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งานสารบรรณงานสารบรรณ

หมายความวา....หมายความวา....

 งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร  เริ่มตั้งแตการ
จัดทํา การรับ การสง การเก็บรักษา การยืม  จนถึงการ
ทําลาย
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หนังสือหนังสือ

หมายความวา....หมายความวา....

 หนังสือราชการ
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หนังสือราชการหนังสือราชการ

คือ ....คือ ....

เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก
หนังสือที่มไีปมาระหวางสวนราชการ

หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใด    
ซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มไีปถึงบุคคลภายนอก
หนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่
บุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ
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 เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึน้ เพื่อเปนหลักฐานใน
ราชการ

 เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึน้ตามกฎหมายระเบียบ 
หรือขอบังคับ

 ขอมูลขาวสารหรือหนังสือที่ไดรับจากระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส
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หนังสือมี 6 ชนดิหนังสือมี 6 ชนดิ

 หนังสือภายนอก
 หนังสือภายใน
 หนังสือประทับตรา
 หนังสือสั่งการ
 หนังสือประชาสัมพันธ
 หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ
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หนังสือภายนอกหนังสือภายนอก

 ติดตอระหวางสวนราชการ
 สวนราชการมีถึง หนวยงานอื่นซึ่งมิใชสวนราชการหรือมี

ถึงบุคคลภายนอก
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แบบหนังสือภายนอกแบบหนังสือภายนอก
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หนังสือภายในหนังสือภายใน

ใชกระดาษบันทึกขอความ ใชในกรณี
 ติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัด เดียวกัน
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บันทึกขอความบันทึกขอความ

1.5 ซม.
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หนังสือประทับตราหนังสือประทับตรา

ใชกระดาษตราครุฑ ใชในกรณี
 การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
 การสงสําเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร
 การตอบรับทราบทีไ่มเกี่ยวกับราชการสําคัญ หรือการเงิน
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หนังสือประทับตราหนังสือประทับตรา
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หนังสือสั่งการหนังสือสั่งการ

มี 3 ชนิด ใชกระดาษตราครุฑ
 คําสั่ง
 ระเบียบ
 ขอบังคับ
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คําสั่งคําสั่ง
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ระเบียบระเบียบ
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ขอบังคับขอบังคับ
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หนังสือประชาสัมพันธหนังสือประชาสัมพันธ

มี 3 ชนิด  ใชกระดาษตราครุฑ
 ประกาศ
 แถลงการณ
 ขาว
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ประกาศประกาศ
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แถลงการณแถลงการณ
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ขาวขาว
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หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้น

หรือ

รับไวเปนหลักฐานในราชการ 

หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้น

หรือ

รับไวเปนหลักฐานในราชการ 

มี 4 ชนิด

 หนังสือรับรอง ใชกระดาษตราครุฑ

 รายงานการประชุม

 บันทึก ใชกระดาษตราครุฑ

หนังสืออื่น
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หนังสือรับรองหนังสือรับรอง
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รายงานการประชุมรายงานการประชุม
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แบบทะเบียนหนังสือรับแบบทะเบียนหนังสือรับ
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แบบตรารับหนังสือแบบตรารับหนังสือ

ชื่อสวนราชการ

เลขรับ.......................................

วันที่..........................................

เวลา...........................................

เปนรปูสี่เหลี่ยมผืนผา

ขนาด 2.5x5 เซนตเิมตร
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แบบใบรับหนังสือแบบใบรับหนังสือ

ที.่................. ถึง.........................

เรื่อง..............................................

รับวันที.่........................เวลา.........

ผูรับ...............................................

มีขนาดเอ 8
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แบบทะเบียนหนังสือสงแบบทะเบียนหนังสือสง
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การเก็บรักษาการเก็บรักษา

แบงออกเปน 3 ประเภท

 เก็บระหวางปฏิบัติ

 เก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว

 เก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ
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อายุการเก็บหนงัสืออายุการเก็บหนงัสือ

1 ป  หนังสือทีเ่ปนเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไมมคีวามสําคญัเปนเรื่องที่

