏิบัติงานได 

 
 
1.3 ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงาน 

1.ไดคูมือแนวทางการปฏิบัติงาน 
2.ไดคูมือใหเพ่ือผูปฏิบัติงานสามารถทดแทนกันได  
3.ไดคูมือใหผูรับบริการนํามาใชเปนแนวทางปฏิบัติงานได 

 
1.4 ขอบเขตของคูมือการปฏิบัติงาน 

 คูมือการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะฉบับนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแตข้ันตอนการจัดทําหนังสือ
เชิญประชุม การจัดระเบียบวาระการประชุม การจัดเตรียมหองประชุม การจดรายงานการประชุม การแจงมติท่ี
ประชุม การจัดทํารายงานการประชุม และการจัดสงรายงานการประชุม คูมือฉบับนี้จัดทําข้ึนสําหรับผูรับผิดชอบ
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือใหบุคลากรภายใน
หนวยงานนําไปปฏิบัติงานแทนกันได และปฏิบัติงานเปนไปตามข้ันตอนไดอยางถูกตอง โดยสามารถใชไดเปน
ประจําทุกครั้งท่ีจัดประชุม 
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1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

การประชุม  หมายถึง การรวมกันของบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีคําสั่งแตงต้ังใหเปน
คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร เพ่ือวางแผน ปรึกษาหารือ กําหนดแนวทาง และแกไขปญหาตางๆ 

องคประชุม หมายถึง บุคคลท่ีมีหนาท่ีตองเขาประชุม ไดแก ประธาน กรรมการ เลขานุการ ตามหลักการ
ประชุม ถามีสมาชิกมาประชุมเกินครึ่งหนึ่งของสมาชิกท้ังหมดก็ถือวาครบองคประชุม แตถามีสมาชิมาประชุมนอย
กวาครึ่งหนึ่ง ก็ถือวาไมครบองคประชุม ประธานตองยกเลิกการประชุมครั้งนั้น หรือนัดหมายประชุมใหม 

ท่ีประชุม    หมายถึง  คณะกรรมการประจําคณะท่ีเขารวมประชุมท้ังหมด  
ระเบียบวาระการประชุม   หมายถึง เรื่องท่ีนํามานําเสนอในท่ีประชุม เพ่ือใหคณะกรรมการรับทราบ 

หรือพิจารณา 
 มติ    หมายถึง  ขอตัดสินใจ หรือขอตกลงของท่ีประชุม เพ่ือนําไปปฏิบัติ 

รายงานการประชุม   หมายถึง การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และมติของ    
ท่ีประชุมไวเปนหลักฐาน 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document      หมายถึง  การรับสงขอมูลหรือขาวสารหรือหนังสือ
ผานระบบสื่อสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
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บทท่ี 2  

หนาท่ีความรับผิดชอบและโครงสรางการบริหารจัดการ 

การจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนสุนัทา 

2.1 บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีผูจัดทําคูมือรับผิดชอบ 
 
 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีโครงสรางหนวยงานประกอบดวย  คณบดี  และรอง

คณบดีฝายตางๆ  ไดแก  รองคณบดีฝายบริหาร   รองคณบดีฝายวิชาการ   รองคณบดีฝายแผนงานและประกัน

คุณภาพ   รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ   และรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ทําหนาท่ีกํากับดูแลการ

บริหารงานของคณะ ซ่ึงประกอบดวย  

 1. สาขาวิชา จํานวน 7 สาขา ไดแก   

  1.1 สาขาวิชาภาษาไทย 

  1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

  1.3 สาขาวิชาคณิตศาสตร   

1.4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

  1.5 สาขาวิชาสังคมศึกษา 

  1.6 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

  1.7 สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

 2. สํานักงานคณะ จํานวน 6  ฝาย ไดแก 

  2.1 ฝายบริหารงานท่ัวไป 

  2.2 ฝายคลังและพัสดุ 

  2.3 ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

  2.4 ฝายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 

  2.5 ฝายบริการการศึกษา 

  2.6 ฝายกิจการนักศึกษาและศิลปะและวัฒนธรรม 
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บทท่ี 3  

หลักเกณฑ วิธีการปฏบัิติงาน ข้ันตอนและ 

ขอควรระวัง/ขอสังเกต/ความเสี่ยง  

การปฏิบัติงาน  “เรื่องการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ”  มีหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน ข้ันตอน 

และขอควรระวัง/ขอสังเกต/ความเสี่ยง ดังตอไปนี้ 

3.1 หลกัเกณฑการปฏิบตัิงาน 

การจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะดําเนินการตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วาดวย คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.2550  และการเขียนรายงานการประชุม ปฏิบัติตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และฉบับแกไข พ.ศ.2539 ขอ 1.9 และขอ 25 

3.2 วิธกีารปฏิบัติงานการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

1. จัดทําบันทึกขอความอนุเคราะหแจงเรื่องท่ีประสงคจะบรรจุเขาวาระการประชุม ผานระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส (E-Document   
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2. จัดทําระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ ขอ 1.9 อธิบายขอความใหบันทึกขอความท่ีประชุม

โดยเริ่มดวย ประธานกลาวเปดประชุม และเรื่องท่ีประชุม กับมติท่ีประชุมหรือขอสรุปของท่ีประชุมในแตละเรื่อง 
ประกอบดวย 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ โดยประธานอาจแจงใหท่ีปรชุมทราบถึงเหตุผล   
ท่ีจัดประชุม หรือมีเรื่องอ่ืนใดท่ีเห็นวาเปนประโยชนและท่ีประชุมควรรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว ซ่ึงควรตองระบุรายละเอียดของรายงานการ
ประชุม ไดแก ครั้งท่ี วันท่ี เดือน ป  การรับรองรายงานการประชุมนั้น ปกติรายงานการประชุมจะสงใหกรรมการ
หรือสมาชิกในท่ีประชุมไดทบทวนลวงหนา หากกรรมการหรือสมาชิกบวามีสิ่งใดซ่ึงมิไดเปนไปตามขอตกลงของ   
ท่ีปะชุมครั้งท่ีแลว ก็สามารถทักทวงเพ่ือแกไขได 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง หนังสือเวียนสํานักนายกรัฐมนตรีใหใชคําวา “เรื่องแจงเพ่ือทราบ” ไดแก 
เรื่องท่ีคางพิจารณาจากการประชุมครั้งท่ีแลว ซ่ึงอาจมีสาเหตุจากการตองเลื่อนการประชุมมาเปนครั้งนี้ หรือเปน
เรื่องท่ีมีผูไดรับมอบหมายจากท่ีประชุมใหไปดําเนินการ และนํามารายงานตอท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ ไดแก เรื่องเก่ียวกับนโยบาย ระเบียบ ขอปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับบุคลากร 
ท่ีจําเปนตองแจงใหคณะกรรมการและผูทรงคุณวุฒิในท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ไดแก เรื่องท่ีเปนหัวขอสําคัญท่ีตองจัดใหมีการประชุมข้ึน เชน 
การพิจารณาศักยภาพอาจารยพิเศษ การพิจารณาแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี บางครั้งอาจมีเรื่องท่ีกร รมการ หรือสมาชิกตองการแจงใหท่ีประชุม
ทราบ โดยไมเก่ียวของกับวัตถุประสงคของการประชุม หรือ อาจเปนเรื่องท่ีไมสามารถบรรจุในระเบียบวาระการ
ประชุมไดทัน จึงนํามาเสนอในวาระเรื่องอ่ืน ๆ 

 
ตัวอยางระเบียบวาระการประชุม 
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3. การทําหนังสือเชิญประชุม 
 การเขียนจดหมายเชิญประชุม เพ่ือแจงวัน เวลา สถานท่ี และระเบียบวาระการประชุมใหคณะกรรมการ
และผูมีสวนเก่ียวของกับการประชุมไดทราบ และเขารวมการประชุมตามนัดหมาย พรอมท้ังเตรียมขอมูลท่ีจะ
นําเสนอตอท่ีประชุม ซ่ึงเลขานุการจะตองจัดทําและสงใหผูเขารวมประชุมทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน 
 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร กําหนดจัดประชุมทุกวันอังคารท่ี 2 ของเดือน ตามมติ
คณะกรรมการประจําคณะ  ดังนั้นเลขานุการจึงมีหนาท่ีในการทําจดหมายเชิญประชุมและจัดสงพรอมเลมระเบียบ
วาระการประชุมไปยังคณะกรรมการลวงหนาอยางนอย 7 วัน เพ่ือใหผูเขาประชุมเตรียมตัว หรือหากติดภารกิจ   
จะไดแจงใหประธานทราบลวงหนากอนวันประชุม  ท้ังนี้คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรมีท้ังบุคคลากรภายใน
คณะ และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดทําหนังสือเชิญประชุมสําหรับผูทรงคุณวุฒิจึงตองทําเปน
หนังสือภายนอกแลวจัดสงทางไปรษณีย  และจัดทําบันทึกขอความผานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส                
(E-Document สําหรบัคณะกรรมการภายใน  

ตัวอยางหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประจําคณะผูทรงคุณวุฒิ 
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ตัวอยางหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประจําคณะบุคลากรภายในคณะ 
 

 
 
 

4. การจัดประชุม 
 เลขานุการหรือผูไดรับมอบหมายมีหนาท่ีตองศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของกับการจัดประชุม เชน จํานวนผูเขา
ประชุม ลักษณะการประชุม วัตถุประสงคของการประชุม เพ่ือจะไดจัดเตรียมหองประชุมใหเหมาะสม และตอง
ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณื ท่ี ใชการประชุม ให เรียบรอย เชน  โตะ เก า อ้ี  ความสะอาด แสงสวาง ไฟฟ า 
เครื่องปรับอากาศ ไมโครโฟน เครื่องคอมพิวเตอร และโปรเจคเตอร เพ่ือใหการประชุมดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 
 การจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ซ่ึงมีคณะกรรมการจํานวน 10 คน ประกอบดวย
คณบดีเปนประธาน ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 3 คน รองคณบดี 2 คน ผูแทนบุคลากร 3 คน และหัวหนา
สํานักงานเปนเลขานุการ   การจัดประชุมไดจัดในหองประชุมของคณะโดยเฉพาะ การจัดโตะประชุมจัดรูปแบบ
เปนรูปตัวยูในภาษาอังกฤษ(U  ผูเขารวมประชุมทุกทานสามารถมองเห็นประธานการประชุม และมีความสะดวก  
ในการนั่งประชุม ดังภาพ 
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 ในการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เลขานุการตองเตรียมเบี้ยประชุมเพ่ือเปนคาตอบแทนแก
คณะกรรมการพรอมท้ังเอกสารประกอบการเบิกจายเพ่ือใหคณะกรรมการลงนาม และดําเนินการเบิกจายตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราคาเบี้ยประชุมกรรมการและคาพาหนะ พ.ศ.๒๕๖๑ และตอง
จัดเตรียมอาหารวางรับรองคณะกรรมการท่ีเขารวมประชุมดวย 
 

5. การจัดทํารายงานการประชมุ 
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมัตนรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ขอ ๒๕ ใหความหมายของ “รายงานการ
ประชุม” ไววา การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และมติของท่ีประชุมไวเปนหลักฐาน 
ดังนั้นเม่ือมีการประชุม จึงเปนหนาท่ีของฝายเลขานุการท่ีจะตองรับผิดชอบจัดทํารายงานการประชุม โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1 รายงานการประชุม ใหลงชื่อคณะท่ีประชุม หรือชื่อการประชุมนั้น 
  2  ครั้งท่ี ใหลงครั้งท่ีประชุม 
  3  เม่ือ ใหลงวัน เดือน ปท่ีประชุม 

4 ณ ใหลงสถานท่ีท่ีประชุม 
5  ผูมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะท่ีประชุมซ่ึงมาประชุม ในกรณีท่ีมี 
    ผูมาประชุมแทนใหลงชื่อผูมาประชุมแทน และลงวามาประชุมแทนผูใดหรือตําแหนงใด 

  6 ผูไมมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูท่ีไดรับแตงตั้งเปนคณะท่ีประชุม ซ่ึงมิไดมาประชุมพรอม 
              ท้ังเหตุผล (ถามี  

7 ผูเขารวมประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูท่ีมิไดรับการแตงตั้งเปนคณะท่ีประชุม ซ่ึงไดเขารวม         
    ประชุม (ถามี  
8  เริ่มประชุมเวลา ใหลงเวลาท่ีเริ่มประชุม 

 
ประธาน 

ผู้ทรงคณุวฒุ ิ

รองคณบด ี

ผู้แทนบคุลากร 

เลขานกุาร 

คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ 
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9  ขอความ ใหบันทึกขอความท่ีประชุม โดยปกติใหเริ่มตนดวยประธานกลาวเปดประชุม และเรื่องท่ี 
    ประชุม กับมติ หรือขอสรุปของท่ีประชุมในแตละเรื่องตามลําดับ 

  10  เลิกประชุมเวลา ใหลงเวลาท่ีเลิกประชุม 
11  ผูจดรายงานการประชุม ใหลงชื่อผูจดรายงานการประชุมครั้งนั้น 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร มีรูปแบบดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร 

ครั้งท่ี  ............/๒๕....... 

วันอังคารท่ี ........ เดือน ...................  ๒๕......  

ณ  หองประชุม ๑๑๒๔ ช้ัน ๒ คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผูมาประชุม 

๑.  ประธานกรรมการ 

๒.  กรรมการ 

๓.  กรรมการ 

๔.  กรรมการ 

๕.  กรรมการ 

๖.  กรรมการ 

๗.  กรรมการ 

๘.  กรรมการ 

๙.  เลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

๑.   ติดภารกิจ  

ผูเขารวมการประชุม 

๑.   รองคณบดีฝาย.......................  

เริ่มประชุมเวลา            .......................    น. 

..............................   ประธานคณะกรรมการประจําคณะ กลาวเปดและดําเนินการประชุม

ตามวาระตาง ๆ  ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

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

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

มติคณะกรรมการประจําคณะ รับทราบ      
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ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ......../๒๕...... 

เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ นําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

ครุศาสตร  ครั้งท่ี ............/๒๕........  วัน...............ท่ี ๙ ................ ๒๕.......... 

มติคณะกรรมการประจําคณะ     รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   

          ๓.๑ ....................................... 

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

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

มติคณะกรรมการประจําคณะ รับทราบ      

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

      ๔.๑  .................................................................... 

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

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

มติคณะกรรมการประจําคณะ รับทราบ      

ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

      ๕.๑  .................................................................... 

