ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2560

สํานักงานเลขานุการกรม
ข้อ ๑. การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์
คําถาม การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ที่ดีควรมีองค์ประกอบอย่างไร
คําตอบ การเขียนข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่ดีควรมีองค์ประกอบที่สําคัญ คือ “๕ W ๑ H ” ได้แก่
ใคร (Who) ทํ าอะไร (What) ที่ ไหน (Where) เมื่ อไร (When) ทํ าไม (Why) และอย่างไร (How) ซึ่งเมื่อนํ ามา
ขยายความควรอยู่ในรูปแบบ ดังนี้
๑. พาดหัวข่าว (headline) เป็นการบอกประเด็นสําคัญของข่าว มักใช้ประโยคที่เป็นข้อความสั้น ๆ
เพื่อช่วยให้รู้ว่าเป็นข่าวอะไร และมีประเด็นใดน่าสนใจ วิธีการพาดหัวข่าวให้พิจารณาความสําคัญของข่าวนั้น ๆ
ว่าใคร ทําอะไร เมื่อไร ที่ไหน อย่างไร และทําไม จึงทําเช่นนั้น
๒. วรรคนํา เป็นประเด็นสําคัญของเรื่อง คือต้องตอบสนองความสนใจของผู้อ่านว่า Who What When
Where Why เขียนด้วยประโยคสรุปเรื่องหรือสรุปประเด็นสําคัญและกระชับ เพื่อขยายพาดหัวข่าว มีความยาว
ประมาณ ๓ – ๖ ประโยค
๓. ส่วนเชื่อม เป็นตัวเชื่อมระหว่างวรรคนํากับเนื้อข่าว ส่วนใหญ่เป็นข้อความที่ขยายประเด็นของเรื่อง
จะมีหรือไม่มีก็ได้ มักใช้กับข่าวใหญ่
๔. เนื้อข่าว เป็นการบอกเรื่องที่เหลือจากที่บอกไว้แล้วในวรรคนํา เป็นข้อเท็จจริงที่สนับสนุนหรือ
ขยายความ หรือช่วยให้วรรคนําได้ใจความชัดเจนขึ้น เป็นเรื่องราวทั้งหมดของข่าวที่ตอบคําถาม ๕ W และ
๑ H มี ๒ – ๕ ย่อหน้าตามความเหมาะสม โดยย่อหน้าแรก ๆ เป็นรายละเอียดตามวรรคนํา ย่อหน้าสอง
อ้างคําพูดผู้ให้สัมภาษณ์ หรือผู้บริหาร เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ย่อหน้าสุดท้าย เสริมข้อมูลเฉพาะที่จําเป็น
๕. ทิ้ งท้ ายข่ าว เป็ นการสรุปประเด็ นเพื่ อดึ งดู ดความสนใจ ตอกย้ํ าจุ ดหมาย ส่ วนใหญ่ มี ความยาว
ประมาณ ๔ – ๖ ประโยค
ที่มาของตําตอบ เอกสารประกอบการบรรยาย ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ข้อ ๒ การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์
คําถาม ภาพข่าวสําหรับใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ควรมีคุณสมบัติอย่างไร
คําตอบ ๑. ภาพข่าวควรมีองค์ประกอบของความน่าสนใจ
๒. ภาพข่าวต้องมีคุณภาพด้านเนื้อหาสมบูรณ์พอที่จะบอกเรื่องราวของเหตุการณ์ให้ผู้อ่าน
เข้าใจได้
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๓. ภาพต้องสื่อความหมายในเรื่องที่ต้องการสื่อได้อย่างชัดเจน
๔. ภาพข่าวจะต้องตอบคําถามให้แก่ผู้อ่านได้เหมือนกับได้อ่านความนําของข่าว ๑ ข่าว
คือ ใครทําอะไร ที่ไหน อย่างไร
๕. ภาพข่าวควรจะต้องมีคุณภาพที่ดีพอสําหรับใช้กับระบบการพิมพ์ คือ จะต้องมีความ
คมชัดและสื่อเรื่องราวทุกอย่างได้อย่างครบถ้วน
๖. เป็นภาพที่มีความชัดเจนไม่ไหว ไม่มัว เห็นได้ชัดเจนทุกแง่มุม
๗. มีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ หรือเนื้อข่าว ภาพต้องถูกต้องตรงกับเนื้อหา
๘. สามารถใช้แทนคําพูดหรือตัวหนังสือได้
ที่มาของตําตอบ การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
โดย นางจุฑารัตน์ โสดาศรี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์
ข้อ ๓ รายงานการประชุม
คําถาม รายงานการประชุมจัดเป็นหนังสือราชการประเภทใด
คําตอบ เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
ที่มาของคําตอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ หมวด ๑ ชนิด
ของหนังสือ ข้อ ๙
ข้อ ๔ คําถาม จงอธิบายความหมายของรายงานการประชุม
คําตอบ รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วม ประชุม และมติ
ของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน ให้จัดทําตามแบบที่ ๑๑ ท้ายระเบียบ โดยกรอก รายละเอียดดังนี้
๑. รายงานการประชุม ให้ลงชื่อคณะที่ประชุม หรือชื่อการประชุมนั้น
๒. ครั้งที่ ให้ลงครั้งที่ประชุม
๓. เมื่อ ให้ลงวัน เดือน ปีที่ประชุม
๔. ณ ให้ลงสถานที่ที่ประชุม
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๕. ผู้ มาประชุ ม ให้ ลงชื่ อและหรือตําแหน่ งของผู้ ได้ รับ แต่งตั้ งเป็ น คณะ ที่ ป ระชุ มซึ่ งมา
ประชุมในกรณีที่มีผู้มาประชุมแทนให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทน และลงว่ามาประชุมแทน ผู้ใดหรือตําแหน่งใด
๖. ผู้ไม่มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือตําแหน่งของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมิได้
มาประชุมพร้อมทั้งเหตุผล (ถ้ามี)
๗. ผู้เข้าร่วมประชุมให้ลงชื่อและหรือตําแหน่งของผู้ที่มิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม
ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
๘. เริ่มประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุม
๙. ข้อความ ให้บันทึกข้อความที่ประชุม โดยปกติให้เริ่มต้นด้วยประธานกล่าวเปิดประชุม
และเรื่องที่ประชุมกับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องตามลําดับ
๑๐. เลิกประชุมเวลาให้ลงเวลาที่เลิกประชุม
๑๑. ผู้จดรายงานการประชุมให้ลงชื่อผู้จดรายงานการประชุมครั้งนั้น
ที่มาของคําตอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ส่วนที่ ๖
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ข้อ ๒๕
ข้อ ๕ การประสานงาน
คําถาม การประสานงานมีกี่ลักษณะอะไรบ้าง
คําตอบ การประสานงานมี ๒ ลักษณะ
๑. การประสานงานอย่างเป็นทางการ หมายถึง การประสานงานแบบมีพิธีรีตองที่ต้องปฏิบัติ เช่น
มีหนังสือติดต่อหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเสนอรายงานเป็นลําดับชั้น
๒. การประสานงานอย่างไม่เป็ นทางการ หมายถึง การประสานงานแบบไม่ มีพิธีรีต องเพี ย งแต่
ทําความตกลงให้ ทราบถึ งการที่ จะปฏิ บั ติให้เป็ น ไปตามจังหวะเวลาเดี ยวกั น และมีจุ ดประสงค์เดี ยวกั น
การดําเนินการต้องอาศัยความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นส่วนตัวระหว่างบุคคล ไม่มีแบบแผน เป็นการติดต่อแบบ
