
รวบรวมและจัดทำโดย  
นางสาวสุพิชฌาย์ กลิ่นหอม  นิติกรชำนาญการ 

ส่วนระเบียบกลาง  สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ

เอกสารประกอบการบรรยายในวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  กระทรวงสาธารณสุข



ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖



ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ี
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘



ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐



ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔



ภาคผนวก  ๑  การกำหนดเลขที่หนังสือออก 

ภาคผนวก  ๒  คำขึน้ตน้ สรรพนาม คำลงทา้ยในหนงัสอืราชการ และคำทีใ่ชใ้นการจา่หนา้ซอง       

ภาคผนวก  ๓  การลงชื่อและตำแหน่ง 

ภาคผนวก  ๔  หนังสือราชการภาษาอังกฤษ 

ภาคผนวก  ๕  การกำหนดเลขทีห่นงัสอืออกและการออกหนงัสอืราชการของสว่นราชการ 
                  ที่ประจำในต่างประเทศ 

ภาคผนวก  ๖  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร  
                  และหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   

ภาคผนวก  ๗  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร  
                  และหนังสือราชการโดยไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์

ภาคผนวก 
ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม



คำอธิบาย  ๑  ความหมายของงานสารบรรณ 
คำอธิบาย  ๒  วธิกีารบนัทกึ       
คำอธิบาย  ๓  การร่างหนังสือ 
คำอธิบาย  ๔  การเขียนและการพิมพ์ 
คำอธิบาย  ๕  การกำหนดตัวเลขสำหรับใชเ้ป็นหัวข้อ 
คำอธิบาย  ๖  การทำสำเนา 
คำอธิบาย  ๗  การเสนอหนังสือ  
คำอธิบาย  ๘  การจ่าหน้าซอง 
คำอธิบาย  ๙  การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ 
คำอธิบาย  ๑๐  รายงานการประชุม

คำอธิบาย 
ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม



การใช้บังคับของระเบียบ

 ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ

 ส่วนราชการใดมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานสารบรรณ 
 นอกเหนอืไปจากที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้  

 ให้ขอทำความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบนี้

 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย



การใช้บังคับของระเบียบ

หรือ

  ในกรณีที่

 กฎหมาย

 ระเบยีบวา่ดว้ยการรกัษาความปลอดภยัแหง่ชาต ิ

 ระเบยีบวา่ดว้ยการรกัษาความลบัของทางราชการ

  กำหนดวธิปีฏบิตัเิกี่ยวกับสารบรรณไว้เป็นอย่างอื่น  ให้ถือปฏิบัติ 
  ตามกฎหมาย หรือระเบียบว่าดว้ยการนั้น



ความหมายของงานสารบรรณ

การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม การทำลาย

งานสารบรรณ

งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร 



หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ

ได้แก่
  ๑.  หนังสือท่ีมีไปมาระหว่างส่วนราชการ

  ๒.  หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่่ส่วนราชการ  
       หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก

  ๓.  หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอก 
       มีมาถึงส่วนราชการ

  ๔.  เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ

  ๕.  เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ

  ๖.  ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์



ชนิดและแบบของหนังสือราชการ



ชนิดและแบบของหนังสือราชการ

๑. หนังสือภายนอก 
(แบบที่ ๑)

๒. หนังสือภายใน 
(แบบที่ ๒)

๓. หนังสือประทับตรา 
(แบบที่ ๓)

๔. หนังสือสั่งการ

คำสั่ง (แบบที่ ๔)

ระเบียบ (แบบที่ ๕)

ข้อบังคับ (แบบที่ ๖)

๕. หนังสือประชาสัมพันธ์

ประกาศ (แบบที่ ๗)

แถลงการณ์ (แบบที่ ๘)

ข่าว (แบบที่ ๙)

๖. หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้น 
หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

หนังสือรับรอง (แบบที่ ๑๐)

รายงานการประชุม (แบบที่ ๑๑)

บันทึก

หนังสืออื่น



กระดาษตราครุฑและกระดาษบันทึกข้อความ

กระดาษตราครุฑ กระดาษบันทึกข้อความ

๓ ซม.
๑.๕ ซม.



หนังสือภายนอก



หนังสือภายนอก

หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธ ี

ติดตอ่ระหว่างสว่นราชการ หรือ  
ส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใด   
ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ  หรือที่มีถึง
บุคคลภายนอก 

ใช้กระดาษตราครุฑ 

จัดทำตามแบบที่ ๑ ท้ายระเบียบ



ที่  นร ๐๑๐๖/๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชั้นความเร็ว (ถา้มี)

หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและ
ดำเนินการทางสารบรรณด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ  

แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ 

๑. ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น 

๒. ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว 

๓. ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทำได้

ชั้นความเร็ว



ที่  นร ๐๑๐๖/๒๕ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เลขที่หนังสือออกของราชการส่วนกลาง

หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม โดยเร่ิมจากตัวเลข ๐๑  
เรียงไปตามลำดับส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย   
การปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม  
สำหรับส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง ให้ใช้ตัวเลข ๐๐

หมายถึง สำนัก กอง หรือส่วนราชการที่มีฐานะ
เทียบเท่ากอง โดยเร่ิมจากตัวเลข ๐๑ เรียงไป
ตามลำดับส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย  
การแบ่งส่วนราชการ

นร ๐๑๐๖ /๒๕

เลขประจำเจ้าของเรื่อง

รหัสตัวพยัญชนะ 
ประจำกระทรวง

เลขทะเบียน 
หนังสือส่ง

ตัวเลขสองตัวแรก ตัวเลขสองตัวหลัง



ที่  นบ ๐๐๒๓/๒๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

เลขที่หนังสือออกของราชการส่วนภูมิภาค

หมายถึง อำเภอหรือกิ่งอำเภอ โดยเริ่มจากตัวเลข ๐๑ 
ซึ่งโดยปกติใหใ้ชส้ำหรับอำเภอเมือง เรียงไปตามลำดับ
ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

สำหรบัหนว่ยงานในราชการสว่นภมูภิาคทีข่ึน้กบัจงัหวดั
โดยตรง ให้ใช้ตัวเลข ๐๐

หมายถงึ หนว่ยงานในราชการสว่นภมูภิาค
ที่สังกัดจังหวัดหรืออำเภอ  

นบ ๐๐๒๓ /๒๕รหัสตัวพยัญชนะ 
ประจำจังหวัด

เลขทะเบียน 
หนังสือส่ง

เลขประจำเจ้าของเรื่อง

ตัวเลขสองตัวแรก ตัวเลขสองตัวหลัง



ที่  นร (กคร) ๐๑๐๖/๑๒๓ คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร 
ของหน่วยงานของรััฐ (กคร.) 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

การกำหนดเลขที่หนังสือออกของคณะกรรมการ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและ     
เลขประจำของเจ้าของเรื่อง  

ในกรณทีีค่ณะกรรมการประสงคจ์ะกำหนดรหสัตวัพยญัชนะเพ่มิขึน้ ใหก้ำหนดได ้      
ไม่เกินสี่ตัว โดยให้อยู่ในวงเล็บต่อจากรหัสตัวพยัญชนะของเจ้าของเรื่อง     
และรหัสตัวพยัญชนะดังกล่าวจะตอ้งไม่ซ้ำกับรหัสตัวพยัญชนะที่กำหนดไวใ้น    
ภาคผนวก ๑ แล้วต่อด้วยเลขประจำของเจ้าของเรื่อง 

สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง

รหัสตัวพยัญชนะของคณะกรรมการ

เลขที่หนังสือออกของคณะกรรมการ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี



ที่  นร ๐๑๐๖/ว ๑ สำนักนายกรัฐมนตร ี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

หนังสือเวียน

หนงัสอืเวยีน คอื หนงัสอืทีม่ถีงึผูร้บัเปน็จำนวนมาก มใีจความอยา่งเดยีวกนั 

ใหเ้พ่มิรหสัตวัพยญัชนะ           หนา้เลขทะเบยีนหนงัสอืสง่ ซึง่กำหนดเปน็เลขทีห่นงัสอืเวยีน
โดยเฉพาะ เริม่ตัง้แตเ่ลข ๑ เรยีงเปน็ลำดบัไปจนถงึสิน้ปปีฏทินิ หรอืใชเ้ลขทีข่องหนงัสอืทัว่ไป
ตามแบบหนงัสอืภายนอก อย่างหนึ่งอย่างใด 

เมื่อผูร้ับได้รับหนังสือเวียนแล้วเห็นว่าเรื่องนั้นจะต้องให้หน่วยงานหรือบคุคลในบงัคบับญัชา
ในระดบัตา่ง ๆ ได้รับทราบดว้ย กใ็หม้หีนา้ทีจ่ดัทำสำเนา หรือจัดส่งให้หน่วยงาน หรือบุคคล
เหล่านั้นโดยเร็ว

ว



ให้ลงชื่อส่วนราชการ สถานที่ราชการ หรือคณะกรรมการ ซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนั้น 

โดยปกติให้ลงที่ตั้งไวด้้วย

 สำนักนายกรัฐมนตรี 
 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 
      อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
  ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

  คณะกรรมการรถราชการ 
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
  ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

ที่  ........................ (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 
(ที่ตั้ง)

คำถาม  
การลงที่ตั้งจะวางรูปแบบอย่างไร

ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ



ที่  …………………. (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ)

๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕

(ที่ตั้ง)

ตัวเลขของวันที่

ชื่อเต็มของเดือน

ตัวเลขของปีพุทธศักราช

วัน เดือน ปี



ที่  นร ๑๐๐๒/ว ๔๗ สำนักนายกรัฐมนตรี 
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๓๐

เรื่อง  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองสำเนาหนังสือ

ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น   

ในกรณีที่เป็นหนังสือตอ่เนื่อง โดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม

เรื่อง



ที่  ............................. (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 
(ที่ตั้ง)

(วัน เดือน ปี)

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

(คำขึ้นต้น)  ......................................

ให้ใช้คำขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้คำขึ้นต้น  สรรพนาม 
และคำลงทา้ย ทีก่ำหนดไวใ้นภาคผนวก ๒ แลว้ลงตำแหนง่ของผูท้ีห่นงัสอืนัน้มถีงึ
หรือชื่อบุคคลในกรณีมีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหนา้ที่  

คำขึ้นต้น



ที่  นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ สำนักนายกรัฐมนตรี 
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓

เรื่อง  คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เรื่อง  และตัวอย่างการพิมพ ์

เรียน  ปลัดกระทรวงกลาโหม

กราบเรียน  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

เรียน  ท่านรองนายกรัฐมนตรี (.............................................)

เรียน  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (……........…………..)

ระบุคำนำนาม ชื่อ 
และนามสกุล
ระบุคำนำนาม 
และชื่อเต็ม

คำขึ้นต้น



ให้ใช้คำลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม 
และคำลงทา้ย ที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ๒

ที่  นร ............................. (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 
(ที่ตั้ง)

(วัน  เดือน  ปี)

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

(คำขึ้นต้น)  .............................. 

                    (ข้อความ) ...................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(คำลงท้าย) 
(ลงชื่อ)  

(พิมพ์ชื่อเต็ม) 
(ตำแหน่ง)

คำลงท้าย



ภาคผนวก ๒ 
คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้าย ในหนังสือราชการ 

และคำที่ใช้ในการจา่หน้าซอง

ผู้รับหนังสือ คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้าย คำที่ใช้ในการ 
จ่าหน้าซอง

๓.๑  ประธานองคมนตรี 
       นายกรัฐมนตร ี
       ประธานรัฐสภา 
       ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
       ประธานวุฒิสภา 
       ประธานศาลฎีกา 
       ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
       ประธานศาลปกครองสูงสุด 
       ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
       ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
       ประธานกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ
       ประธานกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 
       ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผู้ตรวจการแผ่นดิน 
       อัยการสูงสุด 
       รัฐบุรุษ 

กราบเรียน ข้าพเจ้า 
กระผม - ผม 
ดิฉัน - ท่าน

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง กราบเรียน

ที่มา : หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๙๑๓ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (แก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก ๒ ข้อ ๓.๑)



ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะหนังสือที่ส่วนราชการผู้รับหนังสือได้รับมาก่อนแล้ว 
จะจากส่วนราชการใดก็ตาม  โดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือและเลขที่หนังสือ    
วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช ของหนังสือนั้น 

ที่  นร ๐๑๐๖/ว ๔๙๗ สำนักนายกรัฐมนตรี 
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติมชื่อส่วนราชการและการกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำส่วนราชการ 
เรื่อง  ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา 

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

อ้างถึง  หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๐๗/ว ๗๔๖๐ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕

อ้างถึง (ถ้ามี)



การอ้างถึง  ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ิติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่  
มีเรื่องอื่นที่เป็นสาระสำคัญต้องนำมาพิจารณา จึงอ้างถึงหนังสือฉบับอื่น ๆ   
ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะให้ทราบด้วย 

     ยกตัวอย่างเชน่

อ้างถึง  หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๑๑๓๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

อ้างถึง  หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๖/๑๑๓๔  
          ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

อ้างถึง  หนังสือ นร. ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๑๑๓๓ ลว. ๑ พ.ค. ๕๕

อ้างถึง (ถ้ามี)



ที่  นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ สำนักนายกรัฐมนตรี 
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓

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

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

อ้างถึง  ..................................................................................................................................................... 

สิ่งที่สง่มาด้วย  สำเนาคำอธบิายการพมิพห์นงัสอืราชการภาษาไทยดว้ยโปรแกรมการพมิพใ์นเครือ่งคอมพวิเตอร ์
                    และตัวอย่างการพิมพ์  จำนวน ๓ แบบ

ให้ลงชื่อสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสารทีส่่งไปพร้อมกับหนังสือนั้น  

ในกรณีที่ไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ ให้แจ้งด้วยวา่ส่งไปโดยทางใด

สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)



ที่  ............................. (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 
(ที่ตั้ง)

(วัน เดือน ปี)

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

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

                  (ข้อความ) .............................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ให้ลงสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย   

หากมีความประสงค์หลายประการ ให้แยกเป็นข้อ ๆ

ข้อความ



ที่  .................................. (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 
(ที่ตั้ง)

(คำลงท้าย) 

(ลงชื่อ) 

(พิมพ์ชื่อเต็ม) 
(ตำแหน่ง)

ลงชื่อ  ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือ และให้พิมพช์ื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ
ไว้ใต้ลายมือชื่อ ตามรายละเอียดที่กำหนดไวใ้นภาคผนวก ๓  

ตำแหน่ง  ให้ลงตำแหน่งของเจา้ของหนังสือ

การลงชื่อและตำแหน่ง



หวัหนา้สว่นราชการระดบักรมขึน้ไป หรอืผูว้า่ราชการจงัหวดั เปน็ผูล้งชือ่ในหนงัสอื
ทุกกรณี

(คำลงท้าย) 

(ลงชื่อ) 

(พิมพ์ชื่อเต็ม) 

(ตำแหน่ง)

ที่  ………………………….……. (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 
(ที่ตั้ง)

การลงชื่อและตำแหน่ง



การลงชื่อแทน ผู้ลงชื่อแทนจะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับมอบหมาย หรือมอบอำนาจ  
ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน รักษาราชการแทน รักษาการแทน ปฏิบัติราชการแทน 
รักษาการในตำแหน่ง หรือทำการแทน ตามที่มีกฎหมายกำหนด

ขอแสดงความนับถือ 

(…………………………………………) 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ขอแสดงความนับถือ 

(…………………………………………) 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

ปฏิบัติราชการแทน  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

แบบที่ ๑ แบบที่ ๒

การลงชื่อและตำแหน่ง



หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป หรือผู้ว่าราชการจังหวัด จะกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งใด
ลงชื่อในหนังสือได้เฉพาะหนังสือที่อยู่ในหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหนง่นัน้  หรอืของสว่นราชการ
ซึง่อยูใ่นบงัคบับญัชาของผูด้ำรงตำแหนง่นัน้  และหนังสือดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์กับ
ส่วนราชการระดับกรม หรือจังหวัด

(คำลงท้าย) 

(ลงชื่อ) 

(พิมพ์ชื่อเต็ม) 

ตำแหน่ง

ที่  ………………………….……. (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 
(ที่ตั้ง)
สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง

การลงชื่อและตำแหน่ง



(คำลงท้้าย) 

(นางสาว……………………………………….) 
ตำแหน่ง

การลงชื่อและตำแหน่ง : การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ

การพิมพ์ชื่อเต็มของเจา้ของลายมือชื่อ  

  ให้ใช้คำนำนามว่า  นาย  นาง  นางสาว  หน้าชื่อเต็ม ใต้ลายมือชื่อ

เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้



(คำลงท้้าย) 

(คุณหญิง………………………………….) 
ตำแหน่ง

๑.  ในกรณีที่เจ้าของลายมือชื่อเป็นสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์          

การลงชื่อและตำแหน่ง : การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ

          

ให้ใช้คำนำนามตามกฎหมายว่าดว้ยการใชค้ำนำนามสตรี  เช่น  สตรีทั่วไปซึ่งมีสามี 
ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษขึ้นไป  
หรอืทีไ่ดร้บัพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณช์ัน้ทตุยิจลุจอมเกลา้ ตตยิจลุจอมเกลา้ 
และจตุตถจุลจอมเกล้า  ให้ใช้คำนำนามว่าท่านผู้หญิง หรือคุณหญิง แล้วแต่กรณี 
หน้าชื่อเต็มใต้ลายมือชื่อ



๑.  ในกรณีที่เจ้าของลายมือชื่อเป็นสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์          

การลงชื่อและตำแหน่ง : การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ



(คำลงท้้าย) 

(คำเต็มของบรรดาศักดิ…์…………………….) 
ตำแหน่ง

๒.  ในกรณีที่เจา้ของลายมือชื่อมีบรรดาศักดิ์ หรือฐานันดรศักดิ ์                                         
     ให้พิมพ์คำเต็มของบรรดาศักดิ์ หรือฐานันดรศักดิ์ ไว้ใตล้ายมือชื่อ

๓.  ในกรณีที่เจา้ของลายมือชื่อมียศที่ต้องใช้ยศประกอบชื่อ                                             

     ให้พิมพ์คำเต็มของยศไว้หน้าลายมือชื่อ และพิมพ์ชื่อเต็มไว้ใต้ลายมือชื่อ

         

    คำเต็มของยศ 

     

การลงชื่อและตำแหน่ง : การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ

(คำลงท้าย) 

(…………..……………………….) 
ตำแหน่ง

(คำลงท้้าย) 

(คำเต็มของฐานันดรศักดิ์……………………….) 
ตำแหน่ง



(คำลงท้าย) 

(ตำแหน่งทางวิชาการ……………………………………..) 
ตำแหน่ง

การใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม                                                      
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม    
พ.ศ. ๒๕๓๖
ตำแหน่งทางวิชาการ  หมายความว่า ตำแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  หรือ  
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ซึง่ไดร้บัแตง่ตัง้ตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัอดุมศกึษา  ไมว่า่จะเปน็
ตำแหน่งทางวิชาการประจำ  ตำแหน่งวิชาการพิเศษ  ตำแหน่งทางวิชาการเกียรติคุณ 
หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน

๔.  ในกรณีที่มีกฎหมาย หรือระเบียบกำหนดให้ใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำนาม  
     ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบว่าด้วยการนั้น

การลงชื่อและตำแหน่ง : การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ



การลงชื่อและตำแหน่ง : การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ

กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมีสิทธิใช้คำนำหน้านามอย่างอื่นด้วย  
ให้เรียงตามลำดับก่อนหลัง ดังนี้

 ๑.  ตำแหนง่ทางวิชาการ ๒.  ยศ   ๓.  บรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ หรือคำนำหน้านามสตรี 
       ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
       และมีิสิทธิใช้คำนำหน้านามนั้นตามกฎหมาย  
       ระเบียบ หรือประกาศของทางราชการ

การลงชื่อและตำแหน่ง แบบที่ ๑

     (คำลงท้าย) 

  

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

ตำแหน่ง

๒

๑ ๓

     

การลงชื่อและตำแหน่ง แบบที่ ๒

(คำลงท้าย) 

   

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

ตำแหน่ง

๑ ๒

๓



สำหรับหนังสือของคณะกรรมการ 
    ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องว่า  
   “ฝ่ายเลขานุการ”

ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 
     หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ

ส่วนราชการที่ออกหนังสือ ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

ระดับกระทรวง  
หรือทบวง

ให้ลงชื่อทั้งระดับกรม 
และกอง

ระดับกรมลงมา ให้ลงชื่อเพียงระดับกอง 
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง



ที่  ………………………….……. (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 
(ที่ตั้ง)

(คำลงท้าย) 
(ลงชื่อ)  

(พิมพ์ชื่อเต็ม) 

(ตำแหน่ง)

(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 
โทร. 
โทรสาร  
ไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส์

(วัน เดือน ปี)
เรื่อง  ...................................... 

