


คํานํา 
 

คู�มือการปฏิบัติงานด�านสารบรรณของกรมชลประทาน (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2562 เป'นคู�มือ   
การปฏิบัติงานด�านสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับท่ี 3 ซ่ึงปรับปรุงจากฉบับ พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2555            
เพ่ือให�สอดคล�องกับกฎหมายใหม�และระเบียบท่ีมีการปรับปรุงแก�ไขเพ่ิมเติม ได�แก� พ.ร.บ. จดหมายเหตุแห�งชาติ 
พ.ศ. 2556 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 ระเบียบว�าด�วยการ
รักษาความลับของทางราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดแบบ
เอกสารตามระเบียบว�าด�วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 รวมท้ังคู�มือมาตรฐาน
จัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน พ.ศ. 2558 และ แนวทางปฏิบัติต�าง ๆ ท่ีกรมกําหนด เพ่ือสร�างมาตรฐาน
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเอกสารของกรมชลประทานให�ดียิ่งข้ึน นอกจากนี้ คู� มือดังกล�าว          
ยังใช�เป'นเอกสารประกอบการถ�ายทอดความรู�ความเข�าใจในโครงการสัมมนาเพ่ือสร�างความเข�าใจเก่ียวกับ                
คู�มือการปฏิบัติงานด�านสารบรรณของกรมชลประทาน (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2562 ตามแผนพัฒนาบุคลากร
ของกรมชลประทาน ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานเลขานุการกรมได�มีคําสั่งท่ี 9/2561 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 แต�งต้ัง
คณะทํางานจัดทําคู�มือการปฏิบัติงานด�านสารบรรณของกรมชลประทาน (ฉบับปรับปรุง) และจัดโครงการสัมมนาเพ่ือ      
สร�างความเข�าใจเก่ียวกับคู�มือการปฏิบัติงานด�านสารบรรณฯ ปDงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะทํางานดังกล�าว   
ได�รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาสาระสําคัญเก่ียวกับวิธีปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 
รวมท้ังแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายกรม ตลอดจนความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับงานสารบรรณจากแหล�งความรู�         
ท่ีได�ศึกษาค�นคว�าเพ่ิมเติม พร�อมนําเสนอตัวอย�างหนังสือราชการแบบต�าง ๆ แบบฟอรLมและเอกสารประกอบ     
ท่ีเก่ียวข�องไว�ด�วย 

คณะทํางานจัดทําคู�มือการปฏิบัติงานด�านสารบรรณของกรมชลประทาน (ฉบับปรับปรุง) และ     
จัดโครงการสัมมนาฯ พ.ศ. 2562 ขอขอบคุณผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ีทุกท�านท่ีมีส�วนร�วมในการจัดทําคู�มือฉบับนี้
จนเป'นผลสําเร็จ คณะทํางานมีความมุ�งหวังว�า คู�มือฉบับนี้จะเป'นประโยชนLสําหรับหน�วยงานและเจ�าหน�าท่ี        
ท่ีเก่ียวข�องด�านการปฏิบัติงานสารบรรณของกรม รวมท้ังบุคลากรของกรมท่ีสนใจสามารถนําความรู�ไปใช�ในการ
ปฏิบัติงานอย�างถูกต�อง มีประสิทธิภาพ และเป'นมาตรฐานเดียวกัน อันจะเป'นการสร�างเสริมภาพลักษณLท่ีดี      
แก�กรมชลประทานตลอดไป 

 
 

คณะทํางานจัดทําคู�มือปฏิบัติงาน 
ด�านสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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 การดําเนินงานสารบรรณของกรมชลประทาน ยึดถือตามวิธีปฏิบัติท่ีกําหนดไว�ในระเบียบ            
สํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 
รวมท้ังกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข�อง เช�น พ.ร.บ. จดหมายเหตุแห�งชาติ พ.ศ. 2556 พ.ร.บ. ข�อมูลข�าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว�าด�วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
ประกอบกับนโยบายกรมท่ีให�ความสําคัญกับการบริหารงานเอกสารของกรมชลประทานโดยจะต�องดําเนินการ
อย�างถูกต�องตามกฎหมายและระเบียบท่ีกําหนด เป@นไปตามมาตรฐานสากล และมีประสิทธิภาพสอดคล�องกับ  
การปฏิบัติราชการในปBจจุบัน ไม�ว�าจะเป@นการรับ-ส�งเอกสารด�วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสE การจัดทําหนังสือราชการ 
การจัดเก็บเอกสารด�วยระบบอิเล็กทรอนิกสE รวมท้ังกระบวนงานอ่ืน ๆ ของงานสารบรรณอีกท้ังยังสนับสนุน    
การจัดทําคู�มือปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข�องกับงานสารบรรณ และให�มีการปรับปรุงเนื้อหาให�ทันยุคสมัยสอดคล�องกับ
ข�อกําหนดท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย�างต�อเนื่อง เพ่ือเป@นองคEความรู�ท่ีจําเป@นในการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรภายใน
กรมชลประทานได�ศึกษาเรียนรู�และเกิดความเข�าใจท่ีชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ        
ดังนั้น จึงถือเป@นหน�าท่ีสําคัญของสํานักงานเลขานุการกรม โดยฝHายบริหารท่ัวไป ในฐานะหน�วยงานสารบรรณกลาง   
ของกรมท่ีจะศึกษาพัฒนาระบบงานสารบรรณของกรมให�มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ สนองตามนโยบายกรม
รวมท้ังถ�ายทอดความรู� ความเข�าใจท่ีชัดเจนในแนวทางปฏิบัติให�แก�บุคลากรของกรมอย�างมีเอกภาพ 
 

 

การจัดทําคู�มือปฏิบัติงานด�านสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562  
มีวัตถุประสงคEเพ่ือ 

1. สร�างมาตรฐานการปฏิบัติงานด�านสารบรรณของกรมชลประทานให�ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
และสอดคล�องกับกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 

2. เป@นแหล�งความรู� และเอกสารอ�างอิงสําหรับเจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติงานได�ศึกษาและทําความเข�าใจ
สามารถปฏิบัติงานสารบรรณของกรมชลประทานได�อย�างถูกต�องและมีประสิทธิภาพ 

3. เป@นเอกสารประกอบการสอนงาน และการถ�ายทอดความรู�ภายในหน�วยงาน (Unit School)  
สําหรับผู�ปฏิบัติงานด�านสารบรรณท้ังในระดับกรมและสํานัก/กอง 

บทท่ี 1 บทนํา 

วัตถุประสงคE 



คู�มือปฏิบัติงานด�านสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562 : ๒ 
 

 

 ความหมายของคํานิยามท่ีมีใช�ในหนังสือคู�มือปฏิบัติงานด�านสารบรรณของกรมชลประทาน 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 มีดังนี้ 
 

คํานิยาม ความหมาย 

งานสารบรรณ 
 
 
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส/ 
 
 
หนังสือราชการของกรม 
 
 
 
เลขทะเบียนรับท่ี ชป 
 
 
 
เลขทะเบียนรับท่ี ลก 
 
 
เลขทะเบียนหนังสือท่ี สลก 
 
 
 
เลขท่ีเอกสารในระบบ E… 
 
 
ท่ี สลก... 
 

งานท่ีเก่ียวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มต้ังแต� การจัดทํา การรับ  
การส�ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 
 
การรับส�งข�อมูลข�าวสารหรือหนังสือผ�านระบบสื่อสารด�วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส/ 
 
เอกสารท่ีเป9นหลักฐานในทางราชการของกรมชลประทาน ได�แก� 
เอกสารต�าง ๆ ท่ีกรมจัดทําข้ึนหรือเอกสารท่ีบุคคลหรือหน�วยงาน
ภายนอกส�งมาและเจ�าหน�าท่ีได�รับไว�เรียบร�อยแล�ว 
 
ทะเบียนรับหนังสือ ท่ีสํานักงานเลขานุการกรม ได�รับจากหน�วยงาน
หรือบุคคลภายนอกกรม เช�น รับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ/และ
หน�วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ บริษัทห�างร�าน หรือบุคคลท่ัวไป 
 
ทะเบียนรับหนังสือ ท่ีสํานักงานเลขานุการกรม ได�รับจากสํานัก/กอง/
กลุ�ม (หน�วยงานท่ีอยู�ภายในกรม)                                       
 
ทะเบียนหนังสือ ของสํานักงานเลขานุการกรมในกรณีเป9นเจ�าของเรื่อง
ซ่ึงเป9นผู�สร�างเอกสารใช�เป9นเลขท่ีเอกสารในระบบ E-สารบรรณติดต�อ
กับหน�วยงานในกรม 
 
เลขท่ีเอกสารกลาง ท่ีทุกสํานัก/กอง/กลุ�มใช�สื่อสาร ติดตาม ตรวจค�น
หนังสือ โดยใส�อักษร E แล�วตามด�วยเลขท่ีหนังสือ 
 
เลขท่ีหนังสือส�งออกในส�วนหัวของบันทึก ท่ีสํานักงานเลขานุการกรม
จัดทํา 
 

 
 
 
 
 
 
 

คํานิยาม 
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 การปฏิบัติงานตามคู�มือการปฏิบัติงานด�านสารบรรณ มีหน�วยงานต�าง ๆ ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องและ
มีบทบาท ดังนี้ 
 

ช่ือตําแหน�ง/หน�วยงาน อักษรย�อ บทบาทและหน�าท่ีความรับผิดชอบ 

อธิบดี                                  อธช. 1. ดําเนินการในฐานะหัวหน�าส�วนราชการ ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณรวมถึง
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 

2. มอบอํานาจให�รองอธิบดี ผู�ทรงคุณวุฒิ  ผู� อํานวยการ
สํานัก ผู�อํานวยการกองปฏิบัติราชการแทน เพ่ือให�การ  
บริหารราชการของกรมมีความคล�องตัวและเกิด
ประสิทธิภาพ  

3. มอบหมายหน�าท่ีความรับผิดชอบให�ผู�ทรงคุณวุฒิ 
4. พิจารณาสั่งการ ลงนาม เห็นชอบ อนุมัติ อนุญาต และ

ทราบหนังสือจากหน�วยงานภายนอกและภายในกรม 
5. กําหนดนโยบายการปฏิบัติงานสารบรรณของกรม และ

เห็นชอบแนวทางปฏิบัติงานในคู�มือการปฏิบัติงานด�าน
งานสารบรรณของกรม 

 
ผู�ทรงคุณวุฒิ ผทว.บร.  

ผทว.ผค.  
ผทว.กส.   
ผทว.สอ. 

 

1. ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีและงานอ่ืนใดท่ีได�รับ
มอบหมายจากอธิบดี 

2. พิจารณาให�ความเห็น ข�อเสนอแนะและทราบหนังสือ 

รองอธิบดี รธบ. 
รธส. 

และ รธว. 

1. ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีและงานอ่ืนใดท่ีได�รับ
มอบหมายจากอธิบดี 

2. พิจารณาสั่งการ ลงนาม เห็นชอบ อนุมัติ อนุญาต และ
ทราบหนังสือจากหน�วยงานภายนอก และภายในกรม 
ท่ีเป9นภารกิจของหน�วยงานท่ีอยู�ในสายงานบังคับบัญชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน�าท่ีความรับผิดชอบ 
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ช่ือตําแหน�ง/หน�วยงาน อักษรย�อ บทบาทและหน�าท่ีความรับผิดชอบ 

รองอธิบดีฝNายบริหาร รธร. 1. พิ จารณ ากําหนดนโยบายและให� ความ เห็ นชอบ       
แนวทางการปฏิบั ติงานในคู� มือการปฏิบั ติงานด�าน    
งานสารบรรณของกรม 

2. ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีและงานอ่ืนใดท่ีได�รับ
มอบหมายจากอธิบดี 

3. พิจารณาสั่งการ ลงนาม เห็นชอบ อนุมัติ อนุญาต และทราบ
หนังสือจากหน�วยงานภายนอกและภายในกรมท่ีเป9น
ภารกิจของหน�วยงานท่ีอยู�ในสายงานบังคับบัญชา 

เลขานุการกรม ลนก. 1. พิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
เสนอผู�บริหารให�ความเห็นชอบ 

2. พิจารณาวางแผนงาน กํากับ สั่งการ แก�ไขปOญหา อุปสรรค 
และให�คําแนะนําปรึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานด�าน 
สารบรรณของสํานักงานเลขานุการกรม 

3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด�านสารบรรณ
ของสํานักงานเลขานุการกรม และนําผลมาใช�ในการ
ปรับปรุงพัฒนาให�ผู�บริหารพิจารณา 

4. พิจารณาหนังสือเสนออธิบดีและรองอธิบดี 
5. ปฏิบัติราชการตามกรอบอํานาจหน�าท่ีและงานอ่ืนใด 

ท่ีได�รับมอบหมายจากอธิบดี 

คณะทํางานดําเนินการ 
จัดทําคู�มือปฏิบัติงาน 
ด�านสารบรรณของกรม  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

 1. ดําเนินการจัดทําคู�มือปฏิบัติงานด�านสารบรรณของกรม
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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ช่ือตําแหน�ง/หน�วยงาน อักษรย�อ บทบาทและหน�าท่ีความรับผิดชอบ 

หัวหน�าฝNายบริหารท่ัวไป  
สํานักงานเลขานุการกรม       

ฝบท.ลก. 1. จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานด�านสารบรรณของกรม
เสนอผู�บริหารให�ความเห็นชอบ 

2. กํากับดูแลงานสารบรรณของสํานักงานเลขานุการกรม
ให�เป9นไปตามแนวทางท่ีกําหนดและระเบียบ 

3. ประสานงานหน�วยงาน ท่ี เก่ียวข�องท้ั งภายในและ
ภายนอกกรมเพ่ือให�การปฏิบัติงานสารบรรณ เป9นไป
อย�างมีประสิทธิภาพ 

4. ติดตามประเมินผลการปฏิ บั ติ งานสารบรรณและ     
สรุปรายงานเสนอผู�บังคับบัญชา 

5. ให� คํ าปรึกษา แนะนํ าเก่ียว กับงานสารบรรณ แก�
หน�วยงานและเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง 

เจ�าหน�าท่ีงานสารบรรณ 
ฝNายบริหารท่ัวไป  
สํานักงานเลขานุการกรม 

 

1. รับผิดชอบในกระบวนการด�านรับ - ส�งหนังสือท่ีมาจาก
หน�วยงานภายนอกและภายในกรม 

2. พิจารณาหนังสือและบันทึกเสนอผู�บริหารและหน�วยงาน
ท่ีเก่ียวข�อง 

3. ดําเนินการด�านรับ - ส�งเอกสารทางไปรษณีย/ 
4. ประสานงานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องด�านงานสารบรรณ 
5. ดําเนินการร�างหนังสือตามท่ีได�รับมอบหมายเพ่ือเสนอ

กรมลงนาม 
6. ดําเนินการด�านออกเลขหนังสือท่ีกรมลงนามเพ่ือส�ง

หน�วยงานภายนอก 
7. ดําเนินการเก็บเอกสารด�านคําสั่งของกรมเพ่ือใช�อ�างอิง

ต�อไป 
8. ติดตาม รวบรวมเรื่องและสรุปเสนอตามท่ีผู�บังคับบัญชาสั่งการ 
9. ดําเนินการรับ – ส�งหนังสือระหว�างกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ/ หน�วยงานในสังกัดกระทรวงกับกรม 
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ช่ือตําแหน�ง/หน�วยงาน อักษรย�อ บทบาทและหน�าท่ีความรับผิดชอบ 

ผู�อํานวยการสํานัก/กอง 
และหน�วยงานเทียบเท�า
ภายในกรม 

 

1. พิ จ ารณ า  ดํ า เนิ น ก าร  รั บ ท ราบ แล ะ ถื อ ป ฏิ บั ติ          
เรื่องท่ีกรมสั่งการเป9นการเฉพาะ 

2. พิ จ ารณ า  ดํ า เนิ น ก าร  รั บ ท ราบ แล ะ ถื อ ป ฏิ บั ติ         
เรื่องท่ีอยู�ในความรับผิดชอบโดยตรง 

3. ดํ า เนิ น ก า ร จั ด ทํ า ร� า ง ห นั ง สื อ ท่ี เป9 น เรื่ อ ง ใน            
ความรับผิดชอบเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีในสายบังคับ
บัญชาพิจารณาลงนาม  

4. กํากับการดําเนินงานด�านสารบรรณของหน�วยงานให�
เป9นไปตามแนวทางท่ีกรมและระเบียบกําหนด 

 
หัวหน�าฝNายบริหารท่ัวไป/
หัวหน�างานบริหารท่ัวไปของ
หน�วยงานภายในกรม 

 

1. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานด�านสารบรรณ
ของหน�วยงานให�เป9นไปตามแนวทางท่ีกรมและระเบียบ
กําหนด 

2. ประสานงานให�ความร�วมมือกับฝNายบริหารท่ัวไป 
สํ านั กงาน เลขานุ การกรมในการปฏิ บั ติ งานด� าน       
สารบรรณของกรมให�เกิดประสิทธิภาพ 
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บทท่ี ๒ การรับและส�งหนังสือ 
 แนวทางการปฏิบัติในการรับและส�งหนังสือของสํานักงานเลขานุการกรม (สลก.) ในฐานะ
หน�วยงานสารบรรณกลางของกรมชลประทาน  มีดังนี้ 

1. ช�องทางการรับและส�งหนังสือ 
ท่ี ช�องทาง การรับและส�ง 
1 ไปรษณีย4 - ได�รับโดยเจ�าหน�าท่ีไปรษณีย4นํามาส�ง ณ จุดรับไปรษณีย4 อาคาร

อํานวยการ ชั้น 1 กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ  
- เจ�าหน�าท่ี สลก. ไปส�ง ณ ท่ีทําการไปรษณีย4บางกระบือ กรุงเทพฯ 

2 เจ�าของหนังสือติดต�อด�วยตนเอง - เจ�าของหนังสือหรือเจ�าหน�าท่ีหน�วยงานมารับ - ส�งหนังสือท่ี 
ฝ<ายบริหารท่ัวไป สลก. โดยตรง 

3 หนังสือจากกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ4 และส�วนราชการอ่ืน 

- เจ�าหน�าท่ี สลก. ไปรับ - ส�งหนังสือท่ีกองกลางของกระทรวง
และส�งหนังสือให�หน�วยงานอ่ืนโดยตรง  

4 โทรสาร - รับ - ส�งหนังสือท่ีมีกําหนดเวลาเร�งด�วนโดยผ�านระบบโทรสาร 
5 ไปรษณีย4อิเล็กทรอนิกส4 

rid.secret@gmail.com 
- รับ - ส�งหนังสือระหว�างหน�วยงานภายในและภายนอกกรม 

โดยผ�านทางไปรษณีย4อิเล็กทรอนิกส4 (e-mail) 
6 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส4 - รับ - ส�งหนังสือระหว�างหน�วยงานภายในกรมโดยระบบ 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส4 

 

2. การรับหนังสือ 
 แนวทางการปฏิบัติในการรับหนังสือของกรมชลประทานท่ีกําหนดไว� โดยให�สอดคล�องกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  ปรับปรุงแก�ไข พ.ศ. ๒๕๔๘ มีดังนี้  

 ๒.๑ จัดลําดับความสําคัญและความเร�งด�วนของหนังสือ เพ่ือดําเนินการก�อนหลัง กรณี 
หนังสือท่ีมาจากหน�วยงานหรือบุคคลภายนอกให�เจ�าหน�าท่ีผู�เปTดซองหรือผู�รับ  ตรวจเอกสาร หากไม�ถูกต�อง 
หรือไม�ครบถ�วน ให�ติดต�อส�วนราชการเจ�าของเรื่องหรือหน�วยงานท่ีออกหนังสือนั้น หรือบันทึกข�อบกพร�อง หรือ
ข�อแก�ไขไว�เปWนหลักฐาน แล�วจึงดําเนินการเรื่องนั้นต�อไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๒ การรับและส�งหนังสือ 
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 หนังสือท่ีต�องปฏิบัติให�เร็วกว�าปกติเปWนหนังสือท่ีจะต�องดําเนินการด�วยความรวดเร็วเปWนพิเศษ 
แบ�งเปWน ๓  ประเภท ได�แก� 
 ด�วนท่ีสุด  ให�เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติในทันทีท่ีได�รับหนังสือนั้น  
 ด�วนมาก  ให�เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติโดยเร็ว  
 ด�วน  ให�เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติเร็วกว�าปกติ เท�าท่ีจะทําได�  
 ท้ังนี้ หนังสือท่ีมีกําหนดเวลา หรือระยะเวลาในการดําเนินการระบุไว� ให�ปฏิบัติเร็วกว�าปกติ 
เพ่ือให�ทันกับเวลาหรือระยะเวลาท่ีกําหนด 
 2.2 ลงทะเบียนรับหนังสือด%วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส) โดยกรอกรายละเอียดตาม
แบบฟอร4มท่ีปรากฏบนจอ (Monitor) ดังนี้ 

 
 

 หนังสือท่ีได�รับจากหน�วยงานภายนอกกรม และจากหน�วยงานภายในกรม สํานักงานเลขานุการกรม
จะแยกตะกร�างานในการลงทะเบียน ดังนี้  
 การลงทะเบียน 
 1) ป\อนข�อมูลรายละเอียดเอกสารในช�อง “เลขท่ีเอกสาร” “ลงวันท่ี” “อ�างถึง” (ถ�ามี)  
“สิ่งท่ีส�งมาด�วย” (ถ�ามี) “จาก” และ “ถึง” ตามเอกสารจริง ชื่อเรื่องควรป\อนให�ครบถ�วน หรือพิมพ4ข�อความ 
สรุปรายละเอียดสําคัญในช�องเรื่องไว� เพ่ือสะดวกในการค�นหาและแยกเรื่อง 
 2) หนังสือท่ีได�รับจากหน�วยงานภายนอกกรม ลงทะเบียนรับหนังสือตามแบบในระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส4  สํานักงานเลขานุการกรมจะประทับตราลงทะเบียนรับหนังสือของกรม ไว�ท่ีมุมบนขวา 
ของหนังสือท่ีได�รับ และระบุเลขทะเบียนรับโดยใช�อักษรย�อ ชป ตามด�วยเลขทะเบียนเอกสาร 
 3) หนังสือท่ีได�รับจากหน�วยงานสํานัก/กอง ภายในกรม ลงทะเบียนรับหนังสือตามแบบใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส4 สํานักงานเลขานุการกรมจะระบุเลขทะเบียนรับไว�ท่ีมุมบนขวาของหนังสือท่ีได�รับ
โดยใช�อักษรย�อ ลก ตามด�วยเลขทะเบียนเอกสาร 
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 4) หน�วยงานท่ีรับหนังสือต�อ (มิใช�หน�วยงานท่ีสร�างเอกสารครั้งแรก) ห�ามแก�ไขเพ่ิมเติมในช�อง 
“เรื่อง”  “จาก” และ “ถึง” หากต�องการเพ่ิมรายละเอียดหรือบันทึกการปฏิบัติงานให�บันทึกในช�องบันทึกงาน 

 5) เอกสารท่ีรอลงทะเบียน เม่ือเปTดดูชื่อแล�วไม�เก่ียวกับหน�วยงาน หรือไม�ได�รับเอกสารต�นฉบับ 
ซ่ึงรอค�างในตะกร�างานไว�นานมากแล�ว สามารถตีเอกสารนั้นกลับคืนให�ผู�ส�งได� 
 2.3 จัดแยกหนังสือท่ีลงทะเบียนรับแล%วส�งให%หน�วยงานท่ีเก่ียวข%อง หรือเสนอผ�าน
ผู�บังคับบัญชาแล�วแต�กรณี 
 สํานักงานเลขานุการกรม ได%จัดทําแบบฟอร)มแนบกับหนังสือท่ีได%รับ ดังนี้ 
 1) แบบฟอร4มใบปะหน�า “ต�นฉบับ” เปWนแบบฟอร4มท่ีสํานักงานเลขานุการกรมจัดทําข้ึนเพ่ือใช�
ปะหน�าหนังสือท่ีรับจากหน�วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีเรียนอธิบดีกรมชลประทาน โดยใช�สําหรับบันทึกเสนอ
ผู�บริหารกรมและหรือหน�วยงานต�าง ๆ ภายในกรม ซ่ึงจะมีรายละเอียดเก่ียวกับ 
 เลขท่ีเอกสารในระบบ E  ตามด�วยเลขท่ีหนังสือจากภายนอก 
 เลขท่ีหนังสือ รับท่ี ชป ตามด�วยเลขทะเบียนเอกสารของปdปฏิทิน 
 เรื่อง  ชื่อเรื่องตามหนังสือท่ีส�งพร�อมสรุปรายละเอียดสําคัญของเรื่อง 
 เรียน  ผู�บริหาร/หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
 วันท่ีกําหนด ระบุวัน เดือน ปdและเวลา กรณีหนังสือนั้นแจ�งกําหนดเวลาดําเนินการไว� 
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 2) แบบ ชป.011  ใช�ปะหลังสําหรับประทับตราลงทะเบียนรับหนังสือภายในกรม โดยจะ
ประทับตราลงทะเบียนเรียงตามลําดับจากซ�ายมือด�านบนลงมาด�านล�างแล�วต�อด�วยขวาบนลงมาล�าง หรือระบุเลข
ทะเบียนรับโดยใช�อักษรย�อของหน�วยงาน ตามด�วยเลขทะเบียนเอกสารไว�ท่ีมุมบนขวาของหนังสือท่ีได�รับ 
 

 
 

 2.4 ให%มีการสํารวจทะเบียนหนังสือรับเป2นประจําว�า หนังสือตามทะเบียนรับนั้นได�มีการ
ปฏิบัติไปแล�วเพียงใด และให�มีการติดตามเรื่องด�วย เม่ือสิ้นสุดการปฏิบัติแล�วให�ปTดเรื่อง 

3. การส�งหนังสือ 
 แนวทางการปฏิบัติในการส�งหนังสือของกรมชลประทานท่ีกําหนดไว� โดยให�สอดคล�องกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ปรับปรุงแก�ไข พ.ศ. ๒๕๔๘ มีดังนี้ 

 3.1 ตรวจความเรียบร%อยของหนังสือ รวมท้ังส่ิงท่ีจะส�งไปด%วยให%ครบถ%วน หากพบ
ข�อบกพร�องหรือเอกสารไม�ครบถ�วนให�ประสานหน�วยงานเจ�าของเรื่องแก�ไขให�ถูกต�องครบถ�วน 
           3.2 กรณีท่ีต%องการให%หนังสือส�งถึงผู%รับภายในกําหนด ให%ระบุคําว�า “ด�วนภายใน...” และ
ลงวัน เดือน ปd และกําหนดเวลาท่ีต�องการให�หนังสือนั้นไปถึงผู�รับ และให�เจ�าหน�าท่ีส�งถึงผู�รับซ่ึงระบุบนหน�าซอง
ภายในกําหนด  
 3.3 เรื่องราชการท่ีจะดําเนินการหรือส่ังการด%วยหนังสือได%ไม�ทัน ให�ส�งข�อความทางเครื่องมือ
สื่อสารและให�ผู�รับปฏิบัติเช�นเดียวกับได�รับหนังสือ 
 3.4 การส�งข%อความทางเครื่องมือส่ือสารซ่ึงไม�มีหลักฐานปรากฏชัดแจ%ง เช�น ทางโทรศัพท4 
วิทยุสื่อสาร ให�ผู�ส�งและผู�รับบันทึกข�อความไว�เปWนหลักฐาน 
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 3.5 ลงทะเบียนส�งหนังสือ ด%วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส) มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 การส�งหนังสือภายในกรม 
 1) หนังสือโต�ตอบในเรื่องเดียวกัน ให�ใช�เลขท่ีเอกสารในระบบ E เดิม ท่ีออกโดยหน�วยงาน
เจ�าของเรื่อง 
 2) บันทึกข�อความท่ีใช�ติดต�อกันภายในกรม ให�ระบุเลขท่ีเอกสารในระบบ E ท่ีมุมขวาด�านบน
ของบันทึก โดยใช�อักษรสีแดงหรือขีดเส�นใต�ด�วยหมึกแดง 

 
 3) การส�งเอกสารระหว�างหน�วยงาน ระดับสํานัก/กอง ภายในกรม ให�ส�งผ�านฝ<ายบริหารท่ัวไป 
ของสํานัก/กอง ยกเว�นมีการทําความตกลงกันเฉพาะกรณีเรื่องสําคัญ เร�งด�วน ให�ส�งไปยังหน�วยงานท่ีเปWน  
เจ�าของเรื่องโดยตรง 
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 4) ท่ีหนังสือส�งออก ซ่ึงจัดทําเพ่ือติดต�อกันภายในกรม ให�ใช�รหัสอักษรย�อของสํานัก/กอง    
โดยไม�ใส�จุด (.) ท�ายอักษรย�อ เช�น สลก 1/2562,  สชป 1/1/2562 กรณีท่ีส�งออกในระดับท่ีตํ่ากว�าสํานัก/กอง 
และออกโดยฝ<ายบริหารท่ัวไป สํานัก/กอง ใช�เลขรหัส 01 เช�น สลก 01/1/2562,  สชป 1.01/1/2562 
 การกําหนดอักษรย�อของสํานัก/กองต�าง ๆ  ในกรมชลประทาน แนบท�ายคําสั่งกรมชลประทาน 
ท่ี ข 389/2558 ลงวันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และการกําหนดอักษรย�อของสถาบันพัฒนาการ
ชลประทาน (เปWนการภายใน) ตามคําสั่งกรมชลประทาน ท่ี 156/2561 ลงวันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 

ส�วนราชการ อักษรย�อ 
กลุ�มตรวจสอบภายใน 
กลุ�มพัฒนาระบบบริหาร 
สํานักงานเลขานุการกรม 
กองการเงินและบัญชี 
กองแผนงาน 
กองพัฒนาแหล�งน้ําขนาดกลาง 
กองพัสดุ 
ศูนย4เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักกฎหมายและท่ีดิน 
สํานักเครื่องจักรกล 
สํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
สํานักงานชลประทานท่ี 1-17 
สํานักบริหารโครงการ 
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
สํานักพัฒนาแหล�งน้ําขนาดใหญ� 
สํานักวิจัยและพัฒนา 
สํานักสํารวจด�านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 
สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปpตยกรรม 
กองส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน 
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สถาบันพัฒนาการชลประทาน 

กตน. 
กพร. 
สลก. 
กงบ. 
กผง. 
กพก. 
กพด. 
ศทส. 
สมด. 
สคก. 
สจด. 

สชป.1-17 
สบก. 
สบอ. 
สบค. 
สพญ. 
สวพ. 
สสธ. 
สอส. 
กสช. 
กปพ. 
สพช. 
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 3.6 ลงเลขท่ีและวัน เดือน ปA ของหนังสือลงนามท่ีจะส�งออกท้ังในต�นฉบับและสําเนาคู�ฉบับ 
ให�ตรงกับเลขทะเบียนส�ง และวัน เดือน ปd ทะเบียนหนังสือส�ง 
                    3.7 วิธีการจัดส�งหนังสือท่ีเป2นเอกสาร 
  3.7.1 ส�งโดยทางไปรษณีย4 ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการท่ี บริษัท ไปรษณีย4ไทย จํากัด 
กําหนด 
                                            -  ตรวจดูการจ�าหน�าซองให�ถูกต�อง 
                                            -  ประทับตราชื่อและท่ีอยู�กรมชลประทานลงบนหน�าซองจดหมาย 
                                            -  ประทับตราชําระค�าฝากส�งเปWนรายเดือนลงบนหน�าซองจดหมาย 
                                            -  กรอกรายละเอียดลงใบนําส�งสิ่งของตามแบบฟอร4มของบริษัท 
                                               ไปรษณีย4ไทย จํากัด (กรณีสํานัก/กองฝาก สลก.ส�ง ต�องจัดทํา 
                                               รายละเอียดใบนําส�ง ต�น 1 ฉบับ  สําเนา 2  ฉบับ) 
                                          -   เจ�าหน�าท่ีรวบรวมจดหมายและนําส�งไปรษณีย4 
  3.7.2 ส�งโดยใช�สมุดส�งหนังสือ เม่ือส�งหนังสือให�ผู�รับแล�ว ให�ผู�รับลงชื่อรับในสมุดส�งหนังสือ 
ท่ีกรมได�จัดทําตามแบบท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดดังนี้ 
 

เลขทะเบียน จาก ถึง หน�วยรับ ผู%รับ วันและเวลา หมายเหตุ 

       
       

 

4. ข%อปฏิบัติในการรับ - ส�งหนังสือด%วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส)และเคร่ืองมือสื่อสาร 

 4.1 การรับ - ส�งหนังสือด%วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส) ให�เจ�าหน�าท่ีผู�ส�งตรวจสอบผล
การส�งทุกครั้งและให�ผู�รับแจ�งตอบรับ เม่ือหนังสือท่ีเปWนเอกสารได�จัดส�งไปยังผู�รับเรียบร�อยแล�ว  
 4.2 การรับ - ส�งหนังสือทางไปรษณีย)อิเล็กทรอนิกส) (e-mail) ให�ผู�ส�งตรวจสอบผลการส�ง
และผู�รับแจ�งตอบรับในระบบ กรณีเปWนเรื่องสําคัญ ให�ส�งเอกสารตามไปทันที  
 4.3 การรับ - ส�งหนังสือทางโทรสาร ให�เจ�าหน�าท่ีผู�ส�งตรวจสอบผลการส�งทุกครั้งเพ่ือให�แน�ใจ
ว�าหนังสือถูกส�งถึงผู�รับปลายทางเรียบร�อยแล�ว และอาจส�งเอกสารตามไปด�วยแล�วแต�ความจําเปWน หากมีปpญหา
ในการรับให�ผู�รับปลายทางติดต�อแจ�งหน�วยงานท่ีส�งทันที 
 4.4 กรณีหนังสือเวียน ซ่ึงมีผู�รับจํานวนหลายหน�วยงานให�เจ�าหน�าท่ีรับ - ส�ง ติดต�อกันทาง
เว็บไซต4กรม   
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5. แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการเก่ียวกับหนังสือท่ีเสนอกรม 
 5.1 หนังสือท่ีเสนอผู%บริหารกรม จะต�องผ�านการลงทะเบียน รับ - ส�ง ในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส4ทุกครั้งตามลําดับข้ันตอนการเสนองาน โดยผ�านการตรวจสอบความถูกต�องเรียบร�อยแล�วจาก  
ฝ<ายบริหารท่ัวไป ของสํานัก/กอง ก�อนนําเสนอผู�บริหารกรม 
 5.2 หนังสือท่ีออกเลขท่ีเอกสารในระบบ E ไว%แล%วโดยหน�วยงานเจ%าของเรื่อง เม่ือมีการ
จัดทําหนังสือโต�ตอบในเรื่องเดียวกันโดยหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ให�ใช�เลขท่ีเอกสารในระบบ E ท่ีออกไว�เดิม มิให�
สร�างเลขท่ีเอกสารในระบบ E ใหม� เพ่ือให�สามารถตรวจสอบ และสืบค�น เอกสารท่ีเก่ียวข�องในเรื่องเดียวกันได�ท้ังหมด 
 5.3 หนังสือท่ีมีช้ันความเร็ว (ด�วน/ด�วนมาก/ด�วนท่ีสุด) ให�ดําเนินการตามระเบียบงานสารบรรณ 
สําหรับเรื่องท่ีมีกําหนดให�เร�งดําเนินการโดยเร็ว เพ่ือให�ผู�บริหารกรมสามารถพิจารณาหนังสือได�ทันก�อนวันท่ีกําหนด 
 5.4 หนังสือท่ีไม� มี ช้ันความเร็ว และไม�ได� กําหนดระยะเวลา เม่ือบันทึกงานในระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส4แล�ว ให�เร�งจัดส�งหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องตามความเหมาะสมโดยไม�ให�เกิดความล�าช�า 
 5.5 กรณีเรื่องท่ีมีการส่ังการหรือมอบหมายเพ่ิมเติม ให�สแกนหนังสือดังกล�าวจัดเก็บไว�ใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส4เปWนข�อมูลอ�างอิง  
 (จากบันทึกสํานักงานเลขานุการกรม ท่ี สลก 71/2559 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ4  2559) 
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บทท่ี ๓ การเขียน “หนังสือราชการ”  
ชนิดและรูปแบบของหนังสือราชการ 
ชนิดของหนังสือราชการ 
หนังสือราชการ  คือ  เอกสารท่ีเป)นหลักฐานในราชการ ได�แก� 
 ๑. หนังสือท่ีมีไปมาระหว�างส�วนราชการ 
 ๒. หนังสือท่ีส�วนราชการมีไปถึงหน�วยงานอ่ืนใด ซ่ึงมิใช�ส�วนราชการหรือท่ีมีไปถึงบุคคลภายนอก 
 ๓. หนังสือท่ีหน�วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช�ส�วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส�วนราชการ 
 ๔. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนเพ่ือเป)นหลักฐานในราชการ 
 ๕. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข�อบังคับ 
 ๖. ข�อมูลข�าวสารหรือหนังสือท่ีได�รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส> 
หนังสือราชการมี  ๖  ชนิด  ได!แก" 
 ๑. หนังสือภายนอก 
 ๒. หนังสือภายใน 
 ๓. หนังสือประทับตรา 
 ๔. หนังสือสั่งการ  
 ๕. หนังสือประชาสัมพันธ> 
 ๖. หนังสือท่ีเจ�าหน�าท่ีทําข้ึนหรือรับไว�เป)นหลักฐานในราชการ 

รูปแบบของหนังสือราชการ ๖ ชนิด มดีังน้ี 

๑. หนังสือภายนอก 
            คือ หนังสือติดต�อราชการท่ีเป)นแบบพิธี  โดยใช�กระดาษตราครุฑ  เป)นหนังสือติดต�อระหว�าง
ส�วนราชการ หรือส�วนราชการมีถึงหน�วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช�ส�วนราชการ  หรือท่ีมีถึงบุคคลภายนอก   
 ส"วนประกอบของหนังสือภายนอก 
 ๑.๑ ท่ี ให�ลงรหัสตัวพยัญชนะประจํากระทรวง และเลขประจําของเจ�าของเรื่อง ทับเลขทะเบียนหนังสือ
ส�งตัวอย�าง เช�น เลขท่ีหนังสือออกของสํานักงานเลขานุการกรม 
 ท่ี กษ ๐๓๐๑/๑๒๕ 
                        กษ คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ>  
                        ๐๓ คือ  กรมชลประทาน  
                        0๑  คือ  สํานักงานเลขานุการกรม  
                      ๑๒5   คือ  เลขทะเบียนหนังสือส�ง 
            สําหรับส�วนราชการต่ํากว�าระดับกรมจําเป)นต�องออกหนังสือราชการเอง ให�กรมกําหนดเลขรหัส
ได�ไม�เกิน ๓ ตําแหน�ง โดยใส�จุดหลังเลขประจําของเจ�าของเรื่อง แล�วต�อด�วยเลขรหัสท่ีกําหนด ตัวอย�างเช�น   
เลขท่ีหนังสือออกของสํานักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ําเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 25 จังหวัดอ�างทอง 
 ท่ี กษ 0309.30/๑๓ 
                        กษ คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ>  
                        ๐๓ คือ  กรมชลประทาน 
                        ๐9 คือ  สํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง  
                        30 คือ  เลขประจําของสํานักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ําเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 25 จังหวัดอ�างทอง 
                        ๑๓ คือ  เลขทะเบียนหนังสือส�ง 

