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วัตถุประสงค 

คูมือการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสจังหวัดกระบี่จัดทําขึ้นเพื่อใหผูปฏิบัติงาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสจังหวัดกระบี่ใช เปนแนวทางในการใชงานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดกระบี่ในการรับ-สงหนังสือ และขอมูลตางๆ ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทัน
ตามกําหนดเวลา และผูรับบริการไดรับบริการที่ถูกตอง ครบถวน ตามระเบียบที่เกี่ยวของ 

ขอบเขต 

คูมือการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสจังหวัดกระบี่มี เนื้อหาครอบคลุม
กระบวนการทํางานตั้งแตกระบวนการรับหนังสือภายนอก การรับหนังสือภายในการสงหนังสือ 
การคนหาหนังสือ การออกรายงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานงาน การติดตามประเมินผล 
เอกสารอางอิงที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบดวยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยวาดวยงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 พระราชบัญญัติ
วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และคูมือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
จังหวัดกระบี่ เพื่อใหผูปฏิบัติงานยึดถือเปนขอกําหนดในการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ
จังหวัดกระบี่ 

คําจํากัดความ 

หนังสือ  หมายถึง  หนังสือราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม 

งานสารบรรณ  หมายถึง  งานสารบรรณตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม 

หนวยงาน   หมายถึง  สวนราชการภูมิภาค สวนราชการสวนกลาง สวนราชการสวนทองถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ องคกรอิสะ ภาคเอกชน โรงเรียน ธนาคาร และที่ปรึกษาดานนโยบายการพัฒนาจังหวัด ใน
จังหวัดกระบี่ 

หัวหนาหนวยงาน  หมายถึง  หัวหนาหนวยงานในจังหวัดกระบี่ 
อิเล็กทรอนิกส  หมายถึง  การประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไฟฟา คล่ืนแมเหล็กไฟฟา 

หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธีการทางแสง วิธีการทาง
แมเหล็ก หรืออุปกรณที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชวิธีตางๆ เชนวานั้น 

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  หมายถึง  การรับสงขอมูลขาวสาร หรือหนังสือผาน
ระบบสื่อสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
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ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสจังหวัดกระบี่  หมายถึง  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ของจังหวัดกระบี่ 

ผูปฏิบัติงาน  หมายถึง  ผูปฏิบัติงานสารบรรณของหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหเปน
ผูปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของจังหวัดกระบี่ 

รหัสผูใชงาน  หมายถึง  รหัสที่จังหวัดกระบี่กําหนดใหหนวยงานใชระบุเปนรหัสผูใชงานใน
การเขาสูระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสจังหวัดกระบี่ 

รหัสผาน  หมายถึง  รหัสที่จังหวัดกระบี่กําหนดใหหนวยงานใชระบุเปนรหัสผานในการเขาสู
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสจังหวัดกระบี่ 

หนวยงานตนทาง  หมายถึง  หนวยงานเจาของเรื่องที่เปนผูออกหนังสือ 
หนวยงานปลายทาง  หมายถึง หนวยงานที่เปนผูรับหนังสือ 
หนวยงานภายใน หมายถึง หนวยงานที่มีรายชื่อตามแผนผังองคกรในระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสจังหวัดกระบี่ 
หนวยงานภายนอก หมายถึง หนวยงานที่ไมมีรายชื่อตามแผนผังองคกรในระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสจังหวัดกระบี่ 

หนาท่ีความรบัผิดชอบ 

1. หัวหนาฝายอํานวยการ/ฝายบริหารงานทั่วไป  มีหนาที่ ควบคุม กํากับการปฏิบัติงานรับ-สง
หนังสือ พิจารณากลั่นกรองหนังสือ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการสั่งการของหัวหนาหนวยงาน และ
ตรวจสอบแฟมเอกสารรวบรวมผลการบันทึกการรับสงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ
หนวยงาน 

2. หัวหนางานสารบรรณ มีหนาที่ ควบคุม กํากับการปฏิบัติงานรับ – สงหนังสือของเจาหนาที่
งานสารบรรณ พิจารณากลั่นกรองหนังสือ  เสนอหัวหนาฝายอํานวยการ/ฝายบริหารงานทั่วไป รวมทั้ง
ตรวจสอบบันทึกการรับสงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสตามแบบฟอรมที่เจาหนาที่งาน
สารบรรณบันทึกและเก็บรวบรวมไวในแฟมของหนวยงาน 

3. เจาหนาท่ีงานสารบรรณ  มีหนาที่ ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือดวยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดกระบี่ และปฏิบัติงานรับ - สงหนังสือตามขั้นตอนกระบวนงานรับ-สงหนังสือที่
กําหนดไว รวมทั้งบันทึกขอมูลการรับ-สงหนังสือลงแบบฟอรมบันทึกการรับ-สงหนังสือของหนวยงาน
และจัดเก็บรวบรวมไวในแฟมการรับสงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของหนวยงาน 
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กระบวนการทํางาน 

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิสจังหวัดกระบี่มีกระบวนการทํางานที่สําคัญดังตอไปนี ้
 

รายชื่อกระบวนการ ขอกําหนดที่สาํคัญ ตัวชี้วัดท่ีสาํคญัของกระบวนการ 
กระบวนการรบัหนังสือภายนอก ผูปฏิบัติงานจะตองดําเนินการ

รับหนังสือภายนอกแตละเรือ่ง
ใหไดภายในเวลา 5.15 นาท ี
(เฉพาะในสวนระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส) 

รอยละความสาํเร็จที่รับหนังสือ
ภายนอกไดภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

กระบวนการรบัหนังสือภายใน ผูปฏิบัติงานจะตองรับหนังสือที่
ส ง ม า ใ น ร ะ บบส า ร บ ร รณ
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดกระบี่แตละ
เรื่องใหเสร็จภายในเวลา 4.35 นาท ี

รอยละความสาํเร็จที่รับหนังสือ
ภายในไดภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

กระบวนการสงหนังสือ ผูปฏิบัติงานจะตองดําเนินการ
สงหนังสือในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสแตละเรื่องได
ภายในเวลา 6 นาที 

รอยละความสาํเร็จในการสง
หนังสือไดภายในระยะเวลาที่
กําหนด 
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1. กระบวนการรับหนังสือภายนอก 
ตัวชี้วัดท่ีสาํคญัของกระบวนการ รอยละความสําเร็จทีรั่บหนังสือภายนอกไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 

ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 

30 วินาท ี
ระบุรหัสผูใชงานและ
รหัสผาน 

เจาหนาที่งาน
สารบรรณ 

2 
 
 
 

5 วินาท ี
เลือกไอคอน “สารบรรณ” 
(ไอคอนสีฟาที่มุมบน
ดานขวาของหนาจอ) 

เจาหนาที่งาน
สารบรรณ 

3 
 
 5 วินาท ี

เลือกเมนู “ทะเบียนหนังสือ
รับ” 

เจาหนาที่งาน
สารบรรณ 
 

4 
 

5 วินาท ี
กดปุม “รับหนังสือจาก
ภายนอก” 

เจาหนาที่งาน
สารบรรณ 
 

5 

 

4 นาท ี

บันทกึรายละเอียดหนังสือรับ
จากภายนอก ไดแก เลขที่รับ
หนังสือ ประเภทหนังสือ ชั้น
ความเร็ว ชั้นความลับ 
หนวยงานตนทาง เรื่อง เรียน 
หนวยงานปลายทาง สแกน
เอกสารตนฉบับ ส่ิงที่สงมา
ดวย(ถาม)ี และอางถึง(ถามี) 

เจาหนาที่งาน
สารบรรณ 

6 
 

5 วินาท ี
กดปุม “บันทึกขอมูล” 
 

เจาหนาที่งาน
สารบรรณ 

7  
 

20 วินาท ี

ตรวจสอบรายละเอียด
หนังสือรับจากภายนอก 
- ถาถูกตองใหยืนยัน 
- ถาไมถูกตองใหกลับไป
แกไขรายละเอียดหนังสือ 

เจาหนาที่งาน
สารบรรณ 

8 
 
 
 

5 วินาท ี
ยืนยันการรับหนังสือจาก
ภายนอกระบบจะทําการ
บันทกึการรับหนงัสือ 

เจาหนาที่งาน
สารบรรณ 

9 
 
 2 นาท ี

ตรวจสอบหนังสือเบื้องตน
และรวบรวมนาํเสนอหัวหนา
ฝายอํานวยการ 

หัวหนางานสาร
บรรณ 

10 

 
 1 วัน 

พิจารณาหนังสือกอนสงให
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

หัวหนาฝาย
อํานวยการ/
หัวหนาฝาย
บริหารงานทั่วไป 
  

 
 
 
 

  P 

พิจารณาหนังสือ 

บันทกึรายละอียดหนังสือ
รับจากภายนอก 

ยืนยันการรับหนังสือจาก
ภายนอก 

ถูกตอง 

ตรวจสอบหนังสือ 
ไมถูกตอง 

บันทกึขอมูล 

ตรวจสอบหนังสือ 

รับหนังสือจากภายนอก 

เมนูทะเบียนหนังสือรับ 

ไอคอนสารบรรณ 

เขาสูระบบ 
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ที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

 
 

 
 
 

 

4 
 
 
 

15 นาท ี
สงหนังสือไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

เจาหนาที่งาน
สารบรรณ 

5 

 
 

2 นาท ี

หนวยงานที่เกี่ยวของลงชื่อ
รับหนังสือ 

เจาหนาที่งาน
สารบรรณ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

6 

 
 
 

5 นาท ี

หนวยงานที่เกี่ยวของเขาแฟม
เสนอหัวหนาหนวยงาน 
พิจารณามอบหมาย
ผูเกี่ยวของ 

เจาหนาที่งาน
สารบรรณ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

เสนอหัวหนาหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ 

หนวยงานที่เกี่ยวของลงชื่อรับ 

สงหนังสือไปหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 P 
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2. กระบวนการรับหนังสือภายใน 
ตัวชี้วัดท่ีสาํคญัของกระบวนการ  รอยละความสําเร็จทีรั่บหนังสือภายในไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 

ท่ี ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 
 

30 วินาที 
ระบุรหัสผูใชงานและ
รหัสผาน 

เจาหนาที่งาน
สารบรรณ 

2 
 
 
 

5 วินาที 
เลือกไอคอน “สารบรรณ” 
(ไอคอนสีฟาที่มุมบน
ดานขวาของหนาจอ) 

เจาหนาที่งาน
สารบรรณ 

3 
 
 
 

5 วินาที 
เลือกเมนูทะเบียนหนังสือ
รับ 

เจาหนาที่งาน
สารบรรณ 

 
 
 

20 วินาที 
เลือกรายการหนังสือที่จะ
ลงทะเบียนรับ 4 

เจาหนาที่งาน
สารบรรณ 

5 

 

 
 
 

30 วินาที 

ตรวจสอบหนังสือ 
- หนังสือของหนวยงาน

ใหลงทะเบียนรับ 
- ถาไมใชใหสงคืน 

เจาหนาที่งาน
สารบรรณ 

6 
 
 
 

5 วินาที 
รับหนังสือโดยออกเลขรับ
ของหนวยงานและระบุ
ประเภทการรับหนังสือ 

เจาหนาที่งาน
สารบรรณ 

7 
 
 1 นาที 

ดาวนโหลดไฟลเอกสาร
ตนฉบับ และสิ่งที่แนบมา
ดวยและอางถึง (ถามี) 

เจาหนาที่งาน
สารบรรณ 

8 
 
 1 นาที 

พิมพเอกสารตนฉบับ และ
สิ่งที่แนบมาดวยและอางถึง 
(ถามี) 

เจาหนาที่งาน
สารบรรณ 

9 

 
 
 

1 นาที 

นําเอกสารเขาแฟมเสนอ
หัวหนาฝายอํานวยการ/ฝาย
บริหารงานทั่วไป 
 

หัวหนางานสาร
บรรณ 

 

พิมพเอกสาร 

เลือกรายการหนังสือ 

เมนูทะเบียนหนังสือรับ 

ไอคอนสารบรรณ 

เขาสูระบบ 

เสนอหัวหนาฝาย
อํานวยการ/ฝาย
บริหารงานทัว่ไป 

ดาวนโหลดเอกสาร 

ใช 

ไมใช 

สงคืนหนังสือ 

รับหนังสือ 

ตรวจสอบหนังสือ 
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3. กระบวนการสงหนังสือ 
ตัวชี้วัดท่ีสาํคญัของกระบวนการ  รอยละความสําเร็จในการสงหนังสือไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 

ท่ี ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 
 

30 วินาที 
ระบุรหัสผูใชงานและ
รหัสผาน 

เจาหนาที่งาน
สารบรรณ 

2 
 
 
 

5 วินาที 
เลือกไอคอน “สารบรรณ” 
(ไอคอนสีฟาที่มุมบน
ดานขวาของหนาจอ) 

เจาหนาที่งาน
สารบรรณ 

3 
 
 
 

5 วินาที 
เลือกเมนู “ทะเบียน
หนังสือสง” 

เจาหนาที่งาน
สารบรรณ 

4 
 
 5 วินาที เลือกปุม “สรางหนังสือสง” 

เจาหนาที่งาน
สารบรรณ 
 

 
 

3 นาที 

บันทึกรายละเอียดหนังสือ
สงซึ่งประกอบดวย 
ประเภทหนังสือสง ช้ัน
ความเร็ว ช้ันความลับ 
เลขที่หนังสือ หนังสือลง
วันที่ เบอรโทรศัพท เรื่อง 
เรียน หนวยงานปลายทาง 

เจาหนาที่งาน
สารบรรณ 

5 

6 

 

 
 
 

90 วินาที 

พิจารณาหนังสือถามีไฟล
เอกสารตนฉบับ หรือ สิ่งที่
สงมาดวย หรืออางถึง ให
แนบไฟลเอกสาร 
 

เจาหนาที่งาน
สารบรรณ 

 
7 

 
10 วินาที 

กดปุมบันทึกขอมูลเพื่อ
บันทึกหนังสือสงที่สราง 

เจาหนาที่งาน
สารบรรณ 

8  
 

30 วินาที 

ตรวจสอบรายละเอียด
หนังสือ 
- ถาถูกตองใหยืนยัน 
- ถาไมถูกตองใหกลับไป
แกไขรายละเอียดหนังสือ 

เจาหนาที่งาน
สารบรรณ 

9 
 
 
 

5 วินาที 
ยืนยันการสรางหนังสือสง 
ระบบจะสงไปยัง
หนวยงานปลายทางทันที 

เจาหนาที่งาน
สารบรรณ 

เอกสารแนบ 

บันทึกหนังสือสง 

ยืนยัน 
การสรางหนังสือสง 

แนบไฟลเอกสาร 

ถูกตอง 

ไมม ี

มี 

รายละเอียดหนังสือสง 

ไมถูกตอง 
ตรวจสอบหนังสือ 

สรางหนังสือสง 

ไอคอนสารบรรณ 

เมนูทะเบียนหนังสือสง 

เขาสูระบบ 
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

1. การรับหนังสอืภายใน  (รับหนังสือท่ีสงมาในระบบสารบรรณจากหนวยงานที่มีชื่อในแผนผงั
องคกร) 

1.1 เปดระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสจากหนาเว็บไซตจังหวัดกระบี่ (www.krabi.go.th) 
หรือพิมพ  URL  http://123.242.168.132:8080   

1.2 กรอกรหัสผูใชงานและรหสัผาน แลวกดปุมเขาสูระบบดังรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดงหนาจอ Login เขาสูระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

 

1.3 จะปรากฎหนาแรกของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสดังรูปที่ 2                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แสดงตัวอยางหนาจอแรกเมื่อเขาสูระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
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1.4 ใหเลือกเมนู “สารบรรณ”  (ไอคอนสีฟา) จะปรากฎหนาจอของเมนูสารบรรณ ดังรูปที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 แสดงตัวอยางหนาจอเมื่อเลือกเมนูสารบรรณ 

1.5 ใหเลือกเมนู “ทะเบียนหนังสือรับ”  จะปรากฎหนาจอของเมนูทะเบียนหนังสือรับ โดย
ระบบจะแสดงรายการหนังสือ ที่หนวยงานของทานยังไมไดรับทั้งหมดในปปจจุบัน ดังรูปที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 4 แสดงตัวอยางหนาจอเมื่อเลือกเมนูทะเบียนหนังสือรับ 
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1.6 ใหคล๊ิกเลือกรายการหนังสือที่ตองการลงทะเบียนรับ หนาจอจะปรากฎรายละเอียดหนังสือ
เพื่อใหผูใชงานตรวจสอบความถูกตองของหนังสือกอนที่จะทําการลงทะเบียนรับ ดังรูปที่ 5    

 

 

 

 

 

คล๊ิกเพื่อโหลดเอกสารตนฉบบั 

 

 

 
คล๊ิกเพื่อโหลดหนังสือตนฉบบั  

 

 

รูปที่ 5 แสดงตัวอยางหนาจอรายละเอียดหนังสือที่เลือก  
 

1.6.1 การรับหนังสือ  
1) นําเมาสไปคลิ๊กเลือกขอความในวงเล็บหลังเอกสารตนฉบับ (ปรากฎรูปมือ) ดัง

รูปที่ 6 

 

 

 

 

โหลดไฟลหนงัสือตนฉบับ 

โหลดไฟลสิ่งท่ีสงมาดวย  

 

รูปที่ 6 แสดงตัวอยางหนาจอรายละเอียดหนังสือที่มีการแนบไฟลหนังสือตนฉบับและสิ่งที่แนบมาดวย  
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2) จะปรากฎหนาจอถามใหบันทึกหรือเปดไฟล ใหกดปุม                              ดังรูปที่ 7 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 แสดงตัวอยางหนาจอหลังจากคลิ๊กชือ่ไฟลเพื่อใหบันทึกลงเครื่อง 

3) จะปรากฎหนาจอถามใหเลือกตําแหนงที่จะเก็บไฟล ใหสรางไฟลเดอรช่ือ “ไฟล
หนังสือจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส”  แลวกดปุม Save  ดังรูปที่ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         รูปที่ 8 แสดงตัวอยางหนาจอการสรางโฟลเดอรและการบันทกึไฟลลงเครื่องคอมพิวเตอร 

4) ใหกดปุม    ระบบจะแสดงหนาจอรายละเอียดการรับหนังสือ ดังรูปที่ 9 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9 แสดงตัวอยางหนาจอรับหนังสือ 
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- ใหเลือก    หลัง “เลขที่รับหนังสือ”   
- ในชอง “ออกเลข”  ใหระบุเลขที่หนังสือรับของหนวยงาน 
- เลือกประเภทการรับหนังสือ 
- กดปุม                 ระบบจะแสดง Popup แจงผลการลงทะเบียนรับวา “การดําเนินการ

เสร็จสมบูรณ”  ใหกด OK  ดังรูปที่ 10 

 

 

 

รูปที่ 10 แสดงตัวอยาง Popup แจงผลการลงทะเบียนรับ 

5) เปดไฟลที่บันทึกไวและส่ังพิมพออกทาง Printer เพื่อแจกจายผูที่เกี่ยวของใน
หนวยงานดําเนินการตอไป 

1.6.2 การสงคืนหนังสือ  
1) กรณีตรวจสอบรายละเอียดหนังสือแลวพบวาไมใชหนังสือของหนวยงาน 

(หนวยงานตนทางสงหนังสือผิด) ใหทําการสงคืนหนังสือโดยการกดปุม   ระบบจะ
แสดงหนาจอรายละเอียดการคืนหนังสือดังรูปที่ 11 
 

 
 

 

 

 

 

รูปที่ 11 แสดงตัวอยางหนาจอการคืนหนังสือ 

- ใหระบุสาเหตุการคืนหนังสือ 
- กดปุม   ระบบจะแสดง Popup แจงผลการคืนหนังสือวา “การดําเนินการ

เสร็จสมบูรณ”  ใหกด OK  ดังรูปที่ 12 
 
 
 
 

รูปที่ 12 แสดงตัวอยาง Popup แจงผลการคืนหนังสือ 
 



 14 

2. การรับหนังสอืภายนอก  (การลงรับหนังสือที่ไมไดสงผานระบบสารบรรณ) 
2.1 จากหนาจอ “ทะเบียนหนังสือรับ”  ใหผูใชงานกดปุม                                                         ดังรูปที่ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 13 แสดงตัวอยางหนาจอเมนูทะเบยีนหนังสือรับ 

 

2.2 จะปรากฎหนาจอใหบันทึกรายละเอียดตางๆ ในการรับหนังสือจากภายนอก ดังรูปที่ 14 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 14 แสดงตัวอยางหนาจอเมื่อเลือกเมนรัูบหนังสือจากภายนอก 
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2.3 การลงรับหนังสือจากภายนอกประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

- เลขรับหนังสือ   
- ประเภทเอกสาร 
- ระดับความสําคัญ 
- ความเรงดวน 
- ระดับความลบั 
- เลขที่เอกสาร 
- ลงวันที ่
- จากหนวยงาน 
- หมายเลขโทรศัพท 
- เร่ือง 
- เรียน 
- เสนทางหนังสือ (กรณีเปนหนังสือที่มีเสนทางเฉพาะ) 
- ถึงหนวยงาน 
- เอกสารตนฉบับ 
- หมายเหต ุ
- ส่ิงที่แนบมาดวย 
- อางถึง  

2.4 ใหผูใชงานกรอกขอมูลหนังสือใหครบถวน โดยเฉพาะขอมูลที่มีเครื่องหมาย * อยูดานหลัง 
เมื่อกรอกขอมูลเสร็จเรียบรอยแลวใหกดปุม     ระบบจะบันทึกขอมูลและกลับมาสู
หนาจอทะเบียนหนังสือรับ  

