
 

เล่มท่ี ๒ 
(ตามแบบประเมินท่ี ๒) 

ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
 
 
 

เร่ือง  คู่มือการปฏิบัตงิานสารบรรณ รับ - ส่ง หนังสือราชการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  

 
 

ส าหรับขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
   ช ำนำญกำร    ❑ ช ำนำญกำรพิเศษ    ❑ เชี่ยวชำญ 
 โดย    วธิีปกติ    ❑ วธิีพิเศษ 
 
 

ของ 
 
 

 
 
 
 
 

นายทรงเกียรติ์  เม่นสุวรรณ์ 
ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  

เลขที่ ๑๐๙๒๐๐๒ 
 

ส่วนงานบริหาร ส านักงานวิทยาเขตนครสวรรค์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 



 

 

ก 

ค ำน ำ 
 คู่มือปฏิบัติงานปฏิบัติงานสารบรรณ รับ - ส่ง หนังสือราชการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสารบรรณ รับ - ส่ง 
หนังสือราชการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ให้มีข้ันตอนและ
วิธีการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือสร้างมาตรฐานและลดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการ
ด าเนินงาน อีกท้ังใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 
 คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ รับ - ส่ง หนังสือราชการฉบับนี้ ในเนื้อหาจะประกอบด้วยขั้นตอน
การปฏิบัติงานสารบรรณ รับ - ส่งหนังสือราชการ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครสวรรค์ เทคนิควิธีการปฏิบัติงาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ รับ - ส่ง หนังสือราชการ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครสวรรค์ 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะอ านวยประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ 
รับ - ส่ง หนังสือราชการได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดมีข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ รับ - ส่ง หนังสือราชการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทางผู้จัดท ายินดีน้อมรับ 
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

นายทรงเกียรติ์  เม่นสุวรรณ์ 
                                                                                      นักจัดการงานทั่วไป 



 ข 

 สารบัญ  
เรื่อง  หน้า 
ค าน า                                                                                                              ก 
สารบัญ                                                                                                                      ข 
สารบัญแผนภาพ ง 
บทที่  ๑   บทน า ๑ 
 ๑.๑  ความเป็นมา ความจ าเป็น ความส าคัญ    ๑ 
 ๑.๒  วัตถุประสงค์ ๒ 
 ๑.๓ ขอบเขตของคู่มือ ๒ 
 ๑.๔ นิยามศัพท์เฉพาะ/ค าจ ากัดความ ๒ 

บทที่  ๒ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ๓ 
 ๒.๑ โครงสร้างการบริหารจัดการงาน ๓ 
 ๒.๒ บทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบของต าแหน่ง (ภาระงาน) ๖ 
 ๒.๓ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง ๗ 
 ๒.๔ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๘ 

บทที่  ๓ หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข ๙ 
 ๓.๑ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน  ๙ 
 ๓.๒ วธิีการปฏิบัติงาน ๙ 
 ๓.๓ เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งควรค านึงในการปฏิบัติงาน ๑๒ 
 ๓.๔ แนวคิด/งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ๑๔ 
 ๓.๕ วธิีการให้บริการกับผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ๑๖ 
 ๓.๖ วธิีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ๑๖ 
 ๓.๗ จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ๑๗ 

บทที่  ๔ เทคนิคหรือแนวทางการปฏิบัติงาน ๒๐ 
 ๔.๑ แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน ๒๐ 
 ๔.๒ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ๒๑ 
   
      

 
 



 ค 

 สารบัญ (ตอ่)  
   
บทที่ ๕ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและการพัฒนา ๒๗ 
 ๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๒๗ 
 ๕.๒ แนวทางแก้ไขและการพัฒนา ๒๗ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๘ 
บรรณานุกรม ๒๙ 
ภาคผนวก 
เอกสารแนบท้ายผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ง 

สารบัญภาพ 
ภาพ  หน้า 

๑ โครงสร้างส่วนงานส านักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ ๓ 

๒ โครงสร้างการบริหารงานส านักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ ๔ 

๓ โครงสร้างบุคลากรส านักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ ๕ 

๔ Flow Chart  การปฏิบัติการรับหนังสือ ๒๑ 

๕ 
๖ 
๗ 

Flow Chart  การปฏิบัติการส่งหนังสือ 
แผนผังการปฏิบัติงานการรับหนังสือราชการ 
แผนผังการปฏิบัติงานการส่งหนังสือราชการ 

๒๒ 
๒๓ 
๒๕ 
 

 



บทที่ ๑ 
บทน ำ 

๑.๑ ควำมเป็นมำ ควำมจ ำเป็น ควำมส ำคัญ 
เอกสารนับเป็นทรัพยากรที่ส าคัญขององค์กร เพราะเป็นเครื่องมือในการบริหารงานและ          

การปฏิบัติงานหรือใช้อ้างอิงเมื่อมีปัญหาทางกฎหมายอีกทั้งยังเป็นประวัติศาสตร์และความทรงจ าของ
หน่วยงาน จึงจ าเป็นที่ทุกหน่วยงานต้องมีการบริหารจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมกับหน่วยงาน
เพ่ือให้สามารถควบคุมเอกสารขององค์กรมีความครบถ้วนสมบูรณ์น่าเชื่อถือ มีการสงวนรักษาเอกสารที่มีคุณค่า
เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้เมื่อต้องการส่วนเอกสารที่เสร็จสิ้นการใช้งานและหมดคุณค่าจะต้องมี              
การจัดไปตามระยะเวลาการจัดการเอกสารที่ดีจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลใน
การบริหารและด าเนินงานขององค์กร 

ในปัจจุบันการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งปัญหา ที่ผู้บริหาร
มักจะประสบคือ เมื่อต้องการข้อมูล ผู้ดูแลเอกสารไม่สามารถหาเอกสารส าคัญ ๆ ที่ต้องการได้ทันเวลาที่
ต้องการ งานบริหารเอกสาร จึงจัดได้ว่าเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ๑ 
อย่างแท้จริง 

งานสารบรรณเป็นหัวใจส าคัญของหน่วยและองค์กรต่าง ๆ เพราะงานสารบรรณเป็นงานที่เกี่ยวกับ
การบริหารเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดท า การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม  และการท าลาย ที่มีอยู่            
ทุกหน่วยงานราชการ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
งานสารบรรณ หลักการและเทคนิคการปฏิบัติงานสารบรรณในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับ - ส่ง 
หนังสือราชการซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของงานสารบรรณ ๆ จึงเป็นพื้นฐานของการบริหารและปฏิบัติงานโดยยึดถือ
หลักปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับภาวการณ์            
ในปัจจุบันที่มีการปฏิบัติงานด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ระเบียบงานสารบรรณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยงาน        
สารบรรณ พุทธศักราช ๒๕๔๕ และระเบียบงานสารบรรณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
งานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ น ามาใช้ประกอบในการปฏิบัติงานสารบรรณ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นส่วนงานหนึ่ งของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีการปฏิบัติงานสารบรรณ          
ในด้านการรับ - ส่งหนังสือราชการทั้งภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นการติดต่อ 
ประสานงาน ระหว่างมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ืองานของวิทยาเขตนครสวรรค์ 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

จากความเป็นมาดังกล่าว จึงได้มีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน รับ – ส่ง หนังสือราชการของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เล่มนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงาน
เป็นไปอย่างมีระบบสามารถปฏิบัติงานเป็นไปสะดวกรวดเร็ว  ประหยัดเวลา และงบประมาณ ท าให้                    
เกิดประสิทธิภาพในการจัดการภาระงานและทราบถึงวิธีการปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

                                                           
๑สุชาติ ฤกษ์โอรส “การศึกษาปัญหาความต้องการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารงานเอกสารของ

หน่วยงานภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” รำยงำนกำรวิจัย,พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๑ 



๒ 

 

๑.๒ วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้การท างานเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน 
๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานแทน 
๓. เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจถึงกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๑.๓ ขอบเขต 
คู่มือปฏิบัติงานนี้เป็นการศึกษาวิธีการปฏิบัติงาน เทคนิค แนวปฏิบัติ ขั้นตอนและการด าเนินงาน

ด้านสารบรรณของวิทยาเขตนครสวรรค์เฉพาะการรับ – ส่ง หนังสือราชการเพ่ือให้ทราบและเกิดความข้าใจใน
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการรับ – ส่ง หนังสือราชการของวิทยาเขตนครสวรรค์ และแนวปฏิบัติซึ่งเป็นไป
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบงานสารบรรณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยงานสารบรรณ พุทธศักราช ๒๕๔๕ และระเบียบงานสารบรรณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ พร้อมทั้งคู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๑.๔ นิยำมศัพท์เฉพำะ /ค ำจ ำกัดควำม 
งำนสำรบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดท า การรับ การส่ง             

การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลายเป็นขั้นตอน และขอบข่ายของงานสารบรรณว่าเกี่ยวข้องกับเรื่อง
อะไรบ้าง แต่ในทางปฏิบัติการบริหารงานเอกสารจะเริ่มต้นตั้งแต่การคิด  อ่าน ร่างเขียนแต่งพิมพ์ จดจ า             
ท าส าเนาส่ง หรือสื่อข้อความรับบันทึกจดรายงานการประชุม สรุปย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ การเก็บเข้าที่
ค้นหา ติดตาม 

ระเบียบงำนสำรบรรณ หมายถึง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบงานสารบรรณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยงานสารบรรณ พุทธศักราช ๒๕๔๕ และระเบียบงาน         
สารบรรณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ 
พร้อมทั้งคู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

กำรรับหนังสือรำชกำร หมายถึง วิธีการและล าดับขั้นตอนการรับหนังสือเข้าจากภายนอก ซึ่งจะต้อง
ตรวจสอบว่าหนังสือส่งถูกหน่วยงาน และมีชื่อผู้รับ เปิดดูเอกสาร ลงทะเบียนรับ จัดแยกประเภทของหนังสือ 
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามสั่งการ เพ่ือจะได้ส่งให้ผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป  

กำรส่งหนังสือรำชกำร หมายถึง วิธีการส่งหนังสือที่ ได้เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามแล้ว ผู้ปฏิบัติ      
งานสารบรรณ จะต้องมีการลงทะเบียนส่งไว้เป็นหลักฐาน ก่อนด าเนินการส่งทางไปรษณีย์ ข้อความผ่านเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือ ข้อความ ตลอดจนสิ่งที่ต้องส่งไปด้วยให้ครบถ้วน 
หนังสือที่ต้องปฏิบัติเร็วกว่าปกติ หรือหนังสือที่มีชั้นความลับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการนั้น การจ่าหน้า
ซองจดหมายให้ระบุชื่อผู้รับและสถานที่อย่างชัดเจน 

วิทยำเขตนครสวรรค์ หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์      
เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๖ ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  



บทที่ ๒ 

โครงสร้างบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๒.๑ โครงสร้างการบริหารจัดการงาน 

๒.๑.๑ โครงสร้างส่วนงานวิทยาเขตนครสวรรค์ 

 
  
 
 

ภาพที่ ๑ แสดงโครงสร้างส่วนงานวิทยาเขตนครสวรรค์ 



๔ 

 

๒.๑.๒ โครงสร้างการบริหารงานส านักงานวิทยาเขตนครสวรรค์  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒  แสดงโครงสร้างการบริหารงานส านักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ 



๕ 

 

 
 
 

 
พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ 

รักษาการผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตนครสวรรค ์ 

 
นางสาวอมราวดี ชนะศักดิ์ 

ผู้อ านวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน 

 
นายธีรพันธ์  เชิญรัมย์ 

รองผู้อ านวยการส านักงาน 
วิทยาเขตนครสวรรค์  

 
นางสาวณฐยา ราชสมบัติ 

ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 

 
นางสุวิมล หงษาวรรณ 

นักวิชาการการเงินและบัญชี 

 
นายธนา เทียนจิตราเพ็ชร 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 นายวรรณสัน นวลงาม 

นักวิชาการพัสดุ 

 
นายทรงเกียรติ์  เม่นสุวรรณ์ 

*** นักจัดการงานท่ัวไป  

 
นางสาวณัฐมญช์ุ ชนะศักดิ์ 

นักทรัพยากรบุคคล 

 
นายชนาเมธ เครือษา 
นักจัดการงานท่ัวไป 

 
นายประกอบ ดวงมาก 

นักวิชาการการเงินและบัญชี 

 
            นายมารุตม์  อินตาโสภ ี
               นักจัดการงานท่ัวไป 

 
นางสาวผกาภรณ์ ทรัพย์เสือ 

นักวิชาการพัสดุ 

*** ต าแหน่งของผู้จัดท าคู่มือ 

โครงสร้างบุคลากรส านักงานวิทยาเขตนครสวรรค์
นครสวรรค์  

ภาพที่ ๓  แสดงโครงสร้างบุคลากรส านักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ 



๖ 

 

๒.๒ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง (ภาระงาน) 

ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ได้รับมอบหมายภาระงาน ดังนี้  

๒.๒.๑ งานธุรการ/สารบรรณ 
๑. ตรวจรับหนังสือ จดหมาย ธนาณัติ โทรสาร พัสดุ ลงทะเบียนรับ ส่งเอกสาร เก็บรักษาและ

สแกนหนังสือเข้าและหนังสือออกตามระบบสารบรรณ 
๒. กลั่นกรอง รวบรวมหนังสือ จดหมาย หนังสือเวียนจากหน่วยงานภายนอกเสนอผู้บริหาร  
๓. ร่างหนังสือ โต้ตอบ จัดพิมพ์ ตรวจทานหนังสือ จดหมาย ค าสั่ง ประกาศระเบียบ ข้อบังคับ          

เสนอผู้บริหารลงนาม 
๔. จัดส่งหนังสือเวียนให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องและทุกส่วนงานทราบ 
๕. จัดส่งหนังสือ เอกสาร ส่งทางไปรษณีย์ หรือเข้าระบบงานสารบรรณ 
๖. พิมพ์ค าขวัญ สาส์น ค ากล่าวรายงานในพิธีต่าง ๆ งานเอกสารทั่วไป ถ่ายเอกสารงานทั่วไป            

ถ่ายเอกสารการประชุมของวิทยาเขตนครสวรรค์ 
๗. จัดท าแฟ้มงานสารบรรณและจัดเก็บเข้าสื่ออ่ืน ๆ (จดหมายเข้า จดหมายออก บันทึก

ข้อความภายใน บันทึกข้อความเข้า บันทึกข้อความออก ประกาศ ค าสั่ง ข้อบังคับ หนังสือเวียนราชการ) 
๘. ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการเก็บเอกสารทั้งหมด และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม 
๙. ให้บริการแก่ส่วนงานต่าง ๆ รวมทั้งบุคคลภายนอกที่มาค้นเอกสาร 
๑๐. ให้ค าแนะน าการเก็บรักษาเอกสาร และการท าลายเอกสารแก่ส่วนงานต่าง ๆ 
๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่วิทยาเขต และมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

๒.๒.๒ งานพิธีการ 
๑. ร่วมด าเนินการด้านการรับรอง และงานพิธีการ วางแผนขั้นตอนในการด าเนินงานพิธีการ

ต่าง ๆ ของวิทยาเขต (รวมถึงงานบ าเพ็ญกุศล มุทิตาสักการะในโอกาสต่าง ๆ) 
๒. ร่วมรับผิดชอบในการจัดงานพิธีการ เช่น การถวายสักการะแด่พระสังฆาธิการระดับต่าง ๆ 
๓. ร่วมเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดงานพิธีการต่าง ๆ 
๔. ร่วมจัดการประชุมส าหรับงานพิธีการต่าง ๆ 
๕. ประสานงานด้านงบประมาณในการด าเนินพิธีการต่าง ๆ 
๖. จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดงานตามพิธีการต่าง ๆ 
๗. ติดต่อนัดหมาย และประสานงานกับส่วนงาน ในการจัดพิธีการต่าง ๆ 
๘. ดูแลการใช้ห้องประชุม การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ควบคุมตารางการใช้ห้องประชุม ฯลฯ 

๒.๒.๓ งานประชุม 
๑. ด าเนินการจัดเตรียมงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขตนครสวรรค์ 
๒. ด าเนินการจัดเตรียมงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 
๓. ด าเนินการจัดเตรียมงานการประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
๔. ด าเนินการจัดเตรียมงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตนครสวรรค์  
๕. ด าเนินการจัดการประชุมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๖. รวบรวมเรื่องต่าง ๆ ที่เสนอเข้าท่ีประชุม สรุปและก าหนดประเด็นประชุม 
๗. จัดระเบียบวาระการประชุม เตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
๘. บันทึกมติย่อและรายงานการประชุม แจ้งมติที่ประชุมให้แก่ส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ 
๙. ติดตามการด าเนินการตามมติท่ีประชุม 



๗ 

 

๑๐. ออกหนังสือเวียนขอมติกรรมการกรณีเร่งด่วน 
๑๑. ประสานงาน การนัดหมายของผู้บริหาร 
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒.๒.๔ งานเลขานุการผู้บริหาร 
๑. ด าเนินการจัดท าหนังสือขออนุญาตเดินทาง หนังสือขออนุมัติงบประมาณ และเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการไปราชการของผู้บริหาร   
๒. จัดเตรียมเอกสารและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมของผู้บริหาร                  
๓. ด าเนินการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ภายในและภายนอก พร้อมรับ-ส่ง เอกสารทาง

โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานภายใน ภายนอก และบุคคลต่าง ๆ                  
๔. ประสานการนัดหมายต่าง ๆ และต้อนรับอาคันตุกะของผู้บริหาร 
๕. อ านวยความสะดวกให้กับผู้บริหารในทุก ๆ ด้าน 
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บริหารมอบหมาย 