ชนิดและรูปแบบของหนังสือราชการ 

รูปแบบของหนังสือราชการ ๖ ชนิด มดีังน้ี 

บทท่ี ๓ การเขียน “หนังสือราชการ” 
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 สําหรับหนังสือของคณะกรรมการ ให�ใช�รหัสตัวพยัญชนะ และเลขประจําของเจ�าของเรื่อง 
เช�นเดียวกับหนังสือของกรม หากคณะกรรมการชุดใดจะกําหนดรหัสตัวพยัญชนะเพ่ิมข้ึน ให�กําหนดได�ไม�เกินสี่ตัว
โดยให�อยู�ในวงเล็บ ต�อจากรหัสตัวพยัญชนะของเจ�าของเรื่อง และรหัสตัวพยัญชนะท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึนดังกล�าว 
จะต�องไม�ซํ้ากับรหัสตัวพยัญชนะท่ีกําหนดไว�ในภาคผนวกของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. ๒๕๒๖  แล�วจึงต�อด�วยเลขประจําของเจ�าของเรื่อง ตัวอย�างเช�น 
 คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ�มจังหวัดบรูณาการ กําหนดรหัส           
ตัวพยัญชนะไว�ว�า “กนจ” ซ่ึงส�วนราชการเจ�าของเรื่อง คือสํานักงาน กพร. สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ในกรณีนี้จะเขียนว�า 
 ท่ี นร (กนจ) ๑๒๐๓/ว ๕ 
 ๑.๒ ส"วนราชการเจ!าของหนังสือ  ให�ลงชื่อส�วนราชการ  สถานท่ีราชการ  หรือคณะกรรมการซ่ึงเป)น
เจ�าของหนังสือนั้นโดย  ให�ลงท่ีตั้ง  และรหัสไปรษณีย>ไว�ด�วย  เพ่ือสะดวกในการติดต�อ 
                   - การลงชื่อส�วนราชการเจ�าของหนังสือ ให�ใช�ชื่อส�วนราชการท่ีหัวหน�าส�วนราชการลงชื่อ  
                       ตัวอย�างเช�น 
             อธิบดีกรมชลประทาน  ลงช่ือ  ส"วนราชการเจ!าของหนังสือคือ กรมชลประทาน 
              หรือ 
 ผู�อํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี ๑ ลงชื่อ ส�วนราชการเจ�าของหนังสือคือ 
 สํานักงานชลประทานท่ี ๑ 
               - ท่ีตั้งของกรมชลประทาน (ส�วนกลาง)  กรุงเทพมหานคร  สํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดให�ใช�           
                      กทม. หรือ กรุงเทพฯ  ก็ได�   ตัวอย�างเช�น 
                 แบบท่ี ๑  กรมชลประทาน 
             ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐ 
                 แบบท่ี ๒  กรมชลประทาน 
             ถนนสามเสน กรุงเทพฯ  ๑๐๓๐๐  
                 แบบท่ี ๓  คณะกรรมการ..... 
             กรมชลประทาน 
             ถนนสามเสน  กทม.  ๑๐๓๐๐ 
หมายเหตุ : เพ่ือให�เป)นมาตรฐานเดียวกันในส�วนท่ีตั้งกรมชลประทานกําหนดให�ใช�ตามแบบท่ี ๑ 
     - ท่ีตั้งของสํานัก/โครงการ ในส�วนภูมิภาค ใช�ชื่อเต็มของจังหวัดท่ีตั้ง  ตัวอย�างเช�น 
   สํานักงานชลประทานท่ี ๒  
   ๒๗๑ ถ.บุญวาทย> ต.สวนดอก 
   อ.เมือง จ.ลําปาง ๕๒๑๐๐ 
 ๑.๓ วัน  เดือน  ป;  ให�ลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปQพุทธศักราชท่ีออกหนังสือ  
โดยจะไม�มีคําว�า วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  เช�น   
           ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๒ 
หมายเหตุ : การลงวันท่ีควรลงภายหลังจากลงนามแล�ว และควรเป)นวันท่ีส�งหนังสือออก 
 ๑.๔ เรื่อง ให�เป)นการย�อความท่ีสั้นท่ีสุดแต�ได�ใจความมากท่ีสุด ให�ตรงกับเนื้อหาและจุดประสงค>    
ของหนังสือฉบับนั้น โดยท่ัวไปให�ข้ึนต�นด�วยคํากริยา เพราะจะให�ความหมายท่ีชัดเจนตรงกับเนื้อหา ตัวอย�างเช�น 
                    เรื่อง  ขอความอนุเคราะห?ข!อมูลพิธีเป@ดประตูน้ําจุฬาลงกรณ? 
                   เรื่อง  ขอปรับแผนการจัดสรรน้ํารายสัปดาห?ในลุ"มน้ําเจ!าพระยา จากเข่ือนภูมิพลและเข่ือนสิริกิติ์ 
    กรณีเรื่องท่ีข้ึนต!นด!วยคํานาม  ได�แก�  
           ๑.๔.๑ เรื่องท่ีกว�างหรือมีหลายประเด็น ไม�สามารถหาคํากริยาคําใดท่ีครอบคลุมได� จําเป)นต�อง
ใช�คํานามซ่ึงเป)นคํากว�าง ๆ เช�น การปรับอัตราเงินเดือนข�าราชการและค�าจ�างของลูกจ�างประจํา 
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           ๑.๔.๒ เรื่องท่ีเป)นหนังสือต�อเนื่อง โดยปกติระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ กําหนดให�ใช�ชื่อเรื่อง
ของหนังสือฉบับเดิม จุดประสงค>ก็เพ่ือให�เก็บเรื่องหรือค�นหาอ�างอิงได�ง�าย แต�หนังสือตอบของเรื่องเดิมท่ี    
ข้ึนต�นด�วยคํากริยาบางคํา เช�น ขออนุญาต ขออนุมัติ ขอเชิญ ถ�าตอบโดยใช�ชื่อเรื่องเดิมจะทําให�สับสนได�ว�า    
ใครเป)นฝTายขอ ใครเป)นฝTายให� กรณีนี้จึงควรใช�เป)นคํานาม เช�น การขออนุญาต การขอเชิญ เป)นต�น หรืออีกวิธีหนึ่ง  
ให�ตัดคําว�า “ขอ” ออก เช�น อนุญาต อนุมัติ เป)นต�น 
           ๑.๔.๓ เรื่องท่ีมีลักษณะตอบปฏิเสธ หรือแจ�งเรื่องท่ีคาดว�าผู�รับจะไม�สบายใจ ควรใช�ชื่อเรื่องท่ี
เป)นเรื่องกว�าง ๆ ไม�เฉพาะเจาะจง เช�น การขออนุมัติไปศึกษาดูงานต�างประเทศ (กรณีไม�อนุมัติ)   
            ๑.๕ คําข้ึนต!น ใช�คําข้ึนต�นตามฐานะของผู�รับหนังสือแล�วลงตําแหน�งของผู�รับหนังสือ หรือชื่อบุคคล 
ในกรณีท่ีมีถึงตัวบุคคลไม�เก่ียวกับตําแหน�งหน�าท่ี เช�น  
            ๑.๕.๑ พระภิกษุสงฆ>ท่ัวไป ใช�คําข้ึนต�น และลงท�ายว�า นมัสการ – ขอนมัสการด�วยความเคารพ 
            ๑.๕.๒ บุคคลท่ัวไปใช�คําข้ึนต�น และคําลงท�ายว�า เรียน - ขอแสดงความนับถือ 
            ส�วนบุคคล ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ท่ีจะต�องใช�คําข้ึนต�นและคําลงท�ายว�า        
กราบเรียน - ขอแสดงความนับถืออย"างย่ิง มีดังนี้ 
 ๑)  ประธานองคมนตรี 
 ๒)  นายกรัฐมนตรี 
 ๓)  ประธานรัฐสภา 
 ๔)  ประธานสภาผู�แทนราษฎร 
 ๕)  ประธานวุฒิสภา 
 ๖)  ประธานศาลฎีกา 
 7)  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ๘)  ประธานศาลปกครองสูงสุด 
  ๙)  ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 
 ๑๐)  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ 
 ๑๑)  ประธานกรรมการปZองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ 
 ๑๒)  ประธานกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน 
 ๑๓)  ประธานผู�ตรวจการแผ�นดิน หรือผู�ตรวจการแผ�นดิน 
 ๑๔)  อัยการสูงสุด 
            15)  รัฐบุรุษ 
หมายเหตุ : เม่ือใช�คําข้ึนต�นว�ากราบเรียนหรือเรียนตามฐานะของผู�รับหนังสือแล�วให�ลงตําแหน�งของผู�ท่ีหนังสือนั้นมีถึง  
โดยไม�มีคํานําหน�าตําแหน�งว�า “ท�าน” หรือ “ฯพณฯ” 
 ๑.๖ อ!างถึง (ถ!ามี) ให�อ�างถึงหนังสือท่ีเคยมีติดต�อกัน เฉพาะหนังสือท่ีส�วนราชการผู�รับหนังสือ        
ได�รับมาก�อนแล�ว โดยลงชื่อส"วนราชการเจ!าของหนังสือ เลขท่ีหนังสือ วัน  เดือน  ป;พุทธศักราชของหนังสือนั้น 
การอ�างถึงหนังสือท่ีมีท้ังชั้นความลับ และชั้นความเร็ว จะต!องระบุช้ันความลับก"อนช้ันความเร็ว เพราะ                 
ชั้นความลับมีความสําคัญกว�าชั้นความเร็ว ตัวอย�างเช�น 
 อ!างถึง หนังสือกรมชลประทาน ลับมาก ด"วนมาก ท่ี กษ ๐๓๐๑/๑12 ลงวันท่ี  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๒ 
หมายเหตุ : การอ�างถึง ให�อ�างถึงหนังสือฉบับสุดท�ายท่ีติดต�อกันเพียงฉบับเดียว เว�นแต�มีเรื่องอ่ืนท่ีเป)นสาระสําคัญ
ต�องนํามาพิจารณา จึงอ�างถึงหนังสือฉบับอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะให�ทราบด�วย 
 ข!อควรระวัง : ท่ีต้ังของส�วนราชการไม�ใช�ชื่อส�วนราชการเจ�าของหนังสือ ตัวอย�างเช�น 
           อ!างถึง   หนังสือจังหวัดเชียงใหม"  ท่ี....... 
            ไม"ใช" อ�างถึง หนังสือศาลากลางจังหวัดเชียงใหม�  ท่ี....... 
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 ๑.๗ ส่ิงท่ีส"งมาด!วย  (ถ�ามี) ให�ลงชื่อ  สิ่งของ หรือเอกสาร ท่ีส�งไปพร�อมกับหนังสือฉบับนั้นพร�อม  
ระบุจํานวนท่ีส�งให�ชัดเจน ตัวอย�างเช�น 
ส่ิงท่ีส"งมาด!วย 1. สําเนาหนังสือกรมชลประทาน ท่ี กษ 0327/456  ลงวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒      
                      จํานวน 1 แผ"น 
                   2. รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล!อมโครงการปรับปรุงเข่ือนกันทรายและคล่ืน     
                      ปากแม"น้ําโก-ลก จํานวน 3 เล"ม 
 กรณีมีเอกสารจํานวนหลายรายการท่ีส"งมาด!วย หากระบุรายการท้ังหมดไว!ท่ีหน!าแรกของหนังสือ 
โดยใช!เนื้อท่ีเต็มหน!ากระดาษหรืออาจมากกว"า 1 หน!ากระดาษ ทําให!รูปแบบของหนังสือไม"สวยงาม         
ควรจัดทําเปQนบัญชีรายช่ือเอกสารแนบหลังแผ"นสุดท!ายของเนื้อหาหนังสือ โดยเขียน “ส่ิงท่ีส"งมาด!วย” ดังนี้ 
 ส่ิงท่ีส"งมาด!วย   บัญชีรายช่ือเอกสาร จํานวน.......แผ"น  พร!อมเอกสารตามท่ีระบุในบัญชี          
 ๑.๘ ใช!คําเต็ม กรณีกล�าวถึงชื่อตําแหน�ง จังหวัด หน�วยงาน ชื่อเฉพาะต�าง ๆ   เช�น 
 อธช.            ให!ใช!  อธิบดีกรมชลประทาน 
 รมว.กษ.        ให!ใช!  รัฐมนตรีว"าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ? 
 ๑.๙ ข!อความหรือเนื้อเรื่อง ให�ลงสาระสําคัญของเรื่องให�ชัดเจนและเข�าใจง�าย หากมีความประสงค>
หลายประการให�แยกเป)นข�อ ๆ โดยท่ัวไปจะมีองค>ประกอบด�วยกัน  ๓  ส�วน 
          (ส�วนนํา)   บอกท่ีมาเหตุท่ีต�องเขียนหนังสือฉบับนี้ 
                        ตามหนังสือท่ีอ!างถึง .......................................................................................... 
                        ....................……………………........……………….....… ความละเอียดแจ!งแล!ว  นั้น 
          (ส�วนเนื้อหา) ต�องชัดเจน  เรื่องราว  สาระต�องเป)นไปเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค> 
                         กรมชลประทานพิจารณาแล!วขอเรียนว"า...................................................... 
                        .…………………………………………...……….…......................................................... 
          (ส�วนลงท�าย) ควรเป)นการสรุป เน�นย้ํา หรือขอบคุณแล�วแต�กรณี ท้ังนี้ต�องตรงกับเรื่อง 
                          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
นอกจากนี้ อาจอ�างถึง ระเบียบ คําสั่ง มติท่ีประชุม ฯลฯ ในส�วนของข�อความหรือเนื้อเรื่อง 
 ๑.๑๐ คําลงท!าย  ใช�ตามฐานะของผู�รับหนังสือ และต�องสัมพันธ>กับคําข้ึนต�น   เช�น 
 คําข้ึนต!น – กราบเรียน  นายกรัฐมนตรี คําลงท!าย – ขอแสดงความนับถืออย"างย่ิง 
           – เรียน  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา                    – ขอแสดงความนับถือ 
           – นมัสการ เจ!าอาวาสวัดสร!อยทอง               – ขอนมัสการด!วยความเคารพ 
 ๑.๑๑ ลงช่ือ ให�ลงลายมือชื่อเจ�าของหนังสือ และให�พิมพ>ชื่อเต็มของเจ�าของลายมือชื่อไว�ใต�ลายมือชื่อ 
ในกรณีเจ�าของลายมือชื่อมีสิทธิใช�คํานําหน�านามอย�างอ่ืนด�วย ให�พิมพ>คําเต็มของคํานําหน�านาม โดยมีการ
เรียงลําดับก�อนหลัง ดังนี้ 
       ๑.๑๑.๑ ตําแหน"งทางวิชาการ เช�น ศาสตราจารย> รองศาสตราจารย> และผู�ช�วยศาสตราจารย>  
มีสิทธิ์ใช�ตําแหน�งท่ีได�รับเป)นคํานําหน�านามได�  
             ๑.๑๑.๒ ยศ ให�พิมพ>คําเต็มของยศไว�หน�าลายมือชื่อและพิมพ>ชื่อเต็มภายในวงเล็บ ไว�ใต�ลายมือชื่อ 
           ๑.๑๑.๓ บรรดาศักดิ์  ฐานันดรศักดิ์  หรือ คํานําหน!านามสตรี ท่ี ได!รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ? และมีสิทธิใช!คํานําหน!านามนั้น ตามกฎหมายระเบียบหรือประกาศของทางราชการ 
หมายเหตุ : ดร. (ด]อกเตอร>หรือนายแพทย>) ใช�เป)นคํานําหน�าชื่อในการลงลายมือชื่อของหนังสือราชการไม�ได� 
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 ๑.๑๒ ตําแหน"ง ให�ลงตําแหน�งของเจ�าของหนังสือ 
                     ช่ือส"วนราชการ                                 ตําแหน"งผู!ลงนาม 
              กระทรวงเกษตรและสหกรณ? รัฐมนตรีว"าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ?  
 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ? 
                   กรมชลประทาน อธิบดีกรมชลประทาน 
                   สํานัก/กอง               ผู!อํานวยการสํานัก/ผู!อํานวยการกอง 
ในกรณีท่ีอธิบดีมอบหมายให�ผู�อ่ืนลงนามแทน จะต�องลงท�ายตําแหน�งว�า ปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการแทน 
เช�น 
  
                                  รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน  
                                       อธิบดีกรมชลประทาน 
                   หรือ 
                                  ผู!ทรงคุณวุฒิ รักษาราชการแทน 
                                       อธิบดีกรมชลประทาน 
 ๑.๑๓ ส"วนราชการเจ!าของเรื่อง ให�ลงชื่อส�วนราชการเจ�าของเรื่อง หรือหน�วยงานท่ีออกหนังสือ  
กรณีกรมชลประทานออกหนังสือให�ลงชื่อส�วนราชการเจ�าของเรื่องเพียงระดับสํานัก/กอง หรือหน�วยงาน          
ท่ีรับผิดชอบ ตัวอย�างเช�น  สํานักงานเลขานุการกรม หรือ กองพัสดุ 
   กรณีเป)นหนังสือออกโดยสํานัก/กอง ให�ลงชื่อส�วนราชการเจ�าของเรื่อง ระดับส�วนหรือเทียบเท�า 
 ๑.๑๔ โทรศัพท? ให�ลงหมายเลขโทรศัพท>ของส�วนราชการเจ�าของเรื่อง หรือหน�วยงานท่ีออกหนังสือ 
และหมายเลขภายในตู�สาขา (ถ�ามี) ไว�ด�วย ใช�คําย�อ โทร. แทนโทรศัพท> โดยไม�มีขีด (-) ค่ันระหว�างตัวเลข        
ใช�ขีด (-)  ในความหมาย “ถึง” เม่ือมีหลายหมายเลข ตัวอย�างเช�น  
                โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๘๐๖, โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๐๐๔๗-๘  
 *โทรสาร ให�ลงหมายเลขโทรสารของส�วนราชการเจ�าของเรื่องหรือหน�วยงานท่ีออกหนังสือต�อจาก
หมายเลขโทรศัพท>  
 ตัวอย"างท่ี ๑ โทรศัพท?  ๐ ๒๒๔๑ ๐๒๕๑ 
 โทรสาร   ๐ ๒๒๔๑ ๔๘๐๖ 
 ตัวอย"างท่ี 2  โทร. 0 2241 0251 
  โทรสาร  0 2241 4806 
            กรณีหมายเลขโทรศัพท?และโทรสารเปQนหมายเลขเดียวกัน ให!ลงหมายเลขโทรศัพท? โทรสาร
บรรทัดเดียวกัน   
              ตัวอย"างท่ี 3 โทรศัพท?  โทรสาร  ๐ ๒๒๔๑ ๐๒๕๑ 
 ตัวอย"างท่ี 4  โทร. โทรสาร  0 2241 2690 
    ๑.๑๕ ไปรษณีย?อิเล็กทรอนิกส? (e - mail) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ ยังไม�ได�กําหนดไว�แต�สามารถเพ่ิมเติมได� เพ่ือประโยชน>ในการสื่อสารให�ระบุชื่อ e - mail ของ    
ส�วนราชการเจ�าของเรื่อง หรือหน�วยงานท่ีออกหนังสือไปรษณีย>อิเล็กทรอนิกส> เช�น e - mail : rid.secret@gmail.com 
    ๑.๑๖ สําเนาส"ง (ถ!ามี) กรณีมีการจัดทําสําเนาส�งไปให�ส�วนราชการ หรือบุคคลอ่ืนทราบให�พิมพ>ชื่อเต็ม 
หรือชื่อย�อของส�วนราชการหรือชื่อบุคคลท่ีส�งสําเนาไปให� ถ�าหากมีรายชื่อท่ีส�งมากให�พิมพ>ว�าส�งไปตามรายชื่อท่ีแนบ
และแนบรายชื่อไปด�วย 
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๒. หนังสือภายใน  

   คือ หนังสือติดต�อราชการท่ีเป)นแบบพิธีน�อยกว�าหนังสือภายนอก เป)นหนังสือติดต�อภายใน
กระทรวง  กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช!กระดาษบันทึกข!อความ 
            กรมชลประทาน ใช!หนังสือภายในเปQนหนังสือติดต"อกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ? และ
หน"วยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ? 
 ส"วนประกอบของหนังสือภายใน 
 ๒.๑ ส"วนราชการ ในกรณีท่ีกรมชลประทานมีหนังสือส�งออกไปให�กระทรวงเกษตรและสหกรณ>     
หรือกรมต�าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ> ให�ลงชื่อกรมชลประทาน ตามด�วยสํานักหรือกองเจ!าของเรื่อง  
พร�อมด�วยเบอร?โทรศัพท?และโทรสาร  ตัวอย�างเช�น 
 ส"วนราชการ กรมชลประทาน สํานักงานเลขานุการกรม  โทร. โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๒๖๙๐ 

 
 ถ!าหน�วยงานเจ�าของหนังสือเป)นสํานักหรือกอง ให�ลงชื่อระดับสํานักหรือกองก�อน แล�วตามด�วย
ชื่อของกรม พร�อมท้ังให�ลงหมายเลขโทรศัพท>และโทรสารด�วย  ตัวอย�างเช�น 
               ส"วนราชการ กองแผนงาน กรมชลประทาน โทร. 0 2241 2366  โทรสาร  0 2241 7551 

 
 ๒.๒ ท่ี ให�ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของกรมและรหัสเลขประจําสํานักหรือกองเช�นเดียวกับ
หนังสือภายนอก 
 ๒.๓ วันท่ี ให�ลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปQพุทธศักราชท่ีออกหนังสือ 
 ๒.๔ เรื่อง ให�ลงเรื่องย�อโดยได�ใจความสั้นท่ีสุดของหนังสือ  การข้ึนต�นด�วยคํากริยาหรือคํานาม        
ใช�หลักเกณฑ>เดียวกับหนังสือภายนอก 
 ๒.๕ คําข้ึนต!น ให�ใช�คําข้ึนต�นตามฐานะของผู�รับหนังสือเช�นเดียวกับหนังสือภายนอก 
 
 



คู�มือปฏิบัติงานด�านสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562 : ๒๑ 

 

 ๒.๖ ข!อความ ให�ลงสาระสําคัญของเรื่องให�ชัดเจนและเข�าใจง�าย หากมีความประสงค>หลายประการ 
ให�แยกเป)นข�อ ๆ ในกรณีท่ีมีการอ!างถึงหนังสือท่ีเคยมีติดต�อกันหรือมีส่ิงท่ีส"งมาด!วยให�ไว�ระบุไว�ในส�วนของ
ข�อความหรือเนื้อเรื่องเลย 
                  (ตัวอย�าง) 
                           ตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ? ท่ี กษ...............ลงวันท่ี........................ 
                 ............................................................................ความละเอียดแจ!งแล!ว  นั้น   

                           ............................................................................................................................ 
                .........................................................................................................................................  
                ................................................................................รายละเอียดตามสําเนาหนังสือท่ีแนบ 
 ๒.๗ ลงช่ือและตําแหน"ง ให�พิมพ>ชื่อเต็มของลายมือชื่ออธิบดี หรือผู�ท่ีได�รับมอบอํานาจจากอธิบดี     
ไว�ใต�ลายมือชื่อ และให�พิมพ>ตําแหน�งของอธิบดีไว�ใต�ชื่อ กรณีผู�ท่ีได�รับมอบอํานาจจากอธิบดีเป)นผู�ลงนามแทน 

๓. หนังสือประทับตรา  

 คือ  หนังสือท่ีใช�ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน�าส�วนราชการระดับกรมข้ึนไป                                                          
ใช�กระดาษตราครุฑ โดยให�หัวหน�าส�วนราชการระดับกอง หรือผู�ท่ีได�รับมอบหมายจากหัวหน�าส�วนราชการ                                               
ระดับกรมข้ึนไปเป)นผู�รับผิดชอบลงชื่อย�อกํากับตรา หนังสือประทับตราเป)นหนังสือท่ีใช�ได�ท้ังระหว�างส�วนราชการ                                                         
กับส�วนราชการ หรือระหว�างส�วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีท่ีไม"ใช"เรื่องสําคัญ ได�แก� 
        ๑. การขอรายละเอียดเพ่ิมเติม 
        ๒. การส�งสําเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร  หรือบรรณสาร 
        ๓. การตอบรับทราบท่ีไม�เก่ียวกับราชการสําคัญหรือการเงิน 
        ๔. การแจ�งผลงานท่ีได�ดําเนินการไปแล�วให�ส�วนราชการท่ีเก่ียวข�องทราบ 
        ๕. การเตือนเรื่องท่ีค�าง 
        ๖. เรื่องซ่ึงหัวหน�าส�วนราชการระดับกรมข้ึนไปกําหนดโดยทําเป)นคําสั่ง ให�ใช�หนังสือประทับตรา 
 ส"วนประกอบของหนังสือประทับตรา  
 ๓.๑ ท่ี ให�ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของกรมและรหัสเลขประจําสํานักหรือกอง เช�นเดียวกับ
หนังสือภายนอก 
 ๓.๒ ถึง ให�ลงชื่อส�วนราชการ หน�วยงาน หรือบุคคลท่ีหนังสือนั้นมีถึง 
 ๓.3 ข!อความ ให�ลงสาระสําคัญของเรื่องให�ชัดเจนและเข�าใจง�าย 
 ๓.4 ช่ือส"วนราชการ ท่ีส�งหนังสือออกระดับกรม คือกรมชลประทาน 
 ๓.๕ ประทับตราช่ือส"วนราชการระดับกรม ใช�ตราประทับกรมชลประทานตามแบบท่ีระเบียบฯ    
งานสารบรรณกําหนด ด�วยหมึกแดง และให�ผู�รับผิดชอบลงลายมือชื่อย�อกํากับตรา 
 ๓.๖ วัน เดือน ป; ให�ลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปQพุทธศักราชท่ีออกหนังสือ  
 ๓.๗ ส"วนราชการเจ!าของเรื่อง พร�อมหมายเลขโทรศัพท>และโทรสาร 
 (ปmจจุบันมีคําสั่งกรมชลประทาน ท่ี ข 133/2562 เรื่อง มอบอํานาจให�ลงชื่อย�อกํากับตราใน
หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อของอธิบดี ลงวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2562) 
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๔. หนังสือส่ังการ 

        ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ กําหนดไว�หนังสือสั่งการมี 3 ชนิด 
ได�แก�  คําสั่ง  ระเบียบ  และข�อบังคับ 
 ๔.๑ คําส่ัง หมายถึง บรรดาข�อความท่ีผู�บังคับบัญชาสั่งการให�ปฏิบัติโดยชอบด�วยกฎหมายใช�กระดาษตราครุฑ  
โดยมีส�วนประกอบของคําสั่ง ดังนี้ 
                    ๔.๑.๑ คํา ส่ัง ให�ลงชื่อส�วนราชการหรือตําแหน�งของผู� มี อํานาจหน�าท่ีออกคําสั่ง เช�น          
คําสั่งกรมชลประทาน คําสั่งสํานักงานเลขานุการกรม คําสั่งสํานักงานชลประทาน    
                   ๔.๑.๒ ท่ี  ให�ลงเลขท่ีท่ีออกคําสั่งโดยเริ่มฉบับแรกจากเลข  ๑  เรียงเป)นลําดับไปจนสิ้นปQปฏิทิน
ทับเลขปQพุทธศักราชท่ีออกเลขคําสั่ง  เช�น 
         - คําสั่งเก่ียวกับข�าราชการกรมชลประทาน  รวมถึงการแต�งต้ังคณะกรรมการและคณะทํางาน 
                               ท่ีมีข�าราชการเป)นองค>ประกอบ ใช� ท่ี ข ๑/๒๕๖๒ ท่ี ข ๒/๒๕๖๒ 
             - คําสั่งต�าง ๆ ท่ีไม�ระบุตัวบุคคล ใช� ท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ี ๒/๒๕๖๒ 
                    - คําสั่งเก่ียวกับพนักงานราชการ ใช� ท่ี พ ๑/๒๕๖๒ ท่ี พ ๒/๒๕๖๒ 
                    ๔.๑.๓ เรื่อง  ให�ลงชื่อเรื่องท่ีออกคําสั่ง  เช�น 
               - ย�ายข�าราชการ   
                   - แต�งต้ังคณะทํางาน/แต�งต้ังคณะกรรมการ 
                   - เลื่อนข�าราชการ 
                   - ให�ข�าราชการรักษาการในตําแหน�ง 
                   - ให�โอนข�าราชการ 
                   - มอบหมายข�าราชการให�ปฏิบัติหน�าท่ี 
                   - แต�งต้ังลูกจ�างประจําไปดํารงตําแหน�งใหม� 
                   - แก�ไขคําสั่ง 
                   - อนุญาตให�ลูกจ�างประจําลาออกจากราชการ 
            ๔.๑.๔ ข!อความ ให�อ�างเหตุท่ีออกคําสั่ง  และอ�างถึงอํานาจท่ีให�ออกคําสั่ง (ถ�ามี) ไว�ด�วยแล�ว  
จึงลงข�อความท่ีสั่ง และวันใช�บังคับ 
                   - กรณียกเลิกคําสั่งเดิม ให�อ�างคําสั่งเดิมโดยสรุปเนื้อหาสําคัญ และบอกเหตุผลท่ียกเลิกคําสั่ง 
แล�วจึงลงข�อความท่ีสั่งใหม� และวันใช�บังคับ 
 - กรณีเปลี่ยนแปลงองค>ประกอบและ/หรืออํานาจหน�าท่ีให�อ�างคําสั่งเดิมโดยสรุปเนื้อหาสําคัญ  
บอกเหตุผลท่ีเปลี่ยนแปลงแล�วเปลี่ยนองค>ประกอบและ/หรืออํานาจหน�าท่ีปรับเปลี่ยน และวันใช�บังคับ 
           ๔.๑.๕ ส่ัง  ณ  วันท่ี ให�ลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปQพุทธศักราช      
ท่ีออกคําสั่ง เช�น สั่ง  ณ  วันท่ี ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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          ๔.๑.๖ ตําแหน"ง ให�ลงตําแหน�งของผู�ออกคําสั่ง โดยปกติจะสอดคล�องกับส�วนราชการ/
หน�วยงานท่ีออกคําสั่ง เช�น คําสั่งสํานักงานเลขานุการกรม ตําแหน�งผู�ลงนามเป)นดังนี้ 
   
                                                            (นายเกียรติพงษ>  เพชรศรี) 
                                                                      เลขานุการกรม  

         คําสั่งคณะกรรมการแต�งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน จะเขียนตําแหน�งผู�ลงนาม ดังนี้  
          
                                                                      (นาย..................................) 
                                                                         อธิบดีกรมชลประทาน 
                                                         ประธานกรรมการ................................................ 
 
                                                                      (นาย................................) 
                                                               รองอธิบดีฝTาย...................................... 
                                                         ประธานกรรมการ................................................ 

 ๔.๒ ระเบียบ หมายถึง บรรดาข�อความท่ีผู�มีอํานาจหน�าท่ีได�วางไว� โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมาย 
หรือไม�ก็ได� เพ่ือถือเป)นหลักปฏิบัติงานเป)นการประจํา ใช!กระดาษตราครุฑ โดยมีส�วนประกอบดังนี้ 
        ๔.๒.๑ ระเบียบ ให�ลงชื่อส�วนราชการท่ีออกระเบียบ เช�น ระเบียบกรมชลประทาน ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี 
            ๔.๒.๒ ว"าด!วย ให�ลงชื่อของระเบียบ เช�น ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ 
             ๔.๒.๓ ฉบับท่ี ถ�าเป)นระเบียบท่ีกล�าวถึงเป)นครั้งแรกในเรื่องนั้น  ไม�ต�องลงว�าเป)นฉบับท่ีเท�าใด
แต�ถ�าเป)นระเบียบเรื่องเดียวกัน  ท่ีมีการแก�ไขเพ่ิมเติมให�ลงเป)นฉบับท่ี  ๒  และท่ีถัด ๆ ไปตามลําดับ 
             ๔.๒.๔ พ.ศ. ให�ลงตัวเลขของปQพุทธศักราชท่ีออกระเบียบ 
             ๔.๒.๕ ข!อความ ให�อ�างเหตุผลโดยย�อเพ่ือแสดงถึงความมุ�งหมายท่ีต�องออกระเบียบและอ�างถึง
กฎหมายท่ีให�อํานาจออกระเบียบ (ถ�ามี) 
             ๔.๒.๖ ข!อ ให�เรียงข�อความท่ีจะใช�เป)นระเบียบเป)นข�อ ๆ โดยให�ข�อ ๑ เป)นชื่อระเบียบ ข�อ ๒
เป)นวันใช�บังคับกําหนดว�าให�ใช�บังคับต้ังแต�เม่ือใด  และข�อสุดท�ายเป)นข�อผู�รักษาการ   
           ระเบียบใดถ�ามีจํานวนหลายข�อหรือหลายเรื่อง  จะแบ�งเป)นหมวดก็ได�  โดยให�ข�อผู�รักษาการไปเป)น   
ข�อสุดท�ายก�อนท่ีจะข้ึนหมวด ๑ ดังเช�น ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖          
จะใส�ข�อผู�รักษาการก�อนท่ีจะข้ึนข�อความท่ีเป)นหมวดต�าง ๆ 
               ๔.๒.๗ ประกาศ  ณ  วันท่ี ให�ลงตัวเลขของวันท่ี  ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปQพุทธศักราช
ท่ีออกระเบียบ 
              ๔.๒.๘ ลงช่ือ ให�ลงลายมือชื่อผู�ออกระเบียบ และพิมพ>ชื่อเต็มของเจ�าของลายมือชื่อไว�ใต�ลายมือชื่อ 
              ๔.๒.๙ ตําแหน"ง ให�ลงตําแหน�งของผู�ออกระเบียบ 
 ๔.๓ ข!อบังคับ หมายถึง บรรดาข�อความท่ีผู�มีอํานาจหน�าท่ีกําหนดให�ใช� โดยอาศัยอํานาจของกฎหมาย
ท่ีบัญญัติให�กระทําได�  ใช�กระดาษตราครุฑ  โดยมีส�วนประกอบดังนี้ 
                ๔.๓.๑ ข!อบังคับ  ให�ลงชื่อส�วนราชการท่ีออกข�อบังคับ 
                ๔.๓.๒ ว"าด!วย  ให�ลงชื่อของข�อบังคับ 
                ๔.๓.๓ ฉบับท่ี  ถ�าเป)นข�อบังคับท่ีกล�าวถึงเป)นครั้งแรกในเรื่องนั้นไม�ต�องลงว�าเป)นฉบับท่ีเท�าใด
แต�ถ�าเป)นข�อบังคับเรื่องเดียวกันท่ีมีการแก�ไขเพ่ิมเติมให�ลงเป)นฉบับท่ี ๒ และท่ีถัด ๆ ไปตามลําดับ 
                ๔.๓.๔ พ.ศ. ให�ลงตัวเลขของปQพุทธศักราชท่ีออกข�อบังคับ 
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                ๔.๓.๕ ข!อความ ให�อ�างเหตุผลโดยย�อ เพ่ือแสดงถึงความมุ�งหมายท่ีต�องออกข�อบังคับและ   
อ�างถึงกฎหมายท่ีให�อํานาจออกข�อบังคับ 
                ๔.๓.๖ ข!อ ให�เรียงข�อความท่ีจะใช�บังคับเป)นข�อ ๆ โดยให�ข�อ ๑ เป)นชื่อข�อบังคับ ข�อ 2       
เป)นวันใช�บังคับ กําหนดว�าให�ใช�บังคับต้ังแต�เม่ือใด และข�อสุดท�ายเป)นข�อผู�รักษาการตามข�อบังคับ  
     ข�อบังคับใดถ�ามีมากข�อ หรือหลายเรื่องจะแบ�งเป)นหมวดก็ได�  โดยให�ย�ายข�อผู�รักษาการไปเป)น        
ข�อสุดท�ายก�อนท่ีจะข้ึนหมวด  ๑ 
                ๔.๓.๗ ประกาศ  ณ  วันท่ี ให�ลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปQพุทธศักราช
ท่ีออกข�อบังคับ 
                ๔.๓.๘ ลงช่ือ ให�ลงลายมือชื่อผู�ออกข�อบังคับและพิมพ>ชื่อเต็มของเจ�าของลายมือชื่อไว�ใต�ลายมือชื่อ 
               ๔.๓.๙ ตําแหน"ง ให�ลงตําแหน�งของผู�ออกข�อบังคับ 

๕. หนังสือประชาสัมพันธ?               

