
    

 

 

 

1. บททั่วไป 

  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

    – บังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2526 

  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

    – บังคับใช้วันที่ 24 กันยายน 2548 

1.1 “งานสารบรรณ” หมายความว่า งานท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การจัดท า การรับ การส่ง 

การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลาย 

*** รู้ไว้ให้จ า  “งานสารบรรณ” ให้หาค าว่า บริหาร 

    สูตร (6 Step = ท า – รับ – ส่ง – เก็บ – ยืม – ท าลาย) 

1.2 นิยามที่ออกข้อสอบบ่อย  “หนังสือ” หมายความว่า หนังสือราชการ 

  “อิเล็กทรอนิกส”์ หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีอื่น

ใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการ ทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ท่ี

เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น 

  “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือ ผ่านระบบสื่อสารด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  ผู้รักษาการตามกฎหมายนี้ คือ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

2. ชนิดของหนังสือ 

   2.1 หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก ่

   1 หนังสือทีม่ีไปมาระหว่างส่วนราชการ เช่น หนังสือท่ีมีไปมาระหว่าง อบต. ก กับ อบต. ข 

2 หนังสือทีส่่วนราชการมีไปถึงหนว่ยงานอื่นใดซึ่งมใิช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก  

   เช่น หนังสือท่ี อบต. ก มีไปถึง บริษัทแหร่มจ ากัด หรือไปถึง นายแสนดี 

    3 หนังสือทีห่น่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ เช่น  

                     หนังสือท่ีบริษัทแหร่มจ ากัด หรือ นายแสนดี มีมาถึง อบต. ก 

    4 เอกสารที่ทางราชการจัดท าข้ึนเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ เช่น หนังสือรับรอง บันทึก 

    5 เอกสารที่ทางราชการจัดท าข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 

    6 ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

    สรุประเบียบ 

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 



    *** รู้ไว้ให้จ า 

“หนังสือ” หมายความว่า หนังสือราชการ >>หนังสอืราชการ คือ เอกสารท่ีเป็นหลักฐานในราชการ 

   สรุปได้ว่า หนังสือ = หนังสือราชการ = เอกสารท่ีเป็นหลักฐานในราชการ 

   2.2 หนังสือ มี 6 ชนิด = นอก ใน ทับ สั่ง พัน อื่น 

1 หนังสือภายนอก 2 หนังสือภายใน  3 หนังสือประทบัตรา  4 หนังสือสัง่การ 

5 หนังสือประชาสัมพันธ ์ 6 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าข้ึน หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 

    *** สูตรการจ า ออกข้อสอบบ่อย!!! (ต้องจ าให้ได้) 

     ภายนอก ภายใน ประทับตรา 

สั่งการ ประชาสัมพันธ์ ท าข้ึน หรือรับไว้เป็นหลักฐาน 

  3. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี ใช้กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือติดต่อ 

ระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือท่ีมีถึงบุคคลภายนอก 

    – ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเร่ือง หรือหน่วยงาน ที่ออกหนังสือ ถ้าส่วน 

ราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกระทรวง หรือทบวง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องท้ังระดับกรมและกอง  

ถ้าส่วนราชการท่ีออกหนังสืออยู่ในระดับกรมลงมา ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกองหรือ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

    *** ให้จ าว่า 

     กระทรวงหรือทบวง = กรมและกอง 

     กรมลงมา = กอง หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  4. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือติดต่อ 

   ภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 

  5. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือท่ีใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป  

             โดยใหห้ัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป  

             เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อก ากับตรา หนังสือประทับตราใช้กระดาษตราครุฑ 

     *** ให้จ าว่า 

     ถ้าถาม หนังสือประทบัตรา ให้หาค าว่า ประทับตราแทนการลงชื่อ 

ผู้ลงชื่อย่อก ากับตรา คือ หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบ 

      – การใช้หนังสือประทับตรา 

 

 



หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับ

บุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เร่ืองส าคัญ ได้แก่ 

    1 การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 

    2 การส่งส าเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร 

    3 การตอบรับทราบท่ีไม่เกี่ยวกับราชการส าคัญ หรือการเงิน 

    4 การแจ้งผลงานท่ีได้ด าเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

    5 การเตือนเร่ืองท่ีค้าง 

    6 เรื่องซึ่งหัวหนา้ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปก าหนดโดยท าเป็นค าสั่งให้ใช้ หนังสือประทับตรา 

   ***สูตรการจ า ขอ – ส่ง – ตอบรับ – แจ้ง – เตือน – ก าหนดให้ใช้ 

  6. หนังสือสั่งการ มี 3 ชนิด ได้แก่ ค าสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ 

