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บทที่ 1
บทนา
การบริหารงานเอกสาร(งานสารบรรณ,งานธุรการ)
การปฏิบัติงานในสานักงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการนั้น เป็นการปฏิบัติงานที่ต้องเกี่ยวข้อง
กับบุคคลและเอกสาร จึงต้องอาศัยความอดทน ความขยัน และความจาส่วนตัวพอสมควร เป็นหลักสาคัญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพราะการทางานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนั้นจะเกี่ยวกับหนังสือราชดาร ทั้งที่เป็นหนังสือราชการ
ภายในและหนังสือราชการภายนอก ซึ่งมีหลายรูปแบบที่ต้องดาเนินการ เช่น การโต้ตอบหนังสือราชการ การร่าง
หนังสือขอความอนุเคราะห์ ขอความร่วมมือ การร่างหนังสือเชิญประชุมและสาระการประชุม การนาเสนอ การ
จัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ ทั้งที่เป็นกระดาษและเป็นไฟล์ในระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ จึงต้องมีการจัดระบบงาน
เอกสารที่ดีจึงจะประสบผลสาเร็จในการบริหารงานเอกสารและเป็นการช่วยจาได้อีกด้วย
ความสาคัญและขอบข่ายของงานธุรการ
1. ขอบข่ายของงานธุรการ
1.1 รับ – ส่ง หนังสือ
1.2 ร่างหนังสือ
1.3 พิมพ์หนังสือ
1.4 ผลิตสาเนาเอกสาร
1.5 จัดเก็บเอกสาร/แฟ้มเสนอ
1.6 บันทึกเสนอหนังสือ
1.7 ตรวจทานหนังสือ
1.8 การทาลายหนังสือ
2. ความสาคัญของงานธุรการ
2.1 เป็นด่านหน้าของหน่วยงาน
2.2 เป็นหน่วยบริการ
3. บทบาทของเจ้าหน้าที่ธุรการ
3.1 ต้องรู้ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.2 ต้องมีมนุษยสัมพันธ์
3.3 ต้องมีน้าใจ เกื้อกูล
3.4 ต้องมีความรอบคอบ
3.5 ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. ควรมีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ได้แก่
4.1 ความรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณของสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526, พ.ศ.
2548 และ พ.ศ.2560
4.2 ความรู้เรื่องรหัส อักษรย่อประจาหน่วยงานต่างๆ
4.3 ความรู้เรื่องธรรมชาติของหนังสือราชการคือระบบการนาเสนอหนังสือ
4.4 ความรู้เรื่องโครงสร้างหน่วยงานภายในสามารถเกษียนหนังสือเสนอให้หน่วยงานรับผิดชอบได้อย่าง
ถูกต้อง
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บทที่ 2
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
2.1 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบันงานสารบรรณมีระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ.2526 , พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2560
2.2 ความหมายของงานสารบรรณ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ข้อ 6 ให้ความหมายของคาว่า “งาน
สารบรรณ” ไว้ว่า หมายถึง “งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่ การจัดทา การรับ การส่ง การเก็บ
รักษา การยืม จนถึงการทาลาย” ซึ่งเป็นการกาหนดขั้นตอนและขอบข่านของงานสารบรรณว่าเกี่ยวข้องกับเรื่อง
อะไรบ้าง แต่ในทางปฏิบัติการบริหารงานเอกสารทั้งปวง จะเริ่มตั้งแต่การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จด จา ทา
สาเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุปย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ทารหัส เก็บเข้าที่
ค้น หา ติดตามและทาลาย ทั้งนี้ ต้องทาเป็นระบบที่ให้ ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิ ทธิภ าพ เพื่อ
ประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย และในปี พ.ศ.2548 มีการประกาศระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ โดยเพิ่มคานิยามของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของงานสารบรรณดังนี้ “อิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า
การประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ตรอนไฟฟ้ า คลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า หรื อ วิ ธี อื่ น ใดในลั ก ษณะคล้ า ยกั น และให้
หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่านั้นและ “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า การ
รับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสาร ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์”
2.3 ความหมายของหนังสือราชการ
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่
1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นที่มิใช่ราชการหรือบุคคลภายนอก
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นที่มิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
4. หนังสือที่หน่วยงานจัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
6. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ข้อ 4ให้เพิ่มคานิยามว่า “อิเล็กทรอนิกส์” และคาว่า “ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ระหว่างนิยามคาว่า “หนังสือ” ส่วนราชการ “ในข้อ 6แห่งระเบียบสานัก
นายกรัฐสนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 “อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้
วิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความ
รวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้
วิธีต่างๆ เช่นว่านั้น “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์” หมายความว่า การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือ
หนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
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2.4 ชนิดของหนังสือราชการ
1. หนังสือภายนอก คือ หนังสือที่ติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี ใช้กระดาษตราครุฑ ใช้ติดต่อกันระหว่าง
ส่วนราชการ ส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่น ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก
2. หนังสือภายใน คือ หนังสือที่ติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก ใช้ติดต่อภายในหระ
ทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ
ข้อแตกต่างระหว่างหนังสือภายนอกกับหนังสือภายใน
หนังสือภายนอก
1. ไป – มา เป็นทางราชการ
2. ติดต่อระหว่างตาแหน่งต่อตาแหน่ง
3. ใช้กระดาษตราครุฑ
4. สภาพหนังสือผูกมัดถาวรตลอดไป
5. รู ป แบบหนั ง สื อ เป็ น แบบหนั ง สื อ ลงนามเต็ ม ฉบั บ
และแบบประทับตรา
6. คาขึ้นต้น ประกอบด้วย เรื่อง เรียน อ้างถึง สิ่งที่ส่ง
มาด้วย
7. ห้ามใช้อักษรย่อ ต้องใช้คาเต็มทั้งชื่อส่วนราชการ วัน
เดือน ปี
8. คาลงท้ายใช้ขอแสดงความนับถือหรืออื่นๆ แล้วแต่
กรณี

หนังสือภายใน
1. ไป – มา ในเรื่องราชการ
2. ติดต่อกับบุคคลผู้ดารงตาแหน่ง
3. ใช้กระดาษบันทึกข้อความ
4. ไม่ผูกมัด เปลี่ยนแปลงได้
5. ใช้บันทึกแทน
6. คาขึ้นต้นใช้เรียน อ้างถึงหนังสือใส่ในข้อความ
7. ใช้คาย่อของตาแหน่งหรือส่วนราชการ วัน เดือน ปี
ได้
8. ไม่มีคาบรรยาย

3.หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ คือ หนังสือใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
ขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบเอง ชื่อย่อกากับตรา ใช้กระดาษตราครุฑ ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการ กับส่วนราชการ และ
ระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสาคัญ ได้แก่ การขอรายละเอียดเพิ่มเติม การส่ง
สาเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสาคัญสาคัญหรือการเงิน การ
แจ้ งผลงานที่ได้ดาเนิ น การไปแล้ว ให้ส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ การเตือนเรื่องที่ค้าง เรื่องซึ่งหัว หน้าส่ ว น
ราชการระดับกรมขึ้นไปกาหนด โดยทาเป็นคาสั่งให้ใช้หนังสือประทับตรา
4. หนังสือสั่งการ ให้ใช้ตามแบบที่กาหนด ไว้ในระเบียบ เว้นแต่จะมีกฎหมายกาหนดแบบไว้โดยเฉพาะมี
3 ชนิด ได้แก่
4.1 คาสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้กระดาษตราครุฑ
4.2 ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอานาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะอาศัยอานาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้
เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจา ใช้กระดาษครุฑ
4.3 ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอานาจกาหนดให้ใช้ โดยอาศัยอานาจของกฎหมายที่บัญญัติให้
กระทาได้ ใช้กระดาษครุฑ
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5. หนั งสื อประชาสั มพัน ธ์ ใช้ตามแบบที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายกาหนดแบบไว้
โดยเฉพาะมี 3 ชนิด ได้แก่
5.1 ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือแจ้งให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้
กระดาษตราครุฑ ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดให้ทาเป็นแจ้งความ ให้เปลี่ยนคาว่าประกาศเป็นแจ้งความ
5.2 แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทาความเข้าใจในกิจการของราชการ หรือ
เหตุการณ์หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษครุฑ
5.3 ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นควรเผยแพร่ให้ทราบ
6. หนั ง สื อ ที่เ จ้ า หน้ า ที่ ท าขึ้ น หรื อ รั บ ไว้ เ ป็ นหลั ก ฐานในราชการ คื อ หนั ง สื อ ที่ ท างราชการ จัด ท าขึ้ น
นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว หรือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
และส่วนราชการรับไว้ มี 4 ชนิด ได้แก่
6.1 หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานเพื่อ
วัตถุประสงค์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ปรากฏแก่บุคคลทั่วไป ไม่จาเป็นเฉพาะเจาะจง ใช้กระดาษตราครุฑ โดยลงชื่อ
คาขึ้นต้นว่า “หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า.................”
6.2 รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและมติที่ประชุมไว้
เป็นหลักฐาน
6.3 บั น ทึ ก คื อ ข้ อ ความที่ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาเสนอต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสั่ ง การแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ากว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันในการปฏิบัติ
ราชการ ใช้กระดาษบนทึกข้อความ
6.4 หนังสืออื่น คื อ เอกสารที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลั กฐานรวมถึง
ภาพถ่าย ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง/ ภาพ หรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ โดยลงรับเข้า
ทะเบียนรับไว้แล้ว มีรูปแบบตามที่กฎกระทรวง ทบวง กรม กาหนดขึ้นใช้ เว้นแต่จะมีแบบตามกฎหมายเฉพาะ
เรื่อง เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวน/สอบสวน และคาร้อง เป็นต้น
หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผู้รับจานวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน โดยให้เพิ่มพยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียน
หนังสือส่ง เริ่มตั้งแต่เลข 1 เรียงลาดับไปถึงสิ้นปีปฏิทิน
ชั้นความเร็วของหนังสือ
1. ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
2. ด่วนมาก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
3. ด่วน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทาได้
หนังสือที่จัดทาขึ้นโดยปกติให้มีสาเนาคู่ฉบับ เก็บไว้ที่ต้นเรื่อง 1 ฉบับ และให้มีสาเนาเก็บไว้ที่หน่วยงาน
สารบรรณกลาง 1 ฉบับ
สาเนาคู่ฉบับให้ผู้ลงชื่อ ลงลายมือชื่อ ลายมือชื่อย่อ และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ ผู้ตรวจลงลายมือชื่อหรือลายมือ
ชื่อย่อไว้ที่ขอบล่างด้านขวามือของหนังสือ
ถ้าเป็นเรื่องไม่สาคัญมากนักการส่งเอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพียงทางเดียวโดยไม่ต้อง
เป็นเอกสารยืนยันตามไปก็ได้ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ข้อ 7 ว่าด้วยงานสารบรรณที่ให้ยกเลิกความในข้อ
29 แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ ข้อ 29 การติดต่อราชการนอกจากการจะดาเนินการโดยหนังสือที่เป็นเอกสารสามารถดาเนินการด้วย
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ได้ในกรณีที่ติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ส่งตรวจสอบผล
การส่งทุกครั้งและให้ผู้รับแจ้งตอบรับเพื่อยืนบันว่าหนังสือได้จัดส่งไปยังผู้รับเรีย บร้อยแล้ว และส่วนราชการผู้ส่งไม่
ต้องจัดส่งหนังสือเป็นเอกสาร เว้นแต่กรณีเป็นเรื่องสาคัญจาเป็นต้องยืนยันเป็นเอกสาร ให้ทาเอกสารยืนยันตามไป
ทันที
การส่ ง ข้ อ ความทางเครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร เช่ น โทรเลข วิ ท ยุ โ ทรเลข โทรพิ ม พ์ โทรศั พ ท์ วิ ท ยุ สื่ อ สาร
วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู้รับปฏิบัติเช่นเดียวกับได้รับหนังสือ ในกรณีที่จาเป็นต้องยืนยัน
เป็นหนังสือให้ทาหนังสือยืนยันตามไปทันที
ชั้นของหนังสือลับ
1. ลับที่สุด ได้แก่ ความลับที่มีความสาคัญที่สุดเกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุหรือบุคคลซึ่งหากความลับดังกล่าว
ทั้งหมดหรื อเพียงบางส่วนรั่ว ไหลไปถึงบุคคลผู้ ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะทาให้เกิดความเสียหายหรือเป็น
ภยันตรายต่อความมั่นคง คงความปลอดภัย หรือความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติหรือพันธมิตรอย่าง
ร้ายแรงที่สุด
2. ลับมาก ได้แก่ ความลับที่มีความสาคัญมากเกี่ยวกับข่าวสารวัตถุหรือบุคคล ซึ่งถ้าหากความลับดังกล่าว
หรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลที่มีหน้าที่ได้ทราบ จะทาให้เกิดความเสียหายหรือเป็นภยันตรายต่อ
ความมั่นคง หรือความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติหรือพันธมิตรอย่างร้ายแรงที่สุด
3. ลับ ได้แก่ ความลับที่มีความสาคัญเกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุหรือบุคคล ซึ่งถ้าหากความลับดังกล่าวหรือเพียง
บางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะทาให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการหรือเกียรติภูมิ
ของประเทศชาติหรือพันธมิตรได้
4. ปกปิด ได้แก่ ความลับซึ่งไม่พึงเปิดเผยให้ไม่มีหน้าที่ได้รับทราบโดยสงวนไว้ให้ทราบเฉพาะบุคคลที่มีหน้าที่
ต้องทราบเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการเท่านั้น
การรับ – ส่ง หนังสือ
หนังสือรับ รับเข้ามาจากภายนอก
1. การรับหนังสือ จากไปรษณีย์ และหน่วยงานภายนอก ทั้งหนังสือราชการ และหนังสืออื่นๆ
2. จัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อดาเนินการก่อนหลังและให้ผู้เปิดซองตรวจเอกสาร
หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อราชการเจ้าของเรื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงดาเนินการต่อ
3. ประทับตราหนังสือ ที่มุมบนด้านขวา กรอกรายละเอียด เลขที่รับ วันที่ เวลา
4. ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนรับหนังสือ
5. จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้ว ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงชื่อรับเอกสาร
6. เสนอผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ
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ขั้นตอนการรับหนังสือ

