ตอน ๒
เรื่องที่ควรทราบ

-๑๕๑-

ความเป็นมาและการดําเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ บก.ทท.
ความหมาย
ระบบสารบรรณอิเล็ก ทรอนิกส์ หมายความว่า การรั บส่ งข้ อมู ล ข่ าวสารหรื อหนั งสือผ่ า น
ระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
สํานักนายกรัฐมนตรี (สร.) ให้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการ รับ-ส่งข้อมูลข่าวสาร
และหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เพิ่มเติมในภาคผนวก ๖ ท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการ
ที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในราชการ ประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่
ความเป็นมา
๑. ตามที่ ผู้ บั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด (พลเอก บุ ญ สร้ า ง เนี ย มประดิ ษ ฐ์ ) ได้ ล งนามคํ า สั่ ง
กองทั พ ไทย (เฉพาะ) ที่ ๑๔๙/๕๑ ลง ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณา
การปรับปรุงระบบงานสารบรรณ กองทัพไทย โดยมีเจ้ากรมสารบรรณทหารเป็นประธาน ผู้แทน กรมเสนาธิการร่วม
กับผู้แทนสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหารเป็นกรรมการ
๒. กรมสารบรรณทหาร ได้ดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทยว่าด้วยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๕๑
ในข้อ ๖.๖ กล่าวคือ ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นเอกสาร
ที่เป็นหลักฐานในทางราชการ
๒.๒ ปรั บ ปรุ งแก้ ไขระเบี ยบสํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี ว่ าด้ ว ยงานสารบรรณ (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๘ กล่าวคือ ข้อ ๔ ให้เพิ่มนิยามคําว่า “อิเล็กทรอนิกส์” และคําว่า “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”
ระหว่างนิยามคําว่า “หนังสือ” และ “ส่วนราชการ” ในข้อ ๖ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
“ข้อ ๙ หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่
๙.๖ ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”
๒.๓ แต่ ง ตั้ ง คณะทํ า งานพั ฒ นาระบบงานสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ขึ้ น โดยมี
รองเจ้ า กรมสารบรรณทหาร เป็ น ประธาน ซึ่ ง คณะทํ า งานได้ เ ดิ น ทางศึ ก ษาและดู ง านหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
จํานวน ๖ ครั้ง ชมการสาธิตของบริษัทเอกชนที่ออกแบบระบบ ๒ ครั้ง ประชุมคณะทํางาน ๗ ครั้ง ข้อสรุป
ของคณะทํางานฯ มีมติให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร เป็นผู้ออกแบบระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทําให้เป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์และค่าปรนนิบัติ
บํารุงรายปี กรมสารบรรณทหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลรายละเอียดของระบบงานสารบรรณที่ปฏิบัติงานด้วยเอกสาร
/การรับ...

-๑๕๒การรับ-ส่งหนังสือราชการ การลงทะเบียน รับ-ส่งหนังสือ การกําหนดเลขที่หนังสือโดยอัตโนมัติ การแนบไฟล์
เอกสาร การค้น หาและติด ตามเส้น ทางเดิน หนัง สือ การพิม พ์ร ายงานทะเบีย น รับ -ส่ง หนัง สือ ของ
ส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อให้โปรแกรมระบบงานใช้งานแบบ Webpage ในเครือข่าย
Intranet ของกองบัญชาการกองทัพไทย มีสภาพใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานด้วยเอกสาร สะดวกและง่ายต่อ
การใช้งาน
ต่ อ มา ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศทหาร กรมการสื่ อ สารทหาร ได้ ดํ า เนิ น การออกแบบ
โปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบและจัดทําเป็นคู่มือการใช้งานโปรแกรม (User Manual)
รวมทั้งได้มีการทดลองใช้ในกรมสารบรรณทหารและหน่วยขึ้นตรง ตั้งแต่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เป็นต้นมา
เพื่อนําร่องการปฏิบัติงาน ในการรับ-ส่งเอกสาร ระหว่างส่วนราชการระหว่างการใช้งานโดยมีการประชุม
เจ้าหน้าที่ เพื่อหารือปัญหาข้อขัดข้องระหว่างการปฏิบัติงานรวมทั้งปรับแก้ไขโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์และ
มีความเสถียรต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นจนการใช้งานถือได้ว่ามีความสมบูรณ์
โดยในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ ได้มีการจัดทําพิธีส่งมอบระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
อย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุม กรมสารบรรณทหาร ชั้น ๒ อาคาร ๔ กองบัญชาการกองทัพไทย
เหตุผลที่สําคั ญอีกประการหนึ่ง คือ จากเหตุการณ์อุทกภัยที่ เกิดขึ้ นในห้ วง ต.ค.-พ.ย.๕๔
ที่ผ่านมานั้น เป็นภัยพิบัติที่ร้ายแรง ส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก ต่อการรับ-ส่งเอกสารของ ศูนย์รับ-ส่งเอกสาร
ของกองบัญชาการกองทัพไทยและการนําสารของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย และจากหน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาในศูนย์รับ-ส่งเอกสาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยเฉพาะงานที่มีความสําคัญและเร่งด่วน
ส่งผลให้เอกสารบางเรื่องต้องเกิดความล่าช้า
กรมสารบรรณทหารได้วางแผนและแก้ไขปัญหาวิกฤตดังกล่าวในเบื้องต้น ดังนี้
๑. จัดชุดนําสารเคลื่อนที่ส่วนหน้า โดยใช้รถยนต์ในช่วงแรกและมอเตอร์ไซค์ในช่วงน้ําท่วมสูง
ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวก รวดเร็ว และคล่องแคล่ว
๒. ดําเนินการส่ง Fax แจ้งให้ส่วนราชการทราบเป็นหลักและเอกสารฉบับจริง ส่งตามไป
ในภายหลัง
ผลการดําเนินการ อํานวยความสะดวกให้กับหน่วยงานได้ในระดับหนึ่งและจากนโยบาย
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น
หากได้ มี ก ารนํ า ระบบงานสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ ง านแล้ ว จะช่ ว ยลดปั ญ หาและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ เกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นส่วนรวมได้
การดําเนินการในปี งป.๕๔
ได้ทดลองใช้งานในระบบกับส่ วนราชการนําร่อง ๓ หน่วย ได้แก่ สถาบันวิชาการป้องกั น
ประเทศ, กรมการสื่อสารทหาร และกรมสารบรรณทหาร (โดยกรมการสื่อสารทหารและกรมสารบรรณทหาร
ได้ทดลองจนถึงระดับกองงาน)
/ผลการดําเนินงาน...

-๑๕๓ผลการดําเนินงาน
ศูนย์รับ-ส่ง กรมการสื่อสารทหาร
- บุคลากรมีความชํานาญเข้าใจระบบเป็นอย่างดี
- ระบบการใช้งานบางครั้งล่าช้า
- คอมพิวเตอร์ขัดข้องบางครั้ง (ระบบ)
- หน้าจอมีความสะดวกต่อการใช้งานดีแล้ว
ศูนย์รับ-ส่ง กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- บุคลากรเข้าใจระบบเป็นอย่างดี
- ระบบโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี
- บางช่วงเวลาระบบเกิดความล่าช้า
- หน้าจออํานวยความสะดวกต่อการใช้งานเพียงพอ
ศูนย์รับ-ส่ง กองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพไทย (สบ.ทหาร)
- บุคลากรมีความชํานาญ ไม่คอ่ ยพบปัญหา
- มีปัญหาไฟดับ (นาน ๆ ครั้ง)
- หน้าจออํานวยความสะดวกดีแล้ว
แนวทางแก้ไข
ระบบเกิดความล่าช้า เนื่องจากเดิมคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบเป็นเพียงคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
ธรรมดา เมื่ อ เพิ่ ม จํ า นวนหน่ ว ยทดลองนํ า ร่ อ งและมี ข้ อ มู ล ในระบบมากขึ้ น จึ ง ทํ า ให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า
ปัจจุบัน สส.ทหาร ได้ให้ยืม Server ๑ เครื่อง และส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย อีก ๑ เครื่อง
ซึ่งอยู่ระหว่างทําการทดลองใช้ แต่เนื่องจากเป็น Server เก่าการแก้ไขปัญหาความล่าช้าอาจจะแก้ไขได้ใน
ระดับหนึ่ง
การดําเนินการในปี งป.๕๕ และ งป.๕๖ สําหรับในปีงบประมาณ ๕๕ ได้เพิ่มหน่วยนําร่อง
อี ก ๒ หน่ ว ย ได้ แ ก่ กรมกํ า ลั ง พลทหาร และสํ า นั ก งานปลั ด บั ญ ชี ท หาร ซึ่ ง ได้ อ บรมในระดั บ ผู้ บ ริ ห าร
กรมกําลังพลทหาร จนถึงระดับเจ้าหน้าที่ธุรการ รับ-ส่ง ของแต่ละกองงาน
สําหรับวงรอบในการปฏิบัติที่สําคัญ สรุปดังนี้
๑. ส่งกําลังพลของศูนย์รับ-ส่ง กลางของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย จนถึง
ระดับกองเข้ารับการอบรม
๒. ทดลองระบบฯ
๓. เชื่อมต่อระบบฯ (ปล่อยสัญญาณระหว่างศูนย์รับ-ส่ง กองบัญชาการกองทัพไทย/กองทัพไทย
ไปยังศูนย์รับ-ส่งกลาง ของส่วนราชการจนถึงระดับกอง)
๔. อบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบฯ (Admin)
/การดําเนินการ...

-๑๕๔การดําเนินการในปี งป.๕๗ ได้อบรมเจ้ าหน้าที่ดูแลระบบฯ (Admin) และกํ าลั งพลของ
ศูนย์รับ-ส่งกลาง ของส่วนราชการใน บก.ทท. จนถึงระดับกอง ทดลองการใช้งานเวอร์ชั่น 2.0
การดําเนินการในปี งป.๕๘ ได้อบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบฯ (Admin) และกํ าลั งพลของ
ศู นย์ รั บ-ส่ งกลาง ของส่ วนราชการในกองบั ญชาการกองทัพ ไทย จนถึ งระดั บ กอง (เพิ่ ม เติ ม ) และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการร่างหนังสือราชการให้ทุกส่วนราชการทดลองใช้งานมีการจัดหาซอฟแวร์ระบบลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกส์ โดยแผนงาน C 4 I มีการพัฒนาด้วย Framework CodeIgniter 2.0 มีการออกแบบสําหรับ
การพั ฒ นาระบบงานที่ มี ข นาดใหญ่ การพั ฒ นาระบบจะทํ า เป็ น โมดู ล แยกจากกั น ทํ า ให้ ง่ า ยในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ เพิ่มฟังก์ชั่น การสแกนเอกสารอัตโนมัติ การเข้ารหัสข้อมูลเพิ่มเติม การบีบอัดข้อมูลไฟล์แนบ
การจัดเก็บและแยกหมวดหมู่เอกสาร ทั้งนี้ได้จัดประชุมผู้แทนส่วนราชการเพื่อทราบและทําความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ ตั ว ชี้ วั ด และผลการใช้ ง านระบบรวมทั้ ง จั ด ชุ ด ติ ด ตามประเมิ น ผล และสอบถามปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ ง
เพื่อนํามากําหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงการใช้งานต่อไป
แผนการดํ า เนิ น การในปี งป.๕๙ - ๖๒ พั ฒ นาสู่ ก ารใช้ ง านที่ ส ามารถใช้ ร ะบบลายเซ็ น
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้ส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ทุกหน่วยนําระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพึงพอใจครบถ้วนทุกขั้นตอน ควบคู่กับการพัฒนาแก้ไข กฎ
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันด้วย
สรุปข้อดี ข้อเสีย การใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Mil-Doc)
๑. ข้อดี ในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ ประหยัด เวลา เนื่ อ งจากในระบบงานสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส ามารถเชื่ อมต่ อ
ระหว่างศูนย์รับ-ส่งกลาง ของกองบัญชาการกองทัพไทย/กองทัพไทย และศูนย์รับ-ส่งกลาง ของส่วนราชการ
ในกองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อทั้งสองส่วนเปิดระบบฯ จะสามารถส่งข้อมูลและรับข้อมูลระหว่างหน่วย
ได้ทันที (ไม่ต้องนําสาร)
๑.๒ ประหยัดกระดาษ ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ หรือรองหัวหน้าส่วนราชการลงนาม
ในเอกสารแล้ว ไม่ต้องสําเนาแจกจ่ายให้กับ หน่วยราชการขึ้นตรงของส่วนราชการโดยใช้การการส่งข้อมูล
ผ่านไปในระบบฯ แทน
๑.๓ สามารถติ ดตามเส้ นทางเดิ น ทางเอกสารว่ า ขณะนี้ อยู่ ที่ ใ ด เพื่ อตรวจสอบติ ด ตาม
ความล่าช้าเอกสาร จัดเก็บข้อมูลสถิติ เพื่อจัดทําและเก็บรวบรวมรายงานสถิติข้อมูลเอกสารรับเข้าและส่งออก
ของแต่ละส่วนราชการ
๑.๔ สามารถดําเนินการส่งข้อมูลได้ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน หน่วยสามารถเปิดระบบฯ
และตรวจสอบข้อมูลเอกสารได้โดยไม่ต้องคอยพลนําสารของแต่ละส่วนราชการ รับหรือส่งเอกสารตัวจริง
๑.๕ เชื่ อ มต่ อ ข้ อ มู ล ในการรายงานความคื บ หน้ า ด้ า นเอกสารให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทราบ
ผ่านระบบ VPN โดยใช้อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมคือ IPAD หรือ IPHONE ให้กับผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้า
ส่วนราชการรับทราบ
/๑.๖ เก็บข้อมูล...