       6.1 ค าสั่ง คือ บรรดาข้อความท่ีผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้กระดาษตราครุฑ 

       6.2 ระเบียบ คือ บรรดาข้อความท่ีผู้มีอ านาจหน้าท่ีได้วางไว้ โดยจะอาศัยอ านาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้  

                                  เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจ า ใช้กระดาษตราครุฑ 

             6.3 ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความท่ีผู้มีอ านาจหน้าท่ีก าหนดให้ใช้โดยอาศัยอ านาจของกฎหมายท่ีบัญญัติ 

                                   ให้กระท าได้ ใช้กระดาษตราครุฑ 

    ***จุดช่วยจ า 

     ถ้าถาม ค าส่ัง ให้หาค าว่า สั่งการให้ 

     ถ้าถาม ระเบียบ ให้หาค าว่า วางไว้ 

     ถ้าถาม ข้อบังคับ ให้หาค าว่า ก าหนดให้ใช้ 

    ***ทั้งหมดทั้ง 3 ชนิดใช ้กระดาษตราครุฑ 

  7. หนังสือประชาสัมพันธ์ มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว 

      7.1 ประกาศ คือ บรรดาข้อความท่ีทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติใช้ 

                 กระดาษตราครุฑ 

      7.2. แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความท่ีทางราชการแถลงเพื่อท าความเข้าใจในกิจการของทางราชการ  

                  หรือเหตุการณ์หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยท่ัวกัน ใช้กระดาษตราครุฑ 

      7.3. ข่าว คือบรรดาข้อความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ 

  8. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าข้ึนหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือท่ีทางราชการท าขึ้นหรือหนังสือท่ี 

             หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือ บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการและส่วนราชการรับไว้เป็น 

             หลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด ได้แก่ 

 



             8.1. หนังสือรบัรอง คือ หนังสือท่ีส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานเพื่อ 

         วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยท่ัวไป ไม่จ าเพาะเจาะจง ใช้กระดาษตราครุฑ 

       8.2 รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของท่ี 

                  ประชุมไว้เป็นหลักฐาน 

       8.3 บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชา ส่ังการแก่ 

                   ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือข้อความท่ีเจ้าหน้าท่ี หรือหน่วยงานระดับต่ ากว่าส่วนราชการระดับกรม  

                   ติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ 

       8.4 หนังสืออื่น คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเพื่อเป็น 

                  หลักฐานในราชการ ซึ่งรวมถึงภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ และ ส่ือกลางบันทึก 

                  ข้อมูลด้วย หรือหนังสือของบุคคลภายนอก ท่ียื่นต่อเจ้าหน้าท่ี และเจ้าหน้าท่ีได้รับเข้าทะเบียน รับ 

                  หนังสือของทางราชการแล้ว มีรูปแบบตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม จะก าหนดขึ้นใช้ตามความ 

                  เหมาะสม เว้นแต่มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให้ท าตามแบบ เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง  

                  สัญญา หลักฐาน การสืบสวนและสอบสวน และค าร้อง เป็นต้น 

สื่อกลางบันทึกข้อมลู หมายความถึง สื่อใด ๆ ท่ีอาจใช้บันทึกข้อมูลได้ด้วย อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 

แผ่นบันทึกข้อมูล เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก แผ่นซีดี-อ่านอย่างเดียว หรือแผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์ เป็นต้น 

  9. หนังสือที่ต้องปฏิบัติใหเ้ร็วกว่าปกติ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

     1. ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติในทันทีท่ีได้รับหนังสือนั้น 

     2. ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติโดยเร็ว 

     3. ด่วน ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าท่ีจะท าได้ 

 ให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง 32 พอยท์ ให้เห็นได้ชัดบนหนังสือและบนซอง 

    ***จุดช่วยจ า 

ด่วนที่สุด ให้หาค าว่า ทันที 

   ด่วนมาก ให้หาค าว่า โดยเร็ว 

ด่วน ให้หาค าว่า เร็วกว่าปกติ 

 

 

 

 

 

 



  10. การส่งหนังสือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์

   การติดต่อราชการนอกจากการจะด าเนินการโดยหนังสือท่ีเป็นเอกสารสามารถ ด าเนินการด้วยระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีท่ีติดต่อราชการ 

ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ส่งตรวจสอบผลการส่งทุกครั้งและให้ผู้รับแจ้งตอบรับ เพื่อยืนยันว่า