เผชิญ หน้าซึ่งกันและกัน ผลดีก็คือ สามารถมีความเข้าใจที่ตรงกันและชัดเจนที่สุด เช่นการประสานงาน
ด้วยวาจาทางโทรศัพท์ หรือการเข้าพบผู้ที่ติดต่อโดยตรง
ข้อ ๖. คําถาม ปัจจัยที่จําเป็นในการประสานงานมีอะไรบ้าง
คําตอบ ๑. คน หมายถึ ง ผู้ ชึ่ งจะทํ า ให้ งานเป็ น ผลขึ้ น มา การประสานงานที่ แ ท้ จ ริ ง คื อ การ
ประสานคนให้ร่วมใจร่วมกําลังงานด้วยการนําเอาความสามารถของคนมาทําให้เกิดผลงานในจุดมุ่งหมาย
เดี ย วกั น ความสามารถของคนพิ จ ารณาได้ ส องด้ า นคื อ ทางด้ า นความรู้ แ ละด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น
ผู้ประสานงานต้องมีความรู้ความสามารถและการมองการณ์ ไกล มีมนุษย์-สัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีต่อกัน
ผู้ร่วมงานทุกฝ่าย เข้ากันได้ดี มีการพบปะหารือกันอยู่เสมอ
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๒. เงิน หมายถึง ตัวเงินและสิ่งอื่นซึ่งสามารถใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนได้ในการ
ประสานงานจะต้องมีกําลังเงินสนับสนุนการปฏิบัติงาน
๓. วัสดุ หมายถึง สิ่งของเครื่องมือและเครื่องใช้ต่างๆ ในการประสานจะต้องมีวัสดุอุปกรณ์ ช่วย
ในการประสานจะต้องมีวัสดุอุปกรณ์ช่วยในการนประสานงานอย่างพอเพียง
๔. วิธีการทํางาน หมายถึง การบริห ารงานให้สามารถบรรลุผลสําเร็จตามจุดประสงค์ที่กําหนด
เป็ น เป้ าหมายไว้ มี การกํ าหนดอํานาจหน้ าที่ และความรับ ผิ ดชอบให้ ชัด เจน มี การมอบหมายงาน และ
การควบคุมงาน การติดต่อสื่อสารที่ดี
ที่มาของคําตอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ส่วนที่ ๖ และ
ภาคผนวก พ.ศ. ๒๕๓๙ และ (ฉบั บ ที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๘ และสถาบั น ดํ า รงราชานุ ภ าพ สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อ ๗. คําถาม การใช้หนังสือประทับตราให้ใช้เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสําคัญ ได้แก่
คําตอบ ๑. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
๒. การส่งสําเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
๓. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสําคัญหรือการเงิน
๔. การแจ้งผลงานที่ได้ดําเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
๕. การเตือนเรื่องที่ค้าง
๖. เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนดโดยทําเป็นคําสั่ง
ข้อ ๘. คําถาม ถ้าอธิบดีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ผู้ทํางานแทนเมื่อลงนามในหนังสือจะต้องใช้คําว่า
อย่างไร
คําตอบ รักษาราชการแทน
ข้อ ๙ คําถาม ภายในกี่วัน หลังจากสิ้นปีปฏิทินให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือที่ครบอายุ
การเก็บในปีนั้น แล้วจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลาย
คําตอบ ภายใน ๖๐ วัน
ข้อ ๑๐ คําถาม หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ซึ่งไม่มีความสําคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจํา
เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี
คําตอบ ๑ ปี
ข้อ ๑๑. คําถาม หนังสือรับรองและรายงานการประชุมจัดอยู่ในหนังสือชนิดใด
คําตอบ หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทําขึ้น
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ที่มาของคําตอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ปรับปรุงแก้ไข
(ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘)
ข้อ ๑๒. คําถาม ความหมายของการประสานงาน
คําตอบ หมายถึงการจัดระเบียบวิธีทํางาน เพื่อให้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆร่วมมือปฏิบัติงาน
เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ทํางานซ้ําซ้อน ขัดแย้งกัน หรือเหลื่อมล้ํากัน ทั้งนี้เพื่อให้งานดําเนินไปอย่างราบรื่น
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์กรอย่างสมานฉันท์ และมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๑๓. คําถาม ให้บอกวัตถุประสงค์ของการประสานงาน (วัตถุประสงค์เฉพาะ)
คําตอบ ๑. เพื่อแจ้งให้ผู้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
๒. เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดี
๓. เพื่อขอคํายินยอมหรือเห็นชอบ
๔. เพื่อขอความช่วยเหลือ
๕. เพื่อขจัดข้อขัดแย้งอันอาจมีขึ้น
ข้อ ๑๔. คําถาม องค์ประกอบของการประสานงานที่สําคัญมีอะไรบ้าง
คําตอบ ๑. ความร่วมมือ จะต้องสร้างความสัมพันธภาพในการทํางานร่วมกับทุกฝ่าย โดยอาศัย
ความเข้าใจ หรือการตกลงร่วมกัน มีการรวบรวม กําลังความคิด วิธีการ เทคนิค และระดมทรัพยากรมา
สนับสนุนงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
๒. จังหวะ เวลา จะต้องปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน
ตามกําหนดเวลาที่ตกลงกันให้ตรงเวลา
๓. ความสอดคล้อง จะต้องพิจารณาความพอเหมาะ พอดีไม่ทํางานซ้ําซ้อนกัน
๔. ระบบการสื่อสาร จะต้องมีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกันอย่างรวดเร็วและราบรื่น
๕. ผู้ ป ระสานงาน จะต้ อ งสามารถดึ งทุ ก ฝ่ า ยเข้ า ร่ ว มทํ า งาน เพื่ อ ตรงไปสู่ จุ ด หมาย
เดียวกัน ตามที่กําหนดเป็นวัตถุประสงค์ของงาน
ข้อ๑๕. คําถาม ปัญหาในการติดต่อประสานงานมีอะไรบ้าง
คําตอบ ๑. ให้ข้อมูลล่าช้า
๒. รับ-ส่งข้อมูลผิดพลาด
๓.เพิกเฉย และหลงลืม
๔. ไม่ให้ความร่วมมือ
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ที่มาของคําตอบ เทคนิคการประสานงาน (Cooperating Technique) เอกสารความรู้ของ
สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อ ๑๖. คําถาม ประโยชน์ของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรบ้าง
คําตอบ ๑. สะดวกในการสืบค้น
๒. ประหยัดเวลา
๓. ประหยัดทรัพยากรช่วยลดภาวะโลกร้อน
๔. ไม่ให้ความร่วมมือ
ที่มาของคําตอบ โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหารจัดการหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมที่ดิน
ข้อ ๑๗. คําถาม ปัจจุบันส่วนราชการในประเทศไทยใช้ระเบียบงานสารบรรณใด