(คำขึ้นต้น) 

อ้างถึง (ถ้ามี)  

ส่ิงที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) 

                (ข้อความ) …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



ที่………………………….…… (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 
(ที่ตั้ง)

(คำลงท้าย) 
(ลงชื่อ)  

(พิมพ์ชื่อเต็ม) 

(ตำแหน่ง)

(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 
โทร. 
โทรสาร 
ไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส์

ที่  นร ๐๑๐๖/ว ๒๕๒๕ สำนักนายกรัฐมนตรี 
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง



ที่………………………….…… (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 
(ที่ตั้ง)

(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 
โทร. 
โทรสาร 
ไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส์

ที่  นร ๐๑๐๖/๓๔๒๕ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง

(คำลงท้าย) 
(ลงชื่อ)  

(พิมพ์ชื่อเต็ม) 

(ตำแหน่ง)ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี



ที่………………………….…… (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 
(ที่ตั้ง)

(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 
โทร. 
โทรสาร 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ที่  นร ๐๑๐๖/๒๕ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

(คำลงท้าย) 
(ลงชื่อ)  

(พิมพ์ชื่อเต็ม) 

(ตำแหน่ง)ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง

ส่วนระเบียบกลาง



ที่………………………….…… (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 
(ที่ตั้ง)

(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 
โทร. 
โทรสาร 
ไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส์

(คำลงท้าย) 
(ลงชื่อ)  

(พิมพ์ชื่อเต็ม) 

(ตำแหน่ง)

ที่  .................................. ศาลากลางจังหวัด... 
(ที่ตั้ง)

สำนักงาน……............……

ผู้ว่าราชการจังหวัด...............



ที่………………………….…… (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 
(ที่ตั้ง)

(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 
โทร. 
โทรสาร 
ไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส์

(คำลงท้าย) 
(ลงชื่อ)  

(พิมพ์ชื่อเต็ม) 

(ตำแหน่ง)

ที่  นร ๐๑๐๖/๒๕๕๕ คณะกรรมการรถราชการ 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

ประธานกรรมการ... 
/กรรมการและเลขานุการ... 

/เลขานุการ…
ฝ่ายเลขานุการ



ที่  ............................. (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 
(ที่ตั้ง)

(วัน  เดือน  ปี)

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

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

                    (ข้อความ) …………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 

ขอแสดงความนับถือ 

(…………………………………) 
ตำแหน่ง

โทร.  โทรสาร

(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 

โทร.  X  XXXX  XXXX  ต่อ  XXX 
โทรสาร  X  XXXX  XXXX  

โทรสาร ให้พิมพ์หมายเลขโทรสาร 
ต่อจากหมายเลขโทรศัพท์

โทร. ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือ
หน่วยงานที่ออกหนังสือ และหมายเลขภายในตู้สาขา (ถ้ามี) ไว้ด้วย



 ข้อใดถูกต้อง

  ข.  โทร. ๐๒ - ๒๘๓ - ๔๕๕๔ 

  ค.  โทร. ๐ - ๒๒๘๓ - ๔๕๕๔ 

  ง.  โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๕๔ 

  ก.  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๕๔ 

  จ.  โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๕๔ (นางสาวสุพิชฌาย์ กลิ่นหอม) 

โทร.



ที่  ............................. (ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 
(ที่ตั้ง)

(วัน  เดือน  ปี)

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

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

                    (ข้อความ) ............................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ขอแสดงความนับถือ 

(…………………………………) 
ตำแหน่ง

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 
โทร. X XXXX XXXX  ต่อ  XXX 
โทรสาร X XXXX XXXX  

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สำเนาส่ง (ถ้ามี) 



ที่ ............................. (ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 
(ที่ตั้ง)

(วัน  เดือน  ปี)

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

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

                    (ข้อความ) ...................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ขอแสดงความนับถือ 

(…………………………………) 
ตำแหน่ง

สำเนาส่ง

(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 
โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๕๔ 
โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๘๙ 
ไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส์ 

สำเนาส่ง (ถ้ามี)

ใช้สำหรับกรณีทีผู่้ส่งจัดทำสำเนาส่งไปใหส้่วนราชการ หรือบุคคลอื่นทราบ 
และประสงค์จะให้ผู้รับทราบวา่ได้มีสำเนาส่งไปให้ผู้ใดแล้ว 

ให้พิมพ์ชื่อเต็ม  หรือชื่อย่อของสว่นราชการ  หรือชื่อบุคคล 
ที่ส่งสำเนาไปให้ เพือ่ใหเ้ปน็ทีเ่ขา้ใจระหวา่งผูส้ง่และผูร้บั

ถา้หากมรีายชือ่ทีส่ง่มาก ใหพ้มิพว์า่ส่งไปตามรายชื่อที่แนบ 
และแนบรายชื่อไปด้วย



หนังสือภายใน



หนังสือภายใน

หนงัสอืตดิตอ่ราชการทีเ่ปน็แบบพธิี
น้อยกว่าหนังสือภายนอก  

เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง 
ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน 

ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 

จัดทำตามแบบที่ ๒ ท้ายระเบียบ



ส่วนราชการ.……………………...…………………………………………………........................ 

ที่…………………………………………..…..……วันที่..………………………………………........... 

เรื่อง.…………………………………………………………….……………………………………..……. 

เรียน ……….………………………………………………..             

(ลงชื่อ) 

(…………………………………….) 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔

นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๒๐ ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓

คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์   
และตัวอย่างการพิมพ์

อ้างถึง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

(คำลงท้าย)

                  (ข้อความ) ……………………………..….……………………………………………………………………………….….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ.………………………………………………………………………………………………………........................ 

ที่………………………………………………..….………….……วันที่…………….……..…………………………………............ 

เรื่อง.……………………………………………………………………………………………………………..........................…….       

บันทึกข้อความ

ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ โดยมีรายละเอียดพอสมควร 
พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี)

ส่วนราชการที่ออกหนังสือ ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

ระดับกรมขึ้นไป ให้ลงชื่อทั้งระดับกรมและกอง

ระดับต่ำกว่ากรมลงมา
ให้ลงชื่อเพียงระดับกอง 

หรือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

ส่วนราชการ



บันทึกข้อความ

(พิมพ์ชื่อเต็ม) 

(ตำแหน่ง)

                  (ข้อความ) ……………………………..….……………………………………………………….…………………….….. 
………………………………………………………………………………………………………………….……….…….……………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหนว่ยงานที่ออกหนังสือ โทร.ส่วนราชการ.………………………………………………………………………………………………………........................ 

ที่……………………………………………….……………………วันที่.……………….…..………………….…….………............ 

เรื่อง.……………………………………………………………………………………………………………..........................…….. 

(คำขึ้นต้น)           

(ตำแหน่ง)



สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๕๔

                  (ข้อความ) ……………………………..….………………………………………………………….….…………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……….………………….

(พิมพ์ชื่อเต็ม) 

(ตำแหน่ง)ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการ..………………………………………………………………………………………………………................................. 

ที่…………………………………………………………..……….……วันที่....….…………..………………........……………….............. 

เรื่อง.……………………………………………………………………..…………………………….………………….………………………….. 

(คำขึ้นต้น)           

บันทึกข้อความ



สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๕๔

                  (ข้อความ) ………………………….…………..….…………………………………………………………….…………..….….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

(พิมพ์ชื่อเต็ม) 

(ตำแหน่ง)ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักกฎหมายและระเบียบกลางส่วนราชการ.………………………………………………………………………………………………………................................. 

ที่………………………………………………………………………… วันที.่.……………………..………………......………………........ 

เรื่อง.……………………………………………………………………..………………………………………………………………………….. 

(คำขึ้นต้น)           

บันทึกข้อความ



บันทึกข้อความ
สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๕๔ส่วนราชการ.…………………………………………………………………………………………………….................................... 

ที่………………………………………………………………..…….…วันที…่....……………..………………......………..………............ 

เรื่อง.……………………………………………………………………..………………………………………………………………………….. 

(คำขึ้นต้น)           

(พิมพ์ชื่อเต็ม) 

(ตำแหน่ง)ผูอ้ำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง

                  (ข้อความ) ……………………………..….…………………….…………………………………………………….……..….….. 
……………………………………………………………………………………………….………………….……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….



บันทึกข้อความ

จังหวัด... โทร. X  XXXX  XXXX

(พิมพ์ชื่อเต็ม) 

(ตำแหน่ง)ผู้ว่าราชการจังหวัด...

                  (ข้อความ) ……………….……………………..….…………………………………………………………………………….….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….

สำนักงาน...ส่วนราชการ..………………………………………………………………………………………………………................................ 

ที่…………………………………………………………………..….…วันที…่...……………..………………......………..………............ 

เรื่อง.……………………………………………………………………..………………………………………………………………………….. 

(คำขึ้นต้น)           



หนังสือภายใน

หนงัสอืตดิตอ่ราชการทีเ่ปน็แบบพธิี
น้อยกว่าหนังสือภายนอก  

เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง 
ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน 

ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 

จัดทำตามแบบที่ ๒ ท้ายระเบียบ

 ใหล้งรหสัตวัพยญัชนะและเลขประจำของเจา้ของเรือ่งตามทีก่ำหนดไวใ้นภาคผนวก ๑   
    ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง 

 สำหรบัหนงัสอืของคณะกรรมการ ใหก้ำหนดรหสัตวัพยญัชนะเพ่มิขึน้ไดต้ามความจำเปน็

ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน  
และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ

 ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น  
 ในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่อง โดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม  



หนังสือภายใน

หนงัสอืตดิตอ่ราชการทีเ่ปน็แบบพธิี
น้อยกว่าหนังสือภายนอก  

เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง 
ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน 

ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 

จัดทำตามแบบที่ ๒ ท้ายระเบียบ

ให้ใช้คำขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้คำขึ้นต้น 
สรรพนาม และคำลงท้ายที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ๒ 
แล้วลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อของบุคคลในกรณีที่  
มีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่

 ให้ลงสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย  
 หากมีความประสงค์หลายประการ ให้แยกเป็นข้อ ๆ 
 ในกรณีที่มีการอ้างถึงหนังสือท่ี่เคยมีติดต่อกัน หรือ 
 มีสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ระบุไว้ในข้อนี้

ให้ปฏิบัติตามหนังสือภายนอก 
โดยอนุโลม



หนังสือประทับตรา



หนังสือประทับตรา

หนังสือที่ใชป้ระทับตราแทนการลงชื่อ
ของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม 
ขึ้นไป  

โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหวัหนา้
สว่นราชการระดบักรมขึน้ไป        
เปน็ผูร้บัผดิชอบลงชือ่ยอ่กำกับตรา 

ใช้กระดาษตราครุฑ 

จัดทำตามแบบที่ ๓ ท้ายระเบียบ



หนังสือประทับตรา
หนังสือประทับตรา ใหใ้ชไ้ดท้ัง้ระหวา่งสว่นราชการกบัสว่นราชการ และ
ระหวา่งสว่นราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไมใ่ช่เรื่องสำคัญ  ไดแ้ก่

  ๑. การขอรายละเอียดเพ่ิม

  ๒. การส่งสำเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร

  ๓. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญ หรือการเงิน

  ๔. การแจ้งผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ

  ๕. การเตือนเรื่องที่ค้าง

  ๖. เรื่องซึ่งหัวหนา้ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกำหนดโดยทำเป็นคำสั่ง 
      ให้ใช้หนังสือประทับตรา



หนังสือประทับตรา

หนังสือที่ใชป้ระทับตราแทนการลงชื่อ
ของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม 
ขึ้นไป  

โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหวัหนา้
สว่นราชการระดบักรมขึน้ไป        
เปน็ผูร้บัผดิชอบลงชือ่ยอ่กำกับตรา 

ใช้กระดาษตราครุฑ 

จัดทำตามแบบที่ ๓ ท้ายระเบียบ

ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง 
ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ๑ ทับเลขทะเบียนหนังสือสง่

ใหล้งชือ่สว่นราชการ  หนว่ยงาน  หรอืบคุคลทีห่นงัสอืนัน้มถีงึ

 ให้ลงสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจงา่ย

ใหล้งชือ่สว่นราชการทีส่ง่หนงัสอืออก

ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน 
และตวัเลขของปพีทุธศกัราชทีอ่อกหนงัสอื

ให้ผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อย่อกำกับตรา

 ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ

 ใหล้งหมายเลขโทรศพัทข์องสว่นราชการเจา้ของเรือ่งและหมายเลขภายในต้สูาขา (ถา้ม)ี 
 ในกรณีที่ไม่มีโทรศัพท์ ให้ลงที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง



ส่วนราชการใดที่มีการติดต่อกับต่างประเทศ จะให้มีชื่อภาษาต่างประเทศเพ่ิมขึ้นด้วยก็ได้  โดยใหอ้ักษรไทยอยู่ขอบบน 
และอักษรโรมันอยู่ขอบล่างของตรา

อกัษรไทยชือ่กระทรวง ทบวง กรม  หรอืสว่นราชการทีเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่และมฐีานะเปน็กรม หรอืจงัหวดั อยูข่อบลา่งของตรา

๔.๕ ซม.

๓.๕ ซม. ๓ ซม.

ตราชื่อส่วนราชการ

ให้ประทับตราชื่อส่วนราชการด้วยหมึกแดง  

ให้ผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อย่อกำกับตรา



หนังสือสั่งการ
  ให้ใช้ตามแบบที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมาย 

     กำหนดแบบไว้โดยเฉพาะ 

  มี ๓ ชนิด ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ และขอ้บังคับ



คำสั่ง
บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชา
สั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วย
กฎหมาย 

ใช้กระดาษตราครุฑ 

จัดทำตามแบบที่ ๔ ท้ายระเบียบ



ระเบียบ
 บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ 
  ได้วางไว้  โดยจะอาศัยอำนาจ 
  ของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ 
  เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงาน 
  เป็นการประจำ 

 ใช้กระดาษตราครุฑ 

 จัดทำตามแบบที่ ๕ ท้ายระเบียบ



ข้อบังคับ
บรรดาขอ้ความทีผู่ม้อีำนาจหนา้ที ่
กำหนดใหใ้ชโ้ดยอาศยัอำนาจของ
กฎหมายทีบ่ญัญตัใิหก้ระทำได ้

ใช้กระดาษตราครุฑ 

จัดทำตามแบบที่ ๖ ท้ายระเบียบ



หนังสือประชาสัมพันธ์
  ให้ใช้ตามแบบที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมาย 

     กำหนดแบบไว้โดยเฉพาะ 

  มี ๓ ชนิด ได้แก่ ประกาศ  แถลงการณ์ และข่าว



ประกาศ
บรรดาข้อความที่ทางราชการ
ประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ    
หรือแนะแนวทางปฏิบัติ 

ใช้กระดาษตราครุฑ 

จัดทำตามแบบที่ ๗ ท้ายระเบียบ



แถลงการณ์

บรรดาขอ้ความทีท่างราชการแถลง
เพือ่ทำความเขา้ใจในกจิการของ
ทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือ
กรณใีด ๆ ใหท้ราบชดัเจนโดยทัว่กนั 

ใช้กระดาษตราครุฑ 

จัดทำตามแบบที่ ๘ ท้ายระเบียบ



ข่าว

บรรดาขอ้ความที่ทางราชการ      
เห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ 

จัดทำตามแบบที่ ๙ ท้ายระเบียบ 

อาจจัดทำแบบข่าวโดยมีรูปแบบ 
แตกต่างไปจากแบบที่กำหนดได้ 
โดยมีสาระสำคัญของหัวข้อข่าว 
ตามที่ระเบียบกำหนด



หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น 
หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

  คือ หนังสือที่ทางราชการทำขึ้นนอกจากที่กล่่าวมาแลว้ข้างต้น หรือหนังสือ  
     ทีห่นว่ยงานอืน่ใดซึง่มใิชส่ว่นราชการ หรอืบคุคลภายนอกมมีาถงึสว่นราชการ   
     และส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ  

  มี ๔ ชนิด คือ หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออื่น



หนังสือรับรอง

หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรอง 
แก่บุคคล นิติบุคคล หรือหนว่ยงาน    
เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด     
ให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จำเพาะ
เจาะจง 

ใช้กระดาษตราครุฑ 

จัดทำตามแบบที่ ๑๐ ท้ายระเบียบ



รายงานการประชุม

การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม 
ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุม 
ไว้เป็นหลักฐาน 

จัดทำตามแบบที่ ๑๑ ท้ายระเบียบ



การจดรายงานการประชุม

       ๑.  จดละเอียดทุกคำพูดของกรรมการ หรือผู้เข้ารว่ม
ประชุมทุกคน พร้อมด้วยมติ

        ๒.  จดย่อคำพูดที่เป็นประเด็นสำคัญของกรรมการ
หรือผูเ้ขา้รว่มประชมุ อนัเปน็เหตผุลนำไปสูม่ตขิองทีป่ระชมุ 
พรอ้มดว้ยมติ

        ๓.  จดแต่เหตุผลกับมติของที่ประชุม

อาจทำได้  ๓  วิธี



รายงานการประชุม

รายงานการประชุม.......................................... 

ครั้งที่.................... 

เมื่อ ........................................ 

ณ ............................................

๑/๒๕๖๕

๒๐๕ - ๑/๒๕๖๕



ให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม ซึ่งมาประชุม

ผู้มาประชุม

๑.  นาย......................       ....(ตำแหน่ง).....................       ประธานกรรมการ
๒.  นางสาว................       ....(ตำแหน่ง).....................       กรรมการ 
                                  ผู้แทน...........................
๓.  นาง.......................       ....(ตำแหน่ง)......................       กรรมการ 
                                  แทนผู้แทน......................

ผู้ไม่มาประชุม

ให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ไดร้ับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม ซึง่มไิดม้าประชมุ พร้อมทั้ง
เหตุผล (ถ้ามี)

๑.  นาย......................       ...(ตำแหน่ง).....................       ติดราชการ

๒.  นางสาว................       ...(ตำแหน่ง).....................       ลาประชุม 
                                  ผู้แทน............................



ผู้เขา้ร่วมประชุม

๑.  นางสาว....................                ...(ตำแหน่ง)....................   
                                              ...(หนว่ยงาน)..................                                        

ให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ที่ิมิได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม  ซึ่งได้เข้าร่วม
ประชุม (ถ้ามี)

เริ่มประชุมเวลา

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น.ให้ลงเวลาที่เร่ิมประชุม

๒.  นาย....................                     ...(ตำแหน่ง)....................   
                                              ...(หนว่ยงาน)..................                                        

เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น.



            ให้บันทึกข้อความที่ประชุม  โดยปกติให้เร่ิมด้วยประธานกล่าวเปิดประชุม   
และเรือ่งทีป่ระชมุ กบัมต ิหรอืขอ้สรปุของทีป่ระชมุในแตล่ะเรือ่งตามลำดบั ประกอบดว้ย
หัวข้อ ดังนี้

        ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

        ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

        ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

        ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

        ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

     (ข้อความ)………..……………………………………….………………….
……………………………………………………………………………………………..….



เลิกประชุมเวลา

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น.

 (ลงชื่อ) 
(พิมพ์ชื่อเต็ม) 
(ตำแหน่ง) 

เลขานุการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย  
ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้จดรายงานการประชุม

ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม

ให้ลงชื่อผู้จดรายงานการประชุมครั้งนั้น

(นางสาวสุพิชฌาย์  กลิ่นหอม)

ผู้จดรายงานการประชุม

นิติกรชำนาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

สุพิชฌาย์  กลิ่นหอม

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น.