  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ กําหนดไว� หนังสือ
ประชาสัมพันธ> มี ๓ ชนิด ได�แก� ประกาศ แถลงการณ>  ข�าว 

 ๕.๑ ประกาศ  คือ บรรดาข�อความท่ีทางราชการประกาศหรือชี้แจงให�ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ
ใช�กระดาษตราครุฑ และให�จัดทําตามแบบ  โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 
                 ประกาศ                      ให�ลงชื่อส�วนราชการท่ีออกประกาศ 
                 เรื่อง                      ให�ลงชื่อเรื่องท่ีประกาศ 
                 ข!อความ                     ให�อ�างเหตุผลท่ีต�องออกประกาศและข�อความท่ีประกาศ 
                 ประกาศ  ณ  วันท่ี ให�ลงตัวเลขของวันท่ี  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของปQ 
                                                    พุทธศักราชออกประกาศ 
                 ลงช่ือ                      ให�ลงลายมือชื่อผู�ออกประกาศ และพิมพ>ชื่อเต็มของเจ�าของลายมือชื่อ 
                                                     ไว�ใต�ลายมือชื่อ 
                 ตําแหน"ง            ให�ลงตําแหน�งของผู�ออกประกาศ 
 ในกรณีกฎหมายกําหนดให�ทําเป)นแจ�งความ  ให�เปลี่ยนคําว�า ประกาศ เป)น แจ!งความ 
 ๕.๒ แถลงการณ? คือ บรรดาข�อความท่ีทางราชการแถลงเพ่ือทําความเข�าใจในกิจการของทางราชการ 
หรือเหตุการณ>หรือกรณีใด ๆ ให�ทราบชัดเจนโดยท่ัวกัน ใช�กระดาษตราครุฑ และให�ทําตามแบบโดยกรอกรายละเอียด 
ดังนี้ 
                แถลงการณ? ให�ลงชื่อส�วนราชการท่ีออกแถลงการณ> 
                เรื่อง ให�ลงชื่อเรื่องท่ีออกแถลงการณ> 
                ฉบับท่ี ใช�ในกรณีท่ีจะต�องออกแถลงการณ>หลายฉบับในเรื่องเดียว 
              ท่ีต�อเนื่องกัน   ให�ลงฉบับท่ีเรียงตามลําดับไว�ด�วย 
                ข!อความ ให�อ�างเหตุผลท่ีต�องออกแถลงการณ>และข�อความท่ีแถลงการณ> 
                ส"วนราชการท่ีออกแถลงการณ? ให�ลงชื่อส�วนราชการท่ีออกแถลงการณ> 
                วัน  เดือน  ป; ให�ลงตัวเลขของวันท่ี  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของปQ  
                                                        พุทธศักราชท่ีออกแถลงการณ> 
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 ๕.๓ ข"าว คือ บรรดาข�อความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพร�ให�ทราบ ให�จัดทําตามแบบ โดยกรอก
รายละเอียด ดังนี้ 
               ข"าว                            ให�ลงชื่อส�วนราชการท่ีออกข�าว 
     เรื่อง                            ให�ลงชื่อเรื่องท่ีออกข�าว 
     ฉบับท่ี ใช�ในกรณีท่ีจะต�องออกข�าวหลายฉบับในเรื่องเดียวท่ีต�อเนื่องกัน 
                                                      ให�ลงฉบับท่ี เรียงตามลําดับไว�ด�วย 
    ข!อความ ให�ลงรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องของข�าว 
 ส"วนราชการท่ีออกข"าว  ให�ลงชื่อส�วนราชการท่ีออกข�าว 
    วัน  เดือน  ป;        ให�ลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของ 
                                                      ปQพุทธศักราชท่ีออกข�าว 
            การจัดทําหนังสือประชาสัมพันธ> ให�ทําตามแบบท่ีกําหนดไว�  ข�อความต�องสมเหตุสมผลเพ่ือ   
ให�ผู�อ�านนึกคล�อยตามเจตนาท่ีต�องการ อย�าให�มีข�อขัดแย�งกันในฉบับนั้นหรือขัดแย�งกับฉบับก�อนเว�นแต�เป)น   
การแถลงแก� ท้ังนี้ ควรใช�ถ�อยคําสุภาพ 

๖. หนังสือท่ีเจ!าหน!าท่ีทําข้ึนหรือรับไว!เปQนหลักฐานในราชการ 
         หมายถึง หนังสือท่ีทางราชการทําข้ึน หรือหนังสือท่ีหน�วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช�ส�วนราชการ       
หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส�วนราชการ และส�วนราชการรับไว�เป)นหลักฐานของทางราชการ ได�แก� 
 ๖.๑ หนังสือรับรอง 
 ๖.๒ รายงานการประชุม 
 ๖.๓ บันทึก 
 ๖.๔ หนังสืออ่ืน 

 ๖.๑ หนังสือรับรอง หมายถึง หนังสือท่ีส�วนราชการออกให�เ พ่ือรับรองแก�บุคคล นิติบุคคล                                   
หรือหน�วยงาน เพ่ือวัตถุประสงค>อย�างใดอย�างหนึ่งให�ปรากฏแก�บุคคลโดยท่ัวไปไม�จําเพาะเจาะจง ใช�กระดาษตราครุฑ   
 ส"วนประกอบของหนังสือรับรอง 
            ๖.๑.๑ เลขท่ี ให�ลงเลขท่ีของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มต้ังแต�เลข ๑ หรือลงเลขของหนังสือท่ัวไป
ตามแบบหนังสือภายนอก  อย�างใดอย�างหนึ่ง  
 กรมชลประทานกําหนดการออกเลขท่ีเรียงลําดับไปจนถึงสิ้นปQปฏิทิน 
            ๖.๑.๒ ส"วนราชการเจ!าของหนังสือ ให�ลงชื่อส�วนราชการซ่ึงเป)นเจ�าของหนังสือนั้น และจะลง 
สถานท่ีตั้งของส�วนราชการเจ�าของหนังสือด�วยก็ได� 
            ๖.๑.๓ ข!อความ ให�ลงข�อความข้ึนต�นว�า “หนังสือฉบับนี้ให�ไว�เพ่ือรับรองว�า” แล�วต�อด�วย     
ชื่อบุคคล นิติบุคคล หรือหน�วยงานท่ีทางราชการรับรอง ในกรณีเป)นบุคคลให�พิมพ>ชื่อเต็มโดยมีคํานําหน�านาม                            
ชื่อ นามสกุล ตําแหน�งหน�าท่ี และสังกัดหน�วยงานท่ีผู�นั้นทํางานอยู�อย�างชัดแจ�ง แล�วจึงลงข�อความท่ีรับรอง 
           ๖.๑.๔ ให!ไว!  ณ  วันท่ี ให�ลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปQพุทธศักราช   
ท่ีออกหนังสือรับรอง 
           ๖.๑.๕ ลงช่ือ ให�ลงลายมือชื่อหัวหน�าส�วนราชการผู�ออกหนังสือ หรือผู�ท่ีได�รับมอบหมาย และ
พิมพ>ชื่อเต็มของลายมือชื่อไว�ใต�ลายมือชื่อ 
           ๖.๑.๖ ตําแหน"ง ให�ลงตําแหน�งของผู�ลงลายมือชื่อในหนังสือ 
           6.1.7 รูปถ"ายและลายมือช่ือผู!ได!รับการรับรอง ในกรณีท่ีการรับรองเป)นเรื่องสําคัญท่ีออก
ให�แก�บุคคล ให�ติดรูปถ�ายของผู�ท่ีได�รับการรับรอง ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร หน�าตรง ไม�สวมหมวก ประทับตรา
ชื่อส�วนราชการท่ีออกหนังสือบนขอบล�างด�านขวาของรูปถ�ายทาบลงบนแผ�นกระดาษ และให�ผู�นั้นลงลายมือชื่อ 
ไว�ใต�รูปถ�าย พร�อมท้ังพิมพ>ชื่อเต็มของเจ�าของลายมือชื่อไว�ใต�ลายมือชื่อด�วย 
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 ๖.๒  รายงานการประชุม หมายถึงการบันทึกความคิดเห็นของผู�มาประชุม ผู�เข�าร�วมประชุม และมติ
ของท่ีประชุมไว�เป)นหลักฐาน 
                   ๖.๒.๑ ส"วนประกอบของรายงานการประชุม 
  ๑. รายงานการประชุม ให�ลงชื่อคณะท่ีประชุม หรือการประชุมของคณะนั้น เช�น  
รายงานการประชุมคณะกรรมการ................ 
  ๒. ครั้งท่ี ให�ลงครั้งท่ีท่ีประชุมเป)นรายปQ โดยเริ่มครั้งแรกจากเลข ๑ เรียงเป)นลําดับ      
ไปจนสิ้นปQปฏิทิน ทับเลขปQพุทธศักราชท่ีประชุม เม่ือข้ึนปQปฏิทินใหม�ให�เริ่มครั้งท่ี ๑ ใหม� เรียงไปตามลําดับ เช�น     
ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๒ หรือจะลงจํานวนครั้งท่ีประชุมท้ังหมดของคณะท่ีประชุม หรือการประชุมนั้นประกอบกับ    
ครั้งท่ีประชุมเป)นรายปQก็ได� เช�น ครั้งท่ี  ๒๐-๑/๒๕๖๒ เป)นต�น 
  ๓. เม่ือ ให�ลงวัน  เดือน  ปQ ท่ีประชุม โดยลงวันท่ีพร�อมตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือน  
และตัวเลขของปQพุทธศักราช เช�น เม่ือวันท่ี  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๒ 
  ๔. ณ ให�ลงชื่อสถานท่ีท่ีใช�เป)นท่ีประชุม 
  ๕. ผู!มาประชุม ให�ลงชื่อและหรือตําแหน�งของผู�ได�รับแต�งต้ังเป)นคณะท่ีประชุม          
ซ่ึงมาประชุม ในกรณีท่ีเป)นผู�ได�รับการแต�งต้ังเป)นผู�แทนหน�วยงานให�ระบุว�าเป)นผู�แทนจากหน�วยงานใด                                          
พร�อมตําแหน�งในคณะท่ีประชุม หรือการประชุมนั้น ในกรณีท่ีเป)นผู�มาประชุมแทนให�ลงชื่อผู�มาประชุมแทน                                            
และลงท�ายว�าประชุมแทนผู�ใดหรือตําแหน�งใด หรือแทนผู�แทนหน�วยงานใด 
  ๖. ผู!ไม"มาประชุม ให�ลงชื่อและหรือตําแหน�งของผู�ท่ีได�รับการแต�งต้ังเป)นคณะท่ีประชุม
ซ่ึงมิได�มาประชุมโดยระบุให�ทราบว�าเป)นผู�แทนจากหน�วยงานใดพร�อมท้ังเหตุผลท่ีไม�สามารถมาประชุม           
ถ�าหากทราบด�วยก็ได� 
                  ๗. ผู! เข!าร"วมประชุม ให�ลงชื่อและหรือตําแหน�งของผู� ท่ี มิได�รับการแต�งต้ังเป)น                                  
คณะท่ีประชุมซ่ึงได�เข�าร�วมประชุม และหน�วยงานท่ีสังกัด (ถ�ามี) 
  ๘. เริ่มประชุมเวลา ให�ลงเวลาท่ีเริ่มประชุม 
  ๙. ข!อความ ให�บันทึกข�อความท่ีประชุม โดยปกติให�เริ่มด�วยประธานกล�าวเปpดประชุม
และเรื่องท่ีประชุมกับมติหรือข�อสรุปของท่ีประชุมในแต�ละเรื่องประกอบด�วยหัวข�อ ดังนี้ 
  (๑)  เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
 (๒)  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
 (๓)  เรื่องท่ีเสนอให�ท่ีประชุมทราบ 
 (๔)  เรื่องท่ีเสนอให�ท่ีประชุมพิจารณา 
 (๕)  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ�ามี) 
  ๑๐. เลิกประชุมเวลา ให�ลงเวลาท่ีเลิกประชุม 
  ๑๑. ผู!จดรายงานการประชุม ให�เลขานุการหรือผู�ซ่ึงได�รับมอบหมายให�จดรายงาน    
การประชุมลงลายมือชื่อ พร�อมท้ังพิมพ>ชื่อเต็มและนามสกุลไว�ใต�ลายมือชื่อในรายงานการประชุมครั้งนั้นด�วย 
             ๖.๒.๒ การจดรายงานการประชุม อาจทําได!  ๓  วิธี 
  วิธีท่ี ๑ จดอย"างละเอียดทุกคําพูด มักใช�ในการประชุมใหญ� ๆ ท่ีมีความสําคัญมาก ๆ 
เช�น การประชุมรัฐสภา การจดละเอียดจะเป)นหลักฐานท่ีชัดเจนแต�สิ้นเปลืองเวลามากท้ังผู�จด และผู�อ�าน          
ผู�จดต�องใช�การถอดเทปเพ่ือให�ได�ทุกคําพูด 
  วิธีท่ี ๒ จดอย"างย"อ เป)นการจดเฉพาะประเด็นสําคัญ  ผู�จดจะสรุปเนื้อหาให�กระชับ 
อ�านง�าย ผู�อ�านจะเข�าใจเหตุการณ>และท่ีมาของการลงมติอย�างชัดเจน  วิธีนี้นิยมใช�กันท่ัวไป แต�อาจยากสําหรับผู�จด 
ซ่ึงต�องสามารถสรุปความเรียบเรียงเนื้อหาให�กระชับแต�ครบถ�วนสมบูรณ> 
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  วิธีท่ี ๓ จดแต"เหตุผลและมติ วิธีนี้เป)นการจดรายงานท่ีสั้นท่ีสุด คือมีเฉพาะเหตุผลและมติ 
มักใช�ในการประชุมท่ีไม�มีการอภิปรายมากนักหรือมีระเบียบวาระมากจนผู�จดไม�สามารถจดย�อการอภิปราย     
ได�ครบถ�วน ผู�อ�านถ�าไม�เข�าประชุมจะไม�ทราบความคิดเห็นของผู�เข�าประชุมก�อนลงมติ แต�วิธีท่ี ๓ นี้ เหมาะ
สําหรับนําไปเผยแพร�ในหน�วยงานให�บุคลากรได�ทราบท่ัว ๆ ไป 
           ๖.๒.๓ การรับรองรายงานการประชุม อาจทําได! ๓ วิธี 
  ๑. รับรองในการประชุมครั้งนั้น ใช�สําหรับกรณีเรื่องเร�งด�วน ให�ประธานหรือเลขานุการ
ของท่ีประชุมอ�านสรุปมติให�ท่ีประชุมพิจารณารับรอง 
  ๒. รับรองในการประชุมครั้งต�อไป ประธานหรือเลขานุการ  เสนอรายงานการประชุม
ครั้งท่ีแล�วมาให�ท่ีประชุมพิจารณารับรอง 
  ๓ .  รับรองโดยการแจ� ง เ วี ยน  ใช� ในกรณี ท่ี ไม� มีการประชุมครั้ งต� อ ไปหรือ มี                                      
แต�ยังกําหนดเวลาประชุมครั้งต�อไปไม�ได� หรือมีระยะเวลาห�างจากการประชุมครั้งนั้นมาก ให�เลขานุการส�ง     
รายงานการประชุมไปให�บุคคลในคณะกรรมการพิจารณารับรองภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
             ๖.๒.๔ รูปแบบของระเบียบวาระการประชุม 
             ก. รูปแบบการประชุมท่ีเปQนทางการ ในการประชุมใหญ� ๆ หรือการประชุมท่ีจัดอย�างสมํ่าเสมอ
เป)นประจํา ควรใช�รูปแบบระเบียบวาระการประชุมท่ีเหมือนกันทุกครั้ง เพ่ือให�สื่อความเข�าใจชัดเจนตรงกัน 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ!งให!ท่ีประชุมทราบ 
         เม่ือประธานกล�าวเปpดประชุมแล�วหากไม�มีเรื่องแจ�งทราบก็เขียนว�า “ไม"มี” ระเบียบวาระท่ี ๑ นี้ 
ไม�ต�องมีการลงมติ เพราะไม�ใช�เรื่องพิจารณาแต�อาจมีข�อสังเกตได�ระเบียบวาระนี้จะลงท�ายว�า “ท่ีประชุมรับทราบ” 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
                  ประธานจะเป)นผู�เสนอให�ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งท่ีผ�านมาโดยอาจให�พิจารณา
ทีละหน�าในกรณีที่มิได�แจกล�วงหน�าหรือรวบยอดทั้งฉบับ ในกรณีที่แจกล�วงหน�าแล�วหากมีผู �เสนอแก�ไข  
เลขานุการจะต�องบันทึกข�อความท่ีแก�ไขใหม�อย�างละเอียด และข�อความใหม�จะต�องปรากฏในรายงานการประชุม
ครั้งใหม�ด�วย ระเบียบวาระนี้จะลงท�ายว�า “ท่ีประชุมพิจารณาแล�วรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ..... โดยไม�มี
การแก�ไข (หรือมีการแก�ไข)” 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอให!ท่ีประชุมทราบ 
                  บางแห�งใช�คําว�า เรื่องสืบเนื่อง คือสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล�ว เป)นการรายงานผล                                             
การปฏิบัติงานท่ีได�รับมอบหมายในการประชุมครั้งก�อน ๆ แต�การใช�คําว�า “เรื่องสืบเนื่อง” อาจทําให�เกิด                                      
ความผิดพลาด โดยมีการนําเรื่องท่ีเลื่อนจากการพิจารณาครั้งก�อนมาพิจารณาและลงมติในระเบียบวาระนี้                                           
ทําให�สับสนกับระเบียบวาระท่ี ๔ ซ่ึงเป)นเรื่องพิจารณาโดยเฉพาะ 
                  ในการประชุมส�วนใหญ�ระเบียบวาระท่ี ๓ นี้ เป)นเรื่องท่ีผู�เข�าประชุมจะรายงานผลงานหรือ
เรื่องราวสําคัญในหน�วยงานของตน ท่ีประชุมเพียงแต� “รับทราบ” หรือ “มีข!อสังเกต” เช�นเดียวกับระเบียบวาระท่ี ๑ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอให!ท่ีประชุมพิจารณา 
     เลขานุการจะต�องส�งข�อมูลประกอบการพิจารณาให�กรรมการศึกษาล�วงหน�า หากข�อมูลมาก
จะต�องสรุปสาระสําคัญให�กรรมการอ�านด�วย  หัวข�อต�าง ๆ ท่ีจะนํามาพิจารณาจะต�องต้ังชื่อเรื่องกระชับชัดเจนทุกเรื่อง  
เม่ือผู�เก่ียวข�องอ�านก็จะทราบทันทีว�าเป)นเรื่องใดทําให�ประหยัดเวลาอ�าน และในท่ีประชุมก็อภิปรายได�ตรงประเด็น 
            ระเบียบวาระท่ี ๔ จะลงท�ายด�วยมติท่ีประชุม เช�น  “ท่ีประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ” หรือ   
“ท่ีประชุมพิจารณาแล!วมีมติดังนี้ ๑....๒....๓”  มติท่ีประชุมจะต�องกระชับและชัดเจนว�าอนุมัติหรือไม�
มอบหมายให�ใคร ทําอะไร ให�แล�วเสร็จเม่ือไร อย�างไร เป)นต�น 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ!ามี)  
 ระเบียบวาระนี้อาจเป)นเรื่องเร�งด�วนท่ีมิได�แจ�งล�วงหน�า   มิได�บรรจุไว�ในระเบียบวาระท่ี ๔ 
ประธานอาจนํามาพิจารณาในระเบียบวาระท่ี ๕ หรืออาจเป)นเรื่องเสนอเพ่ิมเติมท่ีไม�มีการลงมติก็ได� ภาษาพูด
เรียกว�า “วาระจร” 
 ข. รูปแบบท่ีไม"เปQนทางการ การประชุมท่ีไม�ค�อยเป)นทางการหรือท่ีประชุมกลุ�มย�อย ๆ       
อาจกําหนดรูปแบบวาระการประชุมง�าย ๆ โดยเรียงหัวข�อการประชุมตามลําดับ ๑ – ๒ – ๓ – ๔ เท�านั้น 
 ๖.๒.๕ รายงานการประชุมท่ีดี ควรมีลักษณะดังนี้ 
  ๑. เนื้อหาถูกต!อง ตรงตามท่ีประชุมอภิปราย มติถูกต�อง ชัดเจน และครบถ�วน                         
ทุกประเด็นไม�ตกหล�น 
  ๒. เท่ียงตรง บางครั้งผู�จดอาจเลือกจดบางเรื่องท่ีพอใจ และละเลยบางเรื่องท่ีไม�พอใจ  
ผู�จดจะต�องมีใจเป)นกลาง มีจิตสํานึกท่ีดีว�าจะต�องปฏิบัติหน�าท่ีอย�างเท่ียงตรง รายงานการประชุมจึงเสมือน
กระจกเงาสะท�อนความเท่ียงตรงของผู�จด ผู�ตรวจ ตลอดจนผู�เก่ียวข�องทุกคน 
  ๓. ชัดเจน และเข!าใจง"าย ผู�จดต�องคํานึงถึงผู�อ�านเป)นสําคัญ แม�ผู�ไม�ได�เข�าประชุม      
ก็สามารถอ�านเข�าใจได� ทุกถ�อยคําชัดเจน ไม�ต�องสอบถามหรืออ�านทวนหลายครั้ง 
  ๔. ใช!ภาษาดี ใช!ภาษาราชการท่ีส้ัน กระชับ ตรงประเด็น และสุภาพ เป)นประโยค
บอกเล�าท่ีเรียบง�าย ประโยคสั้น ควรใช�ประโยคความเดียวท่ีไม�มีคําเชื่อมมาก เพราะจะทําให�ประโยคยาวซับซ�อน
นอกจากนั้นต�องมีวรรคตอนและตัวสะกดถูกต�อง 
  ๕. มีหัวข!อย"อยทุกเรื่อง ผู�จดควรต้ังหัวข�อย�อยทุกเรื่อง เพ่ือให�สะดวกแก�การกล�าว
อ�างอิงภายหลัง และทําให�ผู�อ�านเข�าใจเรื่องทันทีท่ีเห็นหัวข�อนั้น 
  ๖.๒.๖ ข!อแนะนําในการเขียนรายงานการประชุม 
  ๑. ช่ือรายงานและผู!จด มีการใช�คําต�าง ๆ ไม�ตรงกัน ควรใช�ให�เป)นมาตรฐาน             
คือ รายงานการประชุม และ ผู!จดรายงานการประชุม 
  ๒. ช่ือการประชุม บางแห�งต้ังชื่อการประชุมไม�เหมาะสม เช�น การประชุมโอกาสทุจริต
ในกรม......ควรแก�ไขว�า การประชุมคณะทํางานปZองกันการทุจริตในกรม........ 
    ๓. วันท่ีและสถานท่ีประชุม บางครั้งวันและเวลาท่ีไม�ตรงกัน เช�น วันพุธท่ี ๕            
แต�ความจริงคือวันพฤหัสบดีท่ี ๕.... เป)นต�น สถานท่ีประชุมบางแห�งระบุเฉพาะชื่อหรือหมายเลขห�องประชุม  
ควรระบุหน�วยงานด�วย เช�น ห�องประชุม ๖๐๔๕ อาคาร......... กรม............ 
  ๔. วันเวลาประชุม มีการใช�คําว�า เปpด-ปpดประชุม ท่ีถูกควรใช�คําว�า เริ่มประชุม และ 
เลิกประชุม  ส�วนคําว�า เปpด - ปpด ควรใช�ในกรณีของประธาน คือ ประธานกล�าวเปpด – ปpดการประชุม 
                              การเขียนตัวเลขเวลา ต�องเขียน ๐๙.๐๐ น. ไม�ใช� ๙.๐๐ น. และเขียนตามจริง        
ไม�ใช�ตามเวลาท่ีนัดหมาย เศษของนาทีอนุโลมเป)นเลข ๐ หรือ ๕ นาที เช�น ๑๕.๔๕ 
                             ๕. ผู!มาประชุม บางแห�งใช� ผู�เข�าประชุม รายชื่อผู�เข�าประชุม ฯลฯ ใช�ให�เป)นมาตรฐาน  
คือ ผู�มาประชุม และผู�ไม�มาประชุม ส�วนผู�เก่ียวข�องท่ีเข�าประชุมแต�ไม�ใช�กรรมการหรือคณะบุคคลท่ีได�รับ       
การแต�งต้ัง เรียกว�า ผู�เข�าร�วมประชุม 
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 ๖.๓ บันทึก หมายถึง ข�อความท่ีผู�ใต�บังคับบัญชาเสนอต�อผู�บังคับบัญชา หรือผู�บังคับบัญชาสั่งการ      
แก�ผู�ใต�บังคับบัญชา หรือข�อความท่ีเจ�าหน�าท่ีหรือหน�วยงานระดับตํ่ากว�ากรมติดต�อกันในการปฏิบัติราชการ   
โดยปกติให�ใช�กระดาษบันทึกข�อความ 
 การติดต�อราชการของหน�วยงานภายในกรมชลประทาน หรือระหว�างสํานัก/กอง ใช�รูปแบบ
บันทึกเลขท่ีหนังสือ ใช�รหัสย�อสํานัก/กอง เช�น สบก 256/2562     สชป 5/117/2562 
 ในท่ีนี้  จะกล�าวถึงรูปแบบและลักษณะของบันทึกเสนอผู� บังคับบัญชา และบันทึกท่ีใช�                      
ติดต�อราชการท่ัวไประหว�างเจ�าหน�าท่ีหรือหน�วยงานภายในกรม เนื่องจากเป)นบันทึกท่ีใช�กันเป)นส�วนใหญ�                                
สําหรับบันทึกสั่งการของผู�บังคับบัญชา เป)นรูปแบบเฉพาะของแต�ละท�าน ซ่ึงจะไม�กล�าวถึง 
             ๖.๓.๑ บันทึกเสนอ 
  รูปแบบของการบันทึกเสนอ 
   ๑. บันทึกต"อเนื่อง คือ การเขียนบันทึกต�อท�ายหนังสือเรื่องเดิมท่ีมีมา ข�อความท่ีบันทึก                                        
ไม�ยาวนักมีพ้ืนท่ีว�างพอเพียงในหน�ากระดาษเรื่องเดิม และลําดับชั้นของผู�เสนอกับผู�บังคับบัญชา มีความใกล�ชิดกัน 
เช�น ผู�อํานวยการสํานัก/กอง รองอธิบดี ทําบันทึกต�อเนื่องเสนอ อธิบดี หัวหน�าฝTาย ส�วน โครงการ ทําบันทึกต�อเนื่อง
เสนอ  ผู�อํานวยการสํานัก/กอง 
  ส"วนประกอบของบันทึกต"อเนื่อง  ได!แก" 
              ๑.๑ คําข้ึนต!น                                                                                                                             
 ๑.๒ ข!อความเนื้อเรื่อง 
 ๑.๓ ลงช่ือผู!ทําบันทึก 
 ๑.๔ ตําแหน"งของผู!ทําบันทึก 
 ๑.๕ วัน  เดือน  ป; 
  ลักษณะเนื้อหาของบันทึกต"อเนื่อง 
                 ๑.๑ สรุปย�อเรื่องท่ีเป)นสาระสําคัญ โดยใช�หลัก  ๕ W  ๑ H (Who What When 
Where Why How)  หรือ (ใคร  อะไร  เม่ือไร  ท่ีไหน  ทําไม  อย�างไร)  หรือชี้ให�เห็นปmญหาและความต�องการ 
 ๑.๒ ให�ข�อเท็จจริงท่ีเป)นสาเหตุ เรื่องราว และระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 
 ๑.๓ แสดงข�อคิดเห็นท่ีเป)นประโยชน>หรือความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน หรือ  
เปรียบเทียบหนทางปฏิบัติว�าหนทางใดดีท่ีสุด 
 ๑.๔ ให�ข�อเสนอหรือแนวทางปฏิบั ติ ท่ี เป)นไปได�  บรรลุวัตถุประสงค> เพ่ือให�
ผู�บังคับบัญชาตกลงใจ 
 สําหรับบางเรื่อง ท่ีปฏิ บั ติ กันเป)นประจํา และเป)น ท่ีรู� เข� าใจกันดีอยู�แล� ว                                
ไม�จําเป)นต�องเขียนให�ครบท้ัง  ๔  ข�อ  โดยบันทึกเฉพาะสรุป – ย�อเรื่อง  และให�ข�อเสนอเลยก็ได� 
               ๒. บันทึกท่ีใช!แบบบันทึกข!อความ  ใช�กระดาษบันทึกข�อความเช�นเดียวกับหนังสือภายใน 
  ส"วนประกอบของบันทึกข!อความ  ได!แก" 
  ๑. ส�วนหัวของบันทึก 
 ๑.๑ ส"วนราชการ ประกอบด�วย หน�วยงานเจ�าของหนังสือ (ผู�ลงนาม) และ
หน�วยงาน เจ�าของเรื่อง (ผู�ทําเรื่อง) 
 ๑.๒ ท่ี ใส�รหัสพยัญชนะของสํานัก/กอง ตามด�วยเลขทะเบียนหนังสือ เช�น     
สบค ๕๒/2562  สชป ๑๑/๓๒/2562 
 ๑.๓ วันท่ี ใส�วันท่ี ชื่อเดือน และตัวเลขปQพุทธศักราชท่ีออกหนังสือ 
 ๑.4 เรื่อง เขียนให�ตรงตามวัตถุประสงค> 
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  ๒. คําข้ึนต�น 
  ๓. ข�อความเนื้อเรื่อง 
  ๔. ลงชื่อ 
  ๕. ตําแหน�ง 
  แนวทางการเขียนบันทึกเสนอ   แบบท่ี ๑ 
  ๑. ย"อหน!าแรก 
                       - กรณีท่ีผู�บังคับบัญชายังไม�ทราบเรื่องมาก�อน  ข้ึนต�นว�า “ด�วย” 
                       - กรณีท่ีผู�บังคับบัญชาทราบเรื่องเดิมมาบ�างแล�วข้ึนต�นว�า “ตามท่ี”  
                                    “ตามหนังสือ...........ท่ี...............ลงวันท่ี.......................”  และจบว�า “นั้น”  หรือ   
                                    “ความละเอียดแจ�งแล�ว   นั้น” 
  ๒. ย"อหน!าท่ีสอง เป)นการให�ข�อเท็จจริงแก�ผู�บังคับบัญชาเก่ียวกับ สาเหตุ เรื่องราว 
ระเบียบ ท่ีเก่ียวข�อง เช�น 
  “สํานัก......ตรวจสอบแล�วปรากฏว�า ..........” 
  “กอง........ขอเรียนว�า (กล�าวถึงสาเหตุ  เรื่องราว  และระเบียบท่ีเก่ียวข�อง)” 
  ๓. ย"อหน!าท่ีสาม เป)นการให�ข�อพิจารณาแสดงความคิดเห็น และให�ข�อเสนอแก�
ผู�บังคับบัญชาว�าควรให�ดําเนินการอะไรและอย�างไร 
  “กอง...........พิจารณาแล�วเห็นว�า........” 
  “เ พ่ือให� เ กิดความถูกต�องและเป)นไปตามระเบียบดังกล�าว เห็นควรให�สํ านัก
..........................ดําเนินการ....................” 
                   ๔. ย"อหน!าท่ีส่ี  ข�อความปpดท�าย  เช�น 
  “จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นสมควรโปรดลงนามในหนังสือท่ีแนบ” 
  “จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ” 
  แนวทางการเขียนบันทึกเสนอ  แบบท่ี  ๒ 
  มีลักษณะเนื้อหาแยกประเด็นเปQนข!อ ๆ ดังนี้ 
  ๑. ปfญหา/เรื่องเดิม คือประเด็นท่ีเป)นปmญหาของเรื่องท่ีจะพิจารณาหรือเหตุท่ีต�องทํา
เรื่องนี้อาจเป)นปmญหาท่ีเกิดข้ึน  ท่ีมาของเรื่อง  คําขอ  หรือความต�องการก็ได� 
  ๒. ข!อเท็จจริง  คือข�อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา 
  (๑) ความเป)นมาของเรื่อง 
  (๒) ข�อเท็จจริงเก่ียวกับเรื่องนั้น 
  (๓) กฎเกณฑ>ท่ีเก่ียวข�อง 
  (๔) แผนพัฒนา  นโยบายและมติท่ีประชุม 
  (๕) รายละเอียดการดําเนินงาน 
  (๖) ตัวอย�างท่ีคล�ายคลึงพอท่ีจะเทียบเคียงกับเรื่องนั้นได� 
  ๓. ข!อพิจารณา คือ การวิเคราะห>เรื่อง เพ่ือแสดงความคิดเห็น 
  ๔. ข!อเสนอ คือ ทางเลือกท่ีดี ท่ีสุดและการกําหนดวิธีการดําเนินงาน  เพ่ือให�
ผู�บังคับบัญชาได�พิจารณาสั่งการ 
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        6.๓.2 บันทึกติดต"อ  
  เป)นบันทึกประเภทหนึ่งท่ีใช�ติดต�อระหว�างเจ�าหน�าท่ีหรือระหว�างหน�วยงานในหน�วยท่ีต่ํา
กว�ากรมลงมา ใช�กระดาษบันทึกข�อความ 
                       จุดประสงค>ของการทําบันทึกประเภทนี้เพ่ือประสานงาน แจ�งเรื่องราว แจ�งข�าวสาร                                          
ขอหรือส�งข�อมูล ขอหารือหรือตอบข�อหารือ ขอเชิญประชุม ขอเชิญร�วมงาน ขอความร�วมมือ ขอให�ส�งรายชื่อ ฯลฯ  
                การเขียนบันทึกเสนอหรือการเกษียนหนังสือของเลขานุการผู!ปฏิบัติงานช"วยผู!บังคับบัญชา  
                เลขานุการผู�ปฏิบัติงานช�วยผู� บังคับบัญชา  บุคคลผู�นี้ต�องมีมนุษย>สัมพันธ>และสามารถ
ประสานงานกับหน�วยงานต�าง ๆ เป)นอย�างดี แล�วยังจําเป)นต�องมีความรู�ความเข�าใจในเรื่องการเขียนหนังสือ                                      
การตรวจ พิจารณา กลั่นกรองหนังสือก�อนเสนอผู�บริหารสั่งการ โดยมีเทคนิควิธีการดําเนินการ ดังนี้ 

      1. กรณีท่ีพบข!อบกพร"องท่ีชัดเจน และมีความจําเปQนต!องส"งเรื่องคืน กรณีนี้         
หากสามารถประสานงานกับหน�วยงานท่ีเป)นเจ�าของเรื่องได� สมควรท่ีจะประสานงานให�หน�วยนําเรื่องไปจัดทําใหม� 
ท้ังนี้ ต�องชี้ข�อบกพร�องได�ว�ามีข�อบกพร�องอะไรบ�างและให�แนวทางได� 

      2. กรณีท่ีพบข!อบกพร"องท่ีชัดเจนและมีความจําเปQนต!องส"งเรื่องคืนแต"เปQนเรื่องท่ี
ซับซ!อน กรณีอย�างนี้ผู�บังคับบัญชาควรทราบเรื่องก�อน ผู�ช�วยเหลือผู�บังคับบัญชาควรเขียนบันทึกเล็ก ๆ        
หรือบันทึกน�อยโดยอาจเขียนเป)นตัวดินสอ หรือกระดาษแปะติด (postit) ชี้ข�อบกพร�องและเสนอแนวทาง
เกษียนหนังสือให�เป)นข�อสังเกตแก�ผู�บังคับบัญชาจะได�สั่งการได�สะดวกและง�ายข้ึน 

        3. กรณีท่ีหนังสือครบถ!วนสมบูรณ? ผู�บังคับบัญชาสามารถตกลงใจได� กรณีอย�างนี้
เลขานุการสามารถบันทึกคําสั่งการแทน โดยผู�บังคับบัญชาเป)นผู�ลงนาม มักจะใช�กับเรื่องง�าย ๆ ไม�ซับซ�อน  
เป)นไปตามกฎระเบียบ ข�อบังคับปกติ 
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ตารางเปรียบเทียบรูปแบบการเขียนหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และบันทึก 

หนังสือภายนอก หนังสือภายใน บันทึก 
1. ติดต�อระหว�างกระทรวง หรือ 
ติดต�อกับหน�วยงานและบุคคล 
ภายนอก 
 
2. ส�วนราชการเจ�าของหนังสือ 
และส�วนราชการเจ�าของเรื่องแยก
ส�วนกัน 
 
3. ใช�กระดาษตราครุฑ  
ประกอบด�วย 
“เรื่อง”  
“เรียน”  
“อ�างถึง” (ถ�ามี) 
“สิ่งท่ีส�งมาด�วย” (ถ�ามี)  
“คําลงท�าย”   
 
4. กรณีมีเอกสารแนบ ใช�ว�า 
“รายละเอียดตามสิ่งท่ีส�งมาด�วย”  
 
5. เป)นพิธีการเต็มรูปแบบ ออก
เลขท่ีทุกครั้ง 
 
 
6. ต�องพิมพ>ให�เรียบร�อย 
 
7. มีสําเนาคู�ฉบับ 
 

1. ติดต�อระหว�างกรม หรือ
เทียบเท�าในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ> 
 
2. ส�วนราชการเจ�าของหนังสือ
และส�วนราชการเจ�าของเรื่อง อยู�
ในส�วนเดียวกัน 
 
3. ใช�กระดาษบันทึกข�อความ 
 ประกอบด�วย  
“เรื่อง” และ “เรียน” 
 
 
 
 
 
4. กรณีมีเอกสารแนบ ใช�ว�า 
 “รายละเอียดตามเอกสารแนบ” 
 
5. เป)นทางการ ออกเลขท่ี แต�
เป)นพิธีการน�อยกว�า 
 
 
6. ต�องพิมพ>ให�เรียบร�อย 
 
7. มีสําเนาคู�ฉบับ 

1. ติดต�อกับหน�วยงานหรือบุคคล
ภายในกรมชลประทาน 
 
 
2. ส�วนราชการเจ�าของหนังสือ
และส�วนราชการเจ�าของเรื่อง อยู�
ในส�วนเดียวกัน 
 
3. ใช�กระดาษบันทึกข�อความ 
หรือกระดาษอ่ืนก็ได� อาจไม�มี 
“เรื่อง” ก็ได� 
    
 
 
 
 
4. กรณีมีเอกสารแนบ ใช�ว�า 
 “รายละเอียดตามเอกสารแนบ” 
 
5. เป)นทางการหรือไม�เป)น
ทางการก็ได� ออกเลขท่ีภายใน 
หรือไม�มีเลขท่ีก็ได� 
 
6. พิมพ>หรือเขียนด�วยลายมือก็ได� 
 
7. อาจไม�มีสําเนาก็ได� 

      ๖.๔ หนังสืออ่ืน หมายถึง หนังสือหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีเพ่ือ
เป)นหลักฐานในราชการ ซ่ึงรวมถึงภาพถ�าย ฟpล>ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ และส่ือกลางบันทึกข!อมูลด�วย  
หรือหนังสือของบุคคลภายนอกท่ียื่นต�อเจ�าหน�าท่ี และเจ�าหน�าท่ีได�รับเข�าทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล�ว  
มีรูปแบบตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม จะกําหนดข้ึนใช�ตามความเหมาะสม เว�นแต�มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่อง
ให�ทําตามแบบ เช�น โฉนด แผนท่ี แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐาน การสืบสวนและสอบสวน และคําร�อง ฯลฯ 
                    ส่ือกลางบันทึกข!อมูล หมายความถึง สื่อใด ๆ ท่ีอาจใช�บันทึกข�อมูลได�ด�วยอุปกรณ>ทาง
อิเล็กทรอนิกส> เช�น แผ�นบันทึกข�อมูล เทปแม�เหล็ก จานแม�เหล็ก แผ�นซีดี – อ�านอย�างเดียว หรือแผ�นดิจิทัล
อเนกประสงค> ฯลฯ 
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การลงช่ือแทนหัวหน�าส�วนราชการเจ�าของหนังสือ 
การลงช่ือแทน กรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดการมอบหมาย และการมอบอํานาจของผู�บังคับบัญชามีหลักการใช� ดังนี้ 

1. กฎหมายว�าด�วยระเบียบการบริหารราชการแผ�นดิน กําหนดให� 
 1.1 ปฏิบัติหน�าท่ีแทน ใช�ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมายให�รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง    
ปฏิบัติหน�าท่ีแทนนายกรัฐมนตรี เพราะนายกรัฐมนตรีตาย หรือขาดคุณสมบัติ และคณะรัฐมนตรีต�องอยู�ใน
ตําแหน�งเพ่ือดําเนินงานไปจนกว�าจะต้ังคณะรัฐมนตรีข้ึนใหม� 
 ถ�าไม�มีผู�ดํารงตําแหน�งรองนายกรัฐมนตรี หรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติราชการได�ให�คณะรัฐมนตรี
มอบหมายให�รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป7นผู�ปฏิบัติหน�าท่ีแทน 

 1.2 รักษาราชการแทน ใช�ในกรณีไม�มีผู�ดํารงตําแหน�ง หรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติราชการได� 
 สําหรับตําแหน�งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว�าการกระทรวง ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง 
อธิบดี รองอธิบดี หัวหน�าส�วนราชการระดับกรม เลขานุการกรม หรือหัวหน�าส�วนราชการระดับกอง ผู�ว�าราชการจังหวัด 
นายอําเภอ ดังตัวอย�างต�อไปนี้ 
 1.2.1 รักษาราชการแทนอธิบดี ปลัดกระทรวงเป7นผู�แต�งต้ังรองอธิบดีเป7นผู�รักษาราชการแทน  
ถ�ารองอธิบดีไม�อาจปฏิบัติราชการได� ให�แต�งต้ังข�าราชการในกรมซ่ึงตําแหน�งเทียบเท�ารองอธิบดี หรือตําแหน�ง
หัวหน�ากองหรือเทียบเท�าข้ึนไป เป7นผู�รักษาราชการแทน 
 1.2.2 รักษาราชการแทนรองอธิบดี อธิบดีจะแต�งต้ังข�าราชการในกรมตําแหน�งเทียบเท�า   
รองอธิบดี หรือตําแหน�งหัวหน�ากองหรือเทียบเท�าข้ึนไปเป7นผู�รักษาราชการแทน 
 1.2.3 รักษาราชการแทนเลขานุการกรม ผู�อํานวยการกองหรือเทียบเท�า ให�อธิบดีแต�งต้ัง
ข�าราชการในกรมคนหนึ่ง ซ่ึงดํารงตําแหน�งเทียบเท�ากอง เป7นผู�รักษาราชการแทน 
 1.3 ปฏิบัติราชการแทน ใช�ในกรณีมอบอํานาจโดยทําเป7นหนังสือให�ปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการ
อนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใดและไม�มีกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นกําหนดเรื่อง
การมอบอํานาจ ไว�เป7นอย�างอ่ืน หรือมิได�ห�ามเรื่องการมอบอํานาจไว� 