ผู้รับผิดชอบหนังสือ

งานสารบรรณ

ชั้นความเร็ว

กิจกรรม

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอก เอกสาร
ทั่วไป เอกสารลับ จากไปรษณียแ์ ละอืน่ ๆ

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

ตรวจสอบ คัดแยก จัด
หมวดหมู่หนังสือราชการ
และสิ่งพิมพ์

ชั้นความลับ

A

B

ลงทะเบียนออกเลขรับเอกสาร
ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ไม่ต้องลงทะเบียน เช่น เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ จดหมายส่วนบุคคล เป็นต้น

จัดส่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ
ต่อไป

เสนอผู้เกี่ยวข้องโดยตรง

เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ

เสร็จสิ้น

ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง เช่น ส่งผิด
หน่วยงาน ไม่มีผู้ลงนาม

ดาเนินการส่งคืน
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หนังสือส่ง ส่งออกไปภายนอก
1. ให้เจ้าของเรื่องตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือ รวมทั้งสิ่งที่ส่งมาด้วยให้ครบถ้วน แล้วส่งเรื่องให้
เจ้าหน้าที่หน่วยงานสารบรรณกลางเพื่อส่งออก
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางได้รับเรื่องแล้วลงทะเบียนหนังสือส่ง เรียงลาดับติดต่อกันไป
ตลอดปีปฏิทิน ก่อนบรรจุซอง ตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วยให้ครบถ้วนแล้วปิดผนึก ส่ง
ได้ 2 วิธี คือ โดยทางไปรษณีย์ หรือส่งโดยสมุดส่งหนังสือ /ใบรับ ถ้าเป็นใบรับให้นามาผนึกติดกับสาเนาคู่
ฉบับ

ขั้นตอนการส่งหนังสือ
หนังสือที่หัวหน้าส่วนลงนามแล้ว

ออกเลขที่หนังสือ วัน เดือน ปี
ประทับตราผู้ลงนาม
ตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือ
สิ่งที่ส่งมาด้วย
จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานต่างๆ
ลับ

ปกปิด

EMS

ธรรมดา

นาส่งไปรษณีย์

บรรจุซอง จ่าหน้าซอง – ปิดซอง ส่งมอบให้
เจ้าหน้าที่ส่งไปรษณีย์ และส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รวบรวมสาเนาคืนเจ้าของ

ตรวจสอบใบแจ้งหนี้รายเดือน
นาส่งการเงินเบิกจ่าย เก็บสาเนา
ใบนาส่งเข้าแฟ้ม
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การเก็บ และทาลาย หนังสือราชการ
การเก็บหนังสือราชการ
การเก็บหนังสือราชการ แบ่งออกเป็นการเก็บระหว่างปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และการเก็บไว้
เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของเรื่อง โดยกาหนด
วิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ประการสาคัญจะต้องจัดแฟ้มสาหรับเก็บไว้ให้เพียงพอ อาจ
มีแฟ้มดังนี้
1. แฟ้มกาลังดาเนินการบรรจุเรื่องที่อยู่ระหว่างปฏิบัติ หรือยังจัดทาไม่เสร็จตามภาระหน้าที่(ใช้แฟ้มเดียวก็
พอ)
2. แฟ้มรอตอบ เรื่ อ งในแฟ้มนี้ ร ะบายมาจากแฟ้ม กาลั ง จัดทาเป็นเรื่องที่ ปฏิบัติ เสร็จ ในภาระหน้ าที่ของ
เจ้าหน้าที่ขั้นตอนหนึ่งแล้ว แต่เรื่องยังปฏิบัติไม่จบต้องรอการตอบจากส่วนราชการอื่นอยู่
3. แฟ้มรอเก็บ เรื่องในแฟ้มนี้เป็นเรื่องต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติจัดทาเสร็จแล้วเพื่อรอส่งเก็บตามระเบียบ
ต่อไป ควรจัดหาแฟ้มรอเก็บไว้ให้มากพอกับจานวนหนังสือเรื่องต่างๆ และจัดทาสารบัญเรื่องไว้ที่หน้าปก
ด้านในด้วย
4. แฟ้มระเบียบปฏิบัติเรื่องในแฟ้มนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบราชการต่างๆ หากจัดแบ่ง 2 ประเภท คือ
ระเบียบทั่วไปและระเบียบเกี่ยวกับการเงิน โดยแยกแฟ้มเก็บแล้วทาสารบัญเรื่องประจาแฟ้มไว้ที่ปกหน้า
ด้านในด้วย จะสะดวกต่อการค้นหา
การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่มีอะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก
โดยนาเรื่องจากแฟ้มรอเก็บในระหว่างปฏิบัติไปดาเนินการจัดเก็บยังหน่วยเก็บของส่วนราชการตามระเบียบต่อไป
ซึ่งต้องจัดทาบัญชีหนังสือส่งเก็บ ทะเบียนหนังสือเก็บ บัญชีส่งมอบหนังสือครบ 25 ปี บัญชีหนังสือครบ 25 ปี ที่
ขอเก็บเอง และบัญชีฝากหนังสือกากับด้วย
การเก็บหนังสือเพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จาเป็นจะต้องใช้ในการ
ตรวจสอบเป็นประจา ไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บ ให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศโดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ขึ้นรับผิดชอบก็ได้ เมื่อหมดความจาเป็นที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบแล้ว ให้จัดส่งหนังสื อนั้นไปยังหน่วยเก็บของ
ราชการตามระเบียบต่อไปนี้
การเก็บหนังสือราชการ เจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังหนังสือให้อยู่ในสภาพใช้ราชการได้ทุกโอกาส หากชรุด
เสียหายต้องรีบซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและให้หมายเหตุไว้ในทะเบียนเก็บด้วย
ถ้าหนังสือที่สญ
ู หายเป็นเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือหนังสือสาคัญที่เป็นการแสดงเอกสารสิทธิให้ดาเนินการแจ้ง
ความต่อพนักงานสอบสวน
ข้อสังเกต ตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณฉบับใหม่ ได้กาหนดเพิ่มเติมไว้ว่าทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการ
จัดส่งหนังสือที่มีอายุครบ 25 ปี นับจากวันที่ได้จัดทาขึ้นพร้อมทั้งส่งบัญชีมอบหนังสือครบรอบ 25 ปี ให้สานักหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป เว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้
1. หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ
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2. หนังสือที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่ออกใช้เป็นการทั่วไป กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
3. หนังสือราชการที่มีความจาเป็นต้องเก็บไว้ที่ส่วนราชการนั้นให้จัดทาบัญชีครบ 25 ปี ที่ขอเก็บเองส่ง
มอบให้สานักจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
(หมายเหตุ เรื่องการเก็บหนังสือตามระเบียบใหม่ยังไม่ได้กาหนดวิธีการเก็บไว้อย่างชัดแจ้ง เข้าใจว่าจะออก
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกในโอกาสต่อไป)
การทาลาย
ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีปฏิทินให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สารวจหนังสือที่ครบอายุการ
เก็บในปีนั้น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เก็บไว้เองหรื อฝากเก็บไว้ที่สานักจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร แล้วขัดทา
บัญชีหนังสือขอทาลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมารทาลายหนังสือ บัญชี
หนังสือขอทาลายให้จัดทาตามแบบที่ 25 ท้ายระเบียบ อย่างน้อยให้มีต้นฉบับและสาเนาคู่ฉบับ
ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้งคณะกรรมการทาลายหนังสือประกอบด้วยประธานกรรมการและ
กรรมการอีกอย่างน้อยสองคนโดยปกติจะแต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับชานาญงาน(ทั่วไป) ปฏิบัติการ หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ากรรมการผู้ใดไม่เห็นด้วยให้ทาบันทึกความเห็นแย้งไว้
ขั้นตอนการทาลายหนังสือ
หน่วยเก็บสารวจและจัดทาบัญชีหนังสือขอทาลาย

เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการทาลายหนังสือจากหัวหน้าส่วนราชการ

คณะกรรมการทาลายหนังสือพิจารณาหนังสือตามบัญชีหนังสือขอทาลาย

หนังสือที่ไม่ควร
ทาลายส่งไปเก็บไว้ที่
1. หน่วยเก็บ
2. ฝากเก็บไว้ที่สานัก
จดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากร
-

หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมพิจารณา
หนังสือตามรายงานขงคณะกรรมการ
ทาลายหนังสือ

สานักจดหมายเหตุแห่งชาติพิจารณาให้
ความเห็นตามรายงานของหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรม

- หนังสือที่ควรทาลาย
โดยคณะกรรมการ
- รายงานผลการ
ทาลายต่อหัวหน้า
ส่วนราชการระดับ
กรม
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คณะกรรมการทาลายหนังสือ มีหน้าที่ดังนี้
1. พิจารณาหนังสือที่จะขอทาลายตามบัญชีขอทาลาย
2. ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือฉบับใดไม่ควรทาลาย และควรจะขยายเวลาการเก็บไว้ให้ลง
ความเห็นว่าจะขยายเวลาการเก็บไว้ถึงเมื่อใด แล้วให้แก้ไขอายุการเก็บในตรากาหนดเก็บหนังสือ โดยให้
ประธานกรรมการทาลายหนังสือลงลายมือชื่อกากับการแก้ไข
3. ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือเรื่องใดให้ทาลาย ให้กรอกเครื่องหมาย(X) ลงในช่องการ
พิจารณาของบัญชีขอทาลาย
4. เสนอรายงานผลการพิจารณา พร้อมทั้งบันทึกความเห็นแย้งของคณะกรรมการ(ถ้ามี) ต่อหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาสั่งการ
5. ควบคุมการทาลายหนังสือซึ่งผู้มีอานาจอนุมัติให้ทาลายได้ โดยการเผาหรือวิธีอื่นใดที่จะไม่ให้หนังสือนั้น
อ่านเป็นเรื่องได้ และเมื่อทาลายเรียบร้อยแล้วให้ทาบันทึกลงนามร่วมกันเสนอผู้มีอานาจอนุมัติทราบ
เมื่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมได้รับรายงานแล้วให้พิจารณาสั่งการ ดังนี้
1. ถ้าเห็นว่าเรื่องใดยังไม่ควรทาลาย ให้สั่งการเก็บหนังสือนั้นไว้จนถึงเวลาทาลายงวดต่อไป
2. ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรทาลายให้ส่งบัญชีหนังสือขอทาลายให้สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม
ศิลปากร พิจารณาก่อน เว้นแต่หนังสือประเภทที่ส่วนราชการนั้นได้ขอทาความตกลงกับกรมศิลปากรแล้ว
ไม่ต้องส่งไปให้พิจารณา
ให้สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณารายการในหนังสือขอทาลาย แล้วแจ้งให้ส่วน
ราชการที่ส่งบัญชีหนังสือขอทาลายทราบดังนี้
1. ถ้าสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบด้วยให้แจ้งให้ส่วนราชการนั้นดาเนินการ
ท าลายหนั ง สื อ ต่ อ ไปได้ หากกองจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ กรมศิ ล ปากร ไม่ แ จ้ ง ให้ ท ราบอย่ า งใด ภายใน
กาหนดเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ส่วนราชการนั้นได้ส่งเรื่องให้สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
ให้ถือว่าสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และให้ส่วนราชการทาลาย
หนังสือได้
2.ถ้าสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นว่าหนังสือฉบับใดควรจะขยายเวลาเก็บไว้อย่าง
ใดหรือให้เก็บไว้ตลอดไป ให้แจ้งให้ส่วนราชการนั้นทราบและให้ส่วนราชการนั้นๆ ทาการแก้ไขตามที่ถ้าสานัก
หอจดหมายเหตุแห่ งชาติ กรมศิล ปากร แจ้งมา หากหนังสือใดๆ ถ้าสานักหอจดหมายเหตุแห่ งชาติ กรม
ศิลปากร เห็ นควรให้ส่ งไปเก็บไว้ที่สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ก็ให้ส่ วนราชการนั้นๆ ปฏิบัติตาม เพื่อ
ประโยชน์ในการนี้ สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จะส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมตรวจสอบหนังสือของ
ส่วนราชการนั้นก็ได้
การใช้ตราครุฑ
ตราครุฑมาตรฐาน มี 2 ขนาด
1. ตัวครุฑ สูง 3 เซนติเมตร
2. ตัวครุฑ สูง 1.5 เซนติเมตร
ตราชื่อส่ ว นราชการที่ใช้เป็ นหนั งสือประทับตรา มีรูปวงกลมซ้อนกัน เส้นผ่ านศูนย์กลางวงนอก 4.5
เซนติเมตร วงใน 3.5 เซนติเมตร ล้อมครุฑ
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การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ
การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ คือ การควบคุมให้งานสารบรรณดาเนินไปโดยเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามระเบียบ รวดเร็ว และมีหลักฐานครบถ้วน เพื่อให้การปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ ได้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณจะบังเกิดผลมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ควบคุมของ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น และเพื่อให้งานสารบรรณดาเนินไปด้วยความรวดเร็วและเรีย บร้อย ผู้บังคับบัญชาต้อง
ปฏิบัติงานสารบรรณให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
1. การเร่งรัดงานด้านสารบรรณทั่วไป ให้ดาเนินการดังนี้
1.1 เพื่อให้งานราชการดาเนินไปด้วยความรวดเร็ว หนังสือราชการทั้งปวงที่ไม่มีปัญหาควรจะต้องรีบ
ดาเนินการให้เสร็จเรียบร้อยไปโดยเร็ ว และหากจะต้องตอบให้ทราบก็ให้ตอบให้ผู้ถามทราบโดยเร็วตาม
กาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ สาหรับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ นั้นๆ
1.2 หนังสือราชการทั้งปวงที่ไม่มีปัญหา เมื่อถึงบุคคลใดบุคคลนั้น ต้องพิจารณาเสนอความคิดเห็นให้ทันที
ให้เสร็จในวันนั้น หรือย่างช้าในวันรุ่งขึ้น
1.3 งานที่ประทับตราคาว่า ด่วนที่สุด ด่วนมาก ด่วน ให้รีบดาเนินการให้เสร็จโดยทันที สาหรับงานที่มี
กาหนดเวลา ให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา
1.4 สาหรับงานทั้งปวง ถ้าเป็นงานที่มีปัญหาให้แจ้งให้เจ้าของเรื่องที่ถามทราบถึงปัญหาชั้นหนึ่งก่อน
2. การตรวจสอบเพื่อเร่งรัดงาน ให้มีการตรวจสอบงานสารบรรณเพื่อดาเนินการเร่งรัดเป็นงวดๆ โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 งวด คือ ประจาสัปดาห์ ประจาเดือน และประจาปี
2.1 การเร่งรัดประจาสัปดาห์ จะต้องพิจารณาว่างานที่ผ่านมาในสัปดาห์หนึ่ง งานเสร็จเรียบร้อยเพียงใด
จัดเก็บเข้าแฟ้มเรียบร้อยตามระเบียบหรือไม่ งานที่คั่งค้างมากน้อยเพียงใด ติดค้างอยู่ที่ใด แล้วเร่งรัดให้มีการ
ปฏิบัติโดยรวดเร็วด้วยวาจาหรือหนังสือ
2.2 การเร่งรัดประจาเดือน ให้พิจารณาว่างานที่รับเข้ามาแต่ละเดือนดาเนินการเสร็จเรียบร้อยเพียงใด
จัดเก็บเข้าระบบเรียบร้อยตามระเบียบหรือไม่ งานที่คั่งค้างติดอยู่ที่ใด และได้ดาเนินการไปแล้วเพียงไร แล้วเร่งรัด
ให้มีการปฏิบัติโดยเร็ว การเตือนเมื่อเห็นล่าช้าให้เตือนเป็นหนังสือ
2.3 การเร่งรัดประจาปี ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเร่งรัดประจาเดือน แต่ให้พิจารณาว่าหนังสือที่เก็บไว้นั้น
จะต้องได้รับการทาลายตามระเบียบที่กาหนดไว้หรือไม่อีกด้วย
2.4 งานที่เป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษให้มีการเตือนเร่งรัดเป็นพิเศษ ไม่ต้องคานึงถึงเวลาที่กาหนดไว้
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บทที่ 3
หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการ
ส่วนประกอบของหนังสือราชการ
หนังสือราชการมีโครงสร้างสาคัญ 4 ส่วนดังนี้
1. ส่วนหัวหนังสือ
2. ส่วนเหตุที่มีหนังสือไป
3. ส่วนจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป
4. ส่วนท้ายของหนังสือ
ส่วนหัวหนังสือ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง และคาขึ้นต้น ซึ่งจะต้องเขียนให้ถูกต้องตามฐานะของผู้รับหนังสือ
ส่วนเหตุที่มีหนังสือไป ต้องเขียนเริ่มต้นด้วยคาเหมาะสม อ้างเหตุที่มีหนังสือไป ใช้สรรพนามให้เหมาะสม
ส่วนจัดประสงค์ที่มีหนังสือไป ต้องเขียนให้ตรงกับลักษณะของเรื่องและจุดมุ่งหมายที่มีหนังสือไป
ส่วนท้ายหนังสือ ต้องเขียนคาลงท้ายในหนังสือภายนอก ภายใน ให้ถูก และเขียนรายการอื่นๆ ในหนังสือ
ทุกชนิดให้ถูกต้อง
1.การเขียนข้อความในส่วนหัวหนังสือ
ส่วนหัวหนังสือมีสิ่งสาคัญที่ต้องเขียนอยู่ 2 อย่าง ได้แก่ เรื่อง และ คาขึ้นต้น
เรื่อง คือ สรุปใจความสาคัญของหนังสือให้สั้นที่สุด แล้วนามากาหนดเป็นชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องจึงต้อง
สอดคล้องกับข้อความถ้าเคยมีหนังสือติดต่อกันมาแล้ว ให้ใช้ชื่อเรื่องเดิม
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณกาหดว่า กรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่อง ปกติให้ลงชื่อ
เรื่องของหนังสือฉบับเดิม เพื่อเก็บคนอ้างอิงได้ง่าย แต่ถ้าหนังสือฉบับเดิม เขียนชื่อเรื่องไม่ดี ไม่ถูก จะปรับปรุง
ถ้อยคาให้ดี ถูกต้องก็ได้ กรณีหนังสือฉบับเดิมอาจเป็นขออนุมัติ ขออนุญาต ขอผ่อนผัน ขอความอนุเคราะห์ หรือ
ขอเงิน หรือสิ่งของใดๆ เช่น หนังสือฉบับเดิม อาจใช้ชื่อเรื่องว่า “ขออนุมัติ...” ถ้าหนังสือที่ตอบใช้ชื่อเรื่องเดิม
เสมือนผู้ตอบกลับเป็นผู้ขอไปยังผู้ขออีกควรปรับปรุงชื่ อเรื่องที่ตอบไป โดยเติมคาว่า “การ” ลงไปข้างหน้าเป็น
“การขออนุมัติ...”
ในกรณีปฏิเสธ ไม่ควรใช้ชื่อเรื่องในลักษณะปฏิเสธว่า “ไม่อนุมัติ...” “ไม่อนุเคราะห์...” ให้ใช้คาว่า “การ”
นาหน้า
คาขึ้นต้น ใช้ทั้งในหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
2.การเขียนข้อความในส่วนเหตุที่มีหนังสือไป
เหตุที่มีหนังสือไป คือ ข้อความที่ผู้มีหนังสือไปแจ้งไปยังผู้รับหนังสือเป็นการบอกกล่าวว่าเหตุใดจึงต้องมี
หนังสือไป ซึ่งจะเขียนย่อหน้าต่อจากคาขึ้นต้น อาจกล่าวถึงเหตุที่ มีหนังสือไปเพียงตอนเดียวแล้วก็แจ้งจุดประสงค์
หรือกล่าวถึงเรื่องเดิมที่เคยติดต่อกันมาตอนหนี้ และเรื่องสืบเนื่องต่อมาอีกตอนหนึ่งแล้วก็แจ้งจุดประสงค์ หรือ
กล่าวถึงเรื่ องเดิมที่เคยติดต่อกันมาตอนหนึ่ง เรื่องสืบเนื่องต่อมาอีกตอนหนึ่ง และผลสืบเนื่องต่อไป หรือเรื่อ ง
เกี่ยวข้องอีกตอนหนึ่งแล้วก็แจ้งจุดประสงค์ แล้วแต่กรณี