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

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

มติคณะกรรมการประจําคณะ เห็นชอบ......................................... 

   ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืนๆ 

 ๖.๑  ..................................................................... 

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

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

มติคณะกรรมการประจําคณะ ........................................................ 

เลิกประชุมเวลา   ........................      น. 

 

                (.................................................  

           ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 

                  (...............................................  

                                                                                  ผูตรวจรายงานการประชุม 
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 การจดรายงานการประชุมสามารถทําได 3 วิธี คือ 
 1 จดละเอียดทําคําพูดของคณะกรรมการ และผูเขารวมประชุมทุกคน พรอมดวยมติของท่ีประชุม 
 2 จดยอเฉพาะประเด็นสําคัญของเรื่องท่ีพิจารณา อันนําไปสูมติของท่ีประชุม และมติของท่ีประชุม  
 3 จดสรุปสาระสําคัญของเรื่องท่ีพิจารณา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ และมติของ     
ท่ีประชุม 
 ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาตร เลขานุการคณะกรรมการ (หัวหนาสํานักงาน จะเปน  
ผูจดรายงานการประชุม ใชวิธีการจดยอเฉพาะประเด็นสําคัญของเรื่องท่ีพิจารณา อันนําไปสูมติของท่ีประชุม และ
มติของท่ีประชุม เปนการจดยอคําพูดเอาแตใจความและจดยอคําพูดของบางคนท่ีเปนประเด็นสําคัญในเรื่อง       
ท่ีพิจารณา อันนําไปสูมติของท่ีประชุม และจดมติของท่ีประชุม 
 
 การรับรองรายงานการประชุม  อาจทําได 3 วิธี 
 1 รับรองในการประชุมครั้งนั้น ใชสําหรับกรณีเรื่องเรงดวน ใหประธานหรือเลขานุการของท่ีประชุมอาน
สรุปมติใหท่ีประชุมพิจารณารับรอง 
 2 รับรองในการประชุมครั้งตอไป ประธานหรือเลขานุการ เสนอรายงานการประชุมครั้งกอน 
 3 รับรองโดยการแจงเวียน ใชในกรณีท่ีไมมีการประชุมครั้งตอไปหรือมีแตยังไมไดกําหนดเวลาประชุมครั้ง
ตอไป หรือมีระยะเวลาหางจากการประชุมครั้งนั้นมาก ใหเลขานุการสงรายงานการประชุมไปใหคณะกรรมการ
พิจารณารับรองภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

6. การแจงมติท่ีประชุม 
 เลขานุการการประชุมมีหนาท่ีในการแจงมติท่ีประชุมเรื่องท่ีพิจารณา แจงใหผูเก่ียวของทราบและนําไป
ปฏิบติ  ซ่ึงคณะครุศาสตรไดแจงเวียนมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะทางระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (E-
Document โดยจัดทําเปนบันทึกขอความนําเรียนคณบดีรับทราบและมอบหมายผูเก่ียวของทราบและดําเนินการ
ตามมติของคณะกรรมการ 
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ตัวอยางบันทึกแจงมติคณะกรรมการประจําคณะ 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart  
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วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ(Quality Work Instruction : QWI  

  (ระบุ รายละเอียดวิธีการทํางานเฉพาะ หรือแตละข้ันตอนยอยของกระบวนการ เปนขอมูลเฉพาะ 

มีคําแนะนําในการทํางาน รวมท้ังวิธีท่ีองคการใชในการปฏิบัติงานโดยละเอียด  

 

 

 

วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (QWI  

การจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

คําจํากัดความ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คือ การนัดหมายกลุมบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการประจํา

คณะ เพ่ือรวมหารือ รวมตัดสินใจ  รับทราบขอเท็จจริงตางๆ ขอเสนอแนะ หรือนโยบายตางๆ ตามท่ีกําหนดใน

ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวย คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.๒๕๕๐ 

ข้ันตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

1. ทําบันทึกขอเรื่องท่ีจะเสนอวาระการประชุมใน

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (E-Document  

กอนการประชุม 

2 สัปดาห 

เลขานุการ บันทึกขอความ 

2. จัดทําระเบียบวาระการประชุม 1 วัน เลขานุการ เลมระเบียบวาระ
การประชุม 

3. จัดทําหนังสือเชิญประชุมในระบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส (E-Document  

กอนการประชุม 

7 วัน 

เลขานุการ หนังสือเชิญประชุม 

4. จัดเตรียมเอกสารการเบิกจายเบี้ยประชุม กอนการประชุม 

1 วัน 

เลขานุการ ใบลงลายมือชื่อ 

เขาประชุม 

4. ตรวจสอบความพรอมของหองประชุม และ

อุปกรณโนตทัศนูปกรณ 

กอนการประชุม 

45 นาที 

เลขานุการ  

5. ทําบันทึกแจงมติคณะกรรมการแจงคณบดีและ

ผูเก่ียวของ ในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (E-

Document  

3 วัน หลังจาก

ประชุม 

เลขานุการ บันทึกแจงมติ 

6. จัดทํารายงานการประชุม 7 วัน หลักจาก

ประชุม 

เลขานุการ รายงานการประชุม 

 



20 
 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 
1. จัดทําบันทึกขอความถึงรองคณบดีและผูอํานวยการศูนยพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ขอเรื่องท่ีจะเสนอ

วาระการประชุมในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (E-Document  
2. จัดทําเลมระเบียบวาระ ตามจํานวนคณะกรรมการ 
3. จัดทําหนังสือเชิญประชุมในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (E-Document   
- คณะกรรมการท่ีเปนบุคลากรภายในคณะ จัดทําเปนบันทึกขอความและจัดสงในระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส (E-Document  และนําสงเลมระเบียบวาระใหกับคณะกรรมการ 
- คณะกรรมการท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก จะพริ้นหนังสือเชิญประชุมจากในระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส (E-Document  จัดสงทางไปรษณีย (EMS พรอมเลมระเบียบวาระการประชุม  
4. สั่งอาหารวางจากโรงแรมวังสวนสุนันทา สําหรับเลี้ยงรับรองคณะกรรมการและผูเขารวมประชุม 

 5. จัดเตรียมเอกสารสําหรับคณะกรรมการและผูเขารวมประชุมลงลายมือชื่อ เพ่ือใชประกอบการเบิกจาย
เบี้ยประชุม และคาอาหารวาง 
 6. ตรวจสอบความพรอมของหองประชุมกอนการประชุม ไดแก ตรวจสอบความเรียบรอยของหองประชุม 
ความสะอาดของโตะและเกาอ้ี  ตั้งปายชื่อของคณะกรรมการและผูเขารวมการประชุมตามตําแหนงท่ีนั่ง  ความ
พรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ  การทํางานของเครื่องปรับอากาศ  
 7. เม่ือเริ่มประชุม เลขานุการจะทําหนาท่ีนําวาระในการประชุม บันทึกเสียงการประชุม และจดรายงาน
การประชุม 
 8. เม่ือเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการจะตองจัดทําบันทึกแจงมติการประชุมใหคณบดีทราบและ
มอบหมายผูเก่ียวของดําเนินการ 
 9. จัดทํารายงานการประชุม ตรวจสอบความถูกตอง และลงนามผูบันทึกรายงานการประชุม กอนเสนอ
คณบดีลงนามผูตรวจรายงานการประชุม 

 

3.3 ขอควรระวัง/ขอสังเกต/ความเสี่ยง  

1. ประธาน หรือ เลขานุการไมไดรับแจงลวงหนา กรณีคณะกรรมการมีนัดหมายประชุมซํ้าซอนหรือมี
ภารกิจอ่ืน คณะกรรมการอาจไมถึงก่ึงหนึ่ง ทําใหเปดการประชุมไมได 

2. รองคณบดีและผูอํานวยการศูนยพัฒนาการศึกษา สงเรื่องท่ีตองการเสนอวาระลาชากวาท่ีกําหนด    
ทําใหการจัดทําเลมระเบียบวาระลาชา ไมสามารถสงใหคณะกรรมการอานลวงหนากอนการประชุม 7 วัน 
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บทท่ี 4  

เทคนิคการปฏิบัติงานเรื่องการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  

 

4.1 เปาหมายของการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

1.จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะตามมติคณะกรรมการประจําคณะท่ีกําหนดการประชุม 
ทุกวันอังคารท่ี 2 ของเดือน 

2.การประชุมคณะกรรมการประจําคณะเปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุผล 
 

4.2 เทคนิคการวางแผนกลยุทธ/แผนเชิงรุก 

1.ทําบันทึกขอเรื่องท่ีจะเสนอวาระการประชุมในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (E-Document  กอนการ

ประชุม 2 สัปดาห 

2.จัดทําหนังสือเชิญประชุมในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (E-Document  และสงใหคณะกรรมการ

พรอมระเบียบวาระการประชุม กอนวันประชุม 7 วัน 

4.3 เทคนิคการปฏิบัติงานแตละข้ันตอน 

  4.3.1 ข้ันตอนการทําจดหมายเชิญประชุม 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขานกุารจดัทําบนัทกึขอเร่ืองท่ีจะเสนอวาระการประชมุ 

เลขานกุารจดัทําเลม่ระเบียบวาระการประชมุ 

เลขานกุารจดัทําหนงัสอืเชิญประชมุ 

คณบดีลงนามหนงัสอืเชิญประชมุ 

เจ้าหน้าท่ีสง่หนงัสอืเชิญประชมุพร้อมเลม่ระเบียบวาระ 

เลขานกุารสอบถามกรรมการได้รับเลม่วาระหรือไม ่

ไมไ่ด้รับ 
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  4.3.2 ข้ันตอนการจดรายงานการประชุม 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมวาระการประชมุ 

เลขานกุารเตรียมอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน  

เคร่ืองบนัทกึเสยีง เคร่ืองโปรเจคเตอร์ 

เลขานกุารบนัทกึเสยีงและจดรายงานการประชมุ 

ประธานกลา่วเปิดการประชมุ 

ดําเนินการประชมุตามวาระตา่งๆ 

ครบทกุวาระ จนปิดประชมุ 

เลขานกุารขอข้อมลูท่ีรายงานใน

ท่ีประชมุจากผู้รายงาน 

เลขานกุารพิมพ์รายงานการประชมุ 

เสนอรายงานการประชมุไปยงัคณบดี  

ลงนามผู้ตรวจรายงานการประชมุ 

สง่รายงานการประชมุให้คณะกรรมการ

พิจารณาลว่งหน้าก่อนประชมุ 7 วนั 

เลขานกุารนําเข้าวาระรับรองการประชมุ 

ในท่ีประชมุครัง้ตอ่ไป 

แก้ไขรายงานการประชมุ 

ตามมติคณะกรรมการ 

แก้ไข 
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4.4 เทคนิคการทําใหผูรับบริการพึงพอใจ 

   1. สงหนังสือเชิญประชุมและเลมระเบียบวาระการประชุมใหคณะกรรมการและผูเขารวมประชุมไดอานลวงหนา

กอนการประชุม 7 วัน ทําใหคณะกรรมการและผูเขารวมประชุมไดมีเวลาในการเตรียมตัวและเตรียมขอมูลตางๆ 

มาเสนอในท่ีประชุม 

   2. เตรียมความพรอมของหองประชุม และอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ใหพรอมกอนการประชุม 

   3. หลังจากการสงหนังสือเชิญประชุมและเลมระเบียบวาระการประชุมแลว ไดมีการโทรหรือไลนแจงและ

สอบถามการไดรับหนังสือเชิญประชุม พรอมท้ังแจงวันเวลาท่ีนัดหมายประชุม และสอบถามคณะกรรมการ       

วาสะดวกเขารวมประชุมหรือไม เพ่ือนํารายงานคณบดี และตรวจสอบจํานวนคณะกรรมการท่ีเขารวมประชุม    

หากคณะกรรมการเขารวมประชุมมีไมถึงก่ึงหนึ่ง จะสามารถแจงเลื่อนการประชุมลวงหนาได 

 

4.5 ความยุงยากซบัซอนของงาน 

     1. การจัดระเบียบวาระการประชุม ตองจัดใหเหมาะสมกับระยะเวลาการประชุม และจัดลําดับเรื่องตามลําดับ
ความสําคัญกอนหลัง 
     2. เลขานุการการประชุม ตองมีความรูความเขาใจในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ       
ในเรื่องรายงานการประชุม  

3. เลขานุการการประชุมตองมีความเขาใจในเนื้อหาและประเด็นท่ีจด สามารถสรุปไดอยางถูกตอง 
 

4.6 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน 
1. ผูปฏิบัติตองสรุปประเด็นในรายงานการประชุมอยางถูกตองตรงตามขอเท็จจริง 
2. ไมนําความลับในท่ีประชุมมาเปดเผยตอสาธารณชน 
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บทท่ี 5  

ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข การพัฒนาและขอเสนอแนะ 

 การประชุมกรรมการประจําคณะ มีความสําคัญตอการดําเนินกิจการของคณะครุศาสตร เนื่องจาก

คณะกรรมการประจําคณะมีหนาท่ี ท่ีสําคัญ ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวย 

คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.2550 ไดแก 1 กําห นดนโยบายและแผนงานของคณะใหสอดคลองกับนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย  2 พิจารณาวางระเบียบ ขอบังคับภายในคณะตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพ่ือสนอง

ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ท้ังนี้ดองไมขัดหรือแยงตอระเบียบ และ

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย  3 พิจารณาเสนอการแบงสวนราชการหรือหนวยงานภายในคณะตอคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  4 พิจารณาใหความเห็นชอบ

งบประมาณประจําปของคณะและเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  5 พิจารณาหลักสูตรและ

รายละเอียดเก่ียวกับเก่ียวกับหลักสูตรของคณะ เพ่ือเสนอตอสภาวิชาการ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยให

สอดคลองกับมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  6 กํากับ ดูแลและควบคุมมาตรฐาน 

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการศึกษา และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ  

7 สนับสนุน และเสนอผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของคณะ  8 สงเสริมและวางแผนงานของคณะเก่ียวกับ

การศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงและการถายทอดคุณคาทางศิลปะและ

วัฒนธรรมใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และสภาวิชการ  9 สนับสนุน สงเสริม และพั ฒนากิจการ

นักศึกษาของคณะ  ดังนั้นการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะตองดําเนินอยางรัดกุม ถูกตอง และชัดเจน 

ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ นั่นคือต้ังแตเริ่มทําจดหมายเชิญประชุม เตรียมการประชุม ดําเนินการประชุม 