 
๒.๓ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

๒.๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ 
๑. ร่างหนังสือ โต้ตอบ จัดพิมพ์ ตรวจทานหนังสือ จดหมาย ค าสั่ง ประกาศ  ระเบียบ 

ข้อบังคับ เสนอผู้บริหารลงนาม 
๒. จัดส่งหนังสือเวียนให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องและทุกส่วนงานทราบ 
๓. จัดส่งหนังสือ เอกสาร ส่งทางไปรษณีย์ หรือเข้าระบบงานสารบรรณ 
๔. จัดท าแฟ้มงานสารบรรณและจัดเก็บเข้าสื่ออ่ืน ๆ (จดหมายเข้า จดหมายออก บันทึก

ข้อความภายใน บันทึกข้อความเข้า บันทึกข้อความออก ประกาศ ค าสั่ง ข้อบังคับ หนังสือเวียนราชการ) 
๕. ด าเนินการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ภายในและภายนอก พร้อมรับ-ส่ง เอกสารทาง

โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานภายใน ภายนอก และบุคคลต่าง ๆ  
  ๖. จัดท า ถ่ายเอกสารต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและ

ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย                

๒.๓.๒ ด้านการบริการ 
๑. ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับบริการทั้งภายในและ

ภายนอกหน่วยงานเพื่ออ านวยความสะดวกและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานบริหารงานทั่วไป 
๒. ประสานแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
๓. ใหก้ารต้อนรับผู้ที่มาติดต่องานของวิทยาเขตนครสวรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

๒.๔ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ภาระงาน 
๑. ด้านการปฏิบัติการ ๑. ด้านการปฏิบัติการ 

๑. ปฏิบัติงานช่วยและสนับสนุนงานบริหารต่าง ๆ
เช่น งานบันทึกข้อมูลเพ่ือใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์               
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ        
งานบริการทั่ ว ไป เ พ่ือสนับสนุนให้งานต่าง  ๆ    
ด าเนินไปได้โดยสะดวก 

๑. ร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบทั่วไป 
๒. ลงปฏิบัติการหนังสือรับ-ส่ง 
๓. ลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง 
๔. งานเสนอแฟ้มผู้บริหารและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๖. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน 

๒. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงาน
เดียวกันหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเ พ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๑. ประสานงาน/รับโทรศัพท์ ทั้งภายในและ
ภายนอก วิทยาเขตนครสวรรค์ 
 

๓. ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่
เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑. ค้นหาส าเนา จัดชุดสแกน แจ้งเวียนวิเคราะห์
หมวดหมู่ย่อย จัดเก็บเข้าแฟ้มตามหมวดหมู่ 

๒. ด้านการให้บริการ ๒. ด้านการให้บริการ 
๑ ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ในการ
ปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานเพ่ืออ านวยความสะดวกและเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานทั่วไป 

๑. ให้ค าแนะน าร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบทั่วไป 
๒ . การให้ข้อมูลขั้นตอนวิธีการเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน 
 

๒ ประสานแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง  ๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ทั้ งภายในและภายนอก
หน่วยงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

๑. ตอบค าถามการประสานให้ข้อมูลขั้นตอนการ
ด าเนินการหนังสือแต่ละฉบับ 
๒. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ 

๓. ให้การต้อนรับผู้ที่มีติดต่องานของวิทยาเขต
นครสวรรค์ 

๑. ตอบค าถาม และให้การต้อนรับผู้มีติดต่องาน
กับวิทยาเขตนครสวรรค์  

 



บทที่ ๓ 
หลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

๓.๑ หลักเกณฑ์การปฏิบตัิงาน 
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- ร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบทั่วไปทั้งภายในและภายนอก 
- ลงทะเบียนหนังสือรับ 
- ลงทะเบียนหนังสือส่ง 
- จัดเก็บเข้าแฟ้มตามหมวดหมู่ 
- งานเสนอแฟ้มผู้บริหาร 

๓.๑.๑ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน มติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๒. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม 
๓. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย           

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔. ระเบียบงานสารบรรณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยงานสารบรรณ

พุทธศักราช ๒๕๔๕  
๕. ระเบียบงานสารบรรณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยงานสารบรรณ          

(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ 
๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓.๒ วิธีการปฏิบัติงาน 
ภาระงาน วิธีการปฏิบัติงาน 

๑. ร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบทั่วไป  ทั้ ง
ภายในและภายนอก 
 

๑.๑ การร่างหนังสือ อาศัยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
แก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งระเบียบงานสารบรรณมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย  ว่ าด้ วยงานสารบรรณ 
พุทธศักราช ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๕๔) 

๑.๒ การร่างหนังสือ คือ การเรียบเรียงชั้นต้นตามเรื่องที่แจ้ง
ความประสงค์ไปยังผู้รับหรือผู้ที่ต้องการทราบหนังสือนั้น
ก่อนที่จะใช้เป็นต้นฉบับเหตุผลที่จ าเป็นต้องร่างหนังสือก็
เพ่ือให้มีการตรวจแก้ไขให้เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบ       
แบบแผนเสียก่อน และเก็บไว้เป็นหลักฐานเว้นแต่หนังสือที่เป็น
งานประจ า ปกติอาจไม่ต้องร่างก็ได้ 

๑.๓ การพิมพ์หนังสือราชการ คือ การจัดท ากระดาษ             
ตรามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และกระดาษ
บันทึกข้อความโดยใช้โปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้จัดท าให้ถูกต้องตามแบบกระดาษตราของมหาวิทยาลัย    



๑๐ 

 

ภาระงาน วิธีการปฏิบัติงาน 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ยและแบบของกระดาษ          
บันทึกข้อความ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย         
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)             
พ.ศ. ๒๕๔๘ และตามระเบียบงานสารบรรณมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) 
พุทธศักราช ๒๕๕๔ 

๒. การลงทะเบียนรับ - ส่ง ๒.๑ หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายใน และ
ภายนอก มีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
       ๑) จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือ
เพ่ือด าเนินการก่อน - หลัง 
       ๒) ประทับตรารับหนังสือท่ีมุมบนด้านขวาของหนังสือเพื่อ
ส าหรับกรอกเลขรับวัน เดือน ปี และเวลาท่ีรับเอกสารนั้น ๆ 
       ๓) กรอกข้อมูลเพ่ือลงทะเบียนรับด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (ตามโปรแกรมทะเบียนหนังสือรับ - ส่ง) 
       ๔) กรอกเลขรับวัน เดือน ปี และเวลาตามท่ีปรากฏใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ท่ีรับเอกสาร 
       ๕) น าเอกสารเข้าแฟ้มเพ่ือเตรียมเสนอรองผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาเขต ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต และ    
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ ลงนามสั่งการ 

๒.๒ หนังสือส่ง คือ เอกสารที่ส่งออกมี ๒ ลักษณะซึ่งมีข้ันตอน
การปฏิบัติ ดังนี้ 
     ๒.๒.๑ หนังสือส่งภายนอก 
       (๑) ผู้บริหารลงนามในหนังสือส่งแล้วให้กรอกข้อมูลเพ่ือ
ออกเลขหนั งสื อด้ วยระบบสารบรรณอิ เล็ กทรอนิ กส์               
(ตามโปรแกรมทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง) 
       (๒) กรอกเลขหนังสือออก พร้อมวันที่ออกหนังสือ ตามท่ี
ปรากฏในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
       (๓) สแกนเอกสารเพ่ือแนบเอกสารในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 
       (๔) บรรจุซองแล้วปิดผนึกจ่าหน้าซองถึงผู้รับและผู้ส่งให้
ชัดเจน 
       (๕) ด าเนินการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ส่งด้วยตนเอง 
หรือทางอีเมล 
       (๖) ปิดงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายเหตุ
ว่าด าเนินการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว 
  
 



๑๑ 

 

ภาระงาน วิธีการปฏิบัติงาน 
     ๒.๒.๒ หนังสือส่งภายใน 
       (๑) เมื่อผู้บริหารลงนามในเอกสารแล้วให้กรอกข้อมูล
เพ่ือออกเลขหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์            
(ตามโปรแกรมทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง) 
       (๒) กรอกเลขหนังสือออก พร้อมวันที่ เดือน ปี ที่ออก
หนังสือ ตามที่ปรากฏในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
       (๓) สแกนเอกสารเพ่ือแนบเอกสารในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เสร็จแล้วจัดส่งเอกสารในหน้าทะเบียนหนังสือ
รอส่ง 
       (๔) ส่งเอกสารตัวจริงบรรจุซอง ปิดผนึก จ่าหน้าซองถึง
ผู้รับและผู้ส่งให้ชัดเจนและด าเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์           
อีกครั้ง 

๓. งานเสนอแฟ้มผู้บริหาร ๓.๑ เสนอแฟ้มหนังสือออก คือ น าหนังสือที่ด าเนินการ
จัดพิมพ์เรียบร้อย ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ด าเนินการ
น าเสนอหนังสือให้ผู้บริหารลงนามโดยจัดเป็นแฟ้มหนังสือออก 
เพ่ือสะดวกแก่การน าเสนอลงนามและน าเสนอผู้บริหารลงนาม
ต่อไป 