คาเริ่มต้นแจ้งเหตุที่มีหนังสือไป จะเริ่มต้นด้วยคาใดคาหนึ่ง ใน 5 คานี้ คือ
ด้วย ใช้ในกรณีที่เป็นเรื่องใหม่ ซึ่งไม่เคยติดต่อหรือรับรู้กันมาก่อน ระหว่างผู้มีหนังสือไปกับผู้รับหนังสือ
เกี่ยวกับเรื่องนั้น โดยเกริ่นขึ้นมาลอยๆ
เนื่องจาก ใช้ในกรณีที่เป็นเรื่องใหม่ ซึ่งไม่เคยติดต่อหรือรับรู้กันมาก่อน ระหว่างผู้มีหนังสือไปกับผู้รับ
หนังสือเกีย่ วกับเรื่องนั้น และต้องการอ้างเป็นเหตุอันหนักแน่นที่จาเป็นต้องมีหนังสือไป เพื่อให้ผู้รับดาเนินการอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง
ตามที่ อนุสนธิ ใช้ในกรณีที่เคยมีเรื่องติดต่อหรือรับรู้กันมาก่อนระหว่างผู้มีหนังสือไปกับผู้รับหนังสือ ซึ่ง
จะอ้างเรื่องที่เคยติดต่อหรือรับรู้ กันมาก่อนดังกล่าวนั้น โดยจะต้องมีคาว่า “นั้น” อยู่ท้ายตอนแรก และจะต้องมี
ความข้อความซึ่งเป็นเหตุที่มีหนังสือไปอีกตอนหนึ่งเป็นอย่างน้อยเสมอ จะเขียนแจ้งเหตุที่มีหนังสือไปตอนเดียว
แล้วเขียนจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป(ที่เริ่มด้วยคาว่า “จึง”) ไม่ได้
การเขียนเหตุที่มีหนังสือไป อาจมีที่มาจากหลายทาง เช่น จากผู้มีหนังสือไป เหตุจากบุคคลภายนอก เหตุ
จากเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้น และเหตุจากผู้รับหนังสือ
3. การเขียนข้อความในส่วนจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป
ลักษณะของจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป อาจมีลักษณะและความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
ลักษณะ
ความมุ่งหมาย
คาแจ้ง
เพื่อทราบ เพื่อให้พิจารณา เพื่ออนุมัติ เพื่อให้ดาเนินการ เพื่อให้ความร่วมมือ
เพื่อถือปฏิบัติ
คาขอ
เพื่อพิจารณา เพื่อให้ช่วยเหลือ เพื่อให้ความร่วมมือ เพื่อให้ดาเนินการ
คาซักซ้อม
เพื่อให้เข้าใจ
คาชี้แจง
เพื่อให้เข้าใจ
คายืนยัน
เพื่อให้แน่ใจ
คาสั่ง
เพื่อให้ปฏิบัติ
คาเตือน
เพื่อไม่ให้ลืมปฏิบัติ
คากาชับ
เพื่อให้ปฏิบัติตาม เพื่อให้สังวรระมัดระวัง
คาถาม
เพื่อขอทราบ
คาหารือ
เพื่อขอความเห็น
การร่างหนังสือ
การร่างหนังสือ คือ การเรียบเรียง ข้อความขั้นต้นตามเรื่องที่จะแจ้งความประสงค์ไปยังผู้รับหรือผู้ที่ต้องการทราบ
หนังสือนั้น ก่อนที่จะใช้จัดทาเป็นต้นฉบับ
เหตุที่ต้องร่างหนังสือ เพื่อให้มีการตรวจสอบแก้ไขให้เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบแบบแผนเสียก่อน เว้นแต่
หนังสือที่เป็นงานประจาปกติอาจไม่ต้องเสนอตรวจแก้ก็ได้
หลักการร่างหนังสือ คือ ผู้ร่างจะต้องรู้และเข้าใจให้แจ่มแจ้ง แยกประเด็นที่เป็นเหตุผลและความมุ่งหมายที่จะทา
หนังสือนั้น โดยตั้งหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องที่จะร่างว่า อะไร เมื่อไหร่ ที่ไหน ใคร ทาไม อย่างไร เป็นข้อๆ ไว้ การร่างให้
ขึ้นต้นเริ่มใจความที่เป็นเหตุก่อน ต่อไปจึงเป็นข้อความที่เป็นความประสงค์และข้อตกลง ถ้ามีหลายข้อให้แยกเป็น
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ข้อๆ เพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ความใดอ้างถึงบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือเรื่องตัวอย่าง ต้อง
พยายามระบุ ให้ ชัดเจนพอที่ฝ่ ายผู้ รั บ จะค้นหามาตรวจสอบได้ส ะดวก การร่างควรใช้ ถ้อยคาสั้ นแต่เข้าใจง่าย
พยายามใช้คาธรรมดาที่มีความหมายได้หลายทาง สานวนที่ไม่เหมาะสมสาหรับใช้เป็นสานวนหนังสือ ไม่ควรใช้
ควรระวังอักขระวิธี ตัวสะกด การันต์ และวรรคตอนให้ถูกต้อง ข้อสาคัญต้องระลึกถุงผู้ที่จะรับหนังสือว่าเข้าใจ
ถูกต้องตามความประสงค์ที่มีหนังสือไป
การร่างหนังสือโต้ตอบ จะต้องร่างโดยมีหัวข้อตามแบบที่กาหนดไว้ผู้ร่างจะต้องพิจารณาด้วยว่าหนังสือนั้นควรจะ
ถึงใครบ้าง หรือควรจะทาสาเนาให้ใครทราบบ้าง เป็นการประสานงานแล้วบันทึกไว้ในร่างด้วย การอ้างเท้าความ
ต้องพิจารณาว่า เรื่องที่จะร่างนี้ผู้รับหนังสือทราบมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยทราบมาก่อนแล้วความตอนใดที่เป็นเหตุก็
ย่อลงได้ หรือถ้าเป็นการตอบหนังสือที่ผู้รับมีมาข้อความเป็นเหตุเพียงแต่อ้างชื่อเรื่องก็พอ การร่างหนังสือไม่ว่าจะ
ร่างถึงผู้ใดก็ตาม ให้ใช้ถ้อยคาสุภาพ และสมกับฐานะของผู้ รบ ถ้าเป็นการปฏิเสธคาขอควรแจ้งเหตุผลในการที่ต้อ
ปฏิเสธคาขอควรแจ้งเหตุผลในการที่ต้องปฏิเสธคาขอควรแจ้งเหตุผลในการที่ต้องปฏิเสธให้ผู้ขอเข้าใจ
การร่างหนังสือที่มีลักษณะเป็นการสั่งการ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือสั่งการตามระเบียบหรือร่างเป็นหนังสือราชการ
ประเภทอื่น ต้องมีข้อตกลงอันเป็นเหตุเป็นผลเช่นเดียวกัน ใช้คาต้องให้รัดกุมอย่าเปิดช่องให้ตีความได้หลายนัย ซึ่ง
อาจทาให้เข้าใจผิด และควรใช้ถ้อยที่ผู้รับคาสั่งสามารถปฏิบัติได้เพื่อให้คาสั่งนั้นได้ผลสมความมุ่งหมาย ข้อความที่
เป็นเหตุในคาสั่งจะมีประโยชน์ในการช่วยแสดงเจตนารมณ์ของการสั่งให้ชัด เพื่อสะดวกในการตีความเมื่อจาเป็น
และทาให้ผู้ปฏิบัติรู้ความหมายชัด ช่วยให้ปฏิบัติได้ถูกต้องและอาจพิจารณาแก้ไขปัญหาได้เมื่อมีอุปสรรค ก่อนร่าง
ควรพิจารณาค้นคว้าว่ามีกฎหมายให้อานาจสั่งการได้แล้วประกาใด คาสั่งต้องไม่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ถ้าขัดกับคาสั่งเก่าต้องยกเลิกคาสั่งเก่าเสียก่อน
การร่างหนังสือประชาสัมพันธ์ เช่น ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว จะต้องร่างตามแบบที่กาหนดไว้ ส่วนข้อความต้อง
สมเหตุสมผล เพื่อให้ผู้อ่านนึกคิดคล้อยตามเจตนาที่ต้องการ อย่าให้มีข้อขัดแย้งกันในฉบับนั้น หรือขัดแย้งกับฉบับ
ก่อนเว้นแต่เป็นการแถลงแก้ ทั้งนี้ควรใช้ถ้อยคาสุภาพ ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการเขียนร่าง ผู้บังคับบัญชาอาจ
ก าหนดตั ว อย่ า งให้ ถื อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ไ ด้ แต่ เ พื่ อ การประหยั ด กระดาษร่ า งจะใช้ ก ระดาษที่ มี อ ยู่ แม้ แ ต่
กระดาษพิมพ์แล้วหน้าหนึ่งและไม่ใช้ อาจใช้อีกด้านหนึ่งเป็นกระดาษร่างหนังสือก็ได้ไม่จาเป็นต้องใช้แบบกระดาษ
ร่างโดยเฉพาะ
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บทที่ 4
การเสนอหนังสือและเลขที่หนังสือ
1.การเสนอหนังสือ
คือ การนาหนังสือราชการที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการเสร็จแล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาตรวจแก้ไข
บันทึกสั่งการทราบหรือลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ราชการนั้นๆ ดาเนินการต่อไปตามสายงานจนเสร็จสิ้น
วิธีการเสนอหนั งสื อ เมื่อเจ้ าหน้ าที่ผู้ร วบรวมเรื่องเสนอ ซึ่งโดยปกติได้แก่เจ้าหน้าที่สารบรรณ ควรแนะนาให้
เจ้ า หน้ า ที่ แ ยกหนั ง สื อที่ จ ะเสนอออกเป็ น ประเภทๆ เพื่ อ ให้ ส ามารถจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของหนั ง สื อ ที่ ต้ อ ง
ดาเนินการ เช่น เรื่องด่วน เรื่องเพื่อทราบ เรื่องสั่งการ เรื่องเพื่อพิจารณา ถ้าสามารถทาได้ควรให้แยกแฟ้มเสนอ
ตามประเภทเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะเรื่องด่วน ควรแยกและเขียนตัวอักษรด่วนปิดหน้าปกแฟ้มเสนอให้เห็นชัดเจน
การตรวจเอกสารที่จะนาเสนอก่อนลงนาม ก่อนลงนามไม่ว่าจะเป็นหนังสือจากฝ่ายใดก็ตาม ควรตรวจสอบ
เอกสารที่นามาเสนอทุกฉบับ ดังนี้
- ความสะอาดเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบงานสารบรรณ แบบธรรมเนียมที่ทางราชการ เช่น ถ้าเป็นหนังสือ
ราชการภายนอกตรวจดูแบบว่าหนังสือราชการภายนอกวางรูปแบบอย่างไรใช้คาย่อหรือคาเดิม ถ้าเป็นคาสั่งดู
แบบรู ป ค าสั่ ง ให้ ถู ก ต้ อ ง เป็ น ต้ น ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งตามพจนานุ ก รม วรรคตอน ย่ อ หน้ า ให้ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม
- เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตามสายงานพิจารณาเอกสารนั้นครบถ้วนหรือยัง
- ถ้าเอกสารนั้นอ้างอิงหลักฐานแบบธรรมเนียมใด ให้แนบหลักฐานนั้นๆ เสนอมาด้วย
- หากมีการแก้ไขข้อความใดๆ จะเป็นตัวหนังสือหรือตัวเลขก็ตาม ให้ตรวจสอบให้ตรงกันทั้งสองฉบับ
วิธีการจัดเข้าแฟ้มเสนอ เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาหนังสือ ควรให้แยกแฟ้มเสนอออกเป็นประเภทต่างๆ มีหลั ก
ง่ายๆ ในการจัดเอกสารเข้าแฟ้ม ดังนี้
- เรื่องไม่ยุ่งยาก ไม่มีปัญหาพิจารณาอย่างใดๆ เช่น เพียงลงชื่อเท่านั้น ควรเรียงไว้ข้างหน้า
- เรื่องที่มีปัญหายุ่งยากจะต้องพิจารณาตรวจแก้หรือมีการตัดสินใจต้องเอาไว้ทีหลัง หรือแยกแฟ้มเสนอ เพราะ
ต้องใช้วิธีพิจารณาตกลงใจหรือแก้ไข เพื่อให้สามารถสั่งงานธรรมดาได้ก่อน
- แยกแฟ้มเซ็นทราบ เช่น สาเนาคาสั่ง ประกาศ แจ้งความ อื่นๆ ไว้ต่างหาก
- กรณีเร่งด่วนจัดเข้าแฟ้มเสนอด่วน แล้วรีบเสนอทันทีและควรให้นาเสนอได้เสนอ
เลขที่หนังสือออก รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาของเจ้าของเรื่องในช่อง “ที่...” ของหนังสือราชการ ทั้งหนังสือ
ภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา ประกอบด้วยรหัสตัวพยัญชนะสองตัวแล้วต่อด้วยเลขประจาของ
เจ้าของเรื่อง ซึ่งมีกฎเกณฑ์ ดังนี้
1.รหั ส พยั ญชนะสองตัว ใช้แทนชื่อกระทรวง ทบวง หรือส่ ว นราชการที่ไม่สั งกัดส านักนายกรัฐ มนตรี
กระทรวง ทบวง หรือจังหวัด การกาหนดตัวพยัญชนะนอกจากที่กาหนดไว้นี้ให้ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้
รักษาการตามระเบียบเป็นผู้รักษาการตามระเบียบเป็นผู้กาหนดรหัสตัวพยัญชนะ สาหรับจังหวัดให้กาหนดโดย
หารือกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อมิให้การกาหนดอักษรสองตัวนี้ซ้าซ้อนกัน
2.เลขประจาของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ประกอบด้วยเลขสี่ตัว ให้กาหนดดังนี้
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2.1 ตัวเลขสองตัวแรก สาหรับกระทรวงหรือทบวง หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม โดยเริ่มจากตัวเลข
01 เรียงไปตามลาดับ ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม หากมีการเปลี่ยนแปลง
โดยยุบส่วนราชการใด ให้ปล่อยตัวเลขนั้นว่าง หากมีการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่ให้ใช้เรียงลาดับถัดไป
ในกรณีกระทรวงหรือทบวงใด มีกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรมตั้งแต่ 100
ส่วนราชการขึ้นไป ให้ใช้เลขสามตัว โดยเริ่มจาก 001 เรียงไปตามลาดับสาหรับส่วนราชการที่ไม่สังกัดสานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ให้ใช้ตัวเลข 00
ตัวเลขสองตัวหลัง หมายถึง สานัก กอง หรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง โดยเริ่มตั้งแต่ตัวเลข 01
เรีย งไปตามลาดับส่ว นราชการ ตามกฎหมายว่าด้ว ยการแบ่งส่ วนราชการ หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยยุบส่ว น
ราชการใดให้ปล่อยเลขตัวนั้นว่าง หากมีการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่ให้ใช้เรียงลาดับถัดไป
ในกรณีที่มีสานัก กอง ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองหรือหน่วยงานระดับกองตั้งแต่ 100 ส่วนราชการ
ขึ้นไป ให้ใช้เลขได้สามตัว โดยเริ่มจาก 001 เรียงไปตามลาดับ