-๑๕๕๑.๖ เก็บข้อมูลไว้ในระบบ Data base (ระบบฐานข้อมูล) สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้
๑.๗ สามารถส่ ง ผ่ า นข้ อ มู ล ระหว่ า งศู น ย์ รั บ -ส่ ง ของส่ ว นราชการในกองบั ญ ชาการ
กองทัพไทย โดยไม่ต้องผ่านศูนย์รับ-ส่ง กองบัญชาการกองทัพไทย/กองทัพไทย
๑.๘ สามารถส่ ง เอกสารระหว่ า งส่ ว นราชการได้ ต ลอดเวลา ในกรณี ที่ เ กิ ด ภั ย พิ บั ติ
(น้ํ า ท่ ว มหรื อ เหตุ ก ารณ์ อื่ น ๆ) โดยหากนํ า สารของหน่ ว ย ไม่ ส ามารถส่ ง เอกสารช่ ว งที่ เ กิ ด ภั ย พิ บั ติ ไ ด้
สะดวก รวดเร็ว และทันเวลา โดยเฉพาะหน่วยที่ไกลหรือหน่วยที่ประสบภัยพิบัติได้
๒. ข้อเสีย อาจจะเป็นการเพิ่มกระดาษ ในกรณีที่นําสารจากภายนอกเข้ามาและส่งข้อมูลให้
ศูนย์รับ-ส่งกลาง ของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อพิมพ์ใบปะหน้าและสิ่งที่ส่งมาด้วยออกมา
แนวทางแก้ไข เมื่อระบบเสถียรแล้วต่อไปเอกสารฉบับจริง (เป็นเรื่องที่ไม่สําคัญ) เก็บไว้
ที่ศูนย์เก็บเอกสารกองบัญชาการกองทัพไทย
กรณีที่ไฟฟ้าดับหรือระบบล่ม ทําให้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้
แนวทางการแก้ไข
ปรับเปลี่ยนวิธีการรับ-ส่ง เอกสารมาปฏิบัติงานในแบบเดิม กล่าวคือ นําที่หนังสือในระบบฯ
มาลงบันทึกด้วยมือ (Manual) ในสมุดทะเบียนรับ-ส่ง และเมื่อไฟฟ้ามา หรือระบบฯ ใช้งานได้ให้กลับมาใช้
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Mil-Doc) เหมือนเดิม
๑. ใช้เครื่องสํารองไฟ (UPS) ที่มีอยู่ประจําแต่ละเครื่องจะใช้งานได้ต่ออีกระยะเวลาหนึ่ง
๒. ตรวจสอบและจดบันทึกข้อมูลเมนูรายงานยอดอยู่เสมอ เพื่อทราบที่รับเอกสาร เข้า-ออก
ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อทําบันทึกลงทะเบียนเอกสารรับ - ส่ง แบบเดิม (ด้วยมือ) ได้หรือสามารถตรวจสอบจาก
ทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร ที่ได้ส่งเอกสารให้กับแต่ละหน่วยได้
๓. โทรศัพท์แจ้งให้ กองพัฒนาระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร
(กพร.ศทส.สส.ทหาร) ทราบ และขอที่เอกสารรับเข้า-ส่งออก เพื่อนํามาบันทึกข้อมูลในสมุดทะเบียนเอกสาร
รับ-ส่ง (แบบเดิม) แทน และหากไฟฟ้าหรือระบบสามารถใช้งานได้เป็นปกติ สามารถปรับจากการบันทึกข้อมูล
แบบเดิมเข้าในระบบได้ โดยการนําที่หนังสือที่ใช้ไปเข้าในระบบได้
๔. การเพิ่มเติมเครื่องมือ (tool) อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ต่อการใช้งาน สามารถทําได้
แต่ต้องดูว่าสามารถเขียน Program เพิ่มเติมอีกได้หรือไม่ ซึ่งจากการทดลองในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพไทย
(แจ้งวัฒนะ) มีหลายรายการที่กําลังดําเนินการอยู่ และได้ปรับแก้ไขแล้ว อาทิ การสรุปยอดจํานวนหน่วย
ในภาพรวม การแจ้งเตือนกรณีลืมหรือไม่ได้แนบไฟล์เอกสาร, การแจ้งเตือนให้มีเสียงเรียกเข้ากรณีมีเอกสารใหม่
เข้ามา, การใช้ Ipad สืบค้นข้อมูล
๕. หน่วยใช้งานมีเครื่องมือ, คนไม่เพียงพอ เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนระบบฯ
สิ่งที่อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
๕.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
/๕.๒ เครื่องอ่าน...

-๑๕๖๕.๒ เครื่องอ่านเอกสาร (Scanner) (แบบธรรมดาหรือความเร็วสูง)
๕.๓ เครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer) (แบบธรรมดาหรือแบบเลเซอร์)
แนวทางการดําเนินการ (เครื่องมือ, คน, ระบบฯ)
- กรณีเครื่องมือให้สํารวจสิ่งอุปกรณ์ที่มีอยู่ว่าพร้อมหรือไม่ และอาจจะต้องจัดหาเพิ่มเติม
หากมีความจําเป็นเร่งด่วน
- บุคลากร (กําลังพล) ที่มีอยู่เพียงพอหรือมีความชํานาญและถนัดใช้งานคอมพิวเตอร์หรือไม่
- ระบบฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร ดําเนินการให้ในภาพรวม
- คู่มือการปฏิบัติงาน สามารถ Download หรือสั่งพิมพ์ได้ที่ website กองบัญชาการกองทัพไทย
(rtarf.2 mi.th)
สรุปฟังก์ชั่นการทํางานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน
- การรับ-ส่งเอกสาร
- การติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติ การดูเส้นทางการรับ-ส่งเอกสาร และสถานะของหนังสือ
- การส่งคืน และขอคืนหนังสือ
- การจองที่หนังสือ
- การค้นหาหนังสือ
- การร่าง การตรวจหนังสือ
- การเก็บประวัติการแก้ไขการร่างหนังสือ
- การพิมพ์รายงาน

๑

ลําดับ

สําเนาหนังสือเวียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
๑.๑ สําเนาหนังสือเวียนเพื่อทราบ
- สําเนาคําสั่งแต่งตั้ง โอน ย้าย
- สําเนาหนังสือเวียนจากส่วนราชการอื่น
ฯลฯ
๑.๒ สําเนาหนังสือเวียนเพื่อถือปฏิบัติ
- สําเนาหนังสือเวียนจากสํานักงาน ก.พ. เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนชั้นเงินเดือน
- สําเนาหนังสือเวียนจากสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เรื่อง การให้บําเหน็จความชอบ
เป็นกรณีพิเศษ
ฯลฯ

ชื่อเรื่อง

เก็บไว้จนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลง
ทําลายได้ตามระเบียบฯ
ข้อ ๖๖ - ๗๐

เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ทําลายได้ตามระเบียบฯ
ข้อ ๖๖ - ๗๐

กําหนดอายุการเก็บ

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ขอสงวนต้นฉบับ
หนังสือเวียน
จากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ขอสงวนต้นฉบับ
หนังสือเวียน
จากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

เหตุผล

ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารบริหารบุคคล

แนวทางการพิจารณากําหนดอายุการเก็บเอกสาร (เฉพาะด้านบริหารงานบุคคล)
ของ สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

หมายเหตุ

-๑๕๗-

๒

ลําดับ

เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ทําลายได้ตามระเบียบฯ
ข้อ ๖๖ - ๗๐

๒.๒ การสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น
เอกสารประกอบ เช่นเดียวกับข้อ ๒.๑

-

เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
ทําลายได้ตามระเบียบฯ
ข้อ ๖๖ - ๗๐

เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ทําลายได้ตามระเบียบฯ
ข้อ ๖๖ - ๗๐

กําหนดอายุการเก็บ

หนังสือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
แบบฟอร์มใบสมัคร
บัญชีรวมคะแนน
ประกาศผลสอบ

การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
๒.๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เอกสารประกอบด้วย
- หนังสือขออนุมัติดําเนินการสอบ
- ประกาศการรับสมัคร
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ
- กระดาษคําตอบ

ชื่อเรื่อง

ผู้ที่เข้ามาในระบบราชการ
แล้ว เมื่อมีการสอบเลื่อน
ระดับสอบเสร็จแล้วไม่
จําเป็นต้องเก็บเอกสาร
ไว้นาน

เหตุผล
หากมีข้อโต้แย้งสิทธิ์
ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการ
ภายใน ๑ ปีแรกของ
การสอบ

หมายเหตุ

-๑๕๘-

๓

ลําดับ

- สมุดทะเบียนสถิติวันลา ของข้าราชการ/
ลูกจ้างประจํา
- รายงานประจําเดือน (งบวันลา, วันมาปฏิบัติ
ราชการในแต่ละเดือน ของข้าราชการ/
ลูกจ้างประจํา

หลักฐานการลงเวลามาปฏิบตั ิราชการ
เอกสารประกอบด้วย
- ใบลงเวลาปฏิบัติราชการประจําวันของ
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา
- ใบลาประเภทต่าง ๆ

ชื่อเรื่อง

สําหรับไว้ตรวจสอบ กรณีมี
ปัญหาเกิดขึ้น เช่น
- กรณีของหายจําได้หา
- ปัญหาในเรื่องทํา
นิติกรรม สัญญา
- ตรวจสอบกรณีมี
การเซ็นชื่อแทนกัน
ส่วนราชการบางแห่งมีการทํา
นิติกรรมสัญญา จึงจําเป็นต้อง
เก็บ ๑๐ ปี สําหรับส่วนราชการ
ที่ไม่มีการทํานิติกรรมสัญญา
ไม่จําเป็นต้องเก็บถึง ๑๐ ปี

เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
ทําลายได้ตามระเบียบฯ
ข้อ ๖๖ - ๗๐

เหตุผล

เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
ทําลายได้ตามระเบียบฯ
ข้อ ๖๖ - ๗๐

กําหนดอายุการเก็บ

ลูกจ้างชั่วคราวไม่ต้อง
เก็บเช่นเดียวกับ
ข้าราชการ

หมายเหตุ

-๑๕๙-

ชื่อเรื่อง

การลาศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ดูงาน ในประเทศ
และต่างประเทศ
๔.๑ ลาศึกษาต่อภายในประเทศ
เอกสารประกอบด้วย
- หนังสืออนุมัติโควตาลาศึกษาต่อประจําปี
การศึกษาของกระทรวงฯ (ประเภท ก)
- หนังสืออนุญาตจากกรมเจ้าสังกัดให้สมัคร
สอบเข้าศึกษาต่อ
- หนังสือขออนุมัติลาศึกษาต่อของข้าราชการ
- หนังสือสัญญาผูกพันข้าราชการที่ขอลาศึกษาต่อ
- สัญญาค้ําประกันข้าราชการผู้ลาศึกษาต่อ
- คําสั่งกรมเจ้าสังกัด อนุญาตให้ข้าราชการลา
ศึกษาต่อ
- รายงานผลการศึกษาในแต่ละภาคเรียน
- หนังสือรายงานตัวกลับเข้ารับราชการหลังสําเร็จ
การศึกษา