คํา ตอบ ระเบี ย บสํ านั กนายกรัฐ มนตรีว่ าด้ว ยงานสรรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และระเบี ย บสํานั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสรรบรรณ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ 18. คําถาม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คําว่า "งานสารบรรณ" ในที่ นี้
หมายความว่าอย่างไร
คําตอบ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร
ที่มาของคําตอบ อ้างอิงจากระเบียบฯ ข้อ ๖
“งานสารบรรณ” หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การ
จัดทํา การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย
“หนังสือ” หมายความว่า หนังสือราชการ
“อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็ก
ไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทาง
แม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น
“ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือ
ผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 19. คําถาม ระเบียบงานสารบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเริ่มใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด
คําตอบ 1 มิถนุ ายน 2526
ข้อ 20. คําถาม หนังสือราชการคืออะไร
คําตอบ เอกสารที่เป็นหลักฐานในทางราชการ
ที่มาของคําตอบ อ้างอิงจากระเบียบฯ หมวด ๑ ข้อ ๙
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ข้อ ๙ หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่
๙.๑ หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
๙.๒ หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึง

บุคคลภายนอก
๙.๓ หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วน
ราชการ
๙.๔ เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
๙.๕ เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
๙.๖ ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”
ข้อ 21. คําถาม งานสารบรรณมีประโยชน์ต่อราชการอย่างไร
คํ า ตอบ การทํ า ให้ ง านสะดวก รวดเร็ ว ประหยั ด แรงงานและเวลาทํ า ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง าน
มีประสิทธิภาพสูง
ข้อ 22. คําถาม หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอกจัดเป็น
หนังสือประเภทใด
คําตอบ หนังสือภายนอก
ที่มาของคําตอบ อ้างอิงจากระเบียบฯ ส่วนที่ ๑ ข้อ ๑๑
“
หนัง สือ ภายนอก คือ หนัง สือ ติด ต่อ ราชการที่เ ป็น แบบพิธีโ ดยใช้ก ระดาษตราครุฑ
เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีถึง
บุคคลภายนอก”
ข้อ 23. คําถาม หนังสือภายในเป็นหนังสืออย่างไร
คําตอบ ติดต่อภายในกระทรวง กรม หรือภายในจังหวัดเดียวกัน
ที่มาของคําตอบ อ้างอิงจากระเบียบฯ ส่วนที่ ๒ ข้อ ๑๒
“
ข้อ ๑๒ หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก
เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ”
ข้อ 24. คําถาม หนังสือประทับตราใช้กระดาษชนิดใด
คําตอบ ใช้กระดาษตราครุฑ
ที่มาของคําตอบ อ้างอิงจากระเบียบฯ ส่วนที่ ๓ ข้อ ๑๔
“ข้อ ๑๔ หนังสือประทับตรา ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทําตามแบบที่ ๓ ท้ายระเบียบ
โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
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๑๔.๑ ที่ ให้ล งรหัส ตัว พยัญ ชนะและเลขประจํา ของเจ้าของเรื่อง ตามที่กํา หนดไว้ใน
ภาคผนวก ๑ ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง
๑๔.๒ ถึง ให้ลงชื่อส่วนราชการ หน่วยงาน หรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง
๑๔.๓ ข้อความ ให้ลงสาระสําคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
๑๔.๔ ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก
๑๔.๕ ตราชื่อส่วนราชการ ให้ประทับตราชื่อส่วนราชการตามข้อ ๗๒ ด้วยหมึกแดง
และให้ผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อย่อกํากับตรา
๑๔.๖ วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราช
ที่ออกหนังสือ
๑๔.๗ ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออก
หนังสือ
๑๔.๘ โทร. หรือที่ตั้ง ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง และหมายเลข
ภายในตู้สาขา (ถ้ามี) ด้วย ในกรณีที่ไม่มีโทรศัพท์ ให้ลงที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของเรื่องโดยให้ลงตําบล
ที่อยู่ตามความจําเป็น และแขวงไปรษณีย์ (ถ้ามี)”
ข้อ 25. คําถาม แถลงการณ์ เป็นหนังสือประเภทใด
คําตอบ ประชาสัมพันธ์
ที่มาของคําตอบ อ้างอิงจากระเบียบฯ ส่วนที่ ๕ ข้อ ๑๙
“หนังสือประชาสัมพันธ์ ให้ใช้ตามแบบที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนด
แบบไว้โดยเฉพาะ
“หนังสือประชาสัมพันธ์มี ๓ ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว”
ข้อ 26. คําถาม บรรดาข้อความที่ผู้มีอํานาจหน้าที่กําหนดให้ใช้โดยอาศัยอํานาจของกฎหมาย
คําตอบ ข้อบังคับ
ข้อ 27. คําถาม หนังสือราชาการที่มีคําว่า “ด่วนมาก” ผู้มีหน้าที่ดําเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร
คําตอบ ปฏิบัติโดยเร็วกว่าปกติ
ที่มาของคําตอบ อ้างอิงจากระเบียบฯ ส่วนที่ ๗ บทเบ็ดเตล็ด ข้อ ๒๘
“
ข้อ ๒๘ หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดําเนินการทาง
สารบรรณด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ
๒๘.๑ ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
๒๘.๒ ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
๒๘.๓ ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทําได้
ให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง ๓๒ พอยท์ ให้เห็นได้
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ชัดบนหนังสือและบนซอง ตามที่กําหนดไว้ในแบบที่ ๑ แบบที่ ๒ แบบที่ ๓ และแบบที่ ๑๕ ท้ายระเบียบฯ
โดยให้ ระบุ คําว่า ด่ วนที่ สุด ด่วนมาก หรือด่วน สําหรับ หนังสือตามข้ อ ๒๘.๑ ข้ อ ๒๘.๒ และข้อ ๒๘.๓
แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ต้องการให้หนังสือส่งถึงผู้รับภายในเวลาที่กําหนด ให้ระบุคําว่า ด่วนภายในแล้ว
ลงวัน เดือน ปี และกําหนดเวลาที่ต้องการให้หนังสือนั้นไปถึงผู้รับ กับให้เจ้าหน้าที่ส่งถึงผู้รับซึ่งระบุบนหน้า
ซองภายในเวลาที่กําหนด”
ข้อ 28. คําถาม รายงานการประชุมจัดอยู่ในหนังสือราชการชนิดใด
คําตอบ หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
ที่มาของคําตอบ อ้างอิงจากระเบียบฯ ส่วนที่ ๖ ข้อที่ ๒๕
“ข้อที่ ๒๕ รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วม
ประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๒๕.๑ รายงานการประชุม ให้ลงชื่อคณะที่ประชุม หรือชื่อการประชุมนั้น
๒๕.๒ ครั้งที่ ให้ลงครั้งที่ประชุม
๒๕.๓ เมื่อ ให้ลงวัน เดือน ปี ที่ประชุม
๒๕.๔ ณ ให้ลงสถานที่ที่ประชุม
๒๕.๕ ผู้มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือตําแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมา
ประชุม ในกรณีที่มีผู้มาประชุมแทนให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทน และลงว่ามาประชุมแทนผู้ใดหรือตําแหน่งใด
๒๕.๖ ผู้ ไม่ มาประชุ ม ให้ ล งชื่ อและหรือตํ าแหน่ งของผู้ ที่ ได้ รับ การแต่ งตั้ งเป็ น คณะที่
ประชุมซึ่งมิได้มาประชุมพร้อมทั้งเหตุผล (ถ้ามี)
๒๕.๗ ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงชื่อและหรือตําแหน่งของผู้ที่มิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่
ประชุม ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
๒๕.๘ เริ่มประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุม
๒๕.๙ ข้ อ ความ ให้ บั น ทึ ก ข้ อ ความที่ ป ระชุ ม โดยปกติ ให้ เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยประธานกล่ า ว
เปิดประชุม และเรื่องที่ประชุม กับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องตามลําดับ
๒๕.๑๐ เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม
๒๕.๑๑ ผู้จดรายงานการประชุม ให้ลงชื่อผู้จดรายงานการประชุมครั้งนั้น”
ข้อ 29. คําถาม หนังสือต่อไปนี้ มีหนังสือประเภทใดที่ต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
คําตอบ หนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทุกสาขาวิชา และมีคุณค่าต่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย
ที่มาของคําตอบ อ้างอิงจากระเบียบฯ หมวด ๓ ส่วนที่ ๖ ข้อ ๕๗
“
ข้ อ ๕๗ อายุ ก ารเก็ บ หนั งสื อ โดยปกติ ให้ เ ก็ บ ไว้ ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๐ ปี เว้ น แต่ ห นั งสื อ
ดังต่อไปนี้
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๕๗.๑ หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ หรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
๕๗.๒ หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี สํานวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวน
หรือหนังสืออื่น ใดที่ได้มีกฎหมายหรือระเบีย บแบบแผนกํา หนดไว้เป็นพิเศษแล้ว การเก็บให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบแบบแผนว่าด้วยการนั้น”
๕๗.๓ หนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทุกสาขาวิชา และมีคุณค่าต่อการศึกษา
ค้นคว้าวิจัย
ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติตลอดไป หรือตามที่สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากรกําหนด
๕๗.๔ หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สําเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่น
ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๕๗.๕ หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสําคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็น
ประจํา เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๕๗.๖ หนั งสื อหรื อเอกสารที่ เกี่ ยวกั บการรั บเงิน การจ่ ายเงิน หรือการก่ อหนี้ ผู กพั นทาง
การเงิน ที่ไม่เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงิน รวมถึง
หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน หรือการก่อหนี้ผูกพันทางการเงินที่หมดความจําเป็นในการใช้
เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงิน เพราะได้มีหนังสือหรือ
เอกสารอื่นที่ส ามารถนํา มาใช้อ้า งอิงหรือทดแทนหนังสือ หรือเอกสารดังกล่า วแล้ว เมื่อสํา นัก งานการ
ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหา และไม่มีความจําเป็นต้องใช้ประกอบการตรวจสอบหรือเพื่อการ
ใด ๆ อีก ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
หนังสือเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งเห็นว่าไม่จําเป็นต้องเก็บไว้ถึง ๑๐ ปี หรือ ๕ ปี แล้วแต่กรณีให้ทํา
ความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ข้อ 30. คําถาม การเซ็นชื่อรับรองสําเนาหนังสือ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับใดขึ้นไปเป็นผู้ลงนาม
รับรองที่ชอบด้วยระเบียบงานสารบรรณ
คําตอบ ระดับ 2
ที่มาของคําตอบ อ้างอิงจากระเบียบฯ ส่วนที่ ๗ บทเบ็ดเตล็ด ข้อ ๓๑
“
ข้อ ๓๑ หนังสือที่เจ้าของหนังสือเห็นว่ามีส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องควรได้รับทราบด้วย
โดยปกติให้ส่งสําเนาไปให้ทราบโดยทําเป็นหนังสือประทับตรา
สําเนาหนังสือนี้ให้มีคํารับรองว่า สําเนาถูกต้อง โดยให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ ๒ หรือเทียบเท่า
ขึ้นไป ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจง และตําแหน่งที่ขอบล่างของหนังสือ”
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ข้อ 31. คําถาม การเก็บหนังสือราชการปกติจะต้องเก็บรักษาไว้กี่ปี
คําตอบ 10 ปี
ที่มาของคําตอบ อ้างอิงจากระเบียบฯ หมวด ๓ ส่วนที่ ๖ ข้อ ๕๗
ข้อ 32. คําถาม ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสรรบรรณ
คําตอบ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ที่มาของคําตอบ อ้างอิงจากระเบียบฯ บทที่ ๑ ข้อ ๘