2.5 ผูใชงานสามารถดูรายละเอียดขอมูลทะเบียนหนังสือรับตามสถานะตางๆ ดังนี้ 
- ทั้งหมด 
- เอกสารที่ยังไมไดรับ 
- เอกสารที่รับแลว 
- เอกสารที่ถูกสงคืน 
- เอกสารที่รับคืนจากหนวยงาน 
- เอกสารที่แจกจายแลว 
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2.6 โดยเมื่อเลือกสถานะของหนังสือดานซายมือแลวหนาจอจะแสดงรายละเอียด ดังรูปที่ 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 15 แสดงตัวอยางหนาจอเมื่อเลือกดูหนังสือตามสถานะตางๆ 
 

3. การสงหนังสือ   
3.1 ใหเลือกเมนู  “ทะเบียนหนังสือสง”   ดังรูปที่ 16 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

รูปที่ 16 แสดงตัวอยางหนาจอเมื่อเลือกเมนสูารบรรณ 
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3.2 ระบบจะแสดงรายการหนังสือที่สงแลวของปปจจุบัน และจะแสดงเฉพาะหนังสือที่ผูรับยัง
ไมไดทําการรบัหนังสือเทานั้น ดังรูปที่ 17 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รูปที่ 17 แสดงตัวอยางหนาจอเมื่อเลือกเมนทูะเบียนหนงัสือสง 
 

3.3 ใหกดปุม                               ระบบจะแสดงหนาจอใหบันทึกรายละเอียดตางๆ ในการ

สรางหนังสือสง ดังรูปที่ 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 18 แสดงตัวอยางหนาจอสรางหนังสือสง 
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3.4 จากรูปที่ 18  ใหกรอกขอมูลหนังสือโดยเฉพาะขอมูลที่มี  *  ดานหลัง เปนขอมูลที่ตองกรอก

ใหครบ ระบบจึงจะทําการบนัทึกขอมูล ซ่ึงขอมูลทั้งหมดประกอบดวย 
- ทะเบียนหนงัสือสง (เลือกวาเปนหนังสือสงภายใน/ภายนอก) 
- หนังสือเวยีน (เลือกในกรณีเปนหนังสือเวยีนภายในเทานั้น) 
- ระดับความสําคัญ 
- ความเรงดวน 
- ระดับความลบั 
- เลขที่เอกสาร 
- ลงวันที ่
- จากหนวยงาน 
- หมายเลขโทรศัพท 
- เร่ือง 
- เรียน 
- เสนทางหนังสือ (กรณีเปนหนังสือสงภายใน) 
- ถึงหนวยงาน 
- เอกสารตนฉบับ ใหสแกนเอกสารตนฉบับเขาระบบ 
- หมายเหต ุ
- ส่ิงที่แนบมาดวย ใหแนบไฟลเอกสารสิ่งที่แนบมาดวยเขาระบบ 
- อางถึง ใหแนบไฟลเอกสารอางถึงเขาระบบ 

3.5 เมื่อกรอกขอมูลเสร็จเรยีบรอยแลวใหกดปุม   ระบบจะทําการบันทึกขอมูล
และกลับมาสูหนาจอทะเบียนหนังสือสง (รูปที่ 17) ซ่ึงผูใชงานสามารถดูรายละเอียดขอมูล
หนังสือที่สงไปแลวได โดยผูใชงานสามารถดูขอมูลทะเบียนหนังสือสงไดตามสถานะตางๆ 
ดังนี้ (รูปที่ 19) 

- ทั้งหมด 
- หนังสือที่ปลายทางยังไมไดรับ 
- หนังสือที่ปลายทางกําลังดําเนินการ 
- หนังสือที่สงออกภายนอก 

 

 

 

 

 

รูปที่ 19 แสดงตัวอยางหนาจอการเลือกดูสถานะหนังสือสง 
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 การแนบไฟลเอกสารเขาระบบ 

- กรณีที่ผูใชงานตองการแนบไฟลเอกสาร (หนังสือตนฉบับ  อางถึง  ส่ิงที่สงมาดวย) ใน
ขั้นตอนการสรางหนังสือสง (รูปที่ 18)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 19 แสดงตัวอยางหนาจอการสรางหนังสือสงกรณีตองการแนบไฟลเอกสาร 
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- ผูใชงานสามารถแนบไฟลได 2 วิธี ดังนี้ 
1) Upload ใชนําเขาเอกสารกรณีที่มีไฟลอยูในเครื่อง 

- กดปุม                  จะปรากฎหนาจอใหเลือกไฟลเอกสารดังรูปที่ 20  
 
 
 
 
 

รูปที่ 20 แสดงตัวอยางหนาจอการเมื่อกดปุม Upload 
 

- จากนั้นใหกดไปที่ปุม                      จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 21 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 21 แสดงตัวอยางหนาจอการเมื่อกดปุม Browse 

 

- เลือกไฟลที่ตองการ Upload เขาสูระบบ แลวกด open จะปรากฏหนาจอดังรูป 22 
 
 
 
 

รูปที่ 22 แสดงตัวอยางหนาจอการหลังจากเลือกไฟลเอกสาร 

- กดปุม                 เพื่อทําการนําไฟลเขาสูระบบ ระบบจะกลับไปยังหนาจอสราง
หนังสือสง 
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2) Scan  ใชนําเขาเอกสารโดยการสแกนจากเครื่องสแกนเนอร 

- ใหกดไปที่  จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 23 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 23 แสดงตัวอยางหนาจอเมื่อเลือกปุม Scan 

 

- กดไปที่ ปุม   จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 24 แสดงตัวอยางหนาจอเมื่อเลือก Scan เอกสาร 
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- ใหทําการปรับแตงคาตางๆ และใสเอกสารที่ตองการนําเขาเพื่อทําการ Scan 

เอกสาร แลวกดปุม  จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 25 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 25 แสดงตัวอยางหนาจอเมื่อ Scan เอกสารเสร็จแลว 

- จากนั้นใหกดปุม  จะกลับไปยังหนาจอสรางหนังสือสง 
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มาตรฐานงาน 
- ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอกแตละเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จ

ภายในเวลา 5.15 นาที 
- ลงทะเบียนรับหนังสือภายในแตละเร่ืองในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จภายใน

เวลา 4.35 นาที 
- สงหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสแตละเรื่องใหเสร็จภายในเวลา 6 นาที 

 
ระบบติดตามประเมินผล 

ติดตามประเมินผลการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสทุก 6 เดือน เพื่อติดตามผล
การปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดจากแบบฟอรมบันทึกการรับและสงหนังสือของหนวยงาน 
 
เอกสารอางอิง 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
- ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยวาดวยงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 
- พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 
- คูมือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสจังหวัดกระบี่ 

 
แบบฟอรมท่ีใช 

- แบบฟอรมการรับหนังสือ (KB-Edocument-Receive 01) 
- แบบฟอรมการสงหนังสือ (KB-Edocument-Send 01) 

 
เอกสารบันทึก 

- เจาหนาที่งานสารบรรณของหนวยงานตองบันทึกขอมูลการรับหนังสือภายในและภายนอก
ของหนวยงานลงในแบบฟอรมบันทึกการรับหนังสือ (KB-Edocument-Receive 01) แยกเปนรายเดือน 
โดยเก็บรวบรวมไวในแฟมเอกสารการรับหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของหนวยงาน 

- เจาหนาที่งานสารบรรณของหนวยงานตองบันทึกขอมูลการสงหนังสือของหนวยงานลง
ในแบบฟอรมบันทึกการสงหนังสือ (KB-Edocument-Send 01) แยกเปนรายเดือน โดยเก็บรวบรวมไว
ในแฟมเอกสารการสงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของหนวยงาน 
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ภาคผนวก 
 
 
 



 

 
 
 

แบบฟอรม 
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KB-Edocument-Receive 01 

แบบฟอร์มบันทึกการรับหนังสือ 
หน่วยงาน............................................................................................................................. 

ประจําเดือน..........................................พ.ศ........................ 
 

ประเภทหนังสอื เลขที่
รับ 

เลขที่หนงัสือ ลงวันที ่ เรื่อง 
หน่วยงานต้น

ทาง 
หน่วยงาน
ปลายทาง ใน นอก 

เวลารับ
หนังสือ/เรื่อง 

วันที ่ ผู้รับ 

           

           

           

           

           

           

           



1 
KB-Edocument-Send 01 

แบบฟอร์มบันทึกการส่งหนังสือ 
หน่วยงาน............................................................................................................................. 

ประจําเดือน..........................................พ.ศ........................ 
 

เลขที่
ส่ง 

เลขที่หนงัสือ ลงวันที ่ เรื่อง หน่วยงานปลายทาง เวลาส่ง/เรื่อง วันที ่ ผู้ส่ง 

        

        

        

        

        

        

        

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอางองิ 
 
 
 



 
 
 
 

ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

และที่แกไขเพิ่มเติม 

 
 
 
 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
------------------ 

 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๐๖ เสีย
ใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้๑

  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖” 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๖ เปนตนไป๒

 ขอ ๓ ใหยกเลิก 
   ๓.๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๐๖ 
   ๓.๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลงชื่อในหนังสือราชการ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
   ๓.๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลงชื่อในหนังสือราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๑๖ 
 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี และคําส่ังอ่ืนใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบ
นี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน เวนแตกรณีที่กลาวในขอ ๕ 
 ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกสวนราชการ 
 สวนราชการใดมีความจําเปนที่ตองปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่ไดกําหนดไวใน
ระเบียบนี้ ใหขอทําความตกลงกับผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

                                                           
๑

 ความวรรคนี้ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  ความวา  

“โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อให
เหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบันที่มีการปฏิบัติงานสารบรรณดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และเปนการสอดคลอง
กับการบริหารราชการแนวทางใหมที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ ความคุมคา และการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สมควรวาง
ระบบงานสารบรรณใหเปนการดําเนินงานที่มีระบบ มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติ
ราชการ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้” 
๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๙๙ ง  วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๘) 

 หนา ๑ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 ขอ ๕๓ ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวย
การรักษาความลับของทางราชการ กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณไวเปนอยางอื่น ใหถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือระเบียบวาดวยการนั้น 
 ขอ ๖ ในระเบียบนี้ 
 “งานสารบรรณ”  หมายความวา งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแตการจัดทํา การรับ 
การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 
 “หนังสือ”  หมายความวา หนังสือราชการ 
 “อิเล็กทรอนิกส”๔  หมายความวา การประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟา คล่ืนแมเหล็กไฟฟา
หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธีการทางแสง วิธีการทาง
แมเหล็ก หรืออุปกรณที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชตางๆ เชนวานั้น 
 “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส”๕  หมายความวา การรับสงขอมูลขาวสารหรือหนังสือผาน
ระบบสื่อสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 “สวนราชการ”  หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งใน
ราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถ่ินหรือในตางประเทศ และ
ใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการใหปฏิบัติงานในเรื่อง
ใดๆ และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะ
เดียวกัน 
 ขอ ๗ คําอธิบายซึ่งกําหนดไวทายระเบียบ ใหถือวาเปนสวนประกอบที่ใชงานสารบรรณและให
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ 
 ขอ ๘ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งการแกไขเพิ่มเติมภาคผนวกและจัดทําคําอธิบาย กับใหมี
หนาที่ดําเนินการฝกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
 การตีความ การวินิจฉัยปญหา และการแกไขเพิ่มเติมภาคผนวก และคําอธิบายตามวรรคหนึ่ง ปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีจะขอความเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได 

                                                           
๓ ขอ ๕ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๓ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ

ใหใชความที่พิมพไวแทน 
๔ บทนิยามนี้เพิ่มเติมโดยขอ ๔ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๕ บทนิยามนี้เพิ่มเติมโดยขอ ๔ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 หนา ๒ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

หมวด ๑ 
ชนิดของหนังสือ 

------------------ 
 ขอ ๙๖ หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก 
   ๙.๑ หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ 
   ๙.๒ หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือท่ีมีไปถึง
บุคคลภายนอก 
   ๙.๓ หนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงสวน
ราชการ 
   ๙.๔ เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ 
   ๙.๕ เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 
   ๙.๖ ขอมูลขาวสารหรือหนังสือที่ไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 ขอ ๑๐ หนังสือ มี ๖ ชนิด คือ 
   ๑๐.๑ หนังสือภายนอก 
   ๑๐.๒ หนังสือภายใน 
   ๑๐.๓ หนังสือประทับตรา 
   ๑๐.๔ หนังสือส่ังการ 
   ๑๐.๕ หนังสือประชาสัมพันธ 
   ๑๐.๖ หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 
 

สวนที่ ๑ 
หนังสือภายนอก 
------------------ 

 ขอ ๑๑ หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑเปน
หนังสือติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือท่ีมีถึง
บุคคลภายนอก ใหจัดทําตามแบบที่ ๑ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

                                                           
๖ ขอ ๙ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ

ใหใชความที่พิมพไวแทน 
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   ๑๑.๑ ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง ตามที่กําหนดไวใน
ภาคผนวก ๑ ทับเลขทะเบียนหนังสือสง สําหรับหนังสือของคณะกรรมการใหกําหนดรหัสตัวพยัญชนะ
เพิ่มขึ้นไดตามความจําเปน 
   ๑๑.๒ สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงชื่อสวนราชการ สถานที่ราชการหรือ
คณะกรรมการซึ่งเปนเจาของหนังสือนั้น และโดยปกติใหลงที่ตั้งไวดวย 
   ๑๑.๓ วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช
ที่ออกหนังสือ 
   ๑๑.๔ เร่ือง ใหลงเรื่องยอที่เปนใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เปน
หนังสือตอเนื่องโดยปกติใหลงเร่ืองของหนังสือฉบับเดิม 
   ๑๑.๕ คําขึ้นตน ใหใชคําขึ้นตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําขึ้นตน
สรรพนาม และคําลงทาย ที่กําหนดไวในภาคผนวก ๒ แลวลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง หรือช่ือ
บุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่ 
   ๑๑.๖ อางถึง (ถามี) ใหอางถึงหนังสือที่เคยมีติดตอกันเฉพาะหนังสือท่ีสวนราชการผูรับ
หนังสือไดรับมากอนแลว จะจากสวนราชการใดก็ตาม โดยใหลงชื่อสวนราชการเจาของหนังสือและเลขที่
หนังสือ วันที่ เดือน ปพุทธศักราชของหนังสือนั้น 
    การอางถึง ใหอางถึงหนังสือฉบับสุดทายที่ติดตอกันเพียงฉบับเดียว เวนแตมีเร่ือง
อ่ืนที่เปนสาระสําคัญตองนํามาพิจารณา จึงอางถึงหนังสือฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะใหทราบ
ดวย 
   ๑๑.๗ ส่ิงที่สงมาดวย (ถามี) ใหลงชื่อส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสารที่สงไปพรอมกับ
หนังสือนั้น ในกรณีที่ไมสามารถสงไปในซองเดียวกันไดใหแจงดวยวาสงไปโดยทางใด 
   ๑๑.๘ ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย หากมีความประสงค
หลายประการใหแยกเปนขอๆ 
   ๑๑.๙ คําลงทาย ใหใชคําลงทายตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําขึ้นตน 
สรรพนาม และคําลงทาย ที่กําหนดไวในภาคผนวก ๒ 
   ๑๑.๑๐ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือเจาของหนังสือ และใหพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือ
ไวใตลายมือช่ือ ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในภาคผนวก ๓ 
   ๑๑.๑๑ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของเจาของหนังสือ 
   ๑๑.๑๒ สวนราชการเจาของเรื่อง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออก
หนังสือ ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับการะทรวงหรือทบวง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง
ทั้งระดับกรมและกอง ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับกรมลงมาใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง
เพียงระดับกองหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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   ๑๑.๑๓ โทร.  ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่
ออกหนังสือ และหมายเลขภายในตูสาขา (ถามี) ไวดวย 
   ๑๑.๑๔ สําเนาสง (ถามี) ในกรณีที่ผูสงจัดทําสําเนาสงไปใหสวนราชการหรือบุคคลอื่น
ทราบ และประสงคจะใหผูรับทราบวาไดมีสําเนาสงไปใหผูใดแลว ใหพิมพช่ือเต็มหรือช่ือยอของสวน
ราชการหรือช่ือบุคคลที่สงสําเนาไปให เพื่อใหเปนที่เขาใจระหวางผูสงและผูรับ ถาหากมีรายช่ือท่ีสงมากให
พิมพวาสงไปตามรายชื่อที่แนบและแนบรายชื่อไปดวย 

 
สวนที่ ๒ 

หนังสือภายใน 
------------------ 

 ขอ ๑๒ หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก เปน
หนังสือติดตอภายในกระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ และใหจัดทําตาม
แบบที่ ๒ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๑๒.๑ สวนราชการ ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ 
โดยมีรายละเอียดพอสมควร โดยปกติถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับกรมขึ้นไปใหลงชื่อสวน
ราชการเจาของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับต่ํากวากรมลงมา ใหลง
ช่ือสวนราชการเจาของเรื่องเพียงระดับกอง หรือสวนราชการเจาของเรื่องพรอมทั้งหมายเลขโทรศัพท (ถามี) 
   ๑๒.๒ ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง ตามที่กําหนดไวใน
ภาคผนวก ๑ ทับเลขทะเบียนหนังสือสง สําหรับหนังสือของคณะกรรมการใหกําหนดรหัสตัวพยัญชนะ
เพิ่มขึ้นไดตามความจําเปน 
   ๑๒.๓ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออก
หนังสือ 
   ๑๒.๔ เร่ือง ใหลงเรื่องยอที่เปนใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เปน
หนังสือตอเนื่องโดยปกติใหลงเร่ืองของหนังสือฉบับเดิม 
   ๑๒.๕ คําขึ้นตน ใหใชคําขึ้นตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําขึ้นตน 
สรรพนาม และคําลงทาย ที่กําหนดไวในภาคผนวก ๒ แลวลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง หรือช่ือ
บุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่ 
   ๑๒.๖ ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย หากมีความประสงค
หลายประการ ใหแยกเปนขอๆ ในกรณีที่มีการอางถึงหนังสือท่ีเคยมีติดตอกันหรือมีส่ิงที่สงมาดวย ใหระบุ
ไวในขอนี้ 
   ๑๒.๗ ลงชื่อและตําแหนง ใหปฏิบัติตามขอ ๑๑.๑๐ และขอ ๑๑.๑๑ โดยอนุโลม 
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 ในกรณีที่กระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดใดประสงคจะกําหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะเพื่อใชตาม
ความเหมาะสมก็ใหกระทําได 
 

สวนที่ ๓ 
หนังสือประทบัตรา 

------------------ 
 ขอ ๑๓ หนังสือประทับตรา คือ หนังสือท่ีใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมขึ้นไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมขึ้นไป เปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับตรา 
 หนังสือประทับตราใหใชไดทั้งระหวางสวนราชการกับสวนราชการ และระหวางสวนราชการกับ
บุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไมใชเร่ืองสําคัญ ไดแก 
   ๑๓.๑ การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
   ๑๓.๒ การสงสําเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
   ๑๓.๓ การตอบรับทราบที่ไมเกี่ยวกับราชการสําคัญหรือการเงิน 
   ๑๓.๔ การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ 
   ๑๓.๕ การเตือนเรื่องที่คาง 
   ๑๓.๖ เร่ืองซึ่งหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนดโดยทําเปนคําสั่งใหใช
หนังสือประทับตรา 
 ขอ ๑๔ หนังสือประทับตรา ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ ๓ ทายระเบียบ โดย
กรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๑๔.๑ ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง ตามที่กําหนดไวใน
ภาคผนวก ๑ ทับเลขทะเบียนหนังสือสง 
   ๑๔.๒ ถึง ใหลงชื่อสวนราชการ หนวยงาน หรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง 
   ๑๔.๓ ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย 
   ๑๔.๔ ช่ือสวนราชการที่สงหนังสือออก ใหลงชื่อสวนราชการที่สงหนังสือออก 
   ๑๔.๕ ตราชื่อสวนราชการ ใหประทับตราชื่อสวนราชการตามขอ ๗๒ ดวยหมึกแดง 
และใหผูรับผิดชอบลงลายมือช่ือยอกํากับตรา 
   ๑๔.๖ วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือนและตัวเลขของปพุทธศักราช
ที่ออกหนังสือ 
   ๑๔.๗ สวนราชการเจาของเรื่อง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องหรือหนวยงานที่ออก
หนังสือ 
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   ๑๔.๘ โทร. หรือที่ตั้ง ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่องและ
หมายเลขภายในตูสาขา (ถามี) ดวย ในกรณีที่ไมมีโทรศัพท ใหลงที่ตั้งของสวนราชการเจาของเรื่องโดยให
ลงตําบลที่อยูตามความจําเปน และแขวงไปรษณีย (ถามี) 
 