หนังสือได้จัดส่งไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้วการส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรเลข วิทยุโทรเลข โทรพิมพ์ 

โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู้รับปฏิบัติเช่นเดียวกับได้รับหนังสือ ในกรณีท่ี

จ าเป็นต้องยืนยันเป็นหนังสือให้ท าหนังสือยืนยันตามไปทันที 

   การส่งข้อความทางเครื่องมือ/สื่อสารซึ่งไม่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้ง เช่น ทางโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร 

วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู้ส่งและผู้รับบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐาน 

  11. ส าเนาคู่ฉบับ 

   หนังสือท่ีจัดท าขึ้นโดยปกติให้มีส าเนาคู่ฉบับเก็บไว้ท่ีต้นเรื่อง 1 ฉบับ และให้มีส าเนาเก็บไว้ท่ีหน่วยงานสาร

บรรณกลาง 1 ฉบับ 

    ส าเนาคู่ฉบับให้ ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจลงลายมือชื่อ หรือลายมือชื่อย่อไว้ท่ีข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือ 

*** ข้อสอบมักออกว่า “ส าเนาคู่ฉบับไม่ต้องลงชื่อผู้ใดต่อไปนี้” 

    ก. ผู้ร่าง  ข. ผู้ทาน   ค. ผู้พิมพ์  ง. ผู้ตรวจ 

    ค าตอบ คือ ข. ผู้ทาน ไม่มีผู้ทาน มีแต่ผู้ตรวจ จ าไว้ให้ดี 

  12. หนังสือที่เห็นว่าส่วนราชการอื่นควรได้รับทราบด้วย 

   หนังสือท่ีเจ้าของหนังสือเห็นว่ามีส่วนราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้องควรได้รับทราบด้วยโดยปกติให้ส่งส าเนาไปให้

ทราบโดย ท าเป็นหนังสือประทับตราส าเนาหนังสือนี้ให้มีค ารับรองว่า ส าเนาถูกต้อง โดยให้เจ้าหน้าท่ีตั้งแต่ระดับ 2 

หรือเทียบเท่าขึ้นไปซึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง 

ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมท้ังลงชื่อตัวบรรจง และต าแหน่งท่ีขอบล่างของหนังสือ 

   *** ข้อสอบ จ าให้แม่น 

   ขอบล่างด้านขวา ใช้กับ ส าเนาคู่ฉบับ และ หนังสือรับรอง 

ขอบล่างของหนังสือ ใช้กับ ส าเนาหนังสือท่ีเห็นว่าส่วนราชการอื่นควรได้รับทราบด้วย 

  13. หนังสือเวียน คือ หนังสือท่ีมีถึงผู้รบัเป็นจ านวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่มรหัส ตัวพยัญชนะ ว 
หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง ซึ่งก าหนดเป็นเลขท่ีหนังสือเวียนโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข 1 เรียงเป็นล าดับไปจนถึงสิ้นปี

ปฏิทิน 

  14. หนังสือต่างประเทศ และหนังสือภาษาอื่น ๆ 

    – หนังสือภาษาต่างประเทศ ให้ใช้กระดาษตราครุฑ 

    – หนังสือท่ีเป็นภาษาอื่น ๆ ซึ่งมิใช่ภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามประเพณีนิยม 



  15. การรับและส่งหนังสือ 

    15.1 หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 

     1. จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วน 

     2. ประทับตรารับหนังสือ 

     3. ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ 

     4. จัดแยกหนังสือท่ีลงทะเบียนรับแล้วส่งให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

  *** ข้อสอบมักถามว่า 

“เมื่อรับหนังสือและจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนแล้วขั้นตอนต่อไปคือข้อใด” 

ตอบ ประทับตรารับหนังสือ 

    15.2 หนังสือส่ง คือ หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 

1. ตรวจสอบความเรียบร้อย แล้วส่งเรื่องให้หน่วยงานสารบรรณกลาง 

2. จนท.หน่วยงานสารบรรณกลาง ตรวจความเรียบร้อยอีกคร้ัง แล้วปิดผนึก 

   *** การส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์ ให้ถือปฏิบัตติามระเบียบ หรือวิธีการที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย

ก าหนด (ปัจจุบัน คือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด) 

   การส่งหนังสือซึ่งมิใช่เป็นการส่งโดยทางไปรษณีย์ เมื่อส่งหนังสือให้ผู้รับแล้ว ผู้ส่งต้องให้ผู้รับลงชื่อรับในสมุด

ส่งหนังสือ หรือใบรับ แล้วแต่กรณี ถ้าเป็นใบรับให้น าใบรับนั้นมาผนึกติดไว้ที่ส าเนาคู่ฉบับ 

