คมู่ ือการปฏิบตั ิงาน
งานสารบรรณ
และ
การจัดเก็บเอกสาร

งานธ ุรการ
สานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยเตย
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คำนำ
การจัด ท าคู่มื อ ในการปฏิ บัติ ง านสารบรรณ และการจัด ระบบเอกสาร นี ้ งานธุ รการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยเตย จัดทาขึน้ เพื่อเป็ นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานสารบรรณ และการ
จัดระบบเอกสาร การดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัด องค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยเตยให้ เป็ นระบบ
เดียวกัน และอ้ างอิงได้ เพื่อเอือ้ อานวยในการปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้ วยความสะดวก รวดเร็ ว ประหยัดเวลา
และงบประมาณ ทาให้ มีประสิทธิภาพในการจัดการภาระงาน และงานบริ หารสานักงานมี ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ ้น
ทัง้ นี ้ งานธุรการ ได้ รวบรวมข้ อมูล ระเบียบงานสารบรรณ และการจัดระบบเอกสารขึน้
จากคู่มื อและเอกสารการให้ ค วามรู้ ต่างๆ เพื่ อให้ คู่มื อเล่ม นี ม้ ี ป ระโยชน์ และบรรลุวัต ถุประสงค์ ในการ
ดาเนินงาน การปฏิบตั ิงานตามระเบียบว่าด้ วยงานสารบรรณ และการจัดเก็บ เอกสาร เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิ
อย่างเดียวกันและพร้ อมรับฟั งความคิดเห็นอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน และนามาปรับปรุงคู่มือ
นี ้ให้ เหมาะสมยิ่งขึ ้นต่อไป
งานธุ รการ หวังว่า คู่มื อ เล่ม นี ้ จะเป็ น ประโยชน์ ต่อ หน่ วยงานต่ าง ๆ ในสังกัด องค์ การ
บริหารส่วนตาบลห้ วยเตย ในการดาเนินภารกิจต่างๆ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ต่อไป

งานธุรการ
สานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยเตย
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บทที่ 1
บทนำ
กำรบริหำรงำนเอกสำร (งำนสำรบรรณ,ธุรกำร)
การปฏิบตั ิงานในสานักงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการนัน้ เป็ นการปฏิบัติงานที่ต้อง
เกี่ยวข้ องกับบุคคลและเอกสาร จึงต้ องอาศัยความอดทน ความขยัน และความจาส่วนตัวพอสมควร เป็ น
หลักสาคัญในการปฏิบตั ิหน้ าที่ เพราะการทางานที่เกี่ยวข้ องกับเอกสารนันจะเกี
้
่ยวกับหนังสือราชการ ทังที
้ ่
เป็ นหนังสื อราชการภายในและหนังสื อราชการภายนอก ซึ่งมีหลายรู ปแบบที่ต้องดาเนินการ เช่น การ
โต้ ตอบหนังสือราชการ การร่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ ขอความร่ วมมือ
การร่างหนังสือเชิญ
ประชุมและวาระการประชุม การนาเสนอ การจัดเก็บเอกสารเป็ นหมวดหมู่ทงที
ั ้ ่เป็ นกระดาษและเป็ นไฟล์
ในระบบคอมพิ ว เตอร์ ฯลฯ จึ ง ต้ อ งมี ก ารจัด ระบบงานเอกสารที่ ดี จึ ง จะประสบความส าเร็ จ ใ นการ
บริหารงานเอกสารและเป็ นการช่วยจาได้ อีกด้ วย
ควำมสำคัญและขอบข่ ำยของงำนธุรกำร
1. ขอบข่ ำยของงำนธุรกำร
1.1 รับ-ส่งหนังสือ
1.3 พิมพ์หนังสือ
1.5 จัดเก็บเอกสาร/แฟ้มเสนอ
1.7 ตรวจทานหนังสือ

1.2 ร่างหนังสือ
1.4 ผลิตสาเนาเอกสาร
1.6 บันทึกเสนอหนังสือ
1.8 การทาลายหนังสือ

2. ควำมสำคัญของงำนธุรกำร
2.1 เป็ นด่านหน้ าของหน่วยงาน
2.2 เป็ นหน่วยสนับสนุน
2.3 เป็ นหน่วยบริการ
3. บทบำทของเจ้ ำหน้ ำที่ธุรกำร
3.1 ต้ องรู้ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
3.2 ต้ องมีมนุษยสัมพันธ์
3.3 ต้ องมีน ้าใจ เกื ้อกูล
3.4 ต้ องมีความรอบคอบ
3.5 ต้ องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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4. ควรมีควำมรู้ เกี่ยวกับงำนสำรบรรณ ได้ แก่
4.1 ความรู้เรื่ องระเบียบงานสารบรรณของสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526,2548
4.2 ความรู้เรื่องรหัส อักษรย่อประจาหน่วยงานต่าง ๆ
4.3 ความรู้เรื่องธรรมชาติของหนังสือราชการคือระบบการนาเสนอหนังสือ
4.4 ความรู้เรื่องโครงสร้ างหน่วยงานภายในสามารถเกษียนหนังสือเสนอให้ หน่วยงานรับผิดชอบ
ได้ อย่างถูกต้ อง
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บทที่ 2
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้ วยงำนสำรบรรณ
2.1 ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
ปั จจุบนั งานสารบรรณมีระเบียบที่เกี่ยวข้ อง 2 ฉบับ ได้ แก่ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้ วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยงาน
สารบรรณ พ.ศ.
2548 ซึ่งเป็ นการเพิ่มเติมคานิยามเกี่ยวกับเอกสาร “อิเล็กทรอนิกส์” และคาว่า
“ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์”

2.2 ควำมหมำยของงำนสำรบรรณ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ ว ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้ อ 6 ให้ ความหมาย
ของคาว่า “งานสารบรรณ” ไว้ ว่า หมายถึง “งานที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานเอกสารเริ่ มตังแต่
้ การจัดทา
การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทาลาย” ซึ่งเป็ นการกาหนดขันตอนและขอบข่
้
ายของงาน
สารบรรณ ว่าเกี่ยวข้ องกับเรื่ องอะไรบ้ าง แต่ในทางปฏิบตั ิการบริ หารงานเอกสารทังปวง
้
จะเริ่ มตังแต่
้ การ
คิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จด จา ทาสาเนา ส่งหรื อสื่อข้ อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป
ย่อเรื่ อง เสนอ สัง่ การ ตอบ ทารหัส เก็บเข้ าที่ ค้ นหา คิดตามและทาลาย ทังนี
้ ต้ ้ องทาเป็ นระบบที่ให้ ความ
สะดวก รวดเร็ว ถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ เพื่อประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้ จ่าย และในปี พ.ศ. 2548
มี ก ารประกาศระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยงานสารบรรณ โดยเพิ่ ม ค านิ ย ามของเอกสาร
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องงานสารบรรณดัง นี ้ “อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ” หมายความว่ า การประยุก ต์ ใช้ วิ ธี ก ารทาง
อิเล็กตรอนไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรื อวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ ายกัน และให้ หมายความรวมถึงการ
ประยุกต์ใช้ วิธีต่าง ๆ เช่นว่านัน้ และ “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า การรับส่งข้ อมูล
ข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสาร ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”

2.3 ควำมหมำยของหนังสือรำชกำร
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็ นหลักฐานในราชการ ได้ แก่
1) หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
2) หนังสือที่สว่ นราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นที่มิใช่ราชการหรื อบุคคลภายนอก
3) หนังสือที่หน่วยงานอื่นที่มิใช่สว่ นราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
4) หนังสือที่หน่วยงานจัดทาขึ ้นเพื่อเป็ นหลักฐานในราชการ
5) เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้ อบังคับ

7

6) ข้ อมู ล ข่ า วสารหรื อ หนั ง สื อ ที่ ไ ด้ รั บ จากระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้ วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 แก้ ไขเพิ่มเติม(ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้ วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ข้ อ 4 ให้ เพิ่มคานิยามว่า “อิเล็กทรอนิกส์” และคาว่า “ระบบสาร
บรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ” ระหว่างนิ ย ามค าว่า “หนัง สื อ ” และส่ว นราชการ” ในข้ อ 6 แห่ ง ระเบี ยบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 “อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้ วิธีการ
ทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ ายกัน และให้ หมายความรวมถึงการ
ประยุกต์ใช้ วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ ก หรื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการประยุกต์ใช้ วิธีต่างๆ เช่นว่า
นัน้ “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การรับส่งข้ อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสาร
ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”

2.4 ชนิดของหนังสือหนังสือรำชกำร
1) หนังสือภำยนอก คือหนังสือติดต่อราชการที่เป็ นแบบพิธี ใช้ กระดาษตราครุฑ
- ใช้ ติดต่อระหว่างส่วนราชการ
- ส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่น ซึง่ มิใช่สว่ นราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก
2) หนังสือภำยใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็ นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก
- ใช้ ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกับ ใช้ กระดาษบันทึกข้ อความ
ข้ อแตกต่ ำง หนังสือภำยใน กับ หนังสือภำยนอก
หนังสือภำยนอก
1. ไป – มา เป็ นทางราชการ
2. ติดต่อระหว่างตาแหน่งต่อตาแหน่ง
3. ใช้ กระดาษตราครุฑ
4. สภาพหนังสือผูกมัดถาวรตลอดไป
5. รูปแบบหนังสือเป็ นแบบหนังสือลงนามเต็มฉบับ และ
แบบประทับตรา

หนังสือภำยใน
1. ไป – มา ในเรื่ องราชการ
2. ติดต่อกับบุคคลผู้ดารงตาแหน่ง
3. ใช้ กระดาษบันทึกข้ อความ
4. ไม่ผกู มัด เปลี่ยนแปลงได้
5. ใช้ บนั ทึกแทน
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หนังสือภำยนอก

หนังสือภำยใน

6. คาขึ ้นต้ น ประกอบด้ วย เรื่ อง เรียน อ้ างถึง สิ่งที่สง่ มา

6. คาขึ ้นต้ นใช้ เรี ยน อ้ างถึงหนังสือใส่ใน
ข้ อความ
7. ใช้ คาย่อของตาแหน่งหรือส่วนราชการ วัน
เดือน ปี ได้
8. ไม่มีคาลงท้ าย

7. ห้ ามใช้ อกั ษรย่อ ต้ องใช้ คาเต็มทังชื
้ ่อส่วนราชการ
วัน เดือน ปี
8. คาลงท้ ายใช้ ขอแสดงความนับถือหรืออื่น ๆ แล้ วแต่
กรณี

3) หนังสือประทับตรำแทนกำรลงชื่อ คือหนังสือที่ใช้ ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้ า
ส่วนราชการระดับ กรมขึน้ ไป โดยให้ หัวหน้ าส่วนราชการระดับกอง หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากหัวหน้ า
ส่วนราชการระดับกรมขึน้ ไป เป็ นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกากับตรา ใช้ กระดาษครุ ฑ ใช้ ได้ ทัง้ ระหว่างส่วน
ราชการ กับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสาคัญ ได้ แก่
- การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
- การส่งสาเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
- การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสาคัญหรื อการเงิน
- การแจ้ งผลงานที่ได้ ดาเนินการไปแล้ วให้ สว่ นราชการที่เกี่ยวข้ องทราบ
- การเตือนเรื่องที่ค้าง
- เรื่ อ งซึ่ง หัวหน้ าส่ วนราชการระดับ กรมขึน้ ไปก าหนด โดยท าเป็ น ค าสั่ง ให้ ใช้ ห นัง สื อ
ประทับตรา
4) หนังสือสั่งกำร ให้ ใช้ ตามแบบที่กาหนดไว้ ในระเบียบ เว้ นแต่จะมีกฎหมายกาหนดแบบไว้
โดยเฉพาะมี 3 ชนิดได้ แก่
4.1 คำสั่ง คือ บรรดาข้ อความที่ผ้ บู งั คับบัญชาสัง่ การให้ ปฏิบตั ิโดยชอบด้ วยกฎหมาย ใช้
กระดาษตราครุฑ
4.2 ระเบียบ คือ บรรดาข้ อความที่ผ้ ูมีอานาจหน้ าที่ได้ วางไว้ โดยจะอาศัยอานาจของ
กฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็ นหลักปฏิบตั ิงานเป็ นการประจา ใช้ กระดาษครุฑ
4.3 ข้ อ บั งคั บ คื อ บรรดาข้ อ ความที่ ผ้ ูมี อ านาจก าหนดให้ ใช้ โดยอาศัย อ านาจของ
กฎหมายที่บญ
ั ญัติให้ กระทาได้ ใช้ กระดาษครุฑ
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5) หนั งสือประชำสัมพันธ์ ใช้ ตามแบบที่กาหนดไว้ ในระเบียบนี ้ เว้ นแต่จะมีกฎหมายกาหนด
แบบไว้ โดยเฉพาะมี 3 ชนิด ได้ แก่
5.1 ประกำศ คื อ บรรดาข้ อความที่ ท างราชการประกาศหรื อ แจ้ งให้ ท ราบ หรื อแนะ
แนวทางปฏิบตั ิ ใช้ กระดาษครุฑ ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้ ทาเป็ นแจ้ งความ ให้ เปลี่ยนคาว่าประกาศ
เป็ นแจ้ งความ
5.2 แถลงกำรณ์ คือ บรรดาข้ อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทาความเข้ าใจในกิจการ
ของราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใด ๆ ให้ ทราบชัดเจนโดยทัว่ กัน ใช้ กระดาษครุฑ
5.3 ข่ ำว คือ บรรดาข้ อความที่ทางราชการเห็นควรเผยแพร่ให้ ทราบ
6) หนังสือที่เจ้ ำหน้ ำที่ทำขึน้ หรื อรั บ ไว้ เป็ นหลักฐำนในรำชกำร คือหนังสือที่ทางราชการ
จัดทาขึน้ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ ว หรื อที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรื อบุคคลภายนอกมี
มาถึงส่วนราชการ และส่วนราชการรับไว้ มี 4 ชนิด ได้ แก่
6.1 หนั งสือรั บ รอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้ เพื่อรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล
หรื อหน่ วยงาน เพื่ อวัต ถุป ระสงค์ อ ย่างใดอย่ างหนึ่ ง ให้ ป รากฏแก่บุค คลทั่วไป ไม่ จ าเพาะเจาะจง ใช้
กระดาษครุฑ โดยลงชื่อคาขึ ้นต้ นว่า “หนังสือรับรองฉบับนี ้ให้ ไว้ เพื่อรับรองว่า.............”
6.2 รำยงำนกำรประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้ าร่วมประชุม
และมติที่ประชุมไว้ เป็ นหลักฐาน
6.3 บันทึก คือข้ อความที่ผ้ ูใต้ บงั คับบัญชาเสนอต่อผู้บงั คับบัญชา หรื อ ผู้บงั คับบัญชา
สัง่ การแก่ผ้ ูใต้ บังคับบัญ ชา หรื อข้ อความที่เจ้ าหน้ าที่หรื อหน่วยงานระดับต่ากว่าส่วนราชการระดับกรม
ติดต่อกันในการปฏิบตั ิราชการ ใช้ กระดาษบันทึกข้ อความ
6.3 หนั งสื ออื่ น คือ เอกสารที่ เกิด ขึน้ เนื่ องจากการปฏิ บัติงานของเจ้ าหน้ าที่ เพื่อเป็ น
หลักฐานรวมถึง ภาพถ่าย ฟิ ล์ม แถบบันทึกเสียง/ภาพ หรื อหนังสือของบุคคลภายนอกที่ ยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่
โดยลงรับเข้ าทะเบียนรับไว้ แล้ ว มีรูปแบบตามที่กฎกระทรวง ทบวง กรม กาหนดขึน้ ใช้ เว้ นแต่จะมีแบบ
ตามกฎหมายเฉพาะเรื่ อง เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวน/สอบสวน และคา
ร้ อง เป็ นต้ น
6.4หนังสือเวียน คือหนังสือที่มีถึงผู้รับจานวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน โดยให้ เพิ่ม
พยัญชนะ ว หน้ าเลขทะเบียนหนังสือส่ง เริ่มตังแต่
้ เลข 1 เรียงเป็ นลาดับไปถึงสิ ้นปี ปฏิทิน
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ชัน้ ควำมเร็วของหนังสือ
1) ด่วนที่สดุ ให้ เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิทนั ทีที่ได้ รับหนังสือนัน้
2) ด่วนมาก เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิโดยเร็ว
3) ด่วน เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทาได้
หนังสือที่จัดทาขึน้ โดยปกติให้ มี สาเนาคู่ฉบับ เก็บไว้ ที่ต้นเรื่ อง ๑ ฉบับ และให้ มีสาเนา
เก็บไว้ ที่หน่วยงานสารบรรณกลาง ๑ ฉบับ
สาเนาคู่ฉบับ ให้ ผ้ ลู งชื่อ ลงลายมือชื่อหรื อ ลายมือชื่อย่อ และให้ ผ้ รู ่าง ผู้พิมพ์ ผู้ตรวจลง
ลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย่อไว้ ที่ขอบล่าง ด้ านขวามือของหนังสือ
ถ้ าเป็ นเรื่องไม่สาคัญมากนักการส่งเอกสารด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่าง
เดียวโดยไม่ต้องเป็ นเอการยืนยันตามไปก็ได้ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ข้อ 7 ว่าด้ วยงานสารบรรณ
ที่ให้ ยกเลิกความในข้ อ 29 แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และให้ ใช้
ความต่อไปนี ้แทน
“ข้ อ 29 การติดต่อราชการนอกจากการจะดาเนินการโดยหนังสือที่เป็ นเอกสารสามารถ
ดาเนินการด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ในกรณีที่ติดต่อราชการด้ วยระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ ผ้ ูส่งตรวจสอบผลการส่งทุกครัง้ และให้ ผ้ ูรับแจ้ งตอบรับ เพื่อยืนยันว่าหนังสือได้ จดั ส่งไป
ยังผู้รับเรี ยบร้ อยแล้ ว และส่วนราชการผู้ส่งไม่ต้องจัดส่งหนังสือเป็ นเอกสาร เว้ นแต่กรณีเป็ นเรื่ องสาคั ญ
จาเป็ นต้ องยืนยันเป็ นเอกสาร ให้ ทาเอกสาร ยืนยันตามไปทันที
การส่งข้ อความทางเครื่ องมือสื่อสาร เช่น โทรเลข วิทยุโทรเลข โทรพิมพ์ โทรศัพท์ วิทยุ
สื่อสาร วิทยุกระจายเสียง หรื อ วิทยุโทรทัศน์ เป็ นต้ น ให้ ผ้ รู ับปฏิบตั ิเช่นเดียวกับได้ รับหนังสือ
ใน
กรณีที่จาเป็ นต้ องยืนยันเป็ นหนังสือให้ ทาหนังสือยืนยันตามไปทันที
ชัน้ ของหนังสือลับ
1) ลั บ ที่ สุ ด ได้ แก่ ความลับ ที่ มี ค วามส าคัญ ที่ สุด เกี่ ย วกับ ข่ าวสาร วัต ถุห รื อ บุ ค คลซึ่ง หาก
ความลับดังกล่าวทัง้ หมดหรื อเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้ าที่ได้ ทราบ จะทาให้ เกิดความ
เสียหายหรื อเป็ นภยันตรายต่อความมั่นคง คงความปลอดภัย หรื อความสงบเรี ยบร้ อยของประเทศชาติ
หรือพันธมิตรอย่างร้ ายแรงที่สดุ
2) ลับ มำก ได้ แก่ ความลับที่มีความสาคัญ มากเกี่ยวกับข่าวสารวัตถุหรื อบุคคล ซึ่งถ้ าหาก
ความลับดังกล่าวหรื อเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลที่ไม่มีหน้ าที่ได้ ทราบ จะทาให้ เกิดความเสียหาย
หรื อเป็ นภยัน ตรายต่อความมั่นคง ความปลอดภัยของประเทศชาติหรื อพัน ธมิ ตรหรื อความเรี ยบร้ อย
ภายในราชอาณาจักรอย่างร้ ายแรง
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3) ลับ ได้ แก่ ความลับที่มีความสาคัญ เกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุหรื อบุคคล ซึ่งถ้ าหากความลับ
ดังกล่าวหรื อเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลที่ไม่ มี หน้ าที่ได้ ทราบ จะทาให้ เกิดความเสียหายต่อทาง
ราชการหรือเกียรติภมู ิของประเทศชาติหรื อพันธมิตรได้
4) ปกปิ ด ได้ แก่ ความลับซึ่งไม่พึงเปิ ดเผยให้ ผ้ ูไม่มีหน้ าที่ได้ ทราบโดยสงวนไว้ ให้ ทราบเฉพาะ
บุคคลที่มีหน้ าที่ต้องทราบเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิราชการเท่านัน้