การรับรองรายงานการประชุม 

 ๑. รับรองในการประชุมครั้งนั้น

อาจทำได้  ๓  วิธี

        ใช้สำหรับกรณีเรื่องเรง่ดว่น  ให้ประธานหรือเลขานุการของที่ประชุมอ่านสรุป 
มติให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

 ๒. รับรองในการประชุมครั้งต่อไป
        ประธานหรือเลขานุการ เสนอรายงานการประชุมครั้งที่แล้วมาให้ที่ประชุม
พิจารณารับรอง

 ๓. รับรองโดยการแจ้งเวียน

        ใช้ในกรณีที่ไม่มีการประชุมครั้งตอ่ไป  หรือมีแตย่ังกำหนดเวลาประชุมครั้งต่อไป
ไมไ่ด ้หรอืมรีะยะเวลาหา่งจากการประชมุครัง้นัน้มาก ใหเ้ลขานกุารสง่รายงานการประชมุ
ไปให้บุคคลในคณะกรรมการพิจารณารับรอง  ภายในระยะเวลาที่กำหนด



ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อ     
ผู้บังคับบัญชา  หรือ 

ข้อความซึ่งผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่      
ผู้ใต้บังคับบัญชา  หรือ 

ข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน  
ระดับต่ำกว่าสว่นราชการระดับกรม
ติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ

 ๑. ชื่อหรือตำแหน่งที่บันทึกถึง 

 ๒. สาระสำคัญของเรื่อง 

 ๓. ชื่อและตำแหน่ง 

 ใชค้ำขึน้ตน้ตามทีก่ำหนดไวใ้นภาคผนวก ๒

 ให้ลงใจความของเรื่องที่บันทึก  
 ถ้ามีเอกสารประกอบก็ให้ระบุไว้ด้วย

  ใหล้งลายมอืชือ่และตำแหนง่ของผูบ้นัทกึ  
  ในกรณีที่ไม่ใช้กระดาษบันทึกข้อความ  

    ใหล้งวัน เดือน ปี ที่บันทึกไว้ด้วย

  ให้มีหัวข้อดังต่อไปนี้
บันทึก

 ในกรณทีีบ่นัทกึจดัทำในระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืโดยการพมิพข์อ้ความในไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนกิส ์
     หรอืระบบสือ่สารอืน่ใดทีม่กีารยนืยนัตวัตน  จะพมิพช์ือ่ผูบ้นัทกึแทนการลงลายมอืชือ่  และจะไมล่ง 
     วนั เดอืน ปทีีบ่นัทกึกไ็ดห้ากระบบมกีารบนัทกึ วนั เดอืน ปไีวอ้ยูแ่ลว้

ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อ     
ผู้บังคับบัญชา  หรือ 

ข้อความซึ่งผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่      
ผู้ใต้บังคับบัญชา  หรือ 

ข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน  
ระดับต่ำกว่าสว่นราชการระดับกรม
ติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ



บันทึกข้อความ

๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓

คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์  
และตัวอย่างการพิมพ์

สกร.  โทร. ๒๖๓

นร ๐๑๐๖/๔๕๖๗

                   (ข้อความ) ……………………………..….……………………………………………..………….……………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(………………………..) 
ผอ.สกร.

ระบุคำนำนาม  
และชื่อเต็ม

ส่วนราชการ…..…………………………………………………….…………………..……….....................…………. 

ที่…..……………………………………………………..…….วันที่…..........................…………………..……………… 

เรื่อง…..………………………………………………………………………………………………........................………. 

เรียน  ปนร.   
        ผ่าน  ร.ปนร. (.............................)



หนังสืออื่น

หนังสืออื่น คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
เพื่อเป็นหลักฐานในราชการ ซึ่งรวมถึง ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ 
และสื่อกลางบันทึกข้อมูลด้วย หรือหนังสือของบุคคลภายนอก ที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ และ
เจ้าหน้าที่ไดร้บัเขา้ทะเบยีนรบัหนงัสอืของทางราชการแลว้ มรีปูแบบตามทีก่ระทรวง ทบวง กรม 
จะกำหนดขึ้นใชต้ามความเหมาะสม เว้นแต่มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให้ทำตามแบบ 
เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน และคำร้อง 
เป็นต้น 

สือ่กลางบนัทกึขอ้มลูดงักลา่วขา้งตน้ หมายความถงึ สือ่ใด ๆ ทีอ่าจใชบ้นัทกึขอ้มลูไดด้ว้ยอปุกรณ ์        
ทางอเิลก็ทรอนกิส ์รวมตลอดทัง้พืน้ทีท่ีส่ว่นราชการใชใ้นการจดัเกบ็ขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนกิสด์ว้ย 
เชน่ บรกิารคราวด ์(cloud computing)



การเขียนหนังสือราชการ



การเขียนหนังสือราชการ

ผู้เขียนหนังสือ ผู้รับหนังสือ



หลักทั่วไปที่นิยมยึดถือในการเขียนหนังสือราชการ

เขียนให้ถูกต้อง

เขียนให้ชัดเจน รัดกุม

เขียนให้บรรลุวัตถุประสงค์



ขั้นตอนการร่างหนังสือ

ขั้นตอนที่ ๑  ศึกษาวิเคราะห์เรื่อง 

ขั้นตอนที่ ๒  รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ ๓  ร่างหนังสือ 



ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาวิเคราะห์เรื่อง

Who

WhatHow

Why When

where

ประเด็นสำคัญ 
ของเรื่อง



ขั้นตอนที่ ๒ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อเท็จจริงครบถ้วน

กฎหมาย ระเบียบ  คำสั่ง   
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

แนววินิจฉัยเดิม (ถ้ามี)



ส่วนราชการ……………………………………………………………………………………………..................………………. 

ที่..........…………………………………………………………..วันที ่…………..…………………………………..........…..…… 

เรื่อง….....................……………………………………………………………………………………………..………………………. 

เรียน  ปนร.  ผ่าน  ร.ปนร. (……………………………..)

บันทึกข้อความ

               ๑.  ข้อเท็จจริง 
                    ………………………………………………………………………….….………………………….. 

               ๒.  การดำเนินการ 
                 สกร. ได้ติดต่อประสานงานอย่างไม่เป็นทางการกับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเป็นเจ้าของเรื่อง (ชื่อ  ตำแหน่ง  หมายเลขโทรศัพท)์ เพื่อขอ
ข้อมูลเกี่ยวกับ................ เพ่ิมเติม  และไดร้ับแจ้งว่า …………………………..



               ๑.  ข้อเท็จจริง 
                    ………………………………………………………………………….….………………………….. 

               ๒.  ข้อกฎหมายและระเบียบ 
                    ………………………………………………………………………….….………………………….. 

               ๓.  แนวทางข้อวินิจฉัยเดิมที่เกี่ยวข้อง 
                 นร. ได้เคยมีข้อวิินิจฉัย ………………………………………….……. 
แจ้งตามหนังสือ นร. ที่ นร ๐๑๐๖/๑๒๓๔๕ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐

ส่วนราชการ……………………………………………………………………………………………..................………………. 

ที่..........…………………………………………………………..วันที ่…………..…………………………………..........…..…… 

เรื่อง….....................……………………………………………………………………………………………..………………………. 

เรียน  ปนร.  ผ่าน  ร.ปนร. (……………………………..)

บันทึกข้อความ



ขั้นตอนที่ ๓ ร่างหนังสือ

การลำดับคำ ลำดับความที่ดี

ความสมเหตุสมผล

คำนึงถึงใจผู้ลงนาม

ถนอมใจผู้รับหนังสือ



การเขียนหนังสือราชการ

การเขียนช่ื่อเรื่อง



หลักการเขียน “ชื่อเรื่อง” ที่ดี

ย่อให้สั้นที่สุด

ควรเขียนให้เป็นประโยค หรือวลี

พอให้รูใ้จความว่าเป็นเรื่องอะไร

แยกความแตกต่างจากเรื่องอื่นได้

เก็บค้นอ้างอิงได้ง่าย



ย่อให้สั้นที่สุด

เรื่อง  การลงโทษข้าราชการพลเรือนที่กระทำผิดวินัยข้าราชการ  
       พลเรือนฐานทุจริตต่อหน้าที่



ถ้าขึ้นต้นด้วยคำกริยา จะชัดเจนดี

เรื่อง  ขออนุมัติ

เรื่อง  ขออนุญาต

เรื่อง  ขอหารือ

เรื่อง  ขอเชิญ



แยกความแตกต่างจากเรื่องอื่นได้

เรื่อง  แจ้งมติคณะรัฐมนตรี



เก็บค้นอา้งอิงได้ง่าย

เรื่อง  ขอเชิญประชุม



การใช้ชื่อเรื่องเดิม อาจทำให้ผู้รับสับสน

เรื่อง  ขอหารือเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
       ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม



ไม่พึงใช้ชื่อเรื่องที่ไม่พึงประสงค์

เรื่อง  การไม่อนุมัติเลื่อนเงินเดือนนอกเหนือโควตาปกติ 
       เป็นกรณีพิเศษ



          กรม…..........พจิารณาแลว้เหน็วา่  สำนกันายกรฐัมนตรมีวีทิยากรทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัระเบยีบ 
 สำนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นอย่างดี จึงขอเชิญ 
 วิทยากรจากสำนักนายกรัฐมนตรีไปบรรยายตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวขา้งต้น

          ด้วยกรม...............จะจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นขา้ราชการที่ดีให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่  
 จำนวน ๒๕ คน ระหวา่งวนัที ่๑ - ๒ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. และกำหนดใหม้ ี 
 การบรรยายหวัขอ้วชิาระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแ่กไ้ขเพ่มิเตมิ  
 ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม............. กรม….................  
 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ตรงประเด็น และสอดคล้องกับส่วนสรุปความ

          จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาใหค้วามอนเุคราะหว์ทิยากรบรรยายดงักลา่วขา้งตน้ตอ่ไปดว้ย   
 จักขอบคุณมาก

ส่วนสรุปความ



ตรงประเด็น และสอดคล้องกับส่วนสรุปความ

ก.  เรื่อง  ขอเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย... 
     เรียน  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยาย 
ดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย  จักขอบคุณมาก

ข.  เรื่อง  ขอเชิญวิทยากรบรรยาย... 
     เรียน  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อใดถูกต้อง



อาจใช้คำนามเป็นชื่อเรื่องได้  
กรณีที่มีความหมายกว้างและเป็นกลาง

 เรื่อง  ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
        วา่ด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ....



การเขียนหนังสือราชการ

อ้างถึง



ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะหนังสือที่ส่วนราชการผู้รับหนังสือได้รับมาก่อนแล้ว 
จะจากส่วนราชการใดก็ตาม  โดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือและเลขที่หนังสือ    
วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช ของหนังสือนั้น 

ที่  นร ๐๑๐๖/ว ๔๙๗ สำนักนายกรัฐมนตรี 
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติมชื่อส่วนราชการและการกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำส่วนราชการ 
เรื่อง  ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา 

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

อ้างถึง  หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๐๗/ว ๗๔๖๐ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕

อ้างถึง (ถ้ามี)



การอ้างถึง  ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ิติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่  
มีเรื่องอื่นที่เป็นสาระสำคัญต้องนำมาพิจารณา จึงอ้างถึงหนังสือฉบับอื่น ๆ   
ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะให้ทราบด้วย 

     ยกตัวอย่างเชน่

อ้างถึง  หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๑๑๓๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

อ้างถึง  หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๖/๑๑๓๔  
          ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

อ้างถึง  หนังสือ นร. ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๑๑๓๓ ลว. ๑ พ.ค. ๕๕

อ้างถึง (ถ้ามี)



ที่  นบ …………………… ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
๑๑๐๐๐

๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕

     ก.  อ้างถึง  หนังสือศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ …………… ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

ข้อใดถูกต้อง

     ข.  อ้างถึง  หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ ………….. ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

อ้างถึง



ที่  นบ ……………………. สำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า 
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
๑๑๐๐๐

๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔

   ก.  อ้างถึง  หนังสือสำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า ที่ นบ ……….. ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ข้อใดถูกต้อง

   ข.  อ้างถึง  หนังสือเทศบาลเมืองไทรม้า ที่ นบ ………… ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

อ้างถึง



ที่  นร ๐๑๐๖/๑๒๓๔ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕

    ก.  อ้างถึง  หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดว่นที่สุด ที่ นร ๐๑๐๖/๑๒๓๔  
                  ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

ข้อใดถูกต้อง

    ข.  อ้างถึง  หนังสือปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๖/๑๒๓๔  
                  ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

ด่วนที่สุด

อ้างถึง



การเขียนหนังสือราชการ

ส่ิงที่ส่งมาด้วย



ที่  นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ สำนักนายกรัฐมนตรี 
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓

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

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

อ้างถึง  ..................................................................................................................................................... 

สิ่งที่สง่มาด้วย  สำเนาคำอธบิายการพมิพห์นงัสอืราชการภาษาไทยดว้ยโปรแกรมการพมิพใ์นเครือ่งคอมพวิเตอร ์
                    และตัวอย่างการพิมพ์  จำนวน ๓ แบบ

ให้ลงชื่อสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสารทีส่่งไปพร้อมกับหนังสือนั้น  

ในกรณีที่ไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ ให้แจ้งด้วยวา่ส่งไปโดยทางใด

สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)



สิ่งที่ส่งมาด้วย

สิ่งที่สง่มาด้วย  สำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๙๑๓ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑ ฉบับ

สิ่งที่สง่มาด้วย  ต้นฉบับหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๙๑๓ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่สง่มาด้วย  ๑. สำเนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  จำนวน ๑๑๔ แผ่น 
                   ๒. สำเนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  จำนวน ๖ แผ่น 
                   ๓. สำเนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘  จำนวน ๑ แผ่น   

สิ่งที่สง่มาด้วย  สำเนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
                   จำนวน ๑๒๑ แผ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ....        จำนวน ๑ ชุด 
                   และเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 



ที่  .............................. (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 
(ที่ตั้ง)

(วัน เดือน ปี)

                                 (ข้อความ) ………………………….……………………………………………….………… 
             ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย ๑ และสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

                                 (ข้อความ) ………………………….………………………………………….………….…… 
             ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย ๑ …..(ข้อความ)…. ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม  
             สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  …...................................…… 

                   ๒.  …................…..................…  

สิ่งที่ส่งมาด้วย



                          (ข้อความ)…………………………………………………………………………..…   
           ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย

                          (ข้อความ)………………………………………………………..………..….………  
           ดังมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วย

           รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

           รายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระการประชุมฯ ที่แนบ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ..……………………………………………………………………………………………………………….………..  
             ที่…………………………………………………………..……..วันที่…..………………………………………………................…

เรื่อง.………………………………………………………………………………………………………………………………………..

สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔

นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๒๐ ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓

คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และตัวอย่างการพิมพ์

เรียน ……….………………………………………………………………………………….…..



การเขียนหนังสือราชการ

ข้อความ



ที่  ............................. (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 
(ที่ตั้ง)

(วัน เดือน ปี)

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

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

                  (ข้อความ) .............................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ให้ลงสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย   

หากมีความประสงค์หลายประการ ให้แยกเป็นข้อ ๆ

ข้อความ



เนื้อหาของหนังสือราชการ 
โดยปกติ จะประกอบด้วยเนื้อหา ๓ สว่น

                       ดว้ยมสีว่นราชการไดห้ารอืเกีย่วกบัการรบัรองสำเนาหนงัสอืวา่  ตามระเบยีบสำนกันายก- 
รัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ให้ใช้คำว่า “สำเนาถูกต้อง” นั้น จะใช้รวมถึงการรับรองสำเนา 
ที่เกิดจากการถ่ายเอกสารด้วยหรือไม่  อย่างไร

                       สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องการรับรองสำเนาหนังสือหรือเอกสาร นั้น 
ตามหลกัการของระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ใหใ้ชค้ำวา่ “สำเนาถกูตอ้ง”  
ไมว่า่สำเนานัน้จะทำดว้ยวธิกีารถา่ยเอกสาร คดัลอกหรอือดัสำเนาจากตน้ฉบบัจรงิกต็าม ดงันัน้ การรบัรองสำเนา 
ที่เกิดจากการถ่ายเอกสารจึงให้ใช้คำว่า “สำเนาถูกต้อง”  และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว การเรียก
สำเนาหนังสือที่เกิดจากการถ่ายเอกสารจึงให้ใช้คำว่า “สำเนาหนังสือ” ทำนองเดียวกัน

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบต่อไปด้วย

ความประสงค์

เหตุ

สรปุความ



การเขียนหนังสือราชการ

ข้อความส่วนเหตุ



ข้อความส่วนเหตุ

คือ ข้อความที่ผู้เขียนแจ้งไปยังผู้รับหนังสือ 
เพื่อเป็นการบอกกลา่วเลา่เหตุว่า เหตุใดจึงมีหนังสือไป

 การเริ่มเรื่องใหม่

 การอ้างเรื่องเดิม



การเร่ิมเรื่องใหม ่

“ด้วย” “เนื่องด้วย”

“เนื่องจาก” “โดยที่”



การเร่ิมเรื่องใหม ่

ควรใช้เป็นการบอกกล่าวเลา่เหตุ  
หรือเกริ่นขึ้นมาลอยๆ

      ด้วยมสี่วนราชการซึ่งมีการจัดทำข่าวสารเผยแพร่ และจำเป็น
ต้องจัดทำรูปแบบข่าวในลักษณะต่าง ๆ ที่มีหัวกระดาษโดยเฉพาะ 
ได้ขอทำความตกลงไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอใช้แบบข่าว
แตกตา่งไปจากทีร่ะเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยงานสารบรรณ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ กำหนด  นั้น

“ด้วย”



การเร่ิมเรื่องใหม ่

ควรใช้ในกรณีที่อ้างเปน็เหตุอันหนักแน่น 
ที่จำเป็นต้องมีหนังสือไป

         เนือ่งจากปัจัจบุนัไดม้กีารนำเครือ่งโทรสารมาใชอ้ยา่งแพรห่ลาย ดงันัน้    
เพื่ออำนวยความสะดวกในการใชเ้ครื่องโทรสารติดต่อสื่อสารในราชการ  
จึงเห็นสมควรกำหนดให้มีการระบุหมายเลขโทรสารในหนังสือราชการ นั้น 

         อาศยัอำนาจตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยงานสารบรรณ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ ขอ้ ๘ ปลดัสำนกันายกรฐัมนตรจีงึกำหนดวธิปีฏบิตัใินการระบ ุ
หมายเลขโทรสารในหนงัสอืราชการ โดยใหพ้มิพต์อ่จากหมายเลขโทรศพัท.์..

“เนื่องจาก”



การอ้างเรื่องเดิม

ขึ้นต้นด้วยคำว่า ตามดว้ยขอ้ความซึง่สรปุใจความ
สำคญัของเรือ่งทีเ่คยตดิตอ่กนัโดยยอ่

แล้วตามด้วยคำว่า 
“ตามที่”

“ตาม”

“นั้น”

“ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น”



การอ้างเรื่องเดิม

จะต่อด้วยคำนาม

      ตามหนังสือที่อ้างถึง...

      ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี...

“ตาม”



ตัวอย่างการอ้างเรื่องเดิม

 อ้างถึง  หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/๑๒๓๕ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 อ้างถึง  โทรสารของสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐

 อ้างถึง  หมายเรียกพยานบุคคล ศาลอาญากรุงเทพใต้ คดีหมายเลขดำที่ ๑๑๑/๒๕๕๐   
           ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐



     ก.  ตามบันทึกข้อความสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๒๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓   
         สำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า ……. ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น

อ้างถึง 

     ข.  ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๒๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  
         สำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า ……. ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น

ข้อใดถูกต้อง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ..……………………………………………………………………………………………………………….………..  
             ที่……………………………………………………………..…….วันที่…..………………………………………………............…

เรื่อง.………………………………………………………………………………………………………………………………………..

สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔

นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๒๐ ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓

คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และตัวอย่างการพิมพ์

เรียน ……….………………………………………………………………………………….…..



การอ้างเรื่องเดิม

      ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบ...

      ตามที่ไดป้ระกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี...