และจัดทํารายงานการประชุม 

 จากการปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการการประชุมคณะกรรมการประจําคณะไดสังเกตพบปญหาและอุปสรรค  

ในการดําเนินการจัดประชุมหลายประการ ควรมีการแกไขเพ่ือใหการประชุมบรรลุตามวัตถุประสงคได         

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข  

ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไขปญหาการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ มีดังนี้ 

 1. การทําและสงหนังสือเชิญประชุม 

 ปญหาและอุปสรรค :  1. การสงหนังสือเชิญประชุมจะตองจัดสงพรอมเลมระเบียบวาระ บางครั้งเกิด 

ความลาชาในการจัดสง เนื่องจากผูเสนอวาระ สงเรื่องและเอกสารประกอบการ

ประชุมมาใหเลขานุการชา       เกินกําหนด ทําใหการทําเลมระเบียบวาระ

เสร็จชาไปดวย 
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    2. การสงหนังสือเชิญประชุมและเลมระเบียบวาระการประชุมใหกรรมการ 

ผูทรงคุณวุฒิ ตองจัดสงทางไปรษณีย (EMS บางครั้งเกิดความผิดพลาดทาง

ไปรษณีย ทําใหกรรมการไมไดรับเอกสาร 

 แนวทางแกไข :   1. หลังจากสงบันทึกขอเรื่องท่ีจะเสนอวาระแลว เลขานุการตองติดตามทวงถาม 

เปนระยะ และหากถึงเวลาท่ีกําหนด ตองปดรับวาะ และดําเนินการจัดทําเลม 

ระเบียบวาระ 

    2. หลังจากสงหนังสือเชิญประชุมและเลมระเบียบวาระการประชุมทางไปรษีย  

(EMS ไปแลว 2 วัน เลขานุการตองติดตามวากรรมการไดรับเอก สารหรือไม 

หากยังไมไดรับตองติดตามการสง  ของไปรษณีย และหากพิจารณาวากรรมการ

อาจไดรับลาชามาก ตองรีบดําเนินการสงเอกสารชุดใหมใหกรรมการดวยวิธีอ่ืน

ท่ีรวดเร็ว เชน มอเตอรไชครับจาง เปนตน 

 2. การดําเนินการประชุม 

 ปญหาและอุปสรรค :  1. ขอมูล และเอกสารประกอบการประชุมท่ีนําเสนอตอคณะกรรมการ มีขอมูล 

ท่ีไมเพียงพอ ทําใหการพิจารณาวาระนั้นเกิดความลาชา 

 แนวทางแกไข :   1. ทําหนังสือเชิญผูมีสวนเก่ียวของกับเรื่องท่ีเสนอคณะกรรมการพิจารณา     

เขารวมประชุม เพ่ือชี้แจงและใหขอมูลเพ่ิมเติมตอคณะกรรมการ 

 3. การจดรายงานการประชมุ 

 ปญหาและอุปสรรค :  1. ผูจดรายงานการประชุมขาดทักษะการใชภาษาท่ีเปนทางการ และขาดความ 

แมนยําในการใชภาษาไทย 

 แนวทางแกไข :   1. ผูจดรายงานการประชุมควรเขารับการอบรมการเขียนหนังสือราชการ และ 

ฝกฝนการใชภาษาและคําท่ีเหมาะสม 

 4. การจัดทํารายงานการประชุม 

 ปญหาและอุปสรรค :  1. ในการประชุมท่ีไมมีการสรุปมติแตละเรื่องอยางชัดเจน ทําใหการจัดทํา 

รายงานการประชุมสรุปมติท่ีประชุมคลาดเคลื่อน 

 แนวทางแกไข :   1. เม่ือเสร็จสิ้นการพิจารณาแตละวาระ เลขานุการควรสรุปมติท่ีประชุมกอน    

ท่ีจะเริ่มพิจารณาระเบียบวาระตอไป 
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ขอเสนอแนะ 

 1. ผูจดรายงานการประชุมควรเปนนักฟงท่ีดี มีสมาธิในการฟง มีความรูเก่ียวกับระเบียบงานสารบรรณ

และการจดรายงานการประชุม เพ่ือจะไดจดรายงานการประชุมไดถูกตอง ตรงประเด็น 

2. ประธานการประชุมควรสรุปประเด็นทุกเรื่องในท่ีประชุม เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันและเปนไปตาม

มติท่ีประชุม 

3. หลังจากท่ีสงหนังสือเชิญประชุมไปใหคณะกรรมการแลว เลขานุการการประชุม ควรติดตามและ

ประสานกับคณะกรรมการวาเขารวมประชุมตามวันเวลาท่ีนัดหมายไดหรือไม  และนับจํานวนคณะกรรมการ      

ท่ีมารวมประชุมได หากไมถึงก่ึงหนึ่ง ตองรีบนําเรียนคณบดี เพ่ือดําเนินการเลื่อนการประชุมและแจงให

คณะกรรมการทราบ   

4. เอกสารประกอบการประชุมท่ีผูเขาประชุมนํามาเพ่ิมเติมเพ่ือรายงานตอท่ีประชุม ควรสงใหเลขานุการ

การประชุมดวย การจดรายงานการประชุมจะไดถูกตองตามวัตถุประสงคของผูรายงาน 
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  ๓.๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลงชื่อในหนังสือราชการ  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๑๖ 
บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  มติของคณะรัฐมนตรี  และคําส่ังอื่นใด  ในสวนที่กําหนดไวแลว 

ในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัด  หรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน  เวนแตกรณีที่กลาวในขอ  ๕ 
ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกสวนราชการ 
สวนราชการใดมีความจําเปนที่จะตองปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่ไดกําหนดไว 

ในระเบียบนี้ใหขอทําความตกลงกับผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
ขอ ๕ ในกรณีที่กฎหมาย  หรือระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  กําหนดวิธี

ปฏิบัติเก่ียวกับงานสารบรรณไวเปนอยางอื่น  ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย  หรือระเบียบวาดวยการนั้น 
ขอ ๖ ในระเบียบนี้ 
“งานสารบรรณ”  หมายความวา  งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร  เร่ิมต้ังแตการจัดทํา  

การรับ  การสง  การเก็บรักษา  การยืม  จนถึงการทําลาย 
“หนังสือ”  หมายความวา  หนังสือราชการ 
“สวนราชการ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  สํานักงาน  หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ  

ทั้งในราชการบริหารสวนกลาง  ราชการบริหารสวนภูมิภาค  ราชการบริหารสวนทองถ่ิน  หรือในตางประเทศ  
และใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย 
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“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการใหปฏิบัติงาน
ในเรื่องใด ๆ  และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  หรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงาน
ในลักษณะเดียวกัน 

ขอ ๗ คําอธิบายซ่ึงกําหนดไวทายระเบียบ  ใหถือวาเปนสวนประกอบที่ใชในงานสารบรรณ  
และใหใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

ขอ ๘ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  รวมทั้งการแกไขเพิ่มเติมภาคผนวกและจัดทําคําอธิบาย  
กับใหมีหนาที่ดําเนินการฝกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ 

การตีความ  การวินิจฉัยปญหา  และการแกไขเพิ่มเติมภาคผนวก  และคําอธิบายตามวรรคหนึ่ง  
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะขอความเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได 

 
หมวด  ๑ 

ชนิดของหนังสือ 
 

ขอ ๙ หนังสือราชการ  คือ  เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ  ไดแก 
  ๙.๑ หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ 
  ๙.๒ หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ  หรือที่มีไปถึง

บุคคลภายนอก 
  ๙.๓ หนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ  หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึง

สวนราชการ 
  ๙.๔ เอกสารที่ทางราชการจัดทําข้ึนเพื่อเปนหลักฐานในราชการ 
  ๙.๕ เอกสารที่ทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือขอบังคับ 
ขอ ๑๐ หนังสือ  มี  ๖  ชนิด  คือ 
  ๑๐.๑ หนังสือภายนอก 
  ๑๐.๒ หนังสือภายใน 
  ๑๐.๓ หนังสือประทับตรา 
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  ๑๐.๔ หนังสือส่ังการ 
  ๑๐.๕ หนังสือประชาสัมพันธ 
  ๑๐.๖ หนังสือที่เจาหนาที่ทําข้ึน  หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 
 

สวนที่  ๑ 
หนังสือภายนอก 

 
ขอ ๑๑ หนังสือภายนอก  คือ  หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑ

เปนหนังสือติดตอระหวางสวนราชการ  หรือสวนราชการมถึีงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ  หรือ
ที่มีถึงบุคคลภายนอก  ใหจัดทําตามแบบที่  ๑  ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

  ๑๑.๑ ที่  ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเร่ือง  ตามที่กําหนดไว
ในภาคผนวก  ๑  ทับเลขทะเบียนหนังสือสง  สําหรับหนังสือของคณะกรรมการใหกําหนดรหัสตัวพยัญชนะ
เพิ่มข้ึนไดตามความจําเปน 

  ๑๑.๒ สวนราชการเจาของหนังสือ  ใหลงชื่อสวนราชการ  สถานที่ราชการ  หรือ
คณะกรรมการซึ่งเปนเจาของหนังสือนั้น  และโดยปกติใหลงที่ต้ังไวดวย 

  ๑๑.๓ วัน  เดือน  ป  ใหลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของป
พุทธศักราชที่ออกหนังสือ 

  ๑๑.๔ เร่ือง  ใหลงเร่ืองยอที่เปนใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น  ในกรณีที่
เปนหนังสือตอเนื่อง  โดยปกติใหลงเร่ืองของหนังสือฉบับเดิม 

  ๑๑.๕ คําข้ึนตน  ใหใชคําข้ึนตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําข้ึนตน  
สรรพนาม  และคําลงทาย  ที่กําหนดไวในภาคผนวก  ๒  แลวลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง  หรือ
ชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่ 

  ๑๑.๖ อางถึง  (ถามี)  ใหอางถึงหนังสือที่เคยมีติดตอกันเฉพาะหนังสือที่สวนราชการ
ผูรับหนังสือไดรับมากอนแลว  จะจากสวนราชการใดก็ตาม  โดยใหลงชื่อสวนราชการเจาของหนังสือ
และเลขที่หนังสือ  วันที่  เดือน  ปพุทธศักราช  ของหนังสือนั้น 

   การอางถึง  ใหอางถึงหนังสือฉบับสุดทายที่ติดตอกันเพียงฉบับเดียว  เวนแต
มีเร่ืองอื่นที่เปนสาระสําคัญตองนํามาพิจารณา  จึงอางถึงหนังสือฉบับอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับเร่ืองนั้นโดยเฉพาะ
ใหทราบดวย 
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  ๑๑.๗ ส่ิงที่สงมาดวย  (ถามี)  ใหลงชื่อส่ิงของ  เอกสาร  หรือบรรณสารที่สงไปพรอมกับ
หนังสือนั้น  ในกรณีที่ไมสามารถสงไปในซองเดียวกันได  ใหแจงดวยวาสงไปโดยทางใด 

  ๑๑.๘ ขอความ  ใหลงสาระสําคัญของเร่ืองใหชัดเจนและเขาใจงาย  หากมีความประสงค
หลายประการใหแยกเปนขอ ๆ 

  ๑๑.๙ คําลงทาย  ใหใชคําลงทายตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําข้ึนตน  
สรรพนาม  และคําลงทาย  ที่กําหนดไวในภาคผนวก  ๒ 

  ๑๑.๑๐ ลงชื่อ  ใหลงลายมือชื่อเจาของหนังสือ  และใหพิมพชื่อเต็มของเจาของ
ลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ  ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในภาคผนวก  ๓ 

  ๑๑.๑๑ ตําแหนง  ใหลงตําแหนงของเจาของหนังสือ 
  ๑๑.๑๒ สวนราชการเจาของเร่ือง  ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเร่ือง  หรือหนวยงาน

ที่ออกหนังสือ  ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับกระทรวง  หรือทบวง  ใหลงชื่อสวนราชการ
เจาของเร่ืองทั้งระดับกรมและกอง  ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับกรมลงมา  ใหลงชื่อสวนราชการ
เจาของเร่ืองเพียงระดับกองหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ 

  ๑๑.๑๓ โทร.  ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเร่ือง  หรือหนวยงาน
ที่ออกหนังสือและหมายเลขภายในตูสาขา  (ถามี)  ไวดวย 

  ๑๑.๑๔ สําเนาสง  (ถามี)  ในกรณีที่ผูสงจัดทําสําเนาสงไปใหสวนราชการ  หรือ 
บุคคลอื่นทราบ  และประสงคจะใหผูรับทราบวาไดมีสําเนาสงไปใหผูใดแลว  ใหพิมพชื่อเต็ม  หรือชื่อยอ
ของสวนราชการหรือชื่อบุคคลที่สงสําเนาไปให  เพื่อใหเปนที่เขาใจระหวางผูสงและผูรับ  ถาหากมีรายชื่อ
ที่สงมากใหพิมพวาสงไปตามรายชื่อที่แนบ  และแนบรายชื่อไปดวย 

 
สวนที่  ๒ 

หนังสือภายใน 
 

ขอ ๑๒ หนังสือภายใน  คือ  หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก  
เปนหนังสือติดตอภายในกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือจังหวัดเดียวกัน  ใชกระดาษบันทึกขอความ  และ
ใหจัดทําตามแบบที่  ๒  ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
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  ๑๒.๑ สวนราชการ  ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเร่ือง  หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ  
โดยมีรายละเอียดพอสมควร  โดยปกติถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับกรมขึ้นไป  ใหลงชื่อ
สวนราชการเจาของเร่ืองทั้งระดับกรมและกอง  ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับตํ่ากวากรมลงมา  
ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเร่ืองเพียงระดับกอง  หรือสวนราชการเจาของเรื่องพรอมทั้งหมายเลข
โทรศัพท  (ถามี) 

  ๑๒.๒ ที่  ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเร่ือง  ตามที่กําหนดไว
ในภาคผนวก  ๑  ทับเลขทะเบียนหนังสือสง  สําหรับหนังสือของคณะกรรมการใหกําหนดรหัสตัวพยัญชนะ
เพิ่มข้ึนไดตามความจําเปน 

  ๑๒.๓ วันที่  ใหลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของปพุทธศักราช 
ที่ออกหนังสือ 

  ๑๒.๔ เร่ือง  ใหลงเร่ืองยอที่เปนใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น  ในกรณีที่
เปนหนังสือตอเนื่อง  โดยปกติใหลงเร่ืองของหนังสือฉบับเดิม 