ลําดับ

๔
เก็บไว้ตลอดไป

กําหนดอายุการเก็บ

๑. เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การทํานิตกิ รรมสัญญา
ซึ่งมีอายุความทางคดี
เมื่อมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น
๒. ใช้ตรวจสอบ อ้างถึง กรณี
มีการร้องเรียน เช่น ศึกษา
ไม่จบ เป็นต้น

เหตุผล

ทุนประเภท ก หมายถึง
กรม/กระทรวงคัดเลือก
และส่งไปศึกษาใน
สถานศึกษาเป็นโครงการ
ความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษา กับ
กระทรวงศึกษาธิการ
ประเภท ข หมายถึง
ผู้ลาศึกษาต่อต้องไป
สมัครสอบคัดเลือกด้วย
ตนเอง
กับทางสถานศึกษา

หมายเหตุ

-๑๖๐-

ลําดับ

- คําสั่งกรมเจ้าสังกัดให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ
หลังสําเร็จการศึกษา
- สําเนารายงานผลสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
พร้อมหลักฐาน Transcript of Record
- วิทยานิพนธ์/หรือผลงานวิจัย (กรณีศึกษา
ต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี)
- สัญญาขอขยายระยะเวลาการลาศึกษาต่อ
การลาศึกษาต่อ)

ชื่อเรื่อง

กําหนดอายุการเก็บ

เหตุผล

หมายเหตุ

-๑๖๑-

ลําดับ

๔.๒ ลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
เอกสารประกอบด้วย
- รายละเอียดของโครงการ/หลักสูตร เงื่อนไข
คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนการศึกษา
- หนังสือ/หลักฐานการตอบรับให้ทุนการศึกษา
- หนังสือเห็นชอบ/อนุมัติให้ข้าราชการลาศึกษาต่อ
จากกระทรวงเจ้าสังกัด
- หนังสือสัญญาผูกพันข้าราชการที่ขอลาศึกษาต่อ
- สัญญาค้ําประกันข้าราชการผู้ลาศึกษาต่อ
- คําสั่งกรมเจ้าสังกัด อนุญาตให้ข้าราชการลา
ศึกษาต่อ
- รายงานผลการศึกษาในแต่ละภาคเรียน
- หนังสือรายงานตัวกลับเข้ารับราชการหลังสําเร็จ
การศึกษา
- คําสั่งกรมเจ้าสังกัดให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ
หลังสําเร็จการศึกษา

ชื่อเรื่อง

เหตุผล
๑. เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การทํานิตกิ รรมสัญญา
ซึ่งมีอายุความทางคดี
เมื่อมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น
๒. ใช้ตรวจสอบ อ้างถึง
กรณีมีการร้องเรียน เช่น
ศึกษาไม่จบ เป็นต้น

กําหนดอายุการเก็บ
เก็บไว้ตลอดไป

หมายเหตุ

-๑๖๒-

ลําดับ

- รายงานผลสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพร้อม
หลักฐาน Transcript of Record
- รายงานผลการปฏิบัติการวิจัย/การไปเจรจาธุรกิจ/
การประชุมนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ฯลฯ
(กรณีลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน วิจัย ประชุม
สัมมนา ณ ต่างประเทศ โดยรับทุนประเภท ๑ (ข)
ต้องใช้แบบฟอร์มการรายงาน
ตามที่กรมวิเทศสหการ กําหนด)

ชื่อเรื่อง

กําหนดอายุการเก็บ

เหตุผล

ทุนประเภท ๑ (ข)
ได้แก่ ทุนทีผ่ ่าน
กรมวิเทศสหการ

หมายเหตุ

-๑๖๓-

๕

ลําดับ

กําหนดอายุการเก็บ

๕.๒ การเลื่อนข้าราชการดํารงตําแหน่งสูงขึ้นในระดับควบ/ เก็บไว้ในแฟ้มประวัติและ
ทําลายพร้อมแฟ้มประวัติ
นอกระดับควบ/เลื่อนทางวิชาการ (ว, วช, ชช)
เอกสารประกอบด้วย
- แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ
เก็บไว้ตลอดไป
- เอกสารงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ

การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย ยืมตัว ลาออก ขอกลับ
เข้ารับราชการ
๕.๑ การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก/คัดเลือก เก็บไว้ในแฟ้มประวัติและ
ทําลายพร้อมแฟ้มประวัติ
เอกสารประกอบด้วย
- หนังสือรายงานตัว
- เอกสารการสมัคร เช่น ใบสมัคร คุณวุฒิ การศึกษา
สําเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการเปลี่ยน
ชื่อ/นามสกุล

ชื่อเรื่อง

เพื่อประโยชน์สําหรับนักวิจัย
ในการศึกษาข้อมูลและ
สํานักงาน ก.พ. จะเก็บไว้
ตลอดไปเพื่อป้องกันการเสนอ
ผลงานซ้ํา

เหตุผล

หมายเหตุ

-๑๖๔-

ลําดับ
เก็บไว้ในแฟ้มประวัติและ
ทําลายพร้อมแฟ้มประวัติ

กําหนดอายุการเก็บ

เก็บไว้ในแฟ้มประวัติและ
๕.๔ การโยกย้ายข้าราชการ
ทําลายพร้อมแฟ้มประวัติ
เอกสารประกอบด้วย
- แบบคําร้องขอย้าย
- เอกสารการสมัครสอบ (กรณีย้ายข้าราชการที่ได้รับ
วุฒิเพิ่มขึ้น)
- หนังสือเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งใน
ตําแหน่งที่สอบได้ (กรณีย้ายข้าราชการที่ได้รับวุฒิ
เพิ่มขึ้น)

๕.๓ การโอนข้าราชการ
เอกสารประกอบด้วย
- แบบคําร้องขอโอน
- สําเนา ก.พ. ๗
- สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ
- สําเนาคุณวุฒิการศึกษา
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- สําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล

ชื่อเรื่อง

เหตุผล

หมายเหตุ

-๑๖๕-

ลําดับ

๕.๖ การลาออก
เอกสารประกอบด้วย
- หนังสือขอลาออกจากราชการ
- คําสั่งอนุมัติการลาออกจากราชการ

๕.๕ การยืมตัวข้าราชการ
เอกสารประกอบด้วย
- หนังสือโต้ตอบระหว่างหน่วยงาน/ส่วนราชการที่
ขอยืมตัวข้าราชการมาปฏิบัติงาน กับหน่วยงาน/
ส่วนราชการเจ้าของอัตราตกลงยินยอมให้ยมื ตัว
ข้าราชการ
- คําสั่งกรม

ชื่อเรื่อง

เก็บไว้ในแฟ้มประวัติและ
ทําลายพร้อมแฟ้มประวัติ

เก็บไว้ในแฟ้มประวัติและ
ทําลายพร้อมแฟ้มประวัติ

กําหนดอายุการเก็บ

เหตุผล

หมายเหตุ

-๑๖๖-

ลําดับ

กําหนดอายุการเก็บ

๕.๗ การขอกลับเข้ารับราชการ
เก็บไว้ในแฟ้มประวัติและ
ทําลายพร้อมแฟ้มประวัติ
เอกสารประกอบด้วย
- แบบฟอร์มหนังสือขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ
- สําเนา ก.พ. ๗
- สําเนาคําสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจาก
ราชการ
- ประวัติการรับราชการที่ผ่านมาก่อนการลาออก
และหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา
ที่ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ ๖
- ประวัติการทํางานหลังจากลาออกจากราชการ
จนถึงวันยื่นใบสมัครขอกลับเข้ารับราชการ และ
หนังสือรับรองความประพฤติ/การทํางานจาก
สถาบัน (ถ้ามี)

ชื่อเรื่อง

เหตุผล

หมายเหตุ

-๑๖๗-

๖

ลําดับ

- รายละเอียดแผนงานปรับปรุงระบบงาน และกําหนด
ตําแหน่งต่าง ๆ
- รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ลักษณะงานของตําแหน่งต่าง ๆ
- รายละเอียดแผนอัตรากําลังที่สํานักงาน ก.พ. อนุมัติ

การจัดทําแผนอัตรากําลัง/การกําหนดตําแหน่ง
เอกสารประกอบด้วย
- มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง

ชื่อเรื่อง

หลังจากจัดทําแผนอัตรา
กําลังใหม่แล้ว เก็บไว้
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
ทําลายได้ตามระเบียบฯ
ข้อ ๖๖ - ๗๐

เก็บไว้ตลอดไป

กําหนดอายุการเก็บ

ปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕๒๖ ข้อ ๕๗

เพื่อใช้ในการอ้างอิง

เหตุผล

หมายเหตุ

-๑๖๘-

๗

ลําดับ

วินัย
๗.๑ การดําเนินการทางวินัย
เอกสารประกอบด้วย
- หนังสือร้องเรียน
- บันทึกความเห็นของผู้บังคับบัญชาแต่ละ
ระดับชั้น
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเท็จจริง
- รายงานสรุปความเห็นของคณะกรรมการ
สอบสวนหาข้อเท็จจริงเสนอกรม
- คําสั่งลงโทษข้าราชการทางวินัยหรือให้ออกจาก
ราชการ
- รายงานการลงโทษและการดําเนินการทางวินัย
- หนังสืออุทธรณ์คําสั่งลงโทษข้าราชการทางวินัย
(กรณีมีการอุทธรณ์)
- หนังสือร้องทุกข์ (กรณีไม่สามารถอุทธรณ์)

ชื่อเรื่อง
กําหนดอายุการเก็บไม่เท่ากัน
ตามความหนักเบาของ
ความผิด ดังนี้
๑. เรื่องร้องเรียน ไต่สวน
โดยไม่ต้องตั้งกรรมการ
เก็บไว้ไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี
ทําลายได้ตามระเบียบฯ
ข้อ ๖๖ - ๗๐
๒. เรื่องผิดวินัยที่ไม่ต้อง
อุทธรณ์ เก็บไว้ไม่น้อย
กว่า ๕ ปี
๓. เรื่องผิดวินัยร้ายแรง
ภายหลังการสอบสวน
และพิจารณาโทษเสร็จ
สิ้นแล้ว เก็บไว้ไม่น้อย
กว่า ๑๐ ปี
ทําลายได้ตามระเบียบฯ
ข้อ ๖๖ - ๗๐

กําหนดอายุการเก็บ
ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕๒๖ ข้อ ๕๗ และหนังสือ
สํานักงาน ก.พ.
ที่ สร ๐๙๐๖/ว ๖ ลงวันที่
๘ มิถุนายน ๒๕๑๔

เหตุผล
หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ
จะขอสงวนเอกสาร
รายการนี้ทั้งหมด

หมายเหตุ

-๑๖๙-

ลําดับ

กําหนดอายุการเก็บ
หลังสิ้นสุดอายุความบังคับคดี
เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
ทําลายได้ตามระเบียบฯ
ข้อ ๖๖ - ๗๐

ชื่อเรื่อง

๗.๒ การดําเนินคดีทางศาล
๗.๒.๑ คดีแพ่ง เอกสารประกอบด้วย
- สํานวนคําฟ้อง/ร้องเรียนกล่าวหาผู้กระทํา
ความผิด (คู่กรณี) รายละเอียด ประวัติ
ความเป็นมา มูลเหตุในการฟ้อง พร้อม
เอกสารพยานหลักฐานต่าง ๆ เช่น ภาพถ่าย
เทปบันทึกเสียง สัญญา ฯลฯ
- หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้แทน
ของส่วนราชการในการติดต่อประสานงาน
และดําเนินคดีทางศาล
- หมายศาลต่าง ๆ เช่น หมายเรียกพยาน
สืบพยาน นัดฟังผลคําพิพากษาของศาล
ฯลฯ
- รายงานผลการพิจารณาคดีคําพิพากษา
ของศาล

ปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕๒๖ ข้อ ๕๗

เหตุผล
อายุความมี ๒ ประเภท
๑. อายุความฟ้องร้อง
๒. อายุความบังคับคดี
คดีแพ่งจะเกี่ยวกับเรื่อง
- ผิดสัญญา/ข้อตกลง
- ชดใช้ค่าเสียหายกรณี
ละเมิด
- ชําระหนี้ตามสัญญา
เช่า/เช่าซื้อทรัพย์สิน
ฯลฯ
- ชดใช้ตามสัญญา
ค้ําประกัน
- ขอให้เป็นบุคคล
ล้มละลาย
- บุกรุก/รุกล้าํ เขต
หวงห้าม

หมายเหตุ

-๑๗๐-

ลําดับ

๗.๒.๒ คดีอาญา เอกสารประกอบด้วย
- เอกสารประกอบเช่นเดียวกับข้อ ๗.๒.๑

ชื่อเรื่อง
หลังจากคดีสิ้นสุดแล้ว
เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
ทําลายได้ตามระเบียบฯ
ข้อ ๖๖ - ๗๐