สวนที่ ๔ 
หนังสือส่ังการ 
------------------ 

 ขอ ๑๕ หนังสือส่ังการ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดแบบ
ไวโดยเฉพาะ 
 หนังสือส่ังการมี ๓ ชนิด ไดแก คําส่ัง ระเบียบ และขอบังคับ 
 ขอ ๑๖ คําสั่ง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย ใช
กระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ ๔ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๑๖.๑ คําส่ัง ใหลงชื่อสวนราชการหรือตําแหนงของผูมีอํานาจที่ออกคําส่ัง 
   ๑๖.๒ ที่ ใหลงเลขที่ที่ออกคําสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข ๑ เรียงเปนลําดับไปจนสิ้นป
ปฏิทิน ทับเลขปพุทธศักราชที่ออกคําส่ัง 
   ๑๖.๓ เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองที่ออกคําส่ัง 
   ๑๖.๔ ขอความ ใหอางเหตุที่ออกคําสั่ง และอางถึงอํานาจที่ใหออกคําสั่ง (ถามี) ไวดวย 
และจึงลงขอความที่ส่ัง และวันใชบังคับ 
   ๑๖.๕ ส่ัง ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช
ที่ออกคําส่ัง  
   ๑๖.๖ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือผูออกคําส่ัง และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใต
ลายมือช่ือ 
   ๑๖.๗ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกคําส่ัง 
 ขอ ๑๗ ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมาย
หรือไมก็ได เพื่อถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษตราครุฑและใหจัดทําตามแบบที่ ๕ ทาย
ระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๑๗.๑ ระเบียบ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกระเบียบ 
   ๑๗.๒ วาดวย ใหลงชื่อของระเบียบ 
   ๑๗.๓ ฉบับที่ ถาเปนระเบียบที่กลาวถึงเปนครั้งแรกในเรื่องนั้น ไมตองลงวาเปนฉบับที่
เทาใด แตถาเปนระเบียบเรื่องเดียวกันที่มีการแกไขเพิ่มเติมใหลงเปน ฉบับที่ ๒ และที่ถัดๆ ไปตามลําดับ 
   ๑๗.๔ พ.ศ. ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกระเบียบ 
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   ๑๗.๕ ขอความ ใหอางเหตุผลโดยยอ เพื่อแสดงถึงความมุงหมายที่ตองออกระเบียบและ
อางถึงกฎหมายที่ใหอํานาจออกระเบียบ (ถามี) 
   ๑๗.๖ ขอ ใหเรียงขอความที่จะใชเปนระเบียบเปนขอๆ โดยใหขอ ๑ เปนชื่อระเบียบ ขอ 
๒ เปนวันใชบังคับกําหนดวาใหใชบังคับตั้งแตเมื่อใด และขอสุดทาย เปนขอผูรักษาการ ระเบียบใดถามีมาก
ขอหรือหลายเรื่องจะแบงเปนหมวดก็ได โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทายกอนที่จะขึ้นหมวด ๑ 
   ๑๗.๗ ประกาศ ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของป
พุทธศักราชที่ออกระเบียบ 
   ๑๗.๘ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือผูออกระเบียบ และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใต
ลายมือช่ือ 
   ๑๗.๙ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกระเบียบ 
 ขอ ๑๘ ขอบังคับ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายที่บัญญัติใหกระทําได ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ ๖ ทายระเบียบ โดยกรอก
รายละเอียด ดังนี้ 
   ๑๘.๑ ขอบังคับ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขอบังคับ 
   ๑๘.๒ วาดวย ใหลงชื่อของขอบังคับ 
   ๑๘.๓ ฉบับที่ ถาเปนขอบังคับที่กลาวถึงเปนครั้งแรกในเรื่องนั้น ไมตองลงวาเปนฉบับที่
เทาใด แตถาเปนขอบังคับเรื่องเดียวกันที่มีการแกไขเพิ่มเติมใหลงเปนฉบับที่ ๒ และที่ถัด ๆ ๆไปตามลําดับ 
   ๑๘.๔ พ.ศ. ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกขอบังคับ 
   ๑๘.๕ ขอความ ใหอางเหตุผลโดยยอเพื่อแสดงถึงความมุงหมายที่ตองออกขอบังคับและ
อางถึงกฎหมายที่ใหอํานาจออกขอบังคับ 
   ๑๘.๖ ขอ ใหเรียงขอความที่จะใชบังคับเปนขอๆ โดยให ขอ ๑ เปนชื่อขอบังคับ ขอ ๒ 
เปนวันที่ใชบังคับกําหนดวาใหใชบังคับตั้งแตเมื่อใด และขอสุดทายเปนขอผูรักษาการ ขอบังคับใดถามีมาก
ขอหรือหลายเรื่องจะแบงเปนหมวดก็ได โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทายกอนที่จะขึ้นหมวด ๑ 
   ๑๘.๗ ประกาศ ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของป
พุทธศักราชที่ออกขอบังคับ 
   ๑๘.๘ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือผูออกขอบังคับ และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไว
ใตลายมือช่ือ 
   ๑๘.๙ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกขอบังคับ 
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สวนที่ ๕ 
หนังสือประชาสัมพันธ 

------------------ 
 ขอ ๑๙ หนังสือประชาสัมพันธ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมาย
กําหนดแบบไวโดยเฉพาะ 
 หนังสือประชาสัมพันธมี ๓ ชนิด ไดแก ประกาศ แถลงการณ และขาว 
 ขอ ๒๐ ประกาศ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหทราบ หรือแนะแนวทาง
ปฏิบัติ ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ ๗ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๒๐.๑ ประกาศ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกประกาศ 
   ๒๐.๒ เร่ืองใหลงชื่อเร่ืองที่ประกาศ 
   ๒๐.๓ ขอความ ใหอางเหตุผลที่ตองออกประกาศและขอความที่ประกาศ 
   ๒๐.๔ ประกาศ ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของป
พุทธศักราชที่ออกประกาศ 
   ๒๐.๕ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือผูออกประกาศ และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใต
ลายมือช่ือ 
   ๒๐.๖ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกประกาศ 
 ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหทําเปนแจงความ ใหเปลี่ยนคําวาประกาศ เปน แจงความ 
 ขอ ๒๑ แถลงการณ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการของทาง
ราชการ หรือเหตุการณหรือกรณีใดๆ ใหทราบขัดเจนโดยทั่วกัน ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบ
ที่ ๘ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๒๑.๑ แถลงการณ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกแถลงการณ 
   ๒๑.๒ เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองที่ออกแถลงการณ 
   ๒๑.๓ ฉบับที่ ใชในกรณีที่จะตองออกแถลงการณหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ตอเนื่องกัน 
ใหลงฉบับที่เรียงตามลําดับไวดวย 
   ๒๑.๔ ขอความ ใหอางเหตุผลที่ตองออกแถลงการณและขอความที่แถลงการณ 
   ๒๑.๕ สวนราชการที่ออกแถลงการณ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกแถลงการณ 
   ๒๑.๖ วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช
ที่ออกแถลงการณ 
 ขอ ๒๒ ขาว คือ บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ ใหจัดทําตามแบบที่ ๙ 
ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๒๒.๑ ขาว ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขาว 
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   ๒๒.๒ เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองที่ออกขาว 
   ๒๒.๓ ฉบับที่ ใชในกรณีที่จะตองออกขาวหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ตอเนื่องกัน ใหลง
ฉบับที่เรียงตามลําดับไวดวย 
   ๒๒.๔ ขอความ ใหลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของขาว 
   ๒๒.๕ สวนราชการที่ออกขาว ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขาว 
   ๒๒.๖ วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช
ที่ออกขาว 
 

สวนที่ ๖ 
หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรอืรับไวเปนหลักฐานในราชการ 

------------------ 
 ขอ ๒๓ หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นรับไวเปนหลักฐานในราชการ คือ หนังสือท่ีทางราชการทําขึ้น
นอกจากที่กลาวมาแลวขางตน หรือหนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึง
สวนราชการ และสวนราชการรับไวเปนหลักฐานของทางราชการ มี ๔ ชนิด คือ หนังสือรับรองรายงานการ
ประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน 
 ขอ ๒๔ หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่สวนราชการออกใหเพื่อรับรองแก บุคคลนิติบุคคล หรือ
หนวยงาน เพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดใหปรากฏแกบุคคลโดยทั่วไปไมจําเพราะเจาะจง ใชกระดาษ
ตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ ๑๐ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๒๔.๑ เลขที่ ใหลงที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแตเลขที่ ๑ เรียงเปนลําดับไป
จนถึงสิ้นปปฏิทิน ทับเลขปพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง หรือลงเลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบ
หนังสือภายนอกอยางหนึ่งอยางใด 
   ๒๔.๒ สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงชื่อของสวนราชการซึ่งเปนเจาของหนังสือนั้น 
และจะลงสถานที่ตั้งของสวนราชการเจาของหนังสือดวยก็ได 
   ๒๔.๓ ขอความ ใหลงขอความขึ้นตนวา หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา แลวตอดวย
ช่ือบุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานที่ทางราชการรับรอง ในกรณีเปนบุคคลใหพิมพช่ือเต็ม โดยมีคํานําหนา
นาม ช่ือ นามสกุล ตําแหนงหนาที่ และสังกัดหนวยงานที่ผูนั้นทํางานอยูอยางชัดแจง แลวจึงลงขอความที่
รับรอง 
   ๒๔.๔ ใหไว ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของป
พุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง 
   ๒๔.๕ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือหัวหนาสวนราชการผูออกหนังสือหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใตลายมือช่ือ 
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   ๒๔.๖ ตําแหนง ใหลงตําแหนง ของผูลงลายมือช่ือในหนังสือ 
   ๒๔.๗ รูปถายและลายมือช่ือผูไดรับการรับรอง ในกรณีที่การรับรองเปนเรื่องสําคัญที่
ออกใหแกบุคคลใหติดรูปถายของผูที่ไดรับการรับรอง ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร หนาตรง ไมสวมหมวก 
ประทับตราชื่อสวนราชการที่ออกหนังสือบนขอบลางดานขวาของรูปถายคาบตอลงบนแผนกระดาษ และ
ใหผูนั้นลงลายมือช่ือไวใตรูปถายพรอมทั้งพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใตลายมือช่ือดวย 
 ขอ ๒๕ รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และมติ
ของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน ใหจัดทําตามแบบที่ ๑๑ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๒๕.๑ รายงานการประชุม ใหลงชื่อคณะที่ประชุมหรือช่ือการประชุมนั้น 
   ๒๕.๒ คร้ังที่ ใหลงครั้งที่ประชุม 
   ๒๕.๓ เมื่อ ใหลงวันเดือนปที่ประชุม 
   ๒๕.๔ ณ ใหลงสถานที่ที่ประชุม 
   ๒๕.๕ ผูมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะที่ประชุมซึ่ง
มาประชุมในกรณีที่มีผูมาประชุมแทนใหลงชื่อผูมาประชุมแทน และลงวามาประชุมแทนผูใดหรือตําแหนง
ใด 
   ๒๕.๖ ผูไมมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่
ประชุมซ่ึงมิไดมาประชุมพรอมทั้งเหตุผล (ถามี) 
   ๒๕.๗ ผูเขารวมประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่มิไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่
ประชุมซ่ึงไดเขารวมประชุม (ถามี) 
   ๒๕.๘ เร่ิมประชุมเวลา ใหลงเวลาที่เร่ิมประชุม 
   ๒๕.๙ ขอความ ใหบันทึกขอความที่ประชุม โดยปกติใหเร่ิมตนดวยประธานกลาวเปด
ประชุมและเรื่องที่ประชุม กับมติหรือขอสรุปของที่ประชุมในแตละเรื่องตามลําดับ 
   ๒๕.๑๐ เลิกประชุมเวลา ใหลงเวลาที่เลิกประชุม 
   ๒๕.๑๑ ผูจดรายงานการประชุม ใหลงชื่อผูจดรายงานการประชุมครั้งนั้น 
 ขอ ๒๖ บันทึก คือ ขอความซึ่งผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชาสั่งการ
แกผูใตบังคับบัญชา หรือขอความที่เจาหนาที่หรือหนวยงานระดับต่ํากวาสวนราชการระดับกรมติดตอกันใน
การปฏิบัติราชการ โดยปกติใหใชกระดาษบันทึกขอความ และใหมีหัวขอดังตอไปนี้ 
   ๒๖.๑ ช่ือตําแหนงที่บันทึกถึง โดยใชคําขึ้นตนตามที่กําหนดไวภาคผนวก ๒ 
   ๒๖.๒ สาระสําคัญของเรื่อง ใหลงใจความของเรื่องที่บันทึก ถามีเอกสารประกอบก็ให
ระบุไวดวย 
   ๒๖.๓ ช่ือและตําแหนง ใหลงลายมือช่ือและตําแหนงของผูบันทึก และในกรณีที่ไมใช
กระดาษบันทึกขอความ ใหลงวันเดือนปที่บันทึกไวดวย 

 หนา ๑๑ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 การบันทึกตอเนื่อง โดยปกติใหผูบันทึกระบุคําขึ้นตน ใจความบันทึก และลงชื่อเชนเดียวกับที่ได
กลาวไวขางตน และใหลงวัน เดือน ป กํากับใตลายมือช่ือผูบันทึก หากไมมีความเห็นใดเพิ่มเติมใหลงชื่อและ
วัน เดือน ป กํากับเทานั้น 
 ขอ ๒๗๗ หนังสืออ่ืน คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
เพื่อเปนหลักฐานในราชการ ซ่ึงรวมถึงภาพถาย ฟลม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ และส่ือกลางบันทึก
ขอมูลดวย หรือหนังสือของบุคคลภายนอก ที่ยื่นตอเจาหนาที่ และเจาหนาที่ไดรับเขาทะเบียนรับหนังสือ
ของทางราชการแลว มีรูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง กรม จะกําหนดขึ้นใชตามความเหมาะสม เวนแตมี
แบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องใหทําตามแบบ เชน โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวน
และสอบสวน และคํารอง เปนตน 
 ส่ือกลางบันทึกขอมูลตามวรรคหนึ่ง หมายความถึง ส่ือใดๆ ที่อาจใชบันทึกขอมูลไดดวยอุปกรณ
ทางอิเล็กทรอนิกส เชน แผนบันทึกขอมูล เทปแมเหล็ก จานแมเหล็ก แผนซีดี-อานอยางเดียว หรือแผนดิจิทัล
อเนกประสงค เปนตน 
 

สวนที่ ๗ 
บทเบ็ดเตล็ด 

------------------ 
 ขอ ๒๘ หนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ เปนหนังสือที่ตองจัดสงและดําเนินการทางสารบรรณ
ดวยความรวดเร็วเปนพิเศษ แบงเปน ๓ ประเภท คือ 
   ๒๘.๑ ดวนที่สุด ใหเจาหนาที่ปฏิบัติในทันทีที่ไดรับหนังสือนั้น 
   ๒๘.๒ ดวนมาก ใหเจาหนาที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
   ๒๘.๓ ดวน ใหเจาหนาที่ปฏิบัติเร็วกวาปกติ เทาที่จะทําได 
 ใหระบุช้ันความเร็วดวยตัวอักษรสีแดงขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพโปง ๓๒ พอยท ใหเห็นชัดบน
หนังสือและบนซอง ตามที่กําหนดไวในแบบที่ ๑ แบบที่ ๒ แบบที่ ๓ และแบบที่ ๑๕ ทายระเบียบ โดยให
ระบุคําวา ดวนที่สุด ดวนมาก หรือดวน สําหรับหนังสือตามขอ ๒๘.๑ ขอ ๒๘.๒ และขอ ๒๘.๓ แลวแต
กรณี 
 ในกรณีที่ตองการใหหนังสือสงถึงผูรับภายในเวลาที่กําหนด ใหระบุคําวา ดวนภายในแลวลงวัน 
เดือน ป และกําหนดเวลาที่ตองการใหหนังสือนั้นไปถึงผูรับ กับใหเจาหนาที่สงถึงผูรับซ่ึงระบุบนหนาซอง
ภายในเวลาที่กําหนด 

                                                           
๗

 ขอ ๒๗ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๖ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๑๒ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 ขอ ๒๙๘ การติดตอราชการนอกจากจะดําเนินการโดยหนังสือที่เปนเอกสารสามารถดําเนินการ
ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสได 
 ในกรณีที่ติดตอราชการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ใหผูสงตรวจสอบผลการสงทุกครั้งและ
ใหผูรับแจงตอบรับ เพื่อยืนยันวาหนังสือไดจัดสงไปยังผูรับเรียบรอยแลว และสวนราชการผูสงไมตองจัดสง
หนังสือเปนเอกสาร เวนแตกรณีเปนเรื่องสําคัญจําเปนตองยืนยันเปนเอกสาร ใหทําเอกสารยืนยันตามไป
ทันที 
 การสงขอความทางเครื่องมือส่ือสาร เชน โทรเลข วิทยุโทรเลข โทรพิมพ โทรศัพท วิทยุส่ือสาร 
วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน เปนตน ใหผูรับปฏิบัติเชนเดียวกับไดรับหนังสือ ในกรณีที่จะเปนตอง
ยืนยันเปนหนังสือ ใหทําหนังสือยืนยันตามไปทันที 
 การสงขอความทางเครื่องมือส่ือสารซึ่งไมมีหลักฐานปรากฏชัดแจง เชน ทางโทรศัพท วิทยุสื่อสาร 
วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน เปนตน ใหผูสงและผูรับบันทึกขอความไวเปนหลักฐาน 
 ขอ ๓๐ หนังสือที่จัดทําขึ้นโดยปกติใหมีสําเนาคูฉบับเก็บไวที่ตนเรื่อง ๑ ฉบับ และใหมีสําเนาเก็บ
ไวที่หนวยงานสารบรรณกลาง ๑ ฉบับ 
 สําเนาคูฉบับใหผูลงชื่อลงลายมือช่ือหรือลายมือช่ือยอ และใหผูราง ผูพิมพ และผูตรวจลงลายมือช่ือ
หรือลายมือช่ือยอไวที่ขางทายขอบลางดานขวาของหนังสือ 
 ขอ ๓๑ หนังสือที่เจาของหนังสือเห็นวามีสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของควรไดรับทราบดวย โดยปกติ
ใหสงสําเนาไปใหทราบโดยทําเปนหนังสือประทับตรา 
 สําเนาหนังสือนี้ใหมีคํารับรองวา สําเนาถูกตอง โดยใหเจาหนาที่ตั้งแตระดับ ๒ หรือเทียบเทาขึ้นไป 
ซ่ึงเปนเจาของเรื่องลงลายมือช่ือรับรอง พรอมทั้งลงชื่อตัวบรรจงและตําแหนงที่ขอบลางของหนังสือ 
 ขอ ๓๒ หนังสือเวียน คือ หนังสือท่ีมีถึงผูรับเปนจํานวนมาก มีใจความอยางเดียวกัน ใหเพิ่มรหัส
ตัวพยัญชนะ ว หนาเลขทะเบียนหนังสือสง ซ่ึงกําหนดเปนเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ เร่ิมตั้งแตเลข ๑ 
เรียงเปนลําดับไปจนถึงส้ินปปฏิทิน หรือใชเลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือภายนอกอยางหนึ่งอยาง
ใด 
 เมื่อผูรับไดรับหนังสือเวียนแลวเห็นวาเรื่องนั้นจะตองใหหนวยงานหรือบุคคลในบังคับบัญชาใน
ระดับตางๆ ไดรับทราบดวย ก็ใหมีหนาที่จัดทําสําเนาหรือจัดสงใหหนวยงานหรือบุคคลเหลานั้นโดยเร็ว 
 ขอ ๓๓ สรรพนามที่ใชในหนังสือ ใหใชตามฐานะแหงความสัมพันธระหวางเจาของหนังสือและ
ผูรับหนังสือตามภาคผนวก ๒ 
 ขอ ๓๔ หนังสือภาษาตางประเทศ ใหใชกระดาษตราครุฑ 

                                                           
๘

 ขอ ๒๙ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๗ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๑๓ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 หนังสือที่เปนภาษาอังกฤษ ใหทําตามแบบที่กําหนดไวในภาคผนวก ๔ 
 สําหรับหนังสือที่เปนภาษาอื่นๆ ซ่ึงมิใชภาษาอังกฤษ ใหเปนไปตามประเพณีนิยม 
 

หมวด ๒ 
การรับและสงหนังสือ 

------------------ 
สวนที่ ๑ 

การรับหนังสือ 
------------------ 

 ขอ ๓๕๙ หนังสือรับ คือ หนังสือที่ไดรับเขามาจากภายนอก ใหเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณ
กลางปฏิบัติตามที่กําหนดไวในสวนนี้ 
 การรับหนังสือที่มีช้ันความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ให
ผูใชงานหรือผูปฏิบัติงานที่ไดรับการแตงตั้งใหเขาถึงเอกสารลับแตละระดับ เปนผูรับผานระบบการรักษา
ความปลอดภัย โดยใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
 ขอ ๓๖ จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือเพื่อดําเนินการกอนหลังและใหผูเปด
ซองตรวจเอกสาร หากไมถูกตองใหติดตอสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ เพื่อ
ดําเนินการใหถูกตอง หรือบันทึกขอบกพรองไวเปนหลักฐาน แลวจึงดําเนินการเรื่องนั้นตอไป 
 ขอ ๓๗ ประทับตรารับหนังสือตามแบบที่ ๑๒ ทายระเบียบ ที่มุมบนดานขวาของหนังสือ โดย
กรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๓๗.๑ เลขรับ ใหลงเลขที่รับตามเลขที่รับในทะเบียน 
   ๓๗.๒ วันที่ ใหลงวันเดือนปที่รับหนังสือ 
   ๓๗.๓ เวลา ใหลงเวลาที่รับหนังสือ 
 ขอ ๓๘ ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับตามแบบที่ ๑๓ ทายระเบียบโดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 
   ๓๘.๑ ทะเบียนหนังสือรับ วันที่ เดือน พ.ศ. ใหลงวันเดือนปที่ลงทะเบียน 
   ๓๘.๒ เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลําดับติดตอกันไป
ตลอดปปฏิทิน เลขทะเบียนของหนังสือรับจะตองตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ 
   ๓๘.๓ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือที่รับเขามา 