จะต่อด้วยประโยค“ตามที่”



การอ้างเรื่องเดิม

  หากเรื่องเดิมมีรายละเอียดไม่มากนัก

  หากเรื่องเดิมมีรายละเอียดค่อนข้างมาก  
    แต่ได้สรุปใจความสำคัญของเรื่องที่เคยติดต่อกันโดยย่อ

“นั้น”

“ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น”



              กรม...พจิารณาแลว้เหน็วา่ สำนกันายกรฐัมนตรมีวีทิยากรทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไ้ขเพ่ิมเติม เป็นอย่างดี จึงขอเชิญวิทยากรจากสำนักนายกรัฐมนตรี 
ไปบรรยายตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวขา้งต้น

ตัวอย่างการอ้างเรื่องเดิม

            ตามหนังสือทีอ่้างถึง  แจ้งว่า  กรม…จะจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ด ี
ใหแ้กข่า้ราชการบรรจใุหมใ่นสงักดั ระหวา่งวนัที ่๑ - ๒ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕         ขอเชญิขา้ราชการ   
สำนกันายกรฐัมนตรเีปน็วทิยากรบรรยายหวัขอ้วชิาระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยงานสารบรรณ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม... กรม...  ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 

              ด้วยกรม...จะจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน ๒๕ คน    
 ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  และกำหนดให้มีการบรรยายหัวข้อวิชา 
 ระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแ่กไ้ขเพ่มิเตมิ ในวนัที ่๑ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕   
 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม... กรม… รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย

            ตามหนังสือทีอ่้างถึง  แจ้งว่า  กรม….จะจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการเปน็ขา้ราชการที่ด ี
ใหแ้กข่า้ราชการบรรจใุหมใ่นสงักดั ระหวา่งวนัที ่๑ - ๒ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕               ขอเชญิขา้ราชการ  และ



              กรม…พจิารณาแลว้เหน็วา่ สำนกันายกรฐัมนตรมีวีทิยากรทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นอย่างดี จึงขอเชิญวิทยากรจากสำนักนายกรัฐมนตรี 
ไปบรรยายตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวขา้งต้น

ตัวอย่างการอ้างเรื่องเดิม

            ตามหนังสือทีอ่้างถึง  แจ้งว่า  กรม…จะจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ด ี
ใหแ้กข่า้ราชการบรรจใุหมใ่นสงักดั ระหวา่งวนัที ่๑ - ๒ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕         ขอเชญิขา้ราชการ   
สำนกันายกรฐัมนตรเีปน็วทิยากรบรรยายหวัขอ้วชิาระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยงานสารบรรณ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม... กรม...  ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 

              ด้วยกรม...จะจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน ๒๕ คน    
 ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  และกำหนดให้มีการบรรยายหัวข้อวิชา 
 ระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแ่กไ้ขเพ่มิเตมิ ในวนัที ่๑ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕   
 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม... กรม… รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย

            ตามหนังสือทีอ่้างถึง  แจ้งว่า  กรม…จะจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ด ี
ใหแ้กข่า้ราชการบรรจใุหมใ่นสงักดั ระหวา่งวนัที ่๑ - ๒ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕               ขอเชญิขา้ราชการ  และ



การอ้างเรื่องเดิม

             ตามหนังสือที่อ้างถึง  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้สง่เรื่อง  

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

…………………………………………..…....................................................……… 
ไปเพือ่ขอใหส้ำนกันายกรฐัมนตรพีจิารณาเสนอความเหน็ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น

ชื่อเรื่องของที่เคยติดตอ่กัน



การเขียนหนังสือราชการ

ข้อความส่วนความประสงค์



ข้อความส่วนความประสงค์

ต้องระลึกถึงผู้ที่จะรับหนังสือวา่เข้าใจถูกตอ้งตามความประสงค์ 
ที่มีหนังสือไป

             สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า ……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
จึงขอให้.................................................................................................

คือ ข้อความที่ผู้เขียนแจ้งความประสงค์ไปยังผู้รับหนังสือ 
เพื่อให้ทำอะไร หรือทำอย่างไร



ตัวอย่างข้อความส่วนความประสงค์

           ฉะนั้น  ในการจัดหากระดาษและซองเพื่อใช้ในราชการ 

สำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้ถือปฏิบัติ 

ตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  

โดยเคร่งครัดต่อไป



ตัวอย่างข้อความส่วนความประสงค์

      การตรวจสอบเอกสารทีส่่งมามีเป็นจำนวนมาก   
แต่เนื่องจากมีเวลาตรวจสอบจำกัด  จึงไม่สามารถ
ดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด จึงขอเลื่อน 
เวลาการตรวจสอบดังกล่าว 



ข้อความส่วนความประสงค์

ข้อความส่วนความประสงค ์ หากมีหลายข้อ 
ให้แยกเปน็ข้อ ๆ เพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจงา่ย

             สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีความเห็นประกอบการ 
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีดังนี้ 
             ๑.  ……………………………… 
             ๒.  ………………………………



ตัวอย่างข้อความส่วนความประสงค์
             สำนักนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรถราชการ พิจารณาแล้วเห็นว่า 
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ขอ้ ๔ ได้กำหนด... 
ดังนั้น  สำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอความร่วมมือให้ส่วนราชการต่าง ๆ กำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบ
การใช้รถส่วนกลาง...เพื่อให้การใช้รถส่วนกลางเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ  โดยให้ถือปฏิบัติ    
อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 
             ๑.  กำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการใช้รถสว่นกลาง... 
             ๒.  ตรวจสอบใบอนุญาตขอใช้รถส่วนกลางตามแบบ ๓ ท้ายระเบียบฯ… 
             ๓.  ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า มขี้าราชการรายใด... 
             ๔.  ในการขออนุญาตให้นำรถส่วนกลางไปเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราว... 
             ๕.  กรณีรถส่วนกลางคันใด ได้รับอนุมัติยกเว้นการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัด 
ของสว่นราชการไวท้ีด่า้นขา้งนอกรถ  หรอืไดร้บัอนญุาตใหน้ำไปเกบ็รกัษาทีอ่ืน่เปน็การชัว่คราวอนัเนือ่งมาจาก... 
ส่วนราชการต่าง ๆ สมควรพิจารณาทบทวนเหตุผลและความจำเป็นของการอนุมัติหรืออนุญาตดังกล่าว 
ในชว่งเวลาอนัเหมาะสมอยูเ่สมอ เชน่ อยา่งนอ้ยปลีะครัง้ ภายในวนัที ่๓๐ กนัยายน ของทกุป ี เพือ่ปอ้งกนั   
มใิหม้กีารนำรถสว่นกลางกลางไปใชเ้สมอืนเปน็รถประจำตำแหนง่และเบกิจา่ยคา่เชือ้เพลงิของรถสว่นกลาง
อันเป็นเท็จ... รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวใหค้ณะกรรมการรถราชการเพื่อทราบด้วย



เรียน  หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

             สำนกักฎหมายและระเบยีบกลางขอสง่สำเนาหนงัสอืสำนกันายกรฐัมนตร ีที ่นร ๐๑๐๖/ว ๑๑๙   
ลงวนัที ่๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๓  เรือ่ง คำอธบิายการพมิพห์นงัสอืราชการภาษาไทยดว้ยโปรแกรมการพมิพ ์   
ในเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์ มาเพื่อโปรดทราบ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร     
ที่แนบมาพร้อมนี้                    

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ            สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง  โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔ 

ที่  นร ๐๑๐๖/ว ๑๒๓                             วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓

เรื่อง คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และตัวอย่างการพิมพ์

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

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

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

(……………………………………….) 
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง



ที่  นร ๐๑๐๑/ว ๒๑ 

ถึง  กระทรวง  กรม  และจังหวัด

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
กองกลาง 
โทร. x xxxx xxxx 
โทรสาร x xxxx xxxx

                    สำนักนายกรัฐมนตรีขอส่งหนังสือ “สำนักนายกรัฐมนตรีีปีที่ ๘๒” จำนวน ๑ เล่ม 
ดังแนบ  มาเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ราชการต่อไป

สำนักนายกรัฐมนตรี 
๒  มกราคม  ๒๕๕๗



การเขียนหนังสือราชการ

ข้อความส่วนสรุปความ



ข้อความส่วนสรุปความ

  ให้เขียนแสดงจุดมุ่งหมายโดยสรุป ว่าต้องการให้  
      ผู้รับหนังสือทำอะไร  หรือทำอย่างไร 

  มักขึ้นต้นด้วยคำวา่ “จึง” แล้วต่อด้วยวัตถุประสงค์  
      ที่ต้องการให้ผู้รับหนังสือทำอะไร หรือทำอย่างไร

คือ ข้อความที่ผู้เขียนสรุปใจความของเนื้อเรื่อง 
เพื่อเปน็การย้ำความประสงค์ให้ผู้รับหนังสือทราบ



ตัวอย่างข้อความส่วนสรุปความ

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาแจ้งส่วนราชการในสังกัดทราบต่อไปด้วย 

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

            จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ  อนึง่ สำนกังานแหง่นีจ้ะยา้ยทีท่ำการ... และไดเ้ปลีย่นแปลง
หมายเลขโทรศัพท์เปน็...

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป และกรุณาแจ้ง   
สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ และหนว่ยงานของรฐัในกำกบัดแูลทราบและถอืปฏบิตัโิดยเครง่ครดั
ตอ่ไปดว้ย จักขอบคุณมาก

            จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบและถอืปฏบิตัติอ่ไป และขอไดโ้ปรดแจง้ใหห้นว่ยงาน
ในสังกัดทราบ เพื่อถือปฏิบัติต่อไปด้วย 



ตัวอย่างข้อความส่วนสรุปความ
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา...

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอไดก้รุณาลงนามในหนังสือ...............  
ตามที่เสนอมาพรอ้มนี้

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาดำเนนิการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไปดว้ย จกัขอบคณุมาก

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณมาก

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

       จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณานำเสนอคณะรฐัมนตรตีอ่ไป  ทัง้นี ้ สำนกันายกรฐัมนตร ี 
ไดน้ำเรยีนรองนายกรฐัมนตร ี(............) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแลว้



การเชิญประชุม

  แจ้งกำหนดนัดประชุมให้ทราบ 

  ขอให้ไปเข้าร่วมประชุม



การขอให้พิจารณาดำเนินการ

  ขอให้พิจารณาดำเนินการ 

  ขอให้แจ้งผลการพิจารณาดำเนินการให้ทราบด้วย



การขอหารือ

  ขอให้พิจารณาข้อหารือ 

  ขอให้แจ้งผลการพิจารณาให้ทราบด้วย



การเขียนหนังสือราชการ

การกำหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะ



หนังสือภายใน 

หนังสือภายใน 

ในกรณีที่กระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดใด 

ประสงค์จะกำหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะ  

เพื่อใช้ตามความเหมาะสมก็ให้กระทำได้



หนังสือภายใน

หนงัสอืตดิตอ่ราชการทีเ่ปน็แบบพธิี
น้อยกว่าหนังสือภายนอก  

เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง 
ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน 

ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 

จัดทำตามแบบที่ ๒ ท้ายระเบียบ



เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

                 ดว้ยสำนักงานปลัดสำนักนายรัฐมนตรี................................................................................................................ 
.................................................................................................. ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

                  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วขอเรียนว่า.............................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
จึง.............................................................................................................................................................................................. 

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย  จักขอบคุณมาก

บันทึกข้อความ

(พิมพ์ชื่อเต็ม) 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ส่วนราชการ………………………………………………………………………….………………………….…….………..…………… 

ที่...............................................................................วันที.่........................................................................... 
เรื่อง..............................................................................................................................................................  
              

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง  โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๕๔

ตัวอย่าง



เรียน  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 

                 ตามหนังสือกรมประชาสัมพันธ์ ที่ นร ..................................... ลงวันที่............................... กรมประชาสัมพันธ์ 
ได้ขอ...........................................................................................................................................................................................  
.................................. ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 

                  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วขอเรียนว่า.............................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
จึง.............................................................................................................................................................................................. 

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บันทึกข้อความ

(พิมพ์ชื่อเต็ม) 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ส่วนราชการ………………………………………………………………………….………………………….…….………..…………… 

ที่...............................................................................วันที.่........................................................................... 
เรื่อง..............................................................................................................................................................  
              

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง  โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๕๔

ตัวอย่าง



(คำขึ้นต้น) 

                 ๑.  เรื่องเดิม 
                      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                 ๒.  ข้อเท็จจริง 
                      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                 ๓.  การดำเนินการ 
                      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                 ๔.  ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
                      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                 ๕.  ข้อพิจารณา                                 
                      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                 ๖.  ข้อเสนอ 
                      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

บันทึกข้อความ

(พิมพ์ชื่อเต็ม) 
ตำแหน่ง

ส่วนราชการ………………………………………………………………………….………………………….…….………..…………… 

ที่...............................................................................วันที.่........................................................................... 
เรื่อง..............................................................................................................................................................  
              

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง  โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๕๔

ตัวอย่าง



(คำขึ้นต้น) 

                 ๑.  ข้อเท็จจริง 
                      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                 ๒.  ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
                      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                 ๓.  ข้อพิจารณา                                 
                      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                 ๔.  ข้อเสนอ 
                      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

บันทึกข้อความ

(พิมพ์ชื่อเต็ม) 
ตำแหน่ง

ส่วนราชการ………………………………………………………………………….………………………….…….………..…………… 

ที่...............................................................................วันที.่........................................................................... 
เรื่อง..............................................................................................................................................................  
              

ตัวอย่าง

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง  โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๕๔



                   ๑.  เรื่องเดิม 
                        ๑.๑  …..………………………………….………………………………………………….......…………………………. 
………………………….........……………….. 
                         ๑.๒  …..…………………………………………………………………………………………….........…………………. 

                  ๒.  ข้อเท็จจริง 
                        …………………………………………………………...…………………………………………………….......…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                   ๓.  การดำเนินการ 
                        ………………………………………………………………………………………………………........…………………. 

                

ส่วนราชการ………………………………………………………………………….………………………….…….……...…..………… 

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

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

 ๔.  ข้อกฎหมาย...

บันทึกข้อความ

(คำขึ้นต้น)

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง  โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๕๔

ตัวอย่าง



- ๒ - 

                   ๔.  ขอ้กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
                        ๔.๑  พระราชบัญญัติ............................................ 
                               มาตรา....…………….…………………………............…………………………..……………………………. 
.................................................................................................... 
                        ๔.๒  ระเบียบ.......................................... 

                      ข้อ ............................................................................................................................ 

                   ๕.  ข้อพิจารณา                                 
                        ………………………………………………………………………………………………………........…………………. 
                         ๕.๑  ………………....…………………………………………………………………………………….........…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                         ๕.๒  ………………………………………………....…………………………………………………………….........…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                   ๖.  ข้อเสนอ 
                        ………………………………………………………………………………………………………………………….

(พิมพ์ชื่อเต็ม) 
ตำแหน่ง

ตัวอย่าง



ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อ     
ผู้บังคับบัญชา  หรือ 

ข้อความซึ่งผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่      
ผู้ใต้บังคับบัญชา  หรือ 

ข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน  
ระดับต่ำกว่าสว่นราชการระดับกรม
ติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ

 ๑. ชื่อหรือตำแหน่งที่บันทึกถึง 

 ๒. สาระสำคัญของเรื่อง 

 ๓. ชื่อและตำแหน่ง 

 ใชค้ำขึน้ตน้ตามทีก่ำหนดไวใ้นภาคผนวก ๒

 ให้ลงใจความของเรื่องที่บันทึก  
 ถ้ามีเอกสารประกอบก็ให้ระบุไว้ด้วย

  ใหล้งลายมอืชือ่และตำแหนง่ของผูบ้นัทกึ  
  ในกรณีที่ไม่ใช้กระดาษบันทึกข้อความ  

    ใหล้งวัน เดือน ปี ที่บันทึกไว้ด้วย

  ให้มีหัวข้อดังต่อไปนี้
บันทึก

 ในกรณทีีบ่นัทกึจดัทำในระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืโดยการพมิพข์อ้ความในไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนกิส ์
     หรอืระบบสือ่สารอืน่ใดทีม่กีารยนืยนัตวัตน  จะพมิพช์ือ่ผูบ้นัทกึแทนการลงลายมอืชือ่  และจะไมล่ง 
     วนั เดอืน ปทีีบ่นัทกึกไ็ดห้ากระบบมกีารบนัทกึ วนั เดอืน ปไีวอ้ยูแ่ลว้

ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อ     
ผู้บังคับบัญชา  หรือ 

ข้อความซึ่งผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่      
ผู้ใต้บังคับบัญชา  หรือ 

ข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน  
ระดับต่ำกว่าสว่นราชการระดับกรม
ติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ



เรียน  ปนร.  ผ่าน  ร.ปนร. (..................................) 

                 ๑.  เรื่องเดิม 
                      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                 ๒.  ข้อเท็จจริง 
                      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                 ๓.  การดำเนินการ 
                      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                 ๔.  ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
                      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                 ๕.  ข้อพิจารณา                                 
                      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                 ๖.  ข้อเสนอ 
                      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

บันทึกข้อความ

(พิมพ์ชื่อเต็ม) 
ผอ.สกร.

ส่วนราชการ………………………………………………………………………….………………………….…….………..…………… 

ที่...............................................................................วันที.่........................................................................... 
เรื่อง.............................................................................................................................................................. 

สกร.  โทร. ๔๕๕๔

ตัวอย่าง



เรียน  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   
        ผ่าน  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (...................................) 

                 ๑.  เรื่องเดิม 
                      ๑.๑  …..……………………………………………………………………………………….......…………………………. 
………………………………………….. 
                       ๑.๒  …..……………………………………………………………………………………………….........…………………. 

                 ๒.  ข้อเท็จจริง 
                      …………………………………………………………………………………………………………………….......…………. 

                 ๓.  การดำเนินการ 
                      ……………………………………………………………………………………………………………........…………………. 

                

ส่วนราชการ………………………………………………………………………….………………………….…….……...…..………… 

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

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

บันทึกข้อความ

 ๔.  ข้อกฎหมาย...

สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง  โทร. ๔๕๕๔

ตัวอย่าง



- ๒ - 

                ๔.  ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
                     ๔.๑  พระราชบัญญัติ.............. 
                            มาตรา....……………………………………………............………………………………………………………. 
....................................... 
                     ๔.๒ ระเบียบ.......................................... 

                   ขอ้ ................................................................................................................................ 

                ๕.  ข้อพิจารณา                                 
                      ……………………………………………………………………………………………………………........…………………. 
                      ๕.๑  …………………………………………………………………………………………………………….........…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                      ๕.๒  …………………………………………………………………………………………………………………….........…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                 ๖.  ข้อเสนอ 
                      ……………………………………………………………………………………………………………………………….

(พิมพ์ชื่อเต็ม) 
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง

ตัวอย่าง



การพิมพ์หนังสือราชการ

พิมพ์ไม่ตก มีความรู้ในตัวสะกด

ตัวการันต์ ตัวย่อ



การพิมพ์หนังสือราชการ



การพิมพ์หนังสือราชการ

- ๒ - 

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

  การพิมพ์หนังสือราชการที่ต้องใช้กระดาษตราครุฑ  ถา้มีข้อความมากกว่า ๑ หนา้    
   หนา้ตอ่ไปใหใ้ชก้ระดาษไมต่อ้งมตีราครฑุ  แตใ่หม้คีณุภาพเชน่เดยีวหรอืใกลเ้คยีงกับ 
   แผ่นแรก

  การพิมพ์หนังสือที่มีหลายหนา้ ต้องพิมพ์เลขหน้า โดยให้พิมพ์ตัวเลขหนา้กระดาษ 
   ไว้ระหว่างเครื่องหมายยัติภังค์ ( - ) ที่กึ่งกลางด้านบนของกระดาษ



การพิมพ์หนังสือราชการ

- ๒ - 

          …………………………………………………….……………………………………………….…รถประจำ-  
          ตำแหน่ง……………………………..……………………………………………….………… 

                          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

                                                            (คำลงท้าย) 

  

  ถา้คำสดุทา้ยของบรรทดัมหีลายพยางค ์ไมส่ามารถพมิพจ์บคำในบรรทดัเดยีวกนัได ้  
   ให้ใช้เครื่องหมายยัติภังค์ ( - ) ระหว่างพยางค์

  ควรจะต้องมีขอ้ความของหนังสือเหลือไปพิมพ์ในหน้าสุดทา้ยอย่างน้อย ๒ บรรทัด  
   กอ่นพิมพ์คำลงทา้ย



การพิมพ์หนังสือราชการ

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

                                                                       สำนักนายกรัฐมนตรี... 
      

  การพมิพห์นงัสอืทีม่คีวามสำคญัและมจีำนวนหลายหนา้ ใหพ้มิพ ์คำตอ่เนือ่ง ของขอ้ความ  
     ทีจ่ะยกไปพมิพห์นา้ใหมไ่วด้า้นลา่งทางมมุขวาของหนา้นัน้ ๆ แลว้ตามดว้ย … (จดุ ๓ จดุ)    
     โดยปกตใิหม้ใีหเ้วน้ระยะหา่งจากบรรทดัสดุทา้ย ๓ ระยะบรรทดัพมิพ ์



การกำหนดตัวเลขสำหรับใช้เป็นหัวข้อ

ฯลฯ

            ๑.  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก                                             
                 ๑.๑  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
                        ๑.๑.๑  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
                                 ๑.๑.๑.๑  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
                                             ๑.๑.๑.๑ (๑)  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
                                                              ๑.๑.๑.๑ (๑.๑)  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก                                                                           
                                                                                  ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑)  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
                                                                                                          ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๑)  กกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
                                                                                                          ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๒)  กกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
                                                                                  ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๒)  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก                                                               
                                                              ๑.๑.๑.๑ (๑.๒)  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
                                             ๑.๑.๑.๑ (๒)  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก                                
                                 ๑.๑.๑.๒  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
                        ๑.๑.๒  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
                 ๑.๒  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
            ๒.  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

๒.๕ ซม.
๓ ซม. ๒ ซม.