  ๑๒.๕ คําข้ึนตน  ใหใชคําข้ึนตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําข้ึนตน  
สรรพนาม  และคําลงทาย  ที่กําหนดไวในภาคผนวก  ๒  แลวลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง  หรือ
ชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่ 

  ๑๒.๖ ขอความ  ใหลงสาระสําคัญของเร่ืองใหชัดเจนและเขาใจงาย  หากมีความประสงค
หลายประการใหแยกเปนขอ ๆ  ในกรณีที่มีการอางถึงหนังสือที่เคยมีติดตอกันหรือมีส่ิงที่สงมาดวย   
ใหระบุไวในขอนี้ 

  ๑๒.๗ ลงชื่อและตําแหนง  ใหปฏิบัติตามขอ  ๑๑.๑๐  และขอ  ๑๑.๑๑  โดยอนุโลม 
ในกรณีที่กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือจังหวัดใดประสงคจะกําหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะ  

เพื่อใชตามความเหมาะสมก็ใหกระทําได 
 

สวนที่  ๓ 
หนังสือประทับตรา 

 
ขอ ๑๓ หนังสือประทับตรา  คือ  หนังสือที่ใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการ

ระดับกรมขึ้นไป  โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกอง  หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมขึ้นไป  เปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับตรา 



 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

หนังสือประทับตราใหใชไดทั้งระหวางสวนราชการกับสวนราชการ  และระหวางสวนราชการ
กับบุคคลภายนอก  เฉพาะกรณีที่ไมใชเร่ืองสําคัญ  ไดแก 

  ๑๓.๑ การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
  ๑๓.๒ การสงสําเนาหนังสือ  ส่ิงของ  เอกสาร  หรือบรรณสาร 
  ๑๓.๓ การตอบรับทราบที่ไมเกี่ยวกับราชการสําคัญ  หรือการเงิน 
  ๑๓.๔ การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ 
  ๑๓.๕ การเตือนเร่ืองที่คาง 
  ๑๓.๖ เร่ืองซ่ึงหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนดโดยทําเปนคําส่ัง  ใหใช

หนังสือประทับตรา 
ขอ ๑๔ หนังสือประทับตรา  ใชกระดาษตราครุฑ  และใหจัดทําตามแบบที่  ๓  ทายระเบียบ  

โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
  ๑๔.๑ ที่  ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเร่ือง  ตามที่กําหนดไว

ในภาคผนวก  ๑  ทับเลขทะเบียนหนังสือสง 
  ๑๔.๒ ถึง  ใหลงชื่อสวนราชการ  หนวยงาน  หรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง 
  ๑๔.๓ ขอความ  ใหลงสาระสําคัญของเร่ืองใหชัดเจนและเขาใจงาย 
  ๑๔.๔ ชื่อสวนราชการที่สงหนังสือออก  ใหลงชื่อสวนราชการที่สงหนังสือออก 
  ๑๔.๕ ตราชื่อสวนราชการ  ใหประทับตราชื่อสวนราชการตามขอ  ๗๒  ดวยหมึกแดง  

และใหผูรับผิดชอบลงลายมือชื่อยอกํากับตรา 
  ๑๔.๖ วัน  เดือน  ป  ใหลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของป

พุทธศักราชที่ออกหนังสือ 
  ๑๔.๗ สวนราชการเจาของเร่ือง  ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเร่ือง  หรือหนวยงาน

ที่ออกหนังสือ 
  ๑๔.๘ โทร.  หรือที่ต้ัง  ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเร่ือง  และ

หมายเลขภายในตูสาขา  (ถามี)  ดวย  ในกรณีที่ไมมีโทรศัพท  ใหลงที่ต้ังของสวนราชการเจาของเร่ือง
โดยใหลงตําบลที่อยูตามความจําเปน  และแขวงไปรษณีย  (ถามี) 



 หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

สวนที่  ๔ 
หนังสือส่ังการ 

 
ขอ ๑๕ หนังสือส่ังการ  ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้  เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดแบบไว

โดยเฉพาะ 
หนังสือส่ังการมี  ๓  ชนิด  ไดแก  คําส่ัง  ระเบียบ  และขอบังคับ 
ขอ ๑๖ คําส่ัง  คือ  บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย   

ใชกระดาษตราครุฑ  และใหจัดทําตามแบบที่  ๔  ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
  ๑๖.๑ คําส่ัง  ใหลงชื่อสวนราชการ  หรือตําแหนงของผูมีอํานาจที่ออกคําส่ัง 
  ๑๖.๒ ที่  ใหลงเลขที่ที่ออกคําส่ัง  โดยเร่ิมฉบับแรกจากเลข  ๑  เรียงเปนลําดับไป 

จนส้ินปปฏิทินทับเลขปพุทธศักราชที่ออกคําส่ัง 
  ๑๖.๓ เร่ือง  ใหลงชื่อเร่ืองที่ออกคําส่ัง 
  ๑๖.๔ ขอความ  ใหอางเหตุที่ออกคําส่ัง  และอางถึงอํานาจที่ใหออกคําส่ัง  (ถามี)  

ไวดวย  แลวจึงลงขอความที่ส่ัง  และวันใชบังคับ 
  ๑๖.๕ ส่ัง  ณ  วันที่  ใหลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของป

พุทธศักราชที่ออกคําส่ัง 
  ๑๖.๖ ลงชื่อ  ใหลงลายมือชื่อผูออกคําส่ัง  และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไว

ใตลายมือชื่อ 
  ๑๖.๗ ตําแหนง  ใหลงตําแหนงของผูออกคําส่ัง 
ขอ ๑๗ ระเบียบ  คือ  บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไว  โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมาย

หรือไมก็ได  เพื่อถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา  ใชกระดาษตราครุฑ  และใหจัดทําตามแบบที่  ๕  
ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

  ๑๗.๑ ระเบียบ  ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกระเบียบ 
  ๑๗.๒ วาดวย  ใหลงชื่อของระเบียบ 
  ๑๗.๓ ฉบับที่  ถาเปนระเบียบที่กลาวถึงเปนคร้ังแรกในเรื่องนั้น  ไมตองลงวา 

เปนฉบับที่เทาใด  แตถาเปนระเบียบเร่ืองเดียวกันที่มีการแกไขเพิ่มเติมใหลงเปน  ฉบับที่  ๒  และที่ถัด ๆ  
ไปตามลําดับ 



 หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

  ๑๗.๔ พ.ศ.  ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกระเบียบ 
  ๑๗.๕ ขอความ  ใหอางเหตุผลโดยยอ  เพื่อแสดงถึงความมุงหมายที่ตองออกระเบียบ  

และอางถึงกฎหมายที่ใหอํานาจออกระเบียบ  (ถามี) 
  ๑๗.๖ ขอ  ใหเรียงขอความที่จะใชเปนระเบียบเปนขอ ๆ  โดยใหขอ  ๑  เปนชื่อระเบียบ  

ขอ  ๒  เปนวันใชบังคับกําหนดวาใหใชบังคับต้ังแตเมื่อใด  และขอสุดทาย  เปนขอผูรักษาการ  ระเบียบใด
ถามีมากขอหรือหลายเร่ือง  จะแบงเปนหมวดก็ได  โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทายกอนที่จะข้ึน
หมวด  ๑ 

  ๑๗.๗ ประกาศ  ณ  วันที่  ใหลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของป
พุทธศักราชที่ออกระเบียบ 

  ๑๗.๘ ลงชื่อ  ใหลงลายมือชื่อผูออกระเบียบ  และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไว
ใตลายมือชื่อ 

  ๑๗.๙ ตําแหนง  ใหลงตําแหนงของผูออกระเบียบ 
ขอ ๑๘ ขอบังคับ  คือ  บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของกฎหมาย

ที่บัญญัติใหกระทําได  ใชกระดาษตราครฑุ  และใหจัดทําตามแบบที่  ๖  ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
  ๑๘.๑ ขอบังคับ  ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขอบังคับ 
  ๑๘.๒ วาดวย  ใหลงชื่อของขอบังคับ 
  ๑๘.๓ ฉบับที่  ถาเปนขอบังคับที่กลาวถึงเปนคร้ังแรกในเรื่องนั้น  ไมตองลงวา 

เปนฉบับที่เทาใด  แตถาเปนขอบังคับเร่ืองเดียวกันที่มีการแกไขเพิ่มเติมใหลงเปนฉบับที่  ๒  และทีถั่ด  ๆ ไป
ตามลําดับ 

  ๑๘.๔ พ.ศ.  ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกขอบังคับ 
  ๑๘.๕ ขอความ  ใหอางเหตุผลโดยยอเพื่อแสดงถึงความมุงหมายที่ตองออกขอบังคับ

และอางถึงกฎหมายที่ใหอํานาจออกขอบังคับ 
  ๑๘.๖ ขอ  ใหเรียงขอความที่จะใชบังคับเปนขอ ๆ  โดยให  ขอ  ๑  เปนชื่อขอบังคับ  

ขอ  ๒  เปนวันใชบังคับกําหนดวาใหใชบังคับต้ังแตเมื่อใด  และขอสุดทายเปนขอผูรักษาการ  ขอบังคับใด
ถามีมากขอหรือหลายเร่ืองจะแบงเปนหมวดก็ได  โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทายกอนที่จะข้ึน
หมวด  ๑ 



 หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

  ๑๘.๗ ประกาศ  ณ  วันที่  ใหลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของ 
ปพุทธศักราช  ที่ออกขอบังคับ 

  ๑๘.๘ ลงชื่อ  ใหลงลายมือชื่อผูออกขอบังคับ  และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไว
ใตลายมือชื่อ 

  ๑๘.๙ ตําแหนง  ใหลงตําแหนงของผูออกขอบังคับ 
 

สวนที่  ๕ 
หนังสือประชาสัมพันธ 

 
ขอ ๑๙ หนังสือประชาสัมพันธ  ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้  เวนแตจะมีกฎหมาย

กําหนดแบบไวโดยเฉพาะ 
หนังสือประชาสัมพันธมี  ๓  ชนิด  ไดแก  ประกาศ  แถลงการณ  และขาว 
ขอ ๒๐ ประกาศ  คือ  บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงใหทราบ  หรือแนะแนว 

ทางปฏิบัติ  ใชกระดาษตราครุฑ  และใหจัดทําตามแบบที่  ๗  ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
  ๒๐.๑ ประกาศ  ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกประกาศ 
  ๒๐.๒ เร่ือง  ใหลงชื่อเร่ืองที่ประกาศ 
  ๒๐.๓ ขอความ  ใหอางเหตุผลที่ตองออกประกาศและขอความที่ประกาศ 
  ๒๐.๔ ประกาศ  ณ  วันที่  ใหลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของ 

ปพุทธศักราชที่ออกประกาศ 
  ๒๐.๕ ลงชื่อ  ใหลงลายมือชื่อผูออกประกาศ  และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อ

ไวใตลายมือชื่อ 
  ๒๐.๖ ตําแหนง  ใหลงตําแหนงของผูออกประกาศ 
ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหทําเปนแจงความ  ใหเปลี่ยนคําวาประกาศ  เปน  แจงความ 
ขอ ๒๑ แถลงการณ  คือ  บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการ 

ของทางราชการ  หรือเหตุการณหรือกรณีใด ๆ  ใหทราบชัดเจนโดยทั่วกัน  ใชกระดาษตราครุฑ  และ 
ใหจัดทําตามแบบที่  ๘  ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 



 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

  ๒๑.๑ แถลงการณ  ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกแถลงการณ 
  ๒๑.๒ เร่ือง  ใหลงชื่อเร่ืองที่ออกแถลงการณ 
  ๒๑.๓ ฉบับที่   ใชในกรณีที่จะตองออกแถลงการณหลายฉบับในเร่ืองเดียว 

ที่ตอเนื่องกัน  ใหลงฉบับที่เรียงตามลําดับไวดวย 
  ๒๑.๔ ขอความ  ใหอางเหตุผลที่ตองออกแถลงการณและขอความที่แถลงการณ 
  ๒๑.๕ สวนราชการที่ออกแถลงการณ  ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกแถลงการณ 
  ๒๑.๖ วัน  เดือน  ป  ใหลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของ 

ปพุทธศักราชที่ออกแถลงการณ 
ขอ ๒๒ ขาว  คือ  บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ  ใหจัดทํา 

ตามแบบที่  ๙  ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
  ๒๒.๑ ขาว  ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขาว 
  ๒๒.๒ เร่ือง  ใหลงชื่อเร่ืองที่ออกขาว 
  ๒๒.๓ ฉบับที่  ใชในกรณีที่จะตองออกขาวหลายฉบับในเร่ืองเดียวที่ตอเนื่องกัน  

ใหลงฉบับที่เรียงตามลําดับไวดวย 
  ๒๒.๔ ขอความ  ใหลงรายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองของขาว 
  ๒๒.๕ สวนราชการที่ออกขาว  ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขาว 
  ๒๒.๖ วัน  เดือน  ป  ใหลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของ 

ปพุทธศักราชที่ออกขาว 
 

สวนที่  ๖ 
หนังสือที่เจาหนาที่ทําข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 

 
ขอ ๒๓ หนังสือที่เจาหนาที่ทําข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ  คือ  หนังสือที่ทางราชการ

ทําข้ึนนอกจากที่กลาวมาแลวขางตน  หรือหนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ  หรือ
บุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ  และสวนราชการรับไวเปนหลักฐานของทางราชการ  มี  ๔  ชนิด  คือ  
หนังสือรับรอง  รายงานการประชุม  บันทึก  และหนังสืออื่น 
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ขอ ๒๔ หนังสือรับรอง  คือ  หนังสือที่สวนราชการออกใหเพื่อรับรองแก  บุคคล  นิติบุคคล  
หรือหนวยงาน  เพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดใหปรากฏแกบุคคลโดยทั่วไปไมจําเพาะเจาะจง  ใชกระดาษ
ตราครุฑ  และใหจัดทําตามแบบที่  ๑๐  ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

  ๒๔.๑ เลขที่  ใหลงเลขที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ  เร่ิมต้ังแตเลข  ๑  เรียงเปน
ลําดับไปจนถึงส้ินปปฏิทิน  ทับเลขปพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง  หรือลงเลขที่ของหนังสือทั่วไป
ตามแบบหนังสือภายนอกอยางหนึ่งอยางใด 

  ๒๔.๒ สวนราชการเจาของหนังสือ  ใหลงชื่อของสวนราชการซึ่งเปนเจาของ
หนังสือนั้น  และจะลงสถานที่ต้ังของสวนราชการเจาของหนังสือดวยก็ได 