๓.๒ เสนอแฟ้มหนั งสือรับภายในและภายนอก  คือ               
การน าเสนอหนังสือที่ด าเนินการลงทะเบียนรับเรียบร้อยแล้ว
จัดเข้าแฟ้มเพ่ือเตรียมเสนอผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต
นครสวรรค์ และรองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ โดยแยก
เป็นหนังสือรับภายในและภายนอก โดยแยกประเภทของ
หนั งสือ  เช่น  เรื่ องด่วน , เรื่ อง เ พ่ือทราบ , เรื่ องสั่ งการ ,            
เรื่องพิจารณา และน าเสนอผู้บริหารตามล าดับต่อไป  

๔. วิเคราะห์หมวดหมู่ จัดเก็บเข้าแฟ้ม
ตามหมวดหมู่  

๔.๑ การจัดเก็บเอกสารหนังสือรับ  
       ๑. ผู้บริหารลงนามในเอกสาร หนังสือรับทั้งภายในและ
ภายนอกเรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการถ่ายเอกสารให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามท่ีผู้บริหารสั่งการ  
       ๒ .  ส แ ก น เ อก ส า ร ปิ ด ง า น ใ น ร ะบ บ ส า ร บ ร ร ณ
อิเล็กทรอนิกส์ (ตามโปรแกรมทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง) ในหน้า
หนังสือรอปฏิบัติงาน 
       ๓. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม (เริ่มจากเลขรับน้อยไปหาเลข
รับมาก เช่น เลขรับที่ ๐๐๑ อยู่ด้านล่าง เลขรับที่ ๐๐๒ อยู่
ด้านบนมาเป็นล าดับ) โดยแยกเป็นหมวดหมู่ดังนี้  
            ๓.๑ ทะเบียนหนังสือรับภายใน 
            ๓.๒ ทะเบียนหนังสือรับเวียนภายใน 
            ๓.๓ ทะเบียนหนังสือรับภายนอก 



๑๒ 

 

ภาระงาน วิธีการปฏิบัติงาน 

๔.๒ การจัดเก็บเอกสารหนังสือส่ง 
       ๑. เมื่อด าเนินการจัดส่งเอกสารทั้งในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (ตามโปรแกรมทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง) และ          
ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ บุคคลทั่วไป โทรสาร อีเมล และให้
ด าเนินการจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม (เริ่มจากเลขออกน้อยไปหา
เลขออกมาก เช่น เลขออกที่ ๐๐๑ อยู่ล่าง เลขออกที่ ๐๐๒ 
อยู่บนมาเป็นล าดับ) โดยจัดเป็นหมวดหมู่ ดังนี้  
           ๑.๑ ทะเบียนหนังสือออกภายใน 
           ๑.๒ ทะเบียนหนังสือออกภายนอก 
            ๑.๓ ทะเบียนหนังสือรับภายใน 
            ๑.๔ ทะเบียนหนังสือรับภายนอก 
            ๑.๕ ทะเบียนหนังสือออกเวียนภายใน   

๕. งานพิธีการ 
 

งานพิธีการ เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับงานพิธี การงาน
พิธีกรรมของวิทยาเขตนครสวรรค์ ดังนี้ 
๑. ร่วมด าเนินการด้านการรับรอง และงานพิธีการ วางแผน
ขั้นตอนในการด าเนินงานพิธีการต่าง ๆ ของวิทยาเขต (รวมถึง
งานบ าเพ็ญกุศล มุทิตาสักการะในโอกาสต่าง ๆ) 
๒. ร่วมรับผิดชอบในการจัดงานพิธีการ เช่น การถวายสักการะ
แด่พระสังฆาธิการระดับต่าง ๆ 
๓. ร่วมเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดงานพิธีการ
ต่าง ๆ 
๔. ร่วมจัดการประชุมส าหรับงานพิธีการต่าง ๆ 
๕. ประสานงานด้านงบประมาณในการด าเนินพิธีการต่าง ๆ 
๖. จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดงานตามพิธีการ
ต่าง ๆ 
๗. ติดต่อนัดหมาย และประสานงานกับส่วนงาน ในการจัดพิธี
การต่าง ๆ 
๘. ดูแลการใช้ห้องประชุม การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ควบคุมตารางการใช้ห้องประชุม ฯลฯ 

๖. งานประชุม 

 

งานประชุมเป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมของวิทยา
เขตนครสวรรค์ มีการด าเนินการดังนี้  
๑. จัดเตรียมงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขต
นครสวรรค์ 
๒. จัดเตรียมงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคล 
๓. จัดเตรียมงานการประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน 



๑๓ 

 

ภาระงาน วิธีการปฏิบัติงาน 
๔. จัดเตรียมงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
นครสวรรค์  
๕. จัดการประชุมอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๖. รวบรวมเรื่องต่าง ๆ ที่เสนอเข้าที่ประชุม สรุปและก าหนด
ประเด็นประชุม 
๗. จัดระเบียบวาระการประชุม เตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุม 
๘. บันทึกมติย่อและรายงานการประชุม แจ้งมติที่ประชุมให้แก่
ส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ 
๙. ติดตามการด าเนินการตามมติท่ีประชุม 
๑๐. ออกหนังสือเวียนขอมติกรรมการกรณีเร่งด่วน 
๑๑. ประสานงาน การนัดหมายของผู้บริหาร 
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๗. งานเลขานุการผู้บริหาร 

 

งานเลขานุการผู้บริหาร เป็นการด าเนินการให้ความสะดวกแก่
ผู้บริหารของวิทยาเขตนครสวรรค์ ดังนี้ 
๑. จัดท าหนังสือขออนุญาตเดินทาง หนังสือขออนุมัติ
งบประมาณ และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการไปราชการของ
ผู้บริหาร   
๒. จัดเตรียมเอกสารและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมของ
ผู้บริหาร                  
๓. ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ภายในและภายนอก พร้อม
รับ-ส่ง เอกสารทางโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ
หน่วยงานภายใน ภายนอก และบุคคลต่าง ๆ                  
๔. ประสานการนัดหมายต่าง ๆ และต้อนรับอาคันตุกะของ
ผู้บริหาร 
๕. อ านวยความสะดวกให้กับผู้บริหารในทุก ๆ ด้าน 

 
๓.๓ เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค านึงในการปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณต้องมีความละเอียดรอบคอบในการท างาน            
เป็นอย่างดี มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความรู้ หรือมีความช านาญ มีความคล่องแคล่ว มีไหวพริบในการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าในการท างาน ที่ส าคัญต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นผู้ที่มีอดทนและความรับผิดชอบต่อการท างาน 
เพราะการปฏิบัติงานด้านสารบรรณนั้นบางครั้งอาจมีหนังสือที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน ผู้ที่ปฏิบัติงานสารบรรณ
ต้องสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว และต้องมีความรู้เรื่องกฎระเบียบของงานสารบรรณ            
เป็นอย่างด ี

สิ่งที่ควรระวังในการปฏิบัติงาน คือการจัดพิมพ์เอกสาร ตรวจสอบค าถูกผิด การใช้ภาษาใน          
งานสารบรรณภาษาราชการไม่ใช่ภาษาพูด การเขียนหนังสือการขึ้นต้นการลงท้าย และก็ข้อความในช่วงวรรค            
ช่วงตอนในแต่ละวรรคไม่ควรใช้ค าศัพท์ที่ไม่ถูก การขึ้นต้นราชาศัพท์หรือค าที่ใช้กับพระสงฆ์ ค าขึ้นต้นลงท้าย



๑๔ 

 

ตามสมณศักดิ์ก็ไม่เหมือนกันต้องมีความระมัดระวัง และผู้ที่ท างานต้องมีความรอบรู้ รวมถึงรายงานการประชุม
ก็มีรูปแบบและวิธีการเขียนที่เป็นทางการซึ่งผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณส่วนใหญ่จะมีพจนานุกรมและคู่มือการ
เขียนเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และก็มีระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ มาใช้ควบคู่กันและที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ล าดับเอกสารที่ต้องด าเนินการก่อน-หลัง จัดล าดับความส าคัญและจดบันทึก
ลงในปฏิทินการปฏิบัติงาน วัน เดือน เวลาที่ต้องด าเนินการ รายชื่อผู้รับผิดชอบ ด าเนินการติดต่อประสานงาน
ก่อนถึงวันปฏิบัติงาน เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานอาจลืม หรือมีภาระงานอ่ืนที่แทรกเข้ามาจะได้สามารถบริหาร
จัดการและปฏิบัติงานได้เป็นอย่างด ี

๓.๔ แนวคิด/งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ความหมายของงานสารบรรณ 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ให้ความหมายของงานสารบรรณ

ว่างานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดท าการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืมจนถึงการ
ท าลาย๑ 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)            
พ.ศ. ๒๕๔๘ หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 
  ๑)  หนังสือที่มีไป-มา ระหว่างส่วนราชการ 

๒) หนังส ือที ่ส ่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ ่งมิใช ่ส ่วนราชการ  หรือที ่ม ีไปถึง
บุคคลภายนอก 

๓)  หนังสือที่หน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
๔)  เอกสารที่ทางราชการจัดท าข้ึนเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ 
๕)  เอกสารที่ทางราชการจัดท าข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
๖) ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
หนังสือ มี ๖ ชนิด คือ 
๑  หนังสือภายนอก 

  ๒  หนังสือภายใน 
  ๓  หนังสือประทับตรา 
  ๔  หนังสือสั่งการ 

๕  หนังสือประชาสัมพันธ์ 
๖  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ๒ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของสารบรรณคือหนังสือที่เป็นหลักฐานและเรียก
งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดท าการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืมจนถึงการท าลาย
เอกสาร ว่าด้วยงานสารบรรณ๓ 

 

                                                           
๑ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖,ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘,   

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษที่ ๙๙ ง, หน้า ๑. 
๒อ้างแล้วในหน้า ๑๒ 
๓ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคส์

พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๘๓๑. 