การเว้นวรรค

  การเว้นวรรคโดยทั่วไปเว้น ๒ จังหวะเคาะ 

  การเว้นวรรคระหว่างหัวข้อเรื่องกับเรื่อง ใหเ้ว้น ๒ จังหวะเคาะ

  การเว้นวรรคในเนื้อหา  

  เรื่องที่พิมพ์มีเนื้อหาเดียวกัน ให้เวน้ ๑ จังหวะเคาะ 

  เรื่องที่พิมพ์มีเนื้อหาต่างกัน ให้เว้น ๒ จังหวะเคาะ



     เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรถราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

     เรียน  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

                 สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
     งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้อ ๘ กำหนดให้………..

                 ดว้ยสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควรให้มีหลักเกณฑแ์ละวิธีปฏิบัติในการ...

                 ตามหนงัสอืทีอ่า้งถงึ สำนกันายกรฐัมนตรไีดแ้จง้การแกไ้ขเพ่มิเตมิภาคผนวก ๒ ขอ้ ๓.๑  
      โดยเห็นสมควรให้ใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ......................................     
      ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 

การเว้นวรรค

๒ จังหวะเคาะ

๒ จังหวะเคาะ

๒ จังหวะเคาะ

๑ จังหวะเคาะ

ห้ามเว้นวรรค



การเว้นวรรค

ข้อใดเว้นวรรคได้ถูกต้อง

 ก.  ที่ นร ๐๑๐๖/๑๒๓๔ 

 ข.  ที่ นร๐๑๐๖/๑๒๓๔ 

 ค.  ที่ นร ๐๑๐๖/  ๑๒๓๔ 

 ก.  ที่ นร ๐๑๐๖/ ว๑๒๓๔ 

 ข.  ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๑๒๓๔ 

 ค.  ที่ นร ๐๑๐๖/ ว ๑๒๓๔ 



การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย 

ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เรื่อง  คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์ 

www.opm.go.th



หนังสือภายนอก



ที่  นร ๐๑๐๖/๑๒๓๔๕ สำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

    สิงหาคม  ๒๕๖๕

เรื่อง  …………………………………………………………………..…………………. 

(คำขึ้นต้น) ………………………….....................…… 

อ้างถึง (ถ้ามี) ……………………………………………………………………………………. 

ส่ิงที่สง่มาด้วย (ถ้ามี) ……………………………………………………………………………………. 

                         (ภาคเหตุ) ……….……………………………………………………………………………………….....................................................................………………….….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                

                         (ภาคความประสงค์) ………………………………………..….…………………………………….......................................................……………..............…….….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                         (ภาคสรุป) ………………………………………..….……………………………………………………….…………….….. 
                    

ขอแสดงความนับถือ 

(………………………………………….) 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง 
โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๕๔ 
โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๘๙ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opm.go.th



ที่  นร ๐๑๐๖/๑๒๓๔๕ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

    สิงหาคม  ๒๕๖๕

เรื่อง  …………………………………………………………………..…………………. 

(คำขึ้นตน้) ……………………………… 

อ้างถึง (ถ้ามี) ……………………………………………………………………………………. 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย (ถา้มี) ……………………………………………………………………………………. 

                         (ภาคเหตุ) ……….………………………………………………………………………………………………….........……….….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                

                         (ภาคความประสงค์) ………………………………………..….………………………………………………………...........….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                         ๑.  ………………………………………………………………………..………………………………………………….…….......... 
……………………………………………………………………..……………………………………..……………………………………………………… 

                        
                                          ๒.  หนังสือภายใน...



- ๒ -
                         

                         ๒.  หนังสือภายใน.................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                         (ภาคสรุป)…………………………………………………………………………….………………………..………………….

ขอแสดงความนับถือ 

(………………………………………….) 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง 
โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๕๔ 
โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๘๙ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opm.go.th



หนังสือภายใน



ส่วนราชการ..………………………………………………………………………………………………………........................ 

ที่…..…………………………………….….………………..……..วันที…่.…………………..…………………..………………........ 

เรื่อง..…………………………………………………………………………………………………………………….…………….……… 

เรียน ……….………………………………………………           

บันทึกข้อความ
สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔

นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๒๐ ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓

คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์     
และตัวอย่างการพิมพ์

(ลงชื่อ) 

(…………………………………….) 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

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



ส่วนราชการ..………………………………………………………………………………………………………........................ 

ที่…..…………………………………….….………………..……..วันที…่.…………………..…………………..………………........ 

เรื่อง..…………………………………………………………………………………………………………………….…………….……… 

เรียน ……….………………………………………………           

บันทึกข้อความ
สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔

นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๒๐ ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓

คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์     
และตัวอย่างการพิมพ์

(ลงชื่อ) 

(…………………………………….) 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

                  (ภาคความประสงค)์ ……………………………..….……………………….……………………………….….….. 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……

                  (ภาคสรุป) ……………………………..….……………………………………………………………………….….….. 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……

                  (ภาคเหตุ) ……………………………..….……………………………………………………………………….….….. 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……



                   ๑.  เรื่องเดิม 
                        ๑.๑  …..………………………………….…………………………………………………..........…………….…………. 
………………………….........……………….. 
                         ๑.๒  …..……………………………………………………………………………………......…….........………………. 

                  ๒.  ข้อเท็จจริง 
                        …………………………………………………………...………………………………………..……………......…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                   ๓.  การดำเนินการ 
                        ………………………………………………………………………………………………..………........…….……………. 

                

ส่วนราชการ………………………………………………………………………….………………………….…..….……...…..………… 

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

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

 ๔.  ข้อกฎหมาย...

บันทึกข้อความ

(คำขึ้นต้น)



- ๒ - 

                   ๔.  ขอ้กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
                        ๔.๑  พระราชบัญญัติ............................................ 
                               มาตรา....…………….…………………………............…………………………..…..…..……………………. 
.................................................................................................... 
                        ๔.๒  ระเบียบ.......................................... 

                      ข้อ ............................................................................................................................ 

                   ๕.  ข้อพิจารณา                                 
                        ………………………………………………………………………………………………………........……...……………. 
                         ๕.๑  ………………....……………………………………………………………………………………..........…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                         ๕.๒  ………………………………………………....…………………………………………………..………...........…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                   ๖.  ข้อเสนอ 
                        ………………………………………………………………………………………………………………………….

(พิมพ์ชื่อเต็ม) 
ตำแหน่ง



หนังสือประทับตรา



ที่  ………………………………..

ถึง  ………………………………………..………………… 

                       (ภาคเหตุ) ……………………………………..….……………………………………………………………………………………………...........…………….….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….               

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง 

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๕๔ 

โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๘๙ 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opm.go.th

                       (ภาคความประสงค์) ……….……………………………………………………….…………………………………………………………...........………….….. 
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….               

                       (ภาคสรุป) …………………….……………………………………………………….………………………………….. 
          

สำนักนายกรัฐมนตรี 
    สงิหาคม  ๒๕๖๕ 



ที่  ………………………………..

ถึง  ………………………………………..………………… 

                         (ข้อความ) ……….…………………………………………………………………………………...........……………………….….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….               

สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง 

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๕๔ 

โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๘๙ 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opm.go.th

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
   สิงหาคม  ๒๕๖๕ 



บันทึก



ส่วนราชการ..………………………………………………………………………………………………………........................ 

ที่…..…………………………………….….………………..……..วันที…่.…………………..…………………..………………........ 

เรื่อง..…………………………………………………………………………………………………………………….…………….………        

บันทึกข้อความ

(ลงชื่อ) 

(........................................) 
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง

สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง  โทร. ๔๕๕๔

การจัดให้มีและเผยแพร่ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

                  (ภาคความประสงค์) ……………………………..….……………………….……………………………….….….. 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..……

                  (ภาคสรุป) ……………………………..….………………………………………………………………….…..

                  (ภาคเหตุ) ……………………………..….………………………………………………………………………….….. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………..……

เรียน  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   
        ผ่าน  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (.....................................)



                   ๑.  เรื่องเดิม 
                        ๑.๑  …..………………………………….………………………………………………….......…………………………. 
………………………….........……………….. 
                         ๑.๒  …..…………………………………………………………………………………………….........…………………. 

                   ๒.  ข้อเท็จจริง 
                        …………………………………………………………...…………………………………………………….......…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ส่วนราชการ………………………………………………………………………….………………………….…….……...…..………… 

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

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

 ๓.  ข้อกฎหมาย...

บันทึกข้อความ

เรียน  ปนร.  
        ผ่าน  ร.ปนร. (...................................)

สกร.  โทร. ๔๕๕๔



- ๒ - 

                   ๓.  ขอ้กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
                        ๓.๑  พระราชบัญญัติ............................................ 
                               มาตรา....…………….…………………………............…………………………..……………………………. 
.................................................................................................... 
                        ๓.๒  ระเบียบ.......................................... 

                      ข้อ ............................................................................................................................ 

                   ๔.  ข้อพิจารณา                                 
                        ………………………………………………………………………………………………………........…………………. 
                         ๔.๑  ………………....…………………………………………………………………………………….........…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                         ๔.๒  ………………………………………………....…………………………………………………………….........…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                   ๕.  ข้อเสนอ 
                        ………………………………………………………………………………………………………………………….

(...................................) 
ผอ.สกร.



สำเนา
  สำเนา คือ เอกสารที่จัดทำขึ้นเหมือนกับต้นฉบับ 

     ไม่ว่าจะทำจากตน้ฉบับ สำเนาคู่ฉบับ หรือจากสำเนาอีกชั้นหนึ่ง 

  แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ สำเนาคู่ฉบับ และสำเนา



 สำเนา

คือ เอกสารที่จัดทำขึ้นเหมือนกับต้นฉบับ  
     ไม่ว่าจะทำจากต้นฉบับ สำเนาคู่ฉบับ หรือจากสำเนาอีกชั้นหนึ่ง

สำเนาคู่ฉบับ

 เป็นสำเนาที่จัดทำพร้อมกับตน้ฉบับ และเหมือนต้นฉบับ  
 ผูล้งลายมอืชือ่ในตน้ฉบบัจะลงลายมอืชือ่หรอืลายมอืชือ่ยอ่ไว ้และใหผู้ร้า่ง 

     ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจลงลายมือช่ื่อหรือลายมือชื่อย่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่าง 
    ดา้นขวาของหนังสือ

สำเนา

 เป็นสำเนาที่ส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่จัดทำขึ้น  
 สำเนานี้อาจทำขึ้นด้วยการถ่าย คัด อัดสำเนา หรือด้วยวิธีการอื่นใด 
 สำเนาชนิดนี้โดยปกติต้องมีการรับรอง

สำเนา



การส่งสำเนา 
ไปให้ส่วนราชการอื่นทราบ

สำเนาถูกต้อง 
สุพิชฌาย์ กลิ่นหอม 

(นางสาวสุพิชฌาย์  กลิ่นหอม) 
นิิติกรชำนาญการ 
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔

สำเนา

หนงัสอืทีเ่จา้ของหนงัสอืเหน็วา่มสีว่นราชการอืน่ 
     ทีเ่กีย่วขอ้งควรไดร้บัทราบดว้ย โดยปกติให้ส่งสำเนา 
    ไปให้ส่วนราชการอื่นทราบโดยทำเป็นหนังสือประทับตรา 

สำเนาหนังสือนี้ใหม้ีคำรับรองว่า สำเนาถกูตอ้ง    

ให้ข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานสว่นท้องถิ่น   
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป 
ระดับชำนาญงาน ขึ้นไป หรือเจ้าหน้้าที่ของรัฐอื่น         
ที่เทียบเท่่า หรือพนักงานราชการ ซึ่งเป็นเจา้ของเรือ่ง     
ทีท่ำสำเนานัน้ขึน้ ลงลายมอืชือ่รับรอง พรอ้มทั้งลงชื่อ   
ตัวบรรจง ตำแหน่ง และวัน เดือน ป ีที่รับรอง             
ที่ขอบด้านล่างของหนังสือ 

โดยปกตใิหม้คีำวา่ “สำเนา” ไวท้ีก่ึง่กลางหนา้          
เหนือบรรทัดแรกของสำเนาหนังสือดว้ย



การจัดทำหนังสือ

หนังสือที่จัดทำขึ้นโดยปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง ๑ ฉบับ  
และให้มีสำเนาเก็บไว้ที่หน่วยงานสารบรรณกลาง ๑ ฉบับ 

หนังสือที่จัดทำขึ้นและหน่วยงานสารบรรณกลางได้สง่หนังสือ        
ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ ใหถ้ือว่าการเก็บสำเนาไว้ใน    
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสท์ี่ส่งนั้นเป็นการเก็บสำเนาไว้ที่       
หน่วยงานสารบรรณกลางตามวรรคหนึ่งแล้ว                            
ทั้งนี้  โดยไม่ต้องเก็บเป็นเอกสารอีก



การรับหนังสือ
หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก



การรับหนังสือ

เจ้าหน้าที่ของ 
หน่วยงานสารบรรณกลาง

จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วน 
ของหนังสือเพื่อดำเนินการก่อนหลัง

ให้ผู้เปิดซอง 
ตรวจสอบเอกสาร

ถูกต้อง

หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  
หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง 

หรือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐาน

ดำเนินการเรื่องนั้นต่อไป



ประทับตรารับหนังสือตามแบบที่ ๑๒  
ท้ายระเบียบ ที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ

ลงทะเบียนรับหนังสือ 
ในทะเบียนรับหนังสือตามแบบที่ ๑๓ ท้ายระเบียบ

(ชื่อส่วนราชการ) 
 เลขรับ........................................ 
 วันที่........................................... 
 เวลา…………………………..………… 

จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับ แล้วส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ



จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้ว

ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

ให้ลงชื่อหน่วยงานที่รับหนังสือนั้นในช่อง การปฏิบัติ 
ถ้ามีชื่อบุคคลหรือตำแหนง่ที่เกี่ยวข้องกับการรับหนังสือ 

ให้ลงชื่อหรือตำแหน่งไว้ด้วย

การส่งหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้ว จะส่งโดยใช้สมุดส่งหนังสือ 
หรือให้ผู้รับหนังสือลงชื่อ และวัน เดือน ปี ที่รับหนังสือไวเ้ป็น 

หลักฐานในทะเบียนรับหนังสือก็ได้



การส่งหนังสือ
หนังสือส่ง คือ หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก



การส่งหนังสือ

ให้เจ้าของเรื่องตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือรวมทั้งสิ่งของที่จะส่งไป 
ให้ครบถ้วน แล้วส่งเรื่องใหเ้จ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางเพื่อส่งออก

เมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางได้รับเรื่องแล้วให้ลงทะเบียนส่งหนังสือ      
ในทะเบียนหนังสือส่งตามแบบที่ ๑๔ ท้ายระเบียบ

ลงเลขที่ และวัน เดือน ปี ในหนังสือที่จะส่งออก ทั้งในต้นฉบับ และสำเนาคู่ฉบับ        
ให้ตรงกับเลขทะเบียนหนังสือส่ง และวัน เดือน ปี ในทะเบียนหนังสือส่ง



ก่อนบรรจุซอง ให้เจา้หน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางตรวจความเรียบร้อย 
ของหนังสือ ตลอดจนสิ่งที่ส่งไปด้วยอีกครั้งหนึ่ง แล้วปิดผนึก

ส่งหนังสือ

การส่งหนังสือซึ่งมิใช่เป็นการส่งโดยทางไปรษณยี์           

การส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์

ผูส้ง่ตอ้งใหผู้ร้บัลงชือ่รบัในสมดุสง่หนงัสอื ตามแบบที ่๑๖ ทา้ยระเบยีบ 
หรือใบรับตามแบบที่ ๑๗ ท้ายระเบียบ แล้วแต่กรณี  ถา้เป็นใบรับ  
ให้นำรับนั้นมาผนึกติดไว้ที่สำเนาคู่ฉบับ

ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ หรือวิธีการ 
ที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยกำหนด



สมุดส่งหนังสือ



ใบรับหนังสือ



บทเบ็ดเตล็ด (การรับและส่งหนังสือ)

เพื่อให้การรับและส่งหนังสือดำเนินไปโดยสะดวกเรียบร้อยและรวดเร็ว

ส่วนราชการจะกำหนดหน้าที่ของผู้ปฏิบัติตลอดจนแนวทางปฏิบัตินั้นไว้ด้วย
ก็ได้

ทัง้นี ้ ใหม้กีารสำรวจทะเบยีนหนงัสอืรบัเปน็ประจำวา่หนงัสอืตามทะเบยีนรบั
นัน้ได้มีการปฏิบัติไปแล้วเพียงใด และใหม้ีการติดตามเรื่องด้วย

ในการนี้ส่วนราชการใดเห็นสมควรจะจัดให้มีบัตรตรวจค้นสำหรับหนังสือรับ
และหนังสือส่งเพื่อความสะดวกในการค้นหาก็ได้ตามความเหมาะสม



บัตรตรวจค้น



การเก็บรักษาหนังสือ
การเก็บระหว่างปฏิบัติ  

การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว 

การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ



การเก็บระหว่างปฎิบัติ

คือ  การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเ่สร็จ

ให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของเรื่อง

 ให้กำหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอน 
 ของการปฏิบัติงาน



การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
คือ  การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่มีอะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก 

ให้เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง

สำรวจเรื่องที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เรื่องที่เก็บไว้เพื่อใช้ 
ในการตรวจสอบ 

ที่หมดความจำเป็นที่จะต้อง
ใช้ในการตรวจสอบแล้ว

จัดทำบัญชีหนังสือส่งเก็บตามแบบที่ ๑๙ ท้ายระเบียบ

ส่งหนังสือและเรื่องปฏิบัติทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับหนังสือนั้น 
พร้อมทั้งบัญชีหนังสือส่งเก็บไปใหห้น่วยเก็บที่ส่วนราชการนั้น ๆ กำหนด

หน่วยเก็บ



บัญชีหนังสือส่งเก็บตามแบบที่ ๑๙  ทา้ยระเบียบ   
อย่างน้อยให้มีต้นฉบับและสำเนาคู่ฉบับ สำหรับเจ้าของเรื่องและหน่วยเก็บ เก็บไว้อย่างละฉบับ



การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

หน่วยเก็บ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ

ประทับตราเก็บหนังสือ 
ตามข้อ ๗๓ ของระเบียบ 
ไว้ที่มุมล่างด้านขวา 
ของกระดาษแผ่นแรก 
ของหนังสือฉบับนั้น  

และลงลายมือชื่อย่อกำกับตรา

หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป
ใหป้ระทบัตราคำว่า 
ห้ามทำลาย  
ด้วยหมึกสีแดง

หนงัสอืทีเ่กบ็โดยมกีำหนดเวลา 
ให้ประทับตราคำว่า 
เก็บถึง พ.ศ. .... 
ด้วยหมึกสีน้ำเงิน  

และลงเลขของปีพุทธศักราช 
ที่ให้เก็บถึง

ลงทะเบียนหนังสือเก็บไว้เป็นหลักฐานตามแบบที่ ๒๐ ท้ายระเบียบ

เก็บ



การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป

ห้ามทำลายสุพิชฌาย์ กลิ่น
หอม

หนังสือที่ต้องเก็บโดยมีกำหนดเวลา

เก็บถึง พ.ศ. ๒๕๗๐สุพิชฌาย์ กล
ิ่นหอม





การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

         คือ  การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จำเป็นจะต้อง 
ใช้ในการตรวจสอบเป็นประจำ ไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บ 
ของส่วนราชการ

 ใหเ้จ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศ โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขึ้นรับผิดชอบก็ได้

 เมือ่หมดความจำเปน็ทีจ่ะตอ้งใชใ้นการตรวจสอบแลว้ ใหจ้ดัสง่หนงัสอืนัน้ 
 ไปยังหน่วยเก็บของส่วนราชการ โดยให้ถือปฏิบัติตามการเก็บเมื่อปฏิบัติ 
 เสร็จแล้วโดยอนุโลม



อายุการเก็บหนังสือ

โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 

๑.  หนงัสอืทีต่อ้งสงวนเปน็ความลบั ใหป้ฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบวา่ดว้ย
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ

๒.  หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี สำนวนของศาลหรือของพนักงาน-
สอบสวนหรือหนังสืออื่นใดที่ได้มีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกำหนดไว้เป็นพิเศษ
แล้ว การเก็บให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนว่าด้วยการนั้น

เว้นแต่หนังสือดังตอ่ไปนี้



อายุการเก็บหนังสือ

โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 

๓.  หนงัสอืทีม่คีณุคา่ทางประวตัศิาสตรท์กุสาขาวชิา และมคีณุคา่ตอ่การศกึษา
ค้นควา้ วิจัย ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติตลอดไป หรือ
ตามที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กำหนด