2. กฎหมายอ่ืนนอกจากกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการแผ�นดินกําหนดไว�โดยเฉพาะ 
 2.1 รักษาการแทน กฎหมายว�าด�วยมหาวิทยาลัย กฎหมายว�าด�วยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป7นต�น 
กําหนดให�ใช�ในกรณีท่ีอธิการบดีไม�อาจปฏิบัติหน�าท่ีได� และให�รองอธิการบดีเป7นผู�รักษาการแทน 
 2.2 รักษาการในตําแหน�ง กฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือน กฎหมายว�าด�วยระเบียบ
ข�าราชการครู เป7นต�น กําหนดให�ใช�ในกรณีท่ีตําแหน�งข�าราชการว�างลง หรือผู� ดํารงตําแหน�งไม�สามารถ         
ปฏิบัติราชการได� และเป4นกรณีท่ีมิได�บัญญัติไว�ในกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน และ        
ผู�มีอํานาจส่ังบรรจุส่ังให�ข�าราชการท่ีเห็นสมควรรักษาการในตําแหน�งนั้น 
 2.3 ทําการแทน พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกําหนดให�ใช�ในกรณีท่ี ข�าราชการฝ9ายตุลาการว�างลง 
หรือผู�ดํารงตําแหน�งไม�อาจปฏิบัติราชการได� 

3. กรณีท่ีมิได�มีกฎหมายกําหนด ให�ใช�คําว�า แทน 
 
 
 
 
 

การลงช่ือแทนหัวหน�าส�วนราชการเจ�าของหนังสือ 



คู�มือปฏิบัติงานด�านสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562 : ๓๔ 
 

การลงช่ือแทน ซ่ึงใช�ปฏิบัติในกรมชลประทาน มีดังนี้ 
 1. รักษาราชการแทน กรณีไม�มีผู�ดํารงตําแหน�ง (ตําแหน�งว�าง) หรือมีแต�ไม�สามารถปฏิบัติราชการได� 
เช�น การเดินทางไปราชการ การลาประเภทต�าง ๆ สําหรับตําแหน�ง อธิบดี รองอธิบดี รวมถึงผู�อํานวยการสํานัก 
ผู�อํานวยการกอง ผู�อํานวยการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู�อํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
และเลขานุการกรม ซ่ึงมีหน�วยงานปรากฏตามกฎกระทรวง แบ�งส�วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ< ท่ีมีผลใช�บังคับในป=จจุบัน 
 2. ปฏิบัติราชการแทน กรณีมีการมอบอํานาจให�ปฏิบัติราชการแทน สําหรับ อธิบดี รองอธิบดี 
ผู�อํานวยการสํานัก ผู�อํานวยการกอง หรือเทียบเท�า 
 3. รักษาการในตําแหน�ง กรณีเป7นตําแหน�งว�าง หรือผู�ดํารงตําแหน�งไม�อาจปฏิบัติราชการได� สําหรับ
ตําแหน�งต�าง ๆ ประกอบด�วย ผู�ทรงคุณวุฒิ ผู�เชี่ยวชาญ ผู�อํานวยการกลุ�มตรวจสอบภายใน ผู�อํานวยการกลุ�ม
พัฒนาระบบบริหาร ผู�อํานวยการกองส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน ผู�อํานวยการกองประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และผู�อํานวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน รวมถึงผู�อํานวยการส�วน 
ผู�อํานวยการโครงการ หรือเทียบเท�า ซ่ึงตํ่ากว�า สํานัก/กอง 1 ระดับ 
 4. แทน ใช�กับผู�ดํารงตําแหน�งอ่ืน ท่ีมิได�มีกฎหมายกําหนด 

การลงช่ือแทน ตัวอย�าง 

รักษาราชการแทน ตัวอย�างท่ี 1 (หนังสือภายนอกและหนังสือภายใน) 
 

(……………………………………………) 
รองอธิบดี รักษาราชการแทน 

อธิบดีกรมชลประทาน 
 

ตัวอย�างท่ี 2 (หนังสือภายนอกและหนังสือภายใน) 
 

(……………………………………………) 
ผู�ทรงคุณวุฒิ รักษาราชการแทน 

อธิบดีกรมชลประทาน 
 

ตัวอย�างท่ี 3 (หนังสือภายนอก) 
 

(……………………………………………) 
ผู�อํานวยการส�วนวิศวกรรม รักษาราชการแทน 

ผู�อํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี 7 
 

ตัวอย�างท่ี 4 (บันทึก) 
 

(……………………………………………) 
ฝบท.ลก. รักษาราชการแทน ลนก. 
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การลงช่ือแทน ตัวอย�าง 

ปฏิบัติราชการแทน ตัวอย�างท่ี 1 (หนังสือภายนอกและหนังสือภายใน) 
 

(……………………………………………) 
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมชลประทาน 
 
ตัวอย�างท่ี 2 (หนังสือภายนอกและหนังสือภายใน) 
 

(……………………………………………) 
ผู�ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมชลประทาน 
 
ตัวอย�างท่ี 3 (หนังสือภายนอกและหนังสือภายใน) 
 

(……………………………………………) 
เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมชลประทาน 
 
ตัวอย�างท่ี 4 (หนังสือภายนอก) 
 

(……………………………………………) 
ผู�อํานวยการโครงการส�งน้ําและบํารุงรักษา ... 
 ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน 

 
(หมายเหตุ : ตามคําสั่งกรม ท่ี ข1326/2560 เรื่องมอบ
อํานาจในการสั่งการ และดาํเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดจ�าง 
และการบริหารพัสด)ุ 
 
ตัวอย�างท่ี 5 (บันทึก) 
 

(……………………………………………) 
ฝบท.ลก. ปฏิบัติราชการแทน ลนก. 
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การลงช่ือแทน ตัวอย�าง 

รักษาการในตําแหน�ง ตัวอย�างท่ี 1 (หนังสือภายนอก) 
 

(……………………………………………) 
ผู�อํานวยการโครงการส�งน้ําและบํารุงรักษา.... 

รักษาการในตําแหน�ง  ผู�อํานวยการโครงการส�งน้ําและบํารุงรักษา.... 
 

ตัวอย�างท่ี 2 (บันทึก) 
 

(……………………………………………) 
ผคบ. ...รักษาการในตําแหน�ง ผคบ. ... 

 
ตัวอย�างท่ี 3 (บันทึก) 
 

(……………………………………………) 
พค.ชป. ...รักษาการในตําแหน�ง ผวศ.ชป. ... 

 
ตัวอย�างท่ี 4 (บันทึก) 
 

(……………………………………………) 
พด.ลก. รักษาการในตําแหน�ง ฝบท.ลก. 

 
แทน ตัวอย�างท่ี 5 (บันทึก) 

 
(……………………………………………) 

เจ�าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
แทน งบ.ลก. 
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การใช�ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ 
 “...กรมมีนโยบายให�ผู�บริหารให�ความสําคัญเก่ียวกับ มาตรฐานการจัดทําหนังสือราชการของ    
กรมชลประทาน โดยมีความถูกต�องท้ังรูปแบบและการพิมพ7 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ
และคู�มือปฏิบัติงานด�านสารบรรณของกรม รวมท้ัง มีการใช�ภาษาท่ีถูกต�องตามหลักภาษาไทย และเป นภาษาราชการ 
เพ่ือเสริมสร�างภาพลักษณ$ท่ีดีของกรมชลประทาน...” 
 (จากบันทึกท่ี สลก 963/2558 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2558) 
 จากข�อความข�างต�นแสดงให�เห็นว�า กรมชลประทานมีนโยบายให�ความสําคัญกับมาตรฐาน   
การจัดทําหนังสือราชการของกรม โดยจะต�องมีความถูกต�อง ท้ังรูปแบบและการพิมพ7ตามระเบียบงานสารบรรณ 
รวมท้ังมีการใช�ภาษาท่ีถูกต�องตามหลักภาษาไทย และเปGนภาษาราชการด�วย อันจะเปGนการเสริมสร�าง
ภาพลักษณ7ท่ีดีของกรมชลประทาน 
 ในท่ีนี้ จะนําเสนอเก่ียวกับการใช�คํา การใช�เครื่องหมาย การย�อหน�า เว�นวรรค การเขียน      
วัน เดือน ปH การใช�คําราชาศัพท7 และภาษาราชการท่ีมีการใช�ในหนังสือราชการ พอเปGนตัวอย�างโดยสังเขป    
โดยรวบรวมความรู�จากหนังสืออ�างอิงท่ีเก่ียวข�อง ดังนี้ 

1. คําท่ีมักสะกดผิด 
 ประสบการณ7     ผาสุก       สารประโยชน7        สาระสําคัญ 
 ปลื้มปHติ      อเนกประสงค7       ระบบนิเวศ         ลายเซ็น 
 กลยุทธ7      นานัปการ       เจตนารมณ7         ลิขสิทธิ์ 
 ปรากฏ      ดุลพินิจ/ดุลยพินิจ      เจตจํานง         สังเกต 

2. การใช�คําเช่ือม (ท่ี ซ่ึง อัน และ แต/ หรือ จึง เพราะฉะนั้น) 
 ควรเลือกใช�ให�ถูกต�องและไม�ใช�มากเกินไปเพราะจะทําให�ประโยคยาว ซับซ�อน เข�าใจยาก 
นอกจากนี้คําเชื่อม คําเดียวกันไม�ควรใช�ซํ้า ๆ ในประโยคเดียวกัน ประโยคยาวท่ีใช�คําเชื่อมมาก เช�น 
 การตรวจสอบเอกสารท่ีส�งมาซ่ึงมีจํานวนมากและซับซ�อนแต�มีเวลาตรวจนับน�อยจึงไม�สามารถ
ดําเนินการได�ตามกําหนด จึงขอเลื่อนเวลา... 
 ประโยคดังกล�าวมักปรากฏเสมอ หนังสือบางฉบับ ใน 1 ย�อหน�า ประมาณ 10 บรรทัด        
ใช�คําเชื่อมมากมายต�อเนื่องกันจนกล�าวเปGนประโยคเดียวโดยท่ีผู�เขียนเองก็มิได�สังเกตหรือตรวจสอบ 

3. การใช�คําให�เหมาะสม 
 3.1 คําสรรพนาม ควรใช� ผม กระผม หรือดิฉัน ไม/ใช� ข�าพเจ�า ซ่ึงเปGนคําท่ีพระราชวงศ7ชั้นสูงทรงใช� 
ในกรณีท่ีมิใช�เรื่องเฉพาะบุคคล ควรใช�ชื่อหน�วยงาน ไม�ควรใช�คําว�า ท�าน หรือ หน�วยงานของท�าน เพราะบุคคล
ย�อมมิใช�เจ�าของหน�วยงาน ควรใช�ชื่อหน�วยงานเท�านั้น เช�น “ตามหนังสือท่ีอ�างถึง กระทรวงพาณิชย7ได�หารือว�า........” 
หรือ “หวังว�าจะได�รับความอนุเคราะห7จากบริษัท และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้”  
 3.2 คําบุรพบท กับ แก/ แด/ ต/อ มักใช�ผิดเสมอ คือใช�คําว�า “กับ” แทน “แก�” เช�น ส�งเอกสารให�กับ 
กระทรวง....ต�องใช� “ให�แก�” และใช�คําว�า  “แด�” สําหรับผู�ท่ีสูงกว�า เช�น ถวายแด� อุทิศแด�  

“กับ” หมายถึง  ติดกัน เท�ากัน หรือ ด�วยกัน 
“แก�” หมายถึง  สําหรับ 
“แด�” หมายถึง  สําหรับ อุทิศ ถวาย 
“ต�อ” หมายถึง  กระทําต�อฝOายเดียว  เช�น  ยื่นคําร�องต�อเจ�าหน�าท่ี 
 
 

การใช�ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ 
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 3.3 การยกตัวอย/างโดยใช�คํา เช/น ได�แก/ อาทิ ในการยกตัวอย�างมักใช�กันสับสนท่ีถูกต�องคือ 
 เช�น  ใช�ยกตัวอย�างคําต�าง ๆ ท่ีมีความสําคัญใกล� เคียงกัน แล�วลงท�ายด�วย ฯลฯ หรือ          
เม่ือยกตัวอย�างต�าง ๆ แล�วใช� “เปGนต�น” ปRดท�าย โดยไม�มีคําว�า “เช�น” 
 ได�แก� ไม�ใช�การยกตัวอย�าง ต�องยกมาท้ังหมด 
 อาทิ ยกมาเฉพาะท่ีสําคัญหรือลําดับต�น ๆ ไม�ต�องใช�ไปยาลใหญ� เพราะท่ีสําคัญมีเพียงเท�านั้น 
 (ไม�ใช�คําว�า “อาทิเช�น”) 
 3.4 คําท่ีมักใช�ผิด ได�แก�คําว�า จะ จัก ใคร� ไป มา 
 จะ  ใช�ได�ท่ัวไป เปGนภาษาราชการท่ีใช�ได�เสมอ 
 จัก  บางคนนิยมใช� จักขอบคุณยิ่ง ความหมายของคําค�อนข�างหนัก มีความหมายคล�าย ต�อง  
ซ่ึงไม�นุ�มนวลสละสลวย มักใช�ในคําสั่ง คํากําชับ 
 ใคร�  เสียงไม�สู�ไพเราะ และมีความหมายว�า อยาก ต�องการ เช�น ใคร�ขอเชิญท�านไปเปGนวิทยากร 
ไม�ชัดเจนว�าต�องการเชิญแล�วจะเชิญจริง ๆ หรือไม� หากตัดคําว�าใคร�ออกก็สื่อความหมายได�ชัดเจนอยู�แล�ว       
คํานี้มักใช�กันท่ัวไปโดยเข�าใจผิดว�าเปGนคําสุภาพ 
 ไป - มา  มักใช�สลับกัน ในการใช�คํานี้ควรคํานึงถึงผู�รับหนังสือเปGนสําคัญ ควรใช�จึงขอเชิญไป
เปGนวิทยากร เพราะผู�รับหนังสือย�อมคิดว�าตนเดินทางไป หรือ กรม......ขอส�งผู�แทนมาร�วมประชุม......เพราะผู�รับ
หนังสือซ่ึงเปGนผู�จัดประชุมย�อมคิดว�าจะมีผู�มาร�วมประชุม 
 3.5 การใช�คําว/า “อนุมัติ” และ “อนุญาต” 
 “อนุมัติ”  หมายถึง ให�อํานาจกระทําตามระเบียบท่ีกําหนด 
 “อนุมัติในหลักการ” หมายถึง เปGนการอนุมัติให�ทําอะไร ส�วนทําอย�างไรซ่ึงเปGนรายละเอียด 
                        ยังมิได�กําหนดอย�างครบถ�วน จึงไม�สามารถนําไปปฏิบัติได�  
             หน�วยงานเจ�าของเรื่องต�องทําหนังสือขออนุมัติดําเนินการ
ต�อไป 
 “อนุมัติให�ดําเนินการ” หมายถึง เปGนการอนุมัติท่ีเหตุผลความจําเปGน รายละเอียด         
                การดําเนินการครบถ�วนเม่ือผู�บังคับบัญชาอนุมัติแล�ว    
                                                               สามารถนําไปปฏิบัติได�อย�างสมบูรณ7 
 “อนุญาต”  หมายถึง ยินยอม ยอมให� ตกลง 
                                          ใช�กรณีท่ีเปGนเรื่องส�วนตัว มิได�เปGนเรื่องของหน�วยงาน 

           ท่ีผู�บริหารต�องรับผิดชอบโดยตรง มิได�เก่ียวข�องกับ 
           งบประมาณของหน�วยงาน เช�น ขอลากิจ ขอลาปOวย  
           ขอลาศึกษาต�อ ขอไปเปGนวิทยากร 

 “อนุมัติ”  หมายถึง ใช�กรณีท่ีเปGนเรื่องของหน�วยงาน ท่ีผู�บริหารต�อง 
               รับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับการใช�งบประมาณ 
               ของหน�วยงาน 
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 3.6 คําใกล�เคียง 
 “ราด”  หมายถึง กริยาการเทของเหลว ๆ เช�น น้ําให�กระจายแผ�ไป 

                หรือให�เรี่ยราดไปท่ัว เช�น ราดน้ํา กUวยเต๋ียวราดหน�า 
                ข�าวราดแกง 

 “ลาด”                    หมายถึง แผ�ออกไป เช�น ลาดพรม   ปูลาดอาสนะ   ถนนลาดยาง 
 “หมายกําหนดการ”     หมายถึง เอกสารแจ�งกําหนดข้ันตอนของงานพระราชพิธีโดยเฉพาะ 
                                                                ลักษณะของเอกสารจะต�องอ�างพระบรมราชโองการ คือ 
                                                                ข้ันต�นด�วยข�อความว�า “นายกรัฐมนตรี หรือ เลขาธิการ 
                                                                พระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล�าฯ สั่งว�า”  
                                                                เสมอไป และในทางปฏิบัติเจ�าหน�าท่ีจะต�องส�งต�น 
                                                                หมายกําหนดการดังกล�าวนี้ เสนอนายกรัฐมนตรีลงนามรับ 
                                                                สนองพระบรมราชโองการ เพ่ือให�เปGนพระบรมราชโองการ 
                                                                ท่ีถูกต�องตามรัฐธรรมนูญ 
  “หมายรับส่ัง”            หมายถึง เอกสารท่ีออกถึงผู�มีตําแหน�งเข�าเฝWาฯ ตามหมายกําหนดการหรือ   
                                                               กําหนดการ ท้ังนี้รวมถึงหมายท่ีสั่งเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติการพระราชพิธี  
                                                               รัฐพิธี พิธีต�าง ๆ และผู�ได�รับพระราชทานพระมหากรุณาใน 
                                                               เรื่องต�าง ๆ ตอนล�างสุดของหมายรับสั่งเขียนไว�ว�า “ท้ังนี้ให� 
                                                        จัดการตามหน�าท่ี และกําหนดวันตามรับสั่งอย�าให�ขาดเหลือ 
   ถ�าสงสัยให�ถามผู�รับรับสั่งโดยหน�าท่ีราชการ”แล�วลงชื่อผู�รับรับสั่ง  
                                                                ผู�สั่งก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว ผู�รับรับสั่ง คือ 
                                                                เลขาธิการพระราชวัง 
 “กําหนดการ”       หมายถึง เอกสารแจ�งกําหนดข้ันตอนของงานโดยท่ัวไปท่ีทางราชการ    
                 หรือส�วนเอกชนจัดทําข้ึนเอง แม�ว�างานนั้น ๆ จะเปGนงานท่ี 
                                                                เก่ียวข�องถึงเบ้ืองพระยุคลบาท เช�น เปGนงานท่ีเสด็จพระราช  
                                                                ดําเนิน แต�ถ�างานนั้นมิได�เปGนงานพระราชพิธีซ่ึงกําหนด 
                                                                ข้ึนโดย พระบรมราชโองการแล�ว เรียกว�ากําหนดการท้ังสิ้น  
                                                                เช�น ข้ันตอนของงานสวนสนามสําแดงความสวามิภักด์ิของ 
                                                                ทหารรักษาพระองค7ก็ใช�ว�ากําหนดการ เพราะงานนี้มิใช� 
                                                                พระราชพิธีท่ีมีพระบรมราชโองการให�จัดข้ึน หากแต�เปGน 
                                                                ทางราชการทหารจัดข้ึนเพ่ือสําแดงความสวามิภักด์ิต�อ 
                                                                เบ้ืองพระยุคลบาท 
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4. การใช	เคร่ืองหมาย 
 4.1   ๆ ไม	ยมก 

• ใช�เขียนหลังคํา วลี หรือ ประโยคเพ่ืออ�าน วลี หรือ ประโยคนั้นซํ้าอีกครั้งหนึ่ง 
• การเขียนให�เว�นวรรคท้ังหน�าและหลัง เครื่องหมาย 1 วรรค เช�น เด็ก ๆ กําลังเล�นเกม 

 ข	อความท่ีใช	ไม�ถูกต	อง 
     สลาก 1 ชุดมี 1,000,000 ฉบับ ๆ ละ 100 บาท และรางวัลท่ี 1 มี 1 รางวัล ๆ ละ 5,000,000 บาท 
     ข	อความท่ีถูกต	อง 
      สลาก 1 ชุดมี 1,000,000 ฉบับ ฉบับละ 100 บาท และรางวัลท่ีหน่ึง มี 1 รางวัล รางวัลละ 5,000,000บาท 
      ไม�ใช	 ไม�ยมกหลังคําว�า “ฉบับ” และคําว�า “รางวัล” เน่ืองจากเป<นคําคนละบท คนละความ 

 4.2   ฯ ไปยาลน	อย 

• ใช�ละคําท่ีรู�กันดีอยู�แล�ว โดยละส�วนท�ายไว�เหลือแต�ส�วนหน�าของคําพอเป<นท่ีเข�าใจ 
• การเขียนให�เขียนต�อจากอักษรท่ีมาข�างหน�าแต�หลังเครื่องหมายให�เว�นวรรค 1 วรรค เช�น 

 ทูลเกล�าฯ ถวาย 
การกล�าวถึงชื่อหน�วยงาน โครงการ สัมมนา คณะกรรมการ ฯลฯ ในครั้งแรกจะใช�คําเต็ม

หากกล�าวครั้งต�อไปสามารถใช�คํานามแรกแทนชื่อเต็มได� เช�น 
• กรมชลประทาน        กรม 
• โครงการศึกษาดูงานเข่ือนเจ�าพระยา จังหวัดชัยนาท           โครงการ 
• คณะกรรมการจัดงานวันคล�ายวันสถาปนากรมชลประทานครบ 117 ปA            

        คณะกรรมการ 
การใช�ไปยาลน�อย ต�องใช�กับ สิ่งเดียวกันท่ีเขียนไม�จบ เช�น พระนาม คําราชาศัพทBหรือ
ชื่อเฉพาะของหน�วยงานท่ียาว ๆ จะเขียนชื่อแล�วไปยาลน�อยนามสกุลไม�ได� เพราะชื่อ
กับนามสกุล เป<นคนละสิ่ง หรือคนละคํากัน เช�น 
• สมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินี 
• กระทรวงเกษตรฯ 
• ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ 

 4.3   ฯลฯ  ไปยาลใหญ� 
• ใช�ละข�อความข�างท�ายท่ีอยู�ในประเภทเดียวกันซ่ึงยังมีอีกมากมายแต�ไม�ได�นํามาแสดงไว� 
• การเขียนให�เขียนโดยเว�นวรรค ท้ังหน�าและหลังเครื่องหมาย 1 วรรค 

 เช�น สิ่งของท่ีซ้ือขายกันในตลาดมีเนื้อสัตวB ผัก ผลไม� น้ําตาล น้ําปลา ฯลฯ สําหรับผู�บริโภค 
 ไปเลือกซ้ือตามความประสงคB 

  4.4    -  ยัติภังค) 
• ใช	กรณีตัดคําระหว�างบรรทัด และ คํา 2 คําท่ีเก่ียวข�องกัน 
• การเขียนไม�เว�นวรรคท้ังหน�า และหลังเครื่องหมาย เช�น รายรับ-รายจ�าย รับ-ส�งหนังสือ 

 4.5   ,  จุลภาค 
 ในภาษาไทยไม�ควรใช� เพราะมีวรรคตอนเป<นการแบ�งข�อความอยู�แล�วโดยควรใช�เฉพาะท่ีจําเป<น
เช�น ตัวเลขหลายหลัก ชื่อนามสกุลท่ีอาจปนกัน ซ่ึงหากไม�ใช� อาจเข�าใจผิดพลาดได� เช�น กฤษณา อโศกสิน,     
ทมยันตี, มาลัย ชูพินิจ  
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5. การเขียน วัน/เดือน/ป5 
 1.1 หากระบุวันหรือคําว�า “วันท่ี” ต�องมีคําว�า “พ.ศ.” หน�าเลขบอก พ.ศ. เช�น 

วันศุกรBท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 1.2 หากไม�ระบุวันหรือใช�คําว�า “วันท่ี” ไม�ต�องมีคําว�า “พ.ศ.” หน�าเลขบอก พ.ศ. เช�น 
22 มิถุนายน 2561 

 1.3 หากเขียนวันเดือนปAอย�างย�อ ระบุเฉพาะเลขวันท่ี อักษรย�อของชื่อเดือน และเลขบอก พ.ศ. 2    
  หลักท�าย (เป<นการเขียนอย�างไม�เป<นทางการ แต�กําหนดไว�พอเป<นแนวทาง) เช�น  

22 มิ.ย. 61 
(หมายเหตุ : กรณีเป<นแบบหนังสือราชการ กําหนดให�ใช�เช�นใด ให�ปฏิบัติตามแบบท่ีกําหนด) 

 การเขียนช�วงวัน/เดือน/ป5 ในกรณีท่ีเป6นป5เดียวกัน 
 ใช�คําว�า “ถึง” หรือ เครื่องหมายยัติภังคBค่ันกลางระหว�าง วัน เดือน ปA 
 2.1 แบบระบุเดือน และ ปA ท้ัง 2 ส�วน เช�น 

25 มิถุนายน 2561 ถึง 6 กรกฎาคม 2561 
25 มิถุนายน 2561 - 6 กรกฎาคม 2561 

 2.2 แบบใส� “วันท่ี” และ “พ.ศ.” เช�น 
วันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 2.3 แบบไม�ระบุปA ในส�วนแรก เช�น 
25 มิถุนายน ถึง 6 กรกฎาคม 2561 
25 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2561 

 การเขียนช�วงวัน/เดือน/ป5 ในกรณีท่ีเป6นคนละป5 
 ใช�คําว�า “ถึง” หรือ เครื่องหมายยัติภังคBค่ันกลางระหว�างวันเดือนปA เช�น 

1 เมษายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 
1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2561 
(มักพบในการเขียนประวัติ) 

6. การใช	คําเช่ือมข้ึนต	นข	อความ 
 1. ท้ังนี้ หมายความว�า “ตามท่ีกล�าวมานี้” ใช�กล�าวเพ่ิมเติมเรื่องท่ีกล�าวมาแล�ว บางครั้งมีลักษณะ
เป6นเง่ือนไข เช�น 
 “…จึงขอความอนุเคราะหBให�ใช�สถานท่ีดังกล�าว ท้ังนี้ สถาบันยินดีปฏิบัติตามระเบียบว�าด�วยการใช�
สถานท่ีของมหาวิทยาลัยทุกประการ” 
 2. ในการนี้ หมายความว�า “ในการดําเนินการดังท่ีกล�าวข�างต�นนี้” ใช�กล�าวแทนข�อความท่ีกล�าวไป
แล�ว เพ่ือเพ่ิมเติมว�าจะมีการดําเนินการอย�างไรต�อไป เช�น 
 “ ด�วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดงานวันคล�ายวันสถาปนาครบ  30  ปA    ในวันท่ี 5 กันยายน 
พ.ศ. 2561  โดยจะจัดงานต้ังแต�วันท่ี  4 - 6  กันยายน  ศกนี้  ณ  บริเวณ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ” 
 ในการนี้ จะจัดให�มีกิจกรรมทางวิชาการและการแสดงศิลปวัฒนธรรม...” 
 จะเห็นว�า “ในการนี้”  ใช�แทนข�อความในย�อหน�าท่ี 1 เพ่ือจะกล�าวเพ่ิมเติมต�อไปว�าจะมีการดําเนินการ
อย�างไร คํานี้มักใช	ในกรณีพิเศษ มิใช�พร่ําเพรื่อ และมิใช�ใช	ข้ึนต	นย�อหน	าใหม�ทุกครั้ง หากไม�จําเป6นก็ไม�ควรใช	 
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 3. อนึ่ง หมายความว�า “อีกอย�างหนึ่ง อีกประการหนึ่ง” คํานี้ ใช�ในกรณีท่ีจะกล�าวเพ่ิมเติม                                                    
แต�ไม�สามารถใช�คําว�า “และ” ได� เพราะมีประเด็นท่ีแตกต�างจากท่ีกล�าวไปแล�วอยู�บ�าง มิใช�แตกต�างโดยสิ้นเชิง    
(ถ�าแตกต�างมากใช�คําว�า “แต�”)  

“ผู�เข�ารับการอบรมเป<นข�าราชการระดับปฏิบัติการจํานวน 30 คน อนึ่ง ผู�บริหารจํานวนหนึ่งจะเข�าร�วม
ฟTงการบรรยายในบางช�วงด�วย” 

จากตัวอย�างแสดงว�า ผู�บริหารก็เป<นข�าราชการเหมือนกันเพียงแต�มิใช�ระดับปฏิบัติการคือมีความแตกต�าง
อยู�บ�างเท�านั้น จึงไม�สามารถใช�คําว�า “และ” 
 4. อย�างไรก็ตาม อย�างไรก็ดี คํา 2 คํานี้ใช�แทนกันได� หมายความว�า “ถึงเช�นใดนั้น แม�กระนั้น แต�” 
ใช�กล�าวเพ่ิมเติมในกรณีท่ี ขัดแย�งกับข�อความท่ีกล�าวมาแล�ว แต�มีลักษณะผ�อนปรน นุ�มนวล เห็นอกเห็นใจ 
ตัวอย�างเช�น 
 “...มหาวิทยาลัยขอเรียนว�า ในช�วงเวลาดังกล�าวจะมีการจัดงานวันคล�ายวันสถาปนาครบ 30 ปA จึง  
ไม�สามารถให�บริษัทเข�าศึกษาดูงานได� อย�างไรก็ตาม หากบริษัทประสงคBจะเข�าดูงานระหว�างวันท่ี 10 – 20 
พฤษภาคม ศกนี้ มหาวิทยาลัยก็ยินดีท่ีจะให�ความสะดวกทุกประการ” 
หลักการย�อหน	า และ เว	นวรรค 
 3.1 หลักการย�อหน	า ควรย�อหน�าในกรณีท่ีสิ้นสุดเนื้อความ ถ�ายังไม�สิ้นสุดเนื้อความแต�ย�อหน�า      
ยาวมากควรย�อหน�าเม่ือสิ้นสุดประโยค ย�อหน�าหนึ่งในหนังสือราชการไม�ควรเกิน 8 บรรทัด แต�ข�อความท่ัวไป
อาจยาวถึง 12 บรรทัดก็ได� 
 3.2 หลักการเว	นวรรค 
 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ กําหนดวรรคไว� 2 ชนิด คือ วรรค 1 ตัวอักษร และวรรค 2 
ตัวอักษร แต�ในการพิมพBด�วยคอมพิวเตอรB การวรรค 1 เคาะ จะเล็กเกินไปแทบสังเกตไม�เห็น 

ฉะนั้น วรรคเล็กอาจใช� 2 เคาะ ส�วนวรรคใหญ�อาจใช� 3 – 4 เคาะ ก็ได� ส�วนวรรคเคาะ
เดียวควรใช�ระหว�างเครื่องหมาย เช�น ไม�ยมก ยัติภังคB ไปยาลใหญ�  

วรรคเล็ก ใช�วรรคระหว�างคํา ใช�ก�อนและหลังคําบางคํา เช�น คือ ได�แก� อาทิ และวรรค
ก�อนหลังเครื่องหมายต�าง ๆ เช�น ฯลฯ “………” หากไม�วรรคจะทําให�เครื่องหมายเหล�านี้มองเห็นไม�ชัดเจน 

ส�วนวรรคใหญ� ใช�วรรคระหว�างข�อความท่ียังไม�จบแต�ยาวมาก หรือประโยคท่ีจบสมบูรณB
แล�ว ผู�พิมพBและผู�ตรวจ – ร�าง ควรพิถีพิถันในการจัดวรรคตอนให�ถูกต�อง เพราะภาษาไทยไม�มีการเว�นวรรค
ระหว�างคําเหมือนภาษาอังกฤษถ�าใช�วรรคตอนไม�ถูกต�องก็อาจทําให�เข�าใจความหมายคลาดเคลื่อนไปได� 

7. การใช	คําราชาศัพท) 
 7.1 การใช	คําว�า “ทรง” หรือ “มี” ในความหมายเดียวกัน 

ทรงพระราชดําริ  หรือ    มีพระราชดําริ 
ทรงพระราชปฏิสันถาร หรือ    มีพระราชปฏิสันถาร 
ทรงพระปรีชาสามารถ หรือ        มีพระปรีชาสามารถ 

  ข	อควรจํา ไม�ใช	 “ทรง” และ “มี” ซ	อนกันในคําเดียวกัน 
 7.2 การใช	คําว�า “เสด็จพระราชดําเนิน” และ “เสด็จ”  

 เสด็จพระราชดําเนิน ใช�ย�อเป<น เสด็จฯ มักใช�ในการกล�าวถึงเป<นครั้งท่ี 2 หรือพาดหัวข�าว   
เม่ืออ�านรูปย�อต�องอ�านเต็มทุกครั้งว�า เสด็จพระราชดําเนิน 

 
 
 



คู�มือปฏิบัติงานด�านสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562 : ๔๓ 
 

 เสด็จ  ใช�แก�พระบรมวงศBชั้นสมเด็จเจ�าฟYาจนถึงพระอนุวงศBชั้นหม�อมเจ�า 
• เป<นคํากริยาราชาศัพทBท่ีแสดงถึงการเคลื่อนท่ี มักมีคําว�า ไป มา ข้ึน ลง เข�า ออก กลับ ฯลฯ 

ประกอบอยู�ด�วย เช�น เสด็จพระราชดําเนินไป เสด็จพระราชดําเนินกลับ เสด็จมา เสด็จออก 
• เม่ือมีคํากริยาตามหลัง หลังทําให�คํากริยานั้นเป<นราชาศัพทB เช�น เสด็จพระราชดําเนินไป

ทอดพระเนตร เสด็จไปทรงเป<นประธาน 
รับเสด็จ  หมายถึง  “รับ” ใช�แก�พระมหากษัตริยB จนถึงหม�อมเจ�า 
ส�งเสด็จ  หมายถึง  “ส�ง” ใช�แก�พระมหากษัตริยB จนถึงหม�อมเจ�า 
ตามเสด็จ หมายถึง  ติดตามพระมหากษัตริยBซ่ึงผู�ติดตามเป<นพระบรมวงศB   
     พระอนุวงศB และ สามัญชน 
โดยเสด็จ  หมายถึง  ร�วมไปในขบวนหรือคณะของพระมหากษัตริยB ซ่ึงผู� 

     ร�วมไปในขบวนมีท้ังท่ีเป<นพระบรมวงศานุวงศB และ 
     สามัญชน 

 7.3 การใช	คําว�า “ทูลเกล	าทูลกระหม�อมถวาย” และ “น	อมเกล	าน	อมกระหม�อมถวาย” 
 7.3.1 ทูลเกล	าทูลกระหม�อมถวาย    หมายถึง ให� สิ่ งของ เล็ กหรื อของ ท่ียกได� ใช� แก�         

  พระมหากษัตริยB 
 ตัวอย�าง  

   นาย ก. ทูลเกล	าทูลกระหม�อมถวายโฉนดท่ีดินจํานวน 3 ไร�แด�พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 
 7.3.2 น	อมเกล	าน	อมกระหม�อมถวาย       หมายถึง ให�สิ่งของใหญ�หรือของท่ียกข้ึนให�ไม�ได�  

       ใช�แก�พระมหากษัตริยB 
 ตัวอย�าง 

นาย ก. น	อมเกล	าน	อมกระหม�อมถวายท่ีดินจํานวน 3 ไร�แด�พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 
นาย ก. น	อมเกล	าน	อมกระหม�อมถวายชุดยาสามัญประจําบ�าน จํานวน 1,000 ชุด     
แด�สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพ่ือทรงใช�ในกิจการของสภากาชาดไทย 

 ข	อควรจํา 
1. การเขียนคําท้ัง 2 คําในครั้งแรกต�องเขียนเต็มว�า “ทูลเกล�าทูลกระหม�อมถวาย” และ 
“น�อมเกล�าน�อมกระหม�อมถวาย” เม่ือเขียนในครั้งต�อ ๆ มา เขียนย�อว�า “ทูลเกล�าฯ ถวาย” 
และ “น�อมเกล�าฯ ถวาย” แต�เม่ืออ�านต�องอ�านอย�างคําเต็มเสมอ 
2. สิ่งท่ีเป<นนามธรรมใดท่ีให�แก�กันมิได� แต�ใช�การแสดงออกต�อกัน จะไม�ใช	คําว�า “ถวาย”  
เช�น แสดงความจงรักภักดี แสดงความอาลัย 

 7.4 การใช	คําว�า “ถวายพระพร” และ “ถวายพระพรชัยมงคล” 
 คําราชาศัพทBท้ัง 2 คํา หมายถึง ให�พรแด�พระมหากษัตริยBและเจ�านาย แต�แตกต�างกันท่ีผู�ถวาย “พร”   
  กล�าวคือ 

- ผู�ถวาย “พร”  ท่ีเป<น  พระภิกษุสงฆB  ใช�คําว�า  “ถวายพระพร” 
- ผู�ถวาย “พร”  ท่ีเป<น  ฆราวาส         ใช�คําว�า  “ถวายพระพรชัยมงคล” 

 ท้ังนี้หากเป<นการลงนามเพ่ือถวาย “พร” ใช�คําว�า “ลงนามถวายพระพร” 
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 7.5 การใช	คําว�า “ทรงเป6นประธาน” 
• ใช�ว�า  ทรงเป6นประธาน  ไม�ใช	 ว�า  ทรงเป<นองคBประธาน  เช�น  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเป6น
ประธานงานการกุศล 

• อาจใช�ว�า เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเป[ดงาน  เสด็จไปทรงเป[ดงาน ก็ได�ไม�จําเป6นต	องใช	ว�า 
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเป<นประธานเป[ดงาน  เสด็จไปทรงเป<นประธานเป[ดงาน 

 7.6 การใช	คําว�า “ปฏิบัติราชการถวาย” และ “ปฏิบัติงานถวาย” 
 มีความหมายว�า ทํางานให�พระมหากษัตริยB และเจ�านาย 

“ปฏิบัติราชการถวาย”    ใช�แก�  ผู�ปฏิบัติท่ีเป<นข�าราชการ 
“ปฏิบัติงานถวาย”     ใช�แก�  ผู�ปฏิบัติท่ีไม�ได�รับราชการ 

 ข	อควรจํา ไม�ใช	 ว�า “ถวายงาน” 
 7.7 คําราชาศัพท)อ่ืน ๆ 

• ราชาศัพทBของคําว�า “ต�อนรับ” ใช�ว�า รับเสด็จ ไม�ใช	ว�า ถวายการต�อนรับ 
• ยืน ใช�ว�า ทรงยืน ไม�ใช	ว�า ประทับยืน 
• ใช�ว�า “เป<นพระประมุข” หรือใช�ว�า “ทรงเป<นประมุข” ไม�ใช	ว�า “ทรงเป<นพระประมุข” 
• ราชาศัพทBของคําว�า “รายงาน” เช�น กราบบังคมทูลรายงาน ไม�ใช	ว�า กราบบังคมทูลถวาย

รายงาน 
• ใช�ว�า พระปรีชาสามารถ  พระปรีชา เช�น พระปรีชาสามารถด�านการถ�ายภาพ ไม�ใช	ว�า  
    พระอัจฉริยภาพ 
• ลักษณนามของพระบรมฉายาลักษณB ใช�ว�า “องคB” 

 7.8 การใช	คําว�า “วโรกาส” และ “โอกาส” 
 “วโรกาส” เป<นส�วนหนึ่งของราชาศัพทBของคําว�า “ขอโอกาส” และ “ให�โอกาส” ดังนี้ 
 “ขอโอกาส” เช�น 

ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส 
ขอพระราชทานพระราชวโรกาส 
ขอพระราชทานพระวโรกาส 
ขอประทานพระวโรกาส 

 “โอกาส” เช�น 
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ในโอกาสวันคล�ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว 

 7.9 การใช	คําว�า “เชิญ” และ “อัญเชิญ” 
 เชิญ หมายถึง ถือ อุ�ม ชู หรือนําไปเป<นต�นด�วยความเคารพ เช�น เชิญพระแสง เชิญพระบรมฉายาลักษณB  
ไปประดิษฐานในห�องประชุม รวมท้ังใช�กับ เชิญพระบรมราโชวาท เชิญกระแสพระราชดํารัส 

 อัญเชิญ ใช�กับ เชิญสิ่งศักด์ิสิทธิ์ เช�น อัญเชิญพระพุทธรูปไปประดิษฐานในพระอุโบสถ 
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8. ภาษาราชการ 
 ในภาษาราชการและภาษาท่ีเป<นทางการ จะมีการใช�คําหรือสํานวนบางชนิดท่ีแตกต�างกัน

ผู�เขียนได�รวบรวมไว�และขอเสนอเป<นตัวอย�าง ดังนี้ 
 ภาษาท่ัวไป   ภาษาราชการ 
 ใคร    ผู�ใด 

 ท่ีไหน    ท่ีใด 

 แบบไหน   แบบใด 

 อะไร    สิ่งใด อันใด 

 ได�ไหม    ได�หรือไม� 

 เม่ือไร    เม่ือใด 

 อย�างไร    เช�นใด ประการใด 

 ทําไม    เพราะอะไร เหตุใด 

 เด๋ียวนี้    ขณะนี้ บัดนี้ 

 ต�องการ    (มีความ) ประสงคB 

 ช�วย    อนุเคราะหB 

 ไม�ใช�    มิใช� 

 ไม�ดี    มิชอบ ไม�สมควร 

 ไม�ได�    มิได� หาได�ไม� มิอาจ....ได� 

ในเรื่องนี้    ในการนี้ ในกรณีนี้ 

เรื่องนั้น    เรื่อง (กรณี) ดังกล�าว 

เหมือนกัน   เช�นเดียวกัน 

ขอเชิญมา   ขอเชิญไป..... 

