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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   

 
โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสาร

บรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบันท่ีมีการปฏิบัติงานสารบรรณดวย
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสและเปนการสอดคลองกับการบริหารราชการแนวทางใหมท่ีมุงเนน
ผลสัมฤทธ์ิ ความคุมคา และการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน สมควรวางระบบงานสารบรรณใหเปน
การดําเนินงานที่มีระบบ มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติราชการ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดินพ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว 
ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกความในขอ ๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสาร

บรรณพ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชขอความตอไปน้ีแทน 
“ขอ ๕  ในกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 

หรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณไว
เปนอยางอื่น ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบวาดวยการนั้น” 

 
ขอ ๔  ใหเพิ่มนิยามคําวา “อิเล็กทรอนิกส” และคําวา “ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส”ระหวางนิยามคําวา “หนังสือ” และ “สวนราชการ” ในขอ ๖ แหงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

““อิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟา 
คล่ืนแมเหล็กไฟฟาหรือวิธีอื่นใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุกตใช
วิธีการทางแสง วิธีการทางแมเหล็ก หรืออุปกรณที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชวิธีตาง ๆ เชนวานั้น 

“ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การรับสงขอมูลขาวสารหรือ
หนังสือผานระบบสื่อสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส”” 

 
                                                 

๑
 รก.๒๕๔๘/พ๙๙ง/๓๒/๒๓ กันยายน ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ขอ ๕  ใหยกเลิกความในขอ ๙ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสาร
บรรณพ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 

“ขอ ๙  หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก 
๙.๑  หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ 
๙.๒  หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซ่ึงมิใชสวนราชการหรือท่ีมีไป

ถึงบุคคลภายนอก 
๙.๓  หนังสือท่ีหนวยงานอื่นใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึง

สวนราชการ 
๙.๔  เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ 
๙.๕  เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 
๙.๖  ขอมูลขาวสารหรือหนังสือที่ไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส” 
 
ขอ ๖  ใหยกเลิกความในขอ ๒๗ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงาน

สารบรรณพ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
“ขอ ๒๗ หนังสืออื่น คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเพื่อเปนหลักฐานในราชการ ซ่ึงรวมถึงภาพถาย ฟลม แถบบันทึกเสียง 
แถบบันทึกภาพ และส่ือกลางบันทึกขอมูลดวย หรือหนังสือของบุคคลภายนอก ท่ีย่ืนตอเจาหนาท่ี 
และเจาหนาท่ีไดรับเขาทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแลว มีรูปแบบตามท่ีกระทรวง ทบวง 
กรม จะกําหนดข้ึนใชตามความเหมาะสมเวนแตมีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องใหทําตามแบบ 
เชน โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน และคํารอง เปนตน 

ส่ือกลางบันทึกขอมูลตามวรรคหน่ึง หมายความถึง ส่ือใดๆ ท่ีอาจใชบันทึกขอมูล
ไดดวยอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส เชน แผนบันทึกขอมูล เทปแมเหล็ก จานแมเหล็ก แผนซีดี-
อานอยางเดียวหรือแผนดิจิทัลอเนกประสงค เปนตน” 

 
ขอ ๗  ใหยกเลิกความในขอ ๒๙ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงาน

สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
“ขอ ๒๙ การติดตอราชการนอกจากการจะดําเนินการโดยหนังสือท่ีเปนเอกสาร

สามารถดําเนินการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสได 
ในกรณีท่ีติดตอราชการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ใหผูสงตรวจสอบผล