เกิดขึ้นเปนประจํา และดําเนินการเสร็จแลว

5 ป หนังสือทีป่ฏิบัติงาน  เสร็จแลว และเปนคูสําเนาทีม่ตีนเรื่องจะ

คนไดจากที่อืน่

10 ป โดยปกติใหเก็บไว 10 ป เวนแตหนังสือทีต่อง  สงวนเปน

ความลบัเกี่ยวกับ   ประวัติศาสตร ฯลฯ ใหเก็บไวทางราชการ

ตลอดไป

 หนังสือที่สวนราชการ มีความจําเปนตองเก็บไวที่สวนราชการนั้นให

จัดทําบัญชีหนังสือครบ 20 ป ที่ขอเก็บเองสงมอบใหกองจดหมายเหตุ

แหงชาติ กรมศิลปากร 29



การรักษาหนังสือการรักษาหนังสือ

หากชํารุดเสียหายตองรีบซอมใหใชราชการไดเหมือนเดิม 
หากสูญหายตองหาสําเนามาแทน ถาชํารุดเสียหายจนไม
สามารถซอมแซมใหคงสภาพเดิมได  ให ร ายงาน
ผูบังคับบัญชาทราบ และใหหมายเหตุในทะเบียนเก็บดวย

หนังสือหนังสือ
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การยืมหนงัสือที่สงเก็บแลวการยืมหนงัสือที่สงเก็บแลว

ผูยืมจะตองแจงใหทราบวานําไปใช  ในราชการใด
ผูยืมตองมอบหลักฐานการยืมใหเจาหนาที่เก็บ

การยืมหนังสือระหวางสวนราชการ ผูยืมและผูใหยืมตอง
เปนหัวหนาสวนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผูทีไ่ดรบั
มอบหมาย

การยืมหนังสือในสวนราชการเดียวกัน  ผูยืมและผู
อนุญาตใหยืมตองเปนหัวหนาสวนราชการระดับฝายขึ้น

ไป  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
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การยืมหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จ หรือที่เก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบการยืมหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จ หรือที่เก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ

 การใหบุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทํามิได  เวนแต
จะใหดูหรือคัดลอกหนังสือ ทั้งนี้ จะตองไดรับอนุญาต
จากหัวหนาสวนราชการระดับกองขึ้นไป  หรือผูทีไ่ดรบั
มอบหมาย
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ขั้นตอนการทําลายเอกสารขั้นตอนการทําลายเอกสาร

ภายใน 60 วัน  หลังจากวันสิ้นปปฏิทิน  ใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือสํารวจหนังสือที่ครบ
กําหนดอายุการเก็บในปนั้น   ไมวาจะเปนหนังสือที่เก็บไว
เอง  หรือที่ฝากเก็บไวที่กองจดหมายแหงชาติ   แลวจัดทํา
บัญชีหนังสือขอทําลาย  เสนอหัวหนาสวนราชการระดับเสนอหัวหนาสวนราชการระดับ
กรมเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือกรมเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ   
คณะกรรมการทําลายเอกสารประกอบดวย ประธาน
กรรมการ และกรรมการอื่นอีก 2 คน โดยปกติใหแตงตั้ง
จากขาราชการตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป หรือเทียบเทาขึ้นไป
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เมื่อกรมอนุมัติคณะกรรมการ  ทําลายเอกสารแลวให

คณะกรรมการทําลายเอกสารพิจารณา บัญชีหนังสือขอ

ทําลาย และทําหนังสือเสนอกรมลงนามถึงกรมศิลปากร 

โดยแนบบัญชีหนังสือขอทําลายไปดวย

เมื่อกรมศิลปากรมีหนังสือตอบวาใหทําลายเอกสารให

สํานัก/กอง ดําเนินการตอไป  (ภายใน  60 วัน  หากกรม

ศิลปากร  ไมแจงผลการพิจารณาใหถือวากรมศิลปากรให

ความเห็นชอบแลว และใหสวนราชการทําลายหนังสือได
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สํานัก/กอง  ตองบันทึกกลับเสนอกรมในเรื่องหนังสือ
ตอบจากกรมศิลปากรวา  จะขอทําลายเอกสารดวยวิธีใด  
เมื่อกรมอนุมัติแลวจึงดําเนินการตอไปได

หลังจากที่สํานัก/กอง ไดดําเนินการทําลายเอกสารแลว
ใหรายงานกรมทราบ
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ตราครุฑตราครุฑ

 ขนาดตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร

 ขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร
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ลักษณะครุฑลักษณะครุฑ
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ตราชื่อสวนราชการตราชื่อสวนราชการ

∅ 4.5 ซม.

∅ 3.5 ซม.
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