ยังไม�ได�ทําเลย   ยังไม�ได�กําหนดการแต�อย�างใด 

เสร็จแล�ว   แล�วเสร็จ เรียบร�อยแล�ว ฯลฯ 
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การร�างหนังสือและการเขียนหนังสือราชการท่ีดี 
การร�างหนังสือ 
 คือการเรียบเรียงข�อความข้ันตอนตามเรื่องท่ีจะแจ�งความประสงค.ไปยังผู�รับหรือผู�ท่ีต�องการ
ทราบหนังสือนั้น ก�อนท่ีจะจัดทําเป3นต�นฉบับ 

หลักการร�างหนังสือ 
 1. ก�อนจะร�างหนังสือ ให�จัดลําดับความคิดว�าจะเริ่มต�นอย�างไร เนื้อหาจะกล�าวถึงอะไร และ  
จะลงท�ายอย�างไร โดยต้ังคําถามเก่ียวกับเรื่องท่ีจะร�างว�าเป3นเรื่องอะไร เก่ียวข�องกับใคร ทําเม่ือไหร� ทําท่ีไหน และทําอย�างไร 
 2. การร�างให� ข้ึนต�นใจความท่ีเป3นเหตุก�อน แล�วจึงเป3นข�อความท่ีเป3นความประสงค.และ
ข�อตกลง ถ�ามีหลายข�อให�แยกเป3นข�อ ๆ เพ่ือให�ชัดเจนและเข�าใจง�าย 

 3. ถ�ามีการอ�างถึงบทกฎหมาย กฎ ข�อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือตัวอย�าง ต�องระบุให�ชัดเจน 
เพ่ือให�ผู�รับหนังสือค�นหามาตรวจสอบได�สะดวก 

 4. การร�างควรใช�ถ�อยคําสั้นแต�เข�าใจง�าย หลีกเลี่ยงการใช�คําท่ีสื่อความหมายได�หลายทาง     
ใช�สํานวนภาษาท่ีเหมาะสมกับสํานวนหนังสือ ควรระวังอักขรวิธี ตัวสะกดการันต. และวรรคตอนให�ถูกต�อง 

 5. การร�างหนังสือโต�ตอบ การอ�างเท�าความต�องพิจารณาว�าเรื่องท่ีจะร�างนี้  ผู�รับหนังสือ    
ทราบมาก�อนหรือไม� ถ�าเคยทราบมาก�อนแล�วก็ให�เหตุผลท่ีมีหนังสือโดยย�อ ถ�าเป3นการตอบหนังสือท่ีได�รับมา 
ข�อความท่ีเป3นเหตุเพียงอ�างชื่อเรื่องก็พอ ถ�าเป3นการปฏิเสธคําขอควรแจ�งเหตุผลในการท่ีต�องปฏิเสธให�ผู�ขอเข�าใจด�วย 

 6. การร�างหนังสือสั่งการ การใช�คําต�องรัดกุม อย�าเปAดช�องให�ตีความได�หลายนัย ซ่ึงอาจทําให�
เกิดการเข�าใจผิดและควรใช�ถ�อยคําท่ีผู�รับคําสั่งสามารถปฏิบัติได�ถูกต�องตามความมุ�งหมาย และควรพิจารณา
ค�นคว�าว�ามีบทกฎหมายให�อํานาจสั่งการแล�วประการใด คําสั่งต�องไม�ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ ถ�าขัดกับ
คําสั่งเก�าต�องยกเลิกคําสั่งเก�าเสียก�อน 

 7. การร�างหนังสือประชาสัมพันธ. ข�อความต�องสมเหตุสมผล เพ่ือให�ผู�อ�านคิดคล�อยตามเจตนา 
ท่ีต�องการ อย�าให�มีข�อขัดแย�งกันในฉบับนั้น หรือขัดแย�งกับฉบับก�อน เว�นแต�เป3นการแถลงแก� ท้ังนี้ให�ใช�ถ�อยคําสุภาพ 
การเขียนหนังสือราชการที่ด ี
 ในท่ีนี้ ได�รวบรวม คัดลอกและเรียบเรียงมาจากหนังสือ “บทเรียนด�วยตนเอง การเขียน
หนังสือติดต�อราชการและธุรกิจ” โดย ประวีณ ณ นคร (จัดพิมพ.โดยสวัสดิการสํานักงาน ก.พ. เม่ือเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2549) รวมท้ังเพ่ิมเติมตัวอย�างประกอบบางส�วน เพ่ือเป3นแนวทางในการเขียนหนังสือติดต�อ
ราชการท่ีดี สําหรับเจ�าหน�าท่ีของกรมชลประทานได�ใช�ประโยชน. ดังสาระสําคัญต�อไปนี้ 
หลักการเขียนหนังสือติดต�อราชการให�ดี  
 1. เขียนให�ถูกต�อง โดยเขียนให�ถูกแบบ ถูกเนื้อหา ถูกหลักภาษา และถูกความนิยม 
 2. เขียนให�ชัดเจน โดยชัดเจนในเนื้อความ ชัดเจนในจุดประสงค. และกระจ�างในวรรคตอน 
 3. เขียนให�รัดกุม โดยเขียนให�มีความหมายแน�นอน ด้ินไม�ได� ไม�มีช�องโหว�ให�โต�แย�ง 
 4. เขียนให�กะทัดรัด โดยเขียนให�สั้น ไม�ใช�ข�อความเยิ่นเย�อยืดยาด หรือใช�ถ�อยคําฟุIมเฟJอยโดยไม�จําเป3น 
 5. เขียนให�บรรลุจุดประสงค0และเป1นผลดี โดยเขียนให�ผู�รับหนังสือเข�าใจว�า ผู�มีหนังสือไป
ต�องการอะไร จะให�ผู�รับหนังสือปฏิบัติอย�างไร และโน�มน�าวจูงใจให�ผู�รับหนังสือปฏิบัติตามนั้น ไม�มีผลกระทบ   
ถึงความสัมพันธ.อันดี หรือไม�ก�อให�เกิดปฏิกิริยาตอบโต�รุนแรง 
 
 
 
 

การร�างหนังสือและการเขียนหนังสือราชการท่ีดี 
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1. การเขียนให�ถูกต�อง 
 1.1 ถูกต�องตามรูปแบบ และการพิมพ.ของหนังสือราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีกําหนดไว�ในบทท่ี 3 
 1.2 ถูกต�องตามเนื้อหาของเรื่อง 
 1.2.1 เริ่มจากการศึกษาเรื่องให�ทราบรายละเอียดและเข�าใจในเนื้อหาสาระสําคัญ ความเป3นมา
ของเรื่อง ข�อเท็จจริง ข�อกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข�อง 
 1.2.2 จับประเด็นของเรื่อง ซ่ึงประกอบด�วย เหตุท่ีมีหนังสือไป และจุดประสงค.ท่ีมีหนังสือไป 
 1.2.3 เขียนสรุปความท่ีเป3นเนื้อหาสาระและท่ีเก่ียวกับประเด็นซ่ึงอ�างเป3นเหตุท่ีต�องมีหนังสือไป 
ไม�ต�องกล�าวถึงรายละเอียด 
 1.2.4 ทบทวนเนื้อหาท่ีร�าง โดยพิจารณาว�าใจความสมบูรณ.ชัดเจน และโน�มน�าวให�ผู�รับหนังสือ
เต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามความประสงค.ท่ีส�งหนังสือไปแล�วหรือไม� 
 1.3 ถูกต�องตามหลักภาษาไทย เช�น การสะกดคํา การใช�คําถูกต�องตามความหมาย การใช�เครื่องหมาย 
รูปประโยค ความสัมพันธ.ระหว�างคําและข�อความ ฯลฯ 
 1.4 ถูกต�องตามความนิยม หมายถึงการใช�ถ�อยคําสํานวนในการเขียนหนังสือราชการโดยท่ัวไป และ
ตามสมัยนิยม 
2. การเขียนให�ชัดเจน คือ เขียนให�เข�าใจง�าย พิจารณาง�ายและอ�านง�าย โดยมีลักษณะดังนี้ 
 2.1 ชัดเจนในเนื้อหา อ�านแล�วเป3นท่ีเข�าใจไม�คลุมเครือ ไม�มีความหมายหลายนัย 
 ตัวอย�าง 

 “กรรมการท่ีไม�มาประชุมหรือมาประชุมแต�ไม�มีชื่อในรายงานการประชุม หรือมีชื่อในรายงาน
การประชุมแต�ไม�มาประชุม ไม�มีสิทธิได�รับเบ้ียประชุม และต�องคืนเบ้ียประชุมท่ีได�รับไปโดยไม�มีสิทธิ และอาจถูก
พิจารณาโทษทางวินัยถ�าผู�นั้นเป-นข�าราชการ” 
 ความข�างต�นนี้ไม�ชัดเจนว�ากรรมการซ่ึงเป3นข�าราชการท่ีอาจถูกพิจารณาโทษทางวินัยนั้นเป3น
กรรมการคนท่ีทําการใด ใน 4 ประการ ดังนี้ 
 - กรรมการท่ีไม�มาประชุม 
 - กรรมการท่ีมาประชุมแต�ไม�มีชื่อในรายงานการประชุม 
 - กรรมการท่ีมีชื่อในรายงานการประชุมแต�ไม�มาประชุม 
 - กรรมการท่ีไม�คืนเบ้ียประชุมท่ีได�รับไปโดยไม�มีสิทธิ 
 จากข�อความตัวอย�าง อาจทําให�เกิดความเข�าใจไขว�เขวว�า กรรมการท่ีทําการอย�างใดอย�างหนึ่ง
ใน 4 ประการดังกล�าว ถ�าเป3นข�าราชการอาจถูกพิจารณาโทษทางวินัย แม�เพียงไม�มาประชุมก็อาจถูกโทษ     
ทางวินัย หรือมาประชุมแล�วแต�ไม�มีชื่อในรายงานการประชุมก็อาจถูกพิจารณาโทษทางวินัย หรือมีชื่อในรายงาน
การประชุมแต�ไม�มาประชุม ก็อาจถูกพิจารณาโทษทางวินัย ซ่ึงผิดไปจากเนื้อความท่ีถูกต�องของเรื่อง 
 ข�อความข�างต�นมีสาระสําคัญอยู� 2 ประการ คือ 
 ประการท่ี 1 กล�าวถึงกรรมการผู�ไม�มีสิทธิได�รับเบ้ียประชุม ได�แก� ผู�ไม�มาประชุม ผู�มาประชุมแต�ไม�มีชื่อ
ในรายงานการประชุม และผู�มีชื่อในรายงานการประชุมแต�ไม�มาประชุมซ่ึงจะต�องคืนเบ้ียประชุมท่ีรับไปโดยไม�มีสิทธิ 
 ประการท่ี 2 กล�าวถึงผู�อาจถูกพิจารณาโทษทางวินัย ได�แก� กรรมการท่ีเป3นข�าราชการซ่ึงได�รับ
เบ้ียประชุมโดยท้ังท่ีรู�อยู�ว�าไม�มีสิทธิได�รับ 
 จึงควรเขียนแยกข�อความให�ได�ความชัดเจนในเนื้อความท้ัง 2 ประการนั้น ดังนี้ 
 “กรรมการท่ีไม�มาประชุม หรือมาประชุมแต�ไม�มีชื่อในรายงานการประชุม หรือมีชื่อในรายงาน
การประชุมแต�ไม�มาประชุม ไม�มีสิทธิได�รับเบ้ียประชุม ผู�ใดรับเบ้ียประชุมไปโดยไม�มีสิทธิจะต�องคืนเบ้ียประชุมท่ี
ได�รับไป และถ�าผู�นั้นเป�นข�าราชการรับเบ้ียประชุมไปโดยท้ังท่ีรู�อยู�ว�าไม�มีสิทธิได�รับ อาจถูกพิจารณาโทษทางวินัย” 
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 2.2 ชัดเจนในจุดประสงค0 หมายถึงการเขียนให�ผู�รับหนังสือเข�าใจอย�างชัดเจนว�าต�องทําอะไรจึงจะ
ตรงตามความประสงค.ของผู�ท่ีมีหนังสือไป โดยการเขียนสรุปตามท�ายหนังสือว�า “จึงเรียนมาเพ่ือ.............”      
ถ�ามีจุดประสงค.หลายประการก็ต�องระบุให�ครบทุกประการ 
  ตัวอย�าง  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต�อไป 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ผลเป3นประการใด โปรดแจ�งให�ทราบด�วย จะขอบคุณมาก 

 2.3 กระจ�างในวรรคตอน 
 “การเขียนให�กระจ�างในวรรคตอน คือ เว�นวรรคและย�อหน�าข้ึนตอนใหม�ให�ถูกต�องเหมาะสม
ตามควรแก�กรณี เพ่ือให�โปร�งตา อ�านง�าย เข�าใจง�าย… หนังสือท่ีมีข�อความยาว ๆ ควรแบ�งเป3นตอน ๆ ย�อหน�าเสียบ�าง 
โดยท่ัวไปหนังสือติดต�อหรือจดหมาย ตอนหนึ่งไม�ควรเกิน 10 บรรทัด ถ�าเห็นว�าความยาวเกินไป เม่ือเปลี่ยน
กระบวนการหรือเปลี่ยนเรื่อง ก็ควรย�อหน�าข้ึนตอนใหม� เช�น เปลี่ยนจาก อารัมภบท มาเป3นการ พิจารณา หรือ 
ความเห็น ก็ย�อหน�าข้ึนตอนใหม�เสียทีหนึ่ง เปลี่ยนจากการพิจารณาหรือความเห็นมาเป3นมติ หรือข�อตกลงใจ    
ก็ย�อหน�าข้ึนตอนใหม�เสียทีหนึ่ง เปลี่ยนจากมติหรือจากข�อตกลงใจมาเป3นจุดประสงค0 (คําสั่ง คําขอ คําซักซ�อม ฯลฯ) 
ก็ย�อหน�าข้ึนตอนใหม�เสียทีหนึ่ง” 
3. การเขียนให�รัดกุม 
 “…หนังสือติดต�อราชการท่ีดีต�องมีลักษณะรัดกุม ด้ินไม�ได� ไม�มีช�องโหว� สามารถยืนยันได�แน�นอน
ในคําท่ีเขียนนั้น และต�องไม�เขียนยืนยันในส่ิงท่ียังยืนยันไม�ได�ท้ังนี้ถ�าเป3นกรณีท่ีไม�อาจยืนยันได�แน�นอนว�ากรณี
จะเป3นเช�นนั้นเสมอไป ก็ไม�ควรใช�คํายืนยันให�เป3นการผูกมัดแต�ควรแบ�งรับแบ�งสู� เช�น ในการตอบข�อหารือท่ี  
เราเห็นว�าโดยท่ัวไปกรณีจะเป3นอย�างนั้น แต�อาจมีกรณีพิเศษท่ีอาจไม�เป3นอย�างนั้นก็ได� ควรเติมคําว�า “โดยปกติ” 
ลงไปในคําตอบนั้น เป3นต�น ...” 
 ตัวอย�าง 

 “ตามหนังสือท่ีอ�างถึง รายงานการลงโทษตัดเงินเดือนนาย........................................................... 
ตําแหน�ง..................................................... 5% เป-นเวลา 2 เดือน กรณีเสพสุรามึนเมาจนไม�สามารถครองสติได� 
และก�อความวุ�นวายในท่ีชุมนุมสาธารณชน ทําให�เสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน�งหน�าท่ีราชการของตน นั้น 
 ก.พ. ได�รับทราบแล�ว และลงมติต้ังข�อสังเกตมาว�า ข�าราชการผู�นี้กระทําผิดวินัยทํานองเดียวกันนี้
มาแล�วหลายครั้ง จึงสมควรให�ผู�บังคับบัญชาติดตามความประพฤติของผู�นี้เป-นเวลา 1 ป; ถ�าหากยังไม�ประพฤติ
ตนให�ดีข้ึน อย�างน�อยควรให�ออกจากราชการเพราะประพฤติตนไม�เหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ีราชการของตน
ตามมาตรา 97 แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518” 
 ข�อความนี้ยังไม�รัดกุม เนื่องจากการใช�คําว�า “หากยังไม�ประพฤติตนให�ดีข้ึน” อาจแปลได�ว�า 
ถ�าประพฤติตนไม�ดีกว�าเดิม หรือประพฤติไม�ดีอีกในเรื่องใดก็ตาม ควรให�ออกจากราชการ ซ่ึงไม�ตรงกับความ    
มุ�งหมายท่ีต�องการกําชับว�า ถ�าเสพสุรามึนเมาจนครองสติไม�ได�ทําเสื่อมเสียอีก ควรให�ออกจากราชการ 

 ดังนั้นเพ่ือให�การเขียนมีความรัดกุม ต�องแก�ไขข�อความในย�อหน�าท่ี 2 ใหม�เป1นดังนี้  
 “ก.พ.ได�รับทราบแล�ว และลงมติต้ังข�อสังเกตมาว�า ข�าราชการผู�นี้กระทําผิดทํานองเดียวกันนี้
มาแล�วหลายครั้ง จึงสมควรให�ผู�บังคับบัญชาติดตามความประพฤติของผู�นี้เป-นเวลา 1 ป; ถ�าหากประพฤติตน
เช�นนี้อีกอย�างน�อยควรให�ออกจากราชการเพราะประพฤติตนไม�เหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ีราชการตามมาตรา 97 
แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518” 
 การใช�คําว�า “หากประพฤติตนเช�นนี้อีก” ซ่ึงหมายความว�า ถ�าเสพสุรามึนเมาจนครองสติไม�ได�
ทําให�เสื่อมเสียอีก ควรให�ออกจากราชการจึงจะตรงกับความมุ�งหมายตามมติ ก.พ. 



คู�มือปฏิบัติงานด�านสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562 : ๔๙ 
 

4. การเขียนให�กะทัดรัด หมายถึง การเขียนให�ได�เนื้อหาสาระ ใจความกระชับ ชัดเจน โดยไม�ใช�คําซํ้า หรือ     
คําฟุIมเฟJอยเกินจําเป3น 
 ตัวอย�าง 
 “กรมชลประทานขอเรียนว�า พ้ืนท่ีประสบภัยแล�งดังกล�าวอยู�ในพ้ืนท่ีโครงการส�งน้ําและ
บํารุงรักษา.....สํานักงานชลประทานท่ี...... ด�วยบริเวณดังกล�าวมักประสบปVญหาภัยแล�งซํ้าซาก ประชาชนได�รับ
ความเดือดร�อนเป3นอันมาก บางปWท่ีน้ําในแม�น้ําเจ�าพระยามีปริมาณตํ่ามาก ไม�สามารถเปAดประตูน้ําเพ่ือสูบน้ํา  
มาใช�ได� จําเป3นต�องมีเครื่องมีสูบน้ําด�วยไฟฟXาขนาดใหญ�เพ่ือแก�ไขป;ญหาดังกล�าว จึงได�ทําหนังสือร�องขอให�  
กรมชลประทานแก�ไขป;ญหา พร�อมของบประมาณสนับสนุน” 
 ปรับแก�ข�อความโดยตัดคําซํ้าท่ีไม�จําเป3นออกและเรียบเรียงใหม�บางส�วน เพ่ือให�มีความชัดเจน 
กระชับ และกะทัดรัด ดังนี้ 
 “กรมชลประทานขอเรียนว�า พ้ืนท่ีประสบภัยแล�งดังกล�าวอยู�ในพ้ืนท่ีโครงการส�งน้ําและ
บํารุงรักษา...สํานักงานชลประทานท่ี...... ซ่ึงมักประสบปVญหาภัยแล�งซํ้าซาก ส�งผลให�ประชาชนได�รับ         
ความเดือดร�อนอย�างหนัก บางปWระดับน้ําในแม�น้ําเจ�าพระยาตํ่ามาก ทําให�ไม�สามารถเปAดประตูน้ําเพ่ือสูบน้ํา    
มาใช�ได� จําเป3นต�องอาศัยการสูบน้ําโดยเครื่องสูบน้ําด�วยไฟฟXาขนาดใหญ� ต�อมาจึงได�มีการทําหนังสือร�องขอให�
กรมชลประทานสนับสนุนงบประมาณและดําเนินการแก�ไข...” 
5. การเขียนให�บรรลุจุดประสงค0และเป1นผลดี  
 เป3นการเขียนให�ผู�รับหนังสือเข�าใจอย�างชัดเจนว�าผู�มีหนังสือไปต�องการอะไร จะให�ผู�รับหนังสือ
ปฏิบัติอย�างไรเพ่ือให�เป3นไปตามวัตถุประสงค. ซ่ึงในบางกรณียังต�องใช�ศิลปะในการเขียนให�เป3นผลดีด�วย เช�น 
หนังสือตักเตือน หนังสือตอบปฏิเสธ หนังสือขอความร�วมมือ เป3นต�น 
 ศิลปะในการเขียนเพ่ือให�เป3นผลดีโดยสรุป มีดังนี้ 
 5.1 การเขียนหนังสือตักเตือนหรือตําหนิ ผู�ใต�บังคับบัญชาท่ีเป3นผู�ใหญ� ไม�ควรเขียนตักเตือนหรือ 
ตําหนิตรง ๆ แต�ควรเลี่ยงเขียนในทํานองท่ีผู�มีหนังสือไปไม�ได�ตําหนิเอง แต�เป3นคนอ่ืนท่ีตําหนิ หรือเป3นความ
บกพร�องของผู�อ่ืนไม�ใช�ความบกพร�องของผู�รับหนังสือโดยตรง เช�น 
 “การปล�อยให�เกิดกรณีเช�นนี้ จะเป3นทางให�ผู�พบเห็นตําหนิได�” 
 “จึงเรียนมาเพ่ือโปรดกําชับเจ�าหน�าท่ีให�ระมัดระวังมิให�เกิดกรณีเช�นนี้อีก” 
 5.2 การตอบปฏิเสธคําขอท่ีไม�ใช�ขอตามกฎหมาย ควรตอบอย�างนุ�มนวล อ�างเหตุขัดข�อง ขออภัย 
และแสดงน้ําใจท่ีจะให�ความร�วมมือในโอกาสต�อไป เช�น  
 “.....จึงขออภัยท่ีไม�อาจอนุญาตให�...............ตามท่ีขอไปได� อย�างไรก็ดี โอกาสหน�าหาก.......   
(ชื่อหน�วยงาน)…..ประสงค.จะขอ.........อีก หากไม�มีข�อขัดข�องด�วยเหตุสําคัญใด ๆ ก็จะพิจารณาให�ความร�วมมือ
ด�วยความยินดี....” 
 5.3 การเขียนหนังสือขอความร�วมมือหรือขอความอนุเคราะห0 ให�เขียนบอกความจําเป3นหรือ      
ความต�องการของเรา ขอความร�วมมือขอความอนุเคราะห.จากเขา และต้ังความหวังว�าจะได�รับความร�วมมือ  
หรือช�วยเหลือ และขอบคุณในตอนท�าย เช�น  
 “…..จึงเรียนขอความร�วมมือมายัง.....(ชื่อหน�วยงาน)…..เพ่ือโปรดให�.........ด�วย ท้ังนี้ หวังว�าคงจะ
ได�รับความอนุเคราะห.จาก.....(ชื่อหน�วยงาน)…..และขอขอบคุณมา ณ ท่ีนี้ …” 
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การพิมพ�หนังสือราชการและการจ�าหน�าซอง 

1. การตั้งค�าในโปรแกรมการพิมพ� (ก้ันระยะในการพิมพ�) 
     1.1 ต้ังระยะขอบหน�ากระดาษ  ขอบซ�าย 3 เซนติเมตร ขอบขวา 2 เซนติเมตร  
     1.2 ต้ังระยะบรรทัดพิมพ/ปกติ 1 เท�า (ภาคส�วนเดียวกัน) 

2. ขนาดครุฑและตัวอักษร 
   2.1 ขนาดตัวครุฑสูง  3  เซนติเมตร   ใช�กับหนังสือภายนอก 
     2.2 ขนาดตัวครุฑสูง  1.5  เซนติเมตร  ใช�กับหนังสือภายในและบันทึก 
     2.3 ใช�ตัวอักษรมาตรฐาน TH Sarabun PSK  ขนาด 16 พอยท/ 
หนังสือภายนอก 

ตําแหน�งเจ�าของหนังสือ 
(ลงนามในนาม) 

ผู�ลงนาม 
ส�วนราชการ

เจ�าของหนังสือ 
ส�วนราชการ
เจ�าของเรื่อง 

ท่ีหนังสือ 

 
 
 
 
 
 
 
 

อธิบดีกรมชลประทาน 

 

 
อธิบดีกรมชลประทาน 

 

กรมชลประทาน 
ถนนสามเสน  กทม. 10300 

 

สํานัก/กอง... 
โทร. 
โทรสาร 
 

 

กษ 03×× 

 

 
รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมชลประทาน 

 

กรมชลประทาน 
ถนนสามเสน  กทม. 10300 

 

สํานัก/กอง... 
โทร. 
โทรสาร 
 

 

กษ 03×× 

 

ผู�อํานวยการสํานัก/กอง..(ส�วนกลาง) ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมชลประทาน 

 

กรมชลประทาน 
ถนนสามเสน  กทม. 10300 
 

 

สํานัก/กอง... 
โทร. 
โทรสาร 

 

กษ 03×× 

 

 
ผู�อํานวยการสํานกังานชลประทานที่... ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมชลประทาน 

 

กรมชลประทาน 
สํานักงานชลประทานที่ ... 
ที่ตั้ง.... 
 

 

สํานัก/กอง... 
โทร. 
โทรสาร 

 

กษ 03×× 

 
 

 

การพิมพ�หนังสือราชการและการจ�าหน�าซอง 
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หนังสือภายใน 

ตําแหน�งเจ�าของ
หนังสือ 

(ลงนามในนาม) 

 
ผู�ลงนาม 

 
ส�วนราชการ 

 
ท่ีหนังสือ 

 
 
 
 

อธิบดีกรมชลประทาน 

 

อธิบดีกรมชลประทาน 
 

 

กรมชลประทาน  สํานกั/กอง..โทร. โทรสาร... 
 

กษ 03×× 

 

รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมชลประทาน 

 

 

กรมชลประทาน  สํานกั/กอง..โทร. โทรสาร... 
 

กษ 03×× 

 

ผู�อํานวยการสํานัก/กอง.. ปฏิบัตริาชการแทน 
อธิบดีกรมชลประทาน 

 

 

กรมชลประทาน  สํานกั/กอง..โทร. โทรสาร... 
 

กษ 03×× 

 

ผู�อํานวยการสํานัก/กอง 
 

 

ผู�อํานวยการสํานัก/กอง 
 

 

สํานัก/กอง...  กรมชลประทาน  โทร. โทรสาร... 
 

กษ 03×× 
 

 

 



คู�มือปฏิบัติงานด�านสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562 : ๕๒ 
 

 
 

 
 
บันทึก 

 

ตําแหน�งเจ�าของหนังสือ 
(ลงนามในนาม) 

 

 

ผู�ลงนาม 
 

ส�วนราชการ 
 

ท่ีหนังสือ 

 

อธิบดีกรมชลประทาน (อธช.) 
 

 

อธิบดี/รองอธิบดี 
 

สํานัก/กอง... ฝPาย...  โทร. โทรสาร... 
 

รหัสย�อ สํานกั/กอง 

 

ผู�อํานวยการสํานัก/กอง (ผส...) 
 

 

ผู�อํานวยการสํานัก/กอง 
 

สํานัก/กอง... ฝPาย...  โทร. โทรสาร... 
 

รหัสย�อ สํานกั/กอง 

 

หน�วยงานตํ่ากว�าสํานัก/กอง 
 

หัวหน�าส�วน/กลุ�ม/โครงการ/ฝPาย 
 

หัวหน�าส�วน/กลุ�ม/โครงการ/ฝPาย  
สํานัก/กอง...โทร. โทรสาร... 
 

 

รหัสย�อ  สํานัก/กอง .×× 
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3. การพิมพ�ข�อความ 
      - การพิมพ/ 1 หน�ากระดาษ  ขนาด เอ 4  บรรทัดแรกของการพิมพ/ควรอยู�ห�างจากขอบกระดาษด�านบน 
               ประมาณ 4-4.5  เซนติเมตร 
      - จํานวนบรรทัดในการพิมพ/หนังสือราชการในแต�ละหน�าให�เปTนไปตามความเหมาะสมและสวยงาม 
      - การพิมพ/หนังสือราชการท่ีต�องใช�กระดาษตราครุฑ  ถ�ามีข�อความมากกว�า 1 หน�า หน�าต�อไปกระดาษ 
         ไม�ต�องมีครุฑ แต�มีคุณภาพเช�นเดียวหรือใกล�เคียงกับแผ�นแรก  
      - การพิมพ/หนังสือท่ีมีหลายหน�า ต�องพิมพ/เลขหน�าโดยให�พิมพ/ตัวเลขหน�ากระดาษไว�ระหว�างเครื่องหมาย 
           ยัติภังค/ (-) ท่ีก่ึงกลางด�านบนของหน�า ห�างจากขอบกระดาษด�านบนลงมาประมาณ 1.5 เซนติเมตร 
      - การพิมพ/หนังสือท่ีมีความสําคัญและมีจํานวนหลายหน�า ให�พิมพ/คําต�อเนื่องของข�อความท่ีจะแยกไป 
           พิมพ/หน�าใหม�ห�างจากขอบกระดาษด�านล�างประมาณ 1.5 เซนติเมตร  บริเวณมุมขวาของหน�านั้น ๆ 
           แล�วตามด�วย...(จุด 3 จุด) และต�องมีข�อความไปพิมพ/ในหน�าสุดท�ายอย�างน�อย 2 บรรทัด ก�อนพิมพ/คําลงท�าย 
     - คําสุดท�ายของบรรทัดมีหลายพยางค/ไม�สามารถพิมพ/จบคําในบรรทัดเดียวกันให�ใช�เครื่องหมายยัติภังค/ 
          (-) ระหว�างพยางค/ 

4. การย�อหน�าและเว�นวรรค 
 1. ระยะย�อหน�า  2.5  เซนติเมตร และย�อหน�าหนึ่งไม�ควรเกิน 8 บรรทัด 
 2. การเว�นวรรค   
 2.1 การเว�นวรรคโดยท่ัวไปเว�น 2 จังหวะเคาะ 
 2.2 การเว�นวรรคระหว�างหัวข�อเรื่องกับเรื่อง (ในหนังสือภายนอก) เว�น 3 จังหวะเคาะ 
 2.3 เว�นวรรคระหว�างเครื่องหมาย  
        ไปยาลใหญ� (ฯลฯ) 

        ไม�ยมก (ๆ) 
        อัญประกาศ (“....”) 
        วงเล็บ ((......)) 
 2.4 หลังเครื่องหมาย 
        จุลภาค (,) 
        ไปยาลน�อย (ฯ) 

การจ�าหน�าซอง 
 - จ�าหน�าบนซองโดยตรงหรือจ�าหน�าบนกระดาษสีขาวแล�วนํามาผนึกในบริเวณพ้ืนท่ีสําหรับจ�าหน�าให�
เรียบร�อยติดกับซอง ไม�มีส�วนหนึ่งส�วนใดเผยอข้ึนมา 
 - จ�าหน�าให�ขนานไปกับความยาวของซอง  อย�าจ�าหน�าเอียงหรือจ�าหน�าโดยข�อความเยื้องกันใน
ลักษณะท่ีมีการย�อหน�าใหม� 
 - จ�าหน�าโดยใช�อักษร และตัวเลขแบบมาตรฐาน ไม�ควรใช�แบบตัวเอน 
 - สีของหมึกท่ีใช�ในการจ�าหน�าต�องเปTนสีเข�ม อย�าใช�สีแดงหรือสีอ่ืนท่ีใกล�เคียงกับสีแดงให�จ�าหน�าซอง
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 หรือท่ีการสื่อสารแห�งประเทศไทยกําหนด  
  



คู�มือปฏิบัติงานด�านสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562 : ๕๔ 
 

 
  1. พ้ืนท่ีสําหรับ 
      - ตราครุฑ 
 - ชั้นความเร็ว  ให�ระบุไว�เหนือส�วนราชการ หรือหน�วยงานผู�ฝากส�ง 
 - ชื่อและท่ีอยู�ของส�วนราชการ หรือหน�วยงานผู�ฝากส�ง ให�ระบุไว�ด�านข�างครุฑ 
 - เลขท่ีหนังสือเปTนส�วนท�ายสุดในพ้ืนท่ีนี้ 
 2. พ้ืนท่ีสําหรับ 
 - การผนึกตราไปรษณียากร หรือ 
 - ตราชําระค�าฝากส�งต�าง ๆ 
 - ประทับตราประจําวัน 
 3. พ้ืนท่ีสําหรับ 
       - ชื่อหรือตําแน�งของผู�รับ 
       - ท่ีอยู�ผู�รับตามจ�าหน�า 
       - เลขรหัสไปรษณีย/ พิมพ/ใส�ในช�องรหัสไปรษณีย/ 
 4. พ้ืนท่ีต�องเว�นว�างไว�ตลอดแนวอย�างน�อย 20 มม. เพ่ือความสะดวกในการทํางานของเครื่องคัดแยกจดหมาย 
คุณลักษณะของซอง 
 - เปTนซองมาตรฐาน ขนาด ซี 6 (พับ 4) 
 - เปTนซองมาตรฐาน ขนาดดีแอล (พับ 3) 

1 

3 

2 

4 
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การเสนอหนังสอืและการทําสําเนา 
การเสนอหนังสือ   
 คือ การนําหนังสือท่ีดําเนินการชั้นเจ�าหน�าท่ีเสร็จแล�วเสนอต�อผู�บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณา 
บันทึก สั่งการ ทราบ และลงชื่อ 
 การเสนอหนังสือ ให�เสนอไปตามสายการปฏิบัติงาน ตามลําดับช้ันผู�บังคับบัญชา ยกเว�นกรณี
ดังต�อไปนี้ 
 1. เรื่องท่ีมีการกําหนดชั้นความเร็วหรือเฉพาะเจาะจงถึงบุคคลให�เสนอโดยตรงได� แต�ต�อง
รายงานให�ผู�บังคับบัญชาทราบด�วย 
 2. เรื่องท่ีมีกฎหมาย กฎ ข�อบังคับ ระเบียบ กําหนดไว�โดยเฉพาะ เช�น เรื่องร�องเรียนการกล�าวหา
หรืออุทธรณ:คําสั่งต�อผู�บังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไป 

 วิธีเสนอหนังสือแต!ละประเภท  ดําเนินการ  ดังนี้ 
 1. เรื่องลับ ให�แยกปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการรักษาความปลอดภัย
แห�งชาติ พ.ศ. 2552 ระเบียบว�าด�วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และระเบียบว�าด�วย   
การรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
 2. เรื่องด!วน  ด!วนมาก  ด!วนท่ีสุด ให�แยกออกปฏิบัติโดยเร็วและรีบเสนอข้ึนไปทันที 
 3. เรื่องอ่ืน ๆ ให�พิจารณาและจัดเรียงลําดับว�าเปAนเรื่องท่ีต�องสั่งการพิจารณาหรือเพ่ือทราบ 
 4. เรื่องข�อร�องเรียนของประชาชน ดําเนินการตามมาตรฐานกําหนดระยะเวลาของส�วนจัดการ
ข�อร�องเรียนกองส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน 

การเขียนคําข้ึนต�นในบันทึกเสนอภายในกรม 
 ให� ใช� ตัวย�อของตําแหน� ง เช�น เรียน อธช. หรือ เรียน อธช. ผ�าน รธร. จะไม� เขียนว�า          
เรียน อธิบดีกรมชลประทาน หรือ เรียน รองอธิบดีกรมชลประทาน สําหรับตําแหน�งของผู� เขียนบันทึก         
หรือตําแหน�งของผู�เก่ียวข�องก็ให�ใช�ตัวย�อเช�นเดียวกัน 

การเสนอหนังสือผ!านหลายสํานัก/กอง 
 เรียน อธช. ผ�าน ผอ.งบ. ผส.มด. และ รธร. ให�ผ�าน ผอ.งบ. ก�อน แล�วจึงผ�าน ผส.มด. และ รธร. 
ตามลําดับ 

การเขียนบันทึกเสนอกรม 
 1. ให�เขียนบันทึกเรียงลําดับจากด�านบนลงมาด�านล�างของกระดาษ หากหมดหน�ากระดาษแล�ว
ให�เขียนบันทึกในแผ�นใหม� โดยไม�พลิกเขียนด�านหลังของกระดาษ และให�ลงหัวข�อเรื่องเดิมไว�ในแผ�นใหม�ด�วย 
 2. เรื่องท่ีมีการพิจารณาหลายครั้งหลายหน�วยงาน ให�ทําบันทึกย�อสั้น ๆ เก็บประเด็นสําคัญ   
ให�เข�าใจเรื่องได�ชัดเจน  เพ่ือให�ผู�บังคับบัญชาพิจารณาหรือวินิจฉัยได�โดยไม�ผิดพลาด 
 3. เรื่องท่ีเสนอกรมเพ่ือพิจารณาสั่งการ อนุญาต อนุมัติ ให�เสนอความเห็นตอนท�ายด�วยว�า 
“เห็นควรอนุญาต ...........” หรือ “เห็นควรให�..............ดําเนินการต�อไป” ฯลฯ 
 