ถ้ามีกองหรือหน่วยงานระดับกองที่มิได้จัดตั้งโดยกฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการให้หัวหน้าส่ว น
ราชการระดับกรม เป็นผู้กาหนดตัวเลขสองตัวหลัง โดยใช้ตัวเลขในลาดับต่อจากกองหรือหน่วยงานระดับกอง
ตามกฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ
2.2 สาหรับราชการส่วนภูมิภาค
- ตัวเลขสองตัวแรก หมายถึง อาเภอหรือกิ่งอาเภอ โดยเริ่มจากตัวเลข 01 ซึ่งโดยปกติสาหรับอาเภอเมือง
เรียงไปตามลาดับตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
สาหรับหน่วยงานในส่วนราชการส่วนภูมิภาคที่ขึ้นกับจังหวัดโดยตรง ตัวเลขสองตัวแรกให้ใช้ตัวเลข 00
-ตัวเลขสองตัวหลัง หมายถึง หน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาคที่สังกัดจังหวัดหรืออาเภอตามหนังสือที่ นร
0105/ว9381 ลงวันที่ 28 เมษายน 2546 กาหนด
2.3 ให้มีการปรับปรุงเลขประจาของเรื่องให้เป็นไปตามลาดับ ตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการทุกๆ 5 ปี โดยถือเอาปีพุทธศักราชที่ลงท้ายด้วยเลข 5 และ
เลข 0 เป็นหลัก
2.4 ในกรณีกระทรวง ทบวง ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือจังหวัด
ประสงค์ใ ห้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ใด ที่มิ ได้ เป็น ส่ ว นราชการซึ่ งอยู่ใ นสั งกัด ใช้ รหั ส ตั ว พยัญ ชนะ ของ
กระทรวง ทบวง ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือจังหวัด แล้วแต่กรณีให้ใช้ตัวเลข
สองตัวแรกเริ่มจาก 51 เรียงไปตามลาดับ
หากกระทรวงหรือทบวงมีส่วนราชการระกับกรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม
ตั้งแต่ 100 ส่วนราชการขึ้นไป การกาหนดเลขประจาของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นใดที่มิได้เป็นส่วนราชการ
ตามวรรคหนึ่งให้ใช้ตัวเลขสามตัว โดยเริ่มจาก 510 เรียงไปตามลาดับ
3. เลขประจาของเจ้าของเรื่องซึ่งส่วนราชการใดกาหนดขึ้นเพิ่มเติมจากที่กาหนดในและ 2 ให้แจ้งปลัด
สานักนายกรัฐมนตรีทราบด้วย
4. การกาหนดเลขทีอ่ อกหนังสือของคณะกรรมการให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาของเจ้าของเรื่อง
ในกรณีที่คณะกรรมการประสงค์จะกาหนดตัวพยัญชนะเพิ่มขึ้น ให้กาหนดได้ไม่เกินสี่ตัว โดยให้อยู่ในวงเล็บต่อจาก
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รหั ส ตัว พยั ญ ชนะของเจ้ าของเรื่ อง และรหั ส พยัญชนะดั งกล่ าวจะต้ องไม่ซ้ ากับ รหั ส ตัว พยัญ ชนะที่ ก าหนดใน
ภาคผนวกนี้ แล้วต่อด้วยเลขประจาของเจ้าของเรื่อง
5. สาหรับส่วนราชการต่ากว่าระดับกรม หรือจังหวัด หากจาเป็นต้องออกหนังสือราชการเอง หรือเพื่อ
ประโยชน์แก่การปฏิบัติงานสารบรรณ ให้ส่วนราชการระดับกรมเจ้าสังกัดหรือจังหวัดกาหนดตัวเลขรหัสให้ไม่เกิน
สามตาแหน่ง โดยให้ใส่จุดหลังเลขประจาของเจ้าของเรื่องตาม 2 แล้วต่อด้วยเลขรหัสที่กาหนดขึ้นดังกล่าว
การให้เลขรหัสตามวรรคหนึ่ง ถ้าสมารถจัดเรียงส่วนราชการตามลาดับตัวพยัญชนะและสระได้ก็ให้เรียง
ตามนัน้
การจ่าหน้าซอง
การจ่าหน้าซองจดหมายราชการให้ใช้ตามหลักการของกรมไปรษณีย์โทรเลขที่ให้คาแนะนาดังนี้
- การจ่าหน้าซองหนังสือราชการที่จัดส่งทางไปรษณีย์ธรรมดาในประเทศเพื่อให้ใช้ได้กับเครื่องคัดแยกจดหมาย
- ใช้พื้นที่ด้านหน้าและด้านหลังซอง ตามรายละเอียดในระเบียบสานัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526
- ให้ระบุชื่อ และที่อยู่ของหน่ วยงานผู้ฝ ากส่งไว้ที่มุมบนซ้าย ด้านจ่าหน้า บริเวณด้านล่างครุฑและเหนือเลขที่
หนังสือ – จ่าหน้า ได้ 2 แบบ คือ จ่าหน้าลงบนซองโดยตรง หรือจ่าหน้าลงบนป้ายจ่าหน้า แล้วนามาผนึกใน
บริเวณพื้นที่สาหรับจ่าหน้าให้เรียบติดกับซอง
- จ่าหน้าให้เป็นแนวตรงกันทุกบรรทัด โดยใช้ตัวอักษรแบบมาตรฐานด้วยหมึกสีดา หรือน้าเงิน
- พิมพ์หรือเขียนรหัสไปรษณีย์ด้วยเลขอาระบิกในช่องใส่รหัสไปรษณีย์สีแดงส้ม ยกเว้นกรณีการใช้ป้ายจ่าหน้า ซึ่ง
พิมพ์รหัสไปรษณีย์รวมไว้ในป้ายจ่าหน้าแล้ว
- ไม่ต้องลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบในการฝากส่งที่มุมล่างซ้ายด้านหน้าซอง
- ในกรณีที่ใช้ซองแบบเดิม ที่ไม่มีช่องใส่รหัสไปรษณีย์สีแดงส้มให้จ่าหน้า ด้วยการพิมพ์หรือใช้ป้ายจ่าหน้าเท่านั้น
โดยให้วางรหัสไปรษณีย์ได้ 2 ตาแหน่งคือ
1. แยกต่างหากเป็นบรรทัดสุดท้ายของจ่าหน้า
2. ต่อท้ายข้อความบรรทัดสุดท้ายของที่อยู่ผู้รับ
ก่อนการนาส่ง
พับสิ่งที่บรรจุในซองให้เรียบร้อย สิ่งที่บรรจุในซองต้องไม่แข็งหรือใหญ่เกินควร หรือมีโลหะ พลาสติก
ปะปนอยู่ ปิดผนึ กฝาซองให้ เรี ยบสนิ ทมั่น คง ด้ว ยกาวหรือเทปใสตลอดแนวฝาซอง ห้ ามปิดผนึกด้ว ยลวดเย็บ
กระดาษ เย็บด้วยหมุด หรือใช้เชือกพันตาไก่
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บทที่ 5
การจัดเก็บเอกสาร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเอกสาร
1. ความหมายและประเภทของเอกสาร
เอกสาร (Document) ตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน เอกสารหมายถึง “หนังสือสาคัญ” เอกสารคือ
ข้อความที่สามารถนามาอ่าน แปล ตีความหรือใช้เป็นสิ่งอ้างอิง เพื่อการปฏิบัติงาน ใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อ
ราชการหรือธุรกิจ เช่น จดหมายเข้า จดหมายออก รายงานหรือข้อมูลที่จัดทาขึ้น บันทึกใบสั่งซื้อสินค้า รูปภาพ
คู่มือหรือเอกสารอื่นใด ซึ่งจัดทาขึ้นหรือใช้โดยหน่วยงาน เป็นต้น เป็นข้อมูลหรือข่าวสารที่จัดทาขึ้นเป็นลายลักษณ์
อักษร มีความหมายปรากฏออกมาในลักษณะของตัวอักษร ตัวเลข ภาพ หรือเครื่องหมายอื่นใดที่สามารถนามาใช้
ประโยชน์ และเป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคตได้ การติดต่อโดยเอกสารเป็นการติดต่อที่ถือว่าเป็นทางการ เป็นที่
ยอมรับและมีหลักฐานไว้ใช้อ้างอิงในภายหลังเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
เอกสารเปรียบเสมือนหน่วยความจาของหน่วยงาน ซึ่งช่วยให้การทางานคล่องตัวและเป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อระหว่างหน่วยงาน ปัจจุบันเราใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาพัฒนาให้เหมาะสมกับงานทาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เช่น การจัดเก็บเอกสารด้วยเครื่องจัดเก็บ และค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมการจัดการ
เอกสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ประเภทของเอกสาร
เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ
1. หนังสือเข้า หมายถึง เอกสารที่ได้รับหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานอื่นทุกประเภทที่ส่งเข้ามายัง
สานักงาน จากที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งทางไปรษณีย์หรือโดยพนักงานเดินเอกสารก็ตาม เอกสารเหล่านี้ได้แก่
จดหมาย ข้อความโทรเลขหรือโทรสาร เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานต้องให้ความสาคัญกับเอกสารเหล่านี้ และต้องเก็บ
รักษาไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไปในอนาคต เพราะเอกสารเหล่านี้จะมีส่วนสาคัญในการบริหารงานของหน่วยงาน
2. หนังสืออก เป็นเอกสารที่หน่วยงานจัดทาขึ้น แล้วส่งไปให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการ
ส่งทางไปรษณีย์หรือโดยพนักงานเดินเอกสาร เพื่อติดต่อประสานงานเป็นเอกสารที่จัดทาขึ้นภายในสานักงานเอง
เช่น สาเนาจดหมายออก ใบแจ้งหนี้ รายงานต่างๆ งบการเงินและสัญญาต่างๆ เป็นต้น หนังสือเหล่านี้ทาขึ้นโดยมี
สาเนาอย่างน้อยหนึ่งฉบับ ต้นฉบับเป็นฉบับที่ส่งไปให้แก่ผู้รับ ส่วนสาเนาเป็นฉบับที่ใช้เก็บและใช้เป็นหลักฐานของ
หน่วยงานต่อไป
3. หนังสือติดต่อภายใน หมายถึง เอกสารที่ใช้ติดต่อระหว่างแผนกหรือฝ่ายภายในองค์กรนั่นเอง โดยทั่วไปจะ
มีแบบฟอร์มซึ่งออกไว้ใช้สาหรับกิจการหนึ่งๆ โดยเฉพาะหนังสือชนิดนี้จัดทาขึ้นเพื่อให้การทางานของหน่วยงานนั้น
มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น หรืออาจจะเป็นเอกสารที่หน่วยงานต้องการแจ้งพนักงานให้ ทราบ เช่น คาสั่ง ประกาศ
เป็นต้น เอกสารต่างๆ เหล่านี้ สามารถใช้เป็นหลักฐานต่อไปได้ หนังสือติดต่อภายในของราชการเป็นหนังสือที่ใช้
ติดต่อกันภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน โดยมีลักษณะเป็นบันทึกข้อความ
การบริหารงานเอกสารหรือการจัดการเอกสาร
การบริหารงานเอกสารหรือการจัดการเอกสาร (Records Management) หมายถึงงานซึ่งเกี่ยวกับการ
เก็บข้อมูล เพื่อช่วยเพิ่มความจาในงานสานักงานและการตัดสินใจทุกระดับของผู้บริหารในทุกองค์กร จาเป็นต้องมี
ข้อมูล ประกอบเพื่อความถูกต้องของการปฏิบัติงาน การบริห ารเอกสาร เป็นการดาเนินงานเอกสารให้ บรรลุ
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วัตถุประสงค์ตามลาดับขั้นตอน คือ การวางแผน การกาหนดหน้าที่ โครงสร้างการจัดเก็บเอกสาร การกาหนด
ระบบการจัดเก็บเอกสาร การเก็บรักษา การควบคุมและการทาลายเอกสาร
การบริหารงานเอกสารเป็นหัวใจสาคัญยิ่งของการดาเนินงาน เพราะถ้าสามารถบริหารงานเอกสารให้ มี
ประสิทธิภาพแล้วก็จะสามารถลดต้นทุนในการดาเนินงานให้ต่าลงได้ โดยควรมีการกาหนดนโยบายการบริหาร
เอกสารไว้ และมีหลักการที่ต้องคานึงถึงปัจจัยหลายอย่าง นอกจากนี้จะต้องคานึงถึงปริมาณหนังสือเอกสารใน
ปัจจุบันแล้ว ยังต้องคานึงถึงระบบที่สามารถขยายได้ในอนาคตไม่ต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ด้วย
การตัดสินใจว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานซึ่งมีวัตถุประสงค์หรือประเภทของการประกอบการต่างกัน ควร
ตัดสินใจใช้ระบบใดในการเก็บเอกสาร เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบต้องมีการศึกษาว่าระบบใด
จึงจะทาให้การปฏิบัติงานการจัดเก็บเอกสารมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งอาจสรุปได้ว่าการบริหารงานเอกสารเป็น
ศูนย์รวมของการบริหารทั้งมวล เป็นกิจกรรมที่กาหนดขึ้นเพื่อควบคุมวงจรชีวิตของเอกสาร ตั้งแต่การผลิตไปจนถึง
การทาลายเอกสาร
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บทที่ 6
ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร
ความหมายของการจัดเก็บเอกสาร
การเก็บเอกสาร (Filing) คือกระบวนการจัดและเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาได้ง่าย
ในทันทีที่ต้องการ สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา กระบวนการจัดเก็บประกอบด้วยการจาแนก จัดเรียง รักษาและค้นหา
และนามาใช้ประโยชน์ มีระเบียบแบบแผน เป็นระบบ มีแหล่งเก็บที่ง่าย และปลอดภัย ช่วยให้การปฏิบัติงาน
ประจาวันของแต่ละหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย การเก็บเอกสารเป็นวิธีการ
แบ่งประเภทและการเก็บ เพื่อรวบรวมให้เอกสารอยู่ในแหล่งเดียวกัน อยู่ในแหล่งที่ปลอดภัยและสามารถค้นหา
เอกสารได้ทันทีที่ต้องการ
วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บเอกสาร
ปัจจุบันมีการจัดทาระบบการจัดเก็บเอกสารให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรไม่ว่าจะเป็นการเก็บ
เอกสารที่มาจากภายนอก สาเนาเอกสารที่ผลิตขึ้นมาเอง หรือเอกสารอื่นๆ ซึ่งแต่ละอย่างมีวิธีการเก็บที่แตกต่างกัน