  ๒๔.๓ ขอความ  ใหลงขอความข้ึนตนวา  หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา   
แลวตอดวยชื่อบุคคล  นิติบุคคล  หรือหนวยงานที่ทางราชการรับรอง  ในกรณีเปนบุคคลใหพิมพชื่อเต็ม  
โดยมีคํานําหนานาม  ชื่อ  นามสกุล  ตําแหนงหนาที่  และสังกัดหนวยงานที่ผูนั้นทํางานอยูอยางชัดแจง  
แลวจึงลงขอความที่รับรอง 

  ๒๔.๔ ใหไว  ณ  วันที่  ใหลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของ 
ปพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง 

  ๒๔.๕ ลงชื่อ  ใหลงลายมือชื่อหัวหนาสวนราชการผูออกหนังสือ  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ 

  ๒๔.๖ ตําแหนง  ใหลงตําแหนงของผูลงลายมือชื่อในหนังสือ 
  ๒๔.๗ รูปถายและลายมือชื่อผูไดรับการรับรอง  ในกรณีที่การรับรองเปนเร่ืองสําคัญ

ที่ออกใหแกบุคคลใหติดรูปถายของผูที่ไดรับการรับรอง  ขนาด  ๔ × ๖  เซนติเมตร  หนาตรง  ไมสวมหมวก  
ประทับตราชื่อสวนราชการที่ออกหนังสือบนขอบลางดานขวาของรูปถายคาบตอลงบนแผนกระดาษ  
และใหผูนั้นลงลายมือชื่อไวใตรูปถายพรอมทั้งพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อดวย 

ขอ ๒๕ รายงานการประชุม  คือ  การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม  ผูเขารวมประชุม  
และมติของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน  ใหจัดทําตามแบบที่  ๑๑  ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

  ๒๕.๑ รายงานการประชุม  ใหลงชื่อคณะที่ประชุม  หรือชื่อการประชุมนั้น 
  ๒๕.๒ คร้ังที่  ใหลงคร้ังที่ประชุม 
  ๒๕.๓ เมื่อ  ใหลงวัน  เดือน  ปที่ประชุม 
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  ๒๕.๔ ณ  ใหลงสถานที่ที่ประชุม 
  ๒๕.๕ ผูมาประชุม  ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูไดรับแตงต้ังเปนคณะที่ประชุม

ซ่ึงมาประชุม  ในกรณีที่มีผูมาประชุมแทนใหลงชื่อผูมาประชุมแทน  และลงวามาประชุมแทนผูใดหรือ
ตําแหนงใด 

  ๒๕.๖ ผูไมมาประชุม  ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่ไดรับแตงต้ังเปนคณะ 
ที่ประชุม  ซ่ึงมิไดมาประชุมพรอมทั้งเหตุผล  (ถามี) 

  ๒๕.๗ ผูเขารวมประชุม  ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่มิไดรับการแตงต้ัง 
เปนคณะที่ประชุม  ซ่ึงไดเขารวมประชุม  (ถามี) 

  ๒๕.๘ เร่ิมประชุมเวลา  ใหลงเวลาที่เร่ิมประชุม 
  ๒๕.๙ ขอความ  ใหบันทึกขอความที่ประชุม  โดยปกติใหเร่ิมตนดวยประธาน

กลาวเปดประชุม  และเร่ืองที่ประชุม  กับมติ  หรือขอสรุปของที่ประชุมในแตละเร่ืองตามลําดับ 
  ๒๕.๑๐ เลิกประชุมเวลา  ใหลงเวลาที่เลิกประชุม 
  ๒๕.๑๑ ผูจดรายงานการประชุม  ใหลงชื่อผูจดรายงานการประชุมคร้ังนั้น 
ขอ ๒๖ บันทึก  คือ  ขอความซ่ึงผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา  หรือผูบังคับบัญชา

ส่ังการแกผูใตบังคับบัญชา  หรือขอความที่เจาหนาที่  หรือหนวยงานระดับตํ่ากวาสวนราชการระดับกรม
ติดตอกันในการปฏิบัติราชการ  โดยปกติใหใชกระดาษบันทึกขอความ  และใหมีหัวขอดังตอไปนี้ 

  ๒๖.๑ ชื่อหรือตําแหนงที่บันทึกถึง  โดยใชคําข้ึนตนตามที่กําหนดไวในภาคผนวก  ๒ 
  ๒๖.๒ สาระสําคัญของเร่ือง  ใหลงใจความของเรื่องที่บันทึก  ถามีเอกสารประกอบ

ก็ใหระบุไวดวย 
  ๒๖.๓ ชื่อและตําแหนง  ใหลงลายมือชื่อและตําแหนงของผูบันทึก  และในกรณีที่

ไมใชกระดาษบันทึกขอความ  ใหลงวัน  เดือน  ปที่บันทึกไวดวย 
การบันทึกตอเนื่อง  โดยปกติใหผูบันทึกระบุคําข้ึนตน  ใจความบันทึก  และลงชื่อเชนเดียวกับ 

ที่ไดกลาวไวขางตน  และใหลงวัน  เดือน  ป  กํากับใตลายมือชื่อผูบันทึก  หากไมมีความเห็นใดเพิ่มเติม
ใหลงชื่อและวัน  เดือน  ป  กํากับเทานั้น 

ขอ ๒๗ หนังสืออื่น  คือ  หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
เพื่อเปนหลักฐานในทางราชการ  ซ่ึงรวมถึง  ภาพถาย  ฟลม  แถบบันทึกเสียง  แถบบันทึกภาพดวย  หรือ
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หนังสือของบุคคลภายนอก  ที่ย่ืนตอเจาหนาที่และเจาหนาที่ไดรับเขาทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแลว  
มีรูปแบบตามที่กระทรวง  ทบวง  กรมจะกําหนดขึ้นใชตามความเหมาะสม  เวนแตมีแบบตามกฎหมาย
เฉพาะเร่ืองใหทําตามแบบ  เชน  โฉนด  แผนที่  แบบ  แผนผัง  สัญญา  หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน  
และคํารอง  เปนตน 

 
สวนที่  ๗ 
บทเบ็ดเตล็ด 

 
ขอ ๒๘ หนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ  เปนหนังสือที่ตองจัดสงและดําเนินการ 

ทางสารบรรณดวยความรวดเร็วเปนพิเศษ  แบงเปน  ๓  ประเภท  คือ 
  ๒๘.๑ ดวนที่สุด  ใหเจาหนาที่ปฏิบัติในทันทีที่ไดรับหนังสือนั้น 
  ๒๘.๒ ดวนมาก  ใหเจาหนาที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
  ๒๘.๓ ดวน  ใหเจาหนาที่ปฏิบัติเร็วกวาปกติ  เทาที่จะทําได 
ใหระบุชั้นความเร็วดวยตัวอักษรสีแดงขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพโปง  ๓๒  พอยท  ใหเห็นไดชัด

บนหนังสือและบนซอง  ตามที่กําหนดไวในแบบที่  ๑  แบบที่  ๒  แบบที่  ๓  และแบบที่  ๑๕  ทายระเบียบ  
โดยใหระบุคําวา  ดวนที่สุด  ดวนมาก  หรือดวน  สําหรับหนังสือตามขอ  ๒๘.๑  ขอ  ๒๘.๒  และขอ  ๒๘.๓  
แลวแตกรณี 

ในกรณีที่ตองการใหหนังสือสงถึงผูรับภายในเวลาที่กําหนด  ใหระบุคําวา  ดวนภายใน  แลวลงวัน  
เดือน  ป  และกําหนดเวลาที่ตองการใหหนังสือนั้นไปถึงผูรับ  กับใหเจาหนาที่สงถึงผูรับซ่ึงระบุบนหนาซอง
ภายในเวลาที่กําหนด 

ขอ ๒๙ เร่ืองราชการที่จะดําเนินการหรือส่ังการดวยหนังสือไดไมทัน  ใหสงขอความ 
ทางเครื่องมือส่ือสาร  เชน  โทรเลข  วิทยุโทรเลข  โทรพิมพ  โทรศัพท  วิทยุส่ือสาร  วิทยุกระจายเสียง  
หรือวิทยุโทรทัศน  เปนตน  และใหผูรับปฏิบัติเชนเดียวกับไดรับหนังสือ  ในกรณีที่จําเปนตองยืนยัน
เปนหนังสือ  ใหทําหนังสือยืนยันตามไปทันที 

การสงขอความทางเครื่องมือส่ือสารซ่ึงไมมีหลักฐานปรากฏชัดแจง  เชน  ทางโทรศัพท  วิทยุส่ือสาร  
วิทยุกระจายเสียง  หรือวิทยุโทรทัศน  เปนตน  ใหผูสงและผูรับบันทึกขอความไวเปนหลักฐาน 
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ขอ ๓๐ หนังสือที่จัดทําข้ึนโดยปกติใหมีสําเนาคูฉบับเก็บไวที่ตนเร่ือง  ๑  ฉบับ  และใหมสํีาเนา 
เก็บไวที่หนวยงานสารบรรณกลาง  ๑  ฉบับ 

สําเนาคูฉบับใหผูลงชื่อลงลายมือชื่อ  หรือลายมือชื่อยอ  และใหผูราง  ผูพิมพ  และผูตรวจ 
ลงลายมือชื่อ  หรือลายมือชื่อยอไวที่ขางทายขอบลางดานขวาของหนังสือ 

ขอ ๓๑ หนังสือที่เจาของหนังสือเห็นวามีสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของควรไดรับทราบดวย  
โดยปกติใหสงสําเนาไปใหทราบโดยทําเปนหนังสือประทับตรา 

สําเนาหนังสือนี้ใหมีคํารับรองวา  สําเนาถูกตอง  โดยใหเจาหนาที่ต้ังแตระดับ  ๒  หรือเทียบเทาข้ึนไป
ซ่ึงเปนเจาของเร่ืองลงลายมือชื่อรับรอง  พรอมทั้งลงชื่อตัวบรรจง  และตําแหนงที่ขอบลางของหนังสือ 

ขอ ๓๒ หนังสือเวียน  คือ  หนังสือที่มีถึงผูรับเปนจํานวนมาก  มีใจความอยางเดีวยกัน  ใหเพิ่มรหัส
ตัวพยัญชนะ  ว  หนาเลขทะเบียนหนังสือสง  ซ่ึงกําหนดเปนเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ  เร่ิมต้ังแตเลข  ๑  
เรียงเปนลําดับไปจนถึงส้ินปปฏิทิน  หรือใชเลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือภายนอกอยางหนึ่งอยางใด 

เมื่อผูรับไดรับหนังสือเวียนแลวเห็นวาเร่ืองนั้นจะตองใหหนวยงาน  หรือบุคคลในบังคับบัญชา
ในระดับตาง ๆ   ไดรับทราบดวย  ก็ใหมีหนาที่จัดทําสําเนา  หรือจัดสงใหหนวยงาน  หรือบุคคลเหลานั้นโดยเร็ว 

ขอ ๓๓ สรรพนามที่ใชในหนังสือ  ใหใชตามฐานะแหงความสัมพันธระหวางเจาของ
หนังสือและผูรับหนังสือตามภาคผนวก  ๒ 

ขอ ๓๔ หนังสือภาษาตางประเทศ  ใหใชกระดาษตราครุฑ 
หนังสือที่เปนภาษาอังกฤษ  ใหทําตามแบบที่กําหนดไวในภาคผนวก  ๔ 
สําหรับหนังสือที่เปนภาษาอื่น ๆ  ซ่ึงมิใชภาษาอังกฤษ  ใหเปนไปตามประเพณีนิยม 
 

หมวด  ๒ 
การรับและสงหนังสือ 

 
สวนที่  ๑ 

การรับหนังสือ 
 

ขอ ๓๕ หนังสือรับ  คือ  หนังสือที่ไดรับเขามาจากภายนอก  ใหเจาหนาที่ของหนวยงาน 
สารบรรณกลางปฏิบัติตามที่กําหนดไวในสวนนี้ 



 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๓๖ จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือเพื่อดําเนินการกอนหลัง  และให
ผูเปดซองตรวจเอกสาร  หากไมถูกตองใหติดตอสวนราชการเจาของเร่ือง  หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ  
เพื่อดําเนินการใหถูกตอง  หรือบันทึกขอบกพรองไวเปนหลักฐาน  แลวจึงดําเนินการเร่ืองนั้นตอไป 

ขอ ๓๗ ประทับตรารับหนังสือตามแบบที่  ๑๒  ทายระเบียบ  ที่มุมบนดานขวาของหนังสือ  
โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

  ๓๗.๑ เลขรับ  ใหลงเลขที่รับตามเลขที่รับในทะเบียน 
  ๓๗.๒ วันที่  ใหลงวัน  เดือน  ปที่รับหนังสือ 
  ๓๗.๓ เวลา  ใหลงเวลาที่รับหนังสือ 
ขอ ๓๘ ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับตามแบบที่  ๑๓  ทายระเบียบ  โดยกรอก

รายละเอียดดังนี้ 
  ๓๘.๑ ทะเบียนหนังสือรับ  วันที่  เดือน  พ.ศ.  ใหลงวัน  เดือน  ปที่ลงทะเบียน 
  ๓๘.๒ เลขทะเบียนรับ  ใหลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลําดับติดตอกันไป

ตลอดปปฏิทิน  เลขทะเบียนของหนังสือรับจะตองตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ 
  ๓๘.๓ ที่  ใหลงเลขที่ของหนังสือที่รับเขามา 
  ๓๘.๔ ลงวันที่  ใหลงวัน  เดือน  ปของหนังสือที่รับเขามา 
  ๓๘.๕ จาก  ใหลงตําแหนงเจาของหนังสือ  หรือชื่อสวนราชการ  หรือชื่อบุคคล 

ในกรณีที่ไมมีตําแหนง 
  ๓๘.๖ ถึง  ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง  หรือชื่อสวนราชการ  หรือชื่อบุคคล

ในกรณีที่ไมมีตําแหนง 
  ๓๘.๗ เร่ือง  ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือฉบับนั้น  ในกรณีที่ไมมีชื่อเร่ืองใหลงสรุปเร่ืองยอ 
  ๓๘.๘ การปฏิบัติ  ใหบันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
  ๓๘.๙ หมายเหตุ  ใหบันทึกขอความอ่ืนใด  (ถามี) 
ขอ ๓๙ จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแลวสงใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการ  โดยใหลงชื่อ

หนวยงานที่รับหนังสือนั้นในชอง  การปฏิบัติ  ถามีชื่อบุคคล  หรือตําแหนงที่เกี่ยวของกับการรับหนังสือ  
ใหลงชื่อหรือตําแหนงไวดวย 