 
 
 
 

การเสนอหนังสอืและการทําสําเนา 
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 4. การขออนุมัติท่ีมีหลายประเด็น ควรแยกแต�ละประเด็นท่ีจะต�องพิจารณาเปAนข�อ ๆ  ให�ชัดเจน 
 ตัวอย!างท่ี 1 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  ดังนี้ 
   1.  อนุมัติโครงการศึกษาหลักสูตร 
   2.  อนุมัติประมาณการค�าใช�จ�ายโครงการฝIกอบรมภายในวงเงิน .................... 
   3.  ลงนามในหนังสือแจ�ง ................................................................................. 
 ตัวอย!างท่ี  2  (สํานัก  กอง)  ได�พิจารณาแล�วเห็นควรดําเนินการ  ดังนี้ 
   1.  ................................... 
   2.  .................................. 
การขออนุมัติท่ีมีกําหนดเวลา  เช�น  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  สมควรขออนุมัติล!วงหน�าก!อนกําหนดด�วย 
 5. เรื่องท่ีเสนอกรม (อธิบดีหรือรองอธิบดีตามสายงาน) หากมิได�มีเนื้อหาท่ีเก่ียวข�องกับ สลก. 
ไม�ต�องเขียน “ผ�าน ลนก.” เพราะเรื่องท่ีเสนอกรม สลก. จะบันทึกในระบบ E สารบรรณและตรวจสอบกลั่นกรอง
ก�อนเสนออยู�แล�ว 

ลักษณะการจัดเรียงหนังสือเสนอกรม   
 ให�เรียงลําดับข้ึนมาโดยเม่ือมีการบันทึกข้ึนมาใหม� ให�เรียงซ�อนไว�ข�างหน�าเปAนลําดับ เม่ือเรื่อง 
ไปถึงผู�บังคับบัญชา ผู�บังคับบัญชาจะเห็นบันทึกของผู�บันทึกหลังสุดมาก�อน ส�วนผู�บันทึกแรกจะอยู�หลังสุด    
และเพ่ือสะดวกแก�ผู�บังคับบัญชาในการพิจารณาความเห็นที่ผ�าน ขึ้นมาตามลําดับจะใส�หมายเลข  1  2  3   
โดยเขียนตัวเลขอยู�ภายในวงกลม กํากับเรื่องท่ีเสนอข้ึนมาตามลําดับ ถ�าเรื่องท่ีเสนอมามีหลายแผ�น เพ่ือให�เกิด
ความเรียบร�อยและปLองกันการสูญหาย ให�เย็บหรือยึดติดกันให� เรียบร�อยท่ีมุมบนด�านซ�ายมือ 
 ในกรณีท่ีผู�บังคับบัญชาส่ังการในเรื่องท่ีเสนอแล�ว เรื่องต�องย�อนกลับผ!านลงมาตามลําดับ
สายงานเช!นเดียวกัน ผู�ผ!านเรื่องต�องลงช่ือย!อและวันท่ี  เดือน  พ.ศ. กํากับ ยกเว�นเรื่องท่ีเร!งด!วน จะต�อง
ดําเนินการปฏิบัติทันทีให�ส!งเรื่องนั้นตรงไปยังผู�ปฏิบัติ และให�เป8นหน�าท่ีของหน!วยปฏิบัติท่ีจะต�องเสนอให�
ผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ันได�ทราบการส่ังการนั้น ๆ ด�วย 

เร่ืองที่เสนอกรมลงนาม 
 1. เรื่องท่ี สลก. ส�งให�สํานัก/กอง ท่ีเก่ียวข�องพิจารณาแล�ว ต�อง ทําหนังสือตอบชี้แจง ให�
สํานัก/กอง เจ�าของเรื่องจัดทําร�างหนังสือตอบเสนอแนบเรื่องเดิมกลับไปพร�อมกับรายงานกรม 
 2. หนังสือท่ีเสนอกรมลงนาม ให�เสนอต�นฉบับ 1 ชุด พร�อมสําเนาคู�ฉบับ 1 ชุด ให�ผู�ร�าง ผู�พิมพ:
และผู�ตรวจ และผู�อํานวยการสํานัก/กอง ลงลายมือชื่อย�อไว�ท่ีข�างท�ายขอบล�างด�านขวาของสําเนาคู�ฉบับ 
 3. หนังสือราชการท่ีจัดทําเสนอกรมลงนาม และเอกสารอ�างอิงท่ีแนบ (ถ�ามี) หน�วยงานเจ�าของเรื่อง
ต�องติดธงให�เห็นชัดเจน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก�กรมในการพิจารณา    
  4. ให�ฝNายบริหารท่ัวไปของแต�ละสํานัก/กองตรวจสอบความถูกต�องของหนังสือ ในเรื่องรูปแบบ  
สะกดคํา พร�อมลงชื่อหัวหน�าฝNายบริหารท่ัวไปกํากับ 
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การทําสําเนา 
 สําเนา คือ เอกสารท่ีจัดทําข้ึนเหมือนกับต�นฉบับ ไม�ว�าจะทําจากต�นฉบับ สําเนาคู�ฉบับ หรือจาก 
สําเนาอีกชั้นหนึ่ง  
 สําเนาแบ�งออกเปAน  ๒  ประเภท  คือ  
 ๑. “สําเนาคู�ฉบับ” เปAนสําเนาท่ีจัดทําพร�อมกับต�นฉบับ และเหมือนต�นฉบับ ผู�ลงลายมือชื่อ   
ในต�นฉบับจะลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย�อไว� และให�ผู�ร�าง ผู�พิมพ: และผู�ตรวจลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย�อ  
ไว�ท่ีข�างท�ายขอบล�างด�านขวาของหนังสือ 
 2. “สําเนา” เปAนสําเนาท่ีส�วนราชการหรือเจ�าหน�าท่ีจัดทําข้ึน สําเนานี้อาจทําข้ึนด�วยการ    
ถ�าย คัด อัดสําเนา หรือด�วยวิธีอ่ืนใด สําเนาชนิดนี้โดยปกติต�องมีการรับรอง 
 การรับรองสําเนา ให�มีคํารับรองว�า “สําเนาถูกต�อง” โดยให�ข�าราชการพลเรือนหรือพนักงาน
ส�วนท�องถ่ินประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน ข้ึนไป หรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐ
อ่ืนท่ีเทียบเท�า หรือพนักงานราชการ ซ่ึงเปAนเจ�าของเรื่องท่ีทําสําเนาหนังสือนั้นลงลายมือชื่อรับรอง พร�อมท้ัง   
ลงชื่อตัวบรรจง ตําแหน�ง และวัน เดือน ปRท่ีรับรอง ไว�ท่ีขอบล�างของหนังสือ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ว�าด�วยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 
 หนังสือราชการท่ีสํานัก/กอง เจ�าของเรื่องเสนอกรม (อธิบดีหรือรองอธิบดี) เม่ือกรมพิจารณา
เห็นชอบหรืออนุมัติตามท่ีเสนอหรือสั่งการใด ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับหลายหน�วยงาน สลก. จะส�งเรื่องท้ังหมดคืนเพ่ือให� 
สํานัก/กอง เจ�าของเรื่องเปAนผู�ดําเนินการตามข�อสั่งการต�อไป  
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บทท่ี 4  การดําเนินงานเก่ียวกับข�อมูลข�าวสารลับ 
1. คํานิยามท่ีเก่ียวข�องและความหมาย 
ข�อมูลข�าวสาร/เอกสาร/หนังสือลับ 
 คือข�อมูลข�าวสารตามมาตรา 14 หรือ มาตรา 15  ตามพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของ  
ทางราชการ พ.ศ. 2540 ท่ีมีคําสั่งไม�ให�เป&ดเผยและอยู�ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน�วยงานของรัฐ 
ไม�ว�าจะเป2นเรื่องท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐหรือท่ีเก่ียวกับเอกชน ซ่ึงมีกําหนดให�มีชั้นความลับเป2น         
ชั้นลับ ชั้นลับมาก หรือชั้นลับท่ีสุด โดยคํานึงถึงการปฏิบั ติหน�าท่ีของหน�วยงานของรัฐและประโยชน< 
แห�งรัฐประกอบกัน 
 มาตรา 14 : ข�อมูลข�าวสารท่ีอาจก�อให�เกิดความเสียหายต�อสถาบันพระมหากษัตริย<จะเป?ดเผยมิได� 
 มาตรา 15 : ข�อมูลข�าวสารซ่ึงหากเป?ดเผยจะก�อให�เกิดความเสียหายอย�างหนึ่งอย�างใด ดังต�อไปนี้ 
 1)  ความสัมพันธ<ระหว�างประเทศ ความม่ันคงแห�งชาติ ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
 2)  จะทําให�การบังคับใช�กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือปฏิบัติภารกิจไม�สําเร็จตามวัตถุประสงค<   
 3)  เป2นความเห็น คําแนะนําภายในหน�วยงาน หรือเป2นเรื่องท่ีอยู�ระหว�างดําเนินการยังไม�แล�วเสร็จ 
 4)  จะเป2นอันตรายต�อชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคล เช�น พยาน 
 5)  เป2นข�อมูลข�าวสารส�วนบุคคล เช�น ประวัติการทํางาน การศึกษา 
 6)  กฎหมายบัญญัติไม�ให�เป?ดเผย/ผู�ให�ข�อมูลข�าวสารไม�ประสงค<เป?ดเผย 

ช้ันความลับ 
• ลับท่ีสุด ใช�กับข�อมูลข�าวสาร ท่ีหากเป?ดเผยท้ังหมดหรือเพียงบางส�วนจะก�อให�เกิดความ

เสียหายต�อความม่ันคงและผลประโยชน<แห�งรัฐอย�างร�ายแรงท่ีสุด 
• ลับมาก ใช�กับข�อมูลข�าวสาร ท่ีหากเป?ดเผยท้ังหมดหรือเพียงบางส�วนจะก�อให�เกิดความ

เสียหายต�อความม่ันคงและผลประโยชน<แห�งรัฐอย�างร�ายแรง 
• ลับ ใช�กับข�อมูลข�าวสาร ท่ีหากเป?ดเผยท้ังหมดหรือเพียงบางส�วนจะก�อให�เกิดความเสียหาย

ต�อความม่ันคงและผลประโยชน<แห�งรัฐ 

หัวหน�าหน�วยงานของรัฐ 
 มีหน�าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. กําหนดชั้นความลับพร�อมให�เหตุผลประกอบ อาจมอบอํานาจหน�าท่ีให�ผู�ใต�บังคับบัญชาได� 
 2. รักษาข�อมูลข�าวสารลับในหน�วยงาน อาจมอบหมายหน�าท่ีให�ผู�ใต�บังคับบัญชาได� 
 3. แต�งต้ัง  นายทะเบียนข�อมูลข�าวสารลับและผู�ช�วย 
 4. แต�งต้ังกรรมการตรวจสอบฯ ความถูกต�องในการปฏิบัติตามระเบียบ และความมีอยู�จริง  
ของข�อมูลข�าวสาร อย�างน�อยทุก 6 เดือน 
 5. อนุญาตให�ส�งข�อมูลข�าวสารลับออกนอกบริเวณหน�วยงานและให�นายทะเบียนฯ ลงทะเบียนก�อนส�งออก 
 6. อนุญาตให�ส�งข�อมูลข�าวสารลับท้ังภายใน ภายนอกประเทศ ส�งทางโทรคมนาคมไปรษณีย<
ลงทะเบียนตอบรับ ฯลฯ 
 7. อนุญาต  ให�ยืมข�อมูลข�าวสารลับ  ระหว�างหน�วยงานของรัฐ 
 8. อนุญาต  การทําลายข�อมูลข�าวสารลับ 
 9. ดําเนินการจัดทําแผนการปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน 
 10. มีคําสั่งให�เป?ดเผยข�อมูลข�าวสารลับ  โดยมีข�อจํากัดหรือเง่ือนไข เช�นใดก็ได� 

บทท่ี 4  การดําเนินงานเก่ียวกับข�อมูลข�าวสารลับ 
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องค,ประกอบในการกําหนดช้ันความลับ 
 (1) ความสําคัญของเนื้อหา 
 (1.1) ชั้นลับท่ีสุด 
 เป2นข�อมูลข�าวสารท่ีเก่ียวข�องกับประโยชน<แห�งรัฐ ความปลอดภัยหรือความสงบเรียบร�อย     
ของประเทศชาติ เช�น นโยบาย หรือแผนงานท่ีสําคัญของชาติท่ีเก่ียวข�องทางด�านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
การทหาร การระหว�างประเทศ ยุทธศาสตร<และการปNองกันประเทศ การพัฒนาทางวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี
ในการผลิตสิ่งประดิษฐ< การรหัส การส�ง สัญญาณ คําสั่งวิธีปฏิบัติ และการดําเนินการด�านข�าวกรอง และ      
การต�อต�านข�าวกรอง ตลอดจนข�อมูลเก่ียวกับเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติการ และข�อมูลข�าวสารท่ีมีชั้นความลับตํ่ากว�า 
เม่ือมาประกอบกับข�อมูลข�าวสารท่ีมีชั้นความลับสูงกว�าก็ให�พิจารณาเป2นข�อมูลข�าวสารท่ีมีชั้นความลับสูงกว�า 
 (1.2)  ชั้นลับมาก 
 เป2นข�อมูลข�าวสารท่ีเก่ียวข�องกับประโยชน<แห�งรัฐทางด�านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร 
วิทยาศาสตร< เทคโนโลยี การพลังงานและสิ่งแวดล�อม ความปลอดภัยหรือความสงบเรียบร�อยของประเทศ เช�น 
แผนการปราบปรามการตรากฎหมายภาษีอากร การเวนคืนอสังหาริมทรัพย< การเจรจาข�อตกลงท่ีสําคัญกับ
ต�างประเทศ การเสนอแต�งต้ังโยกย�ายถอดถอนข�าราชการในตําแหน�งท่ีสําคัญมาก รายงานพฤติการณ<บุคคลท่ี  
ไม�น�าไว�วางใจ รายงานท่ีทําให�เกิดผลเสียหาย หรือกระทบกระเทือนต�อการปฏิบัติทางทหาร และแผนการ
ดําเนินการทางด�านทหาร ต้ังแต�การจัดกําลังและยุทโธปกรณ< ตลอดจนการพัฒนาทางเทคโนโลยี และ       
ข�อมูลข�าวสารท่ีมีชั้นความลับตํ่ากว�าเม่ือมาประกอบกับข�อมูลข�าวสารท่ีมีชั้นความลับสูงกว�าก็ให�พิจารณาเป2น
ข�อมูลข�าวสารท่ีมีชั้นความลับสูงกว�า 
 (1.3) ชั้นลับ 
 เป2นข�อมูลข�าวสารท่ีเก่ียวข�องกับประโยชน<แห�งรัฐ เช�น ประกาศคําสั่งท่ีอยู�ในระหว�างดําเนินการ 
การตรากฎหมายท่ีสําคัญ การดําเนินการทางการทูต การตรวจสอบประวัติบุคคลเพ่ือมอบความไว�วางใจ       
การสอบ การพิจารณาทางวินัย ระเบียบวาระการประชุมลับรวมถึงบุคคล คู�มือข�าวสารทางด�านเทคโนโลยี 
สัญญาณบอกฝRาย ท่ีตั้งของวิทยุสื่อสาร รายงานข�าวกรองและข�อมูลข�าวสารท่ีรวบรวมไว�ใช�ประโยชน<ในการข�าวกรอง 
 (2) แหล�งท่ีมาของข�อมูลข�าวสาร 
 การกําหนดชั้นความลับ ให�พิจารณาถึงแหล�งท่ีมาของข�อมูลข�าวสาร ซ่ึงมีท่ีมาจากหลายแหล�ง เช�น 
 (2.1) การประชุมของ ครม. คณะกรรมการเฉพาะ เรื่อง หรือการประชุมพิจารณาเรื่องสําคัญ                                                 
ของหน�วยงานของรัฐ ฯลฯ 
 (2.2)  การหารือของผู�แทนรัฐบาล 
 (2.3)  ข�อคิดเห็น  ข�อพิจารณา  ข�อยุติ  ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของหน�วยงานของรัฐ 
 (3) วิธีการนําไปใช�ประโยชน, 
 ให�คํานึงถึงการปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎหมาย ประโยชน<ของสาธารณะ และประโยชน<ของเอกชน                                         
ท่ีเก่ียวข�องประกอบกัน 
 (4) จํานวนบุคคลท่ีควรรับทราบ 
 ให�คํานึงถึงจํานวนของผู�ท่ีจะมารับทราบข�อมูลข�าวสารลับนั้น ท้ังนี้ให�อยู�ในดุลพินิจของผู�กําหนด
ชั้นความลับ โดยพึงยึดหลักการจํากัดให�ทราบเท�าท่ีจําเป2น 
 (5) ผลกระทบหากมีการเป&ดเผย 
 (5.1) ชั้นลับท่ีสุด  หากข�อมูลข�าวสารดังกล�าวท้ังหมดหรือเพียงบางส�วนรั่วไหลถึงบุคคลท่ี                                         
ไม�มีหน�าท่ีได�รับทราบ จะทําให�เกิดความเสียหายหรือเป2นภยันตรายแก�ประโยชน<แห�งรัฐ ความปลอดภัยของ
ประเทศชาติหรือพันธมิตร หรือความสงบเรียบร�อยภายในชาติอย�างร�ายแรงท่ีสุด 
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 (5.2) ชั้นลับมาก หากข�อมูลข�าวสารดังกล�าวท้ังหมดหรือเพียงบางส�วนรั่วไหลไปถึงบุคคลท่ี                                           
ไม�มีหน�าท่ีได�รับทราบ จะทําให�เกิดความเสียหายหรือเป2นภยันตรายแก�ประโยชน<แห�งรัฐ ความปลอดภัยของ
ประเทศชาติ หรือพันธมิตร หรือความสงบเรียบร�อยภายในชาติอย�างร�ายแรง 
 (5.3) ชั้นลับ หากข�อมูลข�าวสารดังกล�าวท้ังหมดหรือเพียงบางส�วนรั่วไหลไปถึงบุคคลท่ีไม�มีหน�าท่ี
ได�รับทราบ จะทําให�เกิดความเสียหายแก�ประโยชน<แห�งรัฐ หรือเกียรติภูมิของชาติ หรือพันธมิตร 
 (6) หน�วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบในฐานะเจ�าของเรื่องหรือผู�อนุมัติ 
 ในการกําหนดชั้นความลับของข�อมูลข�าวสารหน�วยงานของรัฐท่ีเป2นเจ�าของเรื่อง ต�องรับผิดชอบ
ในการกําหนดชั้นความลับเพ่ือปNองกันไม�ให�ความลับรั่วไหลไปยังบุคคลท่ีไม�มีหน�าท่ีได�รับทราบ 

การมอบหมายการกําหนดช้ันความลับ 
    การมอบหมายการกําหนดชั้นความลับ ต�องทําเป2นลายลักษณ<อักษร เพ่ือเป2นการกําหนด  
กรอบความรับผิดชอบและชี้แจงเหตุผลประกอบการกําหนดชั้นความลับกํากับไว�ด�วยทุกครั้ง เพ่ือประโยชน<     
ในการชี้แจงแก�ผู�ท่ีจะมาขอข�อมูลข�าวสารลับ สําหรับเหตุผลในการกําหนดชั้นความลับต�องนําไปบันทึกไว�ใน
ทะเบียนควบคุมข�อมูลข�าวสารลับ (ทขล.๓) เพ่ือใช�อ�างอิงในการไม�เป?ดเผยข�อมูลข�าวสารลับนั้น 
    ท้ังนี้ กรมชลประทานได�มีคําสั่ง ท่ี ข ๒๓๗/๒๕๕๖ ลงวันท่ี  ๑๑  กุมภาพันธ<  ๒๕๕๖ เรื่อง 
มอบหมายอํานาจและหน�าท่ีตามระเบียบว�าด�วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ไว�แล�ว   

องค,การรักษาความปลอดภัย  ได�แก� 
  สํานักข�าวกรองแห�งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี  

 เป2นองค<การรักษาความปลอดภัยฝRายพลเรือน 
 ศูนย,รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย  กระทรวงกลาโหม 

 เป2นองค<การรักษาความปลอดภัยฝRายทหาร 
 กองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
  เป2นองค<การรักษาความปลอดภัยฝRายตํารวจ 
นายทะเบียนข�อมูลข�าวสารลับ 
 เจ�าหน�าท่ีผู� ซ่ึงได�รับแต�งต้ังจากหัวหน�าหน�วยงานให�ทําหน�าท่ีควบคุมและรับผิดชอบการ
ดําเนินการเก่ียวกับข�อมูลข�าวสารลับภายในหน�วยงาน มีหน�าท่ีดังนี้ 
 1. ดําเนินการทางทะเบียนข�อมูลข�าวสารลับให�เป2นไปตามระเบียบ 
 2. เก็บรักษาแบบเอกสารต�างๆ ซ่ึงกรอกข�อความแล�วตามระเบียบ และบรรดาข�อมูลข�าวสาร 
ท่ีอยู�ในความควบคุมดูแลไว�ในท่ีปลอดภัย 
 3. เก็บรักษาบัญชีลายมือช่ือนายทะเบียนข�อมูลข�าวสารลับ และผู�ช�วยนายทะเบียน    
ข�อมูลข�าวสารลับของหน�วยงานอ่ืน ๆ ท่ีติดต�อ 
 4. ประสานงานกับผู�ควบคุมทะเบียนความไว�วางใจตามท่ีกําหนดในระเบียบว�าด�วยการรักษา 
ความปลอดภัยแห�งชาติเพ่ือกําหนดตัวบุคคลท่ีจะเข�าถึงชั้นความลับตามความเหมาะสมและความรับผิดชอบ 
     5. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องกับข�อมูลข�าวสารลับตามท่ีกําหนดไว�ในระเบียบหรือตามท่ีได�   
รับมอบหมายจากหัวหน�าหน�วยงานของรัฐ 
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ทะเบียนข�อมูลข�าวสารลับ 
 1. ทะเบียนรับ  (ทขล.1)  สมุดท่ีลงทะเบียนข�อมูลข�าวสารลับท่ีได�รับมาจากหน�วยงาน   
สํานัก กอง อ่ืน 
 2. ทะเบียนส�ง  (ทขล.2)  สมุดท่ีลงทะเบียนข�อมูลข�าวสารลับท่ีส�งออกนอกหน�วยงาน 
 3. ทะเบียนควบคุมข�อมูลข�าวสารลับ (ทขล.3)  สมุดท่ีลงทะเบียนข�อมูลข�าวสารลับท่ี 

 - หน�วยงานจัดทําข้ึน 
 - รับมาจากหน�วยงานอ่ืน 
 - ส�งออกนอกหน�วยงาน 
 - ลงรายการเก่ียวกับการเคลื่อนไหวอ่ืนๆ เช�น  ทําลาย 

 ทะเบียนข�อมูลข�าวสารลับถือเป?นข�อมูลข�าวสารลับด�วย 

การแสดงช้ันความลับ 
 1. เครื่องหมายแสดงช้ันความลับ ให�ใช�ตัวอักษรตามชั้นความลับท่ีขนาดใหญ�กว�าตัวอักษร
ธรรมดา อยู�ในจุดท่ีสังเกตเห็นได�ง�าย ในกรณีท่ีหน�วยงานของรัฐไม�มีตรายางประทับ ให�กระทําได�ด�วยวิธีการเขียน
หรือพิมพ< และสีควรใช�สีแดง ถ�าเป2นภาษาอ่ืนให�ใช�ภาษาอังกฤษแทน หรืออยู�ในดุลยพินิจของเจ�าของเรื่อง 
 2. การแสดงช้ันความลับ  ให�ปฏิบัติดังนี้ 
 - ข�อมูลข�าวสารลับ ท่ีมีสภาพเป2นเอกสาร  ให�แสดงชั้นความลับไว�ท่ีก่ึงกลางหน�ากระดาษท้ัง
ด�านบนและด�านล�างทุกหน�า 
      - ข�อมูลข�าวสารลับท่ีมีสภาพเป2นภาพเขียน  ภาพถ�าย  แผนท่ี  แผนภูมิ  แผนผัง  ฯลฯ     
ให�แสดงชั้นความลับไว�เช�นเดียวกับเอกสาร แต�ถ�าข�อมูลข�าวสารลับตามข�อนี้เป2นม�วน เป2นพับ ฯลฯ ให�แสดง    
ชั้นความลับให�เห็นชัดเจน และถ�าปฏิบัติตามนี้ไม�ได�ก็ให�แสดงชั้นความลับไว�บนภาชนะ กล�อง หรือหีบห�อก็ได� 
 - ข�อมูลข�าวสารลับ ท่ีมีสภาพเป2นจานบันทึก เช�น DISKETTE, HARD DISK ในเครื่อง
คอมพิวเตอร<, หน�วยบันทึกความจําของเครื่องคอมพิวเตอร<ระดับสูง หรือแผ�นการ<ดแม�เหล็กแถบบันทึก เช�น   
เทปบันทึกเสียง หรือภาพ  เทเลคซ<  ฟ?ล<มบันทึกภาพ เช�น ฟ?ล<มเนกาตีฟ  ไมโครฟ?ล<ม  ไมโครฟ?ช  และรวมถึง  
สื่ออ่ืนใดท่ีสามารถบันทึกข�อมูลข�าวสารลับไว� ไม�ว�าจะด�วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม�ใด ๆ ก็ตาม แล�วสามารถ   
สื่อความหมายได� ให�แสดงชั้นความลับไว� ณ ท่ีท่ีแสดงข�อมูลข�าวสารลับนั้น เช�น เม่ือเรียกแฟNมข�อมูลท่ีบันทึก   
อยู�ใน HARD DISK มาแสดงท่ีหน�าจอภาพ ให�แสดงชั้นความลับท้ังหมดทุกหน�าของข�อมูลข�าวสารลับท่ีแสดง   
บนจอภาพนั้น เป2นต�น สําหรับข�อมูลข�าวสารลับประเภทนี้หากบรรจุอยู�ในภาชนะ กล�อง หรือหีบห�ออีกชั้นหนึ่ง  
ให�แสดงชั้นความลับไว�บนภาชนะ กล�อง หรือหีบห�อนั้นให�เห็นชัดเจนด�วย           

 2. แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับข�อมูลข�าวสารลับ 
 แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับข�อมูลข�าวสารลับ ตามระเบียบว�าด�วยการรักษาความปลอดภัยแห�งชาติ 
พ.ศ. 2552 ระเบียบว�าด�วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบว�าด�วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดแบบเอกสารตาม
ระเบียบว�าด�วยการรักษาความลับทางราชการ (ฉบับท่ี 2) 

การรับข�อมูลข�าวสารลับ (ภายในบริเวณหน�วยงานเดียวกันหรือจากหน�วยงานภายนอก) 
 เม่ือได�รับข�อมูลข�าวสารลับแล�ว  ให�ดําเนินการดังนี้ 
 1. ให�นายทะเบียนหรือผู�ช�วยนายทะเบียน ลงลายมือชื่อในใบตอบรับ แล�วส�งคืนให�กับผู�นําส�งทันที  
หรือลงลายมือชื่อในเล�มทะเบียนส�ง (ทขล. 2) ของผู�ส�ง 
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 2. นายทะเบียน หรือผู�ช�วยนายทะเบียน ลงทะเบียนรับ (ทขล. 1) และทะเบียนควบคุมข�อมูล
ข�าวสาร (ทขล. 3) จากนั้นให�เสนอกรมหรือผู�เก่ียวข�องดําเนินการต�อไป 
 3. กรณี ท่ี ผู� รับตามจ�าหน� าซองเป?น ผู� รับด�วยตนเอง ให� ลงลายมือชื่อในใบตอบรับ 
แล�วส�งคืนให�กับผู�นําส�งทันที และนําข�อมูลข�าวสารลับมอบให�นายทะเบียนหรือผู�ช�วยนายทะเบียนข�อมูลข�าวสารลับ
เพ่ือบันทึกลงในทะเบียน ทขล. 1 และ ทขล. 3 ต�อไป 
 4 . กรณี เป? น เจ� าหน� า ท่ี สารบรรณ หรือ เจ� าหน� า ท่ี อ่ืน ท่ี ไม� ได� รับการแต� ง ต้ั งให� เป2 น 
นายทะเบียนหรือผู�ช�วยนายทะเบียนข�อมูลข�าวสารลับเป2นผู�รับเอกสาร จะดําเนินการใดๆเก่ียวกับข�อมูลข�าวสารลับไม�ได�  
ต�องมอบเอกสารนั้นให�แก�นายทะเบียนหรือผู�ช�วยนายทะเบียนข�อมูลข�าวสารลับทันทีเพ่ือให�ดําเนินการต�อไป  
หรือส�งให�ผู�รับตามจ�าหน�าซองได� 
 5. ในกรณีท่ีผู�รับไม�สามารถดําเนินการใด ๆ กับข�อมูลข�าวสารลับนั้นได� ให�เก็บรักษาไว�ใน   
ท่ีปลอดภัย เพ่ือนําส�งนายทะเบียนหรือผู�ช�วยนายทะเบียนต�อไป 

การส�งข�อมูลข�าวสารลับ 
 1. การส�งข�อมูลข�าวสารลับ ภายในบริเวณหน�วยงานเดียวกัน (อาคารเดียวกันหรือต�างอาคาร
แต�อยู�ในพ้ืนท่ีเดียวกัน) ดําเนินการดังนี้ 
 - ลงรายละเอียดการปฏิบัติงานในเล�ม ทขล. 3 โดยใช�ใบปกข�อมูลข�าวสารลับ (มี 3 ชนิด
ตามแบบท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด คือ ลับท่ีสุด ลับมาก ลับ) ป?ดทับข�อมูลข�าวสารลับตามชั้นความลับ         
ของเอกสาร หรือใส�ซองป?ดผนึกและตีตรา ลับท่ีสุด ลับมาก ลับ ลงบนหน�าซอง 
 - ผู�นําส�งข�อมูลข�าวสารลับ (เจ�าหน�าท่ีนําสาร) จัดส�งเอกสารไปยังหน�วยงานต�าง ๆ โดยให�
เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบของหน�วยงานนั้น เป2นผู�ลงนามรับเอกสารในทะเบียนส�ง (ทขล. 2) เพ่ือให�นายทะเบียน
หรือผู�ช�วยนายทะเบียนลับของหน�วยงานนั้นลงบันทึกใน ทขล. 1 และ ทขล. 3 และนําเสนอผู�เก่ียวข�องหรือ
เจ�าของเรื่องดําเนินการต�อไป 
 2. การส�งข�อมูลข�าวสารลับออกนอกบริเวณหน�วยงาน (ต�างหน�วยงานหรือหน�วยงานเดียวกัน
แต�ต�างพ้ืนท่ี เช�น อยู�ส�วนภูมิภาค) ดําเนินการดังนี้ 
 - บรรจุข�อมูลข�าวสารลับในซองทึบแสง (ซองสีน้ําตาล) สองชั้น 
 - ซองชั้นนอก ให�จ�าหน�าตามระเบียบงานสารบรรณ (คือ เลขท่ีหนังสือของหน�วยงานเจ�าของเรื่อง  
ชื่อ - ท่ีอยู� ของผู�รับข�อมูลข�าวสารลับ) 
 - ซองชั้นใน จ�าหน�าเช�นเดียวกับซองชั้นนอก แต�มีส�วนท่ีต�องจัดทําเพ่ิมเติมดังนี้ 
 * แสดงชั้นความลับ 2 แห�งคือ ณ ก่ึงกลางซองส�วนบนด�านจ�าหน�าและก่ึงกลางซอง       
ณ บริเวณรอยป?ดผนึก 
 * ลงลายมือชื่อนายทะเบียนฯ หรือผู�ช�วยนายทะเบียน 2 แห�ง คือบริเวณรอยป?ดผนึก
ด�านซ�าย และด�านขวาของเครื่องหมายแสดงชั้นความลับ 
 * ใช�เทปกาวใสป?ดทับตามแนวผนึกซอง ทับลายมือชื่อและเครื่องหมายแสดงชั้นความลับด�วย 
 * นําซองชั้นในท่ีป?ดผนึกแล�วบรรจุลงในซองชั้นนอก  แล�วป?ดผนึกซองตามปกติ   
 * นําส�งพร�อมใบตอบรับให�ผู�รับลงรายละเอียดและลงชื่อรับเอกสารลงในใบตอบรับและ
ส�งคืนให�แก�หน�วยงานเจ�าของเรื่องโดยเร็ว และหน�วยงานเจ�าของเรื่องต�องเก็บรักษาใบตอบรับไว�จนกว�า  
 - จะได�รับข�อมูลข�าวสารลับชุดนั้นคืนมา 
 - ได�ยกเลิกชั้นความลับข�อมูลข�าวสารฉบับนั้น 
 - รับแจ�งว�าหน�วยงานท่ีรับไปได�ทําลายข�อมูลข�าวสารลับฉบับนั้นแล�ว 
หมายเหตุ : ห�ามระบุชั้นความลับและชื่อเรื่องไว�ในใบตอบรับ 
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 3. การส�งข�อมูลข�าวสารลับท้ังภายในประเทศและส�งออกภายนอกประเทศ จะส�งทาง
ไปรษณีย,หรือวิธีการอ่ืน ๆ ก็ได� แต�ต�องได�รับอนุญาตจากหัวหน�าหน�วยงานของรัฐก�อน กรณีส�งทางไปรษณีย<ให�ส�ง
โดยลงทะเบียนตอบรับ 

การเก็บรักษา 
 ต�องเก็บรักษาข�อมูลข�าวสารลับไว�ในท่ีปลอดภัย โดยกําหนดระเบียบการเก็บรักษาข�อมูล
ข�าวสารลับไว�เป2นการเฉพาะ ตามคําแนะนําขององค<การรักษาความปลอดภัย คือ 
 - ระหว�างดําเนินการ ให�ดูแลรักษาไม�ให�รั่วไหลไม�ท้ิงข�อมูลข�าวสารลับไว�บนโตhะทํางาน หรือ   
ท้ิงไว�ไม�มีผู�ดูแล หากจําเป2นให�เก็บในลิ้นชักป?ดกุญแจให�เรียบร�อย 
 - กรณีท่ีจัดทําเสร็จแล�ว เก็บรักษาไว�ในท่ีปลอดภัย เช�น ในตู�นิรภัย ตู�เหล็กสี่ลิ้นชัก หรือตู�เหล็ก 2 บาน 
ล็อคกุญแจม่ันคง   

การปรับช้ันความลับ 
               คือการลดหรือเพ่ิมชั้นความลับของข�อมูลข�าวสารลับและให�รวมหมายถึงการยกเลิกชั้นความลับ
ของข�อมูลข�าวสารด�วย  มีข�อกําหนดดังนี้  

 1. กระทําโดยผู�มีอํานาจกําหนดชั้นความลับของหน�วยงานเจ�าของเรื่อง 
 2. ต�องแจ�งให�หน�วยงานของรัฐอ่ืนท่ีได�รับการแจกจ�ายทราบ เพ่ือให�มีการแก�ไขชั้นความลับด�วยทุกครั้ง 
 3. ผู� บังคับบัญชาตามสายงานมีอํานาจในการปรับชั้นความลับ แต�ต�องแจ�งให�ผู� กําหนด         

ชั้นความลับทราบด�วย 
 4. มติ ครม. เม่ือ 11 มีนาคม 2546 เรื่องท่ีเสนอ ครม.ให�ปรับชั้นความลับ และยกเลิก      

ชั้นความลับล�วงหน�า ตามระเบียบว�าด�วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
 5. ข�อมูลข�าวสารลับท่ีมีคําวินิจฉัยให�เป?ดเผยโดยไม�มีข�อจํากัดใด หน�วยงานเจ�าของเรื่อง      

ควรดําเนินการยกเลิกชั้นความลับก�อนเป?ดเผยทุกครั้ง 

การโอน 
 การโอนข�อมูลข�าวสารลับระหว�างหน�วยงานของรัฐ หรือการโอนภายในหน�วยงานเดียวกัน     
ให�เจ�าหน�าท่ีผู�โอนและเจ�าหน�าท่ีผู�รับโอนจัดทําบันทึกการโอน และการรับโอนข�อมูลข�าวสารลับ ตามแบบท่ี
กําหนดไว� โดยประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดแบบเอกสารตามระเบียบว�าด�วยการรักษาความลับของ
ทางราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 และให�นายทะเบียนข�อมูลข�าวสารลับจดแจ�งการโอนข�อมูลข�าวสารลับ
ดังกล�าวไว�ในทะเบียนควบคุมข�อมูลข�าวสารลับด�วย 

การยืม 
 การให�ยืมข�อมูลข�าวสารลับ ให�หัวหน�าหน�วยงานของรัฐหรือผู� ซ่ึงหัวหน�าหน�วยงานของรัฐ
มอบหมายพิจารณาด�วยว�าผู�ยืมมีหน�าท่ีดําเนินการในเรื่องท่ียืมและสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได�หรือไม� 
 ถ�าเรื่องท่ีผู�ประสงค<จะขอยืมเป2นเรื่องท่ีหน�วยงานของรัฐอ่ืนเป2นหน�วยงานเจ�าของเรื่องการให�ยืม
ต�องได�รับอนุญาตจากหน�วยงานเจ�าของเรื่องนั้นก�อน เว�นแต�ผู�ยืมจะเป2นหน�วยงานเจ�าของเรื่องนั้นเอง 
 ให�นายทะเบียนข�อมูลข�าวสารลับทําบันทึกการยืมพร�อมท้ังจดแจ�งการยืมไว�ในทะเบียนควบคุม
ข�อมูลข�าวสารลับด�วย 
 แบบบันทึกการยืมให�เป2นไปตามท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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การตรวจสอบข�อมูลข�าวสารลับ 
 การตรวจสอบข�อมูลข�าวสารลับมีวัตถุประสงค< คือ 

 - เพ่ือตรวจสอบความมีอยู�จริง 
 - ตรวจสอบความถูกต�องในการปฏิบัติ 
 - ตรวจสอบเพ่ือส�งคืนเจ�าของเรื่องหรือทําลาย 

 ข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. หัวหน�าหน�วยงานหรือผู�ท่ีได�รับมอบหมายแต�งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ อย�างน�อย 3 คน 

โดยมีนายทะเบียนข�อมูลข�าวสารลับเป2นประธาน และเจ�าหน�าท่ีอ่ืนอีกไม�น�อยกว�า 2 คนเป2นกรรมการ 
 2. การตรวจสอบอย�างน�อยปiละ 2 ครั้ง (ตรวจจาก ทขล. 3)  
 3. คณะกรรมการตรวจสอบ  รายงานผลการตรวจสอบเสนอหัวหน�าหน�วยงาน 
     ให�หน�วยงานของรัฐรายงานผลการปฏิบัติเก่ียวกับข�อมูลข�าวสารลับตามระเบียบนี้ภายใน
เดือนมีนาคมของทุกปi ต�อคณะกรรมการข�อมูลข�าวสารของราชการตามแบบท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา (แบบรายงานการตรวจสอบข�อมูลข�าวสารลับให�เป2นไปตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง กําหนดแบบเอกสารตามระเบียบว�าด�วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561) 
 เม่ือคณะกรรมการข�อมูลข�าวสารของราชการได�รับรายงานผลการปฏิ บั ติเก่ียวกับ        
ข�อมูลข�าวสารลับแล�ว ให�ตรวจสอบการปฏิบั ติตามรายงานดังกล�าว และรายงานผลการตรวจสอบต�อ
นายกรัฐมนตรีโดยจะมีข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะก็ได� 