๔.  หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้
จากที่อื่น ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๕.  หนงัสอืทีเ่ปน็เรือ่งธรรมดาสามญัซึง่ไมม่คีวามสำคญั และเปน็เรือ่งทีเ่กดิขึน้
เป็นประจำเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

เว้นแต่หนังสือดังตอ่ไปนี้



อายุการเก็บหนังสือ

โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 

๖.  หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน หรือการก่อหนี้ผูกพัน
ทางการเงินที่ไม่เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ   
ในทางการเงนิ รวมถงึหนงัสอืหรอืเอกสารเกีย่วกบัการรบัเงนิ การจา่ยเงนิ หรอืการกอ่หนี้
ผูกพันทางการเงินที่หมดความจำเป็นในการใช้เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง 
โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงิน เพราะได้มีหนังสือหรือเอกสารอื่นที่สามารถ
นำมาใชอ้า้งองิหรอืทดแทนหนงัสอืหรอืเอกสารดงักลา่วแลว้ เมือ่สำนกังานการตรวจเงนิ- 
แผ่นดินตรวจสอบแล้วไม่มปีัญหา และไม่มีความจำเป็นต้องใชป้ระกอบการตรวจสอบ
หรือเพื่อการใดๆ อีก ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

หนงัสอืเกีย่วกบัการเงนิ ซึง่เหน็วา่ไมม่คีวามจำเปน็ตอ้งเกบ็ไวถ้งึ ๑๐ ป ีหรอื ๕ ป ี
แล้วแต่กรณี ให้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง

เว้นแต่หนังสือดังตอ่ไปนี้



การส่งหนังสือที่มีอายุครบ ๒๐ ปี 
ให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

ทุกปีปฏิทิน

ให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบ ๒๐ ปี นับจากวันที่ได้จัดทำขึ้น  
ที่เก็บไว้ ณ ส่วนราชการใด พร้อมทั้งบัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ ปี 

ตามแบบที่ ๒๑ ท้ายระเบียบ

ให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปีถัดไป



การส่งหนังสือที่มีอายุครบ ๒๐ ปี 
ให้สำนักหอจดหมายเหตุแหง่ชาติ กรมศิลปากร

๑.  หนังสือที่ตอ้งสงวนเป็นความลับให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ

๒.  หนังสือที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่ออกใช้เป็นการทั่วไป
กำหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น

๓.  หนงัสอืทีส่ว่นราชการมคีวามจำเปน็ตอ้งเกบ็ไวท้ีส่ว่นราชการนัน้ ใหจ้ดัทำ
บัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปีที่ขอเก็บเอง ตามแบบที่ ๒๒ ท้ายระเบียบ ส่งมอบให้
สำนักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิกรมศิลปากร

เว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้



บัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ ปี   และบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปีที่ขอเก็บเอง   อย่างนอ้ยให้มตี้นฉบับ
และสำเนาคู่ฉบับ เพื่อให้ส่วนราชการผู้มอบและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
ผู้รับมอบ ยึดถือไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละฉบับ

๑ ๒

  และ    แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
๑ ๒



    แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

บัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปทีี่ขอเก็บเอง 
๑

๑



การฝากหนังสือ 
ให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เก็บไว้

หนังสือที่ยังไม่ถึงกำหนดทำลาย ซึ่งส่วนราชการเห็นว่าเปน็หนังสือที่มีความสำคัญและประสงค์จะ
ฝากให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เก็บไว้

จัดทำบัญชีฝากหนังสือ 
ตามแบบที่ ๒๓ ท้ายระเบียบ 

อย่างน้อยให้มีต้นฉบับและสำเนาคู่ฉบับ

ส่งต้นฉบับและสำเนาคู่ฉบับบัญชีฝากหนังสือ 
พร้อมหนังสือที่จะฝาก 

ให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

เมื่อสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ตรวจหนังสือและ 
รับฝากหนังสือแล้ว ให้ลงนามในบัญชีฝากหนังสือ  

แล้วคืนต้นฉบับให้ส่วนราชการผู้ฝากเก็บไว้เป็นหลักฐาน

  หนังสือที่ฝากเก็บไว้ที่สำนักหอจดหมายเหตุแหง่ชาติ กรมศิลปากร ให้ถือว่าเป็นหนังสือของส่วนราชการผู้ฝาก       
   หากส่วนราชการผู้ฝากต้องการใช้หนังสือหรือขอคืน ให้ทำได้โดยจัดทำหลักฐานตอ่กันไว้ให้ชัดแจ้ง  

  เมื่อถึงกำหนดการทำลายแล้ว ให้ส่วนราชการผู้ฝากดำเนินการตามข้อ ๖๖ ของระเบียบ





การรักษาหนังสือ

ให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังรักษาหนังสือให้อยู่ในสภาพใช้ราชการได้ทุกโอกาส

  ต้องรีบซ่อมให้ใช้ราชการได้เหมือนเดิม

  ต้องหาสำเนามาแทน

หากชำรุดเสียหาย

หากสูญหาย

  ถ้าชำรุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้คงสภาพเดิมได้ ให้รายงาน             
   ผู้บังคับบัญชาทราบ และให้หมายเหตุไว้ในทะเบียนเก็บด้วย

  ถา้หนงัสอืทีส่ญูหายเปน็เอกสารสทิธติามกฎหมายหรอืหนงัสอืสำคญัทีเ่ปน็การ 
   แสดงเอกสารสิทธิ ก็ให้ดำเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน



การยืมหนังสือ



การยืมหนังสือท่ีส่งเก็บแล้ว

 ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะนำไปใช้ในราชการใด

 ผูย้มืจะตอ้งมอบหลกัฐานการยมืใหเ้จา้หนา้ทีเ่กบ็  
 แลว้ลงชื่อรับเรื่องที่ยืมไว้ในบัตรยืมหนังสือตามแบบที่ ๒๔ ท้ายระเบียบ 

การยืมหนังสือ

 ใหเ้จ้าหน้าที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืม เรียงลำดับวัน เดือน ป ีไว ้ 
 เพื่อติดตามทวงถาม

บัตรยืมนั้นให้เก็บไว้แทนที่หนังสือที่ถูกยืมไป





การยืมหนังสือ

 การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน

  ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมตอ้งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป  
   หรือผูท้ี่ได้รับมอบหมาย

 การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ

  ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมตอ้งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป  
   หรือผูท้ี่ได้รับมอบหมาย

การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทำมิได้  เวน้แต่จะให้ดูหรือคัดลอก
หนังสือ ทั้งนี้ จะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน



การทำลายหนังสือ



การทำลายหนังสือ

ภายใน ๖๐ วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ

สำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บในปีนั้น  
ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เก็บไว้เอง 

หรือที่ฝากเก็บไว้ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

จัดทำบัญชีหนังสือขอทำลาย ตามแบบที่ ๒๕ ท้ายระเบียบ

เสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม 
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ





การทำลายหนังสือ

หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

คณะกรรมการทำลายหนังสือ

แต่งตั้ง

  ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง     
  ทำหนา้ที่ประธาน 

  มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ากรรมการผู้ใดไม่เห็นด้วย ให้ทำบันทึกความเห็นแย้งไว้

ประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อยสองคน  
โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ขึ้นไป 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นที่เทียบเท่า

ประกอบดว้ย



 พิจารณาหนังสือที่จะขอทำลายตามบัญชีหนังสือขอทำลาย

ในกรณทีีม่คีวามเหน็วา่หนงัสอืฉบบัใดไมค่วรทำลาย และควรจะขยายเวลาการเกบ็ไว ้ 
ให้ลงความเห็นว่าจะขยายเวลาการเก็บไว้ถึงเมื่อใด ในช่อง การพจิารณา ของบญัชี
หนงัสอืขอทำลาย  แลว้ใหแ้กไ้ขอายกุารเกบ็หนงัสอืในตรากำหนดเก็บหนังสือ โดยให้
ประธานกรรมการทำลายหนังสือลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข

ในกรณีที่มีความเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรให้ทำลาย  
ให้กรอกเครื่องหมายกากบาท (×) ในช่อง การพิจารณา ของบัญชีหนังสือขอทำลาย

เสนอรายงานผลการพิจารณาพร้อมทั้งบันทึกความเห็นแย้งของคณะกรรมการ (ถ้ามี)  
ต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาสั่งการตามขอ้ ๖๙ ของระเบียบ

ควบคุมการทำลายหนังสือซึ่งผู้มีอำนาจอนุมัติให้ทำลายได้แลว้ โดยการเผาหรือวิธีอื่นใด 
ที่จะไม่ให้หนังสือนั้นอ่านเป็นเรื่องได้ และเมื่อทำลายเรียบร้อยแลว้ใหท้ำบันทึกลงนามร่วมกัน
เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติทราบ

   คณะกรรมการทำลายหนังสือ 



หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

เมื่อได้รับรายงานจากคณะกรรมการทำลายหนังสือตามข้อ ๖๘.๔ ของระเบียบ แล้ว 
ให้พิจารณาสั่งการดังนี้

ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดยังไม่ควรทำลาย

ให้สั่งการให้เก็บหนังสือนั้นไว ้ 
จนถึงเวลาทำลายงวดต่อไป

ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรทำลาย

ให้ส่งบัญชีหนังสือขอทำลาย 
ให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  
กรมศิลปากร พิจารณาก่อน

เว้นแต่หนังสือประเภทที่ส่วนราชการนั้นได้ขอทำความตกลงกับ 
กรมศิลปากรแล้ว ไม่ต้องส่งไปใหพ้ิจารณา



สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

พิจารณารายการในบัญชีหนังสือขอทำลายแล้ว 
แจ้งให้ส่วนราชการที่ส่งบัญชีหนังสือขอทำลายทราบ ดังนี้

ถ้าเห็นชอบด้วย

ให้แจ้งให้ส่วนราชการนั้นดำเนินการ
ทำลายหนังสือต่อไปได้

หากไม่แจง้ให้ทราบอย่างใดภายในกำหนดเวลา  
๖๐ วัน นับแต่วันที่ส่่วนราชการนั้นได้ส่งเรื่องให้  

ให้ถือว่าสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
และให้ส่วนราชการทำลายหนังสือได้

ถา้เหน็วา่ควรจะขยายเวลาเกบ็ไวอ้ยา่งใด  
หรือให้เก็บไว้ตลอดไป

ให้แจ้งให้ส่วนราชการนั้นทราบ และให้ 
ส่วนราชการนั้น ๆ ทำการแก้ไขตามที่แจ้งมา

หากเห็นว่าควรให้ส่งไปเก็บไวท้ี่ 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ให้ส่วนราชการนั้นปฏิบัติตาม

เพื่อประโยชน์ในการนี้ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จะส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมตรวจสอบหนังสือของส่วนราชการนั้นก็ได้



สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์



  บทนิยาม
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  ปรับปรุงบทนิยาม “ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส”์

 การรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอเิลก็ทรอนกิส ์  
 โดยรวมถงึการรบัสง่โดยใชไ้ปรษณยีอ์เิลก็ทรอนกิสข์องสว่นราชการหรอืทีส่ว่นราชการจดัใหแ้กเ่จา้หนา้ที ่ 
 และระบบสือ่สารทางอเิลก็ทรอนกิสอ์ืน่ใดตามทีห่ัวหน้าส่วนราชการกำหนดด้วย    

  เพ่ิมบทนิยาม “หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส”์

หนงัสอืราชการทีจ่ดัทำและไดร้บั สง่ หรอืเกบ็รกัษาดว้ยระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์



 ในกรณทีีต่ดิตอ่ราชการดว้ยระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส ์ใหผู้ส้ง่ตรวจสอบผลการสง่ทกุครัง้ และใหผู้ร้บัแจง้ตอบรบั 
 เพื่อยืนยันว่าหนังสือได้จัดส่งไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้ว  ถา้ได้รับการแจง้ตอบรับแล้ว ส่วนราชการผู้ส่งไม่ต้องจัดส่ง 
 หนังสือเป็นเอกสารตามไปอีก

 การตดิตอ่ราชการใหด้ำเนนิการดว้ยระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิสเ์ปน็หลกั

เว้นแต่  
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 กรณทีีเ่ปน็ขอ้มลูขา่วสารลบัชัน้ลบัทีส่ดุตามระเบยีบวา่ดว้ยการรกัษาความลบัของทางราชการ  
 หรอืเปน็สิง่ทีเ่ปน็ความลบัของทางราชการชัน้ลบัทีส่ดุตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ย 
 การรกัษาความปลอดภยัแหง่ชาติ

 หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดที่ไมส่ามารถดำเนินการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสไ์ด้

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส ์(ขอ้ ๒๙)

 การสง่ขอ้ความทางเครือ่งมอืสือ่สาร เชน่ โทรศพัท ์วทิยสุือ่สาร วทิยกุระจายเสยีง ใหผู้ร้บัปฏบิตัเิชน่เดยีวกบัไดร้บัหนงัสอื  
 ในกรณทีีจ่ำเปน็ตอ้งยนืยนัเปน็หนงัสอื ใหท้ำหนงัสอืยนืยนัตามไปทนัท ี สำหรบักรณทีีข่อ้ความทีส่ง่ไมม่หีลกัฐานปรากฏชดัแจง้  
 ใหผู้ส้ง่และผูร้บับนัทกึขอ้ความไวเ้ปน็หลกัฐาน

 การส่งหรือจัดเก็บข้อความตามวรรคสามด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
 ให้ถือเป็นการบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐานแล้ว



ทะเบยีนหนงัสอืรบั ทะเบยีนหนงัสอืสง่  
บญัชหีนงัสอืสง่เกบ็ ทะเบียนหนังสือเก็บ  
บัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ ปี  
บัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปีที่ขอเก็บเอง  

บัญชีฝากหนังสือ  
บัญชีหนังสือขอทำลาย

การจดัทำทะเบยีนหรอืบญัชใีนรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส ์(ขอ้ ๒๙/๑)

 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

 โดยกรอกรายละเอียดเช่นเดียวกับ 
 ทะเบียนหรือบัญชีในรูปแบบเอกสาร

 จะอยู่ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
หรอืจดัทำโดยใชโ้ปรแกรม เชน่ Microsoft Excel 
หรอื Google Sheets หรอื Apple Numbers 

หรือแอปพลิเคชันอื่นใดก็ได้

ทั้งนี้  เมื่อมีทะเบียนหรือบัญชีดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  
ไม่ต้องจัดทำทะเบียนหรือบัญชีใดเป็นเอกสารอีก

 ให้ส่วนราชการจัดให้มี
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ส่วนราชการ
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ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส ์ ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนกิส ์(ขอ้ ๘๙/๑)

 กรณทีีม่หีนว่ยงานในสงักดัตัง้อยูใ่นภมูภิาค หรอืมหีนว่ยงานในสงักดัทีจ่ำเปน็ตอ้งมหีนว่ยงานสารบรรณกลางแยกตา่งหากจากสว่นกลาง 
 เพือ่ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ หรอืมเีหตจุำเปน็อืน่ใดใหต้อ้งมทีีอ่ยูไ่ปรษณยีอ์เิลก็ทรอนกิสก์ลางของตนเอง สว่นราชการนัน้ 
 จะอนญุาตหรอืจดัใหห้นว่ยงานในสงักดัดงักลา่วมทีีอ่ยูไ่ปรษณยีอ์เิลก็ทรอนกิสก์ลางเฉพาะสำหรบัการรบั และการสง่หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส ์
 ของหนว่ยงานนัน้กไ็ด้

  หรอือยา่งนอ้ยตอ้งมทีีอ่ยูไ่ปรษณยีอ์เิลก็ทรอนกิสก์ลาง 
  สำหรบัการรบัและการสง่หนงัสอือเิลก็ทรอนกิสข์องสว่นราชการนัน้

  จดัใหม้รีะบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิสส์ำหรบัปฏบิตังิานสารบรรณ

 ใหป้ระกาศเผยแพรท่ีอ่ยูไ่ปรษณยีอ์เิลก็ทรอนกิสก์ลางในเวบ็ไซตข์องสว่นราชการนัน้ และใหแ้จง้ไปยงัสำนกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั  
 (องค์การมหาชน) เพื่อรวบรวมเผยแพร่พรอ้มกับหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบหนังสือที่ส่งมายัง 
 ที่อยูไ่ปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวด้วย

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับสง่และเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ 
 ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ๖  ทั้งนี้ โดยไม่รวมถึงการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับสง่และเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการโดยไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์  
ให้เป็นไปตามที่กำหนดไวใ้นภาคผนวก ๗

ใหร้วบรวมทีอ่ยูไ่ปรษณยีอ์เิลก็ทรอนกิสก์ลางของหนว่ยงานของรฐั
ทัง้หมด เพือ่เผยแพรใ่นทีเ่ดยีวกบัทีอ่ยูไ่ปรษณยีอ์เิลก็ทรอนกิสก์ลาง
ของสว่นราชการ เพือ่เปน็การอำนวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน 
และการปฏบิตังิานสารบรรณอเิลก็ทรอนกิสข์องเจา้หนา้ทีข่องรฐั
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      ในกรณทีีห่นว่ยงานสารบรรณกลางของสว่นราชการมคีวามจำเปน็ตอ้งพมิพห์นงัสอือเิลก็ทรอนกิส ์
 ทีไ่ดร้บัออกเปน็เอกสารเพื่อดำเนินการ ให้นำความในข้อ ๓๗ มาใชบ้ังคับด้วย

        ข้อ ๘๙/๒  ให้นำความในข้อ ๓๕ ข้อ ๓๖ ข้อ ๓๘ ข้อ ๓๙ ข้อ ๔๐ ข้อ ๔๑ ขอ้ ๔๒ ขอ้ ๔๓  
ข้อ ๔๗ ข้อ ๕๘ และข้อ ๕๙ มาใช้บังคับแก่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโดยอนุโลม

มาใช้บังคับแก ่
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ด้วยโดยอนุโลม

 หมวด ๒ การรับและส่งหนังสือ   
 ส่วนที่ ๑ การรับหนังสือ 
 ข้อ ๓๕  ข้อ ๓๖ ข้อ ๓๘ ข้อ ๓๙  ข้อ ๔๐  

 หมวด ๒ การรับและส่งหนังสือ  
 ส่วนที่ ๒ การส่งหนังสือ 
 ข้อ ๔๑ ข้อ ๔๒ ข้อ ๔๓ ข้อ ๔๗

 หมวด ๓ การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ  
 ส่วนที่ ๑ การเก็บรักษา 
 ข้อ ๕๘ ข้อ ๕๙



การลงเวลาการรบั การสง่หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส ์(ขอ้ ๘๙/๓)

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานสารบรรณ 

ในการรับหรือส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   
ให้ลงเวลาที่ปรากฏในระบบว่าส่วนราชการได้รับหรือได้ส่งหนังสือ  
ไว้ในทะเบียนหนังสือรับหรือทะเบียนหนังสือส่ง แล้วแต่กรณี 

ไว้เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการดว้ย

ในกรณีที่ได้ส่งไปทางที่อยู่ไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไดร้ับแจ้งไว้หรอืทีไ่ดม้กีารประกาศเผยแพร่
ตามขอ้ ๘๙/๑ แลว้ แต่ไม่สำเร็จ  

ให้ลงวันและเวลาที่ปรากฏในระบบวา่ได้จัดส่งครั้งแรกเป็นวันและเวลาที่ได้ส่งหนังสือ
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การเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ ๘๙/๔)

 เก็บไวใ้นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อันเป็นผลจากที่ได้มีการรับหรือการสง่ 
 หนังสือนั้น    

 ใหม้กีารสำรองขอ้มลู (backup) หนงัสอือเิลก็ทรอนกิสไ์วอ้กีแหง่เปน็อยา่งนอ้ยดว้ย    

 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หัวหน้าส่วนราชการกำหนด

 หนงัสอือเิลก็ทรอนกิสท์ีเ่กบ็รกัษาไวใ้นการสำรองขอ้มลู และทีส่ง่ใหส้ำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ 
 กรมศลิปากร ตามขอ้ ๕๘ ใหอ้ยูใ่นรปูแบบมาตรฐาน เชน่ PDF ความละเอยีด  ไมน่อ้ยกวา่ ๑๕๐ dpi  
 และใหน้ำหลกัเกณฑก์ารตัง้ชือ่ไฟลท์ีก่ำหนดไวใ้นภาคผนวก ๗ มาใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนโุลม
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อายุการเก็บและการทำลายเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ ๘๙/๕)

หนงัสอือเิลก็ทรอนกิสไ์มม่อีายกุารเกบ็หนงัสอื โดยปกตใิหเ้กบ็ไวต้ลอดไป

มคีวามจำเปน็ตอ้งเพิม่พืน้ทีจ่ดัเกบ็ในระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์