กำรรับ – ส่ งหนังสือ
หนังสือรับ รับเข้ ำมำจำกภำยนอก
1. การรับหนังสือ จากไปรษณีย์ และหน่วยงานภายนอก ทังหนั
้ งสือทางราชการ และหนังสืออื่น ๆ
2. จัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อดาเนินการก่ อนหลังและให้ ผ้ ูเปิ ดซอง
ตรวจเอกสาร หากไม่ถกู ต้ องให้ ติดต่อราชการเจ้ าของเรื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง แล้ วจึงดาเนินการต่อ
3. ประทับตราหนังสือ ที่มมุ บนด้ านขวา กรอกรายละเอียด เลขที่รับ วันที่ เวลา
4. ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนรับหนังสือ
5. จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้ ว ส่งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องลงชื่อรับเอกสาร
6. เสนอผู้บงั คับบัญชาทราบและสัง่ การ
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Flow Chart แสดงขัน้ ตอนกำรรับหนังสือ
แผนการปฏิบตั ิงานสารบรรณ (Flow Chart)
งานรั บหนังสือ
ผู้รับผิดชอบ

งานสารบรรณ

กิจกรรม
รั บหนังสือจากหน่ วยงานภายนอก เอกสารทั่วไป
เอกสารลับ จากไปรษณีย์ และอื่น ๆ

ชัน
้ ความเร็ ว

ตรวจสอบ คัดแยก จัดหมวดหมู่
หนังสือและสิ่งพิมพ์

ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้ วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

ชัน
้ ความลับ

A

ลงทะเบียนออกเลขรับเอกสาร
ด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็คทรอนิกส์

B

ไม่ต้องลงทะเบียน เช่น เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ จดหมายส่วนบุคคล
เป็ นต้ น

จัดส่งไปให้ ฝ่ายที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อดาเนินการต่อไป

เสนอผู้เกี่ยวข้ องโดยตรง

ตรวจสอบแล้ วไม่ถก
ู ต้ อง เช่น
ส่งผิดหน่วยงาน ไม่มีผ้ ล
ู งนาม

ดาเนินการส่งคืน

เสนอผู้บริ หาร พิจารณาสัง่ การ

เสร็ จสิ ้น

หนังสือส่ ง ส่ งออกไปภำยนอก
1. ให้ เจ้ าของเรื่องตรวจสอบความเรียบร้ อยของหนังสือ รวมทังสิ
้ ่งที่ส่งมาด้ วยให้ ครบถ้ วน แล้ วส่ง
เรื่องให้ เจ้ าหน้ าที่หน่วยงานสารบรรณกลางเพื่อส่งออก
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2. เมื่อเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางได้ รับเรื่ องแล้ วลงทะเบียนหนังสือส่ง เรี ยงลาดับ
ติดต่อกันไปตลอดปี ปฏิทิน ก่อนบรรจุซอง ตรวจความเรี ยบร้ อยของหนังสือ / สิ่งที่ส่งมาด้ วยให้ ครบถ้ วน
แล้ วปิ ดผนึก ส่งได้ 2 วิธี คือ โดยทางไปรษณีย์ หรื อส่งโดยสมุดส่งหนังสือ / ใบรับ ถ้ าเป็ นใบรับให้ นามา
ผนึกติดกับสาเนาคู่ฉบับ

Flow Chart แสดงขัน้ ตอนกำรส่ งหนังสือ
งานส่งหนังสือ
หนังสือที่หวั หน้าส่วนราชการลงนามแล้ว

ออกเลขที่หนังสือ วัน เดือน ปี
ประทับตราผู้ลงนาม

ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยของหนังสือ
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

ลับ

ปกปิ ด

EMS

ธรรมดา

จัดส่งเรื่องให้ หน่วยงานต่าง ๆ

บรรจุซอง จ่าหน้ าซอง – ปิ ดซอง ส่งมอบให้
เจ้ าหน้ าที่ที่สง่ ไปรษณีย์ และส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
นาส่งไปรษณีย์

รวบรวมสาเนาคืนเจ้ าของเรื่อง
ตรวจสอบใบแจ้ งหนี ้รายเดือน
นาส่งการเงินเบิกจ่าย เก็บสาเนา
ใบนาส่งเข้ าแฟ้ม
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กำรเก็บ และทำลำย หนังสือรำชกำร
กำรเก็บหนังสือรำชกำร
การเก็บหนังสือราชการ แบ่งออกเป็ นกรรเก็บระหว่างปฏิบตั ิ การเก็บเมื่อปฏิบตั ิเสร็จแล้ ว
และการเก็บไว้ เพื่อใช้ ในการตรวจสอบ
กำรเก็บระหว่ ำงปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบตั ิยงั ไม่เสร็จให้ อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเจ้ าของเรื่ อง โดยให้ กาหนดวิธีการเก็บให้ เหมาะสมตามขัน้ ตอนของการปฏิบัติงาน ประการสาคัญ
จะต้ องจัดแฟ้มสาหรับเก็บไว้ ให้ เพียงพอ อาจมีแฟ้มดังนี ้
1. แฟ้ ม ก าลัง ด าเนิ น การ บรรจุ เรื่ อ งที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งปฏิ บัติ หรื อ ยัง จัด ท าไม่ เสร็ จ ตาม
ภาระหน้ าที่ (ใช้ แฟ้มเดียวก็พอ)
2. แฟ้มรอตอบ เรื่ องในแฟ้มนีร้ ะบายมาจากแฟ้มกาลังจัดทาเป็ นเรื่ องที่ปฏิบัติเสร็ จใน
ภาระหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่ขนตอนหนึ
ั้
่งแล้ ว แต่เรื่องยังปฏิบตั ิไม่จบต้ องรอการตอบจากส่วนราชการอื่นอยู่
3. แฟ้มรอเก็บ เรื่ องในแฟ้มนี ้เป็ นเรื่ องต่าง ๆ ที่เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิจดั ทาเสร็จแล้ วเพื่อรอส่ง
เก็บตามระเบียบต่อไป ควรจัดหาแฟ้มรอเก็บไว้ ให้ มากพอกับจานวนหนังสือเรื่ องต่างๆ และจัดทาสารบาญ
เรื่องไว้ ที่หน้ าปกหน้ าด้ านในด้ วย
4. แฟ้ ม ระเบีย บปฏิบัติ เรื่ องในแฟ้ ม นีเ้ ป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวกับ ระเบี ยบราชการต่าง ๆ หาก
จัดแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ ระเบียบทั่วไปและระเบียบเกี่ยวกับการเงิน โดยแยกแฟ้มเก็บแล้ วทาสารบาญ
เรื่องประจาแฟ้มไว้ ที่ปกหน้ าด้ านในด้ วย จะสะดวกต่อการค้ นหา
กำรเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบตั ิเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว และไม่มี
อะไรที่จะต้ องปฏิบตั ิต่อไปอีก โดยนาเรื่ องจากแฟ้มรอเก็บในระหว่างปฏิบตั ิไปดาเนินการจัดเก็บยังหน่ วย
เก็บของส่วนราชการตามระเบียบต่อไป ซึ่งต้ องจัดทาบัญชีหนังสือส่งเก็บ ทะเบียนหนังสือเก็บ บัญ ชีส่ง
มอบหนังสือครบ 25 ปี บัญชีหนังสือครบ 25 ปี ที่ขอเก็บเอง และบัญชีฝากหนังสือกากับด้ วย
กำรเก็บหนังสือเพื่อใช้ ในกำรตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้ ว แต่จาเป็ นจะต้ องใช้ ในการตรวจสอบเป็ นประจา ไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บ ให้ เจ้ าของ
เรื่ องเก็บเป็ นเอกเทศโดยแต่ง ตัง้ เจ้ าหน้ าที่ขึน้ รับ ผิดชอบก็ได้ เมื่ อหมดความจ าเป็ นที่จ ะต้ องใช้ ในการ
ตรวจสอบแล้ ว ให้ จดั ส่งหนังสือนันไปยั
้ งหน่วยเก็บของราชการตามระเบียบต่อไปนี ้
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การเก็บหนังสือราชการ เจ้ าหน้ าที่ต้องระมัดระวังหนังสือให้ อยู่ในสภาพใช้ ราชการได้ ทุก
โอกาส หากชารุ ดเสียหายต้ องรี บซ่อมให้ ใช้ ราชการได้ เหมือนเดิม หากสูญหายต้ องหาสาเนามาแทน ถ้ า
ชารุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมให้ คงสภาพเดิมได้ ให้ รายงานผู้บงั คับบัญชาทราบและให้ หมายเหตุไว้
ในทะเบียนเก็บด้ วย ถ้ าหนังสือที่สญ
ู หายเป็ นเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรื อหนังสือสาคัญที่เป็ นการแสดง
เอกสารสิทธิให้ ดาเนินการแจ้ งความต่อพนักงานสอบสวน
ข้ อสัง เกต ตามระเบี ย บว่าด้ วยงานสารบรรณฉบับ ใหม่ ได้ ก าหนดเพิ่ ม เติม ไว้ ว่าทุก ปี
ปฏิทิน ให้ ส่วนราชการจัดส่ง หนั งสื อที่มี อายุครบ 25 ปี นับจากวันที่ได้ จัดทาขึน้ พร้ อมทัง้ ส่งบัญ ชีม อบ
หนังสือครบ 25 ปี ให้ กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ภายในวันที่ 31 มกราคมของปี ถดั ไป เว้ นแต่
หนังสือดังต่อไปนี ้
1. หนังสือที่ต้องสงวนเป็ นความลับ ให้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อระเบียบว่าด้ วยการรัก ษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ
2. หนังสือที่มีกฎหมาย ข้ อบังคับ หรื อระเบียบที่ออกใช้ เป็ นการทัว่ ไป กาหนดไว้ เป็ นอย่าง
อื่น
3. หนังสือราชการที่มีความจาเป็ นต้ องเก็บไว้ ที่ส่วนราชการนัน้ ให้ จดั ทาบัญชีครบ 25 ปี
ที่ขอเก็บเองส่งมอบให้ กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
(หมายเหตุ เรื่องการเก็บหนังสือ ตามระเบียบใหม่ยงั ไม่ได้ กาหนดวิธีการเก็บไว้ อย่างชัดแจ้ ง เข้ าใจ
ว่าจะออกแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับเรื่ องนี ้เพิ่มเติมอีกในโอกาสต่อไป)

กำรทำลำย
ภายใน 60 วันหลังสิ ้นปี ปฏิทินให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สารวจหนังสือ
ที่ครบอายุการเก็บในปี น้ นั ้ ไม่ว่าจะเป็ นหนังสือที่เก็บไว้ เองหรือฝากเก็บไว้ ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม
ศิล ปากร แล้ วจัดทาบัญ ชี หนังสื อขอทาลายเสนอหัวหน้ าส่วนราชการระดับกรม เพื่ อพิจ ารณาแต่งตัง้
คณะกรรมการทาลายหนังสือ บัญชีหนังสือขอทาลายให้ จดั ทาตามแบบที่ 25 ท้ ายระเบียบ อย่ างน้ อยให้ มี
ต้ นฉบับและสาเนาคู่ฉบับ
ให้ หัวหน้ าส่วนราชการระดับ กรมแต่ งตัง้ คณะกรรมการทาลายหนังสื อประกอบด้ วย
ประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้ อยสองคนโดยปกติจะแต่งตังจาก
้
ข้ าราชการตังแต่
้ ระดับ 3 หรื อ
เที ย บเท่ า ขึน้ ไป มติ ข องคณะกรรมการให้ ถื อ เสี ย งข้ างมาก ถ้ ากรรมการผู้ ใดไม่ เห็ น ด้ วยให้ ท าบัน ทึ ก
ความเห็นแย้ งไว้
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Flow Chart แสดงขัน้ ตอนกำรทำลำยหนังสือ

หน่วยเก็บสารวจและจัดทาบัญชีหนังสือขอทาลาย
เสนอแต่งตัง้ คณะกรรมการทาลายหนังสือจาก
หัวหน้าส่วนราชการ
คณะกรรมการทาลายหนังสือ
พิจารณาหนังสือตามบัญชีหนังสือขอทาลาย

- หนังสือที่ไม่ควร
ทาลายส่งไปเก็บ
ไว้ท่ี
1.หน่วยเก็บ
2.ฝากเก็บไว้ท่ีหอ
จดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรม
ศิลปากร

หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมพิจารณา
หนังสือตามรายงานของคณะกรรมการ
ทาลายหนังสือ
กองจดหมายเหตุแห่งชาติพจิ ารณา
ให้ความเห็นตามรายงานของ
หัวหน้าส่วนระดับกรม

- หนังสือที่ควร
ทาลายทาลายโดย
คณะกรรมการ
- รายงานผลการ
ทาลายต่อหัวหน้า
ส่วนราชการระดับ
กรม
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คณะกรรมกำรทำลำยหนังสือ มีหน้ าที่ดงั นี ้
1. พิจารณาหนังสือที่จะขอทาลายตามบัญชีหนังสือขอทาลาย
2. ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือฉบับ ใดไม่ควรทาลาย และควรจะขยาย
เวลาการเก็บ ไว้ ให้ ล งความเห็น ว่าจะขยายเวลาการเก็บ ไว้ ถึงเมื่ อใด แล้ วให้ แก้ ไขอายุการเก็บในตรา
กาหนดเก็บหนังสือ โดยให้ ประธานกรรมการทาลายหนังสือลงลายมือชื่อกากับการแก้ ไข
3. ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือเรื่ องใดให้ ทาลาย ให้ กรอกเครื่ องหมาย
(x) ลงในช่องการพิจารณาของบัญชีขอทาลาย
4. เสนอรายงานผลการพิจารณา พร้ อมทังบั
้ นทึกความเห็นแย้ งของคณะกรรมการ (ถ้ ามี)
ต่อหัวหน้ าส่วนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาสัง่ การ
5. ควบคุมการทาลายหนังสือซึ่งผู้มีอานาจอนุมตั ิให้ ทาลายได้ โดยการเผาหรือวิธีอื่ นใดที่
จะไม่ให้ หนังสื อนัน้ อ่านเป็ นเรื่ องได้ และเมื่ อทาลายเรี ยบร้ อยแล้ วให้ ทาบันทึกลงนามร่ วมกันเสนอผู้มี
อานาจอนุมตั ิทราบ
เมื่อหัวหน้ าส่วนราชการระดับกรมได้ รับรายงานแล้ วให้ พิจารณาสัง่ การ ดังนี ้
1. ถ้ าเห็นว่าเรื่ องใดยังไม่ควรทาลาย ให้ สั่งการเก็บหนังสือนัน้ ไว้ จนถึงเวลาการทาลาย
งวดต่อไป
2. ถ้ าเห็นว่าหนังสือเรื่ องใดควรทาลายให้ ส่งบัญชีหนังสือขอทาลายให้ กองจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณาก่อน เว้ นแต่หนังสือประเภทที่สว่ นราชการนันได้
้ ขอทาความตกลงกับกรม
ศิลปากรแล้ ว ไม่ต้องส่งไปให้ พิจารณา
ให้ กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณารายการในหนังสือขอทาลาย แล้ ว
แจ้ งให้ สว่ นราชการที่สง่ บัญชีหนังสือขอทาลายทราบดังนี ้
1. ถ้ ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบด้ วยให้ แจ้ งให้ ส่วนราชการนัน้
ดาเนินการทาลายหนังสือต่อไปได้ หากกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ไม่แจ้ งให้ ทราบอย่างใด
ภายในก าหนดเวลา 60 วัน นับ แต่ วัน ที่ ส่วนราชการนัน้ ได้ ส่ง เรื่ อ งให้ ก องจดหมายเหตุแ ห่ ง ชาติ กรม
ศิลปากร ให้ ถือว่ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ ให้ ความเห็นชอบแล้ ว และให้ ส่วนราชการ
ทาลายหนังสือได้
2. ถ้ ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นว่าหนังสือฉบับใดควรจะขยายเวลา
เก็บไว้ อย่างใดหรือให้ เก็บไว้ ตลอดไป ให้ แจ้ งให้ สว่ นราชการนันทราบและให้
้
ส่วนราชการนัน้ ๆ ทาการแก้ ไข
ตามที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร แจ้ งมา หากหนังสือใด ๆ กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม
ศิลปากร เห็นควรให้ สง่ ไปเก็บไว้ ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ ก็ให้ สว่ นราชการนัน้ ๆ
ปฏิบตั ิตาม เพื่อประโยชน์ในการนี ้ กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรจะส่งเจ้ าหน้ าที่มาร่วม
ตรวจสอบหนังสือของส่วนราชการนันก็
้ ได้
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กำรใช้ ตรำครุ ฑ
ตราครุฑมาตรฐาน มี 2 ขนาด
- ตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร
- ตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร
ตราชื่อส่วนราชการที่ใช้ เป็ นหนังสือประทับตรา มีรูปวงกลมซ้ อนกัน เส้ นผ่านศูนย์กลางวงนอก
4.5 เซนติเมตร วงใน 3.5 เซนติเมตรล้ อมครุฑ