ออกไป ดังนั้นเอกสารทั้งหมดที่จะเก็บไว้จะต้องได้รับการปฏิบัติให้ถูกต้องในเรื่องการจัดการ การค้นหา การยืม
เอกสารรวม ทั้งการส่งคืนให้ถูกต้อง ทาให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ขจัดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน ฉะนั้นไม่ว่าจะเก็บเอกสารด้วยระบบใดก็ตามจะต้องมีวัตถุประสงค์ของการเก็บ ดังนี้
1.เพื่อความสะดวกในการค้นหา เอกสารเปรียบเสมือนหน่วยบันทึกความจาของหน่วยงาน เอกสารใช้เป็น
สิ่งอ้างอิงเป็นหลักฐานในการต่อสู้คดีความ การฟ้องร้องในศาล ซึ่งถ้าผู้ใดมีพยานหลักฐานที่ดีก็อาจจะชนะคดีความ
นั้นได้ ดังนั้นจึงต้ องเก็บเอกสารให้มีสภาพดีใช้ได้ตลอดเวลา สามารถค้นหาได้ในทันทีที่ต้องการเพราะการเก็บ
เอกสารต้องการความรวดเร็ว ต่อเนื่อง ทันเหตุการณ์ สานักงานจึงจาเป็นต้องมีระบบการเก็บเอกสารที่สามารถ
ค้นหาได้ทันทีเมื่อต้องการใช้งาน
2. เป็นแหล่งรวมความจาต่างๆ สานักงานจาเป็นต้องแยกการจัดเก็บเอกสารออกเป็นหน่วยหนึ่ง เพื่อทา
หน้าที่เป็น สมองของหน่วยงานนั้นๆ ให้ ทบทวนความจาใช้ว างแผนแก้ปัญหาหรือตัดสินใจ ใช้พิจารณาความดี
ความชอบของบุคลากร ใช้ปรับปรุงงานเอกสาร จึงเป็นบันทึกความจาของหน่วยงาน สิ่งที่ต้องปฏิบัติหรือเคย
ดาเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอดีตอาจใช้เป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติงานในปัจจุบันได้ ฉะนั้นงานการจัดเก็บเอกสาร
จะต้องปฏิบัติต่อเนื่องสม่าเสมอประจาทุกวัน
3. เพื่ อ ให้ มี แ หล่ ง เก็บ เอกสารที่ป ลอดภั ย ถาวร ไม่ เกิ ด การช ารุด เสี ย หาย ส าหรั บ เอกสารที่ เ กี่ย วกั บ
ข้อเท็จจริง รายการดาเนินงานที่อยู่ในระยะที่ยังมีความต้องการเอกสารนั้นอยู่ ควรมีการจัดเก็บเอกสารให้ครบถ้วน
ไม่ชารุดและสูญหาย หากเอกสารที่ต้องการจะใช้ในภายหลังได้จัดเก็บไว้ไม่ครบถ้วนหรือสูญหายย่อมส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานอย่างแน่นอน เพราะเอกสารต่างๆ มีความสาคัญต่อการดาเนินงานเป็นอย่างมาก หากไม่มีระบบ
จัดเก็บเอกสารที่ดีกระจัดกระจายและสูญหายได้ ทาให้เกิดอุปสรรคในการดาเนินงาน
4. เพื่อรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์เก็บไว้ในแหล่งเดียวกัน การจัดเก็บเอกสารนอกจากจะต้องมี
ระบบการจัดเก็บและค้นหาที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ถูกต้องเป็นระเบียบแล้วการเก็บเอกสารจาเป็นอย่ างยิ่งที่จะต้อง
รวบรวมเก็บไว้เป็นแหล่งเดียวกัน เพราถ้าแต่ละหน่วยงานเป็นผู้เก็บเอกสารของตนเอง หากหน่วยงานอื่นต้องการ
เอกสารเพื่อนาไปใช้ก็จะไม่สะดวกเท่าที่ควร ฉะนั้นจึงควรรวบรวมเอกสารไว้เป็นหมวดหมู่ และจัดเก็บรวบรวมไว้ใน
แหล่งเดียวกัน
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5. ทาให้มีมาตรฐานเดียวกันในการจัดเก็บเอกสาร การจัดเก็บเอกสารแทบทุกหน่วยงานมักจะเป็นระบบ
เฉพาะตัว เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่หรือไม่มาปฏิบัติงานก็จะไม่สามารถค้นหาเอกสารที่ต้องการได้ หรืออาจ
ต้องใช้เวลานาน ขาดประสิทธิภาพ ระบบจัดเก็บเอกสารที่ดีต้องมีการค้นหาเอกสารที่ต้องการได้ หรืออาจต้องใช้
เวลานาน ขาดประสิทธิภาพ ระบบจัดเก็บเอกสารที่ดีต้องมีการกาหนดหลักในการปฏิบัติไว้อย่างแน่นอนตายตัว
เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจในเรื่องการจัดเก็บ การค้นหา และการยืมเอกสาร รวมทั้งการส่งคืนได้ถูกต้อง
ตามขั้นตอนที่วางไว้ และนอกจากมาตรฐานในการปฏิบัติงานแล้ว ควรกาหนดมาตรฐานของเครื่องใช้ วิธีการ
ทางาน และมีคู่มือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
6. เพื่อความเรียบร้อยและสะอาดตา การจัดเก็บเอกสารจะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ได้ จะต้องมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม มีระบบที่ไม่ซับซ้อน ค้นหาได้ง่าย รวดเร็ว มีลั กษณะยืดหยุ่นได้ เพื่อขยายงาน
เอกสารในอนาคตและสร้างภาพพจน์ที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ
ปัญหาต่างๆ ในการจัดเก็บเอกสาร
1. ใช้ระบบการจัดเก็บที่ไม่มีมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสมกับงาน
2. ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ ค้นหาหรือเจ้าหน้าที่ขาดความรู้
3. ไม่มีระบบการยืมเอกสารไปใช้และระบบติดตามทวงถามที่เหมาะสม
4. ขาดเครื่องมือเครื่องใช้ เนื้อที่เก็บเอกสารไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมกับงาน
5. ไม่มีการวางแผนและกาหนดระยะเวลาในการเก็บและทาลาย
6. ผู้บังคับบั ญชาของหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจต่อหรือเห็นความสาคัญของการจัดเก็บและการ
ดาเนินการด้านเอกสารน้อยไป หรือมองข้ามความจาเป็น
7. การมีเอกสาร “ส่วนตัว” เก็บเอาไว้มากเกินความจาเป็น
8. ขาดเกณฑ์ที่แน่นอนในการควบคุมเอกสารในด้านการทาให้บังเกิดขึ้น
9. กฎหมายเปิดช่องโหว่ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานในราชการไทย เก็บเอกสารทุกชนิดเป็นระยะเวลานาน
เกินความจาเป็น หรือเก็บมากกันอย่างไม่มีมาตรฐานที่จะกาจัดเอกสารเมื่อถึงเวลาอันสมควร
10. ลักษณะนิสัยประจาชาติของคนไทยซึ่งไม่ชอบจากัด หรือทาลายสิ่งใด และเพราะ “เสียดาย” วัตถุที่
ใช้ทาเอกสารขึ้นมาหรือรูปเล่มอันสวยงาม
11. เกิด จากทั ศนคติห รื อ ความเชื่อ ที่ว่ า “การที่ มีก องเอกสารวางอยู่ เต็ม ตะจะเป็ นลั ก ษณะของผู้ ที่ มี
ความสามารถสู ง และมีงานอยู่ในความรับผิ ดชอบมากมายเป็นลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความเป็น
บุคคลสาคัญ น่าเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็นโดยทั่วไป”
12. มีสาเหตุมาจากการทางานประจาวันอยู่มาก จนกระทั่งไม่มีเวลาที่จะปรับปรุงการจัดเก็บเอกสารซึ่ง
หมดความสาคัญในการใช้งานอีกต่อไป
ระบบมาตรฐานในการจัดเก็บเอกสาร
การจัดเก็บเอกสารไว้ในแฟ้ม เราอาจจัดเก็บโดยระบบการจาแนกเอกสารในระบบใดระบบหนึ่งดังนี้
1.จาแนกตามหัวข้อเรื่อง คือ กรณีที่เราจาแนกเอกสารออกเป็นหัวข้อใหญ่ๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานนั้นๆ หรือจาแนกตามบริการที่ให้แก่ผู้อื่น เอกสารโดยทั่วไปจะมีหัวข้อใหญ่ 10 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1
การเงินและงบประมาณ
- งบประมาณ
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- เงินเดือน ค่าจ้าง
- เงินสะสม เงินยืม
- เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล
- เงินค่าใช้สอย ฯลฯ
หมวดที่ 2 คาสั่ง ระเบียบ คู่มือ มติ ครม.
-กาหนดให้ จัดเก็บเอกสารอันเกี่ยวกับคาสั่งของฝ่ายและกอง คาสั่งของหัวหน้าหน่วยงาน คาสั่งทั่วไป
ระเบียบ ประกาศต่างๆ กฎหมาย กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ คู่มือและมติต่างๆ
หมวดที่ 3 โต้ตอบ
เรื่องตอบโต้ทั่ว ไป ให้ พยายามจัดไว้ในหมวดเอกสารที่เรื่องนั้นเกี่ยวข้องอยู่ เช่น เรื่องโต้ตอบเกี่ยวกับ
การเงินก็จัดหมู่ไว้ในหมวด “การเงิน งบประมาณ” หรือถ้าเป็นเรื่องโต้ตอบเกี่ยวกับการแต่งตั้งโอนย้ายบุคคล ก็จัด
หมู่ไว้ในหมวด “บริหารงานบุคคล”
ฉะนั้น แฟ้มเอกสารที่จะจัดหมู่ไว้ในหมวด “โต้ตอบ” นี้ ก็ได้แก่เอกสารโต้ตอบเรื่องการบริจาค หรื อการ
ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ การขอชมกิจการ เป็นต้น
หมวดที่ 4 การบริหารทั่วไป
กาหนดให้จัดเก็บเอกสารอันเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการ หน้าที่ความรับผิดชอบและเรื่อง หรือคาสั่งซึ่งมี
ลักษณะเป็นการบริหารงาน การมอบอานาจหน้าที่ให้ทาหน้าที่แทนหรือการรักษาการในตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่ง
หมวดที่ 5 บริหารบุคคล
ในหัวข้อกาหนดให้จัดเก็บเอกสารประเภททะเบียนราชประวัติ การพิจารณาความดีความชอบ การบรรจุ
แต่งตั้ง การโอน การย้าย การลาออก วินับ การขอยืมตัวข้าราชการ การสอบเลื่อนขั้น การกาหนดตาแหน่งใหม่
ฯลฯ
หมวดที่ 6 เบ็ดเตล็ด
กาหนดให้จั ดเก็บเอกสารประเภทซึ่งไม่ส ามารถจัดเข้าหมวดใดหมวดหนึ่งที่ตั้งไว้เป็นเรื่องพิเศษ และ
ปริมาณเอกสารยังไม่มากพอที่จะตั้งขึ้นเป็นหมวดเอกสารใหม่ก็ได้ ก็ให้จัดเข้าในหมวดเบ็ดเตล็ดนี้ อย่างไรก็ตาม
ไม่ควรจัดเก็บแฟ้มไว้ในหมวดนี้มากนัก หากมีเอกสารมากพอควรก็ให้ตั้งหมวดใหม่เพื่อความสะดวกในการค้นหา
หมวดที่ 7 ประชุม
ในหมวดนี้ กาหนดให้จัดเก็บเรื่องราวเกี่ยวกับการประชุมทั่วๆ ไป แต่ถ้าเป็นการประชุมเกี่ยวกับเรื่องใด
เรื่องหนึ่งในหัวข้อที่กาหนดไว้ ก็ให้นามารวมไว้ในหัวข้อนั้นๆ เช่น การประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาโทษข้าราชการ
ที่ผิดวินัยที่ต้องนาไปเข้าแฟ้มที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล เป็นต้น
หมวดที่ 8 ฝึกอบรม บรรยาย และดูงาน
ให้จัดเก็บเอกสารประเภทที่มีการฝึกอบรม สัมมนา หรือบรรยายเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ข้าราชการ
ได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศในประเทศ หรือได้รับทุนดูงานที่เก็บไว้ในหมวดนี้ เช่น การฝึกอบรมข้าราชการ
เป็นต้น
หมวดที่ 9 พัส ดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างให้จัดเก็บเอกสารประเภทซื้อและจัดหาพัส ดุครุภัณฑ์
สานักงานต่างๆ แบบแปลน สิ่งก่อสร้าง ทะเบียนทรัพย์สิน ตลอดถึงเอกสารในการประกวด เรียกประกวดราคา
จ้างเหมากอสร้าง การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างเหมา เป็นต้น
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หมวดที่ 10 สถิติและรายงาน
กาหนดให้จัดเก็บเอกสารประเภทรายงานและสถิติต่างๆ เช่น รายงานการตรวจอาคาร รายงานปีเกิด -ตาย
รายงานการใช้นามันเชื้อเพลิง สถิติประชากร ฯลฯ เป็นต้น
สาหรับหน่วยงานที่มีลักษณะงานพิเศษ เอกสาร บางแฟ้มไม่สามารถจัดเข้าในหมวดต่างๆ เหล่านี้ และมี
เอกสารมากพอสมควรก็ให้ตั้งเพิ่มเติมเป็นหมวดที่ 11-12 หรือ 13 ตามลาดับ
2. จ าแนกตามรายชื่ อ ของหน่ ว ยงานหรือ บุค คลซึ่ง เกี่ ย วข้ องด้ว ย เช่ น อาจจาแนกเป็ นกรมอาชีว ศึก ษา
กรมการบินพาณิชย์ หรือนายสวัสดิ์ เป็นต้น
3. จาแนกตามสถานที่ตั้งของหน่วยงาน ซึ่งอาจตั้งอยู่ในเขตที่ต่างกัน เช่น สรรพากร เขต 3 เขตการทาง
สระบุรี หรือผู้แทนจาหน่ายสาขากรุงเทพ สาขานครสวรรค์ ซึ่งอาจเป็นหัวข้อใหญ่และจากหัวข้อนี้ หากมีหน่วย
ย่อยในการดาเนินงานเล็กลงไปกว่านี้อีก และเป็นเรื่องที่สาคัญ เราก็อาจจาแนกย่อยลงไปได้
4. จาแนกโดยใช้เลขรหัสแทนเรื่องหนึ่งๆ เช่น แฟ้มประเภทที่ 01 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารบุคคล แฟ้ม
ประเภทที่ 02 เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานสารบรรณ เป็นต้น ซึ่งจาเป็นต้องให้หมายเลขเอกสารประเภทต่างๆ และทา
คู่มือประกอบเพื่อความสะดวกแก่การจัดเก็บและค้นหาด้วย
การจะใช้ระบบใดระบบหนึ่งจาแนกเอกสารเพื่อการจัดเก็บหรืออาจใช้หลายระบบผสมกันก็ได้ สุดแล้วแต่
สะดวก ปริมาณ และประเภทของเอกสาร ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานก็ได้แต่ภายในหน่วยงานเดียวกันควรใช้
ระบบการจาแนกเอกสารซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยพยายามใช้ระบบอานวยความสะดวกในการเก็บและค้นหา
ละผู้จัดเก็บหรือค้นหาเอกสารเข้าใจได้ดี