หรือมีเหตุผลความจำเป็นอื่นใด

 หัวหน้าส่วนราชการจะมีคำสั่งให้ทำลายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 ที่มิใช่เอกสารจดหมายเหตุตามกฎหมายว่าดว้ยจดหมายเหตุแห่งชาติ  
 ที่เก็บมาเป็นเวลาเกินกว่า ๑๐ ปีแล้วก็ได้

เว้นแต่
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การทำลายเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ ๘๙/๕)

หัวหน้าสว่นราชการจะมีคำสั่งให้ทำลาย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ที่มิใช่เอกสารจดหมายเหตตุามกฎหมายวา่ดว้ยจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ 

ทีเ่กบ็มาเปน็เวลาเกนิกวา่ ๑๐ ปแีลว้ กไ็ด้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บรักษาไว้ในการสำรองข้อมูลของสว่นราชการตามขอ้ ๘๙/๔ โดยอนโุลม  
โดยหัวหน้าส่วนราชการจะมีคำสั่งให้ทำลายได้เฉพาะหนังสือทีเ่กบ็มาเปน็เวลาเกนิกวา่ ๒๐ ป ี 

ซึง่ไดม้กีารสง่ใหส้ำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิกรมศลิปากร ตามขอ้ ๕๘ แลว้

ให้ใช้วิธีลบออกจาก 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
และให้ลบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ที่เก็บไว้เป็นเวลานานที่สุด 

ย้อนขึ้นมา

เมื่อหัวหน้าส่วนราชการมีคำสั่งให้ทำลายหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
ให้นำความในส่วนที่ ๓ การทำลาย ของหมวด ๓ การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ  

มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ปัญหาอปุสรรคทางเทคนคิ 

การเชือ่มโยงข้อมูลหรือระบบกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่น 
(ข้อ ๑๑)

อาจขอรับการสนับสนุนหรือขอความช่วยเหลือจาก     

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔                                                        

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

หรือ



บทเฉพาะกาล (ข้อ ๑๒)

 การปฏบิตังิานสารบรรณดว้ยระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิสก์อ่นวนัทีร่ะเบยีบนีใ้ชบ้งัคบั  
 รวมทัง้หนงัสอื เอกสาร และสำเนาทีเ่กีย่วขอ้ง ถา้ไดก้ระทำไปโดยสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์
 หรอืวธิกีารทีก่ำหนดไวใ้นระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  
 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบนี้ ให้ถือว่าชอบด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ย 
 งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหป้ฏบิตัติอ่ไปตามทีก่ำหนดไวใ้นระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ี 
 วา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยระเบยีบนี ้และภาคผนวกทีเ่กีย่วขอ้ง
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ภาคผนวก ๖
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ 

ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์



   

ภาคผนวก ๖ 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ                                                            

ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส ์

คุณสมบัติ 
ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

หลักเกณฑ์และวิธีการขั้นต่ำ 
ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์



   

ภาคผนวก ๖ 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ                                                            

ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

         ๑. การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือและการติดต่อราชการสามารถติดต่อ  

 ผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

จะตอ้งสนบัสนนุการสรา้งหนงัสอืใหเ้ปน็ไปตามรปูแบบทีร่ะเบยีบกำหนด 
หรือจะต้องสามารถรองรับหนังสือที่สร้างโดยใช้กระดาษแล้วแปลงเป็น
รูปแบบอเิลก็ทรอนกิส์

และสามารถรบัสง่หนงัสอืทางไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนกิส ์หรอืเรยีกโดยยอ่วา่ 
“อีเมล” ตามภาคผนวก ๗ ได้



   

ภาคผนวก ๖ 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ                                                            

ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

         ๒.  เมือ่ไดร้บัหนงัสอืดว้ยระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิสแ์ลว้ ระบบสารบรรณ-  
 อิเล็กทรอนิกส์จะต้องสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ได้

    ๒.๑ ออกเลขทีท่ะเบยีนรบัและบนัทกึลงในทะเบยีนหนงัสอืรบัตามลำดบัตดิตอ่กนั
ไปตลอดปปีฏทินิ

     ๒.๒ สง่ผลการรบัหนงัสอืกลบัไปยงัผูส้ง่และจดัสง่ใหผู้ร้บัภายในหนว่ยงานตอ่ไป

     ๒.๓ จะตอ้งสามารถเกบ็รกัษาหนงัสอืทีม่กีารรบัสง่โดยใชร้ะบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส ์  
หรอืหนงัสอืทีน่ำเขา้ภายหลงัได ้และสามารถแสดงขอ้มลูเกีย่วกบัการปฏบิตัขิองหนงัสอื
ได้



   

ภาคผนวก ๖ 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ                                                            

ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

         ๒.  เมือ่ไดร้บัหนงัสอืดว้ยระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิสแ์ลว้ ระบบสารบรรณ-
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ได้

      ๒.๔ จะต้องสามารถแสดงวัน เดือน ปี และเวลาที่รับและส่งข้อมูล
ข่าวสารหรือหนังสือให้ปรากฏแก่ผู้รับผู้ส่งได้

ในกรณทีีม่กีารโตแ้ยง้เรือ่งวนัและเวลาทีห่นว่ยงานทำการลงทะเบยีนรบัหนงัสอื

ใหน้ำวนัและเวลาทีห่นงัสอืเขา้สูร่ะบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิสข์องหนว่ยงานผูร้บั
ประกอบการพจิารณาวนัและเวลาการรบัสง่หนงัสอืของผูร้บัผูส้ง่  

คอื วนัและเวลาทีเ่จา้หนา้ทีข่องหนว่ยงานไดล้งทะเบยีนรบัสง่หนงัสอืในระบบ



   

ภาคผนวก ๖ 
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         ๒.  เมือ่ไดร้บัหนงัสอืดว้ยระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิสแ์ลว้ ระบบสารบรรณ-
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ได้

     ๒.๕ จะตอ้งสนบัสนนุการสบืคน้ขอ้มลูหนงัสอืทีม่กีารจดัเกบ็ไว้

     ๒.๖ จะตอ้งมรีะบบสำรองขอ้มลู (backup system) ทีส่ามารถกูค้นืขอ้มลู
เพื่อป้องกันการเสียหายหรือสูญหายของข้อมูลนั้น



   

ภาคผนวก ๖ 
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ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

๓. คุณสมบัติดา้นความปลอดภัยขั้นต่ำของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

อย่างน้อยต้องสามารถกำหนดสิทธิผู้ใช้ (user) ในการเปิด รับ หรือส่ง
หนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เปน็รายบคุคลได ้

และตอ้งสามารถตรวจสอบยนืยนัผูใ้ชโ้ดยวธิกีารถามชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น
เปน็อยา่งตำ่



   

ภาคผนวก ๖ 
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๔.  
การรับ การส่ง  

และการเก็บรักษาหนังสือ 
ดว้ยระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส ์

  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
และวิธีการขั้นต่ำ ดังต่อไปนี้

๔.๑  
หลักเกณฑ์และวิธีการทั่วไป 

๔.๒  
หลักเกณฑ์และวิธีการเฉพาะ 



   

ภาคผนวก ๖ 
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๔.๑ 
หลักเกณฑ์
และ 

วิธีการทั่วไป 

๔.๑.๑ ใหห้วัหนา้สว่นราชการมอบหมายเจา้หนา้ทีข่องหนว่ยงานสารบรรณกลาง
คนหนึง่หรอืหลายคนเพือ่ทำหนา้ทีร่บัสง่หนงัสอืดว้ยระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส ์
รวมทัง้เจา้หนา้ทีท่ีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ขา้ถงึเอกสารชัน้ความลบัเพือ่ทำหนา้ทีร่บัสง่
หนงัสอืทีม่ชีัน้ความลบัเฉพาะในชัน้ลบัหรอืลบัมากดว้ยระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส ์
ทัง้นี ้ตามระเบยีบวา่ดว้ยการรกัษาความลบัของทางราชการ

๔.๑.๒ ใหเ้จา้หนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืแตง่ตัง้ตาม ๔.๑.๑ ตรวจสอบขอ้มลูขา่วสาร
และหนงัสอืทีไ่ดร้บัจากระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิสข์องสว่นราชการเปน็ประจำ
ตามทีห่วัหนา้สว่นราชการกำหนด ทัง้นี ้ตอ้งไมน่อ้ยกวา่วนัละสองครัง้ในเวลาราชการ 
อย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงเช้าและอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงบ่าย

๔.๑.๓  ให้ผู้ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสจ์ัดเก็บข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่หน่วยงานไดร้ับไว้ใน
สือ่กลางบนัทกึขอ้มลูตามทีร่ะเบยีบกำหนด และลบขอ้มลูขา่วสารหรอืหนงัสอืทีไ่มจ่ำเปน็ตอ้งใชง้านแลว้  
โดยดำเนินการเป็นประจำตามระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ตามที่หัวหน้าส่วนราชการกำหนด



   

ภาคผนวก ๖ 
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๔.๒ 
หลักเกณฑ์
และ 

วิธีการเฉพาะ 

๔.๒.๑ การสง่หนงัสอืดว้ยระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิสป์ระกอบดว้ยการรา่งหนงัสอื 
วิธีการที่สามารถระบุตัวตนและสามารถแสดงเจตนาของเจ้าของลายมือชื่อ  
(เชน่ การใชช้ือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น) ออกเลขทีห่นงัสอื บนัทกึลงในทะเบยีนหนงัสอืสง่ 
เก็บรักษาสำเนาหนังสือและส่งหนังสือไปหน่วยงานผู้รับ

๔.๒.๒ เมือ่ไดส้ง่หนงัสอืดว้ยระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิสแ์ลว้ สว่นราชการผู้ส่ง
ไมต่อ้งจดัสง่หนงัสอืเปน็เอกสารอกี โดยระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิสต์อ้งสามารถ
แสดงผลโดยอัตโนมัติในระบบของผู้ส่งกรณีที่ไม่สามารถส่งหนังสือไปยังผู้รับได้ 
และผูส้ง่ตอ้งตรวจผลการสง่ทกุครัง้เพือ่ยนืยนัวา่หนงัสอืไดจ้ดัสง่ไปยงัผูร้บัเรยีบรอ้ยแลว้

๔.๒.๓ การส่งหนังสือที่มีชั้นความลับ ในชั้นลับและลับมากด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
ให้ผู้ใชท้ี่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าถึงเอกสารชั้นความลับเป็นผู้ส่งผ่านระบบการรักษาความปลอดภัย 
โดยสามารถทำการเข้ารหัสข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือเพื่อป้องกันมิใหผู้้ที่ไม่ไดร้ับอนุญาตสามารถ 
อ่านข้อความได้  ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ



ภาคผนวก ๗
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ 

โดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์



   

ภาคผนวก ๗ 
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โดยไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์

 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมลกลาง)

 การมอบหมายเจ้าหน้าที่

 การรับข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือราชการ

 การจดัทำขอ้มลูขา่วสารหรอืหนงัสอืราชการ

 การสง่ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือราชการ

 การเก็บรักษา (สำรองข้อมูล)



๑.  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมลกลาง)

ใหส้ว่นราชการจดัใหม้ ี
ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนกิสก์ลาง 

(อเีมลกลาง) ของสว่นราชการ  
เพื่อการรับส่งขอ้มูลข่าวสาร
และหนังสือราชการ

โดยให้ใช้ชื่อ saraban ตามด้วยชื่อโดเมน (domain name) 
ของส่วนราชการนั้น หรืออย่างน้อยต้องลงท้ายด้วยชื่อโดเมน
ของส่วนราชการต้นสังกัด ตัวอย่างเช่น 

ราชการบริหารส่วนกลาง     saraban@opm.go.th                                              
                                  saraban@dwr.mail.go.th 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  saraban-phayao@moi.go.th  
                        saraban_lampang@dopa.go.th 
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  saraban@srirachacity.go.th  
                        saraban_6301209@dla.go.th

ส่วนราชการอาจจัดหาลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (digital signature) เพื่อใชร้ับรองหนังสือของส่วนราชการ

ที่จะส่งทางอีเมลด้วยก็ได้

   

ภาคผนวก ๗ 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับสง่และเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ                                                                  

โดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์



 ๒.  การมอบหมายเจ้าหน้าที่ 
เพื่อทำหน้าที่รับส่งหนังสืือทางไปรษณีย์อเล็กทรอนิกส์กลางของส่วนราชการ

ให้หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางคนหนึ่งหรอืหลายคน
เพือ่ทำหนา้ทีร่บัหนงัสอืทางทีอ่ยูอ่เีมลกลาง รวมทัง้ตรวจสอบขอ้มลูขา่วสารและหนงัสอืราชการทีไ่ดร้บั 
ในระบบอเีมลของสว่นราชการเปน็ประจำ ตามทีห่วัหนา้สว่นราชการกำหนด ซึง่รวมถงึการตรวจสอบ 
ในโฟลเดอรอ์เีมลขยะและโฟลเดอรอ์ืน่ใดทีอ่าจมอีเีมลเขา้มาได ้ทัง้นี ้ตอ้งไมน่อ้ยกวา่วนัละสองครัง้               
ในเวลาราชการ อย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงเช้าและอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงบ่าย 

ในกรณีที่เจา้หน้าที่ดังกล่าวข้างต้นตรวจสอบพบอีเมลขยะหรืออีเมลโฆษณา เช่น Spam mail 
หรือ Junk mail หรือ Hoax mail ไม่ควรเปิดอีเมลนั้น และห้ามมิให้ตอบกลับ เปิดเอกสาร 
หรอืคลกิลงิกท์ีแ่นบมากบัอเีมลนัน้โดยเดด็ขาด โดยใหเ้จา้หนา้ทีต่ามวรรคหนึง่ลบอเีมลนัน้ทิง้ทนัที

ในกรณทีีเ่จา้หนา้ทีด่งักลา่วขา้งตน้ตรวจสอบพบอเีมลทีส่ง่มาจากสว่นราชการหรอืหนว่ยงานของรฐั
ในโฟลเดอรอ์เีมลขยะหรอืโฟลเดอรอ์ืน่ใด ใหย้า้ยไปยงักลอ่งจดหมายเขา้ (inbox) แลว้ดำเนนิการตอ่ไป

   

ภาคผนวก ๗ 
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โดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์



เมื่อได้รับอีเมลจากภายนอก 
ให้เจ้าหน้าสารบรรณกลางที่ไดร้ับมอบหมายตามข้อ ๒ ดำเนินการดังนี้

 ๓.  การรับข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือราชการอีเมล

     ๓.๑  ลงทะเบีียนรับหนังสือที่แนบมากับอีเมลนั้นในทะเบียนรับหนังสือ 
ตามข้อ ๓๘ ของระเบียบ

     ๓.๒  แจ้งยืนยันการได้รับอีเมลโดยการตอบกลับ (reply) ภายในวันทำการ 
ที่ได้รับอีเมลนั้นไปยังที่อยู่อีเมลท่ีส่งมาหรือที่อยู่อีเมลอื่นใดตามทีผู่้ส่งได้ระบุไว้ 
ภายในวันทำการที่ได้รับอีเมลนั้น หรือในกรณีที่ได้รับภายหลัง ๑๖.๓๐ นาฬิกา 
ให้ตอบกลับอย่างชา้ไม่เกิน ๑๐.๐๐ นาฬิกา ของวันทำการถัดไป 

   

ภาคผนวก ๗ 
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โดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์



เนื้อหาของอีเมลที่ตอบกลับยืนยัน

ขอ้ความซึง่ระบวุา่สว่นราชการนัน้ไดร้บัอเีมลแลว้ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

อย่างน้อยต้องมี

ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการ

 “ได้รับอีเมลของท่านแล้ว 
 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
 0 2283 4244 
 Your e-mail is well received. 
 Office of the Permanent Secretary, Prime Minister’s Office 
 +66 2283 4244”

 ตัวอย่างเช่น

   

ภาคผนวก ๗ 
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ภาคผนวก ๗ 
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เมื่อได้รับอีเมลจากภายนอก 
ให้เจ้าหน้าที่สารบรรณกลางที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๒ ดำเนินการดังนี้

    ๓.๓  สำรองขอ้มลู (backup) อเีมลนัน้ในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิสต์ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร 
ทีห่วัหนา้สว่นราชการกำหนด ซึง่ตอ้งสามารถเรยีกดใูนภายหลงัได ้ เชน่  การสง่เขา้อเีมลของ 
สว่นราชการทีก่ำหนดขึน้เพือ่สำรองขอ้มลูเปน็การเฉพาะ  ทัง้นี ้การจดัเกบ็หรอืสำรองขอ้มลู
หนงัสอืราชการในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิสใ์หน้ำหลกัเกณฑก์ารตัง้ชือ่ไฟลใ์นขอ้ ๔ มาใชบ้งัคบัดว้ย
โดยอนุโลม

     ๓.๔  ในกรณทีีส่ว่นราชการนัน้มรีะบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส ์ใหน้ำเขา้ระบบสารบรรณ-
อเิลก็ทรอนกิส ์ในกรณทีีส่ว่นราชการนัน้ไมม่รีะบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส ์ใหพ้มิพอ์อก (print 
out) เปน็เอกสารแลว้ดำเนนิการตอ่ไปตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยงานสารบรรณ

     ๓.๕  การจดัสง่อเีมลทีไ่ดล้งทะเบยีนรบัแลว้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งภายในสว่นราชการใหเ้ปน็ไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่หัวหน้าส่วนราชการกำหนด
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เมื่อได้รับอีเมลจากภายนอก 
ให้เจ้าหน้าที่สารบรรณกลางที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๒ ดำเนินการดังนี้

     ๓.๖  ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับหนังสือราชการที่มีชั้นความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก       
ให้ดำเนินการต่อไปตามระเบียบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ และระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
        ในกรณทีีส่ว่นราชการไดร้บัหนงัสอืราชการทีม่ชีัน้ความลบั ในชัน้ลบัทีส่ดุ ใหต้ดิตอ่ผูส้ง่
เพื่อแจ้งให้ทราบว่าหนังสือนั้นไม่อาจส่งและรับด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ และขอให้
ดำเนนิการสง่ใหมอ่กีครัง้เปน็เอกสาร เมือ่ไดแ้จง้แลว้ใหเ้จา้หนา้ทีข่องหนว่ยงานสารบรรณกลาง
ลบอีเมลนั้นทิ้งทันที 
       การพิมพ์หนังสือตามวรรคหนึ่งออกเป็นเอกสาร ใหน้ายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 
หรือผู้ที่ไดร้ับการแต่งตั้งใหเ้ข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดับเป็นผู้ดำเนินการ  ในระหว่างการ
ดำเนินการดังกล่าวต้องระมัดระวังมิให้บุคคลอื่นใดอ่านหรือเข้าถึงอีเมลและหนังสือนั้นได้
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เมื่อได้รับอีเมลจากภายนอก 
ให้เจ้าหน้าที่สารบรรณกลางที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๒ ดำเนินการดังนี้

     ๓.๗  ในกรณทีีส่ว่นราชการ หนว่ยงาน หรอืเจา้หนา้ทีไ่ดร้บัหนงัสอืราชการถงึสว่นราชการ
ทางที่อยู่อีเมลอื่นที่ไม่ใช่ที่อยู่อีเมลกลางตามข้อ ๑ เช่น ที่อยู่อีเมลของหนว่ยงานภายใน หรอื
ทีอ่ยูอ่เีมลของเจา้หนา้ทีท่ีส่ว่นราชการจดัใหเ้จา้หนา้ทีน่ัน้ในการปฏบิตังิาน ใหเ้ปน็หนา้ทีข่องผูด้แูล
หรอืใชง้านทีอ่ยูอ่เีมลนัน้ทีจ่ะสง่ตอ่ (forward) ไปยงัทีอ่ยูอ่เีมลกลางตามขอ้ ๑ เพือ่ดำเนนิการตอ่ไป
ตามทีก่ำหนดในขอ้นี ้และใหเ้จา้หนา้ทีต่ามขอ้ ๒ สง่อเีมลแจง้กลบัไปยงัผูส้ง่เพือ่ทราบทีอ่ยูอ่เีมล
ที่ถูกต้องสำหรับการจัดส่งครั้งต่อไปด้วย

     ๓.๘  การดำเนินการตามข้อ ๓ อาจใช้ระบบอัตโนมัติที่ให้ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์     
ที่กำหนดก็ได้



   

ภาคผนวก ๗ 
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     ๔.๑  จัดทำร่างหนังสือให้ผู้มีอำนาจลงชื่อหรือให้ความเห็นชอบร่างหนังสือที่จะสง่ออก
ไปภายนอก