กำรควบคุมและเร่ งรัดงำนสำรบรรณ
การควบคุม และเร่ งรัดงานสารบรรณ คือ การควบคุม ให้ งานสารบรรณดาเนินไปโดย
เรี ยบร้ อย ถูกต้ อง ตามระเบียบ รวดเร็ ว และมีห ลักฐานครบถ้ วน เพื่อให้ การปฏิบัติงานในเรื่ องนัน้ ๆ ได้
เสร็จสิ ้นโดยเร็ว
การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณจะบังเกิดผลมากน้ อยเพียงใด ขึ ้นอยู่กบั การเอาใจใส่
ควบคุม ของผู้บัง คับ บัญ ชาตามล าดับ ขัน้ และเพื่ อ ให้ ง านสารบรรณดาเนิ น ไปด้ ว ยความรวดเร็ วและ
เรียบร้ อย ผู้บงั คับบัญชาต้ องปฏิบตั ิงานสารบรรณให้ เป็ นตัวอย่างอันดีแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา
1. การเร่งรัดงานด้ านสารบรรณทัว่ ไป ให้ ดาเนินการดังนี ้
1.1 เพื่อให้ งานราชการดาเนินไปด้ วยความรวดเร็ว หนังสือราชการทัง้ ปวงที่ไม่มีปัญหา
ควรจะต้ องรี บดาเนินการให้ เสร็จเรียบร้ อยไปโดยเร็ว และหากจะต้ องตอบให้ ทราบก็ให้ ตอบให้ ผ้ ถู ามทราบ
โดยเร็วตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ สาหรับการปฏิบตั ิราชการของส่วนราชการ
นัน้ ๆ
1.2 หนังสือราชการทัง้ ปวงที่ไม่มีปัญหา เมื่อถึงบุคคลใดบุคคลนัน้ ต้ องพิจารณาเสนอ
ความคิดเห็นให้ ทนั ที ให้ เสร็จในวันนัน้ หรืออย่างช้ าในวันรุ่งขึ ้น
1.3 งานที่ประทับตราคาว่า ด่วนที่สุด ด่วนมาก ด่วน ให้ รีบดาเนินการให้ เสร็จโดยทันที
สาหรับงานที่มีกาหนดเวลา ให้ เร่งดาเนินการให้ แล้ วเสร็จภายในกาหนดเวลา
1.4 สาหรับงานทังปวง
้
ถ้ าเป็ นงานที่มีปัญหาให้ แจ้ งให้ เจ้ าของเรื่องที่ถามทราบถึงปัญหา
ชันหนึ
้ ่งก่อน
2. การตรวจสอบเพื่อเร่งรัดงาน ให้ มีการตรวจสอบงานสารบรรณเพื่อดาเนินการเร่งรัดเป็ นงวด ๆ
โดยแบ่งออกเป็ น 3 งวด คือ ประจาสัปดาห์ ประจาเดือน และประจาปี
2.1 การเร่ งรัดประจาสัปดาห์ จะต้ องพิจารณาว่างานที่ผ่านมาในสัปดาห์หนึ่ง งานเสร็ จ
เรียบร้ อยเพียงใด จัดเก็บเข้ าแฟ้มเรียบร้ อยตามระเบียบหรื อไม่ งานที่คงั่ ค้ างมีมากน้ อยเพียงใด ติดค้ างอยู่
ที่ใด แล้ วเร่งรัดให้ มีการปฏิบตั ิโดยรวดเร็วด้ วยวาจาหรื อหนังสือ
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2.2 การเร่ งรัดประจาเดือน ให้ พิจารณาว่างานที่รับเข้ ามาแต่ละเดือนดาเนินการเสร็ จ
เรียบร้ อยเพียงใด จัดเก็บเข้ าระบบเรี ยบร้ อยตามระเบียบหรือไม่ งานที่คงั่ ค้ างติดอยู่ที่ใด และได้ ดาเนินการ
ไปแล้ วเพียงไร แล้ วเร่งรัดให้ มีการปฏิบตั ิโดยเร็ว การเตือนเมื่อเห็นล่าช้ าให้ เตือนเป็ นหนังสือ
2.3 การเร่งรัดประจาปี ให้ ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเร่งรัดประจาเดือน แต่ให้ พิจารณาว่า
หนังสือที่เก็บไว้ นนจะต้
ั ้ องได้ รับการทาลายตามระเบียบที่กาหนดไว้ หรื อไม่อีกด้ วย
2.4 งานที่เป็ นเรื่องเร่งด่วนเป็ นกรณีพิเศษ ให้ มีการเตือนเร่งรัดเป็ นพิเศษ ไม่ต้องคานึงถึง
เวลาที่กาหนดไว้
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บทที่ 3
หลักกำรเขียนหนังสือติดต่ อรำชกำร
ส่ วนประกอบของหนังสือรำชกำร
หนังสือราชการมีโครงสร้ างสาคัญ 4 ส่วนดังนี ้
1. ส่วนหัวหนังสือ
2. ส่วนเหตุที่มีหนังสือไป
3. ส่วนจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป
4. ส่วนท้ ายของหนังสือ
ส่วนหัวหนังสือ ประกอบด้ วย ชื่อเรื่ อง และคาขึ ้นต้ น ซึ่งจะต้ องเขียนให้ ถูกต้ องตามฐานะ
ของผู้รับหนังสือ
ส่วนเหตุที่มีหนังสือไป ต้ องเขียนเริ่ มต้ นด้ วยคาเหมาะสม อ้ างเหตุที่มีหนังสือไป ใช้ สรรพ
นามให้ เหมาะสม
ส่วนจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป ต้ องเขียนให้ ตรงกับลักษณะของเรื่ องและจุดมุ่งหมายที่มี
หนังสือไป
ส่วนท้ ายหนังสือ ต้ องเขียนคาลงท้ ายในหนังสือภายนอก ภายใน ให้ ถูก และเขียนรายการ
อื่น ๆ ในหนังสือทุกชนิดให้ ถกู ต้ อง
1.กำรเขียนข้ อควำมในส่ วนหัวหนังสือ
ส่วนหัวของหนังสือมีสิ่งสาคัญที่ต้องเขียนอยู่ 2 อย่าง ได้ แก่ “เรื่อง “ และ “คาขึ ้นต้ น”
1. “เรื่ อง” คือ ให้ สรุปใจความสาคัญของหนังสือให้ สนที
ั ้ ่สุด แล้ วนามากาหนดเป็ นชื่อ
เรื่ อง ชื่อเรื่ องจึงต้ องสอดคล้ องกับข้ อความของหนังสือถ้ าเคยมีหนังสือติดต่อกันมาก่อนแล้ ว ให้ ใช้ ชื่อ
เรื่องเดิม
ตามระเบียบส านักนายกรัฐ มนตรี ว่าด้ วยงานสารบรรณกาหนดวา กรณี ที่เป็ นหนังสือ
ต่อเนื่อง ปกติให้ ลงชื่อเรื่ องของหนังสือฉบับเดิม เพื่อเก็บคนอ้ างอิงได้ ง่าย แต่ถ้าหนังสือฉบับเดิม เขียนชื่อ
เรื่ องไม่ดี ไม่ถูก จะปรับปรุ งถ้ อยคาให้ ดี ถูกต้ องก็ได้ กรณีหนังสือฉบับเดิมอาจเป็ นขออนุมัติ ขออนุญาต
ขอผ่อนผัน ขอความอนุเคราะห์ หรือขอเงิน หรือสิ่งของใด ๆ เช่น หนังสือฉบับเดิม
อาจใช้ ชื่อเรื่องว่า “ขออนุมตั ิ……” ถ้ าหนังสือที่ตอบใช้ ชื่อเรื่องเดิม เสมือนผู้ตอบกลับเป็ นผู้ขอไปยังผู้ขออีก
ควรปรับปรุงชื่อเรื่องที่ตอบไป โดยเติมคาว่า “การ” ลงไปข้ างหน้ าเป็ น “ การขออนุมตั ิ...”
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ในกรณีปฏิเสธ ไม่ควรใช้ ชื่อเรื่ องในลักษณะปฏิเสธว่า “ไม่อนุมตั ิ….” “ไม่อนุเคราะห์” ให้
ใช้ คาว่า “การ” นาหน้ า
2. ”คำขึน้ ต้ น” ใช้ ทงในหนั
ั้
งสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา ตามที่
กาหนดไว้ ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยงานสารบรรณ
2.กำรเขียนข้ อควำมในส่ วนเหตุท่มี ีหนังสือไป
เหตุที่มีหนังสือไป คือ ข้ อความที่ผ้ มู ีหนังสือไปแจ้ งไปยังผู้รับหนังสือเป็ นการบอกกล่า วว่า
เหตุใดจึงต้ องมีหนังสือไป ซึ่งจะเขียนย่อหน้ าต่อจากคาขึน้ ต้ น อาจกล่าวถึงเหตุที่มีหนังสือไปเพียงตอน
เดียวแล้ วก็แจ้ งจุดประสงค์ หรื อกล่าวถึงเรื่ องเดิมที่เคยติดต่อกันมาตอนหนี ้ และเรื่ องสืบเนื่องต่อมาอีก
ตอนหนึ่งแล้ วก็แจ้ งจุดประสงค์ หรื อกล่าวถึงเรื่ องเดิมที่เคยติดต่อกันมรตอนหนึ่ง เรื่ องสืบเนื่องต่อมาอีก
ตอนหนึ่ง และผลสืบเนื่องต่อไป หรือเรื่องเกี่ยวข้ องอีกตอนหนึ่ง แล้ วก็แจ้ งจุดประสงค์ แล้ วแต่กรณี
คาเริ่มต้ นแจ้ งเหตุที่มีหนังสือไป จะเริ่มต้ นด้ วยคาใดคาหนึ่ง ใน 5 คานี ้ คือ
ด้ วย ใช้ ในกรณีที่เป็ นเรื่องใหม่ ซึง่ ไม่เคยติดต่อหรื อรับรู้กนั มาก่อน ระหว่างผู้มีหนังสือไป
กับผู้รับหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนัน้ โดยเกริ่นขึ ้นมาลอย ๆ
เนื่องจำก ใช้ ในกรณีที่เป็ นเรื่องใหม่ ซึง่ ไม่เคยติดต่อหรือรับรู้กนั มาก่อน ระหว่างผู้มี
หนังสือไปกับผู้รับหนังสือเกี่ยวกับเรื่ องนัน้ และต้ องการอ้ างเป็ นเหตุอนั หนักแน่นที่จาเป็ นต้ องมีหนังสือไป
เพื่อให้ ผ้ รู ับดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตำมที่ อนุสนธิ ใช้ ในกรณีที่เคยมีเรื่ องติดต่อหรื อรับรู้กันมาก่อน ระหว่างผู้มีหนังสือไป
กับผู้รับหนังสือ ซึง่ จะอ้ างเรื่องที่เคยติดต่อหรื อรับรู้กนั มาก่อนดังกล่าวนัน้ โดยจะต้ องมีคาว่า “นัน”
้ อยู่ท้าย
ตอนแรก และจะต้ องมีข้อความซึ่งเป็ นเหตุที่มีหนังสือไปอีกตอนหนึ่งเป็ นอย่างน้ อยเสมอ จะเขียนแจ้ งเหตุที่
มีหนังสือไปตอนเดียวแล้ วเขียนจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป (ที่เริ่มด้ วยคาว่า “จึง” ) ไม่ได้
การเขียนเหตุที่มีหนังสือไป อาจมี ที่ม าจากหลายทาง เช่น จากผู้มีหนังสือไป เหตุจาก
บุคคลภายนอก เหตุจากเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ ้น และเหตุจากผู้รับหนังสือ
ตัวอย่ ำง
ด้ วยกลุ่มโรงเรี ยนเพชรชนแดนจะได้ สิ่งของบริ จาค เพื่อช่วยเหลือ ข้ าราชการครู ที่ประสบ
ภัยจากเหตุร้ายในภาคใต้
จึงเรี ยนขอความร่ วมมือมาเพื่อโปรดรับบริ จาคสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธา แล้ วส่งให้ กลุ่ม
โรงเรียนเพชรชนแดนด้ วย จะขอบคุณมาก
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ด้ วยท่านเป็ นผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อเข้ ารับราชการ ในตาแหน่งพนักงาน
ราชการ และถึงลาดับที่ที่จะบรรจุเข้ ารับราชการแล้ ว
จึ งข อ ให้ ท ราบ ไป รา ย ง า น ตั ว ณ ก ลุ่ ม โรง เรี ย น เพ ช รช น แ ด น ภ า ย ใน วั น ที่
........................................... หากท่านมิได้ ไปรายงานตัวภายในกาหนดนี ้ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการบรรจุ
เข้ ารับราชการ
3. กำรเขียนข้ อควำมในส่ วนจุดประสงค์ ท่มี ีหนังสือไป
ลักษณะของจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป อาจมีลกั ษณะและความ
มุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี ้
ลักษณะ ควำมมุ่งหมำย
ลักษณะ
คาแจ้ ง
คาขอ
คาซักซ้ อม
คาชี ้แจง
คายืนยัน
คาสัง่
คาเตือน
คากาชับ
คาถาม
คาหารือ

ควำมมุ่งหมำย
เพื่อทราบ เพื่อให้ พิจารณา เพื่ออนุมัติ เพื่อให้ ดาเนินการ เพื่อให้
ความร่วมมือ เพื่อถือปฏิบตั ิ
เพื่ อ พิ จ า รณ า เพื่ อ ให้ ช่ ว ย เห ลื อ เพื่ อ ให้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
เพื่อให้ ดาเนินการ
เพื่อให้ เข้ าใจ
เพื่อให้ เข้ าใจ
เพื่อให้ แน่ใจ
เพื่อให้ ปฏิบตั ิ
เพื่อไม่ให้ ลืมปฏิบตั ิ
เพื่อให้ ปฏิบตั ิตาม เพื่อให้ สงั วรระมัดระวัง
เพื่อขอทราบ
เพื่อขอความเห็น
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ตัวอย่ ำง
คาแจ้ ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
จึงขอแจ้ งให้ ทราบไว้ ลว่ งหน้ า

คาขอ

จึงเรียนมาเพื่อขอได้ โปรดพิจารณาอนุมตั ิให้ ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปด้ วย
จึงเรียนมาเพื่อขอได้ โปรดให้ ความร่วมมือในการนี ้ตามสมควรด้ วย
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาอนุมตั ิในข้ อ...............
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมตั ิในข้ อ..

คาซักซ้ อม

จึงขอเรียนซ้ อมความเข้ าใจมาเพื่อถือเป็ นหลักปฏิบตั ิต่อไป

คาชี ้แจง

จึงเรียนชี ้แจงมาเพื่อทราบ
จึงเรียนชี ้แจงมาเพื่อโปรดเข้ าใจตามนี ้ด้ วย

คายืนยัน

จึงขอเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ
จึงขอเรียนยืนยันข้ อตกลงดังกล่าวมา ณ ที่นี ้

คาสัง่

จึงเรียนมาเพื่อถือเป็ นหลักปฏิบตั ิต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อดาเนินการต่อไป
จึงขอเรียนเตือนมาเพื่อโปรดดาเนินการเรื่ องนี ้ให้ เสร็จโดยด่วนด้ วย

คาเตือน

บัดนีล้ ่วงเลยมานานแล้ ว ยังไม่ ได้ รับรายงานเกี่ยวกับเรื่ องนีแ้ ต่ประการใด จึงขอเรี ยน
เตือนมา บัดนีถ้ ึงกาหนดชาระค่าธรรมเนียมแล้ ว จึงขอได้ โปรดนาเงินจานวน................. บาท ไปชาระ
ภายในวันที่........................................................
คากาชับ

จึงเรียนมาเพื่อจัดได้ ปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรี ดงั กล่าวโดยเคร่งครัด ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดกาชับเจ้ าหน้ าที่ให้ ระมัดระวังมิให้ เกิดกรณีเช่นนี ้ ขึ ้นอีก

คาถาม

จึงเรียนมาเพื่อขอทราบว่า.........................................