“ข้อ ๘ ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกและจัดทําคําอธิบายกับ
ให้มีหน้าที่ดําเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ
การตีความ การวินิจฉัยปัญหา และการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก และคําอธิบายตามวรรคหนึ่ง
ปลั ดสํ านั กนายกรั ฐมนตรี จะขอความเห็ นจากคณะกรรมการพิ จารณาปรั บปรุ งและพั ฒ นาระเบี ยบสํ านั ก
นายกรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้”
ข้อ 33. คําถาม ส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบงานสารบรรณได้หรือไม่
คําตอบ ได้ แต่ต้องทําความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ที่มาของคําตอบ เกี่ยวกับเรื่องผู้ถือปฏิบัติ ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสรรบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสรรบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
“หากส่วนราชการใดมีความจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานสารบรรณ นอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้
ในระเบียบงานสารบรรณ ให้ขอทําความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบนี้ (ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี)”
ข้อ 34. คําถาม การจัดความสําคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพื่ออะไร
คําตอบ เพื่อดําเนินการก่อนหลัง และให้ผู้เปิดซองตรวจเอกสาร
ที่มาของคําตอบ อ้างอิงจากระเบียบฯ หมวด ๒ ส่วนที่ ๑ ข้อ ๓๖
“
ข้อ ๓๖ จัดลําดับความสําคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อดําเนินการก่อนหลัง และให้
ผู้เปิ ดซองตรวจเอกสาร หากไม่ ถูกต้ องให้ ติ ดต่ อส่ วนราชการเจ้ าของเรื่อง หรือหน่ ว ยงานที่ ออกหนั งสื อ
เพื่อดําเนินการให้ถูกต้อง หรือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐานแล้วจึงดําเนินการเรื่องนั้นต่อไป”
ข้อ 35. คําถาม ถ้าอธิบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ทํางานแทนเมื่อลงนามในหนังสือจะต้องใช้คําว่า
อย่างไร
คําตอบ รักษาราชการแทน
ที่ มาของคํ าตอบ คํ าว่า “รักษาราชการแทน” บั ญ ญั ติ อยู่ในหมวด ๖ มาตรา ๔๑ – ๕๐ แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 หมายถึง กรณีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งใดหรือมีแต่
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ไม่ อาจปฏิ บั ติ ราชการได้ กฎหมายกํ าหนดให้ ผู้ ดํ ารงตํ าแหน่ งใดตํ าแหน่ งหนึ่ งเข้ าไปรั กษาราชการแทน
ในตําแหน่งนั้น โดยผู้รักษาราชการแทนมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งที่ตนแทน การรักษาราชการแทน
ดังกล่าวเกิดขึ้นโดยผล ของกฎหมายไม่ต้องมีการแต่งตั้ง และเมื่อมีผู้ดํารงตําแหน่งแล้วหรือมาปฏิบัติหน้าที่
ได้แล้ว การรักษาราชการแทนก็จะสิ้นสุดลง”
ข้อ 36. คําถาม คําว่า “ปฏิบัติราชการแทน” ใช้ในกรณีใด
คําตอบ กรณี ที่มีการมอบอํานาจในการสั่งการอนุญ าต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการ
ดําเนินการอื่นที่ผู้ดํารงตําแหน่งใดพึงจะปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือ
คําสั่ง
ที่มาของคําตอบ คําว่า “ปฏิบั ติราชการแทน” บัญ ญั ติอยู่ ในหมวด ๕ มาตรา ๓๘ – ๔๐ แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. 2534 หมายถึ ง การมอบอํ า นาจในการสั่ งการ
อนุ ญ าต การอนุ มั ติ การปฏิ บั ติ ร าชการหรื อ การดํ า เนิ น การอื่ น ที่ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ งใดพึ งจะปฏิ บั ติ ห รื อ
ดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ให้ผู้ดํารง
ตําแหน่ งอื่นในส่วนราชการเดียวกันหรือส่วนราชการอื่น หรือผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิ บัติราชการแทนได้
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550”
ข้อ 37. คําถาม การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือราชการไปดู หรือคัดลอก ต้องได้รับอนุญาตจากใครก่อน
คําตอบ หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ที่มาของคําตอบ อ้างอิงจากระเบียบฯ หมวดที่ ๓ ส่วนที่ ๒ ข้อ ๖๕
“
ข้อ ๖๕ การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะให้ดูหรือคัดลอกหนังสือ
ทั้งนี้ จะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน”
ข้อ 38. คําถาม ผู้มีอํานาจอนุมัติให้ยืมหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการจะต้องเป็นผู้อยู่ในตําแหน่ง
ระดับใดขึ้นไป
คําตอบ หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป
ที่มาของคําตอบ อ้างอิงจากระเบียบฯ หมวดที่ ๓ ส่วนที่ ๒ ข้อ ๖๒
“ข้อ ๖๒ การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
๖๒.๑ ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะนําไปใช้ในราชการใด
๖๒.๒ ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ แล้วลงชื่อรับเรื่องที่ยืมไว้ในบัตร
ยืมหนั งสื อและให้ เจ้ าหน้ าที่ เก็บ รวบรวมหลักฐานการยืม เรียงลําดับ วัน เดือน ปี ไว้เพื่ อติด ตามทวงถาม
ส่วนบัตรยืมหนังสือนั้นให้เก็บไว้แทนที่หนังสือที่ถูกยืมไป
๖๒.๓ การยื มหนั งสื อระหว่ างส่ วนราชการ ผู้ ยื มและผู้ อนุ ญ าตให้ ยื มต้ องเป็ น หั วหน้ า
ส่วนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
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๖๒.๔ การยื มหนั งสือภายในส่ว นราชการเดี ยวกัน ผู้ ยืมและผู้ อนุ ญ าตให้ ยื มต้ องเป็ น
หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย”
ข้อ 39. คําถาม การตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือให้ตั้งอย่างน้อยกี่คน
คําตอบ 3 คน
ที่มาของคําตอบ อ้างอิงจากระเบียบฯ หมวดที่ ๓ ส่วนที่ ๓ ข้อ ๖๗
“
ข้อ ๖๗ ให้หัว หน้าส่ วนราชการระดั บกรมแต่ งตั้ งคณะกรรมการทําลายหนั งสื อ
ประกอบด้ว ยประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อยสองคน โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่