                                                           
๙

 ขอ ๓๕ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๘ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๑๔ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

   ๓๘.๔ ลงวันที่ ใหลงวันเดือนป ของหนังสือที่รับเขามา 
   ๓๘.๕ จาก ใหลงตําแหนงเจาของหนังสือหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคลในกรณีที่
ไมมีตําแหนง 
   ๓๘.๖ ถึง ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึงหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคลใน
กรณีที่ไมมีตําแหนง 
   ๓๘.๗ เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลงสรุปเรื่องยอ 
   ๓๘.๘ การปฏิบัติ ใหบันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
   ๓๗.๙ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
 ขอ ๓๙ จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแลวสงใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการโดยใหลงชื่อ
หนวยงานที่รับหนังสือนั้นในชอง การปฏิบัติ ถามีช่ือบุคคลหรือตําแหนงที่เกี่ยวของกับการรับหนังสือ ใหลง
ช่ือหรือตําแหนงไวดวย 
 การสงหนังสือที่ลงทะเบียนรับแลวไปใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการตามวรรคหนึ่ง จะสง
โดยใชสมุดสงหนังสือตามขอ ๔๘ หรือใหผูรับหนังสือลงชื่อและวันเดือนปที่รับหนังสือไวเปนหลักฐานใน
ทะเบียนรับหนังสือก็ได 
 การดําเนินการตามขั้นตอนนี้จะเสนอผานผูบังคับบัญชาผูใดหรือไม ใหเปนไปตามที่หัวหนาสวน
ราชการกําหนด 
 ถาหนังสือรับนั้นจะตองดําเนินเรื่องในหนวยงานนั้นเองจนถึงขั้นไดตอบหนังสือไปแลว ให
ลงทะเบียนวาไดสงออกไปโดยหนังสือที่เทาใด วันเดือนปใด 
 ขอ ๔๐ การรับหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน เมื่อผูรับไดรับหนังสือจากหนวยงานสาร
บรรณกลางแลว ใหปฏิบัติตามวิธีการที่กลาวขางตนโดยอนุโลม 
 

สวนที่ ๒ 
การสงหนังสือ 
------------------ 

 ขอ ๔๑๑๐ หนังสือสง คือ หนังสือที่สงออกไปภายนอก ใหปฏิบัตติามที่กําหนดไวในสวนนี ้
 การสงหนังสือที่มีช้ันความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ให
ผูใชงานหรือผูปฏิบัติงานที่ไดรับการแตงตั้งใหเขาถึงเอกสารลับแตละระดับ เปนผูสงผานระบบการรักษา
ความปลอดภัย โดยใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 

                                                           
๑๐

 ขอ ๔๑ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๙ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๑๕ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 ขอ ๔๒ ใหเจาของเรื่องตรวจความเรียบรอยของหนังสือ รวมทั้งสิ่งที่จะสงไปดวยใหครบถวน 
แลวสงเรื่องใหเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางเพื่อสงออก 
 ขอ ๔๓ เมื่อเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางไดรับเรื่องแลว ใหปฏิบัติดังนี้ 
   ๔๓.๑ ลงทะเบียนหนังสือในทะเบียนหนังสือสงตามแบบที่ ๑๔ ทายระเบียบโดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 
    ๔๓.๑.๑ ทะเบียนหนังสือสง วันที่ เดือน พ.ศ. ใหลงวันเดือนปที่ลงทะเบียน 
    ๔๓.๑.๒ เลขทะเบียนสง ใหลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือลงเรียงลําดับ
ติดตอกันไปตลอดปปฏิทิน 
    ๔๓.๑.๓ ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของสวนราชการเจาของเรื่อง
ในหนังสือที่จะสงออก ถาไมมีที่ดังกลาวชองนี้จะวาง 
    ๔๓.๑.๔ ลงวันที่ ใหลงวันเดือนปที่จะสงหนังสือนั้นออก 
    ๔๓.๑.๕ จาก ใหลงตําแหนงเจาของหนังสือหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคล
ในกรณีที่ไมมีตําแหนง 
    ๔๓.๑.๖ ถึง ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึงหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือ
บุคคลในกรณีที่ไมมีตําแหนง 
    ๔๓.๑.๗ เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไมมีช่ือเรื่องใหลง
สรุปเรื่องยอ 
    ๔๓.๑.๘ การปฏิบัติ ใหบันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
    ๔๓.๑.๙ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
   ๔๓.๒ ลงเลขที่และวันเดือนปในหนังสือที่จะสงออกทั้งในตนฉบับ และสําเนาคูฉบับ 
ใหตรงกับเลขทะเบียนสงและวันเดือนปในทะเบียนหนังสือสงตามขอ ๔๓.๑.๒ และขอ ๔๓.๑.๔ 
 ขอ ๔๔ กอนบรรจุซองใหเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางตรวจความเรียบรอยของ
หนังสือ ตลอดจนสิ่งที่สงไปดวยอีกครั้งหนึ่ง แลวปดผนึก 
 หนังสือที่ไมมีความสําคัญมากนัก อาจสงไปโดยวิธีพับยึดติดดวยแถบกาว กาว เย็บดวยลวด หรือวิธี
อ่ืนแทนการบรรจุซอง 
 ขอ ๔๕ การจาหนาซองใหปฏิบัติตามแบบที่ ๑๕ ทายระเบียบ 
 สําหรับหนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ ใหปฏิบัติตามขอ ๒๘ 
 ในกรณีที่ไมใชสมุดสงหนังสือ ใหมีใบรับหนังสือตามขอ ๔๙ แนบติดซองไปดวย 
  ขอ ๔๖ การสงหนังสือโดยทางไปรษณีย  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการที่
การสื่อสารแหงประเทศไทยกําหนด 

 หนา ๑๖ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 การสงหนังสือซ่ึงมิใชเปนการสงโดยทางไปรษณีย เมื่อสงหนังสือใหผูรับแลว ผูสงตองใหผูรับลง
ช่ือรับในสมุดสงหนังสือหรือใบรับ แลวแตกรณี ถาเปนใบรับใหนําใบรับนั้นมาผนึกติดไวที่สําเนาคูฉบับ 
 ขอ ๔๗ หนังสือที่ไดลงทะเบียนสง ในกรณีที่เปนการตอบหนังสือซ่ึงรับเขามาใหลงทะเบียนวา
หนังสือนั้นไดตอบตามหนังสือรับที่เทาใด วันเดือนปใด 
  ขอ ๔๘ สมุดสงหนังสือใหจัดทําตามแบบที่ ๑๖ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 
   ๔๘.๑ เลขทะเบียน ใหลงเลขทะเบียนหนังสือสง 
   ๔๘.๒ จาก ใหลงตําแหนงหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคลที่เปนเจาของหนังสือ 
   ๔๘.๓ ถึง ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึงหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคลใน
กรณีที่ไมมีตําแหนง 
   ๔๘.๔ หนวยรับ ใหลงชื่อสวนราชการที่รับหนังสือ 
   ๔๘.๕ ผูรับ ใหผูรับหนังสือลงชื่อที่สามารถอานออกได 
   ๔๘.๖ วันและเวลา ใหผูรับหนังสือลงวันเดือนปและเวลาที่รับหนังสือ 
   ๔๘.๗ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
 ขอ ๔๙ ใบรับหนังสือ ใหจัดทําตามแบบที่ ๑๗ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้  
   ๔๙.๑ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือฉบับนั้น 
   ๔๙.๒ ถึง ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึงหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคลใน
กรณีที่ไมมีตําแหนง 
   ๔๙.๓ เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลงสรุปเรื่องยอ 
   ๔๙.๔ รับวันที่ ใหผูรับหนังสือลงวันเดือนปที่รับหนังสือ 
   ๔๙.๕ เวลา ใหผูรับหนังสือลงเวลาที่รับหนังสือ 
   ๔๙.๖ ผูรับ ใหผูรับหนังสือลงชื่อที่สามารถอานออกได 
 

สวนที่ ๓ 
บทเบ็ดเตล็ด 

------------------ 
 ขอ ๕๐ เพื่อใหการรับและสงหนังสือดําเนินไปโดยสะดวกเรียบรอยและรวดเร็ว สวนราชการจะ
กําหนดหนาที่ของผูปฏิบัติตลอดจนแนวทางปฏิบัตินั้นไวดวยก็ได ทั้งนี้ ใหมีการสํารวจทะเบียนหนังสือรับ
เปนประจําวาหนังสือตามทะเบียนรับนั้นไดมีการปฏิบัติไปแลวเพียงใดและใหมีการติดตามเรื่องดวย ในการ
นี้ สวนราชการใดเห็นสมควรจะจัดใหมีบัตรตรวจคนสําหรับหนังสือรับและหนังสือสงเพื่อความสะดวกใน
การคนหาก็ไดตามความเหมาะสม 
 ขอ ๕๑ บัตรตรวจคน ใหจัดทําตามแบบที่ ๑๘ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 

 หนา ๑๗ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

   ๕๑.๑ เร่ือง รหัส ใหลงเร่ืองและรหัสตามหมวดหมูของหนังสือ 
   ๕๑.๒ เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนตามที่ปรากฏในทะเบียนหนังสือรับ 
   ๕๑.๓ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือ 
   ๕๑.๔ ลงวันที่ ใหลงวันเดือนปของหนังสือ 
   ๕๑.๕ รายการ ใหลงเร่ืองยอของหนงัสือเพื่อใหทราบวา หนังสือนั้นมาจากทีใ่ด เร่ืองอะไร 
   ๕๑.๖ การปฏิบัติ ใหบันทึกการปฏบิัติเกี่ยวกับหนังสือนั้นเพื่อใหทราบวาสงไปที่ใดเมื่อใด 
 

หมวด ๓ 
การเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ 

------------------ 
สวนที่ ๑ 

การเก็บรักษา 
------------------ 

 ขอ ๕๒ การเก็บหนังสือแบงออกเปน การเก็บระหวางปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว และการ
เก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ 
 ขอ ๕๓ การเก็บระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบ
ของเจาของเรื่องโดยใหกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
 ขอ ๕๔ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลวและไมมีอะไร
ที่จะตองปฏิบัติตอไปอีก ใหเจาหนาที่ของเจาของเรื่องปฏิบัติดังนี้ 
   ๕๔.๑  จัดทําบัญชีหนังสือสงเก็บตามแบบที่ ๑๙ ทายระเบียบ อยางนอยใหมีตนฉบับและ
สําเนาคูฉบับสําหรับเจาของเรื่องและหนวยเก็บเก็บไวอยางละฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
    ๔๕.๑.๑  ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่เก็บ 
    ๕๔.๑.๒  ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๔.๑.๓  ลงวันที่ ใหลงวันเดือนปของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๔.๑.๔  เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลง
สรุปเรื่องยอ 
    ๕๔.๑.๕  อายุการเก็บหนังสือ ใหลงวันเดือนปที่จะเก็บถึง ในกรณีใหเก็บไว
ตลอดไป ใหลงคําวา หามทําลาย 
    ๕๔.๑.๖  หมายเหตุ  ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
   ๕๔.๒  สงหนังสือและเรื่องปฏิบัติทั้งปวงที่เกียวของกับหนังสือนั้น พรอมทั้งบัญชี
หนังสือสงเก็บไปใหหนวยเก็บที่สวนราชการนั้นๆ กําหนด 

 หนา ๑๘ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 ขอ ๕๕ เมื่อไดรับเรื่องจากเจาของเรื่องตามขอ ๕๔ แลว ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บ
หนังสือปฏิบัติดังนี้ 
   ๕๕.๑ ประทับตรากําหนดเก็บหนังสือตามขอ ๗๓ ไวที่มุมลางดานขวาของกระดาษแผน
แรกของหนังสือฉบับนั้น และลงลายมือช่ือยอกํากับตรา 
    ๕๕.๑.๑  หนังสือที่ตองเก็บไวตลอดไป ใหประทับตราคําวา หามทําลาย ดวย
หมึกสีแดง 
    ๕๕.๑.๒  หนังสือท่ีเก็บโดยมีกําหนดเวลา ใหประทับตราคําวา เก็บถึง พ.ศ. …. 
ดวยหมึกสีน้ําเงิน และลงเลขของปพุทธศักราชที่ใหเก็บถึง 
   ๕๕.๒ ลงทะเบียนหนังสือเก็บไวเปนหลักฐานตามแบบที่ ๒๐ ทายระเบียบ โดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 
    ๕๕.๒.๑  ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่เก็บ 
    ๕๕.๒.๒  วันเก็บ ใหลงวันเดือนปที่นําหนังสือนั้นเขาทะเบียนเก็บ 
    ๕๕.๒.๓  เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๕.๒.๔  ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๕.๒.๕  เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลง
สรุปเรื่องยอ 
    ๕๕.๒.๖  รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
    ๕๕.๒.๗  กําหนดเวลาเก็บ ใหลงระยะเวลาการเก็บตามที่กําหนดในตรากําหนด
เก็บหนังสือตามขอ ๕๕.๑ 
    ๕๕.๒.๘  หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
 ขอ ๕๖ การเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว แต
จําเปนจะตองใชในการตรวจสอบเปนประจํา ไมสะดวกในการสงไปเก็บยังหนวยเก็บของสวนราชการตาม
ขอ ๕๔ ใหเจาของเรื่องเก็บเปนเอกเทศ โดยแตงตั้งเจาหนาที่ขึ้นรับผิดชอบก็ได เมื่อหมดความจําเปนที่
จะตองใชในการตรวจสอบแลว ใหจัดสงหนังสือนั้นไปยังหนวยเก็บของสวนราชการโดยใหถือปฏิบัติตาม
ขอ ๕๔ และขอ ๕๕ โดยอนุโลม 
 ขอ ๕๗๑๑  อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวา ๑๐ ป เวนแตหนังสือดังตอไปนี ้
   ๕๗.๑ หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับ ใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวาดวยการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 

                                                           
๑๑

 ขอ ๕๗ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๑๐ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๑๙ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

   ๕๗.๒ หนังสือที่เปนหลักฐานทางอรรถคดี สํานวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวน
หรือหนังสืออ่ืนใดที่ไดมีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกําหนดไวเปนพิเศษแลว การเก็บใหเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบแบบแผนวาดวยการนั้น 
   ๕๗.๓ หนังสือที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรทุกสาขาวิชา และมีคุณคาตอการศึกษา
คนควา วิจัย ใหเก็บไวเปนหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรของชาติตลอดไป หรือตามที่สํานักหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ กรมศิลปากร กําหนด 
   ๕๗.๔ หนังสือที่ไดปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลว และเปนคูสําเนาที่มีตนเรื่องจะคนไดจากที่
อ่ืน ใหเก็บไวไมนอยกวา ๕ ป 
   ๕๗.๕ หนังสือที่เปนเรื่องธรรมดาสามัญซ่ึงไมมีความสําคัญ และเปนเรื่องที่เกิดขึ้นเปน
ประจําเมื่อดําเนินการแลวเสร็จใหเก็บไวไมนอยกวา ๑ ป 
   ๕๗.๖ หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้ผูกพันทาง
การเงินที่ไมเปนหลักฐานแหงการกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิในทางการเงิน รวมถึง
หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้ผูกพันทางการเงินที่หมดความจําเปนใน
การใชเปนหลักฐานแหงการกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงินเพราะไดมี
หนังสือหรือเอกสารอื่นที่สามารถนํามาใชอางอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสารดังกลาวแลว เมื่อ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบแลวไมมีปญหา และไมมีความจําเปนตองใชประกอบการ
ตรวจสอบหรือเพื่อการใดๆ อีก ใหเก็บไวไมนอยกวา ๕ ป 
 หนังสือที่เกี่ยวกับการเงิน ซ่ึงเห็นวาไมมีความจําเปนตองเก็บไวถึง ๑๐ ป หรือ ๕ ป แลวแตกรณีให
ทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
 ขอ ๕๘๑๒ ทุกปปฏิทินใหสวนราชการจัดสงหนังสือท่ีมีอายุครบ ๒๐ ป นับจากวันที่ไดจัดทําขึ้น ที่
เก็บไว ณ สวนราชการใด พรอมทั้งบัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรม
ศิลปากร ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปถัดไป เวนแตหนังสือดังตอไปนี้ 
   ๕๘.๑ หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
   ๕๘.๒ หนังสือที่มีกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบที่ออกใชเปนการทั่วไปกําหนดไวเปน
อยางอื่น 
   ๕๘.๓ หนังสือที่สวนราชการมีความจําเปนตองเก็บไวที่สวนราชการนั้นใหจัดทําบัญชี
หนังสือครบ ๒๐ ปที่ขอเก็บเอง สงมอบใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 

                                                           
๑๒

 ขอ ๕๘ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๑๐ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๒๐ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 ขอ ๕๙๑๓ บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป และบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปที่ขอเก็บเอง อยางนอยให
มีตนฉบับและสําเนาคูฉบับ เพื่อใหสวนราชการผูมอบและสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ผูรับ
มอบยึดถือไวเปนหลักฐานฝายละฉบับ 
   ๕๙.๑ บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ใหจัดทําตามแบบที่ ๒๑ ทายระเบียบ โดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 
    ๕๙.๑.๑  ช่ือบัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ประจําป ใหลงตัวเลขของป
พุทธศักราชที่จัดทําบัญชี 
    ๕๙.๑.๒  กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
    ๕๙.๑.๓  วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่จัดทําบัญชี 
    ๕๙.๑.๔  แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
    ๕๙.๑.๕  ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่สงมอบ 
    ๕๙.๑.๖  รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
    ๕๙.๑.๗  ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๙.๑.๘  ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๙.๑.๙  เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๙.๑.๑๐  เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลง
สรุปเรื่องยอ 
    ๕๙.๑.๑๑  หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
    ๕๙.๑.๑๒  ลงชื่อผูมอบ ใหผูมอบลงลายมือช่ือและวงเล็บชื่อและนามสกุลดวยตัว
บรรจง พรอมทั้งลงตําแหนงของผูมอบ 
    ๕๙.๑.๑๓  ลงชื่อผูรับมอบ ใหผูรับมอบลงลายมือช่ือและวงเล็บชื่อและนามสกุล
ดวยตัวบรรจงพรอมทั้งลงตําแหนงของผูรับมอบ 
   ๕๙.๒ บัญชีหนังสือครบ ๒๐ ป ที่ขอเก็บเอง ใหจัดทําตามแบบที่ ๒๒ ทายระเบียบ โดย
กรอกรายละเอียดดังนี้ 
    ๕๙.๒.๑  ช่ือบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ป ที่ขอเก็บเองประจําป ใหลงตัวเลขของป
พุทธศักราชที่จัดทําบัญชี 
    ๕๙.๒.๒  กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
    ๕๙.๒.๓  วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่จัดทําบัญชี 

                                                           
๑๓

 ขอ ๕๙ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๑๐ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๒๑ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

    ๕๙.๒.๔  แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
    ๕๙.๒.๕  ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่ขอเก็บเอง 
    ๕๙.๒.๖  รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
    ๕๙.๒.๗  ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๙.๒.๘  ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๙.๒.๙  เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลง
สรุปเรื่องยอ 
    ๕๙.๒.๑๐  หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
 ขอ ๖๐ หนังสือที่ยังไมถึงกําหนดทําลายซึ่งสวนราชการเห็นวาเปนหนังสือที่มีความสําคัญและ
ประสงคจะฝากใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เก็บไว ใหปฏิบัติดังนี้ 
   ๖๐.๑ จัดทําบัญชีฝากหนังสือตามแบบที่ ๒๓ ทายระเบียบ อยางนอยใหมีตนฉบับและ
สําเนาคูฉบับ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
    ๖๐.๑.๑  ช่ือบัญชีฝากหนังสือประจําป ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่จัดทํา
บัญชี 
    ๖๐.๑.๒  กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
    ๖๐.๑.๓  วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่จัดทําบัญชี 
    ๖๐.๑.๔  แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
    ๖๐.๑.๕  ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือ 
    ๖๐.๑.๖  รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
    ๖๐.๑.๗  ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
    ๖๐.๑.๘  ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ 
    ๖๐.๑.๙  เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
    ๖๐.๑.๑๐  เรื่อง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลง
สรุปเรื่องยอ 
    ๖๐.๑.๑๑  หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
    ๖๐.๑.๑๒  ลงชื่อผูฝาก ใหผูฝากลงลายมือช่ือและวงเล็บชื่อและนามสกุลดวยตัว
บรรจง พรอมทั้งลงตําแหนงของผูฝาก 
    ๖๐.๑.๑๓  ลงชื่อผูรับฝาก ใหผูรับฝากลงลายมือช่ือและวงเล็บชื่อและนามสกุล
ดวยตัวบรรจงพรอมทั้งลงตําแหนงของผูรับฝาก 
   ๖๐.๒ สงตนฉบับและสําเนาคูฉบับบัญชีฝากหนังสือพรอมกับหนังสือที่จะฝากใหกอง
จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 