คาหารือ

จึงขอเรียนหารือมาว่า...............................................
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาวินิจฉัย แล้ วแจ้ งผลให้ ทราบด้ วยจะขอบคุณมาก
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กำรร่ ำงหนังสือ
กำรร่ ำงหนังสือ คือการเรี ยบเรี ยงข้ อความขัน้ ต้ นตามเรื่ องที่จะแจ้ งความประสงค์ไปยัง
ผู้รับหรือผู้ที่ต้องการทราบหนังสือนัน้ ก่อนที่จะใช้ จดั ทาเป็ นต้ นฉบับ
เหตุท่ ีต้องร่ ำงหนังสือ เพื่อให้ มีการตรวจแก้ ไขให้ เหมาะสมถูกต้ องตามระเบียบแบบ
แผนเสียก่อน เว้ นแต่หนังสือที่เป็ นงานประจาปกติอาจไม่ต้องเสนอตรวจแก้ ก็ได้
หลักกำรร่ ำงหนังสือ คือ ผู้ร่างจะต้ องรู้ และเข้ าใจให้ แจ่มแจ้ ง แยกประเด็นที่เป็ นเหตุผล
และความมุ่งหมายที่จะทาหนังสือนัน้ โดยตังหั
้ วข้ อเกี่ยวกับเรื่องที่จะร่างว่า อะไร เมื่อไหร่ ที่ไหน ใคร ทาไม
อย่ างไร เป็ น ข้ อ ๆ ไว้ การร่ างให้ ขึ น้ ต้ น เริ่ ม ใจความที่ เป็ น เหตุก่ อ น ต่ อ ไปจึ ง เป็ น ข้ อ ความที่ เป็ น ความ
ประสงค์และข้ อตกลง ถ้ ามีหลายข้ อให้ แยกเป็ นข้ อ ๆ เพื่อ ให้ ชัดเจนและเข้ าใจง่าย ความใดอ้ างถึงบท
กฎหมาย กฎ ข้ อบังคับ ระเบียบ คาสัง่ หรื อเรื่ องตัวอย่าง ต้ องพยายามระบุให้ ชัดเจน พอที่ฝ่ายผู้รับจะ
ค้ น หามาตรวจสอบได้ ส ะดวก การร่ า งควรใช้ ถ้ อยค าสัน้ แต่ เข้ า ใจง่ า ย พยายามใช้ ค าธรรมดาที่ มี
ความหมายได้ หลายทาง สานวนที่ไม่เหมาะสมสาหรั บใช้ เป็ นสานวนหนังสือ ไม่ควรใช้ ควรระวังอักขรวิธี
ตัวสะกด การันต์ และวรรคตอนให้ ถูกต้ อง ข้ อสาคัญต้ องระลึกถึงผู้ที่จะรับหนังสือว่าเข้ าใจถูกต้ องตาม
ความประสงค์ที่มีหนังสือไป
กำรร่ ำงหนั งสื อ โต้ ต อบ จะต้ องร่ างโดยมี หัวข้ อ ตามแบบที่ ก าหนดไว้ ผ้ ูร่างจะต้ อ ง
พิจารณาด้ วยว่า หนังสือนันควรจะถึ
้
งใครบ้ าง หรือควรจะทาสาเนาให้ ใครทราบบ้ าง เป็ นการประสานงาน
แล้ วบันทึกไว้ ในร่างด้ วย การอ้ างเท้ าความต้ องพิจารณาว่า เรื่องที่จะร่างนี ้ผู้รับหนังสือทราบมาก่อนหรื อไม่
ถ้ าเคยทราบมาก่อนแล้ วความตอนใดที่เป็ นเหตุก็ย่อลงได้ หรื อถ้ าเป็ นการตอบหนังสื อที่ผ้ รู ับมีมา ข้ อความ
เป็ นเหตุเพียงแต่อ้างชื่อเรื่ องก็พอ การร่างหนังสือไม่ว่าจะร่างถึงผู้ใดก็ตาม ให้ ใช้ ถ้อยคาสุภาพ และสมกับ
ฐานะของผู้รบ ถ้ าเป็ นการปฏิเสธคาขอควรแจ้ งเหตุผลในการที่ต้องปฏิเสธคาขอควรแจ้ งเหตุผลในการที่
ต้ องปฏิเสธให้ ผ้ ขู อเข้ าใจ
กำรร่ ำงหนังสือที่มีลักษณะเป็ นกำรสั่งกำร ไม่ว่าจะเป็ นหนังสือสัง่ การตามระเบียบ
หรือร่างเป็ นหนังสือราชการประเภทอื่น ต้ องมีข้อตกลงอันเป็ นเหตุเป็ นผลเช่นเดียวกัน ใช้ คาต้ องให้ รัดกุม
อย่าเปิ ดช่องให้ ตีความได้ หลายนัย ซึ่งอาจทาให้ เข้ าใจผิด และควรใช้ ถ้อยที่ผ้ ูรับคาสัง่ สามารถปฏิบัติได้
เพื่ อให้ ค าสั่งนัน้ ได้ ผ ลสมความมุ่ง หมาย ข้ อ ความที่ เป็ น เหตุในค าสั่ง จะมี ป ระโยชน์ ในการช่ วยแสดง
เจตนารมณ์ ของการสัง่ ให้ ชัด เพื่อสะดวกในการตีความเอจาเป็ น และทาให้ ผ้ ูปฏิบตั ิร้ ูความหมายชัด ช่วย
ให้ ปฏิบตั ิได้ ถกู ต้ องและอาจพิจารณาแก้ ไขปัญหาได้ เมื่อมีอปุ สรรค ก่อนร่างควร
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พิจารณาค้ นคว้ าว่ามีกฎหมายให้ อานาจสัง่ การได้ แล้ วประการใด คาสัง่ ต้ องไม่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้ อบังคับ ถ้ าขัดกับคาสัง่ เก่าต้ องยกเลิกคาสัง่ เก่าเสียก่อน
กำรร่ ำงหนังสือประชำสัมพันธ์ เช่น ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว จะต้ องร่างตามแบบที่
กาหนดไว้ ส่วนข้ อความต้ องสมเหตุสมพล เพื่อให้ ผ้ ูอ่านนึกคิดคล้ อยตามเจตนาที่ต้องการ อย่าให้ มีข้อ
ขัดแย้ งกันในฉบับนัน้ หรือขัดแย้ งกับฉบับก่อนเว้ นแต่เป็ นการแถลงแก้ ทังนี
้ ้ควรใช้ ถ้อยคาสุภาพ
ดังนัน้ เพื่อความสะดวกในการเขียนร่ าง ผู้บังคับบัญชาอาจกาหนดตัวอย่างให้ ถือเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิได้ แต่เพื่อการประหยัด กระดาษร่างจะใช้ กระดาษที่มีอยู่ แม้ แต่กระดาษพิมพ์แล้ วหน้ าหนึ่ง
และไม่ใช้ อาจใช้ อีกหน้ าหนึ่งเป็ นกระดาษร่างหนังสือก็ได้ ไม่จาเป็ นต้ องใช้ แบบกระดาษร่างโดยเฉพาะ
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บทที่ 4
กำรเสนอหนังสือและเลขที่หนังสือ
1. กำรเสนอหนังสือ
1. กำรเสนอหนังสือ คือการนาหนังสือราชการที่เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการเสร็จแล้ วเสนอต่อ
ผู้บงั คับบัญชา เพื่อพิจารณาตรวจแก้ ไขบันทึกสัง่ การ ทราบ หรือลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ ราชการ
นัน้ ๆ ดาเนินต่อไปตามสายงานจนเสร็จสิ ้น
2. วิธีเสนอหนังสือ เมื่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู วบรวมเรื่ องเสนอ ซึ่งโดยปกติได้ แก่เจ้ าหน้ าที่สาร
บรรณ ควรแนะน าให้ เจ้ าหน้ า ที่ แ ยกหนัง สื อ ที่ จ ะเสนอออกเป็ น ประเภท ๆ เพื่ อ ให้ ส ามารถจัด ล าดับ
ความส าคัญ ของหนังสือที่ต้องดาเนินการ เช่น เรื่ องด่วน เรื่ องเพื่อทราบ เรื่ องสั่งการ เรื่ องพิจารณา ถ้ า
สามารถทาได้ ควรให้ แยกแฟ้มเสนอตามประเภทเรื่ องดังกล่าว โดยเฉพาะเรื่ องด่วน ควรแยกและเขียน
ตัวอักษรด่วนปิ ดหน้ าปกแฟ้มเสนอให้ เห็นชัดเจน
3.กำรตรวจเอกสำรที่จะนำเสนอก่ อนลงนำม ก่อนลงนามไม่ว่าจะเป็ นหนังสือจาก
ฝ่ ายใดก็ตาม ควรตรวจสอบเอกสารที่นามาเสนอทุกฉบับ ดังนี ้
3.1 ความสะอาด เรี ยบร้ อย ถูกต้ องตามระเบียบงานสารบรรณ แบบธรรมเนียมที่ทาง
ราชการ เช่น ถ้ าเป็ นหนังสือราชการภายนอกตรวจดูแบบว่าหนังสือราชการภายนอกวางรูปแบบอย่างไร ใช้
คาย่อหรื อคาเต็ม ถ้ าเป็ นคาสัง่ ดูแบบรูปคาสัง่ ให้ ถูกต้ อง เป็ นต้ น ตรวจสอบความถูกต้ องตามพจนานุกรม
วรรคตอน ย่อหน้ าให้ ถกู ต้ อง เหมาะสม
3.2 เจ้ าหน้ าที่ผ้ เู กี่ยวข้ องตามสายงานพิจารณาเอกสารนันครบถ้
้
วนหรื อยัง
3.3 ถ้ าเอกสารนันอ้
้ างอิงหลักฐานแบบธรรมเนียมใด ให้ แนบหลักฐานนัน้ ๆ เสนอมา
ด้ วย
3.4 หากมีการแก้ ไขข้ อความใด ๆ จะเป็ นตัวหนังสือหรื อตัวเลขก็ตาม ให้ ตรวจสอบให้
ตรงกันทังสองฉบั
้
บ
4.วิธีกำรจัดเข้ ำแฟ้ มเสนอ เพื่อให้ ง่ายต่อการพิจารณาหนังสือ ควรให้ แยกแฟ้มเสนอ
ออกเป็ นประเภทต่าง ๆ มีหลักง่าย ๆ ในการจัดเอกสารเข้ าแฟ้ม ดังนี ้
4.1 เรื่องไม่ย่งุ ยาก ไม่มีปัญหาพิจารณาอย่างใด ๆ เช่น เพียงลงชื่อเท่านัน้ ควรเรียงไว้
ข้ างหน้ า
4.2 เรื่ องที่มี ปัญ หายุ่งยากจะต้ องพิจารณาตรวจแก้ หรื อมีการตัดสินใจต้ องเอาไว้ ที
หลัง หรือแยกแฟ้มเสนอ เพราะต้ องใช้ วิธีพิจารณาตกลงใจหรือแก้ ไข เพื่อให้ สามารถสัง่ งานธรรมดาได้ ก่อน
4.3 แยกแฟ้มเซ็นทราบ เช่น สาเนาคาสัง่ ประกาศ แจ้ งความ อื่น ๆ ไว้ ต่างหาก
4.4 กรณีเร่งด่วนจัดเข้ าแฟ้มเสนอด่วน แล้ วรีบเสนอทันทีและควรให้ นาเสนอได้ เสมอ
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2. เลขที่หนังสือออก
รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาของเจ้ าของเรื่ องในช่อง “ที่...” ของหนังสือราชการ ทัง้
หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา ประกอบด้ วยรหัสตัวพยัญชนะสองตัวแล้ วต่อ
ด้ วยเลขประจาของเจ้ าของเรื่อง ซึง่ มีกฎเกณฑ์ ดังนี ้
1. รหัสพยัญ ชนะสองตัว ใช้ แทนชื่อกระทรวง ทบวง หรื อส่วนราชการที่ไม่สงั กัดสานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรื อจังหวัด การกาหนดตัวพยัญชนะนอกจากที่กาหนดไว้ นี ้ ให้ ปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็ นผู้รักษาการตามระเบียบเป็ นผู้กาหนดรหัสตัวพยัญชนะ สาหรับจังหวัดให้ กาหนดโดย
หารือกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อมิให้ การกาหนดอักษรสองตัวนี ้ซ ้าซ้ อนกัน
1.1 รหัส ตัว พยัญ ชนะประจ ากระทรวง ทบวง และส่ว นราชการที่ ไม่ สัง กัด ส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือ ทบวง ให้ กาหนดไว้ ดงั นี ้
1.2 รหัสตัวพยัญชนะประจาจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ให้ กาหนดไว้ ดงั นี ้
2. เลขประจาของส่วนราชการเจ้ าของเรื่อง ประกอบด้ วยเลขสี่ตวั ให้ กาหนดดังนี ้
2.1 ตัวเลขสองตัวแรก สาหรับกระทรวงหรื อทบวง หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม
โดยเริ่ มจากตัวเลข 01 เรี ยงไปตามลาดับ ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้ วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง
กรม หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยยุบส่วนราชการใด ให้ ปล่อยตัวเลขนันว่
้ าง หากมีการจัดตังส่
้ วนราชการขึ ้น
ใหม่ให้ ใช้ เรียงลาดับถัดไป
ในกรณีกระทรวงหรือทบวงใด มีกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็ นกรม
ตังแต่
้ 100 ส่วนราชการขึ ้นไป ให้ ใช้ เลขสามตัว โดยเริ่ มจาก 001 เรี ยงไปตามลาดับสาหรับส่วนราชการที่
ไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ให้ ใช้ ตวั เลข 00
2.1.2 ตัวเลขสองตัวหลัง หมายถึง สานัก กอง หรื อ ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง
โดยเริ่ มจากตัวเลข 01 เรียงไปตามลาดับส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้ วยการแบ่งส่วนราชการหากมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยยุบส่วนราชการใด ให้ ปล่อยตัวเลขนัน้ ว่าง หากมี การจัดตัง้ ส่วนราชการขึน้ ใหม่ให้ ใช้
เรียงลาดับถัดไป
ในกรณีที่มีสานัก กอง ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองหรือหน่วยงานระดับกอง
ตังแต่
้ 100 ส่วนราชการขึ ้นไป ให้ ใช้ เลขได้ สามตัว โดยเริ่มจาก 001 เรียงไปตามลาดับ
ถ้ า มี ก องหรื อ หน่ วยงานระดับ กองที่ มิ ไ ด้ จัด ตัง้ โดยกฎหมายว่ า ด้ ว ยการแบ่ ง ส่ ว น
ราชการ ให้ หัวหน้ าส่วนราชการระดับกรม เป็ นผู้กาหนดตัวเลขสองตัวหลัง โดยใช้ ตัวเลขในลาดับต่อจาก
กองหรือหน่วยงานระดับกอง ตามกฎหมาย ว่าด้ วยการแบ่งส่วนราชการ
ตัวอย่างเลขที่หนังสือออกของราชการส่วนกลาง
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
กองกลาง
นร 1201