  16. การเก็บรักษา ยืม และท าลายหนังสือ 

    16.1. การเก็บรักษา แบ่งออกได้ 3 ประเภทคือ 

   1. การเก็บระหว่างปฏิบัต ิคือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของเรื่อง 

โดยให้ก าหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 

   2. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ ไม่มีอะไรท่ีจะต้อง

ปฏิบัติต่อไปอีก ให้เจ้าหน้าท่ีของเจ้าของเรื่องปฏิบัติ 

   3. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จ าเป็นจะต้องใช้ใน

การตรวจสอบเป็นประจ า ไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บของส่วนราชการ 

    ***จุดช่วยจ า 

การเก็บระหว่างปฏิบัติ = ปฏิบัติยังไม่เสร็จ 

การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว = ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว + ไม่มีอะไรต้องปฏิบัติอีก 

การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ = ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว + ใช้ประจ า 

- อายุในการเก็บหนังสือ (ตามข้อ 57) โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี เว้นแต่ 

 



   1. หนังสือท่ีต้องสงวนเป็นความลับ 

   2. หนังสือท่ีเป็นหลักฐานทางอรรถคดี ส านวนของศาล หรือของพนักงานสอบสวน 

   3. หนังสือท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทุกสาขาวิชา ให้เก็บไว้ตลอดไป 

   4. หนังสือท่ีได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่ส าเนาเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

   5.หนังสือท่ีเป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความส าคัญและเป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

   6. หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน หรือการก่อหนี้ผูกพัน ทางการเงินท่ีไม่เป็นหลักฐาน 

             แห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงิน เมื่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

             ตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหา ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

    – การเก็บรักษาหนังสือ ให้เจ้าหน้าท่ีระมัดระวังรักษาหนังสือให้อยู่ในสภาพใช้ราชการ ได้ทุกโอกาส 

    1. หากช ารุดเสียหายต้องรีบซ่อมให้ใช้ราชการได้เหมือนเดิม 

    2. หากสูญหายต้องหาส าเนามาแทน 

    3. ถ้าช ารุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 

   16.2 การยืม 

    – การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกอง  

                     ขึ้นไป หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

    – การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการ 

                     ระดับแผนกขึ้นไป หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

    – การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะให้ดูหรือคัดลอกหนังสือท้ังนี้จะต้องได้รับ 

                      อนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป 

   16.3 การท าลาย มีขั้นตอน ดังนี้ 

   1. ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน ให้ส ารวจหนังสือท่ีครบก าหนด แล้วจัดท าบัญชีหนังสือขอท าลาย 

             เสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม 

   2. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม แต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือ ประกอบด้วย  

             ประธานกรรมการ 1 คน กรรมการอย่างน้อย 2 คน 

   3. ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าหนังสือควรให้ท าลายให้กรอกเครื่องหมายกากบาท (x) ลงในช่อง การพิจารณา 

             แล้วรายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม 

   4. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมีความเห็น 

       4.1 ไม่ควรท าลาย ให้เก็บหนังสือนั้นไว้จนกว่าจะถึงเวลาท าลายงวดต่อไป 



      4.2 ควรท าลาย ให้ส่งบัญชีหนังสือขอท าลายให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หากมีความเห็นควร

ท าลายให้แจ้งส่วนราชการทราบ ถ้าไม่แจ้งภายใน 60 วันถือว่ากองจดหมายเหตุแห่งชาติเห็นชอบ หากมีความเห็นว่า

ไม่ควรท าลายหรือขยายเวลาในการเก็บ ให้แจ้งส่วนราชการทราบ และให้ส่วนราชการด าเนินการตามท่ีได้รับแจ้ง 

  17. มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง 

17.1. ตราครุฑ ส าหรับแบบพิมพ์ มี 2 ขนาด คือ  

ขนาดตัวครุฑสูง 3 เซนตเิมตร  

ขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร 

 
      17.2 ตราชื่อส่วนราชการ มีลักษณะเป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกัน เส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก 4.5 

เซนติเมตร วงใน 3.5 เซนติเมตร ล้อมครุฑครุฑสูง 3 เซนติเมตร ระหว่างวงนอกและวงในมีอักษรไทย ชื่อกระทรวง 

ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น ท่ีมีฐานะเป็นกรมหรือจังหวัดอยู่ขอบล่างของตรา 

   ส่วนราชการใดที่มีการติดต่อกับต่างประเทศ จะให้มีชื่อภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วยก็ได้ โดยให้อักษรไทยอยู่