ระดับ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งทําหน้าที่ประธาน
มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ากรรมการผู้ใดไม่เห็นด้วยให้ทําบันทึก
ความเห็นแย้งไว้
ข้อ ๖๘ คณะกรรมการทําลายหนังสือ มีหน้าที่ดังนี้
๖๘.๑ พิจารณาหนังสือที่จะขอทําลายตามบัญชีหนังสือขอทําลาย
๖๘.๒ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือฉบับใดไม่ควรทําลาย และควรจะ
ขยายเวลาการเก็ บไว้ ให้ ล งความเห็ น ว่าจะขยายเวลาการเก็บไว้ถึงเมื่ อใด ในช่ องการพิ จ ารณา ตามข้ อ
๖๖.๑๑ ของบัญชีหนังสือขอทําลาย แล้วให้แก้ไขอายุการเก็บหนังสือในตรากําหนดเก็บหนังสือ โดยให้
ประธานกรรมการทําลายหนังสือลงลายมือชื่อกํากับการแก้ไข
๖๘.๓ ในกรณี ที่คณะกรรมการมีความเห็ น ว่าหนั งสื อเรื่องใดควรให้ ทําลาย ให้ กรอก
เครื่องหมายกากบาท (×) ลงในช่อง การพิจารณา ตามข้อ ๖๖.๑๑ ของบัญชีหนังสือขอทําลาย
๖๘.๔ เสนอรายงานผลการพิจารณาพร้อมทั้งบันทึกความเห็นแย้งของคณะกรรมการ
(ถ้ามี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาสั่งการตามข้อ ๖๙
๖๘.๕ ควบคุมการทําลายหนังสือซึ่งผู้มีอํานาจอนุมัติให้ทําลายได้แล้ว โดยการเผาหรือ
วิธีอื่นใดที่จะไม่ให้หนังสือนั้นอ่านเป็นเรื่องได้ และเมื่อทําลายเรียบร้อยแล้วให้ทําบันทึกลงนามร่วมกันเสนอ
ผู้มีอํานาจอนุมัติทราบ”
ข้อ 40. คําถาม ผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการใน
ตําแหน่งใด
คําตอบ หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
ที่มาของคําตอบ อ้างอิงจากระเบียบฯ หมวดที่ ๓ ส่วนที่ ๓ ข้อ ๖๗
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ข้อ 41. คําถาม คณะกรรมการทําลายหนังสือจะต้องแต่งตั้งจากข้าราชการระดับใดขึ้นไป
คําตอบ ระดับ 3
ที่มาของคําตอบ อ้างอิงจากระเบียบฯ หมวดที่ ๓ ส่วนที่ ๓ ข้อ ๖๗
ข้อ 42. คําถาม ผู้มีอํานาจอนุมัติการทําลายหนังสือราชการในส่วนภูมิภาคได้แก่ผู้ใด
คําตอบ ผู้วา่ ราชการจังหวัด
ข้อ 43. คําถาม ในสําเนาคู่ฉบับควรมีลายมือชื่อบุคคลใดบ้าง
คําตอบ ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจ
ที่มาของคําตอบ อ้างอิงจากระเบียบฯ หมวดที่ ๑ ส่วนที่ 7 ข้อ 30
“ข้อ ๓๐ หนั งสือที่ จัดทํ าขึ้ นโดยปกติให้ มีสําเนาคู่ ฉบับเก็ บไว้ที่ต้ นเรื่อง ๑ ฉบั บ และให้ มี
สําเนาเก็บไว้ที่หน่วยงานสารบรรณกลาง ๑ ฉบับ
สําเนาคู่ฉบับให้ผู้ลงชื่อลงลายมือชื่อ หรือลายมือชื่อย่อ และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจลงลายมือชื่อ
หรือลายมือชื่อย่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือ”
ข้ อ 44. คํ า ถาม ผู้ ใดเป็ น ผู้ ให้ ค วามเห็ น ในการตี ค วาม การวิ นิ จ ฉั ยปั ญ หา และการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
ภาคผนวก และคําอธิบายแก่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
คําตอบ คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ที่มาของคําตอบ อ้างอิงจากระเบียบฯ บทที่ ๑ ข้อ ๘
“ข้อ ๘ ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกและจัดทําคําอธิบาย
กับให้มีหน้าที่ดําเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ
การตีความ การวินิจฉัยปัญหา และการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก และคําอธิบายตามวรรคหนึ่ง
ปลั ดสํ านั กนายกรั ฐมนตรี จะขอความเห็ นจากคณะกรรมการพิ จารณาปรั บปรุ งและพั ฒ นาระเบี ยบสํ านั ก
นายกรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้”
ข้อ 45. คําถาม การอ้างถึง กรณีที่มีหนังสือ 5 ฉบับ จะต้องอ้างฉบับใด
คําตอบ อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายเพียงฉบับเดียว
ที่มาของคําตอบ อ้างอิงจากระเบียบฯ ส่วนที่ 1 ข้อ 11
“
ข้อ ๑๑ หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑ
เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึง
บุคคลภายนอก ให้จัดทําตามแบบที่ ๑ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
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๑๑.๑ ที่ ให้ ล งรหั สตั วพยั ญ ชนะและเลขประจํ าของเจ้าของเรื่อง ตามที่ กําหนดไว้ใน
ภาคผนวก ๑ ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง สําหรับ หนั งสือของคณะกรรมการให้กําหนดรหั สตัวพยัญ ชนะ
เพิ่มขึ้นได้ตามความจําเป็น
๑๑.๒ ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อส่วนราชการ สถานที่ราชการ หรือคณะกรรมการ
ซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนั้น และโดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย
๑๑.๓ วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช
ที่ออกหนังสือ
๑๑.๔ เรื่ อง ให้ ล งเรื่องย่ อที่ เป็ น ใจความสั้ น ที่ สุ ด ของหนั งสื อฉบั บ นั้ น ในกรณี ที่ เป็ น
หนังสือต่อเนื่อง โดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม
๑๑.๕ คําขึ้นต้น ให้ใช้คําขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้คําขึ้นต้น
สรรพนาม และคําลงท้าย ที่ กําหนดไว้ในภาคผนวก ๒ แล้ วลงตํ าแหน่ งของผู้ที่ห นังสือนั้ น มีถึง หรือชื่ อ
บุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่
๑๑.๖ อ้างถึง (ถ้ามี) ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะหนังสือที่ส่วนราชการผู้รับ
หนังสือได้รับมาก่อนแล้ว จะจากส่วนราชการใดก็ตาม โดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือและเลขที่
หนังสือ วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช ของหนังสือนั้น
การอ้ างถึ ง ให้ อ้างถึ งหนั งสื อฉบั บ สุ ด ท้ ายที่ ติ ด ต่ อ กั น เพี ย งฉบั บ เดี ย ว เว้ น แต่ มี เรื่องอื่ น
ที่เป็นสาระสําคัญต้องนํามาพิจารณา จึงอ้างถึงหนังสือฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะให้ทราบด้วย
๑๑.๗ สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) ให้ลงชื่อสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสารที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือ
นั้น ในกรณีที่ไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปโดยทางใด
๑๑.๘ ข้อความ ให้ลงสาระสําคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์
หลายประการให้แยกเป็นข้อ ๆ
๑๑.๙ คํ าลงท้ าย ให้ใช้ คําลงท้ ายตามฐานะของผู้ รับหนังสือตามตารางการใช้ คําขึ้ นต้ น
สรรพนาม และคําลงท้าย ที่กําหนดไว้ในภาคผนวก ๒
๑๑.๑๐ ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือและให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ
ไว้ใต้ลายมือชื่อ ตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ในภาคผนวก ๓
๑๑.๑๑ ตําแหน่ง ให้ลงตําแหน่งของเจ้าของหนังสือ
๑๑.๑๒ ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่
ออกหนังสือ ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกระทรวงหรือทบวง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของ
เรื่องทั้งระดับกรมและกอง ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมลงมา ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของ
เรื่องเพียงระดับกองหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๑.๑๓ โทร. ให้ ลงหมายเลขโทรศัพท์ ของส่ วนราชการเจ้ าของเรื่อง หรือหน่ วยงานที่
ออกหนังสือและหมายเลขภายในตู้สาขา (ถ้ามี) ไว้ด้วย
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๑๑.๑๔ สําเนาส่ง (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ส่งจัดทําสําเนาส่งไปให้ส่วนราชการ หรือบุคคลอื่น
ทราบ และประสงค์ จ ะให้ ผู้ รับ ทราบว่ าได้ มีสํ าเนาส่ งไปให้ ผู้ ใดแล้ ว ให้ พิม พ์ ชื่ อเต็ ม หรื อชื่ อย่ อของส่ ว น
ราชการหรือชื่อบุคคลที่ส่งสําเนาไปให้ เพื่อให้เป็นที่เข้าใจระหว่างผู้ส่งและผู้รับ ถ้าหากมีรายชื่อที่ส่งมาก
ให้พิมพ์ว่าส่งไปตามรายชื่อที่แนบและแนบรายชื่อไปด้วย”
ข้อ 46. คําถาม ระเบียบคืออะไร
คําตอบ บรรดาข้อความที่ผู้มีอํานาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้
เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจํา
ที่มาของคําตอบ อ้างอิงจากระเบียบฯ ข้อ 17
“ข้อ ๑๗ ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอํานาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอํานาจ
ของกฎหมายหรือไม่ ก็ได้ เพื่ อถื อเป็ นหลั กปฏิ บั ติ งานเป็ นการประจํา ใช้ กระดาษตราครุฑ และให้ จัดทํ า
ตามแบบที่ ๕ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๑๗.๑ ระเบียบ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกระเบียบ
๑๗.๒ ว่าด้วย ให้ลงชื่อของระเบียบ
๑๗.๓ ฉบับที่ ถ้าเป็นระเบียบที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น ไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับที่
เท่าใด แต่ถ้าเป็นระเบียบเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ลงเป็น ฉบับที่ ๒ และที่ถัด ๆ ไปตามลําดับ
๑๗.๔ พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกระเบียบ
๑๗.๕ ข้อความ ให้อ้า งเหตุผ ลโดยย่อ เพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกระเบีย บ
และอ้างถึงกฎหมายที่ให้อํานาจออกระเบียบ (ถ้ามี)
๑๗.๖ ข้อ ให้เรียงข้อความที่จะใช้เป็ นระเบียบเป็นข้อ ๆ โดยให้ข้อ ๑ เป็นชื่อระเบี ยบ
ข้อ ๒ เป็นวันใช้บังคับกําหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด และข้อสุดท้าย เป็นข้อผู้รักษาการ ระเบียบใดถ้ามี
มากข้อ หรือหลายเรื่อง จะแบ่งเป็นหมวดก็ได้ โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด ๑
๑๗.๗ ประกาศ ณ วั น ที่ ให้ ล งตั ว เลขของวั น ที่ ชื่ อ เต็ ม ของเดื อ น และตั ว เลขของปี
พุทธศักราชที่ออกระเบียบ
๑๗.๘ ลงชื่ อ ให้ ล งลายมื อชื่ อผู้ออกระเบี ยบ และพิ มพ์ ชื่อเต็ มของเจ้ าของลายมื อชื่ อ
ไว้ใต้ลายมือชื่อ
๑๗.๙ ตําแหน่ง ให้ลงตําแหน่งของผู้ออกระเบียบ”
ข้อ 47. คําถาม ระเบียบการเขียนข้อความ ให้เขียนอย่างไร
คําตอบ ให้อ้างเหตุผลโดยย่อ เพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกระเบียบและอ้างถึงกฎหมาย
ที่ให้อํานาจออกระเบียบ (ถ้ามี)
ที่มาของคําตอบ อ้างอิงจากระเบียบฯ ข้อ 17
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ข้อ 48. คําถาม ข่าวคืออะไร
คําตอบ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ
ที่มาของคําตอบ อ้างอิงจากระเบียบฯ ส่วนที่ ๕ ข้อที่ 22
“ข้อ ๒๒ ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ ให้จัดทํา
ตามแบบที่ ๙ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๒๒.๑ ข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว
๒๒.๒ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกข่าว
๒๒.๓ ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกข่าวหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกัน ให้ลงฉบับที่
เรียงตามลําดับไว้ด้วย
๒๒.๔ ข้อความ ให้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของข่าว
๒๒.๕ ส่วนราชการที่ออกข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว
๒๒.๖ วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช
ที่ออกข่าว”
ข้อ 49. คําถาม หนังสือประเภทใดไม่ต้องใช้กระดาษตราครุฑ
คําตอบ ข่าว
ที่มาของคําตอบ อ้างอิงจากระเบียบฯ ส่วนที่ ๕ ข้อที่ 20,21,22
“ข้อ ๒๐ ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือ
แนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทําตามแบบที่ ๗ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด
ดังนี้
๒๐.๑ ประกาศ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ
๒๐.๒ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ประกาศ
๒๐.๓ ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกประกาศและข้อความที่ประกาศ
๒๐.๔ ประกาศ ณ วั น ที่ ให้ ล งตั ว เลขของวั น ที่ ชื่ อ เต็ ม ของเดื อ น และตั ว เลขของปี
พุทธศักราชที่ออกประกาศ