28

2.2 สาหรับราชการส่วนภูมิภาค
2.2.1 ตัวเลขสองตัวแรก หมายถึง อาเภอหรื อกิ่งอาเภอ โดยเริ่ มจากตั วเลข 01 ซึ่ง
โดยปกติใช้ สาหรับอาเภอเมืองเรียงไปตามลาดับตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
สาหรับหน่วยงานในส่วนราชการส่วนภูมิภาคที่ขึน้ กับจังหวัดโดยตรง ตัวเลขสองตัว
แรกให้ ใช้ ตวั เลข 00
2.2.2 ตัวเลขสองตัวหลัง หมายถึง หน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาคที่สงั กัดจัง หวัด
หรืออาเภอตามหนังสือที่ นร 0105/ว9381 ลว 28 เมษายน 2546 กาหนด ดังนี ้
ตัวอย่างเลขที่หนังสือออกของราชการส่วนภูมิภาค
สพป.พช.เขต 1
ศธ 04106/
กลุม่ โรงเรียนเพชรชนแดน
ศธ 04106.21/
2.3 ให้ มีการปรับปรุงเลขประจาของเจ้ าของเรื่ องให้ เป็ นไปตามลาดับ ตามกฎหมายว่า
ด้ วยการปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้ วยการแบ่งส่วนราชการทุก ๆ 5 ปี โดยถือเอาปี
พุทธศักราชที่ลงท้ ายด้ วยเลข 5 และเลข 0 เป็ นหลัก
2.4 ในกรณีกระทรวง ทบวง ส่วนราชการที่ไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง
หรือจังหวัด ประสงค์จะให้ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นใด ที่มิได้ เป็ นส่วนราชการซึง่ อยู่ในสังกัดใช้ รหัสตัว
พยัญชนะ ของกระทรวง ทบวง ส่วนราชการที่ไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรื อจังหวัด
แล้ วแต่กรณีให้ ใช้ ตวั เลขสองตัวแรกเริ่มจาก 51 เรียงไปตามลาดับ
หากกระทรวงหรื อทบวงมีส่วนราชการระดับกรม หรื อส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเป็ นกรมตังแต่
้ 100 ส่วนราชการขึ ้นไป การกาหนดเลขประจาของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นใดที่
มิได้ เป็ นส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ ใช้ ตวั เลขสามตัว โดยเริ่มจาก 510 เรียงไปตามลาดับ
3. เลขประจาของเจ้ าของเรื่ องซึ่งส่วนราชการใดกาหนดขึน้ เพิ่มเติมจากที่กาหนดใน 1
และ 2 ให้ แจ้ งให้ ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทราบด้ วย
4. การกาหนดเลขที่หนังสือออกของคณะกรรมการ ให้ ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลข
ประจาของเจ้ าของเรื่อง ในกรณีที่คณะกรรมการประสงค์จะกาหนดตัวพยัญชนะเพิ่มขึ ้น ให้ กาหนดได้
ไม่เกินสี่ตัว โดยให้ อยู่ในวงเล็บต่อจากรหัสตัวพยัญชนะของเจ้ าของเรื่ อง และรหัสตัวพยัญชนะดังกล่าว
จะต้ องไม่ซ ้ากับรหัสตัวพยัญชนะที่กาหนดไว้ ในภาคผนวกนี ้ แล้ วต่อด้ วยเลขประจาของเจ้ าของเรื่อง
5. สาหรับส่วนราชการต่ากว่าระดับกรม หรือจังหวัด หากจาเป็ นต้ องออกหนังสือราชการ
เอง หรื อเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบตั ิงานสารบรรณ ให้ ส่วนราชการระดับกรมเจ้ าสังกัดหรื อจังหวัดกาหนด
ตัวเลขรหัสให้ ไม่กินสามตาแหน่ง โดยให้ ใส่จดุ หลังเลขประจาของเจ้ าของเรื่องตาม 2 แล้ วต่อด้ วยเลขรหัสที่
กาหนดขึ ้นดังกล่าว
การให้ เลขรหัสตามวรรคหนึ่ง ถ้ าสามารถจัดเรียงส่วนราชการตามลาดับตัวพยัญชนะและ
สระได้ ก็ให้ เรียงตามนัน้
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3. กำรจ่ ำหน้ ำซอง
การจ่ าหน้ าซองจดหมายราชการให้ ใช้ ต ามหลัก การของกรมไปรษณี ย์ โทรเลข ที่ ให้
คาแนะนาดังนี ้
“การจ่าหน้ าซองหนังสือราชการที่จดั ส่งทางไปรษณีย์ธรรมดาในประเทศเพื่อให้ ใช้ ได้ กับ
เครื่องคัดแยกจดหมาย
- ใช้ พืน้ ที่ด้านหน้ า และด้ านหลังซอง ตามรายละเอียดในระเบียบ
สานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้ วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
- ให้ ระบุชื่อ และที่อยู่ของหน่วยงานผู้ฝากส่งไว้ ที่มมุ บนซ้ าย ด้ านจ่าหน้ า บริเวณด้ านข้ าง
ครุ ฑและเหนือเลขที่หนังสือ – จ่าหน้ าได้ 2 แบบ คือ จ่าหน้ าลงบนซองโดยตรง หรื อจ่าหน้ าลงบนป้ายจ่า
หน้ า แล้ วนามาผนึกในบริเวณพื ้นที่สาหรับจ่าหน้ าให้ เรียบติดกับซอง
- จ่าหน้ าให้ เป็ นแนวตรงกันทุกบรรทัด โดยใช้ ตวั อักษรแบบมาตรฐาน ด้ วยหมึกสีดา หรื อ
น ้าเงิน
- พิมพ์หรื อเขียนรหัสไปรษณีย์ด้วยเลขอารบิกในช่องใส่รหัส ไปรษณีย์สีแดงส้ ม ยกเว้ น
กรณีการใช้ ปา้ ยจ่าหน้ า ซึง่ พิมพ์รหัสไปรษณีย์รวมไว้ ในป้ายจ่าหน้ าแล้ ว
- ไม่ต้องลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบในการฝากส่ง ที่มมุ ล่างซ้ ายด้ านหน้ าซอง
- ในกรณีที่ใช้ ซองแบบเดิม ที่ไม่มีช่องใส่รหัสไปรษณีย์สีแดงส้ มให้ จ่าหน้ า ด้ วยการพิมพ์
หรือใช้ ปา้ ยจ่าหน้ าเท่านัน้ โดยให้ วางรหัสไปรษณีย์ได้ 2 ตาแหน่งคือ
1. แยกต่างหากเป็ นบรรทัดสุดท้ ายของจ่าหน้ า
2. ต่อท้ ายข้ อความบรรทัดสุดท้ ายของที่อยู่ผ้ รู ับ
ก่ อนนำส่ ง
พับสิ่งที่บรรจุในซองให้ เรียบเสมอกัน สิ่งที่บรรจุในซองต้ องไม่แข็งหรือใหญ่เกินควร หรื อมี
โลหะ พลาสติก ปะปนอยู่ ปิ ดผนึกฝาซองให้ เรียบสนิทมัน่ คง ด้ วยกาวหรื อเทปใสตลอดแนวฝาซอง ห้ าม
ปิ ดผนึกด้ วยลวดเย็บกระดาษ เย็บด้ วยหมุด หรือใช้ เชือกพันตาไก่
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บทที่ 5
กำรจัดเก็บเอกสำร
ควำมรู้ท่ วั ไปเกี่ยวกับเอกสำร
1. ควำมหมำยและประเภทของเอกสำร
เอกสาร (Documents) ตามพจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน เอกสารหมายถึ ง
“หนังสื อส าคัญ ” เอกสารคือข้ อความที่สามารถนามาอ่าน แปล ตีความหรื อใช้ เป็ นสิ่งอ้ างอิง เพื่ อการ
ปฏิบัติงาน ใช้ เป็ นหลักฐานในการติดต่อราชการหรื อธุรกิจ เช่น จดหมายเข้ า จดหมายออก รายงาหรื อ
ข้ อมูลที่จดั ทาขึน้ บันทึกใบสัง่ ซื ้อสินค้ า รูปภาพ คู่มือหรื อเอกสารอื่นใด ซึ่งจัดทาขึ ้นหรื อใช้ โดยหน่วยงาน
เป็ นต้ น เป็ นข้ อมูลหรื อข่าวสารที่จดั ทาขึน้ เป็ นลายลักษณ์อักษร มีความหมายปรากฎออกมาในลักษณะ
ของตัวอักษร ตัวเลข ภาพ หรือเครื่องหมายอื่นใดที่สามารถนามาใช้ ประโยชน์ และเป็ นหลักฐานอ้ างอิงใน
อนาคตได้ การติดต่อโดยเอกสารเป็ นการติดต่อที่ถือว่าเป็ นทางการ เป็ นที่ยอมรับและมี หลักฐานไว้ ใช้
อ้ างอิงในภายหลังเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน
เอกสารเปรี ยบเหมือนหน่วยความจาของหน่วยงาน ซึ่งช่วยให้ การทางานคล่องตัวและ
เป็ นเครื่ องมือในการติดต่อระหว่างหน่วยงาน ปั จจุบนั เราใช้ เครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์มาพัฒนาให้ เหมาะสม
กับงานทาให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากยิ่ง ขึน้ เช่น การจัดเก็บ เอกสารด้ วยเครื่ องจัด เก็บ และค้ นหาเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้ โปรแกรมการจัดการเอกสารด้ วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
ประเภทของเอกสำร เอกสารที่ใช้ ในการปฏิบตั ิงานโดยทัว่ ไปแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทคือ
1. หนังสือเข้ ำ หมายถึง เอกสารที่ได้ รับจากหน่วยงานภายนอก หรื อหน่วยงานอื่นทุก
ประเภทที่ส่ง เข้ ามายังส านักงานจากที่ต่าง ๆ ไม่ ว่าจะเป็ นการส่งทางไปรษณี ย์หรื อ โดยพนักงานเดิ น
เอกสารก็ตาม เอกสารเหล่านีไ้ ด้ แก่ จดหมาย ข้ อความโทรเลขหรื อโทรสาร เป็ นต้ น ซึ่งหน่วยงานต้ องให้
ความสาคัญกับเอกสารเหล่านี ้ และต้ องเก็บรักษาไว้ เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานต่อไปในอนาคต เพราะเอกสาร
เหล่านี ้จะมีสว่ นสาคัญในการบริหารงานของหน่วยงาน
2. หนั งสือออก เป็ นเอกสารที่หน่วยงานจัดทาขึน้ แล้ วส่งไปให้ บุคคลหรื อหน่ วยงาน
ภายนอก ไม่ ว่าจะเป็ นการส่ง ทางไปรษณี ย์หรื อโดยพนักงานเดินเอกสาร เพื่อติดต่อประสานงานเป็ น
เอกสารที่จัดทาขึน้ ภายในสานักงานเอง เช่น สาเนาจดหมายออก ใบแจ้ งหนี ้ รายงานต่าง ๆ งบการเงิน
และสัญญาต่าง ๆ เป็ นต้ น หนังสือเหล่านีท้ าขึ ้นโดยมีสาเนาอย่างน้ อยหนึ่งฉบับ ต้ น ฉบับเป็ นฉบับที่ส่งไป
ให้ แก่ผ้ รู ับ ส่วนสาเนาเป็ นฉบับที่ใช้ เก็บและใช้ เป็ นหลักฐานของหน่วยงานต่อไป
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3. หนังสือติดต่ อภำยใน หมายถึง เอกสารที่ใช้ ติดต่อระหว่างแผนก หรื อฝ่ าย ภายใน
องค์กรนั่นเอง โดยทั่วไปมักจะมีแบบฟอร์ มซึ่งออกไว้ ใช้ สาหรับกิจการหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะ หนัง สือชนิดนี ้
จัด ท าขึ น้ เพื่ อ ให้ ก ารท างานของหน่ ว ยงานนัน้ มี ค วามคล่ อ งตัว มากยิ่ ง ขึ น้ หรื อ อาจจะเป็ น เอกสารที่
หน่วยงานต้ องการแจ้ งพนักงานให้ ทราบ เช่น คาสั่ง ประกาศ เป็ นต้ น เอกสารต่าง ๆ เหล่านี ้ สามารถใช้
เป็ นหลักฐานต่อไปได้ หนังสือติดต่อภายในของราชการเป็ นหนังสือที่ใช้ ติ ดต่อกัน ภายในกระทรวง ทบวง
กรม หรือจังหวัดเดียวกัน โดยมีลกั ษณะเป็ นบันทึกข้ อความ
นอกจากนี ้ยังมีการแบ่งประเภทเอกสารตามลักษณะความสาคัญอีก 4 ประเภทดังนี ้
1.1 เอกสารสาคัญมาก
1.2 เอกสารสาคัญ
1.3 เอกสารที่มีประโยชน์
1.4 เอกสารเบ็ดเตล็ด
กำรบริหำรงำนเอกสำรหรือกำรจัดกำรเอกสำร
การบริ หารงานเอกสารหรื อการจัดการเอกสาร (Records Management) หมายถึง งาน
ซึง่ เกี่ยวกับการเก็บข้ อมูล เพื่อช่วยเพิ่มความจาในงานสานักงานและการตัดสินใจทุกระดับของผู้บริหารใน
ทุกองค์กร จาเป็ นต้ องมีข้อมูลประกอบเพื่อความถูกต้ องของการปฏิบตั ิงาน การบริ หารเอกสาร เป็ นการ
ดาเนินงานเอกสารให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามลาดับขันตอน
้
คือ การวางแผน การกาหนดหน้ าที่ โครงสร้ าง
การจัดเก็ บ เอกสาร การก าหนดระบบการจัด เก็ บ เอกสาร การเก็บ รั กษา การควบคุม และการท าลาย
เอกสาร
การบริ ห ารงานเอกสารเป็ นหั ว ใจส าคั ญ ยิ่ ง ของการด าเนิ น งาน เพ ราะถ้ าสามารถ
บริ หารงานเอกสารให้ มีประสิทธิภาพแล้ วก็จะสามารถลดต้ นทุนในการดาเนินงานให้ ต่าลงได้ โดยควรมี
การกาหนดนโยบายการบริหารงานเอกสารไว้ และมีหลักการที่ต้องคานึงถึงปั จจัยหลายอย่าง นอกจากนี ้
จะต้ องคานึงถึงปริ มาณหนังสือเอกสารในปั จจุบนั แล้ ว ยังต้ องคานึงถึงระบบที่ สามารถขยายได้ ในอนาคต
ไม่ต้องแก้ ไข เปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ ด้ วย
การตั ด สิ น ใจว่ า หน่ ว ยงานแต่ ล ะหน่ ว ยงานซึ่ ง มี วัต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ ประเภทของการ
ประกอบการต่างกัน ควรตัดสินใจใช้ ระบบใดในการเก็บเอกสาร เป็ นเรื่ องที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียด
รอบคอบต้ องมีการศึกษาว่าระบบใด จึงจะทาให้ การปฏิบัติงานการจัดเก็บเอกสารมีประสิทธิภาพมาก
ที่สดุ ซึง่ อาจสรุปได้ ว่าการบริหารงานเอกสารเป็ นศูนย์รวมของการบริหารทังมวล
้
เป็ นกิจกรรมที่กาหนดขึ ้น
เพื่อควบคุมวงจรชีวิตของเอกสาร ตังแต่
้ การผลิตไปจนถึงการทาลายเอกสาร
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วงจรเอกสำร (The Document Cycle)
ถ้ าผู้บริ หารสามารถจัดการกับงานเอกสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพแล้ ว ก็จะทาให้ ต้นทุน
ในการจัดเก็บเอกสารลดลงได้ การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับเอกสารมีความจาเป็ นอย่างยิ่งต้ องดาเนินการอย่าง
มี ระเบี ย บแบบแผน อัน จะก่ อ ให้ เกิ ด ความสะดวก รวดเร็ ว ประหยัด ทัง้ เวลาและแรงงาน ซึ่ง น าไปสู่
ประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลในการทางาน
1) กำรผลิต (Creation) เอกสารที่เข้ ามาในสานักงานจากแหล่งต่าง ๆ หรือการ
ผลิตเอกสารขึ ้นมาเอง ในการทาให้ เอกสารเกิดขึ ้นนี ้ถือเป็ นชัน้ กาเนิ นของเอกสารตัง้ แต่ การคิด ร่าง เขียน
แต่ง พิมพ์ ทาสาเนา การอัดสาเนา ถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ งานในสานักงานในรู ปจดหมายโต้ ตอบ บันทึก
ข้ อความ และงานพิมพ์ต่าง ๆ เอกสารจะถูกสร้ างขึน้ มาจากภายนอกองค์กร และภายในองค์กร ทาให้ มี
เอกสารมากมายหลายประเภท
2) กำรใช้ ประโยชน์ (Utilizations) เป็ นขันตอนที
้
่เอกสารได้ ผ่านการดาเนินงานใน
ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องภายในองค์กร การไหลผ่าน (Flow) ของเอกสารจะเป็ นไปตามกระบวนการที่กาหนด
ไว้ ในแต่ละองค์กร โดยจะต้ องดูแลประโยชน์เอกสารแต่ละประเภทซึ่งมีความสาคัญมากน้ อยแตกต่างกัน
เอกสารบางชิ ้นยังไม่มีประโยชน์ในการนาข้ อมูลมาใช้ ในโอกาสต่อไป และบางชิ ้นมีความจาเป็ นต้ องเก็บไว้
เป็ นหลักฐานอ้ างอิง ขันตอนนี
้
้คือการพัฒนาระบบการเดินทางของเอกสาร ให้ มีลกั ษณะคล่องตัว สามารถ
เรียกใช้ และจัดส่งถึงที่ในเวลาที่ต้องการ
3) กำรจัดเก็บ (Storage) เมื่อดาเนินการผลิตเอกสารขึ ้นมาและดาเนินการที่
จาเป็ นแล้ วสาเนาเรื่องเดิมหรื อเอกสารที่จาเป็ นต้ องนาไปแยกเป็ นประเภท หรือเป็ นกลุ่ม ตามหมวดแฟ้มที่
เกี่ยวข้ อง โดยรวบรวมเอกสารให้ เป็ นหมวดหมู่ มีระเบียบ เอกสารต้ องไม่ชารุดเสียหาย เพื่อความสะดวก
ในการเรี ยกใช้ ภ ายหลัง โดยต้ องมี การวางแผนไว้ ล่วงหน้ าให้ พ ร้ อม คานึงถึ งสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ อง เช่ น
สถานที่จัดเก็บ อุปกรณ์ สาหรับการเก็บ ระบบในการจัดเก็บเอกสาร ขันตอนปฏิ
้
บตั ิเกี่ยวกับเอกสาร โดย
จัดทาคู่มือไว้ เป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน และจัดให้ มีที่เก็บรักษาเอกสารอย่างเพียงพอ
4.) กำรเรี ย กใช้ ห รื อ กำรสื บ ค้ น (Retrieval) งานจัด เก็ บ เอกสารมี บ ทบาทในการ
ดาเนิ น งานเป็ น อย่ างมาก เพราะการได้ ข้อ มูล อย่างรวดเร็ วจะท าให้ ก ารตัด สิ น ใจสามารถท าได้ ทัน ที
เอกสารต่าง ๆ เป็ นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการแก้ ไขปั ญหาของผู้บริ หารและการวางแผนในอนาคต ข้ อมูลใน
เอกสารจะต้ องถูกนามาพิจารณาประกอบการวางแผนและการตัดสินใจ ทั ง้ นีก้ ารเรี ยกใช้ หรื อการสืบค้ น
จะต้ องทาได้ อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
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5) กำรกำหนดสภำพ (Disposition) การจัดเก็บเอกสารเป็ นการรักษาเอกสารสาคัญ
เอาไว้ เพื่อประโยชน์ในการนามาใช้ ได้ ทนั ทีที่ต้องการ จึงต้ องมีการจัดการอย่ างรัดกุม มีขนตอนการก
ั้
าจัด
เอกสารเมื่อมีอายุนานพอสมควร หรือได้ จดั เก็บไว้ จนครบตามที่กฎหมายหรือระเบียบข้ อบังคับระบุไว้ เมื่อ
จัดเก็บไว้ จนคุณค่าหรื อประโยชน์ในการอ้ างอิงมีน้อย ก็จาเป็ นต้ องดาเนินการกาจัดหรื อคัดเลือกออกไป
เพื่อดาเนินการทาลาย อาจมีการตังคณะกรรมการในการท
้
าลาย เพื่อช่วยในการพิจารณาคัดกรองเอกสาร
เหล่านัน้
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บทที่ 6
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดเก็บเอกสำร
ควำมหมำยของกำรจัดเก็บเอกสำร
กำรเก็บเอกสำร (Filing) คือกระบวนการจัดและเก็บเอกสารให้ เป็ นระเบียบ เพื่อให้ ง่าย
ต่อการค้ นหาได้ ง่ายในทันทีที่ต้องการ สะดวก รวดเร็ ว ทันเวลา กระบวนการจัดเก็บประกอบด้ วยการ
จาแนก จัดเรียง รักษา ค้ นหาและนามาใช้ ประโยชน์ มีระเบียบแบบแผน เป็ นระบบ (System) มีแหล่งเก็บ
ที่ง่าย และปลอดภัย ช่ วยให้ การปฏิบัติงานประจ าวัน ของแต่ละหน่วยงานเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
ประหยัดเวลาและค่าใช้ จ่าย การเก็บเอกสารเป็ นวิธีการแบ่งประเภท (Classifying) การจัด (Arranging)
และการเก็บ (Keeping) เพื่อรวบรวมให้ เอกสารอยู่ในแหล่งเดียวกัน อยู่ในแหล่งที่ปลอดภัยและสามารถ
ค้ นหาเอกสารได้ ทนั ทีที่ต้องการ
วัตถุประสงค์ ของกำรจัดเก็บเอกสำร
ปัจจุบนั มีการจัดทาระบบการจัดเก็บเอกสารให้ เหมาะสมกับความต้ องการขององค์กรไม่
ว่าจะเป็ นการเก็บเอกสารที่มาจากภายนอก สาเนาเอกสารที่ผลิตขึน้ มาเอง หรื อเอกสารอื่น ๆ ซึ่งแต่ละ
อย่างมีวิธีการเก็บที่แตกต่างกันออกไป ดังนันเอกสารทั
้
งหมดที
้
่จะเก็บไว้ จะต้ องได้ รับการปฏิบตั ิให้ ถูกต้ อง
ในเรื่ องการจัดการ การค้ นหา การยืมเอกสารรวมทังการส่
้
งคืนให้ ถูกต้ อง ทาให้ เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน ขจัดปั ญ หาที่อาจเกิดขึน้ ซึ่งเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงาน ฉะนัน้ ไม่ ว่าจะเก็บเอกสารด้ วย
ระบบใดก็ตามจะต้ องมีวตั ถุประสงค์ของการเก็บ ดังนี ้
1. เพื่อความสะดวกในการค้ นหา เอกสารเปรียบเสมือนหน่วยบันทึกความจาของ
หน่วยงานเอกสารใช้ เป็ นสิ่ งอ้ างอิงเป็ นหลักฐานในการต่อสู้คดีความ การฟ้องร้ องในศาล ซึ่งถ้ าผู้ใดมี
พยานหลักฐานที่ดีก็อาจจะชนะคดีความนัน้ ได้ ดังนัน้ จึ งต้ องเก็บเอกสารให้ มีสภาพดีใช้ ได้ ตลอดเวลา
สามารถค้ นหาได้ ในทันทีที่ต้องการเพราะการเก็บเอกสารต้ องการความรวดเร็ว ต่อเนื่องทันต่อเหตุการณ์
สานักงานจึงจาเป็ นต้ องมีระบบการเก็บเอกสารที่สามารถค้ นหาได้ ทนั ทีเมื่อต้ องการใช้ งาน
2. เป็ นแหล่งรวมความจาต่าง ๆ สานักงานจาเป็ นต้ องแยกการจัดเก็บเอกสาร
ออกเป็ นหน่วยหนึ่ง เพื่อทาหน้ าที่เป็ นสมองของหน่วยงานนัน้ ๆ ใช้ ทบทวนความจา ใช้ วางแผนแก้ ปัญหา
หรื อตัดสินใจ ใช้ พิจารณาความดีความชอบของบุคลากร ใช้ ปรับปรุงงานเอกสาร จึงเป็ นบันทึกความจา
ของหน่วยงาน สิ่งที่ต้องปฏิบตั ิหรือเคยดาเนินการเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งในอดีตอาจใช้ เป็ น
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บรรทัดฐานการปฏิบัติงานในปั จจุบันได้ ฉะนัน้ งานการจัดเก็บเอกสารจะต้ องปฏิบัติต่อเนื่องสม่าเสมอ
ประจาทุกวัน
3. เพื่อให้ มีแหล่งเก็บเอกสารที่ปลอดภัยและถาวร ไม่เกิดการชารุดเสียหาย
สาหรับเอกสารที่เกี่ยวกับข้ อเท็จจริ ง รายการดาเนินงานที่อยู่ในระยะที่ยังมีความต้ องการเอกสารนัน้ อยู่
ควรมี การจัดเก็บเอกสารให้ ครบถ้ วน ไม่ ชารุ ดและสูญ หาย หากเอกสารที่ต้องการจะใช้ ในภายหลังได้
จัดเก็บไว้ ไม่ครบถ้ วนหรือสูญหายย่อมส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานอย่างแน่นอน เพราะเอกสารต่าง ๆ มี
ความสาคัญต่อการดาเนินงานเป็ นอย่างมาก หากไม่มีระบบจัดเก็บเอกสารที่ดีจะกระจัดกระจายและสูญ
หายได้ ทาให้ เกิดอุปสรรคในการดาเนินงาน
4. เพื่อรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้ องสัมพันธ์กนั ไว้ ในแหล่งเดียวกัน การจัดเก็บ
เอกสารนอกจากจะต้ องมีระบบการจัดเก็บและค้ นหาที่เป็ นมาตรฐาน เพื่อให้ ถกู ต้ องเป็ นระเบียบแล้ ว การ
เก็บเอกสารจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องรวบรวมเก็บไว้ เป็ นแหล่งเดียวกัน เพราะถ้ าแต่ละหน่วยงาน เป็ นผู้เก็บ
เอกสารของตนเอง หากหน่วยงานอื่นต้ องการเอกสารเพื่อนาไปใช้ ก็จะไม่สะดวกเท่าที่ควร ฉะนันจึ
้ งควร
รวบรวมเอกสารไว้ เป็ นหมวดหมู่ และจัดเก็บรวบรวมไว้ ในแหล่งเดียวกัน
5. ทาให้ มีมาตรฐานเดียวกันในการจัดเก็บเอกสาร การจัดเก็บเอกสารแทบทุก