กําหนดอายุการเก็บ

เหตุผล

หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ จะขอสงวน
เอกสารรายการนี้ตาม
ความสําคัญของคดี

หมายเหตุ

-๑๗๑-

หลังพ้นจากราชการแล้ว
เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
ทําลายได้ตามระเบียบฯ
ข้อ ๖๖ - ๗๐

หลังจากเลิกจ้างแล้ว ๑ ปี
ทําลายได้ตามระเบียบฯ
ข้อ ๖๖ - ๗๐

แฟ้มประวัติขา้ ราชการ ลูกจ้างประจํา
เอกสารประกอบด้วย
- ข้อมูลชีวประวัติของข้าราชการ
- หลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าราชการ เช่น การแต่งตั้ง
เลื่อนขั้นเงินเดือน การพัฒนาความรู้ความสามารถ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับจํานวนวันลาหยุด
ราชการ ขาดราชการ มาสาย ความสามารถพิเศษ
ราชการพิเศษ ฯลฯ

แฟ้มประวัติลกู จ้างชั่วคราว

๘

กําหนดอายุการเก็บ

ชื่อเรื่อง

ลําดับ
ปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕๒๖ ข้อ ๕๗

เหตุผล

หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ จะขอสงวน
ไว้เฉพาะแฟ้มประวัติ
รับราชการระดับ ๘
ขึ้นไป และแฟ้ม
ประวัติลูกจ้างที่มี
ความชํานาญการ
พิเศษ

ยกเว้นข้าราชการบาง
รายที่ทายาทมีสิทธิ์ที่
จะได้รับการสงเคราะห์
เป็นพิเศษ ส่วนราชการ
นั้นอาจวางระเบียบเก็บ
แฟ้มประวัติข้าราชการ
เกินกว่า ๑๐ ปี ได้ตาม
ที่เห็นสมควร

หมายเหตุ

-๑๗๒-

๙

ลําดับ

ก.พ. ๗
เอกสารประกอบด้วย
- ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว
- ข้อมูลวันครบเกษียณอายุ วันบรรจุเข้ารับราชการ
ประเภทข้าราชการ การได้รับโทษทางวินัย

ชื่อเรื่อง
หลังพ้นจากราชการแล้ว
ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
ทําลายได้ตามระเบียบฯ
ข้อ ๖๖ - ๗๐

กําหนดอายุการเก็บ
ปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕๒๖ ข้อ ๕๗

เหตุผล

หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ จะขอสงวน
ไว้เฉพาะ ก.พ. ๗ ของ
ข้าราชการระดับ ๘
ขึ้นไป และลูกจ้างผู้มี
ความชํานาญการ
พิเศษ

หมายเหตุ

-๑๗๓-

ชื่อเรื่อง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๑๐.๑ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ มงกุฎไทย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ช้างเผือก (ให้แก่ ข้าราชการ/
ลูกจ้าง/ชาวต่างประเทศ/ผู้วายชนม์)
เอกสารประกอบด้วย
- แบบบัญชีรายชื่อบุคคลที่พึงได้รับพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชฯ ประจําปี (แบบ น.ร. ๖)
- แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติ ผลงาน/ความดีความชอบ
อันเป็นประโยชน์แก่ราชการ/สาธารณชน ของบุคคล
ซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ (แบบ น.ร. ๓)
- แบบบัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพาย (แบบ น.ร. ๔)
- แบบบัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นต่ํากว่าสายสะพาย (แบบ น.ร. ๕)
- หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ และ
รับรองคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ลําดับ

๑๐
เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
และต้องบันทึกลงแฟ้ม
ประวัติบุคคลเรียบร้อยแล้ว
ทําลายได้ตามระเบียบฯ
ข้อ ๖๖ - ๗๐

กําหนดอายุการเก็บ

เหตุผล
การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ ใด ชั้นตราใด
แก่บุคคลใด ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ในบัญชีท้ายระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
(บัญชี ๗, บัญชี ๑๕)

หมายเหตุ

-๑๗๔-

ลําดับ

กําหนดอายุการเก็บ
เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
ทําลายได้ตามระเบียบฯ
ข้อ ๖๖ - ๗๐

เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
ทําลายได้ตามระเบียบฯ
ข้อ ๖๖ - ๗๐

ชื่อเรื่อง

- รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองฯ
- การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่
ข้าราชการกรณีพิเศษ

๑๐.๒ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
ดิเรกคุณาภรณ์
(ให้แก่ บุคคลผูท้ ําคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ/หรือ
บริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์)
เอกสารประกอบด้วย
- เอกสารผลงาน/หรือหลักฐานการบริจาค ทรัพย์สิน
เช่น ใบอนุโมทนาบัตร หนังสือโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ
- แบบหนังสือรับรองแสดงผลงาน (แบบ น.ร. ๑)
หรือแบบหนังสือรับรองแสดงรายการบริจาค
ทรัพย์สิน (แบบ น.ร. ๒) แล้วแต่กรณี
- หนังสือรับรองมูลค่าแห่งทรัพย์สินที่บริจาค
(กรณีการบริจาคทรัพย์สินที่มิใช่เงิน)

ปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕๒๖ ข้อ ๕๗

เหตุผล

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นใด
ให้แก่บุคคลใด ให้เป็นไป
ตามที่กําหนดไว้ในบัญชี
ท้ายพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์
พ.ศ.๒๕๓๘

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ขอสงวนเอกสารรายการ
นี้ทั้งหมด

หมายเหตุ

-๑๗๕-

ลําดับ

- รายงานการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อพิจารณา
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

- หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน
ที่ได้รับบริจาค
- แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติ ผลงาน/ความดีความชอบ
อันเป็นประโยชน์แก่ราชการ/สาธารณชน ของบุคคล
ซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ (แบบ น.ร. ๓)
ชั้นสายสะพาย (แบบ น.ร. ๔)
- แบบบัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นต่ํากว่าสายสะพาย (แบบ น.ร. ๕)
- แบบบัญชีรายชื่อบุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชฯ ประจําปี (แบบ น.ร. ๖)
- หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ และ
รับรองคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ชื่อเรื่อง

เก็บไว้ตลอดไป

กําหนดอายุการเก็บ

เหตุผล

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ขอสงวนเอกสารรายการ
นี้ทั้งหมด

หมายเหตุ

-๑๗๖-

ลําดับ

๑๐.๓ การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
เอกสารประกอบด้วย
- แบบประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณา
ขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
(แบบ ร.ด.ม. ๑)
- แบบเสนอผลงาน เพื่อขอพระราชทานเหรียญ
ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา (แบบ ร.ด.ม. ๒)

ชื่อเรื่อง
เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
ทําลายได้ตามระเบียบฯ
ข้อ ๖๖ - ๗๐

กําหนดอายุการเก็บ
ปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕๒๖ ข้อ ๕๗

เหตุผล
เหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา
เป็นเหรียญซึ่ง
พระมหากษัตริย์
พระราชทานแก่ทหาร
ตํารวจ ข้าราชการ
ประชาชน ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในทาง
ศิลปวิทยา อันเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
ประเทศชาติ ต้องมี
ผลงานประการใด
ประการหนึ่ง ดังนี้คือ.๑. คิดค้นความรู้ระบบ/
กรรมวิธี/หรือประดิษฐ์
สิ่งใหม่เป็นผลสําเร็จ
๒. ได้แสดงให้เป็นที่
ปรากฏว่ามีฝีมือและ
ชื่อเสียงยอดเยี่ยม
ในทางศิลปวิทยา

หมายเหตุ

-๑๗๗-

ชื่อเรื่อง

ต้นฉบับคําสั่งต่างๆ
ตัวอย่างคําสั่ง เช่น
- คําสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ/โอน/ย้าย/ลาออก
- แต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตําแหน่ง/รักษาราชการ
แทน
- แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
- อนุญาตให้ข้าราชการลาศึกษาต่อ
- เลื่อนเงินเดือน
ฯลฯ

การพิจารณาความดีความชอบ
เอกสารประกอบด้วย
- แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา

ลําดับ

๑๑

๑๒
บันทึกลงใน ก.พ. ๗ แล้ว
เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
ทําลายได้ตามระเบียบฯ
ข้อ ๖๖ - ๗๐

เก็บไว้ตลอดไป

กําหนดอายุการเก็บ

ปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕๒๖ ข้อ ๕๗

เหตุผล
เฉพาะตัวคําสั่งเท่านั้น
ให้หน่วยงานเก็บเรียง
ตามลําดับในแต่ละปี

หมายเหตุ

-๑๗๘-

ชื่อเรื่อง

๑๓ การประชุมคณะกรรมการต่างๆ
(การประชุมที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล)
เอกสารประกอบด้วย
- หนังสือเชิญประชุม
- ระเบียบวาระการประชุม
- เอกสารประกอบการประชุม
- รายงานการประชุม
- บันทึกการประชุม
- หนังสือนําส่งรายงานการประชุม
ฯลฯ

ลําดับ
เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
ทําลายได้ตามระเบียบฯ
ข้อ ๖๖ - ๗๐

กําหนดอายุการเก็บ
ปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕๒๖ ข้อ ๕๗

เหตุผล
หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ จะขอสงวน
เฉพาะเอกสาร
การประชุมของหัวหน้า
ส่วนราชการ และ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

หมายเหตุ

-๑๗๙-

-๑๘๐การทําลายเอกสารทางราชการ
การจั ด เก็ บ และการทํ า ลายเอกสารราชการ เป็ น องค์ ป ระกอบสํ า คั ญ ของงานสารบรรณ
ในการบริหารเอกสารราชการให้มีประสิทธิภาพ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
กําหนดให้ส่วนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องถือปฏิบัติในการทําลายเอกสารราชการ ซึ่งระเบียบฯ ได้กําหนดขั้นตอน
วิ ธีการ ในการปฏิบัติไว้ แ ล้ว รวมทั้ งกํา หนดให้ต้ องส่งบั ญ ชีรายชื่ อเอกสารที่ประสงค์จ ะทําลายในแต่ ล ะปี
ให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรพิจารณาก่อน ทั้งนี้ เพื่อให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
พิจารณาสงวนรักษาเอกสารราชการที่มีคุณค่าไว้สําหรับเป็นข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการอ้างอิง
สําหรับเอกสารที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ไม่ขอสงวนไว้ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
จะแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของเอกสารดําเนินการทําลายเอกสารดังกล่าวได้ โดยวิธีการเผา หรือขาย หรือวิธีอื่นใด
แล้วแต่กรณีต่อไป
การทําลายเอกสารราชการที่สิ้นกระแสการใช้งานแล้วนั้น เป็นกระบวนการในการบริหารงาน
เอกสารของส่วนราชการขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งเป็นผลดีสําหรับส่วนราชการนั้น ๆ ในการลดจํานวนเอกสารที่ไม่จําเป็นลง
ทําให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกภายใต้พื้นที่และอุปกรณ์การจัดเก็บเอกสารที่มีอยู่ หน่วยงาน
จะดูเป็นระเบียบขึ้น รวมทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณด้วย
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ได้กําหนดให้ส่วนราชการ
ต่าง ๆ ถือปฏิบัติในการทําลายเอกสารราชการเป็นประจําทุกปี โดยกําหนดไว้ในส่วนที่ ๓ เรื่อง การทําลาย
ข้อ ๖๖ ถึง ๗๐