๒๐.๕ ลงชื่ อ ให้ ล งลายมื อชื่ อผู้ ออกประกาศ และพิ มพ์ ชื่ อเต็ ม ของเจ้ าของลายมื อชื่ อ
ไว้ใต้ลายมือชื่อ
๒๐.๖ ตําแหน่ง ให้ลงตําแหน่งของผู้ออกประกาศ
ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ทําเป็นแจ้งความ ให้เปลี่ยนคําว่าประกาศ เป็น แจ้งความ
ข้อ ๒๑ แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเข้าใจในกิจการ
ของทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณี ใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ และให้
จัดทําตามแบบที่ ๘ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
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๒๑.๑ แถลงการณ์ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์
๒๑.๒ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกแถลงการณ์
๒๑.๓ ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกแถลงการณ์หลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกัน
ให้ลงฉบับที่เรียงตามลําดับไว้ด้วย
๒๑.๔ ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกแถลงการณ์และข้อความที่แถลงการณ์
๒๑.๕ ส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์
๒๑.๖ วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช
ที่ออกแถลงการณ์
ข้อ ๒๒ ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ ให้จัดทําตาม
แบบที่ ๙ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๒๒.๑ ข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว
๒๒.๒ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกข่าว
๒๒.๓ ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกข่าวหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกัน ให้ลงฉบับ
ที่เรียงตามลําดับไว้ด้วย
๒๒.๔ ข้อความ ให้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของข่าว
๒๒.๕ ส่วนราชการที่ออกข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว
๒๒.๖ วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช
ที่ออกข่าว”
ข้อ 50. คําถาม หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับให้ปฏิบัติอย่างไร
คําตอบ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
ที่มาของคําตอบ อ้างอิงจากระเบียบฯ หมวด ๒ ส่วนที่ ๑ ข้อ ๓๕
“
ข้อ ๓๕ หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสาร
บรรณกลางปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้
การรับหนังสือที่มีชั้นความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ให้ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดับ เป็นผู้รับผ่านระบบการรักษา
ความปลอดภัย โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ”
ข้อ 51. คําถาม การระบุชั้นความเร็วของหนังสือระบุอย่างไรจึงจะถูกต้อง
คําตอบ ระบุด้วยอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง 32 พ้อยท์
ที่มาของคําตอบ อ้างอิงจากระเบียบฯ ส่วนที่ 7 ข้อ ๒๘
“ข้อ ๒๘ หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดําเนินการทาง
สารบรรณ ด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ
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๒๘.๑ ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
๒๘.๒ ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
๒๘.๓ ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทําได้
ให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง ๓๒ พอยท์ ให้เห็นได้
ชัดบนหนังสือและบนซอง ตามที่กําหนดไว้ในแบบที่ ๑ แบบที่ ๒ แบบที่ ๓ และแบบที่ ๑๕ ท้ายระเบียบ
โดยให้ ระบุ คําว่า ด่ วนที่ สุด ด่วนมาก หรือด่วน สําหรับ หนังสือตามข้ อ ๒๘.๑ ข้ อ ๒๘.๒ และข้อ ๒๘.๓
แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ต้องการให้หนังสือส่งถึงผู้รับภายในเวลาที่กําหนด ให้ระบุคําว่า ด่วนภายในแล้วลง
วัน เดือน ปี และกําหนดเวลาที่ต้องการให้หนังสือนั้นไปถึงผู้รับ กับให้เจ้าหน้าที่ส่งถึงผู้รับซึ่งระบุบนหน้า
ซองภายในเวลาที่กําหนด”
ข้อ 52. คําถาม การส่งหนังสือซึ่งมิใช่เป็นการส่งโดยทางไปรษณีย์ เมื่อส่งหนังสือให้ผู้รับแล้วผู้ส่งต้อง
ส่งให้ผู้รับลงชื่อรับในสมุดส่งหนังสือหรือใบรับ แต่กรณี ถ้าเป็นใบรับให้นําใบรับนั้นมาผนึกไว้ที่ใด
คําตอบ ติดไว้ที่สําเนาคู่ฉบับ
ที่มาของคําตอบ อ้างอิงจากระเบียบฯ หมวดที่ 2 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 46
“ข้อ ๔๖ การส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ หรือวิธีการที่การสื่อสาร
แห่งประเทศไทยกําหนด
การส่งหนังสือซึ่งมิใช่เป็นการส่งโดยทางไปรษณีย์ เมื่อส่งหนังสือให้ผู้รับแล้ว ผู้ส่งต้องให้
ผู้รับลงชื่อรับในสมุดส่งหนังสือ หรือใบรับ แล้วแต่กรณี ถ้าเป็นใบรับให้นําใบรับนั้นมาผนึกติดไว้ที่สําเนา
คู่ฉบับ”
ข้อ 53. คําถาม บัตรตรวจค้นสําหรับหนังสือมีรายละเอียดอะไรบ้าง
คําตอบ เลขทะเบียนรับ/ที่ เรื่อง รหัส ลงวันที่ รายการ การปฏิบัติ
ที่มาของคําตอบ อ้างอิงจากระเบียบฯ
ข้ อ 54. คํ า ถาม การรั บ หนั ง สื อ ที่ มี ชั้ น ความลั บ ในชั้ น ลั บ หรื อ ลั บ มาก ด้ ว ยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติอย่างไร
คําตอบ ให้ผู้มีหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดับเป็นผู้รับ
ผ่านระบบการรักษาความปลอดภัย โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
ที่มาของคําตอบ อ้างอิงจากระเบียบฯ หมวด ๒ ส่วนที่ ๑ ข้อ ๓๕
“
ข้ อ ๓๕ หนั งสื อรั บ คื อ หนั งสื อที่ ได้ รั บเข้ ามาจากภายนอก ให้ เจ้ าหน้ าที่ ของหน่ วยงาน
สารบรรณกลางปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้
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การรับหนังสือที่มีชั้นความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ให้ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดับ เป็นผู้รับผ่านระบบการรักษา
ความปลอดภัย โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ”