หน่วยงานมักจะเป็ นระบบเฉพาะตัว เมื่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบไม่อยู่หรื อไม่มาปฏิบตั ิงานก็จะไม่สามารถ
ค้ นหาเอกสารที่ต้องการได้ หรืออาจต้ องใช้ เวลานาน ขาดประสิทธิภาพ ระบบจัดเก็บเอกสารที่ดีต้องมีการ
กาหนดหลักในการปฏิบตั ิไว้ อย่างแน่นอนตายตัว เพื่อให้ พนักงานทุกคนมีความเข้ าใจในเรื่องการจัดเก็บ
การค้ นหา และการยืมเอกสาร รวมทังการส่
้
งคืนได้ ถกู ต้ อง ตามขันตอนที
้
่วางไว้ และนอกจากมาตรฐานใน
การปฏิบตั ิงานแล้ ว ควรกาหนดมาตรฐานของเครื่ องมือเครื่องใช้ วิธีการทางาน และมีค่มู ือที่ใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงานด้ วย
6. เพื่อความเรี ยบร้ อยและสะอาดตา การจัดเก็บเอกสารจะมีความครบถ้ วน
สมบูรณ์ได้ จะต้ องมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยและสวยงาม มีระบบที่ไม่ซบั ซ้ อน ค้ นหาได้ ง่าย รวดเร็ว มี
ลักษณะยืดหยุ่นได้ เพื่อขยายงานเอกสารในอนาคตและสร้ างภาพพจน์ที่ดีแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ
ปั ญหำต่ ำง ๆ ในกำรจัดเก็บเอกสำร
1. ใช้ ระบบการจัดเก็บที่ไม่มีมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสมกับงาน
2. ขาดเจ้ าหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ ค้ นหาหรือเจ้ าหน้ าที่ขาดความรู้
3. ไม่มีระบบการยืมเอกสารไปใช้ และระบบติดตามทวงถามที่เหมาะสม
4. ขาดเครื่องมือเครื่องใช้ เนื ้อที่เก็บเอกสารไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมกับงาน
5. ไม่มีการวางแผนและกาหนดระยะเวลาในการเก็บและทาลาย
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6. ผู้บงั คับบัญชาของหน่วยงานต่างๆ ให้ ความสนใจต่อหรือเห็นความสาคัญของ
การจัดเก็บและการดาเนินการด้ านเอกสารน้ อยไป หรือมองข้ ามความจาเป็ น
7. การมีเอกสาร “ส่วนตัว” เก็บเอาไว้ มากเกินความจาเป็ น
8. ขาดเกณฑ์ที่แน่นอนในการควบคุมเอกสารในด้ านการทาให้ บงั เกิดขึ ้น
9. กฎหมายเปิ ดช่องโหว่สง่ เสริมให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานในราชการไทย เก็บเอกสารทุก
ชนิดเป็ นระยะเวลายาวนานเกินความจาเป็ น หรือเก็บมากกันอย่างไม่มี
มาตรฐานที่จะจากัดเอกสารเมื่อถึงเวลาอันสมควร
10. ลักษณะนิสยั ประจาชาติของคนไทยซึง่ ไม่ชอบจากัด หรือทาลายสิ่งใด และ
เพราะ “เสียดาย” วัตถุที่ใช้ ทาเอกสารขึ ้นมาหรือรูปเล่มอันสวยงาม
11. เกิดจากทัศนคติหรือความเชื่อที่ว่า “การที่มีกองเอกสารวางอยู่เต็มโต๊ ะเป็ น
ลักษณะของผู้ที่มีความสามารถสูง และมีงานอยู่ในความรับผิดชอบมากมาย
เป็ นลักษณะซึง่ แสดงออกถึงความเป็ นบุคคลสาคัญ น่าเลื่อมใสแก่ผ้ พู บเห็น
โดยทัว่ ไป”
12. มีสาเหตุมาจากการทางานประจาวันอยู่มาก จนกระทัง่ ไม่มีเวลาที่จะปรับปรุง
การจัดเก็บเอกสารซึง่ หมดความสาคัญในการใช้ งานอีกต่อไป
กำรควบคุมเอกสำร
การควบคุมเอกสารนัน้ หมายถึง การควบคุมในการผลิต การจัดเก็บ และการกาจัด หรื อ
ทาลายเอกสารเมื่อหมดความจาเป็ นที่จะต้ องใช้ อีกต่อไป ดังนันจึ
้ งอาจแบ่งการควบคุมเอกสารออกเป็ น 3
ขันตอน
้
คือ
1. การควบคุมหรือการทาลายเอกสารบังเกิดขึ ้น คือ การควบคุมปริมาณการพิมพ์สาเนา
การโรเนียวหนังสือ หรือเอกสาร การถ่ายสาเนา การออกแบบฟอร์ ม
2. การควบคุมในการจัดเก็บ ควรจาแนกเอกสารออกเป็ น 4 ประเภทใหญ่ๆ ดังที่ได้ กล่าว
มาแล้ วข้ างต้ น คือเอกสารที่ยงั อยู่ในระหว่างปฏิบตั ิงานเอกสารที่โต้ ตอบเสร็จแล้ ว เอกสารซึ่งมีความสาคัญ
และเอกสารซึง่ สมควรทาลาย เอกสารประเภทที่ 1 และ 2 ควรเก็บไว้ ในบริเวณที่ทางานประจาวัน เอกสาร
ที่ไม่ใช้ บ่อยๆ เช่น เอกสารที่สาคัญควรส่งไปเก็บไว้ ณ ห้ องหรื อศูนย์เก็บเอกสารกลาง เมื่อครบระยะเวลาที่
ใช้ อ้างอิงแล้ วควรเสนอขออนุมัติทาลายโดนด่วนเพื่อเป็ นการประหยัดเนือ้ ที่เก็บเอกสาร และไม่ ทาให้
สานักงานรุงรังไม่เป็ นระเบียบ
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การดาเนินการควบคุมการจัดเก็บเอกสาร มีขนตอนต่
ั้
างๆ ดังต่อไปนี ้ คือ
(1) เอาเอกสารแต่ละแฟ้มหรือแต่ละกองออกมาสารวจ
(2) แยกประเภทเอกสารที่ไม่ได้ ใช้ งานบ่อย หรือ หมดค่าในการใช้ ออกจาก
เอกสารที่ยงั ต้ องการใช้ เป็ นประจาวัน
(3) จัดกลุม่ ประเภทของหัวเรื่องการจาแนกแฟ้มในตู้เอกสารหรื อชันเสี
้ ยใหม่
เพื่อให้ การค้ นหาง่ายเมื่อต้ องการใช้ ภายหลัง
(4) วางมาตรฐานการดาเนินการจัดเก็บเอกสารเสียใหม่ ดังนี ้
ก. ถ้ าเป็ นเอกสารซึง่ ยังดาเนินการไม่เสร็จ คอยตอบรับหรื อสอบหลักฐานต้ องรอ
ไปอีกนาน ควรเก็บเข้ าตู้เอกสารในลิ ้นชักที่ 1 หรื อ 2 แต่ถ้าเป็ นเรื่องที่ต้องทาให้ เสร็จในวันนันหรื
้ อวันรุ่งขึ ้น
ไม่จาเป็ นต้ องเก็บ อาจทิ ้งค้ างอยู่ในแฟ้มหรือในกระบะเก็บเอกสารบนโต๊ ะก็ได้
ข. สาหรับเอกสารที่ได้ มีการตอบโต้ เสร็จแล้ ว แต่ยงั มีความจาเป็ นที่
จะต้ องใช้ อ้างอิงในการตอบโต้ เอกสารอยู่บางครัง้ แม้ จะไม่บ่อยครัง้ นัก เราอาจจะเก็บไว้ ในลิ ้นชักที่ 3 หรื อ
4 ก็ได้
ค. เอกสารที่มีความสาคัญทางกฎหมาย ประวัติศาสตร์ หรื อเกี่ยวกับหลักฐาน
ทางการเงิน หรื อเอกสารซึ่งปฏิบตั ิเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว แต่อาจจาเป็ นต้ องเก็บไว้ ระยะหนึ่ง แต่ไม่ควรเก็บไว้
ณ สถานที่ทางาน ให้ สง่ ไปเก็บไว้ ตามศูนย์เก็บเอกสารของกรมหรือหน่วยงานนัน้
ง. ควรจะมีคณะกรรมการกาหนดการจัดเก็บเอกสารของกรมหรื อกอง หรื อมี
หน่วยงานซึ่งจะรับผิดชอบในการกาหนดระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของกรมหรื อหน่วยงาน
นันๆ
้ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานได้ ยดึ ถือเป็ นหลักในการจัดเก็บต่อไป
3. การควบคุมในการกาจัดเอกสารซึง่ ไม่มีค่า
การที่ไม่มีกฎเกณฑ์กาหนดให้ มีการสารวจเอกสารเพื่อหาทางกาจัดเอกสารซึ่งไม่มีค่าใน
การใช้ อ้างอิงอีกต่อไป ทาให้ ปริ มาณเอกสารเพิ่มมากขึ ้นทุกที จนเกิดการกองเอกสาร(Piling) อยู่ทวั่ ไปตาม
หน่วยงานราชการ ซึง่ ขัดต่อหลักการจัดเก็บเอกสาร (Filing) ที่ดี
เพื่อที่จะหาทางทาลายเอกสารที่ไม่มีคุณค่าในการอ้ างอิงต่อไป จึงสมควรที่จะได้ มีการ
กาหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ปฏิบัติงานสารวจเอกสารเพื่อจากัดอย่างน้ อยปี ละครัง้ โดยทาเป็ นรายการเสนอขอ
อนุมตั ิทาลายต่อผู้บงั คับบัญชาระดับกอง
การทาลายเอกสารจะทาได้ โดย การเผา ขาย ใช้ เครื่องทาลายเอกสารไฟฟ้า
(ในกรณีที่เป็ นเอกสารลับ) การจะทาลายโดยวิธีใดก็แล้ วแต่ค่าของเอกสารแต่ละชนิดเป็ นสาคัญ
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การทาลายเอกสาร
ในการทาลายเอกสารนัน้ หลักสาคัญคือจะต้ องมีการกาหนดระยะเวลาในการ
จัดเก็บเอกสารต่างๆ ทังนี
้ ้ เพื่อจะได้ มีการสารวจเพื่อเป็ นการคัดเลือกและเสนอขออนุมตั ิทาลายต่อไปตาม
รายละเอียดข้ างต้ น
- เก็บไว้ 1 ปี ได้ แก่ หนังสือเข้ า-ออก ติดต่อระหว่างหน่วยงาน ซึ่งได้ มีการดาเนินการ
ตามนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
- เก็บไว้ 2 ปี ได้ แก่แบบฟอร์ มเกี่ยวกับการเงินด้ านต่างๆ รายงานและสรุปผลเกี่ย วกับ
การปฏิบตั ิงานเป็ นการภายใน
- เก็บไว้ 7 ปี ได้ แก่สัญญารับจ้ างต่างๆ ข้ อตกลงต่างๆ ซึ่งเป็ นลายลักษณ์ อักษร (ให้
เก็บต่อไปอีก 7 ปี หลังจากเสร็จสิ ้นลงตามสัญญานันๆ
้ แล้ ว) บัญชีพสั ดุต่างๆ รวมทัง้
บันทึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพัสดุนนๆ
ั้
- เก็ บ เท่ า ที่ ก ฎหมายหรื อ กฎข้ อ บัง คั บ เฉพาะอย่ า งได้ ระบุ เอาไว้ ห รื อ เก็ บ เอาไว้ ใน
ระยะเวลาอันสมควร
- เก็บตลอดไป ได้ แก่ โฉนด พันธบัตร ทะเบียนยานพาหนะ ระเบียบของกรม ฯลฯ
ประเภทของเอกสำร
เอกสารประเภทต่างๆ โดยทัว่ ไปอาจจะจาแนกได้ เป็ น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1) เอกสารที่ยงั อยู่ในระหว่างปฏิบตั ิงาน หมายถึง เอกสารโต้ ตอบที่ยงั ปฏิบตั ิไม่
เสร็จรวมทังเอกสารที
้
่โต้ ตอบเสร็จแล้ ว แต่ยงั มีความจาเป็ นที่จะต้ องใช้ ในการอ้ างอิงอยู่บ่อยๆ
2) เอกสารที่ได้ มีการโต้ ตอบเสร็จแล้ ว แต่ยงั มีความจาเป็ นที่จะต้ องใช้ ในการ
อ้ างอิงโต้ ตอบเอกสารอยู่ในบางครัง้
3) เอกสารซึ่งมี ค วามสาคัญ หมายถึ ง เอกสารบางอย่ างที่ มี ทางประวัติศ าสตร์ ทาง
กฎหมาย วรรณคดี หรือเกี่ยวกับหลักฐานการเงิน
4) เอกสารซึ่งสมควรทาลาย หมายถึง เอกสารซึ่งไม่มีค่าในการใช้ อ้างอิงอีกต่อไป หรื อ
เอกสารซึง่ พ้ นระยะเวลาที่ควรเก็บอีกต่อไป
นอกเหนือไปจากนี ้เราอาจจาแนกเอกสารออกเป็ นประเภทใหญ่ๆ ได้ อีกอย่าง คือ เอกสาร
ทัว่ ไปและเอกสารลับ การจาแนกเอกสารออกเป็ นประเภทต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ นจะมีความสัมพันธ์ อย่าง
ใกล้ ชิดกับการควบคุมในการจัดเก็บเอกสาร
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ระบบมำตรฐำนในกำรจัดเก็บเอกสำร
การจัดเก็บเอกสารไว้ ในแฟ้ม เราอาจจัดเก็บโดยระบบการจาแนกเอกสารระบบใดระบบ
หนึ่งดังนี ้
1) จำแนกตำมหัวข้ อเรื่ อง คือ กรณี ที่เราจาแนกเอกสารออกเป็ นหัวข้ อใหญ่ ๆ ตาม
หน้ าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานนันๆ
้ หรือจาแนกตามบริ การที่ให้ แก่ผ้ อู ื่น เอกสารโดยทัว่ ไปจะมีหวั ข้ อ
ใหญ่ๆ 10 หมวด ดังนี ้ คือ
1. หมวดที่ 1 การเงินและงบประมาณ
2. หมวดที่ 3 มติคณะรัฐมนตรี คาสัง่ ระเบียบ คู่มือ
3. หมวดที่ 3 การโต้ ตอบ
4. หมวดที่ 4 การบริหารทัว่ ไป
5. หมวดที่ 5 การบริหารบุคคล
6. หมวดที่ 6 เบ็ดเตล็ด
7. หมวดที่ 7 การประชุม
8. หมวดที่ 8 การฝึ กอบรม บรรยาย ทุน และการดูงาน
9. หมวดที่ 9 พัสคุ ครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้ าง
10. หมวดที่ 10 สถิติ และรายงาน
เพื่อให้ ผ้ ูอ่านสามารถเข้ าใจและปฏิบัติในการจ าแนกเอกสารโดยถูกต้ อง จึ งจะขอให้
คาอธิบายในการคัดเลือกเอกสารให้ เป็ นหมวดหมู่ตามหัวข้ อ 10 หมวด พอสังเขป ดังนี ้
หมวดที่ 1 การเงินงบประมาณ
ในหมวดนี ้ กาหนดให้ จดั เก็บเอกสารอันเกี่ยวกับการเงิน ซึง่ อาจแยกหัวข้ อได้ ดงั นี ้
- งบประมาณ
- เงินเดือน ค่าจ้ าง
- เงินสะสม เงินยืม
- เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล
- เงินค่าใช้ สอย เช่น ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
- เงินค่าตอบแทน เช่น ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
- เงินค่าบาเหน็จบานาญ
- เงินอุดหนุน ฯลฯ เป็ นต้ น
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หมวดที่ 2 คาสัง่ ระเบียบ คู่มือ มติ ครม.
กาหนดให้ จดั เก็บเอกสารอันเกี่ยวกับคาสัง่ ของฝ่ ายและกอง คาสัง่ ของหัวหน้ า
หน่วยงาน คาสัง่ ทัว่ ไป ระเบียบ ประกาศต่างๆ กฎหมาย กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ คู่มือและมติต่างๆ
หมวดที่ 3 โต้ ตอบ
เรื่ องโต้ ตอบทั่วไป ให้ พ ยายามจัดไว้ ในหมวดเอกสารที่เรื่ องนัน้ เกี่ ยวข้ องอยู่ เช่ น เรื่ อง
โต้ ตอบเกี่ยวกับการเงินก็จดั หมู่ไว้ ในหมวด “การเงิน งบประมาณ” หรือถ้ าเป็ นเรื่องโต้ ตอบเกี่ยวการแต่งตัง้
โอนย้ ายบุคคล ก็จดั หมู่ไว้ ในหมวด “บริหารงานบุคคล”
ฉะนัน้ แฟ้มเอกสารที่จะจัดหมู่ไว้ ในหมวด “โต้ ตอบ” นี ้ ก็ได้ แก่เอกสารโต้ ตอบเรื่ องการ
บริจาค หรือการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ การขอชมกิจการ เป็ นต้ น
หมวดที่ 4 บริหารทัว่ ไป
กาหนดให้ จัด เก็บเอกสารอันเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการ หน้ าที่ความรับผิดชอบและ
เรื่ อง หรือคาสัง่ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการบริหารงาน การมอบอานาจหน้ าที่ให้ ทาหน้ าที่แทนหรื อการรักษาการ
ในตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่ง
หมวดที่ 5 บริหารบุคคล
ในหัวข้ อนีก้ าหนดให้ จัดเก็บเอกสารประเภททะเบียนราชประวัติ การพิจารณาความดี
ความชอบ การบรรจุแต่งตัง้ การโอน การย้ าย การลาออก วินยั การขอยืมตัวข้ าราชการ การสอบเลื่อนขัน้
การกาหนดตาแหน่งใหม่ ฯลฯ
หมวดที่ 6 เบ็ดเตล็ด
กาหนดให้ จดั เก็บเอกสารประเภทซึง่ ไม่สามารถจัดเข้ าหมวดใดหมวดหนึ่งที่ตงไว้
ั ้ เป็ นเรื่อง
พิ เศษ และปริ ม าณเอกสารยัง ไม่ ม ากพอที่ จ ะตัง้ ขึ น้ เป็ น หมวดเอกสารใหม่ ก็ ได้ ก็ ให้ จัด เข้ า ในหมวด
เบ็ดเตล็ดนี ้ อย่างไรก็ตาม ไม่ควรจัดเก็บแฟ้มไว้ ในหมวดนี ้มากนัก หากมีเอกสารมากพอควรก็ให้ ตงหมวด
ั้
ใหม่เพื่อความสะดวกในการค้ นหา
หมวดที่ 7 ประชุม
ในหมวดนี ้ กาหนดให้ จัดเก็บเรื่ องราวเกี่ยวกับการประชุมทั่วๆ ไป แต่ถ้าเป็ นการประชุม
เกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งในหัวข้ อที่กาหนดไว้ ก็ให้ นามารวมไว้ ในหัวข้ อนันๆ
้ เช่น การประชุมเกี่ยวกับการ
พิจารณาโทษข้ าราชการที่ผิดวินยั ที่ต้องนาไปเข้ าแฟ้มที่ว่าด้ วยการบริหารบุคคล ดังนี ้ เป็ นต้ น
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หมวดที่ 8 ฝึ กอบรม บรรยาย และดูงาน
ให้ จดั เก็บเอกสารประเภทที่มีการฝึ กอบรม สัมมนา หรื อบรรยายเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่ องหนึ่ง
ข้ าราชการได้ รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศในประเทศ หรื อได้ รับทุนดูงานที่เก็บไว้ ในหมวดนี ้ เช่น การ
ฝึ กอบรมข้ าราชการ เป็ นต้ น
หมวดที่ 9 พัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง
ให้ จัด เก็ บ เอกสารประเภทซื อ้ และจัด หาพั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ส านั ก งานต่ า งๆ แบบแปลน
สิ่งก่อสร้ าง ทะเบียนทรัพย์สิน ตลอดถึงเอกสารในการประกวด เรี ยกประกวดราคา จ้ างเหมาก่อสร้ าง การ
แต่งตังกรรมการตรวจรั
้
บพัสดุ งานจ้ างเหมา เป็ นต้ น
หมวดที่ 10 สถิติและรายงาน
กาหนดให้ จัดเก็บเอกสารประเภทรายงานและสถิติต่างๆ เช่น รายงานการตรวจอาคาร
รายงานปี เกิด-ตาย รายงานการใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิง สถิติประชากร ฯลฯ เป็ นต้ น
สาหรับหน่วยงานที่มี ลักษณะงานพิเศษ เอกสารบางแฟ้ม ไม่ สามารถจัดเข้ าในหมวด
ต่างๆ เหล่านี ้ และมีเอกสารมากพอสมควรก็ให้ ตงเพิ
ั ้ ่มเติมเป็ นหมวดที่ 11-12 หรือ 13 ตามลาดับ
2) จำแนกตำมรำยชื่อของหน่ วยงำนหรื อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้ องด้ วย เช่น อาจจาแนก
เป็ นกรมอาชีวศึกษา กรมการบินพาณิชย์ หรื อนายสวัสดิ์ เป็ นต้ น
3) จำแนกตำมสถำนที่ตงั ้ ของหน่ วยงำน ซึง่ อาจตังอยู
้ ่ในเขตที่ต่างกัน เช่น
สรรพากร เขต 3 เขตการทางสระบุรี หรื อผู้แทนจาหน่ายสาขากรุงเทพฯ สาขานครสวรรค์ ซึง่ อาจเป็ นหัวข้ อ
ใหญ่และจากหัวข้ อนี ้หากมีหน่วยย่อยในการดาเนินงานเล็กลงไปกว่านี ้อีก และเป็ นเรื่องที่สาคัญ เราก็อาจ
จาแนกย่อยลงไปได้ อีก เช่น
สรรพากร เขต 9
1 สรรพากรจังหวัดนครศรีธรรมราช
2 สรรพากรจังหวัดนราธิวาส
ผู้แทนฝ่ ายขายภาค 1
1 กรุงเทพฯ
2 สมุทรปราการ
3 ชัยนาท
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4) จำแนกโดยใช้ เลขรหัสแทนเรื่องหนึ่งๆ เช่น แฟ้มประเภทที่ 01 เป็ นเรื่อง
เกี่ยวกับการบริ หารบุคคล แฟ้มประเภทที่ 02 เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับงานสารบรรณ เป็ นต้ น ซึ่งจาเป็ นต้ องให้
หมายเลขแก่เอกสารประเภทต่างๆ และทาคู่มือประกอบเพื่อความสะดวกแก่การจัดเก็บและค้ นหาด้ วย
การจะใช้ ระบบใดระบบหนึ่งจาแนกเอกสารเพื่อการจัดเก็บหรื ออาจใช้ หลายระบบผสม
กันก็ได้ สุดแล้ วแต่สะดวก ปริ มาณ และประเภทของเอกสาร ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานหนึ่งๆ เป็ น
สาคัญ ระบบหนึ่งอาจจะเหมาะสมกับหน่วยงานหนึ่ง แต่อาจจะไม่ เหมาะสมกับอีกหน่วยงานก็ได้ แต่
ภายในหน่วยงานเดียวกันควรใช้ ระบบการจาแนกเอกสารซึ่งเป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยพยายามใช้ ระบบ
อานวยความสะดวกในการเก็บและค้ นหา และผู้จดั เก็บหรือค้ นหาเอกสารเข้ าใจได้ ดี
โดยทั่วไปแล้ ว หน่วยงานต่างๆ มักนิยมใช้ ระบบการจาแนกเอกสารระบบที่ 1 มากที่สุด
ทังหน่
้ วยงานของราชการและเอกชน
ข้ อคิดเกี่ยวกับการจาแนกเรื่ อง
1. กาหนดหัวข้ อเรื่องที่สนั ้ กะทัดรัดแต่คลุมใจความทังหมด
้
2. หัวข้ อเรื่องแต่ละเรื่องไม่ควรซ ้าซ้ อนหรือใกล้ เคียงกัน
3. หัวข้ อเรื่องแต่ละเรื่องควรมีความหมายเด่นชัด ตีความหมายได้ เป็ น
อย่างเดียว
4. ควรใช้ ภาษาง่ายๆ ที่ร้ ูจกั กันโดยทัว่ ไป
องค์ ประกอบในกำรจัดเก็บเอกสำรที่ดี
1. เป็ นระบบที่สามารถรับการขยายตัวของหน่วยงานในอนาคตได้
2. ผู้เชี่ยวชาญด้ านเก็บเอกสารจะเป็ นผู้กาหนดระบบการเก็บเอกสารที่ดี
3. เป็ นระบบที่ถกู กาหนดขึ ้นโดยคานึงถึงการประหยัดเวลาและค่าใช้ จ่ายด้ วย
4. เป็ นระบบซึง่ ทาให้ การค้ นหาเอกสารเป็ นไปได้ อย่างรวดเร็ว
5. เป็ นระบบซึง่ ทาให้ การจัดเก็บเอกสารเรียงลาดับตามความสาคัญและลาดับ
ก่อนหลังของเอกสารในกลุม่ แฟ้มกลุม่ หนึ่ง หรือเอกสารพวกหนึ่ง
6. เป็ นระบบที่ง่ายต่อการเข้ าใจของผู้ปฏิบตั ิงาน
7. เป็ นระบบที่เหมาะสมกับการดาเนินงานของหน่วยงานนัน้
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วิธีกำรจัดเก็บเอกสำรที่ดี
1. จาแนกประเภทเอกสารตามลักษณะที่จะอานวยประโยชน์ให้ แก่
การปฏิบตั ิงานของหน่วยงานนัน้
2. กาหนดประเภทเอกสารที่จะจัดเก็บในตู้เอกสารต่างๆโดย
- เก็บเอกสารที่ใช้ เสมอในตู้ลิ ้นชักหรือลิ ้นชักในระดับสายตา ( โดยเฉพาะ
ตู้เหล็กสี่ลิ ้นชัก)
- เก็บเอกสารที่จะใช้ อ้างอิงนานๆครัง้ ไว้ ในตู้ทบึ หรือตู้ไม้ ครึ่งกระจก
3. การจาแนกแฟ้มเอกสารที่เก็บไว้ ในลิ ้นชักควรใช้ ระบบการอ่านหนังสือ คือ
เรียงจากซ้ ายไปขวา
4. ไม่ควรเก็บเอกสารมากกว่า 1 เรื่องในแฟ้มเดียวกัน
5. ไม่ควรเก็บเอกสารมากกว่าเกินไปในแฟ้มหนึ่ง ( ไม่ควรเกิน 50-60 แผ่น )
6. ไม่ควรเก็บหนังสือปนกับแฟ้มเอกสาร
7. ควรมีการควบคุมการจัดเก็บและค้ นหาเอกสารโดยเคร่งครัด
8. เมื่อค้ นเอกสารและนาออกมาใช้ เสร็จแล้ ว ควรรีบนาไปเก็บที่เดิม
9. ถ้ ายืมเอกสารหรือแฟ้มไปใช้ งาน จะต้ องใส่ “บัตรยืม”หรือ “แฟ้มยืม”
ไว้ แทนจนกว่าจะนาเอาเอกสารหรือแฟ้มที่ยืมไปมาคืน
10. เอกสารที่ใช้ แล้ ว แต่ต้องเก็บไว้ ระยะหนึ่งและไม่ได้ ใช้ อ้างอิงบ่อยควรเก็บไว้
ณ ชันล่
้ างสุดของตู้หรือชันเก็
้ บเอกสาร
11. ควรย้ าย/แยกเอกสารไปเก็บไว้ ทกุ ปี และอย่าเคลื่อนย้ ายเอกสารที่ยงั ไม่ได้
แยกใส่แฟ้มไปเก็บ
12. ไม่ควรซื ้อตู้เอกสารเพิ่มโดยไม่จาเป็ น เพราะจะทาให้ เกิดปัญหาความไม่
พอเพียงของพื ้นที่ปฏิบตั ิงาน ควรพยายามใช้ ต้ ู ชัน้ และเครื่องเก็บเอกสารที่
มีอยู่เดิมโดยปรับให้ ได้ มาตรฐาน
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คำขึน้ ต้ น สรรพนำม คำลงท้ ำย
ในหนังสือรำชกำร และคำที่ใช้ ในกำรจ่ ำหน้ ำซอง
ผู้รับหนังสือ