-๑๘๑ขั้นตอนการทําลายเอกสารราชการ
๑. การสํ า รวจเอกสารที่จ ะทํ า ลาย ระเบีย บฯ ข้อ ๖๖ กํ าหนดให้ เจ้า หน้าที่ผู้รั บผิดชอบ
ในการเก็บเอกสารสํารวจเอกสารที่ครบกําหนดอายุการเก็บในปีนั้น ให้จัดทําบัญชีขอทําลายตามแบบที่ ๒๕
ในระเบียบฯ เสนอผู้บังคับบัญชาระดับต้น การสํารวจเอกสารเพื่อทําลายควรทําอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒. การแจ้งผลการสํารวจให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมพิจารณา ให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้น
เสนอบั ญ ชี ข อทํ า ลายให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการระดั บ กรม (อธิ บ ดี ห รื อ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ) พิ จ าณาแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการทําลายเอกสาร (ผู้บังคับบัญชาระดับต้นอาจเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการขึ้นไปได้)
๓. คณะกรรมการทําลายเอกสาร ระเบียบฯ ข้อ ๖๗ กําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการทํ า ลายเอกสาร ประกอบด้ ว ยข้ า ราชการตั้ ง แต่ ร ะดั บ ๓ ขึ้ น ไป ไม่ น้ อ ยกว่ า ๓ คน
เพื่อทําหน้าที่พิจารณาเอกสารที่จะขอทําลาย
๔. หน้าที่ของคณะกรรมการทําลายเอกสาร ตามระเบียบฯ ข้อ ๖๘
๔.๑ พิจารณาบัญชีขอทําลายเอกสาร
๔.๒ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าเอกสารเรื่องใดยังไม่ควรทําลาย และควรขยาย
เวลาการเก็บไว้เมื่อใด ให้ลงความเห็นไว้ในช่องการพิจาณา
๔.๓ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการมี ค วามเห็ น ว่ า เอกสารเรื่ อ งใดควรให้ ทํ า ลาย ให้ ก รอก
เครื่องหมายลงในช่องการพิจารณา
๔.๔ เสนอรายงานผลการพิจารณา พร้อมทั้งบันทึกความเห็นขัดแย้งของคณะกรรมการ
(ถ้ามี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
๔.๕ ควบคุมการทําลายเอกสารที่ได้รับอนุมัติให้ทําลายได้ จากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
และผ่านขั้นตอนตามระเบียบฯ แล้ว เมื่อทําลายเอกสารเรียบร้อยแล้วให้ทําบันทึก
ลงนามร่วมกัน เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติทราบ
๕. การพิจารณาสั่งการทําลายเอกสาร ระเบียบฯ ข้อ ๖๙ กําหนดว่าเมื่อหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมได้รับรายงานจากคณะกรรมการทําลายเอกสารแล้ว ให้พิจารณาสั่งการดังนี้
๕.๑ ถ้าเห็นว่าเรื่องใดยังไม่ควรทําลายให้สั่งการให้เก็บเอกสารนั้นไว้ก่อน
๕.๒ ถ้า เห็ น ว่ า เรื่ อ งใดควรทํ า ลายได้ ให้ส่ ง บั ญ ชี ห นั งสื อ ขอทํ า ลายให้ ห อจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณาก่อน เว้นแต่เอกสารประเภทที่ได้ขอทําความตกลง
กั บ หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ กรมศิ ล ปากร แล้ ว ไม่ ต้ อ งส่ ง บั ญ ชี ไ ปให้ พิ จ ารณา
เมื่ อ ทํ า ลายเสร็ จ แล้ ว ให้ ส่ ง บั ญ ชี ร ายการเอกสารที่ ไ ด้ ทํ า ลายตามข้ อ ตกลงให้
หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ กรมศิล ปากร ๑ ชุ ด เพื่ อรวบรวมเป็ นสถิติ ก ารทํ าลาย
เอกสารต่อไป
๖. การพิ จ ารณาของหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ กรมศิ ล ปากร ตามระเบี ย บฯ ข้ อ ๗๐
กําหนดให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณารายการในบัญชีเอกสารขอทําลาย แล้วแจ้งผล
/การพิจารณา...

-๑๘๒การพิจารณาให้ส่วนราชการนั้นทราบภายใน ๖๐ วัน เมื่อส่วนราชการได้รับแจ้งผลการพิจาณาของหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร แล้ว ให้ปฏิบัติตามนั้น หากต้องส่งเอกสารบางส่วนให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากร เอกสารส่วนที่เหลือจะทําลายได้เมื่อได้รับหนังสือแจ้งผลการตรวจรับเอกสารขอสงวนครบก่อนแล้ว
จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
๗. การทําลายเอกสาร เอกสารที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ให้ความเห็นชอบ
ให้ส่วนราชการทําลายได้แล้ วนั้น ส่วนราชการสามารถดําเนินการทําลายได้โดยการเผาหรือการขายเป็น
เศษกระดาษโดยมิให้เอกสารนั้นอ่านเป็นข้อความได้ แล้วนําเงินรายได้จากการขายส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป
เมื่อทําลายเรียบร้อยแล้วให้คณะกรรมการทําลายเอกสาร ทําบันทึกเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมทราบต่อไป โดยไม่ต้องแจ้งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

-

-

คําอธิบาย
คําอธิบาย ๑
คําอธิบาย ๒
คําอธิบาย ๓
คําอธิบาย ๔
คําอธิบาย ๕
คําอธิบาย ๖

ความหมายของงานสารบรรณ
วิธีการบันทึก
การเขียนและการพิมพ์
การกําหนดตัวเลขสําหรับใช้เป็นหัวข้อ
การทําสําเนา
รายงานการประชุม

-๑๘๔คําอธิบาย ๑ ความหมายของงานสารบรรณ
ตามระเบียบข้อ ๖ ได้ให้ความหมายของคําว่า “งานสารบรรณ” ไว้ว่า หมายถึง “งานที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทํา การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย” ซึ่งเป็น
การกํ า หนดขั้ น ตอนและขอบข่ า ยของงานสารบรรณ ว่ า เกี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งอะไรบ้ า ง แต่ ใ นทางปฏิ บั ติ
การบริหารงานเอกสารทั้งปวง จะเริ่มตั้งแต่การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จด จํา ทําสําเนา ส่งหรือสื่อข้อความ
รั บ บั น ทึ ก จดรายงานการประชุ ม สรุ ป ย่ อ เรื่ อ ง เสนอ สั่ ง การ ตอบ ทํ า รหั ส เก็ บ เข้ า ที่ ค้ น หา ติ ด ตาม
และทําลาย ทั้งนี้ ต้องเป็นระบบที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพเพื่อประหยัดเวลา
แรงงาน และค่าใช้จ่าย
ผู้ ที่ จ ะทํ า งานสารบรรณได้ ดี จํ า เป็ น ต้ อ งรู้ ง านธุ ร การด้ ว ย เช่ น การติ ด ต่ อ โต้ ต อบ และ
ประสานงาน รู้จักความควรหรือไม่ควร มีความคล่องแคล่วว่องไว นอกจากนั้นต้องมีความรู้ทางด้านภาษา
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทย และควรรู้ระบบข่าวสารทั้งปวง สามารถพิมพ์ดีดได้ เมื่อมีความจําเป็น
จะต้องกระทําการปฏิบัติงานสารบรรณ หากมีส่วนเกี่ยวข้องงานทางเทคนิคควรติดต่อประสานกับผู้ที่มีความรู้
ทางเทคนิคนั้น ๆ โดยตรงด้วย ผู้ที่ทํางานสารบรรณที่เกี่ยวกับการประชุมจะต้องมีความสามารถในการจด
รายงานการประชุม และสามารถถอดความคิดเห็นของที่ประชุมออกมาได้ถูกต้องและเข้าใจได้ดี
เนื่องจากงานสารบรรณเป็นงานที่มีอยู่ทุกหน่วยงาน เพราะการดําเนินงานทั้งปวงไม่ว่าจะเป็น
งานเล็กน้อยหรืองานใหญ่ ต้องดําเนินงานด้วยระบบเอกสาร ดังนั้นจึงต้องมีผู้ควบคุมรับผิดชอบงานสารบรรณ
โดยมีหน้าที่สอดส่องดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานไปด้วยความเรียบร้อย ตําแหน่งที่ควบคุมรับผิดชอบ
งานสารบรรณ อาจกําหนดไว้แตกต่างกันตามความสําคัญและลักษณะของหน่วยงานนั้น ๆ โดยอาจมีตําแหน่งสูง
จนถึงตําแหน่งต่ํา เช่น อธิบดี เจ้ากรมสารบรรณทหาร เลขานุการกรม ผู้อํานวยการกองกลาง หัวหน้าแผนก
หรือหัวหน้างานสารบรรณ นายทหารฝ่ายสารบรรณ และจ่าจังหวัด เป็นต้น ส่วนฐานะของหน่วยงานอาจเป็น
กรม กอง แผนก หรือหน่วยงานที่เล็กกว่าแผนกก็ได้

-๑๘๕คําอธิบาย ๒ วิธีการบันทึก
ระเบียบข้อ ๑๖.๓ กําหนดให้บันทึกเป็นหนังสือราชการประเภทหนึ่ง เนื่องจากเป็นหนังสือ
ที่เจ้าหน้าที่ทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ซึ่งจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ
โดยปกติการจัดทําบันทึกเป็นเรื่องภายในของหน่วยราชการ เพื่ออํานวยความสะดวกในการติดต่อและสั่งงาน
ภายในของหน่ ว ยราชการนั้ น ๆ ดั ง นั้ น ระเบี ย บจึ ง กํ า หนดให้ มี หั ว ข้ อ เฉพาะชื่ อ หรื อ ตํ า แหน่ ง ที่ บั น ทึ ก ถึ ง
สาระสํ า คั ญ ของเรื่ อ งกั บ ชื่ อ และตํ า แหน่ ง ของผู้ บั น ทึ ก อย่ า งไรก็ ดี ผู้ บั น ทึ ก อาจกํ า หนดหั ว ข้ อ เพิ่ ม ขึ้ น
จากที่ระเบียบกําหนดก็ได้ เช่น ให้มีชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง เลขที่หนังสือออก เป็นต้น
หลักการบันทึก ควรแยกเป็นเรื่อง ๆ และควรมีหัวข้อแต่ละเรื่องว่า ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร
ทําไม อย่างไร เพื่อสะดวกในการพิจารณาสั่งการ
การบันทึก โดยปกติให้บันทึกหน้าเดียว และเว้นหน้ากระดาษด้านซ้ายมือ เพื่อสะดวกในการเก็บ
เข้าแฟ้ม
ลักษณะของวิธีก ารบันทึก จําแนกได้เป็น ๕ ประเภท คือ บันทึ กย่ อเรื่อง บันทึ กรายงาน
บันทึกความเห็น บันทึกสั่งการ และบันทึกติดต่อ
บันทึกฉบับหนึ่งอาจใช้วิธีการบันทึกหลายลักษณะรวมกันก็ได้
บันทึกย่อเรื่อง คือการเขียนหรือพิมพ์ โดยเก็บข้อความย่อจากต้นเรื่องเฉพาะประเด็นสําคัญ
แต่ให้เข้าใจเรือ่ งเพียงพอที่จะสั่งงานได้โดยไม่ผิดพลาด
ก่ อ นบั น ทึ ก ย่ อ ผู้ บั น ทึ ก จะต้ อ งตั้ ง หั ว ข้ อ เรื่ อ งว่ า ใคร อะไร ที่ ไ หน เมื่ อ ไร ทํ า ไม อย่ า งไร
เป็นข้อ ๆ ไว้ก่อนแล้วจึงอ่านเรื่องให้ตลอด เพื่อจับประเด็นสําคัญของเรื่อง เขียนเป็นข้อความสั้น ๆ การเรียบเรียง
ให้เรียบเรียงเป็นข้อ ๆ ขั้นแรกพยายามย่อเรื่องตามลําดับข้อความของหนังสือที่อีกฝ่ายหนึ่งติดต่อมาก่อน
และขั้นต่อไป ปรับปรุงแก้ไขลําดับใหม่เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น
การเสนอเรื่องบั นทึ กย่อจะต้องจัดเรื่ องให้ เรียบร้อย ตอนที่เป็ นประเด็นสําคั ญในต้ นเรื่อง
ให้ขีดเส้นใต้หรือติดกระดาษคั่นหน้าตามหัวข้อที่เรียบเรียง เขียนข้อความหรือเลขหมายที่กระดาษคั่นให้สะดวก
แก่การพลิกอ่าน
หนังสือฉบับใดที่มีข้อความสําคัญไม่อาจจะย่อลงให้สั้นได้อีก ให้เสนอไปทั้งเรื่อง โดยทําเป็น
บันทึกต่อเนื่อง ความสําคัญตอนใดในหนังสือที่ต้องการให้เป็นที่สังเกตในการพิจารณาสั่งการของผู้บังคับบัญชา
ให้ยกข้อความสําคัญในตอนนั้นบันทึกเสนอไปด้วย
บันทึกรายงาน คือ การรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาในเรื่องที่ปฏิบัติหรือประสบพบเห็น หรือ
สํารวจสืบสวนซึ่งเกี่ยวกับราชการ
ถ้าเป็นการรายงานเรือ่ งในหน้าที่ ให้เขียนรายงานข้อเท็จจริงให้ละเอียด
ถ้าเป็นรายงานเรื่องที่ได้รับมอบหมายเฉพาะ ให้รายงานทุกเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาต้องการทราบ
หรือสนใจ
/ถ้าเป็นเรื่อง...