 หนา ๒๒ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

   ๖๐.๓ เมื่อกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ตรวจหนังสือและรับฝากหนังสือแลว 
ใหลงนามในบัญชีฝากหนังสือ แลวคืนตนฉบับใหสวนราชการผูฝากเก็บไวเปนหลักฐาน 
 หนังสือที่ฝากเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ใหถือวาเปนหนังสือของสวนราชการ
ผูฝาก หากสวนราชการผูฝากตองการใชหนังสือหรือขอคืน ใหทําไดโดยจัดทําหลักฐานตอกันไวใหชัดแจง 
 เมื่อถึงกําหนดการทําลายแลว ใหสวนราชการผูฝากดําเนินการตามขอ ๖๖ 
 ขอ ๖๑ การรักษาหนังสือ ใหเจาหนาที่ระมัดระวังรักษาหนังสือใหอยูในสภาพใชราชการไดทุก
โอกาส หากชํารุดเสียหายตองรีบซอมใหใชราชการไดเหมือนเดิม หากสูญหายตองหาสําเนามาแทน ถาชํารุด
เสียหายจนไมสามารถซอมแซมใหคงสภาพเดิมได ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบและใหหมายเหตุไวใน
ทะเบียนเก็บดวย 
 ถาหนังสือที่สูญหายเปนเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือหนังสือสําคัญที่เปนการแสดงเอกสารสิทธิ
ใหดําเนินการแจงความตอพนักงานสอบสวน 
 

สวนที่ ๒ 
การยืม 

------------------ 
 ขอ ๖๒ การยืมหนังสือที่สงเก็บแลว ใหปฏิบัติดังนี้ 
   ๖๒.๑ ผูยืมจะตองแจงใหทราบวาเรื่องที่ยืมนั้นจะนําไปใชในราชการใด 
   ๖๒.๒ ผูยืมจะตองมอบหลักฐานการยืมใหเจาหนาที่เก็บ แลวลงชื่อรับเรื่องที่ยืมไวใน
บัตรยืมหนังสือ และใหเจาหนาที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืม เรียงลําดับวันเดือนปไวเพื่อติดตามทวงถาม 
สวนบัตรยืมหนังสือนั้นใหเก็บไวแทนที่หนังสือที่ถูกยืมไป 
   ๖๒.๓ การยืมหนังสือระหวางสวนราชการ ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปนหัวหนา
สวนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
   ๖๒.๔ การยืมหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปน
หัวหนาสวนราชการระดับแผนกขึ้นไป หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
 ขอ ๖๓ บัตรยืมหนังสือใหจัดทําตามแบบที่ ๒๔ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๖๓.๑ รายการ ใหลงชื่อเร่ืองหนังสือที่ขอยืมไปพรอมดวยรหัสของหนังสือนั้น 
   ๖๓.๒ ผูยืม ใหลงชื่อบุคคล ตําแหนง หรือสวนราชการที่ยืมหนังสือนั้น 
   ๖๓.๓ ผูรับ ใหผูรับหนังสือนั้นลงลายมือช่ือ และวงเล็บชื่อกํากับพรอมดวยตําแหนงใน
บรรทัดถัดไป 
   ๖๓.๔ วันยืม ใหลงวันเดือนปที่ยืมหนังสือนั้น 
   ๖๓.๕ กําหนดสงคืน ใหลงวันเดือนปที่จะสงหนังสือนั้นคืน 

 หนา ๒๓ 
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   ๖๓.๖ ผูสงคืน ใหผูสงคืนลงลายมือช่ือ 
   ๖๓.๗ วันสงคืน ใหลงวันเดือนปที่สงหนังสือคืน 
 ขอ ๖๔ การยืมหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จหรือหนังสือที่เก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบใหถือ
ปฏิบัติตามขอ ๖๒ โดยอนุโลม 
 ขอ ๖๕ การใหบุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทํามิได เวนแตจะใหดูหรือคัดลอกหนังสือ ทั้งนี้ 
จะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสวนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผูที่ไดรับมอบหมายกอน 
 

สวนที่ ๓ 
การทําลาย 

------------------ 
 ขอ ๖๖ ภายใน ๖๐ วันหลังจากวันสิ้นปปฏิทิน ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือสํารวจ
หนังสือที่ครบกําหนดอายุการเก็บในปนั้น ไมวาจะเปนหนังสือที่เก็บไวเองหรือที่ฝากเก็บไวที่กองจดหมาย
เหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แลวจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลายเสนอหัวหนาสวนราชการระดับกรมเพื่อ
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการทะลายหนังสือ 
 บัญชีหนังสือขอทําลายใหจัดทําตามแบบที่ ๒๕ ทายระเบียบ อยางนอยใหมีตนฉบับและสําเนาคู
ฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๖๖.๑ ช่ือบัญชีหนังสือขอทําลาย ประจําป ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่จัดทําบัญชี 
   ๖๖.๒ กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
   ๖๖.๓ วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่จัดทําบัญชี 
   ๖๖.๔ แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
   ๖๖.๕ ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือ 
   ๖๖.๖ รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
   ๖๖.๗ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
   ๖๖.๘ ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ 
   ๖๖.๙ เลขทะเบียนรับ ใหลงทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
   ๖๖.๑๐ เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลงสรุปเรื่องยอ 
   ๖๖.๑๑ การพิจารณา ใหคณะกรรมการทําลายหนังสือเปนผูกรอก 
   ๖๖.๑๒ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
 ขอ ๖๗ ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือประกอบดวย
ประธานกรรมการ และกรรมการอีกอยางนอยสองคน โดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการตั้งแตระดับ ๓ หรือ
เทียบเทาขึ้นไป 

 หนา ๒๔ 
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 ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทํา
หนาที่ประธาน 
 มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถากรรมการผูใดไมเห็นดวยใหทําบันทึกความเห็นแยงไว 
 ขอ ๖๘ คณะกรรมการทําลายหนังสือ มีหนาที่ดังนี้ 
   ๖๘.๑ พิจารณาหนังสือที่จะขอทําลายตามบัญชีหนังสือขอทําลาย 
   ๖๘.๒ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือฉบับใดไมควรทําลายและควรจะ
ขยายเวลาการเก็บไว ใหลงความเห็นวาจะขยายเวลาการเก็บไวถึงเมื่อใด ในชองการพิจารณา ตามขอ ๖๖.๑๑ 
ของบัญชีหนังสือขอทําลาย แลวใหแกไขอายุการเก็บหนังสือในตรากําหนดเก็บหนังสือโดยใหประธาน
กรรมการทําลายหนังสือลงลายมือช่ือกํากับการแกไข 
   ๖๘.๓ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือเร่ืองใดควรใหทําลายใหกรอก
เครื่องหมายกากบาท (X) ลงในชอง การพิจารณา ตามขอ ๖๖.๑๑ ของบัญชีหนังสือขอทําลาย 
   ๖๘.๔ เสนอรายงานผลการพิจารณาพรอมทั้งบันทึกความเห็นแยงของคณะกรรมการ 
(ถามี) ตอหัวหนาสวนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาสั่งการตามขอ ๖๙ 
   ๖๘.๕ ควบคุมการทําลายหนังสือซ่ึงผูมีอํานาจอนุมัติใหทําลายไดแลว โดยการเผาหรือ
วิธีอ่ืนใดที่จะไมใหหนังสือนั้นอานเปนเรื่องได และเมื่อทําลายเรียบรอยแลวใหทําบันทึกลงนามรวมกัน
เสนอผูมีอํานาจอนุมัติทราบ 
 ขอ ๖๙ เมื่อหัวหนาสวนราชการระดับกรมไดรับรายงานตามขอ ๖๘.๔ แลวใหพิจารณาสั่งการ
ดังนี้ 
   ๖๙.๑ ถาเห็นวาหนังสือเรื่องใดยังไมควรทําลาย ใหส่ังการใหเก็บหนังสือนั้นไวจนถึง
เวลาการทําลายงวดตอไป 
   ๖๙.๒ ถาเห็นวาหนังสือเร่ืองใดควรทําลาย ใหสงบัญชีหนังสือขอทําลายใหกองจดหมาย
เหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณากอน เวนแตหนังสือประเภทที่สวนราชการนั้นไดขอทําความตกลงกับ
กรมศิลปากรแลว ไมตองสงไปใหพิจารณา 
 ขอ ๗๐ ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณารายการในบัญชีหนังสือขอทําลายแลว
แจงใหสวนราชการที่สงบัญชีหนังสือขอทําลายทราบดังนี้ 
   ๗๐.๑ ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบดวย ใหแจงใหสวนราชการ
นั้นดําเนินการทําลายหนังสือตอไปได หากกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไมแจงใหทราบอยางใด
ภายในกําหนดเวลา ๖๐ วัน นับแตวันที่สวนราชการนั้นไดสงเรื่องใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร
ใหถือวากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไดใหความเห็นชอบแลว และใหสวนราชการทําลาย
หนังสือได  

 หนา ๒๕ 
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   ๗๐.๒ ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นวาหนังสือฉบับใดควรจะขยาย
เวลาการเก็บไวอยางใดหรือใหเก็บไวตลอดไป ใหแจงใหสวนราชการนั้นทราบ และใหสวนราชการนัน้ๆ ทาํ
การแกไขตามที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แจงมา หากหนังสือใดกองจดหมายเหตุแหงชาติ 
กรมศิลปากร เห็นควรใหสงไปเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ก็ใหสวนราชการนั้นๆ 
ปฏิบัติตาม 
 เพื่อประโยชนในการนี้ กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร จะสงเจาหนาที่มารวมตรวจสอบ
หนังสือสวนราชการนั้นก็ได 
 

หมวด ๔ 
มาตรฐานตรา แบบพิมพ และซอง 

------------------ 
 ขอ ๗๑ ตราครุฑสําหรับแบบพิมพ ใหใชตามแบบที่ ๒๖ ทายระเบียบ มี ๒ ขนาด คือ  
   ๗๑.๑ ขนาดตัวครุฑสูง ๓ เซนติเมตร 
   ๗๑.๒ ขนาดตัวครุฑสูง ๑.๕ เซนติเมตร 
 ขอ ๗๒ ตราช่ือสวนราชการใหใชตามแบบที่ ๒๗ ทายระเบียบ มีลักษณะเปนรูปวงกลมสองวง
ซอนกันเสนผาศูนยกลางวงนอก ๔.๕ เซนติเมตร วงใน ๓.๕ เซนติเมตร ลอมครุฑตามขอ ๗๑.๑ ระหวาง
นอกและวงในมีอักษรไทยชื่อกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกรม 
หรือจังหวัดอยูขอบลางของตรา 
 สวนราชการใดที่มีการติดตอกับตางประเทศ จะใหมีช่ือภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้นดวยก็ได โดยให
อักษรไทยอยูขอบบนและอักษรโรมันอยูขอบลางของตรา  
 ขอ ๗๓ ตรากําหนดเก็บหนังสือ คือ ตราที่ใชประทับบนหนังสือเก็บเพื่อใหทราบกําหนดระยะเวลา
การเก็บหนังสือนั้นมีคําวา เก็บถึง พ.ศ. …. หรือคําวา หามทําลาย ขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพ ๒๔ พอยท 
 ขอ ๗๔ มาตรฐานกระดาษและซอง 
   ๗๔.๑ มาตรฐานกระดาษโดยปกติใหใชกระดาษปอนดขาว น้ําหนัก ๖๐ กรัม ตอตาราง
เมตร มี ๓ ขนาด คือ  
    ๗๔.๑.๑  ขนาดเอ ๔ หมายความวา ขนาด ๒๑๐ มิลลิเมตร x ๒๙๗ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๑.๒  ขนาดเอ ๕ หมายความวา ขนาด ๑๔๘ มิลลิเมตร x ๒๑๐ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๑.๓  ขนาดเอ ๘ หมายความวา ขนาด ๕๒ มิลลิเมตร x ๗๔ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๒  มาตรฐานซอง โดยปกติใหใชกระดาษสีขาวหรือสีน้ําตาล น้ําหนัก ๘๐ 
กรัมตอตารางเมตร เวนแตซองของขนาด ซี ๔ ใหใชกระดาษน้ําหนัก ๑๒๐ กรัมตอตอรางเมตร มี ๔ ขนาด 
คือ  

 หนา ๒๖ 
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    ๗๔.๒.๑  ขนาดซี ๔ หมายความวา ขนาด ๒๒๙ มิลลิเมตร x๓๒๔ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๒.๒  ขนาดซี ๕ หมายความวา ขนาด ๑๖๒ มิลลิเมตร x๒๒๙ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๒.๓  ขนาดซี ๖ หมายความวา ขนาด ๑๑๕ มิลลิเมตร x๑๖๒ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๒.๔  ขนาดดีแอล หมายความวา ขนาด ๑๑๐ x ๒๒๐ มิลลิเมตร 
 ขอ ๗๕ กระดาษตราครุฑใหใชกระดาษขนาดเอ ๔ พิมพครุฑตามขอ ๗๑.๑ ดวยหมึกสีดํา หรือทํา
เปนครุฑดุน ที่กึ่งกลางสวนบนของกระดาษตามแบบที่ ๒๘ ทายระเบียบ 
 ขอ ๗๖ กระดาษบันทึกขอความ ใหใชกระดาษขนาด เอ ๔ หรือ ขนาด เอ ๕ พิมพครุฑตาม ขอ 
๗๑.๒ ดวยหมึกสีดําที่มุมบนดานซาย ตามแบบที่ ๒๙ ทายระเบียบ 
 ขอ ๗๗ ซองหนังสือใหพิมพครุฑตามขอ ๗๑.๒ ดวยหมึกสีดําที่มุมบนดานซายของซอง 
   ๗๗.๑ ขนาดซี ๔ ใชสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑ โดยไมตองพับมีชนิด
ธรรมดาและขยายขาง  
   ๗๗.๒ ขนาดซี ๕ ใชสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ ๒ 
   ๗๗.๓ ขนาดซี ๖ ใชสําหรับกระดาษตราครุฑพับ ๔ 
   ๗๗.๔ ขนาดดีแอล ใชสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ ๓ 
 สวนราชการใดมีความจําเปนตองใชซองสําหรับสงทางไปรษณียอาอากาศโดยเฉพาะ อาจใชซอง
พิเศษสําหรับสงทางไปรษณียอากาศและพิมพตราครุฑตามที่กลาวขางตนไดโดยอนุโลม 
 ขอ ๗๘ ตรารับหนังสือ คือ ตราที่ใชประทับบนหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือตามแบบที่ 
๑๒ ทายระเบียบ มีลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ขนาด ๒.๕ เซนติเมตร x ๕ เซนติเมตร มีช่ือสวนราชการ
อยูตอนบน 
 ขอ ๗๙ ทะเบียนหนังสือรับ ใชสําหรับลงรายการหนังสือท่ีไดรับเขาเปนประจําวันโดยเรียงลําดับ
ลงมาตามเวลาที่ไดรับหนังสือ มีขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา มีสองชนิด คือ ชนิดเปนเลมและชนิดเปนแผน 
ตามแบบที่ ๑๓ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๐ ทะเบียนหนังสือสง ใชสําหรับลงรายการหนังสือที่ไดสงออกเปนประจําวันโดยเรียงลําดับ
ลงมาตามเวลาที่ไดสงหนังสือ มีขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา มีสองชนิด คือ ชนิดเปนเลมและชนิดเปนแผน 
ตามแบบที่ ๑๔ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๑ สมุดสงหนังสือและใบรับหนังสือ ใชสําหรับลงรายการละเอียดเกี่ยวกับการสงหนังสือ 
โดยใหผูนําสงถือกํากับไปกับหนังสือเพื่อใหผูเซ็นรับแลวรับกลับคืนมา 
   ๘๑.๑ สมุดสงหนังสือ เปนสมุดสําหรับใชลงรายการสงหนังสือ มีขนาดเอ ๕ พิมพสอง
หนา ตามแบบที่ ๑๖ ทายระเบียบ 
   ๘๑.๒ ใบรับหนังสือ ใชสําหรับกํากับไปกับหนังสือที่นําสงโดยใหผูรับเซ็นชื่อรับแลว
รับกลับคืนมา มีขนาดเอ ๘ พิมพหนาเดียว ตามแบบที่ ๑๘ ทายระเบียบ 

 หนา ๒๗ 
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 ขอ ๘๒ บัตรตรวจคน เปนบัตรกํากับหนังสือแตละรายการเพื่อใหทราบวาหนังสือนั้นๆ ไดมีการ
ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนอยางใด จนกระทั่งเสร็จส้ิน บัตรนี้เก็บเรียงลําดับกันเปนชุดในที่เก็บโดยมี
กระดาษติดเปนบัตรดรรชนี ซึ่งแบงออกเปนตอนๆ เพื่อสะดวกแกการตรวจคน มีขนาดเอ ๕ พิมพสองหนา 
ตามแบบที่ ๑๘ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๓ บัญชีหนังสือสงเก็บ ใชสําหรับลงรายการหนังสือท่ีจะสงเก็บ มีขนาดเอ ๔ พิมพหนาเดียว 
ตามแบบที่ ๑๙ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๔ ทะเบียนหนังสือเก็บ เปนทะเบียนที่ใชลงรายการหนังสือเก็บ มีขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา 
มีสองชนิด คือ ชนิดเปนเลม และชนิดเปนแผน ตามแบบที่ ๒๐ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๕ บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๕ ป เปนบัญชีที่ใชลงรายการหนังสือท่ีมีอายุครบ ๒๕ ป สง
มอบเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา ตามแบบ
ที่ ๒๑ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๖ บัญชีหนังสือครบ ๒๕ ป ที่ขอเก็บเอง เปนบัญชีที่ใชลงรายการหนังสือท่ีมีอายุครบ ๒๕ ป 
ซ่ึงสวนราชการนั้นมีความประสงคจะเก็บไวเอง มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา ตามแบบที่ 
๒๒ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๗ บัญชีฝากหนังสือ เปนบัญชีที่ใชลงรายการหนังสือที่สวนราชการนําฝากไวกับกอง
จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา ตามแบบที่ ๒๓ ทาย
ระเบียบ 
 ขอ ๘๘ บัตรยืมหนังสือ ใชสําหรับเปนหลักฐานแทนหนังสือท่ีใหยืมไป มีขนาดเอ ๔ พิมพหนา
เดียว ตามแบบที่ ๒๔ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๙ บัญชีหนังสือขอทําลาย เปนบัญชีที่ลงรายการหนังสือท่ีครบกําหนดเวลาการเก็บมีลักษณะ
เปนแผนขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา ตามแบบที่ ๒๕ ทายระเบียบ 
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บทเฉพาะกาล 
------------------ 

 ขอ ๙๐ แบบพิมพ และซอง ซ่ึงมีอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหใชไดตอไปจนกวาจะหมด 
 
 
  ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๒๖๑๔

  พลเอก เปรม  ติณสูลานนท 
  นายกรัฐมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
หนวยประกันคุณภาพ 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ 

ดาวนโหลดเอกสารฉบับนี้และเอกสารที่นาสนใจอื่นๆ ไดที่ 

http://intranet.sc.mahidol/qa 
 

                                                           
๑๔

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๕๔๘   พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร   นายกรัฐมนตร ี

 หนา ๒๙ 
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สารบัญ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

------------------ 
 
เร่ือง  ขอ หนา 
 
การใชบังคับ ๔-๕ ๑ 
นิยามความหมาย ๖ ๒ 
หนังสือราชการ : ความหมาย ๙ ๓ 
งานสารบรรณ : งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร  ๖ ขั้นตอน 
๑. การจัดทํา 
 หนังสือราชการ : ชนิดของหนังสือ  (๖ ชนดิ) ๑๐ ๓ 
 ๑) หนังสือภายนอก ๑๑ ๓ 
 ๒) หนังสือภายใน ๑๒ ๕ 
 ๓) หนังสือประทบัตรา ๑๓-๑๔ ๖ 
 ๔) หนังสือส่ังการ  (๓  ชนิด) ๑๕ ๗ 
  - คําส่ัง ๑๖ ๗
  - ระเบียบ ๑๗ ๗ 
  - ขอบังคับ ๑๘ ๘ 
 ๕) หนังสือประชาสัมพันธ  (๓ ชนิด) ๑๙ ๙ 
  - ประกาศ ๒๐ ๙ 
  - แถลงการณ ๒๑ ๙ 
  - ขาว ๒๒ ๙ 
 ๖) หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรอืรับไวเปนหลักฐานในราชการ  (๔ ชนิด) ๒๓ ๑๐ 
  - หนังสือรับรอง ๒๔ ๑๐ 
  - รายงานการประชุม ๒๕ ๑๑ 
  - บันทึก ๒๖ ๑๑ 
  - หนังสืออ่ืน ๒๗ ๑๒ 

 หนา ๓๐ 
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เร่ือง  ขอ หนา 
 
 บทเบ็ดเตล็ด 
 ๑) หนังสือที่ตองปฏิบัติเร็วกวาปกติ ๒๘ ๑๒ 
 ๒) การติดตอราชการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ๒๙ ๑๓ 
 ๓) สําเนาคูฉบับ ๓๐ ๑๓ 
 ๔) หนังสือเวยีน ๓๒ ๑๓ 

๒. การรับ ๓๕-๔๐ ๑๔ 
๓. การสง ๔๑-๕๑ ๑๕ 
๔. การเก็บรกัษา ๕๒-๖๑ ๑๘ 
๕. การยืม ๖๒-๖๕ ๒๓ 
๖. การทําลาย ๖๖-๗๐ ๒๔ 
มาตรฐานตรา แบบพิมพ และซอง ๗๑-๘๙ ๒๖ 
บทเฉพาะกาล ๙๐ ๒๙ 
 
 

 หนา ๓๑ 



 
 
 
 
 

ระเบยีบวาดวยการรักษาความลับ 
ของทางราชการ พ.ศ.2544 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบยีบสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