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

การสงหนังสือที่ลงทะเบียนรับแลวไปใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการตามวรรคหนึ่ง   
จะสงโดยใชสมุดสงหนังสือตามขอ  ๔๘  หรือใหผูรับหนังสือลงชื่อและวัน  เดือน  ปที่รับหนังสือ 
ไวเปนหลักฐานในทะเบียนรับหนังสือก็ได 

การดําเนินการตามขั้นตอนนี้  จะเสนอผานผูบังคับบัญชาผูใดหรือไม  ใหเปนไปตามที่หัวหนา
สวนราชการกําหนด 

ถาหนังสือรับนั้นจะตองดําเนินเร่ืองในหนวยงานนั้นเองจนถึงข้ันไดตอบหนังสือไปแลว   
ใหลงทะเบียนวาไดสงออกไปโดยหนังสือที่เทาใด  วัน  เดือน  ปใด 

ขอ ๔๐ การรับหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน  เมื่อผูรับไดรับหนังสือจากหนวยงาน
สารบรรณกลางแลว  ใหปฏิบัติตามวิธีการที่กลาวขางตนโดยอนุโลม 

 
สวนที่  ๒ 

การสงหนังสือ 
 

ขอ ๔๑ หนังสือสง  คือ  หนังสือที่สงออกไปภายนอก  ใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวในสวนนี้ 
ขอ ๔๒ ใหเจาของเร่ืองตรวจความเรียบรอยของหนังสือ  รวมทั้งส่ิงที่จะสงไปดวยใหครบถวน  

แลวสงเร่ืองใหเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางเพื่อสงออก 
ขอ ๔๓ เมื่อเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางไดรับเร่ืองแลว  ใหปฏิบัติดังนี้ 
  ๔๓.๑ ลงทะเบียนสงหนังสือในทะเบียนหนังสือสงตามแบบที่  ๑๔  ทายระเบียบ

โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๔๓.๑.๑ ทะเบียนหนังสือสง  วันที่  เดือน  พ.ศ.  ใหลงวัน  เดือน  ป 

ที่ลงทะเบียน 
   ๔๓.๑.๒ เลขทะเบียนสง  ใหลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือสงเรียงลําดับ

ติดตอกันไปตลอดปปฏิทิน 
   ๔๓.๑.๓ ที่  ใหลงรหัสตัวพยัญชนะ  และเลขประจําของสวนราชการเจาของเร่ือง

ในหนังสือที่จะสงออก  ถาไมมีที่ดังกลาว  ชองนี้จะวาง 
   ๔๓.๑.๔ ลงวันที่  ใหลงวัน  เดือน  ปที่จะสงหนังสือนั้นออก 



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

   ๔๓.๑.๕ จาก  ใหลงตําแหนงเจาของหนังสือ  หรือชื่อสวนราชการ  หรือ
ชื่อบุคคลในกรณีที่ไมมีตําแหนง 

   ๔๓.๑.๖ ถึง  ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง  หรือชื่อสวนราชการ  
หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไมมีตําแหนง 

   ๔๓.๑.๗ เร่ือง  ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือฉบับนั้น  ในกรณีที่ไมมีชื่อเร่ือง
ใหลงสรุปเร่ืองยอ 

   ๔๓.๑.๘ การปฏิบัติ  ใหบันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
   ๔๓.๑.๙ หมายเหตุ  ใหบันทึกขอความอ่ืนใด  (ถามี) 
  ๔๓.๒ ลงเลขที่  และวัน  เดือน  ปในหนังสือที่จะสงออกทั้งในตนฉบับ  และสําเนาคูฉบับ  

ใหตรงกับเลขทะเบียนสง  และวัน  เดือน  ปในทะเบียนหนังสือสงตามขอ  ๔๓.๑.๒  และขอ  ๔๓.๑.๔ 
ขอ ๔๔ กอนบรรจุซอง  ใหเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางตรวจความเรียบรอย 

ของหนังสือตลอดจนส่ิงที่สงไปดวยอีกคร้ังหนึ่ง  แลวปดผนึก 
หนังสือที่ไมมีความสําคัญมากนัก  อาจสงไปโดยวิธีพับยึดติดดวยแถบกาว  กาว  เย็บดวยลวด  

หรือวิธีอื่นแทนการบรรจุซอง 
ขอ ๔๕ การจาหนาซอง  ใหปฏิบัติตามแบบที่  ๑๕  ทายระเบียบ 
สําหรับหนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ  ใหปฏิบัติตามขอ  ๒๘ 
ในกรณีไมใชสมุดสงหนังสือ  ใหมีใบรับหนังสือตามขอ  ๔๙  แนบติดซองไปดวย 
ขอ ๔๖ การสงหนังสือโดยทางไปรษณีย  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ  หรือวิธีการที่การสื่อสาร 

แหงประเทศไทยกําหนด 
การสงหนังสือซ่ึงมิใชเปนการสงโดยทางไปรษณีย  เมื่อสงหนังสือใหผูรับแลว  ผูสงตองใหผูรับ

ลงชื่อรับในสมุดสงหนังสือ  หรือใบรับ  แลวแตกรณี  ถาเปนใบรับใหนําใบรับนั้นมาผนึกติดไวที่สําเนาคูฉบับ 
ขอ ๔๗ หนังสือที่ไดลงทะเบียนสง  ในกรณีที่เปนการตอบหนังสือซ่ึงรับเขามาใหลงทะเบียน 

วาหนังสือนั้นไดตอบตามหนังสือรับที่เทาใด  วัน  เดือน  ปใด 
ขอ ๔๘ สมุดสงหนังสือ  ใหจัดทําตามแบบที่  ๑๖  ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
  ๔๘.๑ เลขทะเบียน  ใหลงเลขทะเบียนหนังสือสง 
  ๔๘.๒ จาก  ใหลงตําแหนง  หรือชื่อสวนราชการ  หรือชื่อบุคคลที่เปนเจาของหนังสือ 



 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

  ๔๘.๓ ถึง  ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง  หรือชื่อสวนราชการ  หรือชื่อบุคคล
ในกรณีที่ไมมีตําแหนง 

  ๔๘.๔ หนวยรับ  ใหลงชื่อสวนราชการที่รับหนังสือ 
  ๔๘.๕ ผูรับ  ใหผูรับหนังสือลงชื่อที่สามารถอานออกได 
  ๔๘.๖ วันและเวลา  ใหผูรับหนังสือลงวัน  เดือน  ป  และเวลาที่รับหนังสือ 
  ๔๘.๗ หมายเหตุ  ใหบันทึกขอความอ่ืนใด  (ถามี) 
ขอ ๔๙ ใบรับหนังสือ  ใหจัดทําตามแบบที่  ๑๗  ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
  ๔๙.๑ ที่  ใหลงเลขที่ของหนังสือฉบับนั้น 
  ๔๙.๒ ถึง  ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง  หรือชื่อสวนราชการ  หรือชื่อบุคคล

ในกรณีที่ไมมีตําแหนง 
  ๔๙.๓ เร่ือง  ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือฉบับนั้น  ในกรณีที่ไมมีชื่อเร่ืองใหลงสรุปเร่ืองยอ 
  ๔๙.๔ รับวันที่  ใหผูรับหนังสือลงวัน  เดือน  ปที่รับหนังสือ 
  ๔๙.๕ เวลา  ใหผูรับหนังสือลงเวลาที่รับหนังสือ 
  ๔๙.๖  ผูรับ  ใหผูรับหนังสือลงชื่อที่สามารถอานออกได 
 

สวนที่  ๓ 
บทเบ็ดเตล็ด 

 
ขอ ๕๐ เพื่อใหการรับและสงหนังสือดําเนินไปโดยสะดวกเรียบรอยและรวดเร็ว  สวนราชการ

จะกําหนดหนาที่ของผูปฏิบัติตลอดจนแนวทางปฏิบัตินั้นไวดวยก็ได  ทั้งนี้  ใหมีการสํารวจทะเบียนหนงัสือ
รับเปนประจําวาหนังสือตามทะเบียนรับนั้นไดมีการปฏิบัติไปแลวเพียงใด  และใหมีการติดตามเร่ืองดวย  
ในการนี้สวนราชการใดเห็นสมควรจะจัดใหมีบัตรตรวจคนสําหรับหนังสือรับและหนังสือสงเพื่อความสะดวก
ในการคนหาก็ไดตามความเหมาะสม 

ขอ ๕๑ บัตรตรวจคน  ใหจัดทําตามแบบที่  ๑๘  ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
  ๕๑.๑ เร่ือง  รหัส  ใหลงเร่ืองและรหัสตามหมวดหมูของหนังสือ 
  ๕๑.๒ เลขทะเบียนรับ  ใหลงเลขทะเบียนตามที่ปรากฏในทะเบียนหนังสือรับ 



 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

  ๕๑.๓ ที่  ใหลงเลขที่ของหนังสือ 
  ๕๑.๔ ลงวันที่  ใหลงวัน  เดือน  ป  ของหนังสือ 
  ๕๑.๕ รายการ  ใหลงเร่ืองยอของหนังสือเพื่อใหทราบวา  หนังสือนั้นมาจากที่ใด  

เร่ืองอะไร 
  ๕๑.๖ การปฏิบัติ  ใหบันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือนั้นเพื่อใหทราบวาสงไปที่ใด  

เมื่อใด 
 

หมวด  ๓ 
การเก็บรักษา  ยืม  และทําลายหนังสือ 

 
สวนที่  ๑ 

การเก็บรักษา 
 

ขอ ๕๒ การเก็บหนังสือแบงออกเปน  การเก็บระหวางปฏิบัติ  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว  
และการเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ 

ขอ ๕๓ การเก็บระหวางปฏิบัติ  คือ  การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบ
ของเจาของเร่ืองโดยใหกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 

ขอ ๕๔ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว  คือ  การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว  และ
ไมมีอะไรที่จะตองปฏิบัติตอไปอีก  ใหเจาหนาที่ของเจาของเร่ืองปฏิบัติดังนี้ 

  ๕๔.๑ จัดทําบัญชีหนังสือสงเกบ็ตามแบบที่  ๑๙  ทายระเบียบ  อยางนอยใหมีตนฉบับ  
และสําเนาคูฉบับสําหรับเจาของเร่ืองและหนวยเก็บ  เก็บไวอยางละฉบับ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

   ๕๔.๑.๑ ลําดับที่  ใหลงเลขลําดับเร่ืองของหนังสือที่เก็บ 
   ๕๔.๑.๒ ที่  ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
   ๕๔.๑.๓ ลงวันที่  ใหลงวัน  เดือน  ปของหนังสือแตละฉบับ 
   ๕๔.๑.๔ เร่ือง  ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ  ในกรณีที่ไมมีชื่อเร่ือง

ใหลงสรุปเร่ืองยอ 
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   ๕๔.๑.๕ อายุการเก็บหนังสือ  ใหลงวัน  เดือน  ปที่จะเก็บถึง  ในกรณีใหเก็บไว
ตลอดไป  ใหลงคําวา  หามทําลาย 

   ๕๔.๑.๖ หมายเหตุ  ใหบันทึกขอความอ่ืนใด  (ถามี) 
  ๕๔.๒ สงหนังสือและเรื่องปฏิบัติทั้งปวงที่เกี่ยวของกับหนังสือนั้น  พรอมทั้งบัญชี

หนงัสือสงเก็บไปใหหนวยเก็บที่สวนราชการนั้น ๆ  กําหนด 
ขอ ๕๕ เมื่อไดรับเร่ืองจากเจาของเร่ืองตามขอ  ๕๔  แลว  ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บ

หนังสือปฏิบัติดังนี้ 
  ๕๕.๑ ประทับตรากําหนดเก็บหนังสือตามขอ  ๗๓  ไวที่มุมลางดานขวาของกระดาษ

แผนแรกของหนังสือฉบับนั้น  และลงลายมือชื่อยอกํากับตรา 
   ๕๕.๑.๑ หนงัสือที่ตองเก็บไวตลอดไป  ใหประทับตราคําวา  หามทําลาย  

ดวยหมึกสีแดง 
   ๕๕.๑.๒ หนังสือที่เก็บโดยมีกําหนดเวลา  ใหประทับตราคําวา  เก็บถึง  

พ.ศ.  ....  ดวยหมึกสีน้ําเงิน  และลงเลขของปพุทธศักราชที่ใหเก็บถึง 
  ๕๕.๒ ลงทะเบียนหนังสือเก็บไวเปนหลักฐานตามแบบที่  ๒๐  ทายระเบียบ  โดยกรอก

รายละเอียดดังนี้ 
   ๕๕.๒.๑ ลําดับที่  ใหลงเลขลําดับเร่ืองของหนังสือที่เก็บ 
   ๕๕.๒.๒ วันเก็บ  ใหลงวัน  เดือน  ปที่นําหนังสือนั้นเขาทะเบียนเก็บ 
   ๕๕.๒.๓ เลขทะเบียนรับ  ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
   ๕๕.๒.๔ ที่  ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
   ๕๕.๒.๕ เร่ือง  ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ  ในกรณีที่ไมมีชื่อเร่ือง

ใหลงสรุปเร่ืองยอ 
   ๕๕.๒.๖ รหัสแฟม  ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
   ๕๕.๒.๗ กําหนดเวลาเก็บ  ใหลงระยะเวลาการเก็บตามที่กําหนดในตรา

กําหนดเก็บหนังสือตามขอ  ๕๕.๑ 
   ๕๕.๒.๘ หมายเหตุ  ใหบันทึกขอความอ่ืนใด  (ถามี) 
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ขอ ๕๖ การเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ  คือ  การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว  
แตจําเปนจะตองใชในการตรวจสอบเปนประจํา  ไมสะดวกในการสงไปเก็บยังหนวยเก็บของสวนราชการ
ตามขอ  ๕๔  ใหเจาของเร่ืองเก็บเปนเอกเทศ  โดยแตงต้ังเจาหนาที่ข้ึนรับผิดชอบก็ได  เมื่อหมดความจําเปน 
ที่จะตองใชในการตรวจสอบแลว  ใหจัดสงหนังสือนั้นไปยังหนวยเก็บของสวนราชการโดยใหถือปฏิบัติ
ตามขอ  ๕๔  และขอ  ๕๕  โดยอนุโลม 

ขอ ๕๗ อายุการเก็บหนังสือ  โดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวา  ๑๐  ป  เวนแตหนังสือดังตอไปนี้ 
  ๕๗.๑ หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับ  ใหปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ 

วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 
  ๕๗.๒ หนังสือที่เปนหลักฐานทางอรรถคดี  สํานวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวน  