ข�อมูลข�าวสารลับสูญหายหรือร่ัวไหล 
1. รายงานผู�บังคับบัญชาทันทีท่ีทราบเรื่อง 
2. หัวหน�าหน�วยงานต้ังกรรมการสอบสวน 
3. นายทะเบียนข�อมูลข�าวสารลับหรือผู�ช�วยบันทึกการสูญหายใน ทขล.3 

การทําลาย 
 ข�อมูลข�าวสารลับจะทําลายได�ใน 2 กรณี คือ 

 1. หมดความจําเป?นใช�ประโยชน,  โดยเจ�าหน�าท่ีเป2นผู�พิจารณาเบ้ืองต�น 
 2. ครบอายุการเก็บ 

• ข�อมูลข�าวสารตามมาตรา 14 อายุการเก็บ  75  ปi 
• ข�อมูลข�าวสารตามมาตรา 15 อายุการเก็บ  20  ปi 

 ข้ันตอนการทําลาย 
 1. จัดทําบัญชีรายช่ือหนังสือขอทําลาย (ข�อมูลข�าวสารลับ) 
  2. จัดทําคําขออนุมัติทําลายข�อมูลข�าวสารลับ  พร�อมท้ังเสนอหัวหน�าหน�วยงานของรัฐ 
แต�งต้ังคณะกรรมการทําลาย โดยมีนายทะเบียนข�อมูลข�าวสารลับของหน�วยงานเป2นประธาน และผู�เก่ียวข�องอีก
อย�างน�อย 2 คน เป2นกรรมการ 
 3. เม่ือได�รับการอนุมัติให�ทําลายข�อมูลข�าวสารลับแล�ว ให�ทําการยกเลิกชั้นความลับก�อน  
โดยผู�มีอํานาจกําหนดชั้นความลับของหน�วยงานเจ�าของเรื่อง และหมายเหตุไว�ท่ีมุมบนด�านซ�ายของเอกสาร 
ข�อมูลข�าวสารลับ โดยใช�ข�อความ “ยกเลิกชั้นความลับแล�ว” โดย.................และลงวัน/เดือน/ปi กํากับไว� 
 4. ให�คณะกรรมการฯ ส�งเฉพาะบัญชีรายช่ือข�อมูลข�าวสารลับท่ีจะทําลายให� สํานัก        
หอจดหมายเหตุแห�งชาติ พิจารณาก�อนว�าข�อมูลข�าวสารลับใด ท่ีต�องการเก็บไว�เป2นเอกสารประวัติศาสตร<ทาง
สํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติจะแจ�งมา พร�อมส�งคืนบัญชีรายชื่อดังกล�าวกลับมายังหน�วยงานเพ่ือรอการทําลายต�อไป    
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 5. ดําเนินการทําลายข�อมูลข�าวสารลับ โดยคณะกรรมการท่ีได�รับแต�งต้ังตามข�อ 4 โดยวิธีการ
เผาหรือแปรรูปโดยเครื่องย�อยกระดาษ        
  6. จดแจ�งการทําลายข�อมูลข�าวสารลับไว�ใน ทขล. 3 ช�องดําเนินการ โดยระบุ วัน เดือน ปi ท่ีทําลาย 

            7. จัดทําใบรับรองการทําลายข�อมูลข�าวสารลับ และเก็บรักษาไว�เป2นหลักฐานอย�างน�อย 1 ปi 
หมายเหตุ :  ข�อมูลข�าวสารชั้น “ลับท่ีสุด” หัวหน�าหน�วยงานของรัฐสามารถสั่งทําลายข�อมูลข�าวสารลับนี้ได�   
โดยไม�ต�องส�งสํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ หากพิจารณาแล�วเห็นว�ามีความจําเป2นอย�างยิ่งท่ีต�องทําลาย      
เก็บไว�เสี่ยงต�อการรั่วไหล อันจะก�อให�เกิดอันตรายแก�ประโยชน<แห�งรัฐ                                        

การเป&ดเผยข�อมูลข�าวสารลับ   
 ตามระเบียบว�าด�วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  
 1. การเป&ดเผยข�อมูลข�าวสารลับแก�ผู�ใดต�องกระทําโดยระมัดระวัง ในกรณีจําเป2นให�กําหนด
เง่ือนไขในการปฏิบัติให�เหมาะสม 
 2. ในกรณีท่ีหัวหน�าหน�วยงานของรัฐ หรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐมีคําสั่งให�เป?ดเผยข�อมูลข�าวสารลับใด  
โดยมีข�อจํากัดหรือเง่ือนไขเช�นใด ให�เป?ดเผยข�อมูลข�าวสารลับตามข�อจํากัดและเง่ือนไขนั้น 
 3. กรณีท่ีข�อมูลข�าวสารลับใดไม�มีเครื่องหมายแสดงช้ันความลับ เจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง
สามารถเป?ดเผยข�อมูลข�าวสารลับได� เว�นแต� เจ�าหน�าท่ีนั้นได� รู� หรือ ควรรู� ว�าข�อมูลข�าวสารนั้นได�มีการกําหนด         
ชั้นความลับไว� 
 4. ข�อมูลข�าวสารลับท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยการเป?ดเผยข�อมูลข�าวสารมีคําวินิจฉัยให�เป?ดเผย
โดยไม�มีข�อจํากัด หรือเง่ือนไขใดให�ถือว�าข�อมูลข�าวสารลับนั้น ถูกยกเลิกช้ันความลับแล�ว เว�นแต�มีการฟNองคดีต�อศาล  
และศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาเป2นอย�างอ่ืน           
 พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
 5. คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเป?ดเผยข�อมูลข�าวสารให�เป?นท่ีสุด 
 6. ข�อมูลข�าวสารตาม ม.15 แห�ง พ.ร.บ. ข�อมูลข�าวสารฯ เป2นข�อมูลข�าวสารท่ีไม�ต�องเป?ดเผย
(ข�อมูลข�าวสารลับ) ถ�าเจ�าหน�าท่ีดําเนินการเป?ดเผยโดยสุจริต และปฏิบัติต�อข�อมูลข�าวสารลับ โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบว�าด�วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 เกิดความเสียหายให�ถือว�าเจ�าหน�าท่ีของรัฐ     
ไม�ต�องรับผิดชอบ เพราะเป2นการกระทําโดยสุจริต 
 เจ�าหน�าท่ี หมายถึง เจ�าหน�าท่ีตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความ 
ใน พ.ร.บ. ข�อมูลข�าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
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ตัวอย�าง   การลงรายการทะเบียนรับ (ทขล. 1)   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย�าง   การลงรายการทะเบียนส�ง (ทขล. 2) 
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ตัวอย�าง   การลงรายการทะเบียนควบคุมข�อมูลข�าวสารลับ (ทขล. 3)   
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ตัวอย�างการจ�าหน�าซองเอกสารลับ 
 
บรรจุซองเอกสารทึบแสง 2 ชั้น (ซองชั้นนอก) 
 

     ซองด�านหน�า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       ซองด�านหลัง 
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(ซองชั้นใน) 
 

ซองด�านหน�า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ซองด�านหลัง 
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บทท่ี 5 การเก็บรักษาและการยืมหนังสือ 
การเก็บรักษาหนังสือ/เอกสาร 
 หมายถึง งานซ่ึงเก่ียวกับการเก็บข�อมูล เพ่ือช�วยเพ่ิมความจําในหน�วยงาน และการตัดสินใจของ
ผู�บริหารในทุกระดับของหน�วยงาน ซ่ึงจําเป5นต�องมีข�อมูลประกอบเพ่ือความถูกต�องของการปฏิบัติงาน         
การจัดการหนังสือ เป5นการดําเนินงานด�านหนังสือ ให�บรรลุวัตถุประสงค6ตามลําดับข้ันตอน คือ การวางแผน  
การกําหนดหน�าท่ี โครงสร�างการจัดเก็บ การกําหนดระบบการจัดเก็บหนังสือ การเก็บรักษา การควบคุม และ
การทําลายหนังสือ 
 การเก็บรักษาหนังสือราชการของหน�วยงานของรัฐ จะต�องดําเนินการให�เป5นไปตามกฎหมาย
และระเบียบท่ีเก่ียวข�อง ประกอบด�วย พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห�งชาติ พ.ศ. 2556 พระราชบัญญัติ  
ข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว�าด�วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ     
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 
 เม่ือ พ.ศ. 2558 สํานักงานเลขานุการกรม ได�จัดทําคู�มือมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของ 
กรมชลประทาน เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข�องได�รับรู�และเข�าใจ ในแนวทางการปฏิบัติงานด�านการเก็บรักษา
เอกสารและการส�งมอบเอกสารประวัติศาสตร6ได�อย�างถูกต�องตามกฎหมายและระเบียบต�าง ๆ โดยมีรายละเอียด
ของหมวดเอกสาร จํานวน 13 หมวด และตารางการจัดเก็บเอกสารราชการของกรมชลประทาน รวมท้ัง       
การบริหารเอกสารท่ีมีคุณค�าทางประวัติศาสตร6 ซ่ึงสามารถศึกษารายละเอียดของคู�มือได�จากเว็บไซต6ของ
สํานักงานเลขานุการกรม 

หมวดเอกสารและคําอธิบาย 
   จากการวิเคราะห6เอกสารตามภารกิจ กิจกรรม/กระบวนการทํางาน และข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
กรมชลประทานได�กําหนดหมวดเอกสารไว� จํานวน 13 หมวด ดังนี้ 

หมวด 1 บริหารทั่วไป 
 เป5นเอกสารท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานด�านบริหารท่ัวไป การรับ – ส�งหนังสือ งานอาคารสถานท่ี 
และรักษาความปลอดภัย งานประชาสัมพันธ6และเผยแพร� งานประชุม งานพระราชพิธี งานพิธีและกิจกรรม และ
ประเภทเอกสารท่ีเก่ียวข�อง ได�แก� ประวัติหน�วยงาน ข�อมูลข�าวสารลับ หนังสือโต�ตอบ หนังสือเวียน 
หมวด 2 การเงินและบัญชี 
 เป5นเอกสารท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานด�านการเงินและบัญชี ต�นทุนผลผลิต ประเภทเอกสาร เช�น 
เอกสารหลักฐานทางการเงินและบัญชี รายงานทางการเงิน ฯลฯ 
หมวด 3 แผนงานและงบประมาณ 
 เป5นเอกสารท่ีเก่ียวกับนโยบาย แผน และยุทธศาสตร6 แผนงาน งบประมาณ การติดตามและการ
ประเมินผล เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือชลประทาน 
หมวด 4 พัสดุและครุภัณฑ4 
 เป5นเอกสารเก่ียวกับการดําเนินงานด�านพัสดุ ได�แก� การจัดหา งานสัญญาพัสดุ/ครุภัณฑ6      
การพัฒนาระบบพัสดุและบริหารสินทรัพย6 

 

บทท่ี 5 การเก็บรักษาและการยืมหนังสือ 

การเก็บรักษาหนังสือ/เอกสาร 

หมวดเอกสารและคําอธิบาย 
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หมวด 5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 เป5นเอกสารเก่ียวกับการดําเนินงานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได�แก�           
งานยุทธศาสตร6และมาตรฐานเทคโนโลยี งานระบบคอมพิวเตอร6และเครือข�าย งานระบบสารสนเทศและ        
ภูมิสารสนเทศ และงานสื่อสารโทรคมนาคม 
หมวด 6 กฎหมาย ระเบยีบ คําสั่ง ข9อบังคับ ประกาศ มตคิณะรัฐมนตรี คู�มือ 
 เป5นเอกสารท่ีเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบคําสั่ง ข�อบังคับ ประกาศ มติ ครม. คู�มือท่ีเก่ียวข�องและ
ใช�ประกอบกับการดําเนินงานตามภารกิจของกรมชลประทาน 
หมวด 7 ที่ดนิและสิ่งปลกูสร9าง 
 เป5นเอกสารท่ี เก่ียวข�องกับการจัดหาท่ี ดิน การขอใช� ท่ี ดินเพ่ือก�อสร�างงานชลประทาน          
การดําเนินงานเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน และการอุทิศท่ีดินเพ่ือการชลประทาน 
หมวด 8 บริหารทรัพยากรบุคคล 
 เป5นเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช�น การสอบแข�งขัน
คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการ การบรรจุแต�งต้ัง แฟOมบุคคล การย�าย การโอนบุคลากร การฝQกอบรม 
การจัดสวัสดิการ วินัย สอบสวน การขอรับบําเหน็จ บํานาญ ฯลฯ 
หมวด 9 งานพัฒนาแหล�งนํ้า 
 เป5นเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานด�านการพัฒนาแหล�งน้ําของกรมชลประทาน เช�น   
งานพิจารณาโครงการ งานสํารวจเพ่ือการก�อสร�าง การออกแบบเพ่ือก�อสร�าง แผนงานก�อสร�าง การส�งเสริมการ  
มีส�วนร�วมของประชาชน งานก�อสร�างโครงการ การรับและส�งมอบโครงการ 
หมวด 10 งานบริหารจัดการนํ้า 
 เป5นเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานด�านบริหารจัดการน้ํา เช�น ข�อมูล/สถิติด�านอุทกวิทยา 
ด�านจัดสรรน้ํา ด�านการใช�น้ําชลประทาน ด�านความปลอดภัยเข่ือน ฯลฯ 
หมวด 11 งานวิจัยพัฒนา 
 เป5นเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานด�านการวิจัย เพ่ือพัฒนางานกรมชลประทาน เช�น 
โครงการวิจัย การพัฒนาผลงานวิจัยสู�การใช�ประโยชน6 ข�อมูลด�านการวิจัย ฯลฯ 
หมวด 12 งานตรวจสอบภายในและพัฒนาระบบบริหาร 
 เป5นเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานด�านการตรวจสอบภายใน และการพัฒนาระบบบริหาร
ของกรมชลประทาน เช�น การพัฒนาระบบบริหารตามเกณฑ6คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปV การตรวจสอบและประเมินของภาคราชการประจําปVงบประมาณ พ.ศ. ... ฯลฯ 
หมวด 13 การต�างประเทศ 
 เป5นเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานด�านต�างประเทศ และความร�วมมือกับต�างประเทศของ
กรมชลประทาน 
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การเก็บหนังสือตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด9วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
 การเก็บหนังสือแบ�งออกเป5น 3 ประเภท คือ 
 1. การเก็บระหว�างปฏิบัติ คือการเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติยังไม�เสร็จ ให�เจ�าของเรื่องรับผิดชอบ
การเก็บโดยกําหนดวิธีการเก็บให�เหมาะสมตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 2. เก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล9ว คือการเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จแล�วให�เจ�าหน�าท่ีเจ�าของเรื่อง
ทําบัญชีหนังสือส�งเก็บ 
 3. เก็บไว9เพ่ือใช9ในการตรวจสอบ คือการเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จแล�ว แต�ต�องใช�ในการ
ตรวจสอบเป5นประจําให�เจ�าของเรื่องเก็บไว�เองเม่ือหมดความจําเป5นแล�วให�เจ�าของเรื่องส�งเก็บ เช�นเดียวกับการ
เก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแล�ว 

ข9อปฏิบัติของส�วนราชการ หน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีเจ�าของเรื่องและเจ�าหน�าท่ีหน�วยเก็บท่ีต�องปฏิบัติเก่ียวกับ
เอกสารราชการท่ีปฏิบัติเสร็จแล�วมีดังนี้ 
ส�วนราชการ 

• จัดให�มีหน�วยเก็บ 

• กําหนดเจ�าหน�าท่ีผู�ทําหน�าท่ีรับผิดชอบการจัดเก็บเอกสารราชการในหน�วยเก็บ 
เจ9าหน9าที่เจ9าของเร่ือง 

• สํารวจเอกสารราชการท่ีอยู�ในความรับผิดชอบว�าเรื่องใดเป5นเอกสารท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบร�อย
แล�ว และไม�มีอะไรจะต�องทําต�อไปอีก 

• จัดทําบัญชีส�งเก็บ ตามแบบฟอร6มท่ี 19 ในระเบียบงานสารบรรณ อย�างน�อย 2 ชุด โดยให�มี
ต�นฉบับและสําเนาคู�ฉบับให�เจ�าหน�าท่ีเจ�าของเรื่องเก็บรักษาบัญชีไว� 1 ชุด 

• กําหนดอายุการเก็บเอกสารราชการท่ีจะส�งไปหน�วยเก็บ โดยกําหนดว�า “เก็บถึง พ.ศ. .......” 
  หรือหากเป5นเอกสารราชการท่ีจะเก็บไว�ตลอดไปให�กําหนดว�า “ห9ามทําลาย” 
• ส�งบัญชี 1 ชุด พร�อมเอกสารและเรื่องท่ีปฏิบัติท้ังหมดไปให�หน�วยเก็บ 

เจ9าหน9าที่หน�วยเก็บ 
• จัดทําทะเบียนเก็บเอกสารตามแบบท่ี 20 ในระเบียบงานสารบรรณ 
• กําหนดรหัสแฟOมเอกสาร 
• ประทับตรากําหนดอายุการเก็บบนมุมล�างด�านขวาของกระดาษแผ�นแรกของเอกสารส�งเก็บ 

และลงลายมือชื่อย�อกํากับตรา “เก็บถึง พ.ศ. ........” ใช�ประทับเอกสารราชการเพ่ือกําหนด
อายุการเก็บโดยประทับตราด�วยหมึกสีนํ้าเงิน ส�วนตรา “ห9ามทําลาย” ใช�ประทับเอกสาร
ราชการท่ีต�องเก็บไว�ตลอดไปโดยประทับตราด�วยหมึกสีแดง 

        (กรมชลประทานได�กําหนดให�สํานัก/กอง/กลุ�ม แต�งตั้งคณะทํางานบริหารการจัดเก็บ
เอกสารประจําหน�วยงาน ตามบันทึก ท่ี สลก 438/2559 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2559) 
 

 

 

การเก็บหนังสือตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด9วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 



คู�มือปฏิบัติงานด�านสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562 : ๗๓ 

 

ข้ันตอนการจัดเก็บหนังสือ 
 1. รับเรื่องท่ีจะจัดเก็บจากงานสารบรรณ 
 2. คัดแยกเอกสารตามหมวดหมู�ของเนื้อหา โดยดูจากชื่อเรื่อง หรือใจความสําคัญของเนื้อเรื่อง
แล�วสรุปใจความเพ่ือจะได�เก็บเข�าแฟOมงานนั้น ๆ เช�น เรื่องขอเชิญประชุมจะจัดเข�าแฟOมประชุม สัมมนาและ    
พิธีการต�าง ๆ โดยใช�รหัสหมวดย�อยของแฟOมประชุมเพ่ือง�ายในการค�นหาและง�ายในการทําลายเอกสาร 
 3. เรียงลําดับหนังสือก�อน-หลัง โดยดูจากการลงรับของงานสารบรรณ ในการลําดับเลขให�เรียง
จากวันท่ีลงรับจากอดีตข้ึนมาหาป[จจุบัน เนื่องจากเรื่องป[จจุบันอาจต�องยังมีการใช�งานบ�อย ๆ 
 4. ใส� เลขลําดับท่ีของเอกสารท่ีหน�าสารบัญของแฟOม เพ่ือให�สะดวกในการค�นหาและ        
ทราบจํานวนของเอกสารเรื่องนั้น ๆ 
 5. ตรวจสอบความถูกต�อง 

การเก็บหนังสือในระบบเอกสารอเิล็กทรอนิกส4 

    มีวิธีปฏิบัติ 2 วิธี 
 1. การเก็บหนังสือท่ีมีเลขทะเบียน/เลขท่ีเอกสาร ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส6 
  2. การเก็บหนังสือท่ีไม�มีเลขเลขทะเบียน/เลขท่ีเอกสาร ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส6 
         ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 1. การเก็บหนังสือท่ีมีเลขทะเบียน/เลขท่ีเอกสาร ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส4 
   1.1 เข�าเว็บไซต6ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส6 (http://saraban.kromchol.com/iwebflow/) 
                1.2  ค�นหาเอกสารท่ีจะจัดเก็บ 
                          1.3 บันทึกรายละเอียด ข�อสั่งการ 
                          1.4 สแกนหนังสือเพ่ือจัดเก็บ 
                          1.5 ปnดงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส6 
                          1.5 โอนข�อมูลจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส6เข�าสู�ตู�เอกสารในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส6 
                          1.6 เลอืกตู�เอกสารของหน�วยงาน  
                          1.7 เลือกหมวดเอกสารท่ีจะจัดเก็บจากหมวดเอกสาร 13 หมวด 
                          1.8 เลือกแฟOมเอกสารท่ีตรงกับลักษณะเอกสารหรือประเภทเอกสาร 

  1.9 บันทึกรายละเอียดพร�อมวันสิ้นสุดการจัดเก็บเอกสารเพ่ือทําลาย 
           1.10 ตรวจสอบความถูกต�องและความครบถ�วนของเอกสาร 

   2. การเก็บหนังสือท่ีไม�มีเลขทะเบียน/เลขท่ีเอกสาร ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส4 
                      2.1 เข�าเว็บไซต6ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส6 (http://saraban.kromchol.com/iwebform/) 
                      2.2 เลือกตู�เอกสารของหน�วยงาน  
                      2.3 เลือกเมนูเพ่ิมใหม� 
                       2.4 เลือกหมวดเอกสารท่ีจะจัดเก็บจากหมวดเอกสาร 13 หมวด 
                     2.5 เลือกแฟOมเอกสารท่ีตรงกับลักษณะเอกสารหรือประเภทเอกสาร                           
                      2.6 บันทึกรายละเอียดพร�อมวันสิ้นสุดการจัดเก็บเอกสารเพ่ือทําลาย 
                        2.7 สแกนหนังสือเพ่ือจัดเก็บ 
               2.8 ตรวจสอบความถูกต�องและความครบถ�วนของเอกสาร 
                      

ข้ันตอนการจัดเก็บหนังสือ 

การเก็บหนังสือในระบบเอกสารอเิล็กทรอนิกส4 



คู�มือปฏิบัติงานด�านสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562 : ๗๔ 

 

อายุการเก็บหนังสือ 
1. โดยปกติให9เก็บไว9ไม�น9อยกว�า 10 ปG เว�นแต�หนังสือดังต�อไปนี้ 
 1.1 หนังสือท่ีต�องสงวนเป5นความลับ ให�ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห�งชาติ และระเบียบว�าด�วยการรักษาความลับของทางราชการ 
     1.2 หนังสือท่ีเป5นหลักฐานทางอรรถคดี สํานวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวน หรือหนังสือท่ีมี
กฎหมายหรือระเบียบกําหนดไว�เป5นพิเศษแล�ว ให�เก็บตามกฎหมายและระเบียบนั้น 
     1.3 หนังสือท่ีมีคุณค�าทางประวัติศาสตร6 และมีคุณค�าต�อการศึกษา ค�นคว�า วิจัย ให�เก็บไว�เป5นหลักฐาน
ทางราชการตลอดไปหรือตามท่ีสํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติกําหนด 
 กรณีหนังสือเก่ียวกับการเงิน ซ่ึงไม�ใช�เอกสารสิทธิ หากเห็นว�าไม�จําเป5นต�องเก็บถึง 10 ปV หรือ 5 ปV 
แล�วแต�กรณี ให�ทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
2. เก็บไว9 1 ปG สําหรับหนังสือท่ีเป5นเรื่องธรรมดาสามัญไม�มีความสําคัญ และเป5นเรื่องท่ีเกิดข้ึนประจํา                                  
ซ่ึงดําเนินการเสร็จเรียบร�อยแล�ว 
3. เก็บไว9 5 ปG สําหรับหนังสือท่ีปฏิบัติงานเสร็จแล�ว และเป5นสําเนาคู�ฉบับท่ีมีต�นเรื่องจะค�นได�จากท่ีอ่ืน 
4. หนังสือท่ีมีอายุครบ 20 ปG ให�ทําบัญชีส�งมอบหนังสือ ส�งสํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ กรมศิลปากร                                                                     
ตามแบบท่ีกําหนดในระเบียบงานสารบรรณ 
5. หนังสือท่ีมีอายุครบ 20 ปG และสํานัก/กอง มีความจําเป5นต�องเก็บไว�เอง ให�จัดทําบัญชีหนังสือครบ 20 ปV                                   
ท่ีขอเก็บเองส�งมอบให�สํานักจดหมายเหตุแห�งชาติ กรมศิลปากร 
6. หนังสือท่ียังไม�ถึงกําหนดทําลาย ซ่ึงมีความสําคัญและประสงค6จะฝากให�สํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ                                                     
กรมศิลปากร เก็บไว�  
   (อายุการเก็บหนังสือราชการของกรมชลประทาน เป5นไปตามท่ีกําหนดไว�ในตารางการจัดเก็บ
เอกสารราชการของกรมชลประทาน ในคู�มือมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน) 

การส�งมอบหนังสอื(เอกสาร)ท่ีมีคุณค�าทางประวัติศาสตร4 

เอกสารประวัติศาสตร4 
 หมายความว�า ข�อมูลข�าวสารของราชการท่ีหน�วยงานของรัฐจัดทําข้ึนหรือรับไว� ไม�ว�าจะจัดทําข้ึน
โดยสื่อประเภทใด หรือมีรูปแบบใด เป5นต�นฉบับหรือคู�ฉบับของหน�วยงานเจ�าของเรื่องท่ีมีข�อมูลข�าวสาร
ประกอบการดําเนินงานเรื่องนั้น ๆ อย�างครบถ�วนต้ังแต�เริ่มต�นจนกระท่ังสิ้นสุด ซ่ึงข�อมูลข�าวสารประกอบการ
ดําเนินงานอาจจะเป5นสําเนาหรือสิ่งพิมพ6ก็ได� ซ่ึงนอกจากจะมีคุณค�าเบ้ืองต�นประกอบด�วยคุณค�าด�านการบริหาร 
คุณค�าด�านการเงิน และคุณค�าด�านกฎหมายต�อหน�วยงานเจ�าของเรื่องในฐานะเป5นผู�รับผิดชอบโดยตรงแล�ว     
เม่ือหน�วยงานของรัฐหมดความจําเป5นในการใช�ข�อมูลข�าวสารเพ่ือการปฏิบัติงานหรือเพ่ือการตรวจสอบใด ๆ                               
ข�อมูลข�าวสารดังกล�าวยังคงมีคุณค�าต�อประวัติศาสตร6 และต�อการศึกษาค�นคว�าหน�วยงานของรัฐ จึงสมควร                                      
ส�งมอบเอกสารประวัติศาสตร6ให�สํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ กรมศิลปากร ประเมินคุณค�าและจัดเก็บรักษาเป5น 
“จดหมายเหตุ” เพ่ือเป5นหลักฐานข้ันต�นท่ีให�ข�อมูลสําคัญเก่ียวกับประวัติและพัฒนาการด�านต�าง ๆ ของประเทศ
ตลอดจน เพ่ือให�ประชาชนได�ศึกษาค�นคว�าเรื่องราวเก่ียวกับเหตุการณ6 สถานท่ี และบุคคลท่ีเกิดข้ึนในอดีต 
 
 
 
 

อายุการเก็บหนังสือ 

การส�งมอบหนังสอื(เอกสาร)ท่ีมีคุณค�าทางประวัติศาสตร4 



คู�มือปฏิบัติงานด�านสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562 : ๗๕ 

 

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข9องกับการส�งมอบหนังสือ(เอกสาร)ประวัติศาสตร4 
พ.ร.บ.ข9อมูลข�าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
 มาตรา 26 ข�อมูลข�าวสารของทางราชการท่ีหน�วยงานของรัฐไม�ประสงค6จะเก็บรักษาหรือมีอายุ
ครบกําหนดตามวรรคสองนับแต�วันท่ีเสร็จสิ้นการจัดให�มีข�อมูลข�าวสารนั้น ให�หน�วยงานของรัฐส�งมอบให�แก�สํานัก
หอจดหมายเหตุแห�งชาติ กรมศิลปากร หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาเพ่ือคัดเลือกไว�
ให�ประชาชนได�ศึกษาค�นคว�า กําหนดเวลาต�องส�งข�อมูลข�าวสารของทางราชการตามวรรคหนึ่ง ให�แยกประเภท ดังนี้ 

- ข�อมูลข�าวสารตามมาตรา 14 เม่ือครบ 75 ปV 
- ข�อมูลข�าวสารตามมาตรา 15 เม่ือครบ 20 ปV 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด9วยงานสารบรรณ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2548 
 ข9อ 58 ทุกปVปฏิทินให�ส�วนราชการจัดส�งหนังสือท่ีมีอายุครบ 20 ปV นับจากวันท่ีได�จัดทําข้ึน    

ท่ีเก็บไว� ณ ส�วนราชการใด พร�อมท้ังบัญชีส�งมอบหนังสือครบ 20 ปV ให�สํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ         
กรมศิลปากร ภายในวันท่ี 31 มกราคม ของปVถัดไป เว�นแต�หนังสือท่ีได�รับการยกเว�น 
ระเบียบว�าด9วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

 ข9อ 46 ในกรณีท่ีการเก็บรักษาข�อมูลข�าวสารชั้นลับท่ีสุดจะเสี่ยงต�อการรั่วไหล อันจะก�อให�เกิด
อันตรายแก�ประโยชน6แห�งรัฐ หัวหน�าหน�วยงานของรัฐจะพิจารณาสั่งทําลายข�อมูลข�าวสารลับท่ีสุดนั้นได�       
หากพิจารณาเห็นว�ามีความจําเป5นอย�างยิ่งท่ีจะต�องทําลาย หัวหน�าหน�วยงานของรัฐจะสั่งทําลายข�อมูลข�าวสารลับ
นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่งได�ต�อเม่ือได�ส�งข�อมูลข�าวสารลับให�สํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติพิจารณาก�อนว�าไม�มี
คุณค�าในการเก็บรักษา 
เอกสารจดหมายเหตุ  
                   หมายความว�า เอกสารท่ีสิ้นกระแสการใช�งานและได�รับการประเมินคุณค�าควรแก�การเก็บรักษา 
และอนุรักษ6ไว� เพ่ือเป5นมรดกทางวัฒนธรรมด�านประวัติศาสตร6ของชาติ และเพ่ือประโยชน6ในการศึกษา ค�นคว�า 
เพ่ือการวิจัย ซ่ึงกรมศิลปากรได�จัดทําทะเบียนไว�เป5นเอกสารจดหมายเหตุ 
พ.ร.บ. จดหมายเหตุแห�งชาติ พ.ศ. 2556 

 มาตรา 7 เพ่ือประโยชน6ในการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ ให�หน�วยงานของรัฐเก็บรักษา
เอกสารราชการในการปฏิบัติงานหรือท่ีอยู�ในความครอบครองของหน�วยงานรัฐ มีลักษณะอย�างหนึ่งอย�างใด
ดังต�อไปนี้ เพ่ือส�งมอบให�แก�กรมศิลปากรต�อไป 

  (1) มีคุณค�าตามวัตถุประสงค6ของหน�วยงานของรัฐนั้น 
  (2) มีคุณค�าทางประวัติศาสตร6 
  (3) มีคุณค�าเพ่ือการศึกษา การค�นคว�า หรือการวิจัย 
 การเก็บรักษาเอกสารราชการตามวรรคหนึ่ง ให�หน�วยงานของรัฐจัดทํารายการหรือตาราง    

การเก็บรักษาเอกสารราชการซ่ึงอย�างน�อยต�องประกอบด�วย ประเภทและหมวดหมู�ของเอกสาร ระยะเวลา     
การเก็บรักษาเอกสาร วิธีการเก็บรักษาเอกสาร และการส�งมอบรายการหรือตารางการเก็บรักษาเอกสารราชการ 
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ6และวิธีการท่ีอธิบดีกําหนด 
 มาตรา 8 ระหว�างการเก็บรักษาเอกสารราชการตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ในมาตรา 7         
ให�หน�วยงานของรัฐดูแลรักษาเอกสารไว�อย�างครบถ�วนสมบูรณ6และสามารถตรวจสอบอ�างอิงได� 

 ในระหว�างการเก็บรักษาเอกสารราชการตามวรรคหนึ่ง  หน�วยงานของรัฐอาจทําความตกลง  
กับกรมศิลปากรเพ่ือส�งมอบเอกสารราชการนั้นแก�กรมศิลปากรก�อนครบกําหนดระยะเวลาก็ได� 

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข9องกับการส�งมอบหนังสือ(เอกสาร)ประวัติศาสตร4 
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 เม่ือหน�วยงานของรัฐเก็บรักษาเอกสารราชการครบกําหนดระยะเวลาตามมาตรา 7 แล�ว       
ให�ส�งมอบเอกสารราชการแก�กรมศิลปากร เว�นแต�ได�ส�งมอบให�แก�หน�วยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีกําหนดไว�ในกฎหมาย
ว�าด�วยข�อมูลข�าวสารของราชการ ในการนี้ ให�หน�วยงานของรัฐแจ�งให�กรมศิลปากรทราบด�วย 

ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในการส�งมอบเอกสารประวัติศาสตร4 

 1. หลังจากส้ินปGปฏิทิน ให9หน�วยงานของรัฐสํารวจเอกสาร  
1.1 สํารวจเอกสารท่ีมีอายุการเก็บครบ 20 ปV ตามมาตรา 15 แห�งพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสาร

ของทางราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 ข�อ 58 และ 59 
 1.2 สํารวจเอกสารท่ีมีอายุการเก็บรักษาครบ 75 ปV ตามมาตรา 14 แห�งพระราชบัญญัติข�อมูล
ข�าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

หน�วยงานของรัฐสามารถขอขยายเวลาส�งมอบเอกสารประวัติศาสตร6ได�ตามพระราชบัญญัติ
ข�อมูลข�าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 26 ในกรณีดังต�อไปนี้ 

(1) หน�วยงานของรัฐยังจําเป5นต�องเก็บข�อมูลข�าวสารของทางราชการไว�เอง เพ่ือประโยชน6ใน
การใช�สอย โดยต�องจัดเก็บและจัดให�ประชาชนได�ศึกษาค�นคว�าตามท่ีจะตกลงกับสํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ 
กรมศิลปากร 

(2) หน�วยงานของรัฐเห็นว�าข�อมูลข�าวสารของราชการนั้นยังไม�ควรเปnดเผยโดยมีคําสั่งขยาย
เวลากํากับไว�เป5นการเฉพาะราย คําสั่งการขยายเวลานั้นให�กําหนดระยะเวลาไว�ด�วย แต�จะเกินคราวละ 5 ปVไม�ได� 

การตรวจสอบหรือทบทวนมิให�มีการขยายระยะเวลาไม�เปnดเผยจนเกินความจําเป5นให�เป5นตาม
หลักเกณฑ6และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

1.3 สํารวจข�อมูลข�าวสารลับ ชั้นลับท่ีสุด ลับมาก ลับ ตามระเบียบว�าด�วยการรักษาความลับของ
ทางราชการ พ.ศ. 2544 หมวด 3 การทะเบียน ส�วนท่ี 2 การตรวจสอบข�อ 29 

2. หน�วยงานของรัฐท่ีมีความประสงค4จะส�งมอบเอกสารประวัติศาสตร4 ให�ติดต�อประสานกับสํานัก
หอจดหมายเหตุแห�งชาติ ส�วนกลาง/ภูมิภาค 

3. จัดทําบัญชีส�งมอบเอกสารประวัติศาสตร4 ตามแบบท่ี 21 แนบท�ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�า
ด�วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เสนอหัวหน�าหน�วยงานของรัฐหรือผู�ท่ีได�รับมอบอํานาจเพ่ือพิจารณาแต�งต้ัง
คณะกรรมการส�งมอบเอกสารประวัติศาสตร6 

4. หัวหน9าหน�วยงานของรัฐหรือผู9ท่ีได9รับมอบอํานาจแต�งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณารายการใน
บัญชีส�งมอบเอกสารประวัติศาสตร6 

5. คณะกรรมการพิจารณา รายการในบัญชีส�งมอบเอกสารประวัติศาสตร6 
6. จัดทําหนังสือเสนอหัวหน9าหน�วยงานของรัฐหรือผู9ท่ีได9รับมอบหมาย พิจารณาลงนามส�งมอบ

เอกสารประวัติศาสตร6พร�อมจัดส�งบัญชีส�งมอบเอกสารประวัติศาสตร6 ตามแบบท่ี 21 จํานวน 2 ชุด 
7. สํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ กรมศิลปากร จะแจ�งผลการตรวจรับเอกสารเพ่ือให�หน�วยงาน

รับทราบ 
 

 

 

 

ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในการส�งมอบเอกสารประวัติศาสตร4 
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การฝากเก็บรักษาหนังสือท่ีมีคุณค�าทางประวัติศาสตร4  
1. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด9วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข�อ 6 กําหนดให�หน�วยงาน

ของรัฐท่ีมีการจัดเก็บหนังสือท่ียังไม�ถึงกําหนดการทําลายและพิจารณาเห็นว�าเป5นหนังสือท่ีมีความสําคัญและ
ประสงค6จะฝากให�สํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ กรมศิลปากร เก็บไว�โดยปฏิบัติ ดังนี้ 

1.1 จัดบัญชีฝากหนังสือตามแบบท่ี 23 ในระเบียบงานสารบรรณ อย�างน�อยให�มีต�นฉบับและสําเนาคู�ฉบับ 
1.2 ส�งต9นฉบับและสําเนาคู� ฉบับ บัญชีฝากหนั งสือพร�อมกับหนั งสือ ท่ีจะฝากให�สํ านัก                                                   

หอจดหมายเหตุแห�งชาติ กรมศิลปากร 
            1.3 เม่ือสํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ กรมศิลปากร ตรวจหนังสือและรับฝากหนังสือแล�วจะคืน
ต�นฉบับให�ส�วนราชการเก็บเป5นหลักฐาน 

 หนังสือท่ีฝากยังคงเปLนหนังสือของหน�วยงานผู9ฝาก หากหน�วยงานต�องการใช�หนังสือหรือขอคืน
ต�องทําหลักฐานไว�ต�อกัน และเม่ือถึงกําหนดการทําลายหน�วยงานผู�ฝากต�องดําเนินการตามระเบียบต�อไป 

หลักเกณฑ4ในการฝากเก็บหนังสือประวัตศิาสตร4 
• เอกสารราชการท่ีจะนําไปฝากเก็บรักษา จะต�องเป5นเอกสารท่ีปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล�ว อย�างน�อย 2 ปV 
• เป5นเอกสารท่ีสํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติประเมินคุณค�าแล�วว�าเป5นเอกสารประวัติศาสตร6 และ 

มีคุณค�าต�อการศึกษา ค�นคว�า วิจัย 
• เป5นเอกสารท่ีมีการกําหนดอายุการเก็บเอกสารแล�ว 
• เม่ือฝากเก็บเอกสารจนครบอายุการฝากเก็บเอกสารแล�วจะต9องส�งมอบให9สํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ 

กรมศิลปากร 
การรักษาหนังสือ 
 

 ให�เจ�าหน�าท่ีผู�ดูแลการเก็บหนังสือดูแลรักษาให�หนังสืออยู�ในสภาพใช�ในราชการได�ทุกโอกาส 
หากชํารุดเสียหายต�องรีบซ�อมแซมให�ใช�ได�เหมือนเดิม หากสูญหายต�องหาสําเนามาแทน หากชํารุดเสียหาย    
เกินกว�าจะซ�อมแซมได� ให�รายงานผู�บังคับบัญชาทราบและหมายเหตุไว�ในทะเบียนเก็บด�วย 

 ถ�าหนังสือท่ีสูญหายเป5นเอกสารสิทธิกฎหมายหรือหนังสือสําคัญท่ีเป5นการแสดงเอกสิทธิ์ก็ให�
ดําเนินการแจ�งความต�อพนักงานสอบสวน 

การยืม 
 

การยืมหนังสือท่ีส�งเก็บแล9ว/หนังสือท่ีปฏิบัติยังไม�เสร็จ/หนังสือท่ีใช9เพ่ือการตรวจสอบ 
1. ผู9ยืมจะต9องแจ9ง ให�ทราบว�านําไปใช�ในราชการใดในหนังสือขอยืม 
2. ผู9ยืมต9องมอบหลักฐาน การยืมให�เจ�าหน�าท่ีท่ีเก็บหนังสือ แล�วลงชื่อรับเรื่องท่ีขอยืม 
3. การยืมหนังสือระหว�างส�วนราชการ ผู�ยืมและผู�อนุญาตให�ยืมต�องเป5นหัวหน�าส�วนราชการระดับ

กองข้ึนไปหรือผู�ท่ีได�รับมอบหมาย 
4. การยืมหนังสือในกรมเดียวกัน ผู�ยืมและผู�อนุญาตให�ยืมต�องเป5นระดับฝwายข้ึนไปหรือผู�ท่ีได�รับมอบหมาย 
5. หากเปLนบุคคลภายนอกขอยืมหนังสือ จะไม�ให�ยืมออกไป แต�จะให�ดูหรือคัดลอกเท�านั้น โดยได�รับ

อนุญาตจาก ผู�อํานวยการสํานัก/กอง หรือผู�ท่ีได�รับมอบหมายก�อน 
 

การฝากเก็บรักษาหนังสือท่ีมีคุณค�าทางประวัติศาสตร4 

การรักษาหนังสือ 

การยืม 
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บทท่ี 6 การทําลายหนังสือ 
 ในบทนี้ จะกล�าวถึงข้ันตอนการทําลายหนังสือ (เอกสาร) และการทําความตกลงกับสํานัก     
หอจดหมายเหตุแห�งชาติ กรมศิลปากร ในการทําลายหนังสือ 

ข้ันตอนการทําลายหนังสือ 
 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข�อ 66 – 70 ได�กําหนด
ข้ันตอนการทําลายหนังสือ ซ่ึงสรุปสาระสําคัญได�ดังนี้ 
1.สํารวจหนังสือที่ครบอายุการเก็บ 

 ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นป=ปฏิทิน เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบในการเก็บหนังสือของสํานัก/กอง 
ดําเนินการสํารวจหนังสือท่ีสิ้นกระแสการใช�งาน และครบอายุการเก็บในป=นั้น ไม�ว�าจะเปAนหนังสือท่ีเก็บไว�เอง 
หรือท่ีฝากไว�ท่ีสํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ กรมศิลปากร 

 (อายุการเก็บหนังสือแต�ละประเภท หรือหมวดหมู� เปAนไปตามท่ีกําหนดไว�ในตารางการจัดเก็บ
เอกสารราชการของกรมชลประทาน) 
2.การจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลาย 

 การจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลาย ตามแบบท่ี 25 ท�ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วย   
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 โดยจัดทําต�นฉบับและสําเนาคู�ฉบับอย�างละ 1 ฉบับ เพ่ือส�งสํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ 
ส�วนกลาง/ภูมิภาค และเก็บเปAนหลักฐานท่ีเจ�าของเรื่อง โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 

 

บัญชีหนังสือขอทําลาย ประจําป%............................. 