ภาคผนวก
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คาขึ้นต้น สรรพนาม คาลงท้ายในหนังสือราชการ
ผู้รับหนังสือ
1.พระราชวงศ์
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

คาขึ้นต้น

สรรพนาม

คาลงท้าย

คาที่ใช้ในการจ่าหน้า
ซอง

ขอเดชะฝ่าละอองธุลี
ใต้ฝ่าละอองธุลี
พระบาทปกเกล้าปก
พระบาท
กระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าพระพุทธเจ้า…….. (ออก
ชื่อ). ขอ

ควรมิ ค วรแล้ ว แต่ จ ะ ขอพระราชทาน
ทรงพระกรุ ณ าโปรด ทูลเกล้าทูล
เกล้าโปรดกระหม่อม กระหม่อมถวาย
ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า…

พระราชทาน พระบรมราช
วโรกาส กราบบังคมทูล
พระกรุณาทราบฝ่าละออง
ธุลีพระบาท

…..(ลงชื่อ)…..
ขอเดชะ
(หรื อ จะน าค าว่ า ขอ
เดชะ มาไว้ ท้ า ยชื่ อ
เจ้าของหนังสือก็ได้)

2.สมเด็จพระบรมราชินี
สมเด็จพระบรมราชชนนี
สมเด็จพระยุพราช (สยามมกุฎ
ราชกุมาร)
สมเด็จพระบรมราชกุมารี

ขอพระราชทานกราบ
บังคมทูล………………..
(ออกพระนาม)……..
ทราบฝ่าละอองพระบาท

ใต้ฝ่าละอองพระบาท ควรมิ ค วรแล้ ว แต่ จ ะ ขอพระราชทานกราบ
ข้าพระพุทธเจ้า
ทรงพระกรุ ณ าโปรด บังคมทูล
เกล้าโปรดกระหม่อม …...(ระบุพระนาม)..….
ข้าพระพุทธเจ้า.……
…….(ลงชื่อ)……….

3. สมเด็จเจ้าฟ้า

ขอพระราชทานกราบทูล
…….(ออกพระนาม)…..
ทราบฝ่าพระบาท

ใต้ฝ่าพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า

ควรมิ ค วรแล้ ว แต่ จ ะ ขอพระราชทานกราบ
โ ป ร ด เ ก ล้ า โ ป ร ด ทู ล ……….(ร ะ บุ พ ร ะ
กระหม่อม
นาม)…........
ข้าพระพุทธเจ้า.………
…….(ลงชื่อ)…….

4. พระบรมวงศ์ ชั้นพระองค์เจ้า

ขอประทานกราบทูล…… ใต้ฝ่าพระบาท
….(ออกพระนาม)……ทราบ ข้าพระพุทธเจ้า
ฝ่าพระบาท

ควรมิ ค วรแล้ ว แต่ จ ะ ขอพระราชทานกราบ
โ ป ร ด เ ก ล้ า โ ป ร ด ทู ล ……….(ร ะ บุ พ ร ะ
กระหม่อม
นาม)…........
ข้ า พร ะพุ ท ธเจ้ า .…
…..(ลงชื่อ)…….
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5. พระเจ้าวรวงศ์เธอ
( ที่มิได้ทรงกรม )

ฝ่าพระบาท
เกล้ากระหม่อม
กราบทูล... (ออกพระนาม) (ชาย)
ทราบฝ่าพระบาท
เกล้ากระหม่อมฉัน
(หญิง)

ควรมิควรแล้วแต่จะ
โปรด

กราบทูล....(ระบุพระ
นาม)….....