พ.ศ. 2551 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

พ.ศ.  2551 
 

  ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไดดําเนินการพัฒนาระบบงาน
สารบรรณกลางของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ใหทันสมัยดวยการนําระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสมารองรับการบริหารงานสารบรรณ และเสนอหนังสือตอผูบริหาร
ระดับสูง เพื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน ท่ีมีการปฏิบัติงานสารบรรณดวย
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และเปนการสอดคลองกับการบริหารราชการแนวใหมท่ี
มุงเนนผลสัมฤทธิ์ ความคุมคา และการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน น้ัน 
  เพื่อใหระบบงานสารบรรณกลางของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และอนุวัตการใหเปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  โดยใชระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมือรองรับการปฏิบัติงานสารบรรณอยางจริงจัง     

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 
  ขอ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วาดวย
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551” 

  ขอ 2  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ 3  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอ่ืน  ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี  
ใหใชระเบียบน้ีแทน 
  ขอ 4  ระเบียบน้ีใหใชบังคับแกสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย  จังหวัด  กลุมจังหวัด  และหนวยงานที่ขอใชระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ตามระเบียบน้ี 
  กรณีสวนราชการ หรือจังหวัดใด มีความจําเปนจะตองปฏิบัติงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสนอกเหนือไปจากที่ไดกําหนดไวในระเบียบน้ี ใหขอทําความตกลงกับผูรักษาการ
ตามระเบียบน้ี 

          ขอ 5  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจ
ตีความ  และวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
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หมวด  1 
บททั่วไป 

---------------------- 
  ขอ 6  ในระเบียบน้ี 
           “สวนราชการ”   หมายความถึง  หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานที่ขอใชระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสตามระเบียบน้ี 
เชน สํานักงานรัฐมนตรี  
   “หัวหนาสวนราชการ หมายความถึง หัวหนาหนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหนาหนวยงานที่ขอใชระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสตามระเบียบน้ี  เชน  หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี 

“จังหวัด”   หมายความถึง  จังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534    
   “กลุมจังหวัด”   หมายความถึง   กลุมจังหวัดตามมติคณะรัฐมนตรี  
เม่ือวันที่ 15 มกราคม 2551 
   “ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส”   หมายความถึง  การรับสง
ขอมูลขาวสาร หรือหนังสือผานระบบสื่อสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
   “อิเล็กทรอนิกส”   หมายความถึง   การประยุกตใชวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ไฟฟา คล่ืนแมเหล็กไฟฟา หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความ 
รวมถึงการประยุกตใชวิธีการทางแสง วิธีการทางแมเหล็ก หรืออุปกรณท่ีเกี่ยวของกับการ
ประยุกตใชวิธีตาง ๆ เชนวานั้น 
   “งานสารบรรณ”   หมายความถึง  งานสารบรรณตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และที่แกไขเพิ่มเติม 
   “หนังสือ”   หมายความถึง  หนังสือราชการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และที่แกไขเพิ่มเติม 
   “ผูบริหาร”   หมายความถึง  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   “ผูอํานวยการระบบอิเล็กทรอนิกส”   หมายความถึง   ผูอํานวยการศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 “ผูอํานวยการงานสารบรรณ”  หมายความถึง  ผูอํานวยการกองกลาง  
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ขอ 7 ผูใชงานตามระเบียบน้ี  ไดแก  ผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการ 
ขาราชการ  ลูกจาง ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  และหนวยงานที่ขอรวมใช
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
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สิทธิการใชระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของบุคคลตามวรรคหนึ่ง  และ
ของบุคคลอื่นใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการระบบอเิล็กทรอนิกสกําหนด 
  ใหหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของสงรายชื่อผูประสงคจะเปนผูใชงานหรือ
ผูปฏิบัติงานใหผูอํานวยการระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อทราบ และนําขอมูลลงระบบ  โดยใหผูน้ัน 
กําหนดรหัสผานของตนเอง  รวมทั้งดําเนินการตามระเบียบน้ีตอไป 
  ขอ  8  รหัสผานของผูใชงาน  ผูปฏิบัติงาน  และผูอํานวยการระบบอิเล็กทรอนิกส 
ใหถือวาเปนความรับผิดชอบของผูน้ันที่จะตองไมเปดเผยรหัสผานของตนเองใหผูอ่ืนทราบ 
หากมีการใชงานหรือเกิดความเสียหายขึ้นจากการใชช่ือหรือรหัสผานของผูใด  จะถือวาเปน
ความรับผิดชอบของผูน้ัน 
  ขอ 9  การแกไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงผูใชงานหรือผูปฏิบัติงานหรือสิทธิ
ของบุคคลดังกลาว ใหหัวหนาหนวยงานตามขอ 7 วรรค 3  แจงใหผูอํานวยการระบบ
อิเล็กทรอนิกสทราบเพื่อสั่งใหเจาหนาที่บริหารระบบดําเนินการตอไป  
  ขอ 10 ในกรณีท่ีมีปญหาหรือขอขัดของในการปฏิบัติงานในระบบงาน      
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส ใหผูใชหรือผูปฏิบัติงาน แจงปญหาหรือขอขัดของที่เกิดขึ้นให
หัวหนาหนวยงานที่รับผิดชอบงานสารบรรณของหนวยงานของตนทราบทันที และใหหัวหนา
หนวยงานนั้นประสานงานโดยเร็วกับผูอํานวยการระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อดําเนินการตอไป 
  ขอ 11 ในกรณีท่ีระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสขัดของจนไมสามารถใช
งานได ใหผูปฏิบัติงานจัดทําสําเนาหนังสือท่ีไดมีการรับหรือสงในชวงเวลาดังกลาวเก็บไว 
และเมื่อระบบสามารถใชงานได ใหผูปฏิบัติงานนั้นดําเนินการตามขั้นตอนปกติเพื่อบันทึก
ขอมูลและรายละเอียดของหนังสือ และถายภาพหนังสือ (Scan) ดังกลาว ลงในระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกสโดยเร็ว 
  ขอ 12  การตั้งคาการถายภาพหนังสือ โดยทั่วไปใหต้ังมาตรฐานไวท่ี 200 dpi  
เวนแตกรณีท่ีเม่ือพิจารณาคุณภาพของเอกสารหรือเครื่องถายภาพ (Scaner)  แลวเห็นวา 
การตั้งคาการถายภาพหนังสือใหแตกตางไปจากมาตรฐานก็จะไดภาพที่มีความชัดเจน
เชนเดียวกัน  ผูปฏิบัติงานอาจปรับการตั้งคาถายภาพหนังสือไดตามความเหมาะสม 
  ขอ  13  หนังสือตอไปนี้ไมตองปฏิบัติในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
  (1)  คํารองหรือหลักฐานที่เปนสิทธิประโยชนเฉพาะตัว  ไดแก  คํารองเบิกเงิน
สวัสดิการคารักษาพยาบาล  คํารองเบิกเงินคาเชาบาน   คํารองเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร   และคํารองเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับชวยเหลือบุตร 
  (2)  คําสั่งและประกาศที่หนวยงานเจาของเรื่องเปนผูแจงเวียนใหแกผูเกี่ยวของที่มี
ช่ือปรากฏในคําสั่งหรือประกาศนั้น เปนการเฉพาะตัว หรือรายหนึ่งรายใด 
  (3) หนังสืออ่ืนที่ผูอํานวยการงานสารบรรณ กําหนด โดยความเห็นชอบของ  
ผูรักษาการตามระเบียบน้ี 
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หมวด 2  
การรับและการสงหนงัสือ 

 
 

   ขอ 14 หนวยงานสารบรรณกลางที่ทําหนาที่รับ - สงหนังสือตามระเบียบน้ี  ไดแก 
งานสารบรรณ  ฝายบริหารทั่วไป ฝายชวยอํานวยการ  กองกลาง สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

                        ขอ 15  เม่ือไดรับหนังสือภายนอก ใหผูปฏิบัติงานของหนวยงานสารบรรณกลาง 
บันทึกขอมูลรายละเอียดของหนังสือลงในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสใหครบถวน ออกเลขที่
รับ ถายภาพหนังสือลงในระบบ  สําหรับสิ่งที่สงมาดวย ใหถายภาพเทาที่จําเปนสําหรับผูรับ และ
ใหสงหนังสือน้ันตามขั้นตอนของระบบไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี เพื่อทราบ
และดําเนินการตอไป 
  เม่ือไดสงหนังสือตามระบบตามวรรคหนึ่งแลว  ใหสงตนฉบับหนังสือดังกลาว
ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี  เพื่อดําเนินการโดยเร็ว  ในการนี้ ใหผูปฏิบัติงานพิมพ 
ทะเบียนรับหนังสือภายนอก  นําสงไปกับตนฉบับหนังสือภายนอก  เพื่อใหบุคคลซึ่งรับ
หนังสือลงช่ือ วัน เดือน ป ท่ีรับเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน 

  ขอ 16  เม่ือมีหนังสือภายนอกสงจากหนวยงานสารบรรณกลางโดยระบบงาน
สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส ใหผูปฏิบัติงานของบุคคลหรือหนวยงานผูรับหนังสือ ดําเนินการ
ดังน้ี 

(1)  เปดแฟมฐานขอมูลของระบบ เปดหนังสือราชการแตละฉบับ  
(2)  ตรวจสอบภาพหนังสือ   

                    ท้ังน้ี  ในกรณีท่ีเห็นวาหนังสือมีความชัดเจนครบถวนใหดําเนินการรับ
หนังสือตามขั้นตอนของระบบ โดยใหถือวาผูปฏิบัติงานของบุคคลหรือหนวยงานผูรับหนังสือ 
ไดรับหนังสือน้ันแลวนับแตไดดําเนินการรับหนังสือดังกลาวโดยระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส  แตถาผู รับหนังสือเห็นวาภาพหนังสือไมชัดเจนหรือไมครบถวน  ให
ประสานงานกับผูปฏิบัติงานของหนวยงานสารบรรณกลางที่เปนผูสงหนังสือเพื่อดําเนินการ
แกไขโดยเร็ว 
  ในกรณีท่ีหนังสือภายนอกที่ไดรับตามวรรคหนึ่งเปนหนังสือที่มีช้ันความเร็ว 
และผูรับหนังสือเห็นวาการรอตนฉบับหนังสือจะทําใหการปฏิบัติงานลาชาหรืออาจไมทันตาม
กําหนดเวลา อาจพิมพภาพถายหนังสือจากระบบเพื่อพิจารณาสั่งการไปพลางกอนได โดยให
ถือวาภาพถายหนังสือท่ีพิมพและมีการสั่งการไวน้ันเปนหนังสือราชการตนฉบับ  และให
ผูปฏิบัติงานของบุคคลหรือหนวยงานผูรับหนังสือ บันทึกคําสั่งการนั้นไวในระบบ แลวดําเนินการ
ถายภาพและสงภาพถายหนังสือท่ีมีการสั่งการไปยังหนวยงานหรือบุคคลซึ่งตองปฏิบัติตาม 
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คําสั่งน้ันโดยเร็ว  โดยใหพิมพทะเบียนรับหนังสือ นําสงไปกับภาพถายหนงัสือ เพื่อใหบุคคล
ซ่ึงรับภาพถายหนังสือลงช่ือ วัน เดือน ป ท่ีรับไวเปนหลักฐานดวย 

  ขอ 17 เม่ือไดรับตนฉบับหนังสือภายนอก ใหผูปฏิบัติงานของบุคคลหรือ
หนวยงานผูรับหนังสือนําเสนอผูบริหารหนวยงาน แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาสั่งการ และเม่ือ
ไดมีคําสั่งอยางใดแลว ใหบันทึกคําสั่งการนั้นไวในระบบ แลวดําเนินการสงหนังสือไปยังบุคคล
หรือหนวยงานซึ่งตองปฏิบัติตามคําสั่งน้ันโดยเร็ว  โดยใหพิมพทะเบียนรับหนังสือภายนอก 
นําสงไปกับหนังสือ เพื่อใหบุคคลซึ่งรับหนังสือลงช่ือ วัน เดือน ป ท่ีรับไวเปนหลักฐานดวย 
  ในกรณีท่ีหนวยงานใดเห็นวา วิธีการเสนอหนังสือตอผูบริหารหนวยงาน 
แลวแตกรณีเพื่อสั่งการตามวรรคหนึ่ง  ไมเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานของตน 
หนวยงานนั้นอาจทําความตกลงกับผูอํานวยการระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อกําหนดวิธีการเสนอ
หนังสือภายในหนวยงานของตนเปนอยางอื่นก็ได  แตจะตองไมกระทบตอการจัดเก็บขอมูล
และการติดตามการปฏิบัติงานในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสโดยรวม  

    ขอ 18 เพื่อประโยชนในการจัดเก็บขอมูลและการติดตามการปฏิบัติงานให
เปนไปตามคําสั่ง  ใหผูปฏิบัติงานบันทึกความเปลี่ยนแปลงของขั้นตอนการดําเนินการ  รวมทั้ง 
คําสั่งตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการในแตละขั้นตอนนั้นไวในระบบโดยไมชักชา 

  ขอ 19 ในกรณีท่ีหนังสือภายนอกมีถึงผูบริหาร และไมปรากฏบุคคลหรือ
หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการตามหนังสือน้ันโดยตรง ใหงานสารบรรณ ฝายบริหารงาน
ท่ัวไป กองกลาง สรุปเน้ือหาของหนังสือเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
  ในการรับหนังสือ การสงหนังสือ การเสนอเพื่อผูบริหารพิจารณาสั่งการ และ
การสงคําสั่งของผูบริหารแกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตามคําสั่ง ใหนํา
ความในขอ 15  ขอ 16 ขอ 17 และขอ 18 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  ขอ 20 การสงหนังสือภายใน ใหผูปฏิบัติงานของบุคคลหรือหนวยงานเจาของ
เร่ืองออกเลขทะเบียนสงหนังสือภายใน  ถายภาพหนังสือรวมทั้งสิ่งที่สงมาดวย (ถามี) และ
ดําเนินการสงหนังสือน้ันตามขั้นตอนของระบบไปยังผูบริหาร แลวแตกรณี 
  ขอ 21 การสงหนังสือไปภายนอก ใหผูปฏิบัติงานของบุคคลหรือหนวยงานเจาของ
เร่ืองออกเลขทะเบียนสงหนังสือภายนอก ถายภาพหนังสือรวมทั้งสิ่งที่สงมาดวย (ถามี) และ
ดําเนินการสงหนังสือน้ันตามขั้นตอนของระบบไปยังภายนอก 
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หมวด 3 

การรายงานและตรวจสอบ 

 

  ขอ 22 เม่ือผูปฏิบัติงานของบุคคลหรือหนวยงานผูรับหนังสือไดรับหนังสือ
ตามขั้นตอนของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสแลว ใหติดตามตรวจสอบใหมีการจัดสง
ตนฉบับของหนังสือท่ีไดรับไวในระบบแลวน้ัน  ใหหนวยงานผูรับหนังสือโดยไมชักชา 

  ขอ 23 เพื่อประโยชนในการตรวจสอบความถูกตองครบถวนของการรับและ
การสงหนังสือ  รวมท้ังการจัดเก็บไวเปนหลักฐานในแตละวัน ใหผูปฏิบัติงานของหนวยงาน
สารบรรณกลาง  บุคคลเจาของเรื่อง หนวยงานเจาของเรื่อง  บุคคลผู รับหนังสือหรือ
หนวยงานผูรับหนังสือ ติดตาม ตรวจสอบการรับและการสงหนังสือในระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสใหเปนไปอยางถูกตองและครบถวน   
 

หมวด  4  
การเวียนหนังสือ 

 
 
  ขอ 24 การเวียนหนังสือ ใหผูปฏิบัติงานของบุคคลหรือหนวยงานเจาของเรื่อง
เวียนผานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสไปยังบุคคลหรือหนวยงานผูรับหนังสือ  โดยให
จัดทําบันทึกนําสง  ออกเลขทะเบียนสงหนังสือ  ถายภาพหนังสือเวียนและสิ่งที่สงมาดวย 
แลวดําเนินการสงหนังสือเวียนและสิ่งที่สงมาดวยน้ัน ตามขั้นตอนของระบบ 
  การเวียนหนังสือผานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสตามวรรคหนึ่งให
ดําเนินการควบคูกับการเวียนหนังสือดวยระบบการสงหนังสือปกติ 

 

หมวด  5  
การจัดเก็บหนังสือ 

 
 

  ขอ 25 เม่ือไดมีการนําตนฉบับหนังสือเสนอผูบริหาร เพื่อพิจารณาเรียบรอย
แลว  ใหผูปฏิบัติงานของบุคคลหรือหนวยงานเจาของเรื่องถายภาพหนังสือซ่ึงไดมีการสั่งการ
ตามสายการบังคับบัญชาแลว และบันทึกทับหนังสือฉบับที่จัดสงครั้งแรก เพื่อจัดเก็บในระบบ
จัดเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
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ขอ 26 การจัดเก็บหนังสือในระบบจัดเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกส ใหบันทึกขอมูล
เกี่ยวกับระยะเวลาในการจัดเก็บและสถานที่ในการจัดเก็บ 
  อายุของการเก็บหนังสือในระบบจัดเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามหมวดนี้ให
เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม 
 

หมวด  6   
การลบขอมูลในระบบจัดเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

 
      
  ขอ 27 เม่ือไดมีการทําลายตนฉบับหนังสือตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณแลว ใหหัวหนาสวนราชการที่รับผิดชอบงานสารบรรณ ลบขอมูล
หนังสือดังกลาวในระบบจัดเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกสดวย 

  ขอ 28 เพื่อใหการใชประโยชนเกี่ยวกับเน้ือท่ีในระบบเกิดประโยชนสูงสุด ให
หัวหนาสวนราชการที่ รับผิดชอบงานสารบรรณ ท่ีออกหนังสือเวียน ลบหรือยายที่ เก็บ
หนังสือเวียนที่จัดเก็บในระบบจัดเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกส เม่ือครบหนึ่งเดือนนับแตวันที่ได
ออกหนังสือเวียนน้ัน 
   

บทเฉพาะกาล 

 
 

  ขอ 29 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ยังมิใหนํามาใชกับหนังสือที่มี
ชั้นความลับ  จนกวาจะมีการกําหนดใหใชระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสกับหนังสือ
ดังกลาว 
    
                         ประกาศ  ณ  วันที ่  28  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551 
 
                                                            พงศโพยม  วาศภูติ 

                                                        (นายพงศโพยม  วาศภูติ) 
               ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 



 
 
 
 

 
 
 

พระราชบญัญัติวาดวย 
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  

พ.ศ. 2550 
 
 
 
 



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร   
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศ 

ในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ระบบคอมพิวเตอร”  หมายความวา  อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรที่เชื่อมการทํางาน

เขาดวยกัน  โดยไดมีการกําหนดคําส่ัง  ชุดคําส่ัง  หรือส่ิงอื่นใด  และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณ 
หรือชุดอุปกรณทําหนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ 



หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

“ขอมูลคอมพิวเตอร”  หมายความวา  ขอมูล  ขอความ  คําส่ัง  ชุดคําส่ัง  หรือส่ิงอื่นใดบรรดา 
ที่อยูในระบบคอมพิวเตอรในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได  และใหหมายความรวมถึง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดวย 

“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร”  หมายความวา  ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอส่ือสารของระบบ
คอมพิวเตอร  ซ่ึงแสดงถึงแหลงกําเนิด  ตนทาง  ปลายทาง  เสนทาง  เวลา  วันที่  ปริมาณ  ระยะเวลา  
ชนิดของบริการ  หรืออื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับการติดตอส่ือสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น 

“ผูใหบริการ”  หมายความวา 
(๑) ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอรเน็ต  หรือใหสามารถติดตอถึงกันโดย

ประการอื่น  โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร   ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง  หรือ
ในนามหรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น 

(๒) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น 
“ผูใชบริการ”  หมายความวา  ผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใชบริการหรือไมก็ตาม 
 “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
 “รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด  ๑ 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

 

 

มาตรา ๕ ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซ่ึงระบบคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึง
โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖ ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่ผูอื่นจัดทําข้ึนเปนการเฉพาะ  
ถานํามาตรการดังกลาวไปเปดเผยโดยมิชอบในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่น  ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 



หนา   ๖ 
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มาตรา ๗ ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ
และมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘ ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อดักรับไว
ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นที่อยูระหวางการสงในระบบคอมพิวเตอร  และขอมูลคอมพิวเตอรนั้น
มิไดมีไวเพื่อประโยชนสาธารณะหรือเพื่อใหบุคคลทั่วไปใชประโยชนไดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป  หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๙ ผูใดทําใหเสียหาย  ทําลาย  แกไข  เปลี่ยนแปลง  หรือเพิ่มเติมไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน  ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นโดยมิชอบ  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป  หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐ ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบ  เพื่อใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอร
ของผูอื่นถูกระงับ  ชะลอ  ขัดขวาง  หรือรบกวนจนไมสามารถทํางานตามปกติไดตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหาป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑ ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอื่นโดยปกปด
หรือปลอมแปลงแหลงที่มาของการสงขอมูลดังกลาว  อันเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของ
บุคคลอื่นโดยปกติสุข  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๒ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๐ 
(๑) กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน  ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึนในทันทีหรือ 

ในภายหลังและไมวาจะเกิดข้ึนพรอมกันหรือไม  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป  และปรับไมเกิน 
สองแสนบาท  

(๒) เปนการกระทําโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอขอมูลคอมพิวเตอร  หรือระบบ
คอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  ความปลอดภัยสาธารณะ  ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ   หรือการบริการสาธารณะ  หรือเปนการกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือ
ระบบคอมพิวเตอรที่มีไวเพื่อประโยชนสาธารณะ  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสามปถึงสิบหาป  และ
ปรับต้ังแตหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท   