๑๕ 

 

ปัญญา สามัญ ได้ให้ความหมายว่า งานสารบรรณเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ เอกสารทางราชการที่
ใช้ติดต่อ ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการจัดท า การรับส่ง การเก็บรักษา การท าลาย และการยืม             
งานสารบรรณต้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว๔ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริศนา มัชฌิมา และคณะ ได้กล่าวถึงความหมายของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) เป็นระบบจัดเก็บส าเนาเอกสารให้เป็นดิจิทัล (Digital) และสามารถเรียกดูได้จาก
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตทุกที่ทุกเวลา ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัย เพ่ิมประสิทธิภาพ            
ในการสื่อสารภายในองค์กรให้คล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องการสื่อสารนั้น ๆ สามารถ
ตรวจสอบติดตามสถานะเอกสาร การด าเนินเรื่องเอกสารผ่านระบบสารบรรณโดยใช้เวลาสั้นลง๕ 

รุ่งทิพย์ วุฒิคัมภีร์ ได้ให้ความหมายของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่า การรับ-ส่ง ข้อมูลข่าวสาร
หรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงการ
ประยกุต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในการส่งข้อมูล๖ 

ความส าคัญของงานสารบรรณ 
พันต ารวจโทหญิงอมรเทวี  เพ่ิมพิทยา ได้กล่าวถึงความส าคัญของงานสารบรรณไว้ ดังนี้ 
๑. สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยการก าหนดรูปแบบของหนังสือราชการชนิดต่าง ๆ 
๒. ท าให้เกิดความรวดเร็วในการรับส่งหนังสือ และป้องกันไม่ให้หนังสือราชการเกิดการสูญหาย

เนื่องจากมีการจัดระเบียบงานสารบรรณให้เป็นระบบและก าหนวิธีปฏิบัติที่รัดกุม 
๓. ประหยัดงบประมาณในเรื่องการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเก็บเอกสารเพราะมี

ระเบียบปฏิบัติในเรื่องของการท าลายเอกสารตามความส าคัญของเอกสารนั้น ๆ 

ประโยชน์ของงานสารบรรณ 
มุกดา เชื้อวัฒนา ได้กล่าวถึงประโยชน์ของงานสารบรรณไว้ดังนี้ 
๑. ท าให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือของทางราชการเป็นระบบ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

และมีมาตรฐานในการด าเนินงานเหมือนกัน 
๒. ท าให้ประหยัดเวลาแรงงานและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเอกสาร 
๓. ท าให้มีความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาเอกสารเพ่ือการอ้างอิง  
๔. เป็นการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานโดยตรง๗ 

                                                           
๔ปัญญา สามัญ, “ศึกษาการบริหารงานธุรการในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ าเภอวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๕ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริศนา มัชฌิมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสุดา ปั้นตระกูล นางสาวเบญจวรรณ เหล่า 
ประเสริฐ และนายกฤษณ์ แซ่จึง , พฤติกรรมและประสิทธิภาพการใช้ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, (กรุงเทพฯ  ๒๕๕๕),หน้า ๙. 

๖รุ่งทิพย์ วุฒิคัมภีร์, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเมื่อน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้พัฒนา
งานสารบรรณ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ,
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,อุบลราชธานี,๒๕๕๕). 

๗มุกดา เช้ือวัฒนา, ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานสารบรรณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2557, รายงานการวิจัย ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 
(กรุงเทพฯ, ๒๕๕๗). 
 



๑๖ 

 

๓.๕ วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
การให้บริการนั้นเน้นหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาคือ หลักสังคหะวัตถุ ๔ ประกอบด้วย        

๑) ทาน ใส่ใจในการให้บริการ เต็มใจให้บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส สามารถรับฟังความเห็นของผู้อ่ืนได้ และน ามา
ปรับปรุงแก้ไข ๒) ปิยวาจา เจรจาด้วยวาจาไพเราะ เสนาะหู เมื่อผู้รับบริการได้ยินก็จะมีใจที่ชื่นบาน ท าให้การ
บริการราบรื่น ๓) อัตถจริยา นึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักส าคัญในการปฏิบัติงาน อย่าให้องค์กรเกิด
ความเสียหาย ๔) สมานัตตตา วางตนเหมาะสมเสมอต้นเสมอปลาย สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้            
และให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน          
สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบการปฏิบัติงานและยังมี            
การส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการโดยแบบฟอร์มที่ได้จัดท าขึ้นมาเพ่ือส ารวจความพึงใจในการให้บริการ
ภายในวิทยาเขตนครสวรรค์เพ่ือต้องการทราบความคิดเห็นของผู้รับบริการและสามารถน ามาปรับปรุงแก้ไขให้
การบริการงานด้านสารบรรณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

แท้จริงหลักปฏิบัติของานสารบรรณในการให้บริการคือ ยึดหลักความน่าเชื่อถือไว้วางใจของ           
การบริการทุ่มเทและสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ใช้บริการมีความเต็มใจในการให้บริการอย่างเต็มความสามารถที่
มีอยู่ตลอดจนความรู้ความสามารถในการให้บริการด้วยความเชื่อมั่นและความเข้าใจต่อผู้รับบริการโดยทั่วไป            
การบริการจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ          
ที่ส าคัญต้องตระหนักถึงความพึงพอใจที่เป็นรูปธรรมจึงจะสามารถน า ไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงในการ
ให้บริการ 

๓.๖ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การติดตามการปฏิบัติงานของสารบรรณคือ มีการน าระบบ PDCA มาใช้ในการติดตามและประเมิน

คือ ๑. Plan (วางแผน) หมายถึง การวางแผนการด าเนินงาน ๒. Do (ปฏิบัติงานตามแผน) หมายถึง การ
ด าเนินการตามแผน ๓. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติงาน) หมายถึง การประเมินผล ๔. Act. (ปรับปรุงแก้ไข) 
หมายถึง การน าผลการประเมินมาพัฒนาแผนโดยมีการจัดท ารายงานการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการส านักงาน
วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นประจ าทุกเดือน ตลอดระยะเวลา ๑ เดือน มีหนังสือรับเข้ากี่ฉบับ ผู้รับผิดชอบคือใคร 
ด าเนินการไปแล้วเท่าไร และปฏิบัติงานเรียบร้อยเท่าไร โดยจะมีการประชุมและติดตามผลการด าเนินงานเป็น
ประจ าทุกเดือน และมีหนังสือส่งออกกี่ฉบับ ผู้รับได้รับหนังสือและปฏิบัติงานตามหนังสือกี่ฉบับ รอด าเนินการ  
กี่ฉบับ และยังสามารถตรวจสอบหนังสือรับ และหนังสือส่ง จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ว่าหนังสือรับ 
หนังสือส่งด าเนินการไปแล้ว หรือยังไม่ได้ด าเนินการ และสิ้นสุดการด าเนินการแล้วหรือยังไม่ ผู้ใดเป็น
ผู้ปฏิบัติงาน สามารถติดตามเอกสารและงานที่ปฏิบัติได้ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน จากการสัมภาษณ์และส ารวจความพึงพอใจของผู้บริหารและ
ผู้รับบริการว่ามีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานสารบรรณในแต่ละด้านดังนี้ ๑. ด้านการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร
และผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานสารบรรณ ทีมีความรวดเร็วมากขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้
ทันระยะเวลา ๒. ด้านการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริหาร และผู้รับบริการ มีความพึงพอใจต่อการ
ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีรวดเร็ว เป็นระบบ สามารถค้นหาเอกสารได้อย่างทันเวลา สามารถ
ตรวจสอบและติดตามเอกสารว่าถึงขั้นตอนไหน ผู้ใดคนเป็นผู้รับเรื่องและเอกสารสิ้นสุดแล้วหรือไม่  ท าให้
ผู้บริหารสามารถสั่งการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. ด้านการให้บริการ ผู้รับบริการ เช่นผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้า
หน้า และบุคคลภายนอก มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ เนื่องจากมีความรวดเร็ว 
คล่องตัว และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  