คำขึน้ ต้ น

สรรพนำม

1.พระราชวงศ์
1.1พระบาทสมเด็จ ขอเดชะฝ่ าละออง ใต้ ฝ่าละอองธุลี
พระเจ้ าอยู่หวั
ธุลีพระบาท ปก
พระบาท
เกล้ าปกกระหม่อม
ข้ าพระพุทธ (ออก
ชื่อเจ้ าของหนังสือ)
ขอพระราชทาน
ข้ าพระพุทธเจ้ า
พระบรมราชวโรกาส
กราบบังคมทูลพระ
กรุณาทราบฝ่ า
ละอองธุลีพระบาท
1.2 สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ

ขอเดชะฝ่ าละออง
ธุลีพระบาท
ปกเกล้ าปก
กระหม่อม
ข้ าพระพุทธ (ออก
ชื่อเจ้ าของหนังสือ)
ขอพระราชทาน
พระบรมราชวโรกาส
กราบบังคมทูลพระ
กรุณาทราบฝ่ า
ละอองธุลีพระบาท
1.3 สมเด็จพระบรม ข อ พ ระ ร า ช ท า น
ราชินี สมเด็จพระ
ก ร า บ บั ง ค ม ทู ล
บรมราชชนนี
(อ อ ก พ ร ะ น า ม )
สมเด็จ พระยุพราช ท รา บ ฝ่ า ล ะ อ อ ง
(สยาม
พระบาท
มกุฎราชกุมาร)
สมเด็จพระบรมราช
กุมารี

ใต้ ฝ่าละอองธุลี
พระบาท

ข้ าพระพุทธเจ้ า

ใต้ ฝ่าละอองธุลี
พระบาท

ข้ าพระพุทธเจ้ า

คำลงท้ ำย

คำที่ใช้ ในกำรจ่ ำ
หน้ ำซอง

ควรมิควรแล้ วแต่จะ
ทรงพระกรุ ณาโปรด
เ ก ล้ า โ ป ร ด
กระหม่ อ ม ขอเดชะ
ข้ าพระพุทธเจ้ า (ลง
ชื่ อ ) (หรื อ จะเอาค า
ว่ า ขอ เด ช ะม าไว้
ท้ า ย ชื่ อ เจ้ า ข อ ง
หนังสือ)

ขอพระราชทาน
ทูลเกล้ า
ทูลกระหม่อมถวาย
ขอเดชะ

ควรมิควรแล้ วแต่จะ
ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้ า โปรด
กระหม่อม ขอเดชะ
ข้ าพระพุทธเจ้ า (ลง
ชื่อ) (หรื อจะเอาคา
ว่า ขอเดชะมาไว้
ท้ ายชื่อเจ้ าของ
หนังสือ)

ขอพระราชทาน
ทูลเกล้ า
ทูลกระหม่อมถวาย
ขอเดชะ

ควรมิควรแล้ วแต่จะ
ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้ า โปรด
กระหม่อม ขอเดชะ
ข้ าพระพุทธเจ้ า
(ลงชื่อ)

ขอพระราชทาน
ทูลเกล้ า
ทูลกระหม่อมถวาย
ขอเดชะ
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คำขึน้ ต้ น สรรพนำม คำลงท้ ำย
ในหนังสือรำชกำร และคำที่ใช้ ในกำรจ่ ำหน้ ำซอง
ผู้รับหนังสือ

คำขึน้ ต้ น

1.4 สมเด็จเจ้ าฟ้า

ขอพระราชทาน
กราบทูล (ออกพระ
นาม) ทราบฝ่ าพระ
บาท

1.5 พระบรมวงศ์
ชันพระองค์
้
เจ้ า

1.6 พระเจ้ าวรวงศ์
เธอ(ที่มิได้ ทรงกรม)
พระอนุวงศ์ ชัน้
พระวรวงศ์เธอ (ที่
ทรงกรม)
1.7 พระอนุวงศ์ ชัน้
พระวรวงศ์เธอ (ที่
มิได้ ทรงกรม)
1.8 ชันอนุ
้ วงศ์ ชัน้
หม่อมเจ้ า
2.พระภิกษุ
2.1สมเด็จ
พระสังฆราชเจ้ า
2.2สมเด็จ
พระสังฆราช

สรรพนำม
ใต้ ฝ่า พระบาท
ข้ าพระพุทธเจ้ า

ขอประทานกราบทูล ใต้ ฝ่าพระบาท
(ออกพระนาม)
ข้ าพระพุทธเจ้ า
ทราบฝ่ าพระบาท

กราบทูล (ออกพระ
นาม) ทราบฝ่ าพระ
บาท
ทูล (ออกพระนาม)
ทราบฝ่ าพระบาท
ทูล (ออกพระนาม)

ฝ่ าพระบาท
(ชาย) กระหม่อม
(หญิง) หม่อมฉัน

ฝ่ าพระบาท
(ชาย) กระหม่อม
(หญิง) หม่อมฉัน
ฝ่ าพระบาท
(ชาย) กระหม่อม
(หญิง) หม่อมฉัน

ขอประทานกราบทูล ใต้ ฝ่าพระบาท
(ออกพระนาม)
ข้ าพระพุทธเจ้ า
กราบทูบ

ฝ่ าพระบาท
(ชาย) เกล้ ากระหม่อม
(หญิง) เกล้ าระหม่อม
ฉัน

คำที่ใช้ ในกำรจ่ ำ
หน้ ำซอง
ควรมิควรแล้ วแต่จะ ขอพระราชทาน
ทรงพระกรุณาโปรด กราบบังคมทูล (ระบุ
เกล้ า โปรด
พระนาม)
กระหม่อม
ข้ าพระพุทธเจ้ า (ลง
ชื่อ) ควรมีควร
แล้ วแต่จะโปรด
ควรมิควรแล้ วแต่จะ ขอพระราชทาน
โปรดเกล้ า โปรด
กราบบังคมทูล (ระบุ
กระหม่อม
พระนาม)
ข้ าพระพุทธเจ้ า (ลง
ชื่อ)
ควรมิควรแล้ วแต่จะ กราบทูล (ระบุพระ
โปรด
นาม)
คำลงท้ ำย

ควรมิควรแล้ วแต่จะ ทูล (ระบุพระนาม)
โปรด
แล้ วแต่จะโปรด

ทูล (ระบุพระนาม)

ควรมิควรแล้ วแต่จะ ขอประทานกราบทูล
โปรดเกล้ า โปรด
กระหม่อม
ควรมีควรแล้ วแต่จะ กราบทูล(ระบุพระ
โปรด
นาม)
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ผู้รับหนังสือ

คำขึน้ ต้ น

2.3 สมเด็จพระราชา นมัสการ
คณะ รองสมเด็จ
พระราชาคณะ
2.4 พระราชาคณะ นมัสการ
2.5 พระภิกษุสงฆ์
ทัว่ ไป
3.บุคคลธรรมกา
3.1 ประธาน
องคมนตรี
นายกรัฐมนตรี
ประธานรัฐสภา
ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร
ประธานวุฒิสภา
ประธานศาลฎีกา
ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ
ประธานศาล
ปกครองสูงสุด
ประธานกรรมการ
การเลือกตั ้ง
ประธานกรรมการ
สิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
ประธานกรรมการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ
3.3 บุคลธรรมดา
นอกจาก 3.1