ถาการกระทําความผิดตาม  (๒)  เปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต
สิบปถึงย่ีสิบป 
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มาตรา ๑๓ ผูใดจําหนายหรือเผยแพรชุดคําส่ังที่จัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพื่อนําไปใชเปนเคร่ืองมือ
ในการกระทําความผิดตามมาตรา  ๕  มาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๐  หรือ
มาตรา  ๑๑  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔ ผูใดกระทําความผิดที่ระบุไวดังตอไปนี้  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป  หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  หรือ
ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ  โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน 

(๒) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ  โดยประการที่นาจะเกิด
ความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศหรือกอใหเกิดความต่ืนตระหนกแกประชาชน 

(๓) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใด  ๆ  อันเปนความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง
แหงราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๔) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ   ที่มีลักษณะอันลามกและ
ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได  

(๕) เผยแพรหรือสงตอซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนขอมูลคอมพิวเตอรตาม  (๑)   
(๒)  (๓)  หรือ  (๔) 

มาตรา ๑๕ ผูใหบริการผูใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมใหมีการกระทําความผิดตามมาตรา  ๑๔ 
ในระบบคอมพิวเตอรที่อยูในความควบคุมของตน  ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดตาม 
มาตรา  ๑๔ 

มาตรา ๑๖ ผู ใดนําเข าสู ระบบคอมพิวเตอรที่ประชาชนทั่ วไปอาจเข าถึ งได ซ่ึงขอมูล 
คอมพิวเตอรที่ปรากฏเปนภาพของผูอื่น  และภาพนั้นเปนภาพที่เกิดจากการสรางข้ึน  ตัดตอ  เติม 
หรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอื่นใด  ทั้งนี้  โดยประการที่นาจะทําใหผูอื่นนั้น
เสียชื่อเสียง  ถูกดูหมิ่น  ถูกเกลียดชัง  หรือไดรับความอับอาย  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือ
ปรับไมเกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่ง  เปนการนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรโดยสุจริต  ผูกระทําไมมีความผิด 
ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดอันยอมความได 
ถาผูเสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียกอนรองทุกข  ใหบิดา  มารดา  คูสมรส  หรือ

บุตรของผูเสียหายรองทุกขได  และใหถือวาเปนผูเสียหาย 
มาตรา ๑๗ ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ 
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(๑) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนไทย  และรัฐบาลแหงประเทศที่ความผิดไดเกิดข้ึนหรือ
ผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ  หรือ 

(๒) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนตางดาว  และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเปนผูเสียหายและ
ผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ 

จะตองรับโทษภายในราชอาณาจักร 
 

หมวด  ๒ 
พนักงานเจาหนาที ่

 

 

มาตรา ๑๘ ภายใตบังคับมาตรา  ๑๙  เพื่อประโยชนในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มี
เหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจอยางหนึ่ง
อยางใด  ดังตอไปนี้  เฉพาะที่จําเปนเพื่อประโยชนในการใชเปนหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิด
และหาตัวผูกระทําความผิด 

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้มาเพื่อใหถอยคํา  สงคําชี้แจงเปนหนังสือ  หรือสงเอกสาร  ขอมูล  หรือหลักฐานอื่นใดที่อยูในรูปแบบ
ที่สามารถเขาใจได 

(๒) เรียกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรจากผูใหบริการเกี่ยวกับการติดตอส่ือสารผานระบบ
คอมพิวเตอรหรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ 

(๓) ส่ังใหผูใหบริการสงมอบขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการที่ตองเก็บตามมาตรา  ๒๖  หรือที่อยู
ในความครอบครองหรือควบคุมของผูใหบริการใหแกพนักงานเจาหนาที่  

(๔) ทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  จากระบบคอมพิวเตอร 
ที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอรนั้นยัง
มิไดอยูในความครอบครองของพนักงานเจาหนาที่ 

(๕) ส่ังใหบุคคลซ่ึงครอบครองหรือควบคุมขอมูลคอมพิวเตอร  หรืออุปกรณที่ใชเก็บ
ขอมูลคอมพิวเตอร  สงมอบขอมูลคอมพิวเตอร  หรืออุปกรณดังกลาวใหแกพนักงานเจาหนาที่ 

(๖) ตรวจสอบหรือเขาถึงระบบคอมพิวเตอร  ขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  
หรืออุปกรณที่ใชเก็บขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด  อันเปนหลักฐานหรืออาจใชเปนหลักฐานเกี่ยวกับ
การกระทําความผิด  หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผูกระทําความผิดและสั่งใหบุคคลนั้นสงขอมูลคอมพิวเตอร  
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  ที่เกี่ยวของเทาที่จําเปนใหดวยก็ได 
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(๗) ถอดรหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด  หรือส่ังใหบุคคลที่เกี่ยวของกับการ
เขารหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอร  ทําการถอดรหัสลับ  หรือใหความรวมมือกับพนักงานเจาหนาที่ใน
การถอดรหัสลับดังกลาว 

(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรเทาที่จําเปนเฉพาะเพื่อประโยชนในการทราบรายละเอียด
แหงความผิดและผูกระทําความผดิตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๙ การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๑๘  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  
(๘)  ใหพนักงานเจาหนาที่ย่ืนคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อมีคําส่ังอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการตามคํารอง  ทั้งนี้  คํารองตองระบุเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทําการ
อยางหนึ่งอยางใดอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  เหตุที่ตองใชอํานาจ  ลักษณะของการกระทํา
ความผิด  รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณที่ใชในการกระทําความผิดและผูกระทําความผิด  เทาที่สามารถ 
จะระบุได  ประกอบคํารองดวยในการพิจารณาคํารองใหศาลพิจารณาคํารองดังกลาวโดยเร็ว 

เมื่อศาลมีคําส่ังอนุญาตแลว  กอนดําเนินการตามคําส่ังของศาล  ใหพนักงานเจาหนาที่สงสําเนา
บันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ทําใหตองใชอํานาจตามมาตรา  ๑๘  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  มอบให
เจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรนั้นไวเปนหลักฐาน  แตถาไมมีเจาของหรือผูครอบครอง
เคร่ืองคอมพิวเตอรอยู  ณ  ที่นั้น  ใหพนักงานเจาหนาที่สงมอบสําเนาบันทึกนั้นใหแกเจาของหรือ 
ผูครอบครองดังกลาวในทันทีที่กระทําได 

ใหพนักงานเจาหนาที่ผูเปนหัวหนาในการดําเนินการตามมาตรา  ๑๘  (๔) (๕)  (๖)  (๗)  และ  
(๘)  สงสําเนาบันทึกรายละเอียดการดําเนินการและเหตุผลแหงการดําเนินการใหศาลที่มีเขตอํานาจ
ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาลงมือดําเนินการ  เพื่อเปนหลักฐาน 

การทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอรตามมาตรา  ๑๘  (๔)  ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อ
ไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  และตองไมเปนอุปสรรคในการดําเนินกิจการของ
เจาของหรือผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรนั้นเกินความจําเปน 

การยึดหรืออายัดตามมาตรา  ๑๘  (๘)  นอกจากจะตองสงมอบสําเนาหนังสือแสดงการยึดหรือ
อายัดมอบใหเจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรนั้นไวเปนหลักฐานแลวพนักงานเจาหนาที่จะ
ส่ังยึดหรืออายัดไวเกินสามสิบวันมิได  ในกรณีจําเปนที่ตองยึดหรืออายัดไวนานกวานั้น  ใหย่ืนคํารอง 
ตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายัดได  แตศาลจะอนุญาตใหขยายเวลาครั้งเดียวหรือ
หลายคร้ังรวมกันไดอีกไมเกินหกสิบวัน  เมื่อหมดความจําเปนที่จะยึดหรืออายัดหรือครบกําหนดเวลา
ดังกลาวแลว  พนักงานเจาหนาที่ตองสงคืนระบบคอมพิวเตอรที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน 
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หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคหาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เปนการทําใหแพรหลาย 

ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรที่อาจกระทบกระเทือนตอความมั่นคงแหงราชอาณาจักรตามที่กําหนดไวในภาคสอง  
ลักษณะ  ๑  หรือลักษณะ  ๑/๑  แหงประมวลกฎหมายอาญา  หรือที่มีลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  พนักงานเจาหนาที่โดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจย่ืนคํารอง
พรอมแสดงพยานหลักฐานตอศาลที่มี เขตอํานาจขอใหมี คําส่ังระงับการทําใหแพรหลายซ่ึงขอมูล 
คอมพิวเตอรนั้นได 

ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังใหระงับการทําใหแพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรตามวรรคหนึ่ง  ให 
พนักงานเจาหนาที่ทําการระงับการทําใหแพรหลายนั้นเอง  หรือส่ังใหผูใหบริการระงับการทําให
แพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรนั้นก็ได 

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พบวา  ขอมูลคอมพิวเตอรใดมีชุดคําส่ังไมพึง
ประสงครวมอยูดวย  พนักงานเจาหนาที่อาจย่ืนคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอใหมีคําส่ังหาม
จําหนายหรือเผยแพร  หรือส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรนั้นระงับการใช  ทําลาย  
หรือแกไขขอมูลคอมพิวเตอรนั้นได  หรือจะกําหนดเง่ือนไขในการใช  มีไวในครอบครอง  หรือ 
เผยแพรชุดคําส่ังไมพึงประสงคดังกลาวก็ได 

ชุดคําส่ังไมพึงประสงคตามวรรคหนึ่งหมายถึงชุดคําส่ังที่มีผลทําใหขอมูลคอมพิวเตอร  หรือ
ระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําส่ังอื่นเกิดความเสียหาย   ถูกทําลาย  ถูกแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม  
ขัดของ  หรือปฏิบัติงานไมตรงตามคําส่ังที่กําหนดไว  หรือโดยประการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
ทั้งนี้  เวนแตเปนชุดคําส่ังที่มุงหมายในการปองกันหรือแกไขชุดคําส่ังดังกลาวขางตน  ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๒ หามมิใหพนักงานเจาหนาที่ เปดเผยหรือสงมอบขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูล 
จราจรทางคอมพิวเตอร  หรือขอมูลของผูใชบริการ  ที่ไดมาตามมาตรา  ๑๘  ใหแกบุคคลใด 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการกระทําเพื่อประโยชนในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเพื่อประโยชนในการดําเนินคดีกับพนักงานเจาหนาที่เกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ  หรือเปนการกระทําตามคําส่ังหรือที่ไดรับอนุญาตจากศาล 

พนักงานเจาหนาที่ผูใดฝาฝนวรรคหนึ่งตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป   หรือปรับไมเกิน 
หกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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มาตรา ๒๓ พนักงานเจาหนาที่ผูใดกระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผูอื่นลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร  
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  หรือขอมูลของผูใชบริการ  ที่ไดมาตามมาตรา  ๑๘  ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๔ ผูใดลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรหรือขอมูลของ
ผูใชบริการ  ที่พนักงานเจาหนาที่ไดมาตามมาตรา  ๑๘  และเปดเผยขอมูลนั้นตอผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๕ ขอมูล  ขอมูลคอมพิวเตอร  หรือขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่พนักงานเจาหนาที่
ไดมาตามพระราชบัญญัตินี้  ใหอางและรับฟงเปนพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันวาดวยการสืบพยานได  แตตองเปนชนิดที่มิไดเกิดข้ึนจากการจูงใจ  
มีคํามั่นสัญญา  ขูเข็ญ  หลอกลวง  หรือโดยมิชอบประการอื่น 

มาตรา ๒๖ ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวาเกาสิบวัน
นับแตวันที่ขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอร  แตในกรณีจําเปนพนักงานเจาหนาที่จะส่ังใหผูใหบริการ
ผูใดเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวเกินเกาสิบวันแตไมเกินหนึ่งปเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
และเฉพาะคราวก็ได 

ผูใหบริการจะตองเก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการเทาที่จําเปนเพื่อใหสามารถระบุตัวผูใชบริการ
นับต้ังแตเร่ิมใชบริการและตองเก็บรักษาไวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับต้ังแตการใชบริการสิ้นสุดลง 

ความในวรรคหนึ่งจะใชกับผูใหบริการประเภทใด อยางไร  และเมื่อใด  ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผูใหบริการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรานี้  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท 
มาตรา ๒๗ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของศาลหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ส่ังตามมาตรา  ๑๘  

หรือมาตรา  ๒๐  หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของศาลตามมาตรา  ๒๑  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท  
และปรับเปนรายวันอีกไมเกินวันละหาพันบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 

มาตรา ๒๘ การแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความรู
และความชํานาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรและมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอํานาจรับคํารองทุกข
หรือรับคํากลาวโทษ  และมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
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ในการจับ   ควบคุม   คน  การทําสํานวนสอบสวนและดําเนินคดีผูกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้  บรรดาที่เปนอํานาจของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  หรือพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ใหพนักงานเจาหนาที่ประสานงานกับพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 

ใหนายกรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับดูแลสํานักงานตํารวจแหงชาติและรัฐมนตรีมีอํานาจรวมกัน
กําหนดระเบียบเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการตามวรรคสอง 

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบั ติหนาที่   พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคล 
ซ่ึงเกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากในปจจุบันระบบคอมพิวเตอรไดเปน

สวนสําคัญของการประกอบกิจการและการดํารงชีวิตของมนุษย  หากมีผูกระทําดวยประการใด  ๆ  ใหระบบ

คอมพิวเตอรไมสามารถทํางานตามคําส่ังท่ีกําหนดไวหรือทําใหการทํางานผิดพลาดไปจากคําส่ังท่ีกําหนดไว  หรือ 

ใชวิธีการใด  ๆ  เขาลวงรูขอมูล  แกไข  หรือทําลายขอมูลของบุคคลอ่ืนในระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ  หรือ 

ใชระบบคอมพิวเตอรเพ่ือเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร  ยอมกอใหเกิด 

ความเสียหาย  กระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของรัฐ  รวมท้ังความสงบสุขและศีลธรรม 

อันดีของประชาชน  สมควรกําหนดมาตรการเพื่อปองกันและปราบปรามการกระทําดังกลาว  จึงจํา เปน 

ตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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คํานํา 
 

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เปนระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือ
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานสารบรรณของหนวยงาน โดยการทํางานของระบบมี
ความสอดคลองกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานสารบรรณของกระทรวงมหาดไทย และลักษณะ
การทํางานของหนวยงานตางๆ โดยระบบจะชวยใหหนวยงานสามารถรับ-สงหนังสือและ
เอกสารตางๆ ระหวางจังหวัดกับหนวยงานไดอยางสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ลดระยะเวลาใน
การติดตอสื่อสาร และลดการใชทรัพยากรของหนวยงาน เชน ทรัพยากรบุคคล ยานพาหนะ 
และวัสดุสํานักงาน นอกจากนี้ยังเปนการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารใหกับบุคลากรของหนวยงานไดเปนอยางดี  

จังหวัดหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานในการใช
งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของจังหวัดกระบี่ตอไป 

 
 
                คณะผูจัดทํา 
      8  ธันวาคม  2552 
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 1 

สวนที่ 1 
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

1. การเขาสูระบบ 
1.1 เปดเว็บบราวเซอรแลวเขาไปที่เว็บ www.krabi.go.th  ไปที่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสจังหวัด

กระบี่ หรือ พิมพ  http://123.242.168.132:8080  จะปรากฎหนาเขาสูระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ
จังหวัดกระบ่ี ดังรูปท่ี 1-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1-1 แสดงหนาจอ Login ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 

1.2 ใหกรอกรหัสผูใชงานและรหัสผานท่ีจังหวัดกําหนดให แลวกดปุม   
 

1.3 กรณีผูใชงานตองการดาวนโหลดคูมือการใชงานระบบใหกดปุม   
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________ 
คูมือการใชงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  จังหวัดกระบ่ี   
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1.4 เม่ือเขาสูระบบแลวจะปรากฎหนาจอ ดังรูปท่ี 1-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1-2  แสดงหนาจอแรกเมื่อเขาสูระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 

 

2. องคประกอบของระบบ 
ระบบสารบรรณฯ จะประกอบดวย 4 เมนู หลัก ดังรูปท่ี 1-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ขอมูลสวนตัว 

ออกจาก

สารบรรณ 

แผนผังองคกร 

รูปท่ี 1-3 แสดงเมนูหลักของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 

________________________________________________________________________________________ 
คูมือการใชงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  จังหวัดกระบ่ี   
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2.1 แผนผังองคกร                 แสดงรายช่ือหนวยงานท้ังหมดในจังหวัดกระบ่ีท่ีผูใชงานสามารถรับ-สง หนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส โดยแบงเปน 10 กลุมหนวยงานหลัก ดังนี้ 

2.1.1 หนวยงานราชการสวนภูมิภาค 
2.1.2 อําเภอ 
2.1.3 หนวยงานราชการสวนกลาง 
2.1.4 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2.1.5 รัฐวิสาหกจิ 
2.1.6 องคกรอิสระ 
2.1.7 ภาคเอกชน 
2.1.8 โรงเรียน 
2.1.9 ธนาคาร 
2.1.10 ท่ีปรึกษาดานนโยบายการพฒันาจังหวัดกระบ่ี 

เม่ือเขาสูเมนูแผนผังองคกรจะปรากฎหนาจอ ดังรูปท่ี 1-4 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1-4 แสดงหนาจอเม่ือเขาสูเมนูแผนผังองคกร 
 

ผูใชงานสามารถคล๊ิกท่ีเคร่ืองหมายลบ ( ) หนาช่ือหนวยงานเพื่อดูเฉพาะช่ือหนวยงานหลักโดย
เคร่ืองหมายลบจะเปลี่ยนเปนเคร่ืองหมายบวก ( ) หรือหากตองการดูรายชื่อหนวยงานยอยก็สามารถคล๊ิกท่ี
เคร่ืองหมายบวกอีกคร้ัง 

 

________________________________________________________________________________________ 
คูมือการใชงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  จังหวัดกระบ่ี   
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________________________________________________________________________________________ 

2.2 สารบรรณ   เปนเมนูท่ีใชสําหรับจัดการรับ-สง และคนหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส ซ่ึง
ประกอบดวยเมนูหลัก ดังนี้ 

2.2.1 ทะเบียนหนังสือรับ   
2.2.2 ทะเบียนหนังสือสง 
2.2.3 คนหาทะเบียนรับหนังสือท้ังหมด 
2.2.4 รายงาน 

เม่ือเขาสูเมนูสารบรรณ จะปรากฎหนาจอดงัรูปท่ี 1-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1-5 แสดงหนาจอเม่ือเขาสูเมนูสารบรรณ 
 

2.3 ขอมูลสวนตัว  ระบบจะแสดงขอมูลสวนตัวของผูใชงาน ประกอบดวย 
2.3.1 ขอมูลการใชระบบ  
2.3.2 ขอมูลผูใชงาน  
2.3.3 การเปล่ียนรหัสผาน  

2.4 ออกจากระบบ   เม่ือไมตองการใชงานใหกดปุมออกจากระบบทุกคร้ัง    
 
 
 
 

คูมือการใชงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  จังหวัดกระบ่ี   
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3. การเปลี่ยนรหัสผาน  
ผูใชงานสามารถเปล่ียนรหัสผานไดโดยเขาไปท่ีเมนู “ขอมูลสวนตัว” จะปรากฎหนาจอดังรูปท่ี 1-6 
 

 

________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1-6 แสดงหนาจอเม่ือเขาสูเมนูขอมูลสวนตัว 
 
 

รูปท่ี 1-6 แสดงหนาจอเม่ือเขาสูเมนูขอมูลสวนตัว 
ผูใชงานสามารถเปล่ียนรหัสผานไดดังนี ้
3.1 กรอกรหัสผานเดิม 
3.2 กรอกรหัสผานใหม โดยจะต้ังเองหรือใหระบบสุมรหัสผานใหก็ได  
3.3 ยืนยันรหัสผานใหมอีกคร้ัง (กรณีเลือกสุมรหัสผาน ระบบจะยืนยันรหัสผานใหทันที) 
3.4 กดปุมบันทึกเพื่อทําการบันทึกรหัสผานใหม  

 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการใชงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  จังหวัดกระบ่ี   
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สวนที่  2 
การใชงานระบบงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส (เมนูสารบรรณ) 

1. การรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
1.1 การรับหนังสือภายใน  (รับหนังสือท่ีสงมาในระบบสารบรรณจากหนวยงานท่ีมีชื่อในแผนผงัองคกร) 

1.1.1 เปดระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสจากหนาเว็บไซตจังหวัดกระบ่ี (www.krabi.go.th) หรือ
พิมพ  URL  http://123.242.168.132:8080   

1.1.2 กรอกรหัสผูใชงานและรหัสผาน แลวกดปุมเขาสูระบบ ดังรูปท่ี 2-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2-1 แสดงหนาจอ Login เขาสูระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

1.1.3 จะปรากฎหนาแรกของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ดังรูป ท่ี 2-2                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2-2 แสดงตัวอยางหนาจอแรกเม่ือเขาสูระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 

________________________________________________________________________________________ 
คูมือการใชงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  จังหวัดกระบ่ี   
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1.1.4 ใหเลือกเมนู “สารบรรณ”  (ไอคอนสีฟา) จะปรากฎหนาจอของเมนูสารบรรณ ดังรูปท่ี 2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 2-3 แสดงตัวอยางหนาจอเม่ือเลือกเมนูสารบรรณ 