๑๗ 

 

อนึ่งจากการสัมภาษณ์และส ารวจความพึงพอใจมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. ด้านการปฏิบัติงานควร
ปฏิบัติงานด้วยความรอบครอบ เพราะงานสารบรรณเป็นงานที่ต้องใช้ความรอบคอบและเอาใจใส่เป็นอย่าง ดี  
๒. ด้านการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ต้องด าเนินการจัดเก็บเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์
ทุกฉบับเพ่ือสะดวกต่อการค้นหาและติดตามเอกสารได้อย่างประสิทธิภาพและหมั่นควรสอบเอกสารอยู่เสมอ  
๓. ด้านการปฏิบัติงาน ควรจัดส่งเอกสารถึงผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อย ๓ วัน หรือติดต่อประสานงานก่อนที่เอกสาร
จะถึงผู้ปฏิบัติงาน ถ้าเรื่องนั้นมีความเร่งด่วน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีเวลาเตรียมการปฏิบัติงานหรืออาจจะมี
ภาระงานที่ตรงกันจักได้จัดสรรเวลาการปฏิบัติงานได้อย่างทันเวลาที่ก าหนดไว้ 

๓.๗ จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
จรรยาบรรณ หมายถึงประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้น

เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ 
คุณธรรม หมายถึงสภาพของคุณงามความดีสิ่งที่ต้องดีงามหรือสิ่งที่มีประโยชน์มากเป็นสิ่งก ากับ

จิตใจมีผลถึงพฤติกรรมและส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิตและการท างาน 
จริยธรรมในการปฏิบัติงานหมายถึงธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ 
ศีลธรรม กฎของศีลธรรมหรือระบบการทกระท าความดีละเว้นความชั่วประกอบด้วย 

จรรณยาบรรณในการปฏิบัตงิาน 
๑. มีความสุจริตเสมอภาคและปราศจากอคติ  
๒. ปฏิบัติหน้าที่เต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว  
๓. เป็นผู้ตรงต่อเวลา เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่  
๔. เก็บความลับของทางราชการเป็นส าคัญ  
๕. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส 

คุณธรรมในการปฏิบัติงาน 
           คุณธรรมในการท างาน หมายถึง ลักษณะนิสัยที่ดีที่ควรประพฤติปฏิบัติในการประกอบอาชีพคุณธรรม
ส าคัญที่ช่วยให้การท างานประสบความส าเร็จมี ดังนี้ 

๑. ความมีสติสัมปชัญญะ หมายถึง การควบคุมตนเองให้พร้อม  มีสภาพตื่นตัวฉับไวในการรับรู้ทาง
ประสาทสัมผัส การใช้ปัญญาและเหตุผลในการตัดสินใจที่จะประพฤติปฏิบั ติในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่าง
รอบคอบ  เหมาะสม และถูกต้อง 

 ๒. ความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้งกาย  วาจา  และใจ  ไม่คิด
คดทรยศ ไม่คดโกง และไม่หลอกลวงใคร 

๓. ความขยันหมั่นเพียร  หมายถึง  ความพยายามในการท างานหรือหน้าที่ของตนเองอย่างแข็ งขัน 
ด้วยความมุ่งม่ันเอาใจใส่อย่างจริงจังพยายามท าเรื่อยไปจนกว่างานจะส าเร็จ 

๔. ความมีระเบียบวินัย  หมายถึง  แบบแผนที่วางไว้เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติและด าเนินการให้ถูก
ล าดับ  ถูกที ่ มีความเรียบร้อย ถูกต้องเหมาะสมกับจรรยาบรรณ ข้อบังคับ ข้อตกลง กฎหมาย และศีลธรรม 

 ๕. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความเอาใจใส่มุ่งมั่นตั้งใจต่องาน หน้าที่ ด้วยความผูกพัน ความ
พากเพียร  เพ่ือให้งานส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 

๖. ความมีน้ าใจ คือ ปรารถนาดีมีไมตรีจิตต้องการช่วยเหลือให้ทุกคนประสบความสุข และช่วยเหลือ
ผู้อื่นให้พ้นทุกข์ 

๗. ความสามัคคี หมายถึง การที่ทุกคนมีความพร้อมทั้งกาย จิตใจ และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน    
มีจุดมุ่งหมายท่ีจะปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จโดยไม่มีการเกี่ยงงอน 



๑๘ 

 

จริยธรรมในการปฏิบัติท างาน 

๑. รู้รักสามัคคี มีศรัทธายึดมั่นในแนวทางแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี 
๒. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ความเสมอภาค ปราศจากอคติ และปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถตาม

มาตรฐานภาระงานที่ก าหนด 
๓. ขยันมุ่งม่ันและใฝ่ใจพัฒนาตนให้มีความรู้ ทักษะการท างาน รวมถึงมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
๔. เป็นกัลยาณมิตรต่อเพ่ือนร่วมงาน ปฏิบัติงานด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน และ

ผู้รับบริการ 
๕. มีความสุภาพเรียบร้อยทางกาย วาจา ใจ ในขณะปฏิบัติงาน 
๖. ปฏิบัติงานตรงต่อเวลาอย่างสม่ าเสมอ ใช้เวลาในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

น าหลัก ๕ ส มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ส ที่ ๑. สะสาง  
๑. ความจงรักภักดี ให้ความเชื่อ (Belief) และความภักดีต่อหน่วยงาน ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงความ

ขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ที่จะเกิดต่อองค์การ 
๒. ความซื่อสัตย์ พูดแต่ความจริง ปฏิบัติงานตรงไปตรงมา ไม่หลอกลวง ไม่ขโมย ไม่พูดจาอ้อมค้อม 
๓. การแสวงหาคุณความดี ขยันหมั่นเพียร ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ พัฒนาขีดความสามารถ 

ใฝ่เรียนรู้ทั้งด้วยการศึกษาฝึกอบรม และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
๔. ความเคารพต่อผู้อื่น มีความสุภาพ ให้เกียรติผู้สมควรได้รับการยกย่อง เป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรม

องค์การที่ควรธ ารงรักษา 
๕. ความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้อง มีเหตุผลในการคิด และการตัดสินใจ ยอมรับผลจากการกระท าหรือ

ไมไ่ด้กระท า แต่อยู่ในความรับผิดชอบ 
ส ที ่๒ สะดวก 
จัดรูปแบบการท างานให้สะดวก ด้วยความมีจริยธรรม ด้วยการท างานอย่างริเริ่มสร้างสรรค์  ไม่กินแรง

เพ่ือนร่วมงาน ท างานให้ง่าย ไม่ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน ด้วยความรับผิดชอบ ไม่ขัดขวางาน
ของผู้อื่น และไม่ปล่อยให้งานคั่งค้าง 

ส ที ่๓ สะอาด 
ไม่ท าให้เกิดสิ่งสกปรก รกรุงรัง และไม่ท าให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในการท างาน  ร่วมกันเป็นทีม 

ไม่ปล่อยให้เกิดความสับสนในการท างาน ด้วยการท างานที่มีเป้าหมายชัดเจน ดูแลที่ท างานและเครื่องมือ 
เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมจะท างาน 

ส ที ่๔ สร้างมาตรฐาน 
น าหลักธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ อันเป็นการกระท าที่ถูกต้อง ดีงาม ควรปฏิบัติใน  ๓ ส แรก         

มาเป็นสิ่งที่จะใช้เทียบวัดพฤติกรรมของตน ด้วยการก าหนดเป็นมาตรฐานที่ชัดเจน ปราศจากอคติ  และการ
เลือกปฏิบัติ อันจะท าให้เกิด Double Standard โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล 

ส ที ่๕ สร้างนิสัย 
มีการฝึกฝนตนให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ จนบ่มเพาะเป็นนิสัยให้เกิดวินัยในตนเอง                

ไม่ประพฤติตนล่อแหลมต่อการท าผิดจริยธรรม อาทิ  การกลั่ นแกล้ ง  ห รือให้ ร้ ายเ พ่ือนร่วมงาน                        
การขาดระเบียบวินัย การท างานแบบเฉื่อยชา ปฏิบัติงานต่ ากว่ามาตรฐาน การมองโลกในแง้ร้ าย                                        
การผลัดวันประกันพรุ่ง ปฏิบัติงานล่าช้า เน้นพิธีรีตองมากเกินไป การท างานที่ไม่จ าเป็นต้องท า 

 



๑๙ 

 

หลักธรรมในการปฏิบัติงาน 

หลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย 
๑. ฉันทะ :ความพอใจ หมายถึง ความรักงาน พอใจกับงานที่ท าอยู่ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องชอบหรือ 

ศรัทธางานที่ท าอยู่ จะต้องพอใจที่จะท า และมีความสุขที่ได้ท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
๒ . วิริยะ :ความพากเพียร หมายถึง ขยันหมั่นเพียรกับงาน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความ

ขยันหมั่นเพียร  ในการท างานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง หมั่นฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๓. จิตตะ :ความเอาใจใส่ หมายถึง ความเอาใจรับผิดชอบงาน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีจิตใจ หรือ 
สมาธิจดจ่อกับงานที่ท า รวมถึง มีความรอบคอบ และความรับผิดชอบในงานที่ท าอย่างเต็มสติก าลัง 

๔. วิมังสา :ความสอดส่องในเหตุและผล หมายถึง การพินิจพิเคราะห์และใช้ปัญญาตรวจสอบงาน
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องท างานด้วยปัญญา ด้วยสมองคิด รวมถึง การมีความเข้าใจในงานอย่างลึกซ้ึงทั้งในแง่ขั้นตอน
และผลส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

หลักสังคหวัตถุ ๔ ประกอบด้วย 
๑. ทาน :เกื้อกูลกันด้วยการให้ หมายถึง การให้ การเสียสละ หรือ การเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันของ ๆ ตน

เพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว ดังนั้น การท างานจะต้องช่วยเหลือ
กันแบ่งปัน ไม่เห็นแก่ตัว รวมถึง การมีน้ าใจที่ดีต่อกัน 

๒. ปิยวาจา :ใช้วาจาประสานไมตรี หมายถึง การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วย
ความจริงใจ ไม่พูดหยาบคาย ก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับกาลเทศะ ดังนั้น การท างาน
ร่วมกันจะต้องพูดหรือปรึกษาหารือกันโดยยึดถือหลักเกณฑ์ ๔ ประการ คือ ๑) เว้นจากการพูดเท็จ  ๒) เว้นจาก
การพูดส่อเสียด ๓) เว้นจากการพูดค าหยาบ และ ๔) เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ และที่ส าคัญอย่างยิ่ง คือ จะต้อง
พูดหรือ เจรจากันดัวยไมตรีและความปรารถนาดีต่อกัน 

๓. อัตถจริยา :ร่วมสร้างสรรค์อุดมการณ์ หมายถึง การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือ การปฏิบัติในสิ่งที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ อ่ืน ดังนั้น การท างานร่วมกันจะต้องช่วยเหลือกันด้วยก าลังงาน (กาย) ก าลังความคิด            
และก าลังทรัพย ์

๔. สมานัตตา :ร่วมทุกข์ร่วมสุขในทุกคราว หมายถึง การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ หรือมีความ
ประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย ดังนั้น การท างานร่วมกันจะต้องถึงคติว่า “มีทุกข์ร่วมทุกข์ มีสุขร่วมเสพ” และ              
ผู้ท างานร่วมกันทุกคนจะต้องไม่ถือตัว มีความเสมอภาค วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ท าตนให้เป็นที่น่ารัก             
น่าเคารพนับถือ และน่าให้ความร่วมมือช่วยเหลือ รวมถึง การท าตนให้คงเส้นคงวา มีความมั่นคงในอารมณ์ 
(Maturity) หรือการมี EQ ที่ด ี



บทท่ี ๔ 

เทคนิคและแนวทางการปฏิบัติงาน 
 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ รับ – ส่ง หนังสือราชการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นการก าหนดวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เส้นทางการเดินของเอกสาร         
ด้านการรับ –ส่ง หนังสือราชการ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณได้รับทราบถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน          
ที่ถูกต้อง และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง การนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย          
วิทยาเขตนครสวรรค์  ได้มีการน าระบบการรับ – ส่ง เอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Lesspaper) มาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว ช่วยลดปัญหาการสิ้นเปลืองกระดาษ และลดเวลาในการปฏิบัติงาน 
ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น พร้อมจัดท า KM ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการท าให
เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ท าให้ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  

๔.๑ แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 
งานสารบรรณมีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๑ ลงทะเบียนหนังสือรับ             
๒ ลงทะเบียนหนังสือส่ง             
๓ เสนอแฟ้มผู้บริหาร             
๔ แจ้งเวียนหนังสือผู้ที่

เกี่ยวข้อง 
            

๕ จั ด เ ก็ บ เ อ ก ส า ร          
เข้าแฟ้ม 

            

๖ งานสแกนเอกสาร
งานสารบรรณแจ้ ง
ผู้ เกี่ ยวข้องและปิด
เอกสารในระบบงาน
ส า ร บ ร ร ณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

            

๗ ติดต่อประสานงาน 
ติดตาม ทั้ งภายใน
แ ล ะ ภ า ย น อ ก       
ส่วนงาน 

            

๘ ค้นหาเอกสาร             
๑๐ รายงานการ

ปฏิบัติงาน
ประจ าเดือน 

            

 



๒๑ 

 

๔.๒ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

 ๔.๒.๑ การปฏิบัติการรับหนังสือ 
Flow Chart แสดงขั้นตอนการรับหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับหนังสือจากหน่วยงานภายใน/ภายนอกจากระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลทั่วไปโดยตรง โทรสาร 

ไปรษณีย ์อีเมล และช่องทางการสื่อสารอ่ืน ๆ 
 

ตรวจสอบคัดแยกจัดหมวดหมู่
หนังสือและสิ่งพิมพ์ 

 

ลงทะเบียนออกเลขรับเอกสาร
ด้วยระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ 

ไม่ต้องลงทะเบียนรับ เช่น
เอกสารประชาสัมพันธ์ 

จดหมายส่วนบุคคล เป็นต้น 

เอกสารที่ไม่ถูกต้อง 
เช่น ส่งผิดหน่วยงาน  

เสนอรองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 
ลงนาม พิจารณาสั่งการ 

เสนอรองผู้อ านวยการส านักงาน
วิทยาเขตนครสวรรค์ 

ด าเนินการส่งคืน หรือ
น าส่งหน่วยงาน
เจ้าของเอกสาร 

น าส่งผู้เกี่ยวข้องและ
เจ้าของจดหมายโดยตรง 

เสร็จสิ้น 
ถ่ายเอกสารแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

เพ่ือปฏิบัติ 

เสนอผู้อ านวยการส านักงาน
วิทยาเขตนครสวรรค์ 

ช้ันความเร็ว ช้ันความลับ 

หนังสือรับ
ภายใน 

หนังสือรับ
ภายนอก 



๒๒ 

 

   ๔.๒.๒ การปฏิบัติการส่งหนังสือ 

Flow Chart แสดงขั้นตอนการส่งหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่างหนังสือ เพื่อเสนอให้ ผู้อ านวยการส านักวิทยาเขต
ตรวจทาน 

ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 
ตรวจทานความเรียบร้อย 

 

ออกเลขท่ีหนังสือ 
วันเดือนปี ผ่านระบบ        

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

เสนอรองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์  
ลงนาม 

 
 

หนังสือส่งภายนอก  
จัดท าซอง บรรจุซอง ปิดซอง 

น าส่งทางไปรษณีย์ 
และสแกนเอกสารในระบบสารบรรณ 
ปิดงาน โดยหมายเหตุ ส่งทางไปรษณีย์ 

หนังสือส่งภายใน 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

แล้วด าเนินการส่งผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เสร็จสิ้น 



๒๓ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานรับหนังสือราชการ 
๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับหนังสือจากหน่วยงานภายใน/ภายนอกจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

บุคคลทั่วไปโดยตรง โทรสาร ไปรษณีย์จากอีเมล และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ 
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบคัดแยกจัดหมวดหมู่หนังสือ 

- หนังสือรับภายใน 
- หนังสือรับภายนอก 
- หนังสือชั้นความเร็ว 
- หนังสือชั้นความลับ 
- หนังสือถึงบุคคล          

๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงทะเบียนออกเลขรับเอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
๔. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานน าแฟ้มเอกสารเสนอรองผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตเพ่ือลงนามพิจารณา

กลั่นกรองเอกสาร 
๕.  เจ้ าหน้าที่ ผู้ ปฏิบัติ งานน าแฟ้มเอกสาร / เอกสารผ่ านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์                     

เสนอผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต เพ่ือลงนามพิจารณากลั่นกรองเอกสาร 
๖. รองอธิการบดีลงนามในหนังสือเรียบร้อยแล้ว น าหนังสือถ่ายเอกสารแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือ

ปฏิบัติ พร้อมทั้งจดรายละเอียดลงในปฏิทินการปฏิบัติงาน เมื่อไกล้ถึงก าหนดเวลาการปฏิบัติ ด าเนินการติดต่อ
ประสานงานแจ้งผู้ปฏิบัติให้ทราบเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด 

แผนผังการปฏิบัติงานการรับหนังสือราชการ 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดงาน ผู้ปฏิบัติงาน 

 
๑ 
 

  
 
 