นมัสการ

กราบเรี ยน

กราบเรี ยน

เรี ยน

สรรพนำม

คำลงท้ ำย

คำที่ใช้ ในกำรจ่ ำ
หน้ ำซอง
นมัสการ

พระคุณเจ้ า
กระผม - ดิฉนั

ขอนมัสการด้ วย
ความเคารพอย่างยิ่ง

พระคุณท่าน
กระผม - ดิฉนั
ท่าน
ผม - ดิฉนั

ขอนมัสการด้ วย
นมัสการ
ความเคารพอย่างสูง
ขอนมัสการด้ วย
นมัสการ
ความเคารพ

ข้ าพเจ้ า
กระผม – ผม
ดิฉนั - ท่าน

ขอแสดงความนับ
ถืออย่างยิง่

ข้ าพเจ้ า
กระผม – ผม
ดิฉนั - ท่าน

ข้ าพเจ้ า – กระผม –ผม
ดิฉนั - ท่าน

ขอแสดงความนับ
ถืออย่างยิง่

ขอแสดงความนับ
ถือ

กราบเรี ยน

กราบเรี ยน

เรี ยน
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รหัสพยัญชนะ
รหัสพยัญชนะประจากระทรวง ทบวง และส่วนราชการที่ไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรื อ
ทบวง ให้ กาหนดไว้ ดังนี ้
ส่ วนรำชกำร
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักราชเลขาธิการ
สานักพระราชวัง
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สานักงานคณะกรรมการรวิจยั แห่งชาติ
ราชบัณฑิตยสถาน
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานอัยการสูงสูง
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สานักงานราชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

รหัสพยัญชนะ
นร
กห
กค
กต
กก
พม
กษ
คค
ทส
ทก
พน
พณ
มท
ยธ
รง
วธ
วท
ศธ
สธ
อก
รล
พว
พศ
กร
วช
รถ
ตช
อส
ตผ
สผ
สว
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รหัสตัวพยัญชนะประจำจังหวัด และกรุงเทพมหำนคร ให้ กำหนดไว้ ดังนี ้
จังหวัด
กระบี่
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม่
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ปราจีนบุรี

รหัสพยัญชนะ
กบ
กท
กจ
กส
ขก
จบ
ฉช
ชบ
ชน
ชย
ชพ
ชร
ชม
ตร
ตง
ตก
นย
นฐ
นพ
นม
นศ
นว
นบ
นธ
นน
บร
ปท
ปจ

จังหวัด
พะเยา
พระนครศรี อยุธยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลา
ร้ อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลาปาง
ลาพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ

รหัสพยัญชนะ
พย
อย
พง
พท
พจ
พล
พบ
พช
พร
ภก
มค
มห
มส
ยส
ยล
รอ
รน
รย
รบ
ลบ
ลป
ลพ
ลย
ศก
สน
สข
สต
สป
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จังหวัด
ปัตตานี
สมุทรสาคร
สระแก้ ว
สระบุรี
สิงห์บรุ ี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ ธานี
สุรินทร์

รหัสพยัญชนะ
ปน
สค
สก
สบ
สห
สท
สพ
สฎ
สร

จังหวัด
สมุทรสงคราม
หนองคาย
หนองบัวลาภู
อ่างทอง
อานาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทยั ธานี
อุบลราชธานี

รหัสพยัญชนะ
สส
นค
นภ
อท
อจ
อด
อต
อน
อบ
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แบบหนังสือภายนอก

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

( ตามระเบียบข้อ ๑๑ )

ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)
ที่ ยส ๗๓๓๐๑ /………...
ตำบลห้วยเตย

สำนักงานองค์การบริหารส่วน
หมู่ ๒ ถนนสวาท - หนองแสง
อำเภอเลิงนกทา ยส. ๓๕๑๒๐
มกราคม 2562
(วัน เดือน ปี)

เรื่อง…………………………………………………………….
เรียน (คำขึ้นต้นตามสรรพนาม)
อ้างถึง (ถ้ามี)
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)
(ข้อความ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

( คำลงท้ายตามสรรพนามที่กำหนด )
( ลงชื่อ )
( พิมพ์ชื่อเต็ม )
(ตำแหน่ง)
(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง)
โทรศัพท์ ๐ – ๔๕๗๘ - ๑๗๓๖
โทรสาร ๐ – ๔๕๗๘ – ๒๑๐๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”
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ชันความลั
้
บ (ถ้ ามี)

ชั้นความลับ (ถ้ ามี)
( ตาม

แบบหนังสือภายใน
ระเบียบข้อ ๑๒)

ชัน้ ความเร็ว (ถ้ามี)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
ที่ ยส 73301/
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(คาขึ้ นต้นตามสรรพนาม)
(ข้ อความ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………........................................
...........................................................................................................................................
…………………………………………………..
( ลงชื่อ )
( พิมพ์ช่อื เต็ม )
(ตาแหน่ง)
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ชั้นความลับ (ถ้ ามี)

แบบหนังสือรับรอง
( ตามระเบียบข้อ ๒๔ )

ที่ ยส ๗๓๓๐๑ / ……..
ตำบลห้วยเตย

สำนักงานองค์การบริหารส่วน
หมู่ ๒ ถนนสวาท - หนองแสง
อำเภอเลิงนกทา ยส. ๓๕๑๒๐

(ข้ อความ)หนังสือฉบับนี้ให้ ไว้ เพื่อรับรองว่า (ระบุชอื่ บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานทีจ่ ะให้
การรับรองพร้อมทัง้ ลงตาแหน่งและสังกัด หรือทีต่ งั้ แล้วต่อด้วยข้อความทีร่ บั รอง)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
ให้ ไว้ ณ วันที่….………………………………พ.ศ…………….

( ส่วนนี้ใช้ สาหรับเรื่องสาคัญ )

รู ปถ่าย
(ถ้ ามี)
( ประทับตราชื่อส่วนราชการ )

(ลงชื่อผู้ได้ รับการรับรอง)
(พิมพ์ช่ อื เต็ม)

( ลงชื่อ )
( พิมพ์ช่อื เต็ม )
(ตาแหน่ง)
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ชั้นความลับ (ถ้ ามี)

แบบหนังสือประทับตรา
( ตามระเบียบข้อ ๑๔ )

ชัน้ ความเร็ว (ถ้ามี)
ที่ ศธ 04106.21/ ……..

ถึง………………………………………………………………..
(ข้ อความ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………..
( ลงชือ่ ส่วนราชการทีอ่ อกหนังสือ )
( ตราชือ่ ส่วนราชการ )
(วัน เดือน ปี )
(ลงชือ่ ย่อกากับตรา)

(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง)
โทรศัพท์ ๐ – ๔๕๗๘ - ๑๗๓๖
โทรสาร ๐ – ๔๕๗๘ – ๒๑๐๑
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แบบคาสัง่
ชั้นความลับ (ถ้ ามี)
( ตามระเบียบข้อ ๑๖ )

คาสัง่ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยเตย

ที่…………/ (เลขปี พุทธศักราชที่ออกคาสั่ง)
เรื่อง…………………………………………………………………...
…………………………………………………………….
(ข้ อความ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ทั้งนี้ ตั้งแต่ …………………………………………………..
สั่ง ณ วันที่….………………………………พ.ศ…………….
( ลงชื่อ )
( พิมพ์ช่อื เต็ม )
(ตาแหน่ง)
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แบบระเบียบ
( ตามระเบียบข้อ ๑๗ )

ระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยเตย
ว่าด้วย………………………………………………………….
( ฉบับที่…………ถ้ ามีเรื่องเดียวกันเกินกว่า ๑ ฉบับ )
พ…ศ………………….
…………………………………………………….
(ข้ อความ)ให้ อ้างเหตุผลโดยย่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องการออกระเบียบ และอ้ างถึง
กฎหมายที่ให้ อานาจออกระเบียบ(ถ้ ามี)………………………………………………………………………………………………
ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ……………………………………………………. พ.ศ…………………………….”
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ ใช้ บังคับตั้งแต่……………………………………………………………………………..เป็ นต้ นไป
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………..

ข้อ (สุดท้าย) ผู้รักษาการตามระเบียบ (ถ้ามีการแบ่งเป็ นหมวดให้นาข้อผูร้ กั ษาการตามระเบียบ
ไปกาหนดเป็ นข้อสุดท้ายก่อนทีจ่ ะขึ้นหมวด ๑ )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ประกาศ ณ วันที่….………………………………พ.ศ…………….
( ลงชื่อ )
( พิมพ์ช่อื เต็ม )
(ตาแหน่ง)
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แบบข้อบังคับ
( ตามระเบียบข้อ ๑๘ )

ข้ อบังคับองค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยเตย
ว่าด้วย………………………………………………………….
( ฉบับที่…………ถ้ ามีเรื่องเดียวกันเกินกว่า ๑ ฉบับ )
พ…ศ………………….
…………………………………………………….
(ข้ อความ)ให้ อ้างเหตุผลโดยย่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกข้ อบังคับ และอ้ างถึง
กฎหมายที่ให้ อานาจออกข้ อบังคับ(ถ้ ามี)………………………………………………………………………………………………
ข้อ ๑. ข้ อบังคับนี้เรียกว่า “ข้ อบังคับ……………………………………………พ. ศ………………………….”
ข้อ ๒. ข้ อบังคับนี้ให้ ใช้ บังคับตั้งแต่……………………………………………………………………เป็ นต้ นไป
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อ (สุดท้าย) ผู้รักษาการตามข้ อบังคับ (ถ้ามีการแบ่งเป็ นหมวดให้นาข้อผูร้ กั ษาการไปกาหนด
เป็ นข้อสุดท้ายก่อนทีจ่ ะขึ้นหมวด ๑ )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประกาศ ณ วันที่….………………………………พ.ศ…………….
( ลงชื่อ )
( พิมพ์ช่อื เต็ม )
(ตาแหน่ง)
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แบบประกาศ
( ตามระเบียบข้อ ๒๐ )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยเตย
เรื่อง………………………………………………………….
…………………………………………………….
(ข้ อความ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

(ลงชื่ อ)
(พิมพ์ ชื่อเต็ม)
(ตาแหน่ ง)

59

แบบข่าว
( ตามระเบียบข้อ ๒๒ )

ข่าวองค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยเตย

เรื่อง………………………………………………………….
ฉบับที่………………….(ถ้ามี)
…………………………………………………
(ข้ อความ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
(ส่ วนราชการที่ออกข่ าว)
(วัน เดือน ปี )
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แบบแถลงการณ์
( ตามระเบียบข้อ ๒๑ )

แถลงการณ์องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยเตย
เรื่อง………………………………………………………….
ฉบับที่………………….(ถ้ามี)
…………………………………………………….
(ข้ อความ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
(ส่ วนราชการที่ออกแถลงการณ์ )
(วัน เดือน ปี )
(ตาแหน่ง)
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แบบรายงานการประชุม
( ตามระเบียบข้อ ๒๕ )

รายงานการประชุม………………………
ครั้งที่……………….
เมือ่ ……………………………..
ณ ……………………………………………………….
…………………………………………………
ผูม้ าประชุม
๑.
๒.
๓.

ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี)
๑.
๒.
๓.
ผู้เข้ าร่วมประชุม (ถ้ามี)
๑.
๒.
เริ่มประชุมเวลำ

(ข้อความ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..
เลิกประชุมเวลา
…………………………………………………..
ผู้จดรายงานการประชุม
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แบบตรารับหนังสือ
(ตามระเบียบข้ อ ๓๗)

(ชือ่ ส่วนราชการ)
เลขรับ……………………………………..
วันที่………………………………………..
เวลา………………………………………..

ครุฑ ขนำด 3 เซนติเมตร

ครุฑ ขนำด 1.5 เซนติเมตร
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งาน ธุ รการได้ ก าห น ดแน วท างป ฏิ บั ติ ใน การพิ ม พ์ ห นั ง สื อราชการ ด้ ว ย
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ตามแบบฟอร์ มที่แนบ เนื่ องจากปั จจุบนั ได้มีการนาเครื่ องคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการ
พิ ม พ์ ห นั ง สื อ ราชการแทนเครื่ องพิ ม พ์ ดี ด ธรรมดามากขึ้ น เนื่ อ งจากสามารถเก็ บ ข้อ มู ล และแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงข้อความได้รวดเร็ ว ทาให้หนังสื อราชการมีความสะอาดสวยงามและสิ้ นเปลืองเวลาน้อย แต่
ปั ญหาที่พบอยู่เสมอว่า หนังสื อที่พิมพ์ดว้ ยเครื่ องคอมพิวเตอร์ มีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งระยะบรรทัดในการ
พิมพ์ ซึ่งตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณฯ ได้กาหนดระยะบรรทัดในการพิมพ์ดว้ ย
เครื่ องพิมพ์ดีดธรรมดา และผูพ้ ิมพ์มกั เข้าใจผิดว่าเครื่ องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถปรับระยะบรรทัดพิมพ์ได้
เหมือนกับเครื่ องพิมพ์ดีดธรรมดา
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณฯ ได้กาหนดระยะบรรทัดในการ
พิมพ์หนังสื อราชการด้วยเครื่ องพิมพ์ดีดธรรมดาไว้ ๓ ระยะด้วยกัน ดังนี้
๑. ระยะ ก =
ระยะ ปัด ๑
๒. ระยะ ข =
ระยะ ปัด ๑ บิดขึ้น ๒
๓. ระยะ ค =
ระยะ ปัด ๒
จากระยะบรรทัดข้างต้น สามารถนามาเทียบเคียงเพื่อกาหนดระยะบรรทัดสาหรับใช้
ในการพิมพ์หนังสื อราชการด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ได้ดงั นี้
๑. วิ ธี ที่ ห นึ่ ง เคาะปุ่ ม Enter เพื่ อ พิ ม พ์ ข้อ ความบรรทั ด ต่ อ ไป (ระยะ ก) เลื่ อ น
เคอร์ เซอร์ ไปในตาแหน่ งท้ายสุ ดของบรรทัดก่ อน เคาะปุ่ ม Enter ๑ ครั้ง ระยะบรรทัดที่พิมพ์ไว้เมื่อครู่ จะ
กลายเป็ นระยะ ค ถ้าต้องการปรับระยะบรรทัดให้เป็ นระยะ ข ให้ปรับขนาดตัดอักษรให้ลดลงจากที่พิมพ์
งานอยู่ จากที่พิมพ์ดว้ ยตัวอักษร Angsana New หรื อ Angsana UPC ขนาดตัวอักษร ๑๖ ก็ปรับลดเหลือ ๘
ระยะบรรทัดจะปรับเป็ นระยะ ข
๒. วิธีที่สอง คลิกที่รายการ “รู ปแบบ” ของแถบเมนู คลิกที่รายการ “ย่อหน้า” เลือกใช้
รายการ “ระยะห่าง” โดยกาหนดค่าก่อนหน้าและหลังจากเป็ น ๖ พ.
ซึ่งเท่ากับ ระยะ ข ถ้ากาหนดค่าเป็ น ๑๒ พ. จะเท่ากับ ระยะ ค
๓. วิธีที่๓ คลิกที่รายการ “รู ปแบบ” ของแถบเมนู คลิกที่รายการ “ย่อหน้า” เลือกใช้
รายการ “ระยะห่างบรรทัด” ดังนี้
๓.๑ หนึ่งเท่า = ระยะ ก
๓.๒. ๑.๕ บรรทัด = ระยะ ข
๓.๓ สองเท่า = ระยะ ค
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-๒๔. นอกจากเรื่ อ งการก าหนดค่ า ระยะบรรทัด ในการพิ ม พ์ ห นั งสื อ ราชการแล้ว
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณฯ ได้กาหนดระยะเคาะย่อหน้าไว้ ๑๐ จังหวะเคาะ เมื่อ
นามาใช้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ที่พิมพ์ดว้ ยตัวอักษร Angsana New หรื อ Angsana UPC ตัวอักษรขนาด ๑๖
ให้ต้ งั ค่า แท็บ ที่ระยะ ๒ เซนติเมตร ระยะเคาะของย่อหน้าจะใกล้เคียงกับ ๑๐ จังหวะเคาะ
เทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งของ การพิมพ์ระหว่างบรรทัดคือให้เอา curser
ไปวางไว้ตรงตัวสุดท้ายของบรรทัดแล้วกด Ctrl + จ ก็จะได้ระยะบรรทัดเท่ากับ 1 ½
บรรทัด

และขอความร่ วมมือจากทุกงาน / ฝ่ าย ในการใช้ ตัวเลขไทย พิมพ์หนังสื อราชการ
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ที่ ยส ๗๓๓๐๑ /………...
ตำบลห้วยเตย

สำนักงานองค์การบริหารส่วน
หมู่ ๒ ถนนสวาท - หนองแสง
อำเภอเลิงนกทา ยส. ๓๕๑๒๐
(วัน เดือน ปี )

เรื่ อง ………………………………………………
เรี ยน ………………………………………………..
อ้างถึง (ถ้ามี)…………………………………………..
สิ่ งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)………………………………….

เทคนิคการพิมพ์ระหว่างบรรทัดคือ
ให้เอา curser ไปวางไว้ตรงตัวสุ ดท้ายของ
บรรทัด
แล้วกด Ctrl + จ ก็จะได้ระยะบรรทัดเท่ากับ
1 ½ บรรทัด

( 2 แท๊ปคอมพิวเตอร์)

...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
( 2 แท๊ปคอมพิ
วเตอร์)
...............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
( 2 แท๊ปคอมพิ
วเตอร์)
...............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
( ลงชื่อ )
( พิมพ์ชื่อเต็ม )
(ตำแหน่ง)
(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง)
โทรศัพท์ ๐ – ๔๕๗๘ - ๑๗๓๖
โทรสาร ๐ – ๔๕๗๘ – ๒๑๐๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย งานธุรการ โทร. ๐ – ๔๕๗๘ – ๑๗๓๖
ที่ ยส ๗๓๓๐๑ /………...
วันที่ .......................................................................
เรื่อง ..........................................................................................................
เรียน .......................................................................................................
๑. เรื่องเดิม
.................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
๒. ข้อเท็จจริง
.................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
๓. ข้อพิจารณา

.................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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คำสั่ง.........................................
ที่...................../………….
เรื่อง .............................................................................................
……………………..
( 2 แท๊ปคอมพิวเตอร์)

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..............................
( 2 แท๊ปคอมพิวเตอร์)

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..............................
( 2 แท๊ปคอมพิวเตอร์)

.............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..............................
ทั้งนีต้ ั้งแต่.....................................................................
สั่ง ณ วันที่...................เดือน........................ พ.ศ.