หรือหนังสืออื่นใดที่ไดมีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกําหนดไวเปนพิเศษแลว  การเก็บใหเปนไป 
ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนวาดวยการนั้น 

  ๕๗.๓ หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร  ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี  สถิติ  
หลักฐาน  หรือเร่ืองที่ตองใชสําหรับศึกษาคนควา  หรือหนังสืออื่นในลักษณะเดียวกัน  ใหเก็บไวเปนหลักฐาน
ทางราชการตลอดไปหรือตามที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  กําหนด 

  ๕๗.๔ หนังสือที่ไดปฏิบัติงานเสร็จส้ินแลว  และเปนคูสําเนาที่มีตนเร่ืองจะคนได
จากที่อื่นใหเก็บไวไมนอยกวา  ๕  ป 

  ๕๗.๕ หนังสือที่เปนเร่ืองธรรมดาสามัญซ่ึงไมมีความสําคัญ  และเปนเร่ืองที่เกิดข้ึน
เปนประจําเมื่อดําเนินการแลวเสร็จใหเก็บไวไมนอยกวา  ๑  ป 

ในกรณีหนังสือที่เกี่ยวกับการเงิน  ซ่ึงมิใชเปนเอกสารสิทธิ  หากเห็นวาไมมีความจําเปน 
ตองเก็บไวถึง  ๑๐  ป  ใหทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอทําลายได 

ขอ ๕๘ ทุกปปฏิทินใหสวนราชการจัดสงหนังสือที่มีอายุครบ  ๒๕  ป  นับจากวันที่ไดจัดทําข้ึน  
ที่เก็บไว  ณ  สวนราชการใด  พรอมทั้งบัญชีสงมอบหนังสือครบ  ๒๕  ป  ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ  
กรมศิลปากร  ภายในวันที่  ๓๑  มกราคม  ของปถัดไป  เวนแตหนังสือดังตอไปนี้ 

  ๕๘.๑ หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับใหปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ 
วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 

  ๕๘.๒ หนังสือที่มีกฎหมาย  ขอบังคับ  หรือระเบียบที่ออกใชเปนการทั่วไป  
กําหนดไวเปนอยางอื่น 
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  ๕๘.๓ หนังสือที่สวนราชการมีความจําเปนตองเก็บไวที่สวนราชการนั้น  ใหจัดทํา
บัญชีหนังสือครบ  ๒๕  ป  ที่ขอเก็บเองสงมอบใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร 

ขอ ๕๙ บัญชีสงมอบหนังสือครบ  ๒๕  ป  และบัญชีหนังสือครบ  ๒๕  ปที่ขอเก็บเอง  
อยางนอยใหมีตนฉบับและสําเนาคูฉบับ  เพื่อใหสวนราชการผูมอบและกองจดหมายเหตุแหงชาติ   
กรมศิลปากร  ผูรับมอบยึดถือไวเปนหลักฐานฝายละฉบับ 

  ๕๙.๑ บัญชีสงมอบหนังสือครบ  ๒๕  ป  ใหจัดทําตามแบบที่  ๒๑  ทายระเบียบ  
โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

   ๕๙.๑.๑ ชื่อบัญชีสงมอบหนังสือครบ  ๒๙  ป  ประจําป  ใหลงตัวเลข 
ของปพุทธศักราชที่จัดทําบัญชี 

   ๕๙.๑.๒ กระทรวง  ทบวง  กรม  กอง  ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
   ๕๙.๑.๓ วันที่  ใหลงวัน  เดือน  ปที่จัดทําบัญชี 
   ๕๙.๑.๔ แผนที่  ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
   ๕๙.๑.๕ ลําดับที่  ใหลงเลขลําดับเร่ืองของหนังสือที่สงมอบ 
   ๕๙.๑.๖ รหัสแฟม  ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
   ๕๙.๑.๗ ที่  ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
   ๕๙.๑.๘ ลงวันที่  ใหลงวัน  เดือน  ปของหนังสือแตละฉบับ 
   ๕๙.๑.๙ เลขทะเบียนรับ  ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
   ๕๙.๑.๑๐ เร่ือง  ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ  ในกรณีที่ไมมีชื่อเร่ือง

ใหลงสรุปเร่ืองยอ 
   ๕๙.๑.๑๑ หมายเหตุ  ใหบันทึกขอความอ่ืนใด  (ถามี) 
   ๕๙.๑.๑๒ ลงชื่อผูมอบ  ใหผูมอบลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและนามสกุล

ดวยตัวบรรจงพรอมทั้งลงตําแหนงของผูมอบ 
   ๕๙.๑.๑๓ ลงชื่อผูรับมอบ  ใหผูรับมอบลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและ

นามสกุลดวยตัวบรรจงพรอมทั้งลงตําแหนงของผูรับมอบ 
  ๕๙.๒ บัญชีหนังสือครบ  ๒๕  ป  ที่ขอเก็บเอง  ใหจัดทําตามแบบที่  ๒๒  ทายระเบียบ  

โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
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   ๕๙.๒.๑ ชื่อบัญชีหนังสือครบ  ๒๕  ป  ที่ขอเก็บเองประจําป  ใหลงตัวเลข
ของปพุทธศักราชที่จัดทําบัญชี 

   ๕๙.๒.๒ กระทรวง  ทบวง  กรม  กอง  ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
   ๕๙.๒.๓ วันที่  ใหลงวัน  เดือน  ปที่จัดทําบัญชี 
   ๕๙.๒.๔ แผนที่  ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
   ๕๙.๒.๕ ลําดับที่  ใหลงเลขลําดับเร่ืองของหนังสือที่ขอเก็บเอง 
   ๕๙.๒.๖ รหัสแฟม  ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
   ๕๙.๒.๗ ที่  ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
   ๕๙.๒.๘ ลงวันที่  ใหลงวัน  เดือน  ปของหนังสือแตละฉบับ 
   ๕๙.๒.๙ เร่ือง  ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ  ในกรณีที่ไมมีชื่อเร่ือง

ใหลงสรุปเร่ืองยอ 
   ๕๙.๒.๑๐ หมายเหตุ  ใหบันทึกขอความอ่ืนใด  (ถามี) 
ขอ ๖๐ หนังสือที่ยังไมถึงกําหนดทําลาย  ซ่ึงสวนราชการเห็นวาเปนหนังสือที่มีความสําคัญ

และประสงคจะฝากใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  เก็บไว  ใหปฏิบติัดังนี้ 
  ๖๐.๑ จัดทําบัญชีฝากหนังสือตามแบบที่  ๒๓  ทายระเบียบ  อยางนอยใหมีตนฉบับ

และสําเนาคูฉบับ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๖๐.๑.๑ ชื่อบัญชีฝากหนังสือ  ประจําป  ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราช 

ที่จัดทําบัญชี 
   ๖๐.๑.๒ กระทรวง  ทบวง  กรม  กอง  ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
   ๖๐.๑.๓ วันที่  ใหลงวัน  เดือน  ปที่จัดทําบัญชี 
   ๖๐.๑.๔ แผนที่  ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
   ๖๐.๑.๕ ลําดับที่  ใหลงเลขลําดับเร่ืองของหนังสือ 
   ๖๐.๑.๖ รหัสแฟม  ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
   ๖๐.๑.๗ ที่  ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
   ๖๐.๑.๘ ลงวันที่  ใหลงวัน  เดือน  ปของหนังสือแตละฉบับ 
   ๖๐.๑.๙ เลขทะเบียนรับ  ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
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   ๖๐.๑.๑๐ เร่ือง  ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ  ในกรณีที่ไมมีชื่อเร่ือง
ใหลงสรุปเร่ืองยอ 

   ๖๐.๑.๑๑ หมายเหตุ  ใหบันทึกขอความอ่ืนใด  (ถามี) 
   ๖๐.๑.๑๒ ลงชื่อผูฝาก  ใหผูฝากลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและนามสกุล

ดวยตัวบรรจงพรอมทั้งลงตําแหนงของผูฝาก 
   ๖๐.๑.๑๓ ลงชื่อผู รับฝาก  ใหผู รับฝากลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและ

นามสกุลดวยตัวบรรจงพรอมทั้งลงตําแหนงของผูรับฝาก 
  ๖๐.๒ สงตนฉบับและสําเนาคูฉบับบัญชีฝากหนังสือพรอมกับหนังสือที่จะฝาก 

ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร 
  ๖๐.๓ เมื่อกองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  ตรวจหนังสือและรับฝากหนังสือแลว

ใหลงนามในบัญชีฝากหนังสือ  แลวคืนตนฉบับใหสวนราชการผูฝากเก็บไวเปนหลักฐาน 
หนังสือที่ฝากเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  ใหถือวาเปนหนังสือของสวนราชการ

ผูฝาก  หากสวนราชการผูฝากตองการใชหนังสือหรือขอคืน  ใหทําไดโดยจัดทําหลักฐานตอกันไวใหชัดแจง 
เมื่อถึงกําหนดการทําลายแลว  ใหสวนราชการผูฝากดําเนินการตามขอ  ๖๖ 
ขอ ๖๑ การรักษาหนังสือ  ใหเจาหนาที่ระมัดระวังรักษาหนังสือใหอยูในสภาพใชราชการ 

ไดทุกโอกาส  หากชํารุดเสียหายตองรีบซอมใหใชราชการไดเหมือนเดิม  หากสูญหายตองหาสําเนามาแทน  
ถาชํารุดเสียหายจนไมสามารถซอมแซมใหคงสภาพเดิมได  ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบและให 
หมายเหตุไวในทะเบียนเก็บดวย 

ถาหนังสือที่สูญหายเปนเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรอืหนังสือสําคัญที่เปนการแสดงเอกสารสิทธิ
ก็ใหดําเนินการแจงความตอพนักงานสอบสวน 

 
สวนที่  ๒ 
การยืม 

 
ขอ ๖๒ การยืมหนังสือที่สงเก็บแลว  ใหปฏิบัติดังนี้ 

  ๖๒.๑ ผูยืมจะตองแจงใหทราบวาเร่ืองที่ยืมนั้นจะนําไปใชในราชการใด 



 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

  ๖๒.๒ ผูยืมจะตองมอบหลักฐานการยืมใหเจาหนาที่เก็บ  แลวลงชื่อรับเร่ืองที่ยืมไว
ในบัตรยืมหนังสือและใหเจาหนาที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืม  เรียงลําดับวัน  เดือน  ปไวเพื่อติดตาม
ทวงถาม  สวนบัตรยืมหนังสือนั้นใหเก็บไวแทนที่หนังสือที่ถูกยืมไป 

  ๖๒.๓ การยืมหนังสือระหวางสวนราชการ  ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปนหัวหนา
สวนราชการระดับกองขึ้นไป  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

  ๖๒.๔ การยืมหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน  ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปน
หัวหนาสวนราชการระดับแผนกขึ้นไป  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๖๓ บัตรยืมหนังสือ  ใหจัดทําตามแบบที่  ๒๔  ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
  ๖๓.๑ รายการ  ใหลงชื่อเร่ืองหนังสือที่ขอยืมไปพรอมดวยรหัสของหนังสือนั้น 
  ๖๓.๒ ผูยืม  ใหลงชื่อบุคคล  ตําแหนง  หรือสวนราชการที่ยืมหนังสือนั้น 
  ๖๓.๓ ผูรับ  ใหผูรับหนังสือนั้นลงลายมือชื่อ  และวงเล็บชื่อกํากับพรอมดวยตําแหนง

ในบรรทัดถัดไป 
  ๖๓.๔ วันยืม  ใหลงวัน  เดือน  ปที่ยืมหนังสือนั้น 
  ๖๓.๕ กําหนดสงคืน  ใหลงวัน  เดือน  ปที่จะสงหนังสือนั้นคืน 
  ๖๓.๖ ผูสงคืน  ใหผูสงคืนลงลายมือชื่อ 
  ๖๓.๗ วันสงคืน  ใหลงวัน  เดือน  ปที่สงหนังสือคืน 
ขอ ๖๔ การยืมหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จหรือหนังสือที่เก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ   

ใหถือปฏิบัติตามขอ  ๖๒  โดยอนุโลม 
ขอ ๖๕ การใหบุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทํามิได  เวนแตจะใหดูหรือคัดลอกหนังสือ  

ทั้งนี้  จะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสวนราชการระดับกองขึ้นไป  หรือผูที่ไดรับมอบหมายกอน 
 

สวนที่  ๓ 
การทําลาย 

 
ขอ ๖๖ ภายใน  ๖๐  วันหลังจากวันส้ินปปฏิทิน  ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือ

สํารวจหนังสือที่ครบกําหนดอายุการเก็บในปนั้น  ไมวาจะเปนหนังสือที่เก็บไวเองหรือที่ฝากเก็บไว 



 หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  แลวจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลายเสนอหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมเพื่อพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการทําลายหนังสือ 

บัญชีหนังสือขอทําลาย  ใหจัดทําตามแบบที่  ๒๕  ทายระเบียบ  อยางนอยใหมีตนฉบับและ
สําเนาคูฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

  ๖๖.๑ ชื่อบัญชีหนังสือขอทําลาย  ประจําป  ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่จัดทําบัญชี 
  ๖๖.๒ กระทรวง  ทบวง  กรม  กอง  ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
  ๖๖.๓ วันที่  ใหลงวัน  เดือน  ปที่จัดทําบัญชี 
  ๖๖.๔ แผนที่  ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
  ๖๖.๕ ลําดับที่  ใหลงเลขลําดับเร่ืองของหนังสือ 
  ๖๖.๖ รหัสแฟม  ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
  ๖๖.๗ ที่  ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
  ๖๖.๘ ลงวันที่  ใหลงวัน  เดือน  ปของหนังสือแตละฉบับ 
  ๖๖.๙ เลขทะเบียนรับ  ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
  ๖๖.๑๐ เร่ือง  ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ  ในกรณีที่ไมมีชื่อเร่ืองใหลงสรุป

เร่ืองยอ 
  ๖๖.๑๑ การพิจารณา  ใหคณะกรรมการทําลายหนังสือเปนผูกรอก 
  ๖๖.๑๒ หมายเหตุ  ใหบันทึกขอความอ่ืนใด  (ถามี) 
ขอ ๖๗ ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมแตงต้ังคณะกรรมการทําลายหนังสือประกอบดวย

ประธานกรรมการและกรรมการอีกอยางนอยสองคน  โดยปกติใหแตงต้ังจากขาราชการต้ังแตระดับ  ๓  
หรือเทียบเทาข้ึนไป 

ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
ทําหนาที่ประธาน 

มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก  ถากรรมการผูใดไมเห็นดวยใหทําบันทึกความเห็นแยงไว 
ขอ ๖๘ คณะกรรมการทําลายหนังสือ  มีหนาที่ดังนี้ 
  ๖๘.๑ พิจารณาหนังสือที่จะขอทําลายตามบัญชีหนังสือขอทําลาย 



 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

  ๖๘.๒ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือฉบับใดไมควรทําลาย  และ
ควรจะขยายเวลาการเก็บไว  ใหลงความเห็นวาจะขยายเวลาการเก็บไวถึงเมื่อใด  ในชอง  การพิจารณา  
ตามขอ  ๖๖.๑๑  ของบัญชีหนังสือขอทําลาย  แลวใหแกไขอายุการเก็บหนังสือในตรากําหนดเก็บหนังสือ  
โดยใหประธานกรรมการทําลายหนังสือลงลายมือชื่อกํากับการแกไข 

  ๖๘.๓ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือเร่ืองใดควรใหทําลาย  ใหกรอก
เคร่ืองหมายกากบาท  (×)  ลงในชอง  การพิจารณา  ตามขอ  ๖๖.๑๑  ของบัญชีหนังสือขอทําลาย 

  ๖๘.๔ เสนอรายงานผลการพิจารณาพรอมทั้งบันทึกความเห็นแยงของคณะกรรมการ  
(ถามี)  ตอหัวหนาสวนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาสั่งการตามขอ  ๖๙ 

  ๖๘.๕ ควบคุมการทําลายหนังสือซ่ึงผูมีอํานาจอนุมัติใหทําลายไดแลว  โดยการเผา
หรือวิธีอื่นใดที่จะไมใหหนังสือนั้นอานเปนเร่ืองได  และเมื่อทําลายเรียบรอยแลวใหทําบันทึกลงนาม
รวมกันเสนอผูมีอํานาจอนุมัติทราบ 

ขอ ๖๙ เมื่อหัวหนาสวนราชการระดับกรมไดรับรายงานตามขอ  ๖๘.๔  แลว  ใหพิจารณา
ส่ังการดังนี้ 

  ๖๙.๑ ถาเห็นวาหนังสือเร่ืองใดยังไมควรทําลาย  ใหส่ังการใหเก็บหนังสือนั้นไว
จนถึงเวลาการทําลายงวดตอไป 

  ๖๙.๒ ถาเห็นวาหนังสือเ ร่ืองใดควรทําลาย   ใหสงบัญชีหนังสือขอทําลาย 
ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  พิจารณากอน  เวนแตหนังสือประเภทที่สวนราชการนั้น 
ไดขอทําความตกลงกับกรมศิลปากรแลว  ไมตองสงไปใหพิจารณา 

ขอ ๗๐ ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  พิจารณารายการในบัญชีหนังสือขอทําลายแลว
แจงใหสวนราชการที่สงบัญชีหนังสือทําลายทราบดังนี้ 

  ๗๐.๑ ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  เห็นชอบดวย  ใหแจงใหสวนราชการนัน้
ดําเนินการทําลายหนังสือตอไปได  หากกองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  ไมแจงใหทราบอยางใด
ภายในกําหนดเวลา  ๖๐  วัน  นับแตวันที่สวนราชการนั้นไดสงเร่ืองใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ   
กรมศิลปากร  ใหถือวากองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  ไดใหความเห็นชอบแลว  และใหสวนราชการ
ทําลายหนังสือได 



 หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

  ๗๐.๒ ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  เห็นวาหนังสือฉบับใดควรจะ
ขยายเวลาการเก็บไวอยางใดหรือใหเก็บไวตลอดไป  ใหแจงใหสวนราชการนั้นทราบ  และใหสวนราชการนั้น ๆ   
ทําการแกไขตามที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  แจงมา  หากหนังสือใดกองจดหมายเหตุแหงชาติ  
กรมศิลปากร  เห็นควรใหสงไปเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  ก็ใหสวนราชการนั้น ๆ  
ปฏิบัติตาม 

เพื่อประโยชนในการนี้  กองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  จะสงเจาหนาที่มารวมตรวจสอบ
หนังสือของสวนราชการนั้นก็ได 

 
หมวด  ๔ 

มาตรฐานตรา  แบบพิมพ  และซอง 
 

ขอ ๗๑ ตราครุฑสําหรับแบบพิมพ  ใหใชตามแบบที่  ๒๖  ทายระเบียบ  มี  ๒  ขนาด  คือ 
  ๗๑.๑ ขนาดตัวครุฑสูง  ๓  เซนติเมตร 
  ๗๑.๒ ขนาดตัวครุฑสูง  ๑.๕  เซนติเมตร 
ขอ ๗๒ ตราชื่อสวนราชการใหใชตามแบบที่  ๒๗  ทายระเบียบ  มีลักษณะเปนรูปวงกลมสองวง

ซอนกันเสนผาศูนยกลางวงนอก  ๔.๕  เซนติเมตร  วงใน  ๓.๕  เซนติเมตร  ลอมครุฑตามขอ  ๗๑.๑  
ระหวางวงนอกและวงในมีอักษรไทยชื่อกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น 
ที่มีฐานะเปนกรมหรือจังหวัดอยูขอบลางของตรา 

สวนราชการใดที่มีการติดตอกับตางประเทศ  จะใหมีชื่อภาษาตางประเทศเพิ่มข้ึนดวยก็ได   
โดยใหอักษรไทยอยูขอบบนและอักษรโรมันอยูขอบลางของตรา 

ขอ ๗๓ ตรากําหนดเก็บหนังสือ  คือ  ตราที่ใชประทับบนหนังสือเก็บ  เพื่อใหทราบกําหนด
ระยะเวลาการเก็บหนังสือนั้นมีคําวา  เก็บถึง  พ.ศ.  ....  หรือคําวา  หามทําลาย  ขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพ  
๒๔  พอยท 



 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๗๔ มาตรฐานกระดาษและซอง 
  ๗๔.๑ มาตรฐานกระดาษโดยปกติใหใชกระดาษปอนดขาว  น้ําหนัก  ๖๐  กรัม 

ตอตารางเมตร  มี  ๓  ขนาด  คือ 
   ๗๔.๑.๑ ขนาดเอ  ๔  หมายความวา  ขนาด  ๒๑๐  มิลลิเมตร × ๒๙๗  มิลลิเมตร 
   ๗๔.๑.๒ ขนาดเอ  ๕  หมายความวา  ขนาด  ๑๔๘  มิลลิเมตร × ๒๑๐  มิลลิเมตร 
   ๗๔.๑.๓ ขนาดเอ  ๘  หมายความวา  ขนาด  ๕๒  มิลลิเมตร × ๗๔  มิลลิเมตร 
  ๗๔.๒ มาตรฐานซอง  โดยปกติใหใชกระดาษสีขาวหรือสีน้ําตาล  น้ําหนัก  ๘๐  กรัม 

ตอตารางเมตร  เวนแตซองขนาดซี  ๔  ใหใชกระดาษน้ําหนัก  ๑๒๐  กรัมตอตารางเมตร  มี  ๔  ขนาด  คือ 
   ๗๔.๒.๑ ขนาดซี  ๔  หมายความวา  ขนาด  ๒๒๙  มิลลิเมตร × ๓๒๔  มิลลิเมตร 
   ๗๔.๒.๒ ขนาดซี  ๕  หมายความวา  ขนาด  ๑๖๒  มิลลิเมตร × ๒๒๙  มิลลิเมตร 
   ๗๔.๒.๓ ขนาดซี  ๖  หมายความวา  ขนาด  ๑๑๔  มิลลิเมตร × ๑๖๒  มิลลิเมตร 
   ๗๔.๒.๔ ขนาดดีแอล  หมายความวา  ขนาด  ๑๑๐  มิลลิเมตร × ๒๒๐  มิลลิเมตร 
ขอ ๗๕ กระดาษตราครุฑ  ใหใชกระดาษขนาดเอ  ๔  พิมพครุฑตามขอ  ๗๑.๑  ดวยหมึกสีดํา  

หรือทําเปนครุฑดุน  ที่ก่ึงกลางสวนบนของกระดาษ  ตามแบบที่  ๒๘  ทายระเบียบ 
ขอ ๗๖ กระดาษบันทึกขอความ  ใหใชกระดาษขนาดเอ  ๔  หรือขนาดเอ  ๕  พิมพครุฑ 

ตามขอ  ๗๑.๒  ดวยหมึกสีดําที่มุมบนดานซาย  ตามแบบที่  ๒๙  ทายระเบียบ 
ขอ ๗๗ ซองหนังสือ  ใหพิมพครุฑตามขอ  ๗๑.๒  ดวยหมึกสีดําที่มุมบนดานซายของซอง 
  ๗๗.๑ ขนาดซี  ๔  ใหสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑ  โดยไมตองพับ  มีชนิด

ธรรมดาและขยายขาง 
  ๗๗.๒ ขนาดซ ี ๕  ใชสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ  ๒ 
  ๗๗.๓ ขนาดซี  ๖  ใชสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ  ๔ 
  ๗๗.๔ ขนาดดีแอล  ใชสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ  ๓ 
สวนราชการใดมีความจําเปนตองใชซองสําหรับสงทางไปรษณียอากาศโดยเฉพาะ  อาจใช 

ซองพิเศษสําหรับสงทางไปรษณียอากาศและพิมพตราครุฑตามที่กลาวขางตนไดโดยอนุโลม 



 หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๗๘ ตรารับหนังสือ  คือ  ตราที่ใชประทับบนหนังสือ  เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือ 
ตามแบบที่  ๑๒  ทายระเบียบ  มีลักษณะเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา  ขนาด  ๒.๕  เซนติเมตร × ๕  เซนติเมตร  
มีชื่อสวนราชการอยูตอนบน 

ขอ ๗๙ ทะเบียนหนังสือรับ  ใชสําหรับลงรายการหนังสือที่ไดรับเขาเปนประจําวัน  โดยเรียงลําดับ
ลงมาตามเวลาที่ไดรับหนังสือ  มีขนาดเอ  ๔  พิมพสองหนา  มีสองชนิด  คือ  ชนิดเปนเลมและชนดิเปนแผน  
ตามแบบที่  ๑๓  ทายระเบียบ 

ขอ ๘๐ ทะเบียนหนังสือสง  ใชสําหรับลงรายการหนังสือที่ไดสงออกเปนประจําวัน  โดยเรียงลําดับ
ลงมาตามเวลาที่ไดสงหนังสือ  มขีนาดเอ  ๔  พิมพสองหนา  มีสองชนิด  คือ  ชนิดเปนเลมและชนดิเปนแผน  
ตามแบบที่  ๑๔  ทายระเบียบ 

ขอ ๘๑ สมุดสงหนังสือและใบรับหนังสือ  ใชสําหรับลงรายการละเอียดเกี่ยวกับการสงหนังสือ
โดยใหผูนําสงถือกํากับไปกับหนังสือเพื่อใหผูรับเซ็นรับแลวรับกลับคืนมา 

  ๘๑.๑ สมุดสงหนังสือ  เปนสมุดสําหรับใชลงรายการสงหนังสือ  มีขนาดเอ  ๕  
พิมพสองหนา  ตามแบบที่  ๑๖  ทายระเบียบ 

  ๘๑.๒ ใบรับหนังสือ  ใชสําหรับกํากับไปกับหนังสือที่นําสงโดยใหผูรับเซ็นชื่อรับ
แลวรับกลับคืนมา  มีขนาดเอ  ๘  พิมพหนาเดียว  ตามแบบที่  ๑๗  ทายระเบียบ 

ขอ ๘๒ บัตรตรวจคน  เปนบัตรกํากับหนังสือแตละรายการเพื่อใหทราบวาหนังสือนั้น ๆ   
ไดมีการดําเนินการตามลําดับข้ันตอนอยางใด  จนกระทั่งเสร็จส้ิน  บัตรนี้เก็บเรียงลําดับกันเปนชุดในที่เก็บ
โดยมีกระดาษติดเปนบัตรดรรชนี  ซ่ึงแบงออกเปนตอน ๆ  เพื่อสะดวกแกการตรวจคน  มีขนาดเอ  ๕  
พิมพสองหนา  ตามแบบที่  ๑๘  ทายระเบียบ 

ขอ ๘๓ บัญชีหนังสือสงเก็บ  ใชสําหรับลงรายการหนังสือที่จะสงเก็บ  มีขนาดเอ  ๔  พิมพหนาเดียว
ตามแบบที่  ๑๙  ทายระเบียบ 

ขอ ๘๔ ทะเบียนหนังสือเก็บ  เปนทะเบียนที่ใชลงรายการหนังสือเก็บ  มีขนาดเอ  ๔  พิมพสองหนา  
มสีองชนิด  คือ  ชนิดเปนเลม  และชนิดเปนแผน  ตามแบบที่  ๒๐  ทายระเบียบ 

ขอ ๘๕ บัญชีสงมอบหนังสือครบ  ๒๕  ป  เปนบัญชีที่ใชลงรายการหนังสือที่มีอายุครบ  ๒๕  ป  
สงมอบเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ  ๔  พิมพสองหนา  
ตามแบบที่  ๒๑  ทายระเบียบ 



 หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๘๖ บัญชีหนังสือครบ  ๒๕  ป  ที่ขอเก็บเอง  เปนบัญชีที่ใชลงรายการหนังสือที่มีอายุครบ  
๒๕  ป  ซ่ึงสวนราชการนั้นมีความประสงคจะเก็บไวเอง  มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ  ๔  พิมพสองหนา  
ตามแบบที่  ๒๒  ทายระเบียบ 

ขอ ๘๗ บัญชีฝากหนังสือ  เปนบัญชีที่ใชลงรายการหนังสือที่สวนราชการนําฝากไวกับ 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ  ๔  พิมพสองหนา  ตามแบบที่  ๒๓  
ทายระเบียบ 

ขอ ๘๘ บัตรยืมหนังสือ  ใชสําหรับเปนหลักฐานแทนหนังสือที่ใหยืมไป  มีขนาดเอ  ๔  
พิมพหนาเดียว  ตามแบบที่  ๒๔  ทายระเบียบ 

ขอ ๘๙ บัญชีหนังสือขอทําลาย  เปนบัญชีที่ใชลงรายการหนังสือที่ครบกําหนดเวลาการเก็บ
มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ  ๔  พิมพสองหนา  ตามแบบที่  ๒๕  ทายระเบียบ 

 
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ ๙๐ แบบพิมพ  และซอง  ซ่ึงมีอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหใชไดตอไปจนกวาจะหมด 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 
พลเอก  เปรม  ติณสูลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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