-๑๘๖ถ้าเป็นเรื่องนอกเหนือหน้าที่ซึ่งอาจเป็นประโยชน์แก่ราชการด้วยความหวังดีให้เขียนรายงาน
ให้สั้นเอาแต่ข้อความที่จําเป็น แต่แยกเป็นหัวข้อไว้ต่างหาก
ถ้าเป็นรายงานจะต้องให้ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจ ให้ผู้รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบ
การพิจารณาของผู้บังคับบัญชาด้วย
บันทึกความเห็น คือ ข้อความที่เขียนหรือพิมพ์แสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเกี่ยวกับเรื่อง
ที่บันทึกว่า อะไร เมื่อไร ที่ไหน ใคร ทําไม อย่างไร เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อช่วยประกอบการพิจารณาสั่งการ
บันทึกนี้จะทําเป็นบันทึกต่อเนื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือต่อท้ายบันทึกย่อเรื่อง หรือบันทึก
รายงานก็ได้ โดยสรุปประเด็นที่เป็นเหตุแล้วจึงเขียนความเห็นที่เป็นผล
ในกรณีที่เป็นบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา ถ้าเป็นเรื่องที่จะสั่งการได้หลายทาง ให้บันทึกความเห็น
ถึงผลดีผลเสียในการเลือกสั่งการทางใดทางหนึ่ง
ถ้าความเห็นนั้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่งใด ก็ให้แนบตัวบทหรือข้อความ
ของกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเสนอไปด้วย
บัน ทึ กสั่ ง การ คือ ข้อ ความที่ ผู้ บั ง คับ บั ญ ชาเขี ย นหรื อ พิ ม พ์ สั่ ง การไปยั งผู้ ใ ต้ บัง คั บบั ญ ชา
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
บันทึกติดต่อ คือ การเขียนหรือพิมพ์ข้อความติดต่อภายในระหว่างหน่วยงานหรือระหว่าง
เจ้าหน้าที่ในสังกัดเดียวกัน
ในกรณีที่มีก ารอ้า งถึง หนัง สือ ที่เ คยติด ต่อ กัน หรือ มีสิ่ง ที่ส่ง มาด้ว ยให้ร ะบุไ ว้ใ นข้อ ความ
ที่บันทึกด้วย

-๑๘๗คําอธิบาย ๓ การเขียนและการพิมพ์
การเขียนและการพิมพ์ หมายถึง การทําให้เกิดลายลักษณ์อักษรเป็นข้อความบนกระดาษ
การเขียน ส่วนใหญ่จะใช้ในการร่างหนังสือ บันทึก จดรายงานการประชุม และใช้ในกรณีที่
ส่ ว นราชการไม่มี เ ครื่ องพิ ม พ์ ดีดหรื อ เครื่องคอมพิ วเตอร์ ลัก ษณะการเขียนทั่ ว ไปจะต้องเขี ยนให้อ่ านและ
เข้าใจง่าย
เอกสารบางลักษณะที่ต้องเขียนเป็นแบบพิเศษ เช่น งานอาลักษณ์ ต้องใช้ลายมือและตัวเขียน
โดยเฉพาะ
การพิ ม พ์ หมายถึ ง การพิ ม พ์ โ ดยใช้ เ ครื่ อ งพิ ม พ์ ปกติ แ ล้ ว งานใดที่ เ ป็ น เอกสารทั่ ว ๆ ไป
สามารถใช้เครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ เพื่อให้อ่านง่ายและสามารถทําสําเนาได้ง่าย
ผู้พิมพ์ควรมีความระมัดระวังในการพิมพ์ กล่าวคือ พิมพ์ไม่ตก มีความรู้ในตัวสะกด การันต์ตัวย่อ
และควรมีความรู้รอบตัวนอกเหนือจากการพิมพ์หนังสืออีก เช่น เข้าใจข้อความในหนังสือนั้น จัดวรรคตอนได้
ถูกต้องเมื่อจําเป็น รู้หลักภาษา รู้แบบหนังสือราชการ ชื่อส่วนราชการ ชื่อและตําแหน่งในวงราชการรู้จักและ
อ่านลายมื อผู้ร่ างที่เกี่ยวข้องได้ดี พิจารณาการใช้กระดาษ วางรู ปหนั งสื อ สามารถจัดลํ าดับและแบ่งงาน
ให้เหมาะสม และรู้จักการปรนนิบัติรักษาเครื่องพิมพ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ
๑. การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย โดยใช้เครื่องพิมพ์ดีด
๑.๑ การกั้นระยะในการพิมพ์
๑.๑.๑ ในบรรทัดหนึ่งให้ตั้งจังหวะเคาะของพิมพ์ดีดไว้ ๗๐ จังหวะเคาะ
๑.๑.๒ ให้ กั้ น ระยะกระดาษขอบซ้ า ยประมาณ ๓ เซนติ เ มตร เพื่ อ ความสะดวก
ในการเก็บเข้าแฟ้ม
๑.๑.๓ ตัวอักษรสุดท้ายควรห่างจากขอบกระดาษด้านขวาไม่น้อยกว่า ๒ เซนติเมตร
๑.๒ การย่อหน้าซึ่งใช้ในกรณีที่จบประเด็นแล้ว จะมีการขึ้นข้อความใหม่ให้เว้นห่างจาก
ระยะกั้นหน้า ๑๐ จังหวะเคาะ
๒. การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้จัดทํา
ให้ถูกต้องตามแบบของกระดาษครุฑ และแบบของกระดาษบันทึกข้อความตามผนวก ก ท้ายระเบียบ
๒.๑ การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์
๒.๑.๑ การตั้งค่าหน้ากระดาษ กั้นซ้าย ๓ เซนติเมตร กั้นขวาไม่น้อยกว่า ๒ เซนติเมตร
กั้นล่างไม่น้อยกว่า ๑.๕-๒ เซนติเมตร
๒.๑.๒ การตั้งระยะบรรทัด ให้ใช้ค่าระยะบรรทัดปกติ คือ ๑ เท่า (Single) หรือ ๑ Enter
กรณีมีความจําเป็นต้องบีบระยะบรรทัด เพื่อการจัดระยะบรรทัดให้เหมาะสม ให้บีบระยะบรรทัดไม่เกิน ๐.๘-๑ เท่า
๒.๑.๓ การกั้นค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ อยู่ระหว่าง ๐-๑๖ เซนติเมตร
/๒.๒ ขนาดตราครุฑ...

-๑๘๘๒.๒ ขนาดตราครุฑ
๒.๒.๑ ตราครุฑสูง ๓ เซนติเมตร ใช้สําหรับการจัดทํากระดาษตราครุฑ และตราครุฑ
สูง ๑.๕ เซนติเมตร ใช้สําหรับการจัดทํากระดาษบันทึกข้อความ
๒.๒.๒ การวางตราครุฑ
๒.๒.๒.๑ สําหรับการจัดทําหนังสือราชการใช้กระดาษตราครุฑ ให้มีระยะห่าง
จากขอบกระดาษบนถึงปลายปีกครุฑ ประมาณ ๑.๕-๒ เซนติเมตร
๒.๒.๒.๒ สําหรับการจัดทําหนังสือราชการใช้กระดาษบันทึกข้อความ ให้มี
ระยะห่างจากขอบกระดาษบนถึงปลายปีกครุฑ ประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร
๒.๓ ขนาดตัวอักษรในการพิมพ์ ให้ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ (Th Sarabun PSK)
ขนาด ๑๖ พอยท์
๒.๔ การพิมพ์
๒.๔.๑ หนังสือภายนอก
๒.๔.๑.๑ การพิ ม พ์ ชื่ อ ส่ ว นราชการเจ้ า ของหนั ง สื อ และที่ ข องอั ก ษร
ประจํากระทรวงประกอบหมายเลขประจํา กรม กอง ให้มีระยะบรรทัดแนวเดียวกับเท้าครุฑ โดยเว้นระยะวรรค
ของคําว่า “ที่” ห่างจากคําว่า “กห” เท่ากับ ๒ เคาะ
๒.๔.๑.๒ การพิมพ์ที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของหนังสือให้มีระยะห่างจาก
บรรทัดส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ๑ เท่า หรือ ๑ Enter
๒.๔.๑.๓ การพิมพ์วัน เดือน ปี ให้มีระยะบรรทัดห่างจากบรรทัดสุดท้าย
ของที่ตั้ง ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ เท่ากับ ๑.๕ เท่า โดยเว้นระยะวรรคของชื่อเดือนห่างจากกึ่งกลางครุฑ
ประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร
๒.๔.๑.๔ การพิ มพ์ เรื่ อง คํ าขึ้ นต้ น อ้ างถึ ง สิ่ งที่ ส่ งมาด้ วย ให้ มี ระยะบรรทั ด
ระหว่างกัน เท่ากับ ๑.๕ เท่า โดยเว้นระยะวรรคห่างจากตัวอักษรตัวแรกของการพิมพ์เท่ากับ ๒ เคาะ
๒.๔.๑.๕ การพิมพ์ข้อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ และภาคสรุป ให้มี
ระยะบรรทัดระหว่างข้อความแต่ละภาคห่างเท่ากับระยะบรรทัดปกติ
๒.๔.๑.๖ การย่ อหน้ าข้ อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ และภาคสรุ ป
ให้มีระยะย่อหน้าตามค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ เท่ากับ ๒.๕ เซนติเมตร
๒.๔.๑.๗ การพิ ม พ์ คํ า ลงท้ า ย ให้ มี ร ะยะบรรทั ด ห่ า งจากบรรทั ด สุ ด ท้ า ย
ภาคสรุปเท่ากับระยะบรรทัดปกติ ๒ เท่า
๒.๔.๑.๘ การพิมพ์ยศและลงลายมือชื่อ ให้มีระยะบรรทัดห่างจากคําลงท้าย
เท่ากับ ๑.๕ เท่า
๒.๔.๑.๙ การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ ให้มีระยะบรรทัดห่างจาก
บรรทัดยศและลายมือชื่อ เท่ากับ ๑.๕ เท่า
/๒.๔.๑.๑๐ การพิมพ์ตําแหน่ง...

-๑๘๙๒.๔.๑.๑๐ การพิมพ์ตําแหน่งเจ้าของหนังสือให้มีระยะบรรทัดห่างจากระยะ
บรรทัดชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ เท่ากับระยะบรรทัดปกติ
๒.๔.๑.๑๑ การพิมพ์ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้มีระยะบรรทัดห่างจาก
บรรทัดตําแหน่งเจ้าของหนังสือเท่ากับระยะบรรทัดปกติ
๒.๔.๑.๑๒ การพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร (ถ้ามี) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(ถ้ามี) ให้มีระยะบรรทัดระหว่างกันเท่ากับระยะบรรทัดปกติ
๒.๔.๒ หนังสือภายในและบันทึกใช้กระดาษบันทึกข้อความ
๒.๔.๒.๑ คําว่า “บันทึกข้อความ” พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนาขนาด ๒๘ พอยท์
โดยให้ตําแหน่งอยู่กึ่งกลางของข้อความ
๒.๔.๒.๒ คําว่า “ส่วนราชการ ที่ วันที่ เรื่อง” พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนาขนาด
๑๖ พอยท์ ให้มีระยะห่างระหว่างบรรทัดระหว่างกัน เท่ากับ ๑ เท่า โดยเว้นระยะวรรคห่างจากตัวอักษรตัวแรก
ของการพิมพ์ เท่ากับ ๒ เคาะ
๒.๔.๒.๓ การพิ ม พ์ คํ า ขึ้ น ต้ น อ้ า งถึ ง สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย ให้ มี ร ะยะบรรทั ด
ระหว่างกัน เท่ากับ ๑.๕ เท่า โดยเว้นระยะวรรคห่างจากอักษรตัวแรกของการพิมพ์ เท่ากับ ๒ เคาะ
๒.๔.๒.๔ การพิมพ์ข้อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ และภาคสรุป ให้มี
ระยะบรรทัดระหว่างข้อความแต่ละภาคห่างเท่ากับระยะบรรทัดปกติ
๒.๔.๒.๕ การย่อหน้าข้อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ และภาคสรุป
ให้มีระยะย่อหน้าตามค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ เท่ากับ ๒.๕ เซนติเมตร
๒.๔.๒.๖ การพิม พ์ย ศและลงลายมือ ชื่อ ของเจ้า ของหนัง สือ ให้มีร ะยะ
บรรทัดห่างจากบรรทัดสุดท้ายของภาคสรุปหรือจุดประสงค์ของเรื่อง เท่ากับระยะบรรทัดปกติ ๒ เท่า
๒.๔.๒.๗ การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ ให้มีระยะบรรทัดห่างจาก
บรรทัดยศและลายมือชื่อ เท่ากับ ๑.๕ เท่า
๒.๔.๒.๘ การพิมพ์ตําแหน่งเจ้าของหนังสือหรือเจ้าของลายมือชื่อ ให้มีระยะ
บรรทัดห่างจากบรรทัดชื่อเต็มเจ้าของลายมือชื่อเท่ากับระยะบรรทัดปกติ
๒.๔.๓ หนั ง สื อ ภายในใช้ ก ระดาษตราครุ ฑ การพิ ม พ์ ใ ห้ ถื อ ปฏิ บั ติ เ ช่ น เดี ย วกั บ
การพิมพ์หนังสือภายนอก
๓. การเว้นวรรค
๓.๑ การเว้นวรรคระหว่างหัวข้อเรื่องกับเรื่องให้เว้น ๒ จังหวะเคาะ
๓.๒ การเว้นวรรคในเนื้อหา เรื่องที่พิมพ์มีเนื้อหาเดียวกันให้เว้น ๑ จังหวะเคาะ ถ้าเนื้อหา
ต่างกัน ให้เว้น ๒ จังหวะเคาะ
๓.๓ การเว้นวรรคระหว่างยศทหารกับชื่อให้เว้น ๑ จังหวะเคาะ
/๓.๔ การเว้นวรรค...