     ๔.๒  เมือ่ผูม้อีำนาจลงชือ่ไดล้งลายมอืชือ่หรอืใหค้วามเหน็ชอบหนงัสอืแลว้ ใหเ้จา้ของเรือ่ง
ตรวจสอบความเรยีบรอ้ยของหนงัสอืและสิง่ทีจ่ะสง่ไปดว้ย  และใหป้ระสานหนว่ยงานสารบรรณกลาง 
เพือ่กำหนดเลขทะเบยีนหนงัสอืสง่และลงรายการทะเบยีนหนงัสอืสง่ตามขอ้ ๔๓ แห่งระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ แล้วนำเลขดังกลา่วมากำหนดไว้
ในหนังสือที่จะส่งไปภายนอก 
            ในกรณทีีส่ว่นราชการใดใชร้ะบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิสใ์นการสง่หนงัสอืทางอเีมล 
โดยระบบดังกล่าวสามารถจัดทำหนังสือและออกเลขหนังสือได้โดยอัตโนมัติเมื่อผู้มีอำนาจ
ลงชือ่ไดแ้สดงเจตนาเหน็ชอบดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส ์ใหถ้อืวา่ไดป้ฏบิตัติาม ๔.๒ แลว้

 ๔.  การจัดทำข้อมูลขา่วสารหรือหนังสือราชการเพื่อส่งทางอีเมล 



   

ภาคผนวก ๗ 
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      ๔.๓  ใหเ้จา้ของเรือ่งแปลงหนงัสอืและสิง่ทีจ่ะสง่ไปดว้ยใหเ้ปน็ไฟลอ์เิลก็ทรอนกิสป์ระเภท PDF เปน็ไฟลเ์ดยีว 
ความละเอยีดไมน่อ้ยกวา่ ๓๐๐ dpi   เวน้แตก่รณทีีส่ิง่ทีจ่ะสง่ไปดว้ยมจีำนวนหนา้มากจะแยกไฟลต์า่งหากกไ็ด้

 ๔.  การจัดทำข้อมูลขา่วสารหรือหนังสือราชการเพื่อส่งทางอีเมล 

และใหต้ัง้ชือ่ไฟลต์ามหลักเกณฑ์ 

และลำดับดังต่อไปนี ้
ทัง้นี ้ ชือ่ไฟลใ์หใ้ชเ้ลขอารบกิ และใชเ้ครือ่งหมายขดีลา่ง (_) แทนการเวน้วรรค
หรอืเครือ่งหมายหรอืสญัลกัษณพ์เิศษทีส่งวนไมใ่หใ้ชใ้นชือ่ไฟล ์(reserved 
characters) เชน่ (/) (.) หรอื ($)

๔.๓.๑  ปพีทุธศกัราช
๔.๓.๒  รหสัตวัอกัษรโรมนัประจำสว่นราชการตามทีก่ำหนดไวใ้นเอกสารแนบทา้ยภาคผนวกนี้
๔.๓.๓  เลขประจำของสว่นราชการเจา้ของเรือ่ง
๔.๓.๔  เลขทีข่องหนงัสอืตามทะเบยีนหนงัสอืสง่

              ๔.๓.๕  กรณมีหีลายไฟล ์ใหไ้ฟลส์ิง่ทีจ่ะสง่ไปดว้ยใชช้ือ่ไฟลเ์ดยีวกบัหนงัสอื แลว้ตามดว้ยตวัเลขตัง้แตเ่ลข 1 
เปน็ตน้ไปตามลำดบั ทัง้นี ้โดยไมต่อ้งคำนงึวา่เปน็ตวัเลขเดยีวกบัตวัเลขของสิง่ทีส่ง่มาดว้ยตามทีร่ะบใุนหนงัสอืหรอืไม่

ตวัอยา่งเชน่  2564_OPM0913_56.pdf   
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ๑ 2564_OPM0913_56_1.pdf 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ๒ 2564_OPM0913_56_2.pdf
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ภาคผนวก ๗ 
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 ๕.  การส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือราชการทางอีเมล

     ๕.๑  ให้หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลาง 
หรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนราชการนั้นคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อทำหน้าทีส่่งขอ้มูลขา่วสาร
หรือหนังสือของส่วนราชการนั้นทางอีเมล

     ๕.๒  ให้เจ้าของเรื่องนำส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตาม ๔.๓ รวมทั้งแจง้ที่อยู่อีเมลของผู้รับ      
และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ (ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าที่ตาม ๕.๑ เพื่อดำเนินการส่งอีเมลต่อไป

     ๕.๓  เมื่อเจ้าหน้าที่ตาม ๕.๑ ได้รับเรื่องแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้

     ๕.๓.๑ ลงทะเบยีนหนงัสอืสง่โดยระบเุลขทะเบยีนสง่ตามทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืสง่ 
โดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการส่งหนังสือเป็นเอกสาร



   

ภาคผนวก ๗ 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับสง่และเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ                                                                  

โดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

 ๕.  การส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือราชการทางอีเมล

  ๕.๓  เมื่อเจ้าหน้าที่ตาม ๕.๑ ได้รับเรื่องแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้

    ๕.๓.๒  ตรวจสอบความเรยีบรอ้ยของไฟลอ์เิลก็ทรอนกิส ์และลงลายมอืชือ่อเิลก็ทรอนกิส ์
(digital signature) (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องของไฟล์อิเล็กทรอนิกสน์ั้น

    ๕.๓.๓  เข้าสู่ระบบอีเมล โดยในการส่งหนังสือราชการ ให้ใช้ที่อยู่อีเมลกลาง       
ของส่วนราชการตามข้อ ๑ เท่านั้น

    ๕.๓.๔ ในสว่นชือ่เรือ่งของอเีมล (subject) ใหร้ะบโุดยใชช้ือ่เรือ่งตามทีร่ะบใุนหนงัสอื  
ทั้งนี้ ในกรณีมีการกำหนดชั้นความเร็ว ให้ระบุชั้นความเร็วในชื่อเรื่องของอีเมล  
ตามด้วยเครื่องหมายทวิภาค (:) แล้วจึงระบุชื่อเรื่อง

ด่วนที่สุด : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามสัญญาเลขที่ .. ครั้งที่ ..

ตัวอย่างเช่น 
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 ๕.  การส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือราชการทางอีเมล

  ๕.๓  เมื่อเจ้าหน้าที่ตาม ๕.๑ ได้รับเรื่องแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้

    ๕.๓.๕  ในเนือ้หาอเีมล ใหจ้ดัรปูแบบเนือ้หาเปน็ HTML โดยใหใ้ชก้ารเขา้รหสัขอ้ความ 
(text encoding) แบบ UTF-8 และใช้ตัวแบบอักษร (font) Arial หรือ Verdana 
หรือ Times New Roman หรือ font อื่นใดซึ่งรองรับการแสดงผลภาษาไทย และ
สามารถแสดงผลบนอุปกรณ์ส่วนใหญ่ได้

    ๕.๓.๖ เนื้อหาของอีเมลต้องมีการจัดเรียงและมีเนื้อหาของข้อความดังต่อไปนี้
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 ๕.  การส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือราชการทางอีเมล

  ๕.๓  เมื่อเจ้าหน้าที่ตาม ๕.๑ ได้รับเรื่องแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้

    ๕.๓.๖ เนื้อหาของอีเมลต้องมีการจัดเรียงและมีเนื้อหาของข้อความดังต่อไปนี้

     ๕.๓.๖.๑  คำขึน้ตน้ ใหใ้ชค้ำขึน้ตน้ตามฐานะของผูร้บัหนงัสอืตามตารางการใชค้ำขึน้ตน้ 
สรรพนาม และคำลงทา้ย ทีก่ำหนดไวใ้นภาคผนวก ๒ แลว้ลงตำแหนง่ของผูท้ีอ่เีมลนัน้มถีงึ 
หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่

     ๕.๓.๖.๒  ขอ้ความ ให้ลงสรุปสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย  
หากมีความประสงค์หลายประการให้แยกเปน็ข้อ ๆ

     ๕.๓.๖.๓  คำลงทา้ย ใหใ้ชค้ำลงทา้ยตามฐานะของผูร้บัหนงัสอืตามตารางการใชค้ำขึน้ตน้ 
สรรพนาม และคำลงทา้ย ทีก่ำหนดไวใ้นภาคผนวก ๒

     ๕.๓.๖.๔  ลงชือ่ ใหพ้มิพช์ือ่สว่นราชการทีส่ง่หนงัสอืนัน้
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 ๕.  การส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือราชการทางอีเมล

  ๕.๓  เมื่อเจ้าหน้าที่ตาม ๕.๑ ได้รับเรื่องแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้

    ๕.๓.๖ เนื้อหาของอีเมลต้องมีการจัดเรียงและมีเนื้อหาของข้อความดังต่อไปนี้

     ๕.๓.๖.๕  ขอ้มลูตดิตอ่ ใหพ้มิพช์ือ่สว่นราชการเจา้ของเรือ่งหรอืหนว่ยงานทีอ่อกหนงัสอื 
และหมายเลขโทรศพัท ์ ทัง้นี ้ใหร้ะบชุือ่เจา้หนา้ทีท่ีเ่ปน็เจา้ของเรือ่งและหมายเลขโทรศพัท ์
ทีต่ดิตอ่กบัเจา้หนา้ทีน่ัน้ไดไ้วด้ว้ย

     ๕.๓.๖.๖  ขอ้ความขอใหต้อบกลบั เพือ่ขอใหผู้ร้บัอเีมลหรอืเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งแจง้ตอบ
กลบั (reply) วา่ไดร้บัอเีมลนัน้แลว้ ตวัอยา่งเชน่ 
“หากทา่นไดร้บัอเีมลนีแ้ลว้กรณุาแจง้การไดร้บักลบัมายงัทีอ่ยูอ่เีมลนีด้ว้ย จะขอบคณุยิง่”

     ๕.๓.๖.๗  เสน้ปดิขอ้ความ โดยใหม้เีสน้ประหรอืเสน้ทบึปดิขอ้ความยาวตลอดบรรทดั 
ทีอ่ยูใ่ตข้อ้มลูตดิตอ่ เพือ่แสดงใหเ้หน็วา่สิน้สดุเนือ้หาของอเีมล
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 ๕.  การส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือราชการทางอีเมล

  ๕.๓  เมื่อเจ้าหน้าที่ตาม ๕.๑ ได้รับเรื่องแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้

    ๕.๓.๖ เนื้อหาของอีเมลต้องมีการจัดเรียงและมีเนื้อหาของข้อความดังต่อไปนี้

                           ๕.๓.๖.๘  ขอ้ความจำกดัความรบัผดิมาตรฐาน ใหพ้มิพข์อ้ความทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ดังต่อไปนี้ 

                           “อเีมล (และ/หรอืเอกสารแนบ) นีเ้ปน็ขอ้มลูทีเ่ปน็ความลบั และอาจเปน็ขอ้มลู
ทีเ่ปน็เอกสทิธิเ์ฉพาะบคุคล การนำขอ้มลูดงักลา่วไปใชห้รอืเปดิเผยใหบ้คุคลอืน่ใดลว่งรู ้เปน็การกระทำทีไ่มไ่ดร้บัอนญุาต 
หากทา่นมไิดเ้ปน็บคุคลทีอ่เีมลฉบบันีร้ะบถุงึแลว้ กรณุาลบอเีมลนีอ้อกจากคอมพวิเตอรท์ีท่า่นไดร้บั ทัง้นี ้ขอขอบคณุ
หากท่านได้แจ้งผู้ส่งถึงการจัดส่งอีเมลผิดพลาดด้วย 
                        This e-mail (and/or attachments) is confidential and may be privileged. 
Use or disclosure of it by anyone other than a designated addressee is unauthorized. If you are 
not an intended recipient, please delete this e-mail from the computer on which you received it. 
We thank you for notifying us immediately.”
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 ๕.  การส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือราชการทางอีเมล

  ๕.๓  เมื่อเจ้าหน้าที่ตาม ๕.๑ ได้รับเรื่องแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้

    ๕.๓.๗  ใหร้ะบทุีอ่ยูอ่เีมลของผูร้บัไวใ้นชอ่ง “ถงึ” (To) โดยในกรณทีีม่ผีูร้บัหลายคน 
ใหเ้รยีงลำดบัทีอ่ยูอ่เีมลในชอ่งเดยีวกนั แตส่ำหรบักรณทีีต่อ้งสง่อเีมลทีส่ง่ออกเปน็สำเนา
ให้บุคคลอื่นใดด้วยแล้ว ให้ระบุที่อยู่อีเมลของผู้รับสำเนาในชอ่ง “สำเนาถึง” (CC)  
โดยใหส้ง่สำเนาไปยงัทีอ่ยูอ่เีมลของเจา้ของเรือ่งดว้ย (ถา้ม)ี และใหใ้ชช้อ่ง “สำเนาลบัถงึ” 
(BCC) สำหรับกรณีดังต่อไปนี้

    ๕.๓.๗.๑  การส่งไปจัดเก็บเป็นสำเนาภายในระบบของสว่นราชการ 

       ๕.๓.๗.๒  การสง่หนงัสอืไปยงัผูร้บัจำนวนเกนิกวา่หนึง่คนซึง่สว่นราชการเหน็วา่
จำเป็นต้องมีการปกปิดไม่ให้ผู้รับทราบว่าได้ส่งไปยังบุคคลอื่นด้วย
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 ๕.  การส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือราชการทางอีเมล

  ๕.๓  เมื่อเจ้าหน้าที่ตาม ๕.๑ ได้รับเรื่องแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้

     ๕.๓.๘  กอ่นการสง่อเีมลออก ใหเ้จา้หนา้ทีต่าม ๕.๑ แนบหนงัสอืและสิง่ทีจ่ะสง่ไปดว้ย 
ทีเ่ปน็ไฟลอ์เิลก็ทรอนกิสป์ระเภท PDF และไฟลอ์ืน่ใด (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้ตรวจสอบความถกูตอ้ง
อกีครัง้หนึง่  หากเหน็วา่ถกูตอ้งครบถว้น ใหล้งลายมอืชือ่อเิลก็ทรอนกิส ์(digital signature) 
(ถา้ม)ี เพือ่รบัรองความถกูตอ้งและสง่อเีมลนัน้ พรอ้มทัง้บนัทกึในทะเบยีนหนงัสอืสง่ 
ดว้ยวา่ไดส้ง่หนงัสอืโดยทางอีเมลแล้ว

     ๕.๓.๙  ในกรณีที่ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะแนบไปกับอีเมลมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะ
สามารถแนบไปได้แล้ว ให้นำไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไปจัดเก็บไว้ในที่ที่ผู้รับอีเมล
หรือผู้รับหนังสือสามารถเข้าถึงได้ตามที่ส่วนราชการกำหนด และให้คัดลอกที่อยู่ของ
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นั้นไประบุไวใ้นส่วนเนื้อหาของอีเมลแทน
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  ๕.๓  เมื่อเจ้าหน้าที่ตาม ๕.๑ ได้รับเรื่องแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้

     ๕.๓.๑๐  ภายหลังจากได้ส่งอีเมลแล้ว หากได้รับการตอบกลับ (reply) ตาม ๓.๒ 
ว่าได้รับอีเมลแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ตาม ๕.๑ ส่งต่อ (forward) อีเมลตอบกลับดังกลา่ว 
ให้เจ้าของเรื่องทราบด้วย

     ๕.๓.๑๑  ในกรณทีีป่รากฏวา่ไมส่ามารถสง่อเีมลไปยงัผูร้บัไดแ้ลว้ ใหเ้จา้หนา้ทีต่าม ๕.๑ 
ตรวจสอบและแก้ไขที่อยู่อีเมลให้ถูกต้องตามที่มีการประกาศเผยแพรห่รือที่ได้ให้ไว้แก่
ส่วนราชการนั้น แล้วส่งใหม่อีกครั้ง  หากตรวจสอบพบว่าถูกต้องแล้วหรือไม่สามารถ
แก้ไขที่อยูอ่ีเมลได้ ให้แจ้งเจ้าของเรื่องโดยเร็ว
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  ๕.๔  เมือ่ไดร้บัแจง้วา่ไมส่ามารถสง่อเีมลไปยงัทีอ่ยูอ่เีมลของหนว่ยงานหรอืบคุคลผูร้บัอเีมลตามทีม่กีารประกาศ
เผยแพรห่รอืทีไ่ดใ้หไ้วแ้กส่ว่นราชการนัน้ ใหเ้จา้ของเรือ่งตดิตอ่หนว่ยงานหรอืบคุคลผูร้บัอเีมลเพือ่ยนืยนัทีอ่ยูอ่เีมล 
ที่สามารถรับส่งได้ และแจ้งเจ้าหน้าที่ตาม ๕.๑ เพือ่ดำเนนิการสง่ตาม ๕.๓ อกีครัง้ หากเจา้หนา้ทีต่าม ๕.๑ สง่อเีมล
ไปยงัทีอ่ยูอ่เีมลทีไ่ดร้บัการยนืยนัหรอืแจง้ใหมแ่ลว้แตย่งัไมส่ามารถสง่ไดส้ำเรจ็ ใหส้ว่นราชการนัน้ดำเนนิการสง่หนงัสอื
ใหห้นว่ยงานหรอืบคุคลดงักลา่วดว้ยวธิกีารอืน่ตอ่ไป เพือ่ใหส้ง่หนงัสอืนัน้ไดโ้ดยไม่เกิดความเสียหายแก่ราชการ  
ทัง้นี ้ในกรณทีีผู่ร้บัหนงัสอืเปน็หนว่ยงานของรฐั ใหผู้ส้ง่ระบเุหตกุารณท์ีไ่มส่ามารถสง่หนงัสอืนัน้โดยทางอีเมลได้
ไว้ในหนังสือนั้นเพื่อให้หัวหนา้หน่วยงานผู้รับได้ทราบด้วย

  ๕.๕  กรณอีเีมลทีม่กีารกำหนดชัน้ความเรว็ประเภทดว่นทีส่ดุ หรอืมผีลใหผู้ร้บัตอ้งดำเนนิการอยา่งหนึง่อยา่งใด
ภายในกำหนดเวลาแลว้  ใหเ้จา้ของเรือ่งมหีนา้ทีต่ดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องผูร้บัทางโทรศพัทห์รอืชอ่งทางอืน่ใดเพือ่ยนืยนัวา่
ไดร้บัหนงัสอืนัน้แลว้ภายหลงัจากทีเ่จา้หนา้ทีต่าม ๕.๑ ไดจ้ดัสง่อเีมล และเมือ่ไดร้บัแจง้แลว้ ใหเ้จา้ของเรือ่งแจง้ให ้
เจา้หนา้ทีต่าม ๕.๑ บนัทกึไวใ้นหมายเหตขุองทะเบยีนหนงัสอืสง่วา่ไดย้นืยนักบัผูร้บัแลว้ พรอ้มทัง้ระบวุนัและเวลา 
ทีไ่ดร้บัการยนืยนัจากผูร้บัดว้ย  ทัง้นี ้เวน้แตก่รณทีีไ่ดร้บัการตอบกลบัวา่ไดร้ับอีเมลแล้ว จะไม่ดำเนินการตามข้อนี้ก็ได้



           ๖.  ในกรณีที่ส่วนราชการใดอนุญาตหรือจัดให้มีที่อยู่อีเมลกลางตามข้อ ๑  
สำหรบัหนว่ยงานในสงักดัที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค หรือหน่วยงานในสังกัดที่จำเป็นต้องมี 
หนว่ยงานสารบรรณกลางแยกตา่งหากจากสว่นกลาง หรอืกรณมีเีหตผุลความจำเปน็อืน่ใด  
ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นมอบหมายเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานคนหนึ่งหรือหลายคน 
เพื่อทำหน้าที่รับหรือส่งหนังสือทางอีเมลกลางดังกลา่ว และให้นำความในข้อ ๒ ข้อ ๓ 
ข้อ ๔ และข้อ ๕ มาใช้บังคับแก่หน่วยงานนั้นด้วยโดยอนุโลม
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 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

 พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖

 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

 ระเบียบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ. ๒๕๓๖

 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระเบียบการใช้ตัวสะกด ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
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สวัสดี
นางสาวสุพิชฌาย์  กลิ่นหอม  นิติกรชำนาญการ 

ส่วนระเบียบกลาง  สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๕๔  โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๘๗



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 14 สิงหาคม 2565 
หัวข้อ: เอกสารประกอบการบรรยายในโครงการอบรมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ  
 ของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม
 แกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดโดยกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 เอกสารประกอบการบรรยายในโครงการอบรมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ  
 ของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม
 แกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดโดยกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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