   กระทรวง.... 

   กรม...                                                                                                   วันท่ี...... 

   กอง....                                                                                                   แผ�นท่ี.... 

ลําดับ
ท่ี 

รหัสแฟ(ม ท่ี ลงวันท่ี เลขทะเบียนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ 

        
        
         

 

 

 

 

 

บทท่ี 6 การทําลายหนังสือ 

ข้ันตอนการทําลายหนังสือ 
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 2.1 การลงรายการในบัญชีหนังสือขอทําลาย 
  (1) ช่ือบัญชีหนังสือขอทําลาย ประจําป%  ให�ลง เลขของป= พ.ศ. ท่ีจัดทําบัญชี 

  (2) กระทรวง ทบวง กรม กอง   ให�ลง ชื่อส�วนราชการท่ีจัดทําบัญชี 

  (3) วันท่ี     ให�ลงวันท่ีท่ีจัดทําบัญชี 

  (4) แผ2นท่ี     ให�ลงเลขลําดับของแผ�นท่ี 

  (5) ลําดับท่ี     ให�ลงเลขลําดับของเรื่องท่ีขอทําลาย 

  (6) รหัสแฟ(ม     ให�ลงหมายเลขรหัสหมวดหมู�ของแฟGมเอกสาร 

  (7) ท่ี      ให�ลงเลขท่ีของหนังสือแต�ละฉบับ 

  (8) ลงวันท่ี     ให�ลง วัน เดือน ป= ของหนังสือแต�ละฉบับ 

  (9) เลขทะเบียนรับ    ให�ลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแต�ละฉบับ 

(10) เรื่อง     ให�ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต�ละฉบับ 

(11) การพิจารณา    ให�คณะกรรมการทําลายเอกสาร 
        ลงผลการพิจารณา 

(12) หมายเหตุ     ให�ลงข�อความอ่ืนใด (ถ�ามี) ความเห็นแย�ง  
        เห็นสมควรขยายเวลา ในกรณีเห็นสมควร 
        ขยายเวลา   ให�ระบุระยะเวลาท่ีขอขยาย 
        เวลาและป= พ.ศ. ท่ีครบกําหนดเวลาไว�ท้ังใน 
        บัญชีและบนปกแฟGม  หรือบนปกเอกสาร 
        แต�ละฉบับ 
 2.2 การลงบัญชีหนังสือขอทําลาย กรณีส�วนราชการมีระบบจัดเก็บเอกสาร และประสงคHจะขอทําลายท้ัง 

แฟGมเรื่อง ให�ลงรายการในบัญชีหนังสือขอทําลาย ดังนี้ 
  (1) ลําดับท่ี     ให�ลงลําดับแฟGมท่ีจะขอทําลาย 

  (2) รหัสแฟ(ม     ให�ลงหมายเลขรหัสหมวดหมู�ของแฟGมเรื่อง 

  (3) ท่ี      ให�เว�นว�าง ไม�ต�องลงรายละเอียด 

  (4) ลงวันท่ี     ให�ลง วัน/เดือน/ป=  พ.ศ.  ท่ีเปIดปIดแฟGม  
       เช�น 2 มกราคม – 29 ธันวาคม 2555 

  (5) เลขทะเบียนรับ    ให�เว�นว�าง ไม�ต�องลงรายละเอียด 

  (6) เรื่อง     ให�ลงชื่อแฟGมเอกสาร 

  (7) การพิจารณา    ให�คณะกรรมการทําลายเอกสารลงผลการ 
       พิจารณา 

  (8) หมายเหตุ     ให�ลงข�อความอ่ืนใด (ถ�ามี) 
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3. แต2งตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ 
 เม่ือจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลายเสร็จเรียบร�อยแล�ว ให�สํานัก/กอง จัดทําบันทึกเสนอกรมหรือ
ผู�รับมอบอํานาจพิจารณาอนุมัติแต�งต้ังคณะกรรมการทําลายหนังสือ ประกอบด�วยประธานกรรมการและกรรมการ
อย�างน�อยสองคน โดยปกติแต�งต้ังจากข�าราชการต้ังแต�ระดับ 3 หรือเทียบเท�าข้ึนไป     

3.1 หน8าท่ีของคณะกรรมการทําลายหนังสือ/เอกสาร 
 3.1.1 พิจารณาหนังสือท่ีจะขอทําลายตามบัญชีหนังสือ การพิจารณามี 2 กรณีคือ 

•  ควรทําลาย ให�ทําเครื่องหมายกากบาท (X) ในช�องการพิจารณาในบัญชีหนังสือขอทําลาย 
•  ไม�ควรทําลาย และควรจะขยายเวลาการเก็บ ให�ลงความเห็นว�าจะขยายเวลาการ  

เก็บรักษาไว�ถึงเม่ือใด หรือระบุว�า “ห�ามทําลาย” ในช�องการพิจารณาของบัญชีหนังสือขอทําลายโดยประธาน
กรรมการทําลายหนังสือ ลงลายมือกํากับการแก�ไข 
 3.1.2 รายงานผลการพิจารณาพร�อมบันทึกความเห็นแย�งของคณะกรรมการ (ถ�ามี) ต�อหัวหน�า
ส�วนราชการระดับกรมหรือผู�รับมอบอํานาจพิจารณาสั่งการ 
 3.1.3 ควบคุมการทําลายหนังสือซ่ึงผู�มีอํานาจอนุมัติให�ทําลายได� 
 3.1.4 เม่ือดําเนินการทําลายหนังสือแล�ว คณะกรรมการทําบันทึกลงนามร�วมกันเสนอ          
ผู�มีอํานาจอนุมัติทราบ 
4. พิจารณาหนังสือขอทําลายและรายงานผล 
 คณะกรรมการพิจารณาหนังสือขอทําลายตามบัญชีหนังสือขอทําลายและรายงานผล 

5. การพิจารณาสั่งการของหัวหน8าส2วนราชการระดับกรม 
 เม่ือหัวหน�าส�วนราชการระดับกรม หรือผู�รับมอบอํานาจ ได�รับรายงานการขอทําลายหนังสือ 
 5.1 หากพิจารณาเห็นว�าหนังสือฉบับใดควรขยายเวลาการเก็บหรือห�ามทําลาย จะสั่งการให�         
เก็บหนังสือ/เอกสารท่ีขอทําลายนั้นต�อไปจนกว�าจะครบระยะเวลาทําลายในงวดต�อไป 
 5.2 หากพิจารณาเห็นว�าหนังสือฉบับใดควรทําลาย จะสั่งการให� ผอ.สํานัก/กอง ทําหนังสือถึง                   
สํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ กรมศิลปากร/หอจดหมายเหตุแห�งชาติ (ภูมิภาค) เพ่ือพิจารณาก�อน เว�นแต�
หนังสือ/เอกสารท่ีได�ทําความตกลงเปAนหลักการไว�กับสํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ กรมศิลปากร จะไม�ส�งเรื่อง
ให�พิจารณาอีกแต�จะส�งสําเนาเรื่องแจ�งผลการดําเนินการทําลายหนังสือตามข�อตกลง เพ่ือให�สํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ 
กรมศิลปากร เก็บไว�เปAนสถิติการทําลายหนังสือ/เอกสารต�อไป 
6. ทําหนังสือถึงสํานักหอจดหมายเหตุแห2งชาติ ส2วนกลาง/ภูมิภาค 
 6.1 ผลการพิจารณาของสํานักหอจดหมายเหตุแห2งชาติ กรมศิลปากร 
 สํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ ส�วนกลาง/ภูมิภาค จะพิจารณาคัดเลือกหนังสือ/เอกสารจาก
บัญชีหนังสือขอทําลายของส�วนราชการ ส�งมาให�ภายใน 60 วัน ในกรณีท่ีต�องการข�อมูลประกอบการพิจารณา
เพ่ิมเติม สํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ กรมศิลปากร อาจส�งนักจดหมายเหตุไปสํารวจเอกสาร หรือประสาน                      
ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม ผลการพิจารณาของสํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติมี 2 กรณี คือ 
 1. ขอสงวนเอกสารประวัติศาสตร? สํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ ส�วนกลาง/ภูมิภาค        
จะมีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาขอสงวนเอกสารท้ังหมด หรือบางส�วน ให�ทราบและดําเนินการส�งมอบตาม
รายการท่ีระบุให�สํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ กรมศิลปากร/หอจดหมายเหตุแห�งชาติ (ภูมิภาค)  
 2. เห็นชอบให8ทําลายหนังสือ สํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ กรมศิลปากร พิจารณาบัญชี
หนังสือขอทําลายแล�วไม�ประสงคHจะขอสงวน จะมีหนังสือแจ�งผลการพิจารณา ให�ดําเนินการทําลายหนังสือนั้นได�
ตามระเบียบต�อไป 
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 6.2 การส2งมอบเอกสารขอสงวน 
 เม่ือได�รับหนังสือแจ�งตอบผลการพิจารณาจากสํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ ให�จัดทําหนังสือ
ส�งมอบพร�อมเอกสารตามรายการท่ีสํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ ขอสงวนไว� และรอหนังสือแจ�งตอบผล     
การตรวจรับเอกสารว�าถูกต�องครบถ�วนตามรายการท่ีขอสงวนพร�อมแจ�งให�ดําเนินการทําลายหนังสือท่ีเหลือ    
จึงจะดําเนินการทําลายหนังสือได� 
 การส�งมอบเอกสารขอสงวนให�สํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ กรมศิลปากร ให�ปฏิบั ติ        
ตามข้ันตอนการเตรียมการส�งมอบเอกสารท่ีแนบไปกับหนังสือแจ�งตอบผลการพิจารณาขอสงวนเอกสาร       
ของสํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ กรมศิลปากร ดังนี้ 

1. ตรวจสอบรายการเอกสารตามหนังสือแจ�งตอบผลการพิจารณาของสํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ 
ส�วนกลาง/ภูมิภาค  

2. คัดเลือกเอกสารตามรายการท่ีสํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ กรมศิลปากรขอสงวนไว� 
3. เอกสารทุกรายการ ต�องเขียนหมายเลขแผ�นท่ี ลําดับท่ี ให�ตรงตามบัญชี โดยเขียนไว�บน   

ปกแฟGมหรือในท่ีท่ีมองเห็นได�ชัดเจนเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบเอกสารท่ีได�ส�งมอบว�าถูกต�อง   
ตรงตามรายการท่ีขอสงวนไว�หรือไม� 

4. เอกสารท่ีคัดเลือกไว�เรียบร�อยแล�วต�องมัดหรือบรรจุกล�องให�เรียบร�อย เพ่ือปGองกันการ    
สูญหายในระหว�างขนย�าย 

5. ในกรณีท่ีไม�สามารถจัดส�งเอกสารบางรายการตามท่ีสํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ ขอสงวน
ไว�ให�ชี้แจงเหตุผลในหนังสือนําส�งด�วย 

6. กรณีมีเอกสารปริมาณมาก ก�อนการขนย�ายไปส�งมอบให�สํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ 
สํานัก/กอง ควรประสานกับสํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ ส�วนกลาง/ภูมิภาค เพ่ือให�ทราบล�วงหน�าและเตรียม
สถานท่ีในการตรวจรับ 
 6.3 ผลการตรวจรับเอกสารของสํานักหอจดหมายเหตุแห2งชาติ ส2วนกลาง/ภูมิภาค 

เม่ือสํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ ส�วนกลาง/ภูมิภาค แจ�งผลการตรวจรับเอกสารในกรณี    
ผลการตรวจรับเอกสารครบถ�วนถูกต�องทุกรายการและแจ�งให�ดําเนินการทําลายเอกสารท่ีเหลือตามระเบียบ
ต�อไป หากมีปTญหาขัดข�องในการส�งมอบเอกสาร จะต�องชี้แจงเหตุผลให�สํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ        
กรมศิลปากร ทราบด�วย 
7. การทําลายหนังสือ 

 ให�ดําเนินการทําลายเอกสารได�หลังจากได�รับหนังสือแจ�งตอบจากสํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ 
กรมศิลปากร เห็นชอบให�ทําลายได� โดยปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
ข�อ 68.5 ซ่ึงได�กําหนดวิธีการทําลายไว� ดังนี้ 

7.1 โดยการเผา 
7.2 โดยวิธีอ่ืน ท่ีจะไม�ให�หนังสือนั้นอ�านเปAนเรื่องได� ซ่ึงอาจมีหลายวิธี เช�น ฉีก หรือย�อยเปAนเศษกระดาษ 

 การจําหน�ายหรือขายกระดาษมีหลักการท่ีสําคัญ คือ ต�องเปAนกระดาษท่ีผ�านข้ันตอนการทําลาย 
และไม�ให�เอกสารนั้นอ�านออกเปAนเรื่องราวได� หากมีปริมาณมากให�ขายเพ่ือนําเงินส�งคลังเปAนรายได�แผ�นดิน   
ตามกฎหมายว�าด�วยวิธีการงบประมาณ อย�างไรก็ตาม เนื่องจากส�วนราชการส�วนใหญ�ไม�มีเครื่องย�อยกระดาษ 
การท่ีจะทําลายเอกสารก�อนโดยการฉีกด�วยมือ หั่น ตัดด�วยกรรไกร เปAนภาระสิ้นเปลืองเวลาและแรงงาน        
ในกรณีนี้หน�วยงานของรัฐมักจะขายในลักษณะแผ�น โดยทําความตกลงกับโรงงานผลิตกระดาษหรือผู�ซ้ือให�เปAน  
ผู�ย�อยทําลาย โดยคณะกรรมการทําลายต�องควบคุมการทําลายท่ีโรงงาน ซ่ึงโรงงานอาจใช�วิธีการต�มหรือย�อย
เพ่ือให�แน�ใจว�าเอกสารนั้นได�มีการทําลายโดยถูกต�องและไม�มีการนําไปใช�อย�างอ่ืน 
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8. รายงานผลการทําลายเอกสารให8หัวหน8าส2วนราชการระดับกรมทราบ 
 เม่ือคณะกรรมการทําลายดําเนินการทําลายเอกสารเรียบร�อยแล�ว ในกรณีขายทอดตลาดให�นําเงิน
เข�ารายได�แผ�นดิน และให�คณะกรรมการทําลายลงนามร�วมกัน รายงานผลการทําลายและ/หรือ ขอสงวนเอกสารให�กรม 
หรือผู�รับมอบอํานาจทราบ 

การทําความตกลงการทําลายเอกสาร 
 

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ส�วนท่ี 3 การทําลาย ข�อ 69.2 
กําหนดไว�ดังนี้ 

 “ถ�าเห็นว�าหนังสือเรื่องใดควรทําลาย ให�ส�งบัญชีหนังสือขอทําลายให� สํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ 
กรมศิลปากร พิจารณาก�อน เว8นแต2หนังสือประเภทท่ีส2วนราชการนั้นได8ขอทําความตกลงกับกรมศิลปากรแล8ว
ไม2ต8องส2งไปให8พิจารณา” 

 เม่ือหน�วยงานของรัฐดําเนินการทําลายเอกสารราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ส�วนท่ี 3 การทําลาย ข�อ 66 – 70 เปAนประจําทุกป=แล�วพบว�า เอกสารท่ีหน�วยงาน
ของรัฐผลิตข้ึนเปAนประจํา มีปริมาณมาก และเปAนเอกสารท่ัวไปท่ีไม�มีความสําคัญโดยเนื้อหาของเอกสาร      
ไม�ได�แสดงให�เห็นถึงวิวัฒนาการ วิสัยทัศนH พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตรHของหน�วยงานนั้น ๆ หน�วยงานของ
รัฐสามารถขอทําความตกลงการทําลายเอกสารเปAนหลักการกับสํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ กรมศิลปากรได� 
และเม่ือสํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ กรมศิลปากร พิจารณาเห็นชอบการขอทําความตกลงการทําลายเอกสารแล�ว 
หน�วยงานของรัฐสามารถท่ีจะทําลายเอกสารได�โดยไม�ต�องดําเนินการตามข้ันตอน การขออนุมัติทําลายเอกสาร 
โดยถือเปAนการทําลายเอกสารตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ส�วนท่ี 3   
การทําลาย ข�อ 69.2 ซ่ึงจะเปAนประโยชนHแก�หน�วยงานของรัฐในการลดข้ันตอนการทําลายเอกสารให�สะดวกและรวดเร็วข้ึน 
หนังสือ/เอกสารที่ขอทําความตกลงการทําลายเอกสารกับสํานักหอจดหมายเหตุแห2งชาติ กรมศิลปากร 
 1. ต�องเปAนเอกสารท่ีหน�วยงานของรัฐผลิตข้ึนเปAนประจํา มีปริมาณมาก และไม�มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรH เช�น เอกสารประเภทแบบฟอรHมหรือใบคําร�องต�าง ๆ 
 2. ต�องกําหนดอายุการเก็บหนังสือ/เอกสารแต�ละรายการให�ชัดเจน 
 3. หน�วยงานต�องส�งตัวอย�างหนังสือ/เอกสารท่ีจะขอทําความตกลงทุกรายการไปให�สํานักหอจดหมาย
เหตุแห�งชาติ กรมศิลปากร พิจารณาก�อน 
 4. เม่ือทําลายหนังสือ/เอกสารแล�ว ต�องส�งสําเนาเรื่องการทําลายเอกสารตามความตกลงให�แก�    
สํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ กรมศิลปากร เพ่ือเก็บเปAนสถิติการทําลายเอกสารด�วยทุกครั้ง 
ข้ันตอนการขอทําความตกลงการทําลายเอกสาร 
 ให8หน2วยงานระดับสํานัก/กอง ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ดําเนินการสํารวจเอกสารและจัดกลุ�มเอกสารเปAนแต�ละรายการ 
 2. กําหนดอายุการเก็บเอกสารของแต�ละรายการให�ชัดเจนตามความจําเปAนท่ีใช�ในการปฏิบัติงานและ
ตามระเบียบ ข�อบังคับ ของหน�วยงานท่ีกําหนดข้ึนไว�ใช�เองเปAนการเฉพาะ (ถ�ามี) 
 3. ผู�อํานวยการสํานัก/กอง พิจารณาให�ความเห็นชอบรายการเอกสารและอายุครบกําหนดของ
เอกสารท่ีจะขอทําความตกลง 
 4. ส�งเรื่องท่ีจะขอทําความตกลงการทําลายเอกสารให�สํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ กรมศิลปากร 
 5. รอผลการพิจารณาการขอทําความตกลงการทําลายเอกสารจากสํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ กรมศิลปากร 
 6. ดําเนินการทําลายเอกสารตามท่ีขอทําความตกลงกับสํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ กรมศิลปากร 
 7. แจ�งผลการทําลายเอกสารตามความตกลงให�สํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ กรมศิลปากร ทราบทุกครั้ง
เพ่ือเก็บไว�เปAนสถิติการทําลายเอกสารตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562 ข�อ 69.2

การทําความตกลงการทําลายเอกสาร 



คู�มือปฏิบัติงานด�านสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562 : ๘๓ 
 

 

 

ภาคผนวก 



1. หนังสือเวียน เรื่อง คําอธิบายการพิมพ�

หนั งสือราชการภาษาไทยด!วยโปรแกรม 

การพิมพ�ในเครื่องคอมพิวเตอร� และตัวอย)าง

การพิมพ� 

คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๘๔



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๘๕
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คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๘๖



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๘๗



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๘๘



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๘๙



104 คู่มือปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๙๐



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๙๑



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๙๒



2. แบบสําเร็จรูปหนังสือราชการภาษาไทยของ
กรมชลประทาน 

คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๙๓



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๙๔



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๙๕



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๙๖



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๙๗



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๙๘



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๙๙



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๐๐



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๐๑



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๐๒



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๐๓



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๐๔



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๐๕



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๐๖



เลขท่ี............../.............. กรมชลประทาน 
 ถนนสามเสน  กทม. 10300 

หนังสือฉบับนี้ให�ไว�เพ่ือรับรองว�า............(ชื่อ – สกุล)...........ตําแหน�ง.........................................
ตําแหน�งเลขท่ี......................ส�วน/กลุ�ม/ฝ9าย................................สํานัก/กอง...............................................กรมชลประทาน  
เงินเดือน/ค�าจ�าง ...................บาท  เริ่มรับราชการเม่ือ.......................ป<จจุบันยังรับราชการอยู� 

                                        ให�ไว�  ณ  วันท่ี................(ชื่อเดือน)................พ.ศ. .................. 
 

 
 (  ) 

 อธิบดีกรมชลประทาน 

คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๐๗



3. แบบเอกสารตามระเบียบว�าด�วยการรักษา

ความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบ

ว�าด�วยการรักษาความลับของทางราชการ 

(ฉบับที่  2)  พ.ศ .  2561 ประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดแบบเอกสารตาม

ระเบียบว�าด�วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และคําสั่งที่

เก่ียวข�อง 

คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๐๘



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๐๙



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๑๐



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๑๑



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๑๒



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๑๓



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๑๔

chuan
Line

chuan
Rectangle

chuan
Rectangle

chuan
Rectangle

chuan
Line

chuan
Rectangle

chuan
Rectangle

chuan
Rectangle

chuan
Rectangle



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๑๕
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คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๑๖

chuan
Rectangle



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๑๗

chuan
Rectangle



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๑๘

chuan
Rectangle

chuan
Rectangle



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๑๙

chuan
Rectangle



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๒๐

chuan
Rectangle



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๒๑

chuan
Rectangle



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๒๒

chuan
Rectangle



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๒๓

chuan
Rectangle



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๒๔

chuan
Rectangle



4. แบบและหนังสือที่เก่ียวข�องกับการเก็บรักษา

และการทําลายหนังสือ 

คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๒๕



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๒๖



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๒๗



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๒๘



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๒๙



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๓๐



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๓๑



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๓๒



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๓๓



การแบ�งพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ 
สํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาต ิและหอจดหมายเหตุแห�งชาตสิ�วนภูมิภาค 

หน�วยงาน พ้ืนที่รับผิดชอบ 
(เดิม) 

พ้ืนที่รับผิดชอบ 
(ตามประกาศกรมศิลปากร  
ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559) 

สถานที่ติดต�อ 

สํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาต ิ พื้นที่ในความรับผิดชอบ 
12 จังหวัด ได�แก� นนทบุรี 
สมุทรปราการ ปทุมธานี  
นครปฐม สมุทรสาคร  
ลพบุรี สระบุรี สิงห�บุรี  
อ�างทอง ชัยนาท 
อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา 

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 
3 จังหวัด ได�แก� นนทบุรี 
สมุทรปราการ ปทุมธานี  

สํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาต ิ
ถนนสามเสน แขวงวิชรพยาบาล 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพท0  0 2281 1599 

        0 2281 1666 
โทรสาร   0 2281 5341 

 0 2628 5172 
 0 2281 8883 

หอจดหมายเหตุแห�งชาต ิ
จันทบุรี 

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 
8 จังหวัด ได�แก� จันทบุรี 
นครนายก ปราจีนบุรี  
สระแก�ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ระยอง ตราด 

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 
7 จังหวัด ได�แก� จันทบุรี 
ปราจีนบุรี สระแก�ว 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
ตราด 

หอจดหมายเหตุแห�งชาติ 
จันทบุรี 
ศาลากลางเก�าจังหวัดจันทบุรี 
(หลังเดิม) ถนนท�าหลวง  
ตําบลวัดใหม� อําเภอเมือง  
จังหวัดจันทบุรี 22000 
โทรศัพท0  0 3932 3923 
โทรสาร   0 3932 3923 

หอจดหมายเหตุแห�งชาต ิ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจ2าสิริกิติ ์
พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม� 

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 
8 จังหวัด ได�แก� เชียงใหม�  
ลําพูน ลําปาง แม�ฮ�องสอน  
ตาก พิษณุโลก กําแพงเพชร 
นครสวรรค� 

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 
4 จังหวัด ได�แก� เชียงใหม�  
ลําพูน แม�ฮ�องสอน เชียงราย 

หอจดหมายเหตุแห�งชาติ 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจ�าสิริกิติ ์
พระบรมราชนิีนาถ เชียงใหม� 
ถนนสุเทพ ตาํบลสุเทพ  
อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม� 50200 
โทรศัพท0  0 5328 1424 
โทรสาร   0 5328 1425 

หอจดหมายเหตุแห�งชาต ิ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจ2าสิริกิติ ์
พระบรมราชินีนาถ ตรัง 

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 
5 จังหวัด ได�แก� ภูเก็ต ระนอง 
พังงา กระบี่ ตรัง 

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 
5 จังหวัด ได�แก� ภูเก็ต ระนอง 
พังงา กระบี่ ตรัง 

หอจดหมายเหตุแห�งชาติ 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจ�าสิริกิติ ์
พระบรมราชนิีนาถ ตรัง 
ถนนหนองยวน ตําบลทบัเที่ยง 
อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท0  0 7521 2504 
             0 7521 4045 
โทรสาร    0 7521 0896 

 

คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๓๔



- 2 - 
 

 
หน�วยงาน 

 

พ้ืนที่รับผิดชอบ 
(เดิม) 

พ้ืนที่รับผิดชอบ 
(ตามประกาศกรมศิลปากร  
ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559) 

 
สถานที่ติดต�อ 

หอจดหมายเหตุแห�งชาต ิ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา 
 

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 
8 จังหวัด ได�แก� พะเยา  
เชียงราย น�าน แพร� อุตรดิตถ0  
เพชรบูรณ0 พิจิตร สุโขทัย 
 

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 
10 จังหวัด ได�แก� พะเยา  
น�าน แพร� อุตรดิตถ0 พิจิตร  
สุโขทัย กําแพงเพชร  
พิษณุโลก ลําปาง ตาก 

หอจดหมายเหตุแห�งชาติ 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา 
ถนนซุปเปอร0ไฮเวย0 อําเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา 56000 
โทรศัพท0  0 5441 1051 
โทรสาร   0 5441 1052 

หอจดหมายเหตุแห�งชาต ิ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจ2าสิริกิติ ์
พระบรมราชินีนาถ ยะลา 

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 
4 จังหวัด ได�แก� ยะลา  
ปDตตาน ีนราธิวาส สตูล 

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 
3 จังหวัด ได�แก� ยะลา  
ปDตตาน ีนราธิวาส 

หอจดหมายเหตุแห�งชาติ 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจ�าสิริกิติ ์
พระบรมราชนิีนาถ ยะลา 
ถนนเทศบาล 2 ตําบลสะเตง 
อําเภอเมือง  
จังหวัดยะลา 95000 
โทรศัพท0  0 7324 4571 
โทรสาร   0 5321 6667 

หอจดหมายเหตุแห�งชาต ิ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจ2าสิริกิติ ์
พระบรมราชินีนาถ สงขลา 

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 
5 จังหวัด ได�แก� สงขลา ชุมพร 
สุราษฏร0ธานี นครศรีธรรมราช 
พัทลุง 

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 
6 จังหวัด ได�แก� สงขลา  
ชุมพร สุราษฏร0ธานี                   
นครศรีธรรมราช พัทลุง  
สตูล 

หอจดหมายเหตุแห�งชาติ 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจ�าสิริกิติ ์
พระบรมราชนิีนาถ สงขลา 
ถนนกาจนวนิช ตําบลหาดใหญ� 
อําเภอหาดใหญ�  
จังหวัดสงขลา 90110 
โทรศัพท0  0 7421 2562 
            0 7421 2479 
โทรสาร   0 7421 2182 

หอจดหมายเหตุแห�งชาต ิ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 
6 จังหวัด ได�แก� กาญจนบุรี 
ประจวบคีรีขันธ0 เพชรบุรี  
ราชบุรี สมุทรสงคราม  
สุพรรณบุรี 
 

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 
18 จังหวัด ได�แก� กาญจนบุรี 
ประจวบคีรีขันธ0 เพชรบุรี 
ราชบุรี สมุทรสงคราม 
สุพรรณบุรี ชัยนาท สระบุรี
นครนายก ลพบุรี นครปฐม 
นครสวรรค�  สมุทรสาคร
พระนครศรีอยุธยา สิงห�บุรี 
เพชรบูรณ� อ�างทอง อุทัยธานี 

หอจดหมายเหตุแห�งชาติ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท 
ตําบลสนามชัย อําเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 
โทรศัพท0  0 3553 5501 
โทรสาร   0 3553 5502 

 

คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๓๕



- 3 - 
 

 
หน�วยงาน 

 

พ้ืนที่รับผิดชอบ 
(เดิม) 

พ้ืนที่รับผิดชอบ 
(ตามประกาศกรมศิลปากร  
ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559) 

 
สถานที่ติดต�อ 

หอจดหมายเหตุแห�งชาต ิ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร  
อุบลราชธานี 
 

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 
19 จังหวัด ได�แก� อุบลราชธานี
นครราชสีมา บุรีรัมย0 สุรินทร0 
ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ  ยโสธร 
ร�อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม 
หนองคาย อุดรธานี ขอนแก�น
หนองบัวลําภู มหาสารคาม 
เลย กาฬสินธุ0 สกลนคร ชัยภูม ิ
 

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 
20 จังหวัด ได�แก� อุบลราชธานี 
นครราชสีมา บุรีรัมย0 สุรินทร0 
ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ  ยโสธร 
ร�อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม 
หนองคาย อุดรธานี ขอนแก�น
หนองบัวลําภู มหาสารคาม 
เลย กาฬสินธุ0 สกลนคร ชัยภูมิ
บึงกาฬ 

หอจดหมายเหตุแห�งชาติ 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 
อุบลราชธาน ี 
เลขที่ 74 หมู� 10  
ถนนเลี่ยงเมือง  
ตําบลแจระแม อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธาน ี34000 
โทรศัพท0  0 4528 5522  
            0 4528 5523 
โทรสาร   0 4528 5522 

 
 

 
 

คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๓๖



5. หนังสือตอบข�อหารือจากสํานักนายกรัฐมนตรี

คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๓๗



ภาคผนวก  ๓. แบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และคำาสั่งที่เกี่ยวข้อง 149
คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๓๘



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๓๙



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๔๐



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๔๑



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๔๒
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คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๔๓
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คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๔๔
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6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการใช�
ตํ าแหน�งทางวิชาการเป�นคํานํ าหน�านาม 

พ.ศ. 2536 

ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีว� าด� วยงาน 

สารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 

หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/913 

ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๔๕



คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๔๖
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คูมือปฏิบัติงานดานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ : ๑๔๗
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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ  (ฉบับที่  ๓)   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  
เพื่อระบุตําแหน่ง  ประเภทตําแหน่ง  และระดับตําแหน่งของข้าราชการพลเรือน  และพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ให้สอดคล้องกับตําแหน่ง  ประเภทตําแหน่ง  และระดับตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นนั้นรวมทั้งกําหนดให้พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นมีหน้าที่ทําสําเนาหนังสือและ
รับรองสําเนาหนังสือนั้นได้ด้วย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๖๐”  

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๓๑  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

งานสารบรรณ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 
“สําเนาหนังสือตามวรรคหนึ่งให้มีคํารับรองว่า  สําเนาถูกต้อง  โดยให้ข้าราชการพลเรือนหรือ

พนักงานส่วนท้องถ่ินประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  หรือประเภททั่วไป  ระดับชํานาญงาน  ขึ้นไป
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นที่เทียบเท่า  หรือพนักงานราชการ  ซึ่งเป็นเจ้าของเร่ืองที่ทําสําเนาหนังสือนั้น 
ลงลายมือชื่อรับรอง  พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจง  ตําแหน่ง  และวัน  เดือน  ปีที่รับรอง  ไว้ที่ขอบล่างของหนังสือ” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ  ๖๗  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

“ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ  ประกอบด้วยประธานกรรมการ
และกรรมการอีกอย่างน้อยสองคน  โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  หรือประเภทท่ัวไป  ระดับชํานาญงาน  ขึ้นไป  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น 
ที่เทียบเท่า” 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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7. คําสั่ง  ระเบียบ  ประกาศ  และหนังสือเวียน

ที่เก่ียวข�องของกรมชลประทาน 
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8. สํา เนาคําสั่ งแต�งตั้ งคณะทํางานจัดทํา
คู� มื อกา รป ฏิบั ติ ง านด านสารบรรณของ 
กรมชลประทาน  ( ฉบั บปรั บปรุ ง )  แล ะ 
จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร างความเข าใจ
เก่ียวกับคู�มือการปฏิบัติงานด านสารบรรณฯ 
ป/งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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บรรณานุกรม 

กรมศิลปากร การส�งมอบเอกสารประวัติศาสตร� และการทําลายเอกสาร (เอกสารประกอบการสัมมนา)
 กรุงเทพมหานคร : กลุ�มวิจัยและบริหารเอกสาร สํานักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ, ๒๕๕๒  
กิจคณิตพงศ3    อินทอง, พลตรี  เทคนิคการเขียนบันทึกเสนอและการเกษียนหนังสือ กรุงเทพมหานคร : 
 ห�างหุ�นส�วน จํากัด  ภาพพิมพ3, 2552                  
นภาลัย   สุวรรณธาดา, อดุล  จันทรศักด์ิ  และกิจคณิตพงศ3 อินทอง, พันเอก เทคนิคการเขียนหนังสือ 
 หนังสือโต$ตอบและรายงานการประชุม  พิมพ3ครั้งท่ี ๕ (ปรับปรุงแก�ไข) กรุงเทพมหานคร : 
 ห�างหุ�นส�วนจํากัดภาพพิมพ3, 2550 
นภาลัย   สุวรรณธาดา, อดุล  จันทรศักด์ิ  เทคนิคการเขียนหนังสือ หนังสือโต$ตอบและรายงาน 
 การประชุม พิมพ3ครั้งท่ี 7 (ปรับปรุงแก�ไข) กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ3ภาพพิมพ3, 2554 
ประวีณ  ณ นคร บทเรียนด$วยต$นเอง การเขียนหนังสือติดต�อราชการและธุรกิจ พิมพ3ครั้งท่ี 9 
 กรุงเทพมหานคร : สวัสดิการสํานักงาน ก.พ., 2549 
พิทยา    อินทรบรรลือ, การปฏิบัติตามระเบียบว�าด$วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 (เอกสารประกอบการบรรยาย) สํานักข�าวกรองแห�งชาติ 2553 
ราชบัณฑิตยสถาน   ไขป0ญหาภาษาไทย ฉบับราชบัณฑิตย3สถาน พิมพ3ครั้งท่ี 4 แก�ไขเพ่ิมเติม กรุงเทพฯ :  
 ห�างหุ�นส�วนจํากัด อรุณการพิมพ3, ๒๕56 
ราชบัณฑิตยสถาน หลักเกณฑ�การใช$เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอ่ืน ๆ หลักเกณฑ�การเว$นวรรค 
 หลักเกณฑ�การเขียนคําย�อ ฉบับราชบัณฑิตย3สถาน พิมพ3ครั้งท่ี  7 (แก�ไขเพ่ิมเติม) 
 กรุงเทพฯ : ห�างหุ�นส�วนจํากัด อรุณการพิมพ3, ๒๕๕๑ 
สุปDญญา  ชมจินดา การใช$ราชาศัพท�ให$ถูกต$องตามระเบียบหลักเกณฑ� (เอกสารประกอบการบรรยาย) 
 สํานักงานราชบัณฑิตยสถาน 2561 
สํานักงาน ก.พ. ระเบียบว�าด$วยการรักษาความปลอดภัยแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ และระเบียบว�าด$วย 
 การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔  กรุงเทพมหานคร : ห�างหุ�นส�วนจํากัด 
 น่ํากังการพิมพ3, ๒๕๕๒ 
สํานักงาน ก.พ. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด$วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และปรับปรุงแก$ไข  
 (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 ) พร$อมคําอธิบาย  พิมพ3ครั้งท่ี 22 กรุงเทพมหานคร :   
 สวัสดิการสํานักงาน ก.พ., 2554 
สํานักงาน ก.พ. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด$วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และปรับปรุงแก$ไข 
 (ฉบับท่ี  ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘) และภาคผนวก พิมพ3ครั้งท่ี 22 กรุงเทพมหานคร สํานักพิมพ3
 ส�มหวาน, ๒๕๕๑ 
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