-๑๙๐๓.๔ การเว้นวรรคระหว่างชื่อกับนามสกุลในส่วนของท้ายเรื่องให้เว้น ๒ จังหวะเคาะ หรือ
จัดตามความเหมาะสม
๓.๕ การเว้นวรรคระหว่างตัวหนังสือกับตัวเลขให้เว้น ๑ จังหวะเคาะ
๔. การพิมพ์ ๑ หน้ากระดาษขนาด เอ ๔ โดยปกติควรพิมพ์อยู่ระหว่าง ๒๕ บรรทัด บรรทัดแรก
ของกระดาษควรอยู่ห่างจากขอบกระดาษด้านบนประมาณ ๔ เซนติเมตร บรรทัดสุดท้ายควรอยู่ห่างจาก
ขอบกระดาษด้านล่างประมาณ ๑.๕-๒ เซนติเมตร กรณีขึ้นหัวข้อหรือย่อหน้าใหม่ควรยกไปพิมพ์หน้าถัดไป
๕. ถ้าคําสุดท้ายของบรรทัดมีหลายพยางค์ไม่สามารถพิมพ์จบคําในบรรทัดเดียวกันได้ให้ใช้
เครื่องหมายยัติภังค์ (-) ระหว่างพยางค์
๖. การพิ ม พ์ ห นั งสื อ ที่มี ห ลายหน้ า ต้ อ งพิ ม พ์ เ ลขหน้ า โดยให้ พิม พ์ ตัว เลขหน้ า กระดาษไว้
ระหว่างเครื่องหมายยัติภังค์ (-) ที่กึ่งกลางด้านบนของกระดาษ ห่างจากขอบกระดาษด้านบนลงมาประมาณ
๒ เซนติเมตรและเริ่มพิมพ์บรรทัดแรกของกระดาษ ห่างจากเลขหน้า ประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร
๗. การพิ ม พ์ห นังสือที่มี ความสํ าคั ญ และมี จํานวนหลายหน้า ให้ พิมพ์ เ ครื่ องหมายทั บ (/)
ตามด้วยคําต่อเนื่องของข้อความที่จะยกไปพิมพ์หน้าใหม่ไว้ด้านล่างทางมุมขวาของหน้านั้น ๆ แล้วตามด้วย ...
(จุ ด ๓ จุ ด ) โดยปกติ ใ ห้ เ ว้ น ระยะห่ า งจากบรรทั ด สุ ด ท้ า ย ๑.๕-๒ เซนติ เ มตร และควรจะต้ อ งมี ข้ อ ความ
ของหนังสือเหลือไปพิมพ์ในหน้าสุดท้ายอย่างน้อย ๒ บรรทัด ก่อนพิมพ์คําลงท้าย ตัวอย่างเช่น
(ข้อความท้ายกระดาษหน้าแรก)
๒.๒ กสบ.ฯ ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว รายงานผลการประชุมฯ ดังกล่าว เป็นไปตามผล
การประชุมทุกประการ เห็นควรให้ความเห็นชอบ และแจ้งผลการพิจารณาให้ สม. ต่อไป
๓. ข้อเสนอ เห็นควรดําเนินการดังนี้
๓.๑ กรุณารับทราบรายงานผลการประชุมฯ และแจ้งผลการพิจารณาตามข้อ ๒.๒
๑.๕-๒ ซม.

/๓.๒ มีหนังสือ...
๑.๕-๒ ซม.
ขอบกระดาษด้านล่าง

(ข้อความหัวกระดาษหน้าถัดไป)

-๒-

๓.๒ มีหนังสือแจ้งให้ สม. ทราบ เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓.๓ สําเนาให้ นขต.สบ.ทหาร, สบป.สบ.ทหาร และ นขต.สบป.สบ.ทหาร ทราบ
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๓
/๘. การพิมพ์...

-๑๙๑๘. การพิ ม พ์ ห นั ง สื อ ใช้ ก ระดาษบั น ทึ ก ข้ อ ความ เฉพาะส่ ว นหั ว ของแบบกระดาษบั น ทึ ก
ข้อความจะต้องใช้เส้นทึบแสดงเส้นบรรทัดที่เป็นช่องว่างหลังคํา ดังต่อไปนี้คือ ส่วนราชการ ที่ วันที่ เรื่อง
และให้พิมพ์คําว่า “วันที่” อยู่แนวกึ่งกลางของข้อความ
๙. การพิมพ์หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ และรายงานการประชุม เส้นคั่นระหว่าง
หัวเรื่องกับข้อความให้ใช้เส้นทึบ สําหรับความยาวของเส้นคั่นให้เป็นไปตามความเหมาะสม
๑๐. การพิมพ์หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ และหนังสือรับรอง ที่มีข้อความตอนท้ายว่า
สั่ง ณ วันที่, ประกาศ ณ วันที่, ให้ไว้ ณ วันที่ ให้จัดพิมพ์ดังนี้
๑๐.๑ ให้เว้นระยะห่างจากกั้นขวาของกระดาษ ประมาณ ๕.๒๕ เซนติเมตร
๑๐.๒ คําว่า “วันที่” ให้พิมพ์แนวกึ่งกลางของข้อความตรงกับกึ่งกลางครุฑ
๑๐.๓ ให้เว้นระยะระหว่าง สั่ง หรือ ประกาศ หรือ ให้ไว้ กับ ณ, ณ กับ วันที่, วันที่ กับ
เดือน และ เดือน กับ พ.ศ. ตามความเหมาะสมและสวยงาม
๑๑. การพิมพ์ยศในส่วนท้ายเรื่องของหนังสือราชการทุกชนิด ยกเว้น หนังสือประทับตรา
ให้พิมพ์แนวกึ่งกลางของข้อความแนวเดียวกับกึ่งกลางครุฑ
๑๒. การรับรองความถูกต้อง ในภาคผนวกประกอบหนังสือ ทั้งตัวจริงและคู่ฉบับให้ใช้คําว่า
“ตรวจถูกต้อง” โดยให้หัวหน้าหน่วยเจ้าของเรื่องเป็นผู้ลงลายมือชื่อตรวจความถูกต้อง พร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็มไว้
ในวงเล็บใต้ลายมือชื่อ และลงตําแหน่งใต้ลงเล็บชื่อด้วย โดยไม่ต้องลงวัน เดือน ปีที่รับรอง กําหนดให้พิมพ์ไว้
ด้านขวาของกระดาษ ตัวอย่างเช่น
ตรวจถูกต้อง
(ยศและลายมือชื่อ)
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตําแหน่ง)

๑.๕ เท่า
๑.๕ เท่า
๑ เท่า

๑๓. การเปรียบเทียบระยะต่าง ๆ ที่จัดทําหนังสือราชการโดยเครื่องพิมพ์ดีด กับระยะที่จัดทํา
หนังสือราชการโดยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้ตัวอักษรแบบไทยสารบรรณ (TH Sarabun PSK)
ขนาด ๑๖ พอยท์ ซึ่งกําหนดเป็นระยะเปรียบเทียบโดยประมาณ กล่าวคือ ระยะห่างบรรทัดของเครื่องพิมพ์ดีด
ระยะ ๑ ปัด ให้เท่ากับระยะห่างบรรทัดของการพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ระยะ ๑ เท่า หรือประมาณ
๐.๘ - ๑ เท่ า และระยะห่ า งบรรทั ด ของเครื่ อ งพิ ม พ์ ดี ด ๒ บิ ด ให้ เ ท่ า กั บ ระยะห่ า งบรรทั ด ของการพิ ม พ์
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ระยะ ๐.๕ เท่า หรือประมาณ ๐.๔ - ๐.๕ เท่า
๑๔. ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งจั ด ระยะห่ า งตั ว อั ก ษรสํ า หรั บ การพิ ม พ์ ด้ ว ยเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์อาจปรับระยะระหว่างตัวอักษรได้ตามความเหมาะสม โดยสามารถปรับระยะห่างตัวอักษรได้
ไม่มากกว่า ๐.๕ พอยท์ ทั้งนี้ให้คํานึงถึงความสวยงามและรูปแบบของหนังสือราชการเป็นสําคัญ

-๑๙๒คําอธิบาย ๔ การกําหนดตัวเลขสําหรับใช้เป็นหัวข้อ
เพื่อความสะดวกในการอ้างถึงและการค้นหาข้อความที่อ้าง การจําแนกหัวข้อโดยปกติให้ใช้
ตัวเลขล้วน ๆ โดยถือหลักดังต่อไปนี้
๑. ในกรณีที่ใจความสามารถแบ่งเป็นข้อใหญ่ ๆ โดยแบ่งเป็นเล่ม ภาค ตอน หรือบท ให้ใช้เลข
เรียงลําดับตั้งแต่ ๑ เป็นลําดับไปจนกว่าจะจบเรื่อง หากมีคํานําหรืออารัมภบทก่อนขึ้นต้นเรื่อง จะใช้เลข ๐
เป็นเลขกําหนดหัวข้อก็ได้
๒. การจําแนกหัวข้อย่อย ๆ ลงไปนั้น จะแบ่งออกเป็นช่วง ๆ แต่ละช่วง จะแบ่งออกเป็น ๔ ชั้น
ได้แก่ การจําแนกหัวข้อชั้นต้น ชั้นลูก ชั้นหลาน และชั้นเหลน โดยใช้เลขเรียงลําดับกันไป และใส่จุดระหว่าง
ชั้นนั้น ๆ
๒.๑ การจําแนกหัวข้อช่วงที่ ๑ ให้จําแนกดังนี้
การจําแนกชั้นต้น ให้ใช้ตัวเลขเรียงจาก ๑ เป็นลําดับไปจนกว่าจะจบเรื่อง
การจําแนกชั้นลูก ใช้ในกรณีที่มีข้อความที่ต้องจําแนกต่อไปจากชั้นต้น เป็นชั้นที่ ๒
ให้ใส่จุดและตัวเลขเรียงจาก ๑ เป็นลําดับไป เช่น ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔
การจําแนกชั้นหลาน ใช้ในกรณีที่มีหัวข้อย่อยที่จะต้องจําแนกต่อไปจากชั้นลูกเป็น
ชั้นที่ ๓ ให้ใส่จุดและตัวเลขเรียงจาก ๑ เป็นลําดับต่อไปจากชั้นลูก เช่น ๑.๑.๑ ๑.๑.๒ ๑.๑.๓ ๑.๑.๔
การจําแนกชั้นเหลน ใช้ในกรณีที่มีหัวข้อย่อยที่จะต้องจําแนกต่อไปจากชั้นหลาน
เป็นชั้นที่ ๔ ให้ใส่จุดและตัวเลขเรียงจาก ๑ เป็นลําดับต่อไปจากชั้นหลาน เช่น ๑.๑.๑.๑ ๑.๑.๑.๒ ๑.๑.๑.๓
๑.๑.๑.๔
๒.๒ การจําแนกหัวข้อช่วงที่ ๒ ใช้ในกรณีที่มีหัวข้อย่อยที่จะต้องแบ่งต่อไปจากช่วงที่ ๑ อีก
ให้ใส่ตัวเลขเรียงจาก ๑ เป็นลําดับไปไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) ต่อจากการจําแนกหัวข้อช่วงที่ ๑ เช่น ๑.๑.๑.๑ (๑)
๑.๑.๑.๑ (๒) ๑.๑.๑.๑ (๓)
ถ้า มีข้อ ความที่จ ะแยกเป็น ชั้น ย่อ ย ๆ ต่อ ไปอีก ให้จํา แนกเป็น ชั้น ลูก ชั้น หลาน
และชั้นเหลน โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการจําแนกหัวข้อย่อยช่วงที่ ๑ ตามข้อ ๒.๑ แต่ให้อยู่ในเครื่องหมาย
วงเล็บ ( ) ตัวอย่างเช่น
การจําแนกช่วงที่ ๒ ชั้นลูก ๑.๑.๑.๑ (๑.๑) ๑.๑.๑.๑ (๑.๒) ๑.๑.๑.๑ (๑.๓)
การจําแนกช่วงที่ ๒ ชั้นหลาน ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑) ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๒) ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๓)
การจําแนกช่วงที่ ๒ ชั้นเหลน ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๑) ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๒)
๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๓)
๒.๓ การจําแนกหัวข้อช่วงที่ ๓ ช่วงที่ ๔ ..... ใช้ในกรณีที่ยังมีหวั ข้อย่อยและจะต้องแบ่ง
ต่อไปจากช่วงที่ ๒ ช่วงที่ ๓...... แล้วแต่กรณี ให้ถือปฏิบตั ิเช่นเดียวกับข้อ ๒.๒ โดยใช้เครื่องหมายวงเล็บ ( )
ในการแบ่งช่วง
/ตัวอย่างเช่น...