๒ -๓ 
นาท ี

๑๐-๑๕ 
นาท ี
กรณี

ขัดข้อง 

รั บ ห นั ง สื อ จ า ก
หน่ วยงานภายใน /
ภายนอกจากระบบ
ส า ร บ ร ร ณ
อิเล็กทรอนิกส์ บุคคล
ทั่วโดยตรง โทรสาร 
ไ ป ร ษ ณี ย์  อี เ ม ล           
แ ล ะ ช่ อ ง ท า ง ก า ร
สื่อสารอ่ืน ๆ 

 
เจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน 
สารบรรณ 

 

๒ 

 

 

 

 

 

 
 
 

๒ -๓ 
นาท ี

๑๐-๑๕ 
นาท ี
กรณี

ขัดข้อง 

ตรวจสอบคัดแยกจัด
หมวดหมู่หนังสือ 

- หนังสือรับภายใน 
- หนังสือรับภายนอก 
- หนังสือชั้นความเร็ว 
- หนังสือชั้นความลับ 
- หนังสือถึงบุคคล 

 
 

 
เ จ้ า ห น้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
สารบรรณ 

 

ต่อ 

รับหนังสือจากหน่วยงาน
ภายใน/ภายนอกจากระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

บุคคลทั่วไปโดยตรง โทรสาร 
ไปรษณีย์ อีเมล และช่องทาง

การสื่อสารอ่ืน ๆ 
 

ตรวจสอบคัดแยก
จัดหมวดหมู
หนังสือและ

สิ่งพิมพ์ 

 



๒๔ 

 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดงาน ผู้ปฏิบัติงาน 

๓  

 

 

๓-๕ 
นาท ี

๑๐-๑๕ 
นาท ี
กรณี

ขัดข้อง 

ลงทะเบียนออกเลข
รับเอกสารด้วยระบบ
ส า ร บ ร ร ณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
เ จ้ า ห น้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
สารบรรณ 

 

๔  

 

 

 

๓๐ – 
๔๕ 
นาท ี

๑ 
ชั่วโมง 
ขึ้นไป 
แล้วแต่
กรณี 

น าแฟ้มเอกสาร/เสนอ
เอกสารฝ่ายระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์
เสนอรองผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาเขต
เพ่ือลงนามพิจารณา
กลั่นกรองเอกสาร 

 
เ จ้ า ห น้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
สารบรรณ 

 

 
๕ 

 
๓๐ – 
๔๕ 
นาท ี

๑ 
ชั่วโมง 
ขึ้นไป 
แล้วแต่
กรณี 

น าแฟ้มเอกสารเสนอ
ผู้ อ า น ว ย ก า ร
ส านักงานวิทยาเขต 
พิจารณากลั่นกรอง
เอกสาร 

เจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติ  งาน 
สารบรรณ 

 

๖ 

 

 

 

 

๑ 
ชั่วโมง 

๓-๔ 
ชั่วโมง 
กรณีมี
แขกมา

พบ 

น าแฟ้มที่ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาเขต 
ลงนามแล้ว น าเสนอ
รองอธิการบดีวิทยา
เ ข ต น ค ร ส ว ร ร ค์            
ลงนาม พิจารณาสั่ง
การ  

เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
สารบรรณ 

 

๗ 

 

 

 

 

 

๓๐ 
นาท ี

๑-๒ 
ชั่วโมง 
แล้วแต่
กรณี 

เมื่อรองอธิการบดีลง
น า ม ใ น ห นั ง สื อ
เรียบร้อยแล้ว น าหนัง
ถ่ า ย เ อ ก ส า ร แ จ้ ง
ผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือ
ปฏิบั ติ / จั ด เก็บ เข้ า
แฟ้ม 

 

เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
สารบรรณ/
ผู้เกี่ยวข้อง

กับการ
ปฏิบัติงาน 

 

๘ 

 

 

 

   เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
สารบรรณ 

เสนอรองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 
ลงนาม พิจารณาสั่งการ 

ถ่ายเอกสาร/ส่ง e – mail แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือปฏิบัติ 

เสร็จสิ้น 

ต่อ 

เสนอผู้อ านวยการส านักงาน
วิทยาเขต ลงนาม 

ลงทะเบียนออกเลขรับเอกสาร
ด้วยระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ 

เสนอรองผู้อ านวยการส านักงาน
วิทยาเขต ลงนาม 



๒๕ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานส่งหนังสือราชการ 
๑. ร่างหนังสือ เพื่อเสนอให้ผู้อ านวยการส านักวิทยาเขตตรวจทานความถูกต้อง 
๒. ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตตรวจทานความเรียบร้อย 
๓. เสนอรองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ ลงนาม 
๔. ออกเลขที่หนังสือ วัน เดือน ปี ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
๕. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหนังสือส่งภายนอก โดยจัดท าซอง บรรจุซอง ปิดซองน าส่งทางไปรษณีย์และ

สแกนเอกสารในระบบสารบรรณ ปิดงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยหมายเหตุว่าส่งทางไปรษณีย์  
อีเมล ด้วยตนเอง หรือช่องทางอ่ืน ๆ 

๖. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสแกนเอกสารหนังสือส่งพร้อมแนบเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
แล้วด าเนินการส่งผ่านระบบฯ 

แผนผังการปฏิบัติงานการส่งหนังสือราชการ 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดงาน ผู้ปฏิบัติงาน 

 
๑ 
 

 
 

 
 

 
๓-๕ 
นาท ี

๑๐-๑๕ 
นาท ี

แล้วแต่
กรณี 

หนั งสื อที่ ท าการร่ าง
เ รี ย บ ร้ อ ย  น า เ สนอ
ผู้อ านวยการส านักงาน
วิทยาเขต ตรวจทาน
ความถูกต้อง 

เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
สารบรรณ 

๒ 

 
 
 

 

๓๐ 
นาท ี

๑ 
ชั่วโมง 
แล้วแต่
กรณี 

 
ตรวจทานความถูกต้อง 
เรียบร้อย พร้อมเสนอ
รองอธิการบดี ลงนาม 

เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
สารบรรณ 

๓ 

 
 
 
 
 

 
๓๐ 
นาท ี

๑ 
ชั่วโมง 
แล้วแต่
กรณี 

น า เ อ ก ส า ร ห รื อ ส่ ง
เ อ ก ส า ร ท า ง ร ะ บ บ    
ส า ร บ ร ร ณ
อิเล็กทรอนิกส์ ลงสาม 

เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
สารบรรณ 

๔ 

 
 
 

 
 
 

 
๒ -๓ 
นาท ี

๑๐-๑๕ 
นาท ี
กรณี

ขัดข้อง 

 
 
 
ออกเลขหนั งสือผ่าน
ร ะ บ บ ส า ร บ ร ร ณ
อิเล็กทรอนิกส ์

 
 

 
 

เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
สารบรรณ 

ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 
ตรวจทานความเรียบร้อย 

 

เสนอรองอธิการบดี ลงนาม 
 

ออกเลขท่ีหนังสือ 
วัน เดือนปี ผ่าน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ต่อ 

ร่างหนังสือ เพื่อเสนอให้ 
ผู้อ านวยการส านักวิทยาเขต

ตรวจทาน 



๒๖ 

 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดงาน ผู้ปฏิบัติงาน 

๕ 

 
 
 
 
 

 

 
๑๐ 
นาท ี

๑๕ 
นาท ี

แล้วแต่
กรณี 

หนั ง สื อส่ งภ ายนอก 
จัดท าซอง บรรจุซอง 
ปิ ด ซ อ ง  น า ส่ ง ท า ง
ไปรษณีย์  และสแกน
เ อ ก ส า ร ใ น ร ะ บ บ        
สารบรรณ ปิดงาน โดย
ห ม า ย เ ห ตุ  ส่ ง ท า ง
ไปรษณีย ์

เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
สารบรรณ 

 
 

๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๒ -๓ 
นาท ี

 
๑๐-๑๕ 
นาท ี
กรณี

ขัดข้อง 

 
หนังสือส่งภายในสแกน
เอกสารแนบในระบบ
ส า ร บ ร ร ณ
อิ เ ล็ กท รอนิ ก ส์ แ ล้ ว
ด า เ นิ น ก า ร ส่ ง ผ่ า น
ร ะ บ บ ส า ร บ ร ร ณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
เจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน 
สารบรรณ 

 

 
 

๗ 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
สารบรรณ 

 
 

 

หนังสือส่งภายนอก  
จัดท าซอง บรรจุซอง ปิดซอง 

น าส่งทางไปรษณีย์ 
และสแกนเอกสารในระบบสารบรรณ 

ปิดงาน โดยหมายเหตุ 
 ส่งทางไปรษณีย์ 

ต่อ 

เสร็จสิ้น 

หนังสือส่งภายใน 
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

แล้วด าเนินการกดส่งผ่าน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 



 

 

บทท่ี ๕ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนา 
 
๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

๑. ด้านการบริหาร 
๑.๑ ผู้บริหารไม่เข้าใจระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้อง 
๑.๒ ผู้บริหารสั่งการไม่ชัดเจน ยากต่อการปฏิบัติงาน 

๒. ด้านบุคลากรและด้านการปฏิบัติงาน