6. พระอนุวงศ์ชั้น
พระวรวงศ์เธอ
(ทรงกรม)

กราบทูล...(ออกพระนาม).
ทราบฝ่าพระบาท

ฝ่าพระบาท
เกล้ากระหม่อม
(ชาย)
เกล้ากระหม่อมฉัน
(หญิง)

ควรมิควรแล้วแต่
จะโปรด

กราบทูล....(ระบุพระ
นาม).....…

7. พระอนุวงศ์ ชั้นพระวรวงศ์
เธอ (ที่มิได้ทรงกรม)

ทูล ………….(ออกพระ
นาม)…………ทราบฝ่าพระ
บาท

ฝ่าพระบาท
กระหม่อม(ชาย)
หม่อมฉัน(หญิง)

ควรมิควรแล้วแต่จะ
โปรด

ทูล…....(ระบุพระ
นาม)....…

8. พระอนุวงศ์ ชั้นหม่อมเจ้า

ทูล…(ออกพระนาม)…..

ฝ่าพระบาท
กระหม่อม(ชาย)
หม่อมฉัน(หญิง)

แล้วแต่จะโปรด

ทูล……(ระบุพระ
นาม).....…

ขอประทานกราบทูล……
……(ออกพระนาม)……

ใต้ฝ่าพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า

ขอประทานกราบ
ทูล…(ระบุพระนาม)…....

10. สมเด็จพระสังฆราช

กราบทูล ……………….
……(ออกพระนาม).….

11. สมเด็จพระราชาคณะ
รองสมเด็จพระราชาคณะ

นมัสการ……………
……...(ออกนาม)….….
นมัสการ.(ออกนาม)…..

ขอนมัสการด้วยความ
เคารพ
อย่างยิ่ง
ขอนมัสการด้วยความ
เคารพอย่างสูง

นมัสการ…..... (ระบุ
นาม)….....

12. พระราชาคณะ

ฝ่าพระบาท
เกล้ากระหม่อม
(ชาย)
เกล้ากระหม่อมฉัน
(หญิง)
พระคุณเจ้า
กระผม
ดิฉัน
พระคุณท่าน
กระผม
ดิฉัน

ควรมิควรแล้วแต่จะ
โปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม
ควรมิควรแล้วแต่จะ
โปรด

9. พระภิกษุ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

กราบทูล....(ระบุพระ
นาม)....….

นมัสการ…….(ระบุ
นาม)…......
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13. พระภิกษุสงฆ์ทั่วไป
14. บุคคลธรรมดา
 ประธานองคมนตรี
 นายกรัฐมนตรี
 ประธานรัฐสภา
 ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร
 ประธานวุฒิสภา
 ประธานศาลฎีกา
 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
 ประธานศาลปกครอง
สูงสุด
 ประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง
 ประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
 ประธานกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
 ประธานกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน
 ผู้ตรวจการแผ่นดินของ
รัฐสภา
 รัฐบุรุษ
15. บุคคลทั่วไป
(นอกจากข้อ 14)

นมัสการ...(ออกนาม)…..

กราบเรียน

เรียน

ท่าน
ผม/ดิฉัน

ท่าน
ข้าพเจ้า
กระผม
ผม
ดิฉัน

ท่าน
ข้าพเจ้า
กระผม
ผม
ดิฉัน

นมัสการ............(ระบุ
ขอนมัสการด้วยความ
นาม)…....
เคารพ

ขอแสดงความนับถือ
อย่างยิ่ง

ขอแสดงความ
นับถือ

กราบเรียน

เรียน

แบบฟอร์มหนังสือราชการ

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

หนังสือราชการ ชนิดที่ 1 หนังสือภายนอก
1.5

ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)
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3 cm.

(ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ)

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

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

1 enter+ 6

อ้างถึง (ถ้ามี) ……………………………………………….

1 enter+ 6
1 enter+ 6
1 enter+ 6

สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) ………………………………………

1 enter+ 6

เรียน …………………………………………………

cm. ...............…..……….……………………………………………….................................…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…………………
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………
1 enter+ 6
…………………………………………………………………………………………………………………..………………
2.5

3

cm.

………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..…………..…
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………......………
จึง…………………………………………………………………………………… 1 enter+ 6
1 enter+ 12
(คาลงท้าย)................................
3 บรรทัด หรือ 4 enter
(ลงชื่อ)........................................
(พิมพ์ชื่อเต็ม)…………..…………..……
(ตาแหน่ง)..................................
3 บรรทัด หรือ 4 enter
(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง).....................
โทร. x xxxx xxxx
โทรสาร x xxxx xxxx
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์................

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

2 cm.

หนังสือราชการ ชนิดที่ 2 หนังสือภายใน
ครุฑห่างจากขอบกระดาษประมาณ
๑.๕ ซ.ม.

ขนาดครุฑ
สูง ๑.๕ ซ.ม.

ชั้น
ความเร็ว

ส่วนราชการ

ชั้นความลับ (ถ้ามี)
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บันทึกข้อความ

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

ที.่ ......................./........................................................ วัน เดือนปี

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

1 enter +

เรื่อง.......................................................................................................................................................................
เรียน
.........................................................................................................................................................
๓ ซ.ม.

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
1 enter+ 6

จึง...................................................................
4 Enter

( พิมพ์ชื่อเต็ม )
ตำแหน่ง

๒ ซ.ม.

หนังสือราชการ ชนิดที่ 3 หนังสือประทับตรา
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ชั้นความลับ (ถ้ามี)

1.5 cm.
ขนาดครุฑสูง ๓

cm.

ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)

ที่ .........................
1 Enter Before 6 pt
ถึง................................................
1 Enter Before 6 pt
.......................................................................................................................................
๓ cm.

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
1 Enter Before 6 pt
......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
1 Enter Before 6 pt
จึง........................................................................................................................
Enter 4
(ชื่อส่วนรำชกำรที่ออกหนังสือ)
(ตรำชื่อส่วนรำชกำร)
(ลงชื่อย่อกำกับตรำ)
(วัน เดือน ปี)
Enter 4
(หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง)
โทร. ...................................
โทรสำร...................................
ชั้นความลับ (ถ้ามี)

๒ cm.

หนังสือราชการ ชนิดที่ 4 หนังสือสั่งการ(คาสั่ง)
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1.5 cm.

3 cm.
คาสั่ง.....................................
ที่................./............................

2 enter
1 enter

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

1 enter

**********************************************

1 enter + 6
point
............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
1 enter + 6
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่..............................................พ.ศ. .........................
point
1 enter + 6
สั่ง ณ วันที่..............................................พ.ศ. .........................
point
3 บรรทัด
.........................................
(...................................................)
ตาแหน่ง.............................................

หนังสือราชการ ชนิดที่ 4 หนังสือสั่งการ(ระเบียบ)

1.5 cm.

31
3 cm.
2 enter

ระเบียบ (ชื่อส่วนราชการที่ออกระเบียบ)

1

enter

1

enter

1

enter

ว่าด้วย ...............................................................................................
(ฉบับที่ ........................... ถ้ามีเรื่องเดียวกันเกินกว่า 1 ฉบับ)
พ.ศ. ......................
------------------------------------------------------------------

1 enter + 6
(ข้อความ) ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกระเบี
ยบและอ้างถึง
point
กฎหมายที่ให้อานาจออกระเบียบ (ถ้ามี)
1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ ...................................... พ.ศ. .........................”
2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ .................................................................................เป็นต้นไป
............................................................................................................................................................................ ..
ข้อ (สุดท้าย) ผู้รักษาการตามระเบียบ (ถ้ามีการแบ่งเป็นหมวด ให้นาข้อผู้รักษาการตามระเบียบ
ไปกาหนดเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด 1) ......................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2 enter
ประกาศ ณ วันที่ .............................. พ.ศ. .................................

(ลงชื่อ) ................................................
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตาแหน่ง)

2 enter

หนังสือราชการ ชนิดที่ 4 หนังสือสั่งการ(ข้อบังคับ)

1.5 cm.
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3 cm.
ข้อบังคับ................................
ว่าด้วย..............................................

2 enter
1

enter

(ฉบับที่..........ถ้ามีเรื่องเดียวกันเกินกว่า 1 ฉบับ) พ.ศ. ...............
----------------------------------------------------------------------------------------

enter+ 6
(ข้อความ) ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกข้อบังคับ และอ้างถึงกฎหมายที
point่ให้
อานาจออกข้อบังคับ
1

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับ....................................................พ.ศ. ..........................”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่........................................................เป็นต้นไป
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ข้อ (สุดท้าย) ผู้รักษาการตามข้อบังคับ (ถ้ามีการแบ่งเป็นหมวด ให้นาข้อผู้รักษาการไปกาหนดเป็นข้อ
สุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด 1)........................................................................................................................... .
........................................................................................................................................................................
ประกาศ ณ วันที่........................................................พ.ศ. ..................
2 enter
(ลงชื่อ) ................................................
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตาแหน่ง)

1

enter+6
point

หนังสือราชการ ชนิดที่ 5 หนังสือประชาสัมพันธ์
(ประกาศ)

1.5 cm.

33
3 cm.

2 enter
ประกาศ………........…………………………………
1

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

enter

enter+ 6
point
.........…..……….……………………………………………........................................………………………………...
1

3 ซม.

………………………………………………………………………………………………..………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
1

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

enter+ 6
point

3 บรรทัด

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

พิมพ์ชื่อเต็ม

ตาแหน่ง

2 ซม.

หนังสือราชการ ชนิดที่ 5 หนังสือประชาสัมพันธ์
(แถลงการณ์)

1.5 cm.

34

3 cm.
2 enter

แถลงการณ์………………….…………………

1

เรื่อง ...........................................................
ฉบับที่....................(ถ้ามี)

1

enter

enter

..........…..……….……………………………………………........................................………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3 บรรทัด

(ส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์)
(วัน เดือน ปี)

หนังสือราชการ ชนิดที่ 6 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับไว้
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เป็นหลักฐาน(หนังสือรับรอง)

เลขที่ .................

(ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ)

enter+ 6
point
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า (ระบุชื่อบุคคล นิติบุคคลหรือหน่วยงานที่จะให้การรับรอง
1

พร้อมทั้งลงตาแหน่งและสังกัด หรือที่ตั้ง แล้วต่อด้วยข้อความที่
รับรอง)..................................……………..................………......................................................................................
………………………………………………………………………………….…………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………
1

ให้ไว้ ณ วันที่..................................พ.ศ. ...............

enter+ 6
point

3 บรรทัด

(ลงชื่อ)
............ (พิมพ์ชื่อเต็ม).................
................(ตาแหน่ง)………………
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แผนการปฏิบัติงานสารบรรณ
ผู้รับผิดชอบ

งานสารบรรณ

ชั้นความเร็ว

กิจกรรม

รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอก เอกสาร
ทั่วไป เอกสารลับ จากไปรษณีย์ และอื่นๆ

ตรวจสอบ คัดแยก จัดหมวดหมู่
หนังสือและสิ่งพิมพ์

จัดส่งไปให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดาเนินการต่อไป

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ.2526

ชั้นความลับ

B

A
ลงทะเบียนรับและลงเลขรับเอกสาร

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ไม่ต้องลงทะเบียน เช่น เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ จดหมายส่วนบุคคล เป็นต้น

ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง เช่น
ส่งผิดหน่วยงาน ไม่มีผู้ลงนาม

เสนอผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

ดาเนินการส่งคืน

เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
เสร็จสิ้น