การสงทุกครั้งและใหผูรับแจงตอบรับ เพื่อยืนยันวาหนังสือไดจัดสงไปยังผูรับเรียบรอยแลว และ
สวนราชการผูสงไมตองจัดสงหนังสือเปนเอกสาร เวนแตกรณีเปนเรื่องสําคัญจําเปนตองยืนยัน
เปนเอกสาร ใหทําเอกสารยืนยันตามไปทันทีการสงขอความทางเครื่องมือส่ือสาร เชน โทรเลข 
วิทยุโทรเลข โทรพิมพ โทรศัพท วิทยุส่ือสารวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน เปนตน ใหผูรับ
ปฏิบัติเชนเดียวกับไดรับหนังสือ ในกรณีที่จําเปนตองยืนยันเปนหนังสือใหทําหนังสือยืนยันตามไป
ทันที 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การสงขอความทางเครื่องมือส่ือสารซ่ึงไมมีหลักฐานปรากฏชัดแจง เชน ทาง
โทรศัพท วิทยุส่ือสารวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน เปนตน ใหผูสงและผูรับบันทึกขอความ
ไวเปนหลักฐาน” 

 
ขอ ๘  ใหยกเลิกความในขอ ๓๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงาน

สารบรรณพ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
“ขอ ๓๕ หนังสือรับ คือ หนังสือท่ีไดรับเขามาจากภายนอก ใหเจาหนาท่ีของ

หนวยงานสารบรรณกลางปฏิบัติตามที่กําหนดไวในสวนนี้ 
การรับหนังสือท่ีมีชั้นความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก ดวยระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสใหผูใชงานหรือผูปฏิบัติงานท่ีไดรับการแตงต้ังใหเขาถึงเอกสารลับแตละระดับ เปน
ผูรับผานระบบการรักษาความปลอดภัย โดยใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของ
ทางราชการ” 

 
ขอ ๙  ใหยกเลิกความในขอ ๔๑ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงาน

สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
“ขอ ๔๑ หนังสือสง คือ หนังสือท่ีสงออกไปภายนอก ใหปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว

ในสวนนี้ 
การสงหนังสือท่ีมีชั้นความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก ดวยระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสใหผูใชงานหรือผูปฏิบัติงานท่ีไดรับการแตงต้ังใหเขาถึงเอกสารลับแตละระดับ เปน
ผูสงผานระบบการรักษาความปลอดภัย โดยใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของ
ทางราชการ” 

 
ขอ ๑๐  ใหยกเลิกความในขอ ๕๗ ขอ ๕๘ และขอ ๕๙ แหงระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
“ขอ ๕๗ อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวา ๑๐ ป เวนแต

หนังสือดังตอไปน้ี 
๕๗.๑  หนังสือท่ีตองสงวนเปนความลับ ใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวาดวย

การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
๕๗.๒  หนังสือท่ีเปนหลักฐานทางอรรถคดี สํานวนของศาลหรือของพนักงาน

สอบสวนหรือหนังสืออื่นใดที่ไดมีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกําหนดไวเปนพิเศษแลว การเก็บ
ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนวาดวยการนั้น 

๕๗.๓  หนังสือท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรทุกสาขาวิชา  และมีคุณคาตอ
การศึกษาคนควา วิจัย ใหเก็บไวเปนหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรของชาติตลอดไป หรือ
ตามท่ีสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร กําหนด 

๕๗.๔  หนังสือท่ีไดปฏิบัติงานเสร็จส้ินแลว และเปนคูสําเนาท่ีมีตนเรื่องจะคนได
จากที่อื่นใหเก็บไวไมนอยกวา ๕ ป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๕๗.๕  หนังสือท่ีเปนเรื่องธรรมดาสามัญซ่ึงไมมีความสําคัญ และเปนเรื่องท่ี
เกิดขึ้นเปนประจําเมื่อดําเนินการแลวเสร็จใหเก็บไวไมนอยกวา ๑ ป 

๕๗.๖  หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้
ผูกพันทางการเงินที่ไมเปนหลักฐานแหงการกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิในทาง
การเงินรวมถึงหนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้ผูกพันทาง
การเงินท่ีหมดความจําเปนในการใชเปนหลักฐานแหงการกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงับ
ซ่ึงสิทธิในทางการเงินเพราะไดมีหนังสือหรือเอกสารอื่นท่ีสามารถนํามาใชอางอิงหรือทดแทน
หนังสือหรือเอกสารดังกลาวแลวเมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบแลวไมมีปญหา และ
ไมมีความจําเปนตองใชประกอบการตรวจสอบหรือเพื่อการใดๆ อีก ใหเก็บไวไมนอยกวา ๕ ป 

หนังสือเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งเห็นวาไมมีความจําเปนตองเก็บไวถึง ๑๐ ป หรือ ๕ ป 
แลวแตกรณีใหทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

ขอ ๕๘  ทุกปปฏิทินใหสวนราชการจัดสงหนังสือท่ีมีอายุครบ ๒๐ ป นับจากวันท่ี
ไดจัดทําข้ึนท่ีเก็บไว ณ สวนราชการใด พรอมท้ังบัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ใหสํานักหอ
จดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากร ภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม ของปถัดไป เวนแตหนังสือ
ดังตอไปนี้ 

๕๘.๑  หนังสือท่ีตองสงวนเปนความลับใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวาดวย
การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 

๕๘.๒  หนังสือท่ีมีกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบท่ีออกใชเปนการท่ัวไป
กําหนดไวเปนอยางอื่น 

๕๘.๓  หนังสือท่ีสวนราชการมีความจําเปนตองเก็บไวท่ีสวนราชการนั้นใหจัดทํา
บัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปที่ขอเก็บเอง สงมอบใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 

ขอ ๕๙  บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป และบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปท่ีขอเก็บ
เอง อยางนอยใหมีตนฉบับและสําเนาคูฉบับ เพื่อใหสวนราชการผูมอบและสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ กรมศิลปากรผูรับมอบยึดถือไวเปนหลักฐานฝายละฉบับ 

๕๙.๑  บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ใหจัดทําตามแบบท่ี ๒๑ ทายระเบียบ
โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 

๕๙.๑.๑  ชื่อบัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ประจําป ใหลงตัวเลขของป
พุทธศักราชที่จัดทําบัญชี 

๕๙.๑.๒  กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
๕๙.๑.๓  วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่จัดทําบัญชี 
๕๙.๑.๔  แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
๕๙.๑.๕  ลําดับท่ี ใหลงเลขลําดับเร่ืองของหนังสือท่ีสงมอบ 
๕๙.๑.๖  รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
๕๙.๑.๗  ท่ี ใหลงเลขท่ีของหนังสือแตละฉบับ 
๕๙.๑.๘  ลงวันท่ี ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๕๙.๑.๙  เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
๕๙.๑.๑๐  เรื่อง ใหลงช่ือเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีท่ีไมมีช่ือเรื่องใหลง

สรุปเรื่องยอ 
๕๙.๑.๑๑  หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
๕๙.๑.๑๒  ลงชื่อผูมอบ ใหผูมอบลงลายมือช่ือและวงเล็บช่ือและนามสกุลดวย

ตัวบรรจงพรอมท้ังลงตําแหนงของผูมอบ 
๕๙.๑.๑๓  ลงชื่อผูรับมอบ ใหผูรับมอบลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและนามสกุล

ดวยตัวบรรจงพรอมท้ังลงตําแหนงของผูรับมอบ 
๕๙.๒  บัญชีหนังสือครบ ๒๐ ป ท่ีขอเก็บเอง ใหจัดทําตามแบบท่ี ๒๒ ทาย

ระเบียบโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
๕๙.๒.๑  ช่ือบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปท่ีขอเก็บเองประจําป ใหลงตัวเลขของป

พุทธศักราชที่จัดทําบัญชี 
๕๙.๒.๒  กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
๕๙.๒.๓  วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่จัดทําบัญชี 
๕๙.๒.๔  แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
๕๙.๒.๕  ลําดับท่ี ใหลงเลขลําดับเร่ืองของหนังสือท่ีขอเก็บเอง 
๕๙.๒.๖  รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
๕๙.๒.๗  ท่ี ใหลงเลขท่ีของหนังสือแตละฉบับ 
๕๙.๒.๘  ลงวันท่ี ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ 
๕๙.๒.๙  เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีท่ีไมมีช่ือเรื่องใหลง

สรุปเรื่องยอ 
๕๙.๒.๑๐  หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)” 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 

ชัชสรัญ/ผูจัดทํา 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ 

 