1.1.5 ใหเลือกเมนู “ทะเบียนหนังสือรับ”  จะปรากฎหนาจอของเมนูทะเบียนหนังสือรับ โดยระบบจะ
แสดงรายการหนังสือ ท่ีหนวยงานของทานยังไมไดรับท้ังหมดในปปจจุบัน ดังรูปท่ี 2-4 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 2-4 แสดงตัวอยางหนาจอเม่ือเลือกเมนูทะเบียนหนงัสือรับ 

คูมือการใชงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  จังหวัดกระบ่ี   
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1.1.6 ใหคล๊ิกเลือกรายการหนังสือท่ีตองการลงทะเบียนรับ หนาจอจะปรากฎรายละเอียดหนังสือเพื่อให
ผูใชงานตรวจสอบความถูกตองของหนังสือกอนท่ีจะทําการลงทะเบียนรับ ดังรูปท่ี 2-5    

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

คล๊ิกเพื่อโหลดเอกสารตนฉบบั 

 

 

 
คล๊ิกเพื่อโหลดหนังสือตนฉบบั  

 

 

รูปท่ี 2-5 แสดงตัวอยางหนาจอรายละเอียดหนังสือท่ีเลือก  
1.1.6.1 ดานลางของหนาจอกอนการลงรับหนังสือจะแบงการทํางาน ดังนี้ 

1.1.6.2 รับหนังสือ 
1.1.6.3 สงคืนหนังสือ 
1.1.6.4 แผนภาพการสงเอกสาร 
1.1.6.5 กลับไปหนาทะเบียนหนังสือรับ 

การรับหนังสือ  

1) นําเมาสไปคล๊ิกเลือกขอความในวงเล็บหลังเอกสารตนฉบับ (ปรากฎรูปมือ) ดังรูปท่ี 2-6 

 

 

 

โหลดไฟลหนงัสือตนฉบับ 

 

 
โหลดไฟลส่ิงท่ีสงมาดวย 

 

รูปท่ี 2-6 แสดงตัวอยางหนาจอรายละเอียดหนังสือท่ีมีการแนบไฟลหนงัสือตนฉบับและส่ิงท่ีแนบมาดวย  

คูมือการใชงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  จังหวัดกระบ่ี   
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________________________________________________________________________________________ 

2) จะปรากฎหนาจอถามใหบันทึกหรือเปดไฟล ใหกดปุม                              ดังรูปท่ี 2-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2-7 แสดงตัวอยางหนาจอหลังจากคล๊ิกช่ือไฟลเพื่อใหบันทึกลงเคร่ือง 

3) จะปรากฎหนาจอถามใหเลือกตําแหนงท่ีจะเก็บไฟล ใหสรางไฟลเดอรช่ือ “ไฟล
หนังสือจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส”  แลวกดปุม Save  ดังรูปท่ี 2-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2-8 แสดงตัวอยางหนาจอการสรางโฟลเดอรและการบันทึกไฟลลงเคร่ืองคอมพิวเตอร 

 

 

คูมือการใชงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  จังหวัดกระบ่ี   
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________________________________________________________________________________________ 

4) ใหกดปุม    ระบบจะแสดงหนาจอรายละเอียดการรับหนังสือ ดังรูปท่ี 2-9 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2-9 แสดงตัวอยางหนาจอรับหนังสือ 

- ใหเลือก    หลัง “เลขท่ีรับหนังสือ”   
- ในชอง “ออกเลข”  ใหระบุเลขท่ีหนังสือรับของหนวยงาน 
- เลือกประเภทการรับหนังสือ 
- กดปุม                   ระบบจะแสดง Popup แจงผลการลงทะเบียนรับวา “การดําเนินการเสร็จ

สมบูรณ”  ใหกด OK  ดังรูปท่ี 2-10 

 

 

 

รูปท่ี 2-10 แสดงตัวอยาง Popup แจงผลการลงทะเบียนรับ 
 

5) เปดไฟลท่ีบันทึกไวและส่ังพิมพออกทาง Printer เพื่อแจกจายผูท่ีเกี่ยวของในหนวยงาน
ดําเนินการตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการใชงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  จังหวัดกระบ่ี   
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การสงคืนหนังสือ  
- กรณีตรวจสอบรายละเอียดหนังสือแลวพบวาไมใชหนังสือของหนวยงาน (หนวยงานตนทาง

สงหนังสือผิด) ใหทําการสงคืนหนังสือโดยการกดปุม   ระบบจะแสดงหนาจอรายละเอียด
การคืนหนังสือดังรูปท่ี 2-11 
 

 
 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 2-11 แสดงตัวอยางหนาจอการคืนหนังสือ 

- ใหระบุสาเหตุการคืนหนังสือ 

________________________________________________________________________________________ 

- กดปุม   ระบบจะแสดง Popup แจงผลการคืนหนังสือวา “การดําเนินการเสร็จ
สมบูรณ”  ใหกด OK  ดังรูปท่ี 2-10 

1.1.7 เม่ือลงรับหนังสือแลวหนาจอจะแสดงประวัติการดําเนินการของหนังสือดังรูปท่ี 2-12 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 2-12 แสดงตัวอยางหนาจอหลังการลงรับหนังสือ 

 

คูมือการใชงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  จังหวัดกระบ่ี   
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1.1.8 ดานลางของหนาจอจะแบงการทํางานหลังลงรับหนังสือ ดังนี้ 
1.1.8.1 สงตอหนังสือ 
1.1.8.2 ยกเลิกหนังสือ 
1.1.8.3 ส้ินสุดการรับหนังสือ 
1.1.8.4 แกไขหนังสือ 
1.1.8.5 แผนภาพการสงเอกสาร 
1.1.8.6 กลังไปหนาทะเบียนหนังสือรับ 

การสงตอหนังสือ  

________________________________________________________________________________________ 

- เม่ือรับหนังสือแลวผูใชงานสามารถสงตอหนังสือไดโดยการกดที่  ระบบ
จะแสดงรายละเอียดของการสงตอหนังสือ ดังรูปท่ี 2-13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2-13 แสดงตัวอยางหนาจอการสงตอหนังสือ 
ใหเลือก หนวยงาน ท่ีตองการจะสงตอหนังสือ - 

- ใสขอมูลใหครบถวน แลวกดปุม     ระบบจะมีหนาจอขึ้นมายืนยันการสงตอ
หนังสือวา “การดําเนินการเสร็จสมบูรณ”  ดังรูปท่ี 2-14 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2-14 แสดงตัวอยาง Popup แจงผลการสงตอหนังสือ 

การยกเลิกหนังสือ  
- เม่ือรับหนังสือแลวผูใชงานสามารถยกเลิกหนังสือไดโดยการกดท่ี   

ระบบจะแสดงรายละเอียดของการยกเลิกหนังสือ ดังรูปท่ี 2-15 
 

คูมือการใชงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  จังหวัดกระบ่ี   
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รูปท่ี 2-15 แสดงตัวอยางหนาจอการยกเลิกหนังสือ 
 

________________________________________________________________________________________ 

- ใหใสเหตุผลในการยกเลิกหนังสือ แลวกดปุม    ระบบจะมีหนาจอข้ึนมายืนยันการ
ยกเลิกหนังสือวา “การดําเนินการเสร็จสมบูรณ”  ดังรูปท่ี 2-16 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2-16 แสดงตัวอยาง Popup แจงผลการยกเลิกหนังสือ 

การส้ินสุดการรับหนังสือ  
เ ม่ื อ รับหนั ง สือแล ว ผู ใ ช ง านสามารถ ส้ิน สุดการ รับหนั ง สือได โดยการกด ท่ี                  

    ระบบจะแสดงรายละเอียดของการส้ินสุดการรับหนังสือ ดังรูปท่ี 2-17 
- 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2-17 แสดงตัวอยางหนาจอการส้ินสุดการรับหนังสือ 
 

- ใหใสเหตุผลในการส้ินสุดการรับหนังสือ แลวกดปุม     ระบบจะมีหนาจอข้ึนมา
ยืนยันการส้ินสุดการรับหนังสือวา “การดําเนินการเสร็จสมบูรณ”  ดังรูปท่ี 2-18 
 

คูมือการใชงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  จังหวัดกระบ่ี   
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________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

รูปท่ี 2-18 แสดงตัวอยาง Popup แจงผลการส้ินสุดการรับหนังสือ 

การแกไขหนังสือ  
- เม่ือรับหนังสือแลวผูใชงานสามารถแกไขหนังสือไดโดยการกดท่ี                   

ระบบจะแสดงรายละเอียดของการแกไขหนังสือ ดังรูปท่ี 2-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2-19 แสดงตัวอยางหนาจอการแกไขหนังสือ 
 

- ใหแกไขรายละเอียดหนังสือ แลวกดปุม  ระบบจะมีหนาจอข้ึนมายืนยันการแกไข
หนังสือวา “การดําเนินการเสร็จสมบูรณ”  ดังรูปท่ี 2-20 
 
 
 
 

รูปท่ี 2-20 แสดงตัวอยาง Popup แจงผลการแกไขหนังสือ 

แผนภาพการสงเอกสาร 
ระบบจะแสดงแผนภาพการสงเอกสารจากหนวยงานตนทางถึงหนวยงานปลายทาง ดังรูปท่ี 2-21 

 

 

รูปท่ี 2-21 แสดงตัวอยางหนาจอแผนภาพการสงเอกสาร 

คูมือการใชงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  จังหวัดกระบ่ี   
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1.2 การรับหนังสือภายนอก  (การลงรับหนังสือท่ีไมไดสงผานระบบสารบรรณ) 
1.2.1 จากหนาจอ “ทะเบียนหนังสือรับ”  ใหผูใชงานกดปุม                                                       ดังรูปท่ี 2-22 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2-22 แสดงตัวอยางหนาจอเมนูทะเบียนหนังสือรับ 

1.2.2 จะปรากฎหนาจอใหบันทึกรายละเอียดตางๆ ในการรับหนังสือจากภายนอก ดังรูปท่ี 2-23 

รูปท่ี 2-23 แสดงตัวอยางหนาจอเม่ือเลือกเมนูรับหนังสือจากภายนอก 
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  การลงรับหนังสือจากภายนอกประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
- เลขรับหนังสือ  
- ประเภทเอกสาร 
- ระดับความสําคัญ 
- ความเรงดวน 
- ระดับความลับ 
- เลขท่ีเอกสาร 
- ลงวันท่ี 
- จากหนวยงาน 
- หมายเลขโทรศัพท 
- เร่ือง 
- เรียน 
- เสนทางหนังสือ (กรณีเปนหนังสือท่ีมีเสนทางเฉพาะ) 
- ถึงหนวยงาน 
- เอกสารตนฉบับ 
- หมายเหต ุ
- ส่ิงท่ีแนบมาดวย 
- อางถึง  

1.2.3 ใหผูใชงานกรอกขอมูลหนังสือใหครบถวน โดยเฉพาะขอมูลท่ีมีเคร่ืองหมาย * อยูดานหลัง 
เม่ือกรอกขอมูลเสร็จเรียบรอยแลวใหกดปุม     ระบบจะบันทึกขอมูลและกลับมาสูหนาจอ
ทะเบียนหนังสือรับ  

1.2.4 ผูใชงานสามารถดูรายละเอียดขอมูลทะเบียนหนังสือรับตามสถานะตางๆ ดังนี้ 
ท้ังหมด - 
เอกสารท่ียังไมไดรับ - 
เอกสารท่ีรับแลว - 
เอกสารท่ีถูกสงคืน - 
เอกสารท่ีรับคืนจากหนวยงาน - 
เอกสารท่ีแจกจายแลว - 

โดยเม่ือเลือกสถานะของหนังสือดานซายมือแลวหนาจอจะแสดงรายละเอียด ดังรูปท่ี 2-24 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปท่ี 2-24 แสดงตัวอยางหนาจอเม่ือเลือกดหูนังสือตามสถานะตางๆ 

2. การสงหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
2.1 การสรางหนงัสือสง 

2.1.1 ใหเลือกเมนู  “ทะเบียนหนังสือสง”   ดังรูปท่ี 2-25 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 2-25 แสดงตัวอยางหนาจอเม่ือเลือกเมนูสารบรรณ 
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2.1.2 เม่ือเลือกเมนู “ทะเบียนหนังสือสง” ระบบจะแสดงรายการหนังสือท่ีสงแลวของปปจจุบัน 
และจะแสดงเฉพาะหนังสือท่ีผูรับยังไมไดทําการรับหนังสือเทานั้น ดังรูปท่ี 2-26 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 2-26 แสดงตัวอยางหนาจอเม่ือเลือกเมนูทะเบียนหนังสือสง 

2.1.3 ใหกดปุม                               ระบบจะแสดงหนาจอใหบันทึกรายละเอียดตางๆ ในการ

สรางหนังสือสง ดังรูปท่ี 2-27 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการใชงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  จังหวัดกระบ่ี   



 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2-27 แสดงตัวอยางหนาจอสรางหนังสือสง 

จากรูปท่ี 2-24  ใหกรอกขอมูลหนังสือโดยเฉพาะขอมูลทีมี่  *  ดานหลัง เปนขอมูลที่ตองกรอกใหครบ 

ระบบจึงจะทําการบันทึกขอมูล ซ่ึงขอมูลท้ังหมดประกอบดวย 
- ทะเบียนหนังสือสง (เลือกวาเปนหนังสือสงภายใน/ภายนอก) 
- หนังสือเวยีน (เลือกในกรณีเปนหนังสือเวยีนภายในเทานั้น) 
- ระดับความสําคัญ 
- ความเรงดวน 
- ระดับความลับ 
- เลขท่ีเอกสาร 
- ลงวนัท่ี 
- จากหนวยงาน 
- หมายเลขโทรศัพท 
- เร่ือง 
- เรียน 
- เสนทางหนังสือ (กรณีเปนหนังสือสงภายใน) 

________________________________________________________________________________________ 
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- ถึงหนวยงาน 
- เอกสารตนฉบับ 
- หมายเหต ุ
- ส่ิงท่ีแนบมาดวย 
- อางถึง  

________________________________________________________________________________________ 

2.1.4 เม่ือกรอกขอมูลเสร็จเรียบรอยแลวใหกดปุม   ระบบจะทําการบันทึกขอมูล
และกลับมาสูหนาจอทะเบียนหนังสือสง (รูปท่ี 2-26) ซ่ึงผูใชงานสามารถดูรายละเอียดขอมูลหนังสือที่สงไปแลว
ได โดยผูใชงานสามารถดูขอมูลทะเบียนหนังสือสงไดตามสถานะตางๆ ดังนี้ (รูปท่ี 2-28) 

- ท้ังหมด 
- หนังสือท่ีปลายทางยังไมไดรับ 
- หนังสือท่ีปลายทางกําลังดําเนินการ 
- หนังสือท่ีสงออกภายนอก 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2-28 แสดงตัวอยางหนาจอการเลือกดสูถานะหนังสือสง 
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2.2 การนําเขาหนงัสือเขาสูระบบ 

 กรณีท่ีผูใชงานตองการแนบไฟลเอกสาร (หนังสือตนฉบับ  อางถึง  ส่ิงท่ีสงมาดวย) ในข้ันตอนการ
สรางหนังสือสง (รูปท่ี 2-29)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2-29 แสดงตัวอยางหนาจอการสรางหนังสือสงกรณีตองการแนบไฟลเอกสาร 

 

ผูใชงานสามารถแนบไฟลได 2 วิธี ดังน้ี 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 
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2.2.1 Upload ใชนําเขาเอกสารกรณีท่ีมีไฟลอยูในเคร่ือง 
- กดปุม                  จะปรากฎหนาจอใหเลือกไฟลเอกสารดังรูปท่ี 2-30  

 

________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

รูปท่ี 2-30 แสดงตัวอยางหนาจอการเม่ือกดปุม Upload 

- จากนั้นใหกดไปท่ีปุม                      จะปรากฏหนาจอดังรูปท่ี 2-31 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2-31 แสดงตัวอยางหนาจอการเม่ือกดปุม Browse 

- เลือกไฟลท่ีตองการ Upload เขาสูระบบ แลวกด open จะปรากฏหนาจอดังรูปท่ี 2-32 
 
 
 
 

รูปท่ี 2-32 แสดงตัวอยางหนาจอการหลังจากเลือกไฟลเอกสาร 

- กดปุม                 เพื่อทําการนําไฟลเขาสูระบบ ระบบจะกลับไปยังหนาจอสรางหนังสือสง 
 

คูมือการใชงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  จังหวัดกระบ่ี   
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2.2.2 Scan  ใชนําเขาเอกสารโดยการสแกนจากเคร่ืองสแกนเนอร 
- ใหกดไปท่ี  จะปรากฏหนาจอดังรูปท่ี 2-33 

 

________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2-33 แสดงตัวอยางหนาจอเม่ือเลือกปุม Scan 

- กดไปท่ี ปุม   จะปรากฏหนาจอดังรูปท่ี 2-34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 2-34 แสดงตัวอยางหนาจอเม่ือเลือก Scan เอกสาร 
 

คูมือการใชงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  จังหวัดกระบ่ี   
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- ใหทําการปรับแตงคาตางๆ และใสเอกสารท่ีตองการนําเขาเพื่อทําการ Scan เอกสาร แลว

กดปุม  จะปรากฏหนาจอดังรูปท่ี 2-35 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2-35 แสดงตัวอยางหนาจอเม่ือ Scan เอกสารเสร็จแลว 

- จากนั้นใหกดปุม  จะกลับไปยังหนาจอสรางหนังสือสง 
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3. การคนหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
เม่ือผูใชงานตองการคนหาหนังสือในระบบ สามารถคนหาหนังสือไดโดยการเลือกเมนู “คนหาทะเบียน

หนังสือท้ังหมด” ดังรูป 2-36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2-36 แสดงตัวอยางหนาจอเม่ือเลือกเมนูคนหาทะเบียนหนังสือท้ังหมด 
                      

ใหระบุขอมูลหนังสือท่ีตองการคนหาแลวกดปุม  ระบบจะแสดงรายการหนังสือท่ีผูใชงาน
คนหาดานลาง โดยผูใชงานสามารถคนหาหนงัสือไดจากขอมูลตางๆ ดังนี ้

เลขที่หนังสือ  - 
เลขที่รับหนังสือ  - 
ลงวนัที ่- 
จากหนวยงาน - 
ถึงหนวยงาน - 
เร่ือง - 
ระหวางวันที ่- 
อางถงึ - 

________________________________________________________________________________________ 
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4. การรายงาน 
4.1 เม่ือผูใชงานตองการดูรายงานหนังสือท้ังหมดของหนวยงาน ใหเลือกเมนู “รายงาน”  ดังรูป 2-37 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2-37 แสดงตัวอยางหนาจอเลือกเมนูรายงาน 
 

4.2 ระบบจะแสดงรายงานหนังสือท้ังหมดของหนวยงาน โดยแบงรายงานเปนประเภทตางๆ ดังนี้ (รูปท่ี 2-38) 
รายงานหนงัสือรับภายนอก (สารบรรณกลาง) - 
รายงานหนงัสือรับ - 
รายงานหนงัสือสงออกภายใน - 
รายงานหนงัสือสงออกภายนอก - 
รายงานสถิติการสรางเอกสาร - 
รายงานประวติัการรับสงเอกสาร - 
รายงานสถานะเอกสาร - 
รายงานการติดตามงานของหนงัสือแตละเรื่อง - 
รายงานสําหรับผูบริหารที่สามารถตรวจสอบไดวามีเร่ืองใดบางสงมาจากหนวยงานไหน - 
รายงานการคืนหนังสือ - 
รายงานการดึงหนังสือคืน - 
รายงานการยกเลิกหนงัสือ  - 

________________________________________________________________________________________ 
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รายงานการสิน้สุดการรับหนังสือ - 
รายงานหนงัสือรับ *** - 
รายงานหนงัสือสง *** - 

- รายงานสรุปจาํนวนเอกสารของ…(หนวยงาน)… *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2-38 แสดงตัวอยางหนาจอเม่ือเลือกเมนูรายงาน 
 ผูใชงานสามารถเลือกดูรายงานประเภทตางๆ ได และสามารถสงออกรายงานเปน Excel เพื่อนําไปใช
งานตอไดดวย 
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สวนที่  3 
 

________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________ 
คูมือการใชงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  จังหวัดกระบ่ี   



 32 
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ภาคผนวก 
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ผังการทํางานของระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนกิสจังหวัดกระบ่ี  

(Flow Chart)  
 

 

________________________________________________________________________________________ 

เขาสูหนาจอระบบสารบรรณฯ 
(10 วินาที) 

 Login เขาสูระบบ 
(10 วินาที) 

เลือกรายการหนังสือท่ีจะรับ 
(8 วินาที) 

ลงรับหนังสือพรอมออกเลขรับ 
(12 วินาที) 

ดาวนโหลดไฟล (หนงัสือ/เอกสารแนบ) 
(15 วินาที) 

การรับหนังสือ การสงหนังสือ 

พิมพหนงัสือและเอกสารแนบเตรียม
เสนอหัวหนาหนวยงาน (15 วินาที) 

เจาของเร่ืองออกเลขหนังสือ /  
แจงงานสารบรรณสงผานระบบ 

สงหนังสือในระบบ 
(30 วินาที) 

แนบไฟลเอกสาร 
(80 วินาที) 

สรางหนงัสือสง  
(150 วินาที) 

เขาสูหนาจอระบบสารบรรณฯ 
(10 วินาที) 

 Login เขาสูระบบ 
(10 วินาที) 

คูมือการใชงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  จังหวัดกระบ่ี   
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