ขอบบนและอักษรโรมันอยู่ขอบล่างของตรา 

   17.3 ตราก าหนดเก็บหนงัสือ คือ ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือเก็บเพื่อให้ทราบก าหนดระยะเวลาการ 

                       เก็บหนังสือนั้นมีค าว่า เก็บถึง พ.ศ. …. หรือค าว่า ห้ามท าลาย ขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์ 24 พอยท์ 

    17.4 มาตรฐานกระดาษและซองมาตรฐานกระดาษ โดยปกติให้ใช้กระดาษปอนด์ขาวน้ าหนัก     

60 กรัมต่อตารางเมตร มี 3 ขนาด คือ 

    1. ขนาด A4 หมายความว่า ขนาด 210 มิลลิเมตร x 297 มิลลิเมตร 

    2. ขนาด A5 หมายความว่า ขนาด 148 มิลลิเมตร x 210 มิลลิเมตร 

    3. ขนาด A8 หมายความว่า ขนาด 52 มิลลิเมตร x 74 มิลลิเมตร 



   มาตรฐานซอง โดยปกติให้ใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้ าตาล น้ าหนัก 80 กรัม ต่อตารางเมตร เว้นแต่ซองขนาด  

ซี 4 ให้ใช้กระดาษน้ าหนัก 120 กรัมต่อตารางเมตร มี 4 ขนาด คือ 

    1. ขนาดซี 4 หมายความว่า ขนาด 229 มิลลิเมตร x 324 มิลลิเมตร 

    2. ขนาดซี 5 หมายความว่า ขนาด 162 มิลลิเมตร x 229 มิลลิเมตร 

    3. ขนาดซี 6 หมายความว่า ขนาด 114 มิลลิเมตร x 162 มิลลิเมตร 

    4. ขนาดดีแอล หมายความว่า ขนาด 110 มิลลิเมตร x 220 มิลลิเมตร 

    17.5 กระดาษตราครุฑ ให้ใช้กระดาษขนาดเอ 4 พิมพ์ครุฑสูง 3 เซนติเมตร ด้วยหมึกสีด า หรือท าเป็นครุฑ

ดุน ท่ีกึ่งกลางส่วนบนของกระดาษ 

   17.6 กระดาษบันทึกข้อความ ให้ใช้กระดาษขนาดเอ 4 หรือขนาดเอ 5 พิมพ์ครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร ด้วย

หมึกสีด าท่ีมุมบนด้านซ้าย  

   17.7 ซองหนังสือ ให้พิมพ์ครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร ด้วยหมึกสีด าท่ีมุมบนด้านซ้ายของซอง มี 4 ขนาดคือ 

    1. ขนาดซี 4 ใหส้ าหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑโดยไม่ต้องพับ มีชนิดธรรมดาและขยายข้าง 

    2. ขนาดซี 5 ใช้ส าหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 2 

    3. ขนาดซี 6 ใช้ส าหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 4 

    4. ขนาดดีแอล ใช้ส าหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 3 

   17.8 ตรารับหนังสือ คือ ตราท่ีใช้ประทับบนหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือ มีลักษณะเป็นรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2.5 เซนติเมตร x 5 เซนติเมตร มีชื่อส่วนราชการอยู่ตอนบน 

ตัวอย่างตรารับหนังสือ (ช่ือส่วนราชการ) 

      เลขรับ………………………….. 

      วันที่…………………………….. 

      เวลา…………………………….. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



17.9 ขนาดกระดาษ ตามระเบียบงานสารบรรณฯ จากข้อ 79 – 89 >>  กระดาษ ชนิดของหนังสือ 

1. ขนาด A4 พิมพ์ 2 หนา้ มี 2 ชนิดคือแบบเป็นเล่มกับเป็นแผ่น  

– ทะเบียนหนังสือรับ 

– ทะเบียนหนังสือส่ง 

– ทะเบียนหนังสือเก็บ 

2. ขนาด A4 พิมพ์ 2 หนา้  

– บัญชีส่งมอบหนงัสือครบ 20 ปี 

– บัญชีส่งมอบหนงัสือครบ 20 ปี ที่ขอเก็บเอง 

– บัญชีฝากหนังสือ 

– บัญชีหนังสือขอท าลาย 

3. ขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว  

– บัตรยืมหนังสือ 

– บัญชีหนังสือส่งเกบ็ 

4. ขนาด A5 พิมพ์ 2 หนา้  

– สมุดส่งหนงัสือ 

– บัตรตรวจค้น 

5. ขนาด A8 พิมพ์หน้าเดียว  

– ใบ  

– ใบรับหนังสือ 