-๑๙๓ตัวอย่างเช่น
การจําแนกช่วงที่ ๓ ชั้นลูก
๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๑) (๑.๑)
การจําแนกช่วงที่ ๔ ชั้นหลาน
๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๑) (๑.๑.๑.๑) (๑.๑.๑)
การจําแนกช่วงที่ ๕ ชั้นเหลน
๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๑) (๑.๑.๑.๑) (๑.๑.๑.๑) (๑.๑.๑.๑)
๓. เพื่อความสะดวกในการเรียก การจําแนกข้อย่อยในตอนใดตอนหนึ่งตามข้อ ๒ อาจเรียก
ชื่อช่วงและชั้นประกอบด้วยเลขที่ของข้อก็ได้ เช่น
การจําแนกช่วงที่ ๒ ชั้นหลาน ข้อ ๘ ได้แก่ ๑.๕.๓.๔ (๒.๔.๘)
การจําแนกช่วงที่ ๓ ชั้นต้น ข้อ ๓ ได้แก่ ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๑) (๓)
๔. การจําแนกหัวข้อซึ่งไม่มีการจําแนกหัวข้อย่อยลงไปอีก จะกําหนดหัวข้อโดยใช้ตัวอักษร
แทนตัวเลขก็ได้ เช่น ก. หรือ (ก)
๕. ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ตัวเลขเป็นหัวข้อไว้เป็นอย่างอื่น
ก็ให้นํามาใช้โดยอนุโลม เช่น การกําหนดหัวข้อในเอกสารทางวิชาการ

-๑๙๔คําอธิบาย ๕ การทําสําเนา
สําเนา คือ เอกสารที่จัดทําขึ้น เหมือนกับต้นฉบับ ไม่ว่าจะทําจากต้นฉบับ สําเนาคู่ฉบับ หรือ
จากสําเนาอีกชั้นหนึ่ง
ในกรณีมีความจําเป็นต้องใช้เอกสารราชการนั้น ๆ เพิ่มขึ้น และเอกสารเหล่านั้นไม่ได้จัดทําไว้
หลายฉบั บ จําเป็ นต้องจั ดทํ าสํา เนาขึ้ น เพื่อใช้เป็ น หลัก ฐานในการประกอบการพิ จารณาของทางราชการ
การทําสําเนาอาจทําได้หลายวิธีดังนี้
๑. วิธีคัดหรือลอกออกจากต้นฉบับ คําต่อคํา ให้ถูกต้องกับต้นฉบับเดิม
๒. วิธีถอดหรือจัดทําพร้อมต้นฉบับ เช่น พิมพ์ต้นฉบับพร้อมสําเนาด้วยการใช้กระดาษคาร์บอน
๓. วิธีถ่ายจากต้นฉบับ เช่น การถ่ายด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร
๔. วิธีอัดสําเนา ด้วยการทําให้หมึกที่กระดาษไขต้นฉบับติดที่กระดาษสําเนา
สําเนา แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑. “สํ า เนาคู่ ฉ บั บ ” เป็ น สํ า เนาที่ จั ด ทํ า พร้ อ มกั บ ต้ น ฉบั บ และเหมื อ นต้ น ฉบั บ ใช้ อั ก ษร
ไทยสารบรรณ (TH Sarabun PSK) ตัวหนา ขนาด ๑๖ พอยท์ ไม่มีเครื่องหมายยัติภังค์ (-) หน้าและหลังคํา
ผู้ล งลายมื อชื่ อ ในต้ นฉบับ จะลงลายมือ ชื่ อ ไว้ และให้ผู้ ร่า ง ผู้ พิ ม พ์ /ทาน และผู้ ตรวจ ลงลายมื อชื่ อ พร้อ ม
วัน เดือน ปี ที่ลงนามไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของสําเนาคู่ฉบับ
๒. “สําเนา” เป็นสําเนาที่ส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่จัดทําขึ้น สําเนานี้อาจทําขึ้นด้วยการถ่าย
คัด อัดสําเนา หรือด้วยวิธีอื่นใด ใช้ตัวอักษรไทยสารบรรณ (TH Sarabun PSK) ตัวหนา ๑๖ พอยท์ อยู่ใน
เครื่องหมายวงเล็บ สําเนาชนิดนี้โดยปกติต้องมีการรับรอง
การรับรองสําเนา ให้มีคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” แล้วลงลายมือชื่อผู้รับรอง ซึ่งต้องเป็น
ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร พร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็มไว้ในวงเล็บใต้ลายมือชื่อ และลงตําแหน่งใต้วงเล็บชื่อ กับให้ลง
วัน เดือน ปี ที่ รับรองสําเนากํากับไว้ด้วย กํ าหนดให้พิมพ์ไว้ด้านซ้ายของกระดาษ และโดยปกติให้มีคาํ ว่ า
“สําเนา” ไว้ที่กึ่งกลางหน้ากระดาษเหนือบรรทัดแรกของสําเนาหนังสือ ตัวอย่างเช่น
สําเนาถูกต้อง
(ยศและลายมือชื่อ)
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตําแหน่ง)

๑.๕ เท่า
๑.๕ เท่า
๑ เท่า

ในกรณีที่มีการลงชื่อในกระดาษไข ให้เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องลงลายมือชื่อกํากับในสําเนาคู่ฉบับ
ไว้เป็นหลักฐาน

-๑๙๕คําอธิบาย ๖ รายงานการประชุม
๑. ตามระเบียบ ข้อ ๑๕.๒ ได้ให้ความหมายของคําว่า “รายงานการประชุม” ไว้ว่าการบันทึก
ความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน ดังนั้น เมื่อมีการประชุม
จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการที่จะต้องรับผิดชอบจัดทํารายงานการประชุม ตามอนุผนวก ๑๒ แบบรายงาน
การประชุม ของผนวก ก ท้ายระเบียบ โดยมีรายละเอียดตามที่กําหนดไว้ในระเบียบข้อ ๑๕.๒ ดังนี้
๑.๑ รายงานการประชุม ให้ล งชื่อ คณะที่ป ระชุม หรือ การประชุม ของคณะนั้น เช่น
รายงานการประชุมคณะกรรมการ...
๑.๒ ครั้งที่ ให้ลงครั้งที่ที่ประชุมเป็นรายปี โดยเริ่มครั้งแรกจากเลข ๑ เรียงเป็นลําดับไป
จนสิ้นปีปฏิทิน ทับเลขปีพุทธศักราชที่ประชุม เมื่อขึ้นปีปฏิทินใหม่ให้เริ่มครั้งที่ ๑ ใหม่ เรียงไปตามลําดับ เช่น
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ หรือจะลงจํานวนครั้งที่ประชุมทั้งหมดของคณะที่ประชุม หรือการประชุมนั้น ประกอบกับ
ครั้งที่ประชุมเป็นรายปีกไ็ ด้ เช่น ครั้งที่ ๒๐๕-๑/๒๕๕๘ เป็นต้น
๑.๓ เมื่อ ให้ลงวัน เดือน ปี ที่ประชุม โดยลงวันที่พร้อมตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน
และตัวเลขของปีพุทธศักราช ๔ หลัก เช่น เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘
๑.๔ ณ ให้ลงชื่อสถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุม
๑.๕ ผู้ ม าประชุ ม ให้ ล งชื่ อ และหรื อ ตํ า แหน่ ง ของผู้ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น คณะที่ ป ระชุ ม
ซึ่งมาประชุม ในกรณี ที่เป็นผู้ได้ รับการแต่ งตั้ งเป็ นผู้แทนหน่วยงาน ให้ระบุว่าเป็นผู้ แทนจากหน่วยงานใด
พร้อมตําแหน่งในคณะที่ประชุม หรือการประชุมนั้น ในกรณีที่เป็นผู้มาประชุมแทนให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทน
และลงด้วยว่ามาประชุมแทนผู้ใดหรือตําแหน่งใด หรือแทนผู้แทนหน่วยงานใด
๑.๖ ผู้ไม่มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือตําแหน่งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม
ซึ่งมิได้มาประชุม โดยระบุให้ทราบว่าเป็นผู้แทนจากหน่วยงานใด พร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่สามารถมาประชุม
(หากทราบ)
๑.๗ ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงชื่อและหรือตําแหน่งของผู้ทมี่ ิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม
ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี)
๑.๘ เริ่มประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุม
๑.๙ ข้อความ ให้บันทึกข้อความที่ประชุม โดยปกติให้เริ่มด้วยประธานกล่าวเปิดประชุม
และเรื่องที่ประชุมกับมติ หรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
๑.๙.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๙.๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
๑.๙.๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๑.๙.๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๑.๙.๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
/๑.๑๐ เลิกประชุม...

-๑๙๖-

๑.๑๐ เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม
๑.๑๑ ผู้จดรายงานการประชุ ม ให้ เ ลขานุ ก ารหรื อผู้ ซึ่ งได้ รั บมอบหมายให้ จดรายงาน
การประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็มและนามสกุลไว้ใต้ลายมือชื่อในรายงานการประชุมครั้งนั้นด้วย
๒. การจดรายงานการประชุม อาจทําได้ ๓ วิธี
๒.๑ จดละเอียดทุกคําพูดของกรรมการ หรือผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน พร้อมด้วยมติ
๒.๒ จดย่อคําพูดที่เป็นประเด็นสําคัญของกรรมการหรือผู้เข้าร่วมประชุม อันเป็นเหตุผล
นําไปสู่มติของที่ประชุมพร้อมด้วยมติ
๒.๓ จดแต่เหตุผลกับมติของที่ประชุม
การจดรายงานการประชุมโดยวิธีใดนั้น ให้ที่ประชุมนั้นเองเป็นผู้กําหนด หรือให้ประธานและ
เลขานุการของที่ประชุมปรึกษาหารือกันและกําหนด
๓. การรับรองรายงานการประชุม อาจทําได้ ๓ วิธี
๓.๑ รับรองในการประชุมครั้งนั้น ใช้สําหรับกรณีเรื่องเร่งด่วน ให้ประธานหรือเลขานุการ
ของที่ประชุม อ่านสรุปมติให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
๓.๒ รับรองในการประชุมครั้งต่อไป ประธานหรือเลขานุการ เสนอรายงาน การประชุม
ครั้งที่แล้วมาให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
๓.๓ รับรองโดยการแจ้งเวียน ใช้ในกรณีที่ไม่มีการประชุมครั้งต่อไป หรือมีแต่ยังกําหนด
เวลาประชุ ม ครั้ ง ต่ อ ไปไม่ ไ ด้ หรื อ มี ร ะยะเวลาห่ า งจากการประชุ ม ครั้ ง นั้ น มาก ให้ เ ลขานุ ก ารส่ ง รายงาน
การประชุมไปให้บุคคลในคณะกรรมการพิจารณารับรอง ภายในระยะเวลาที่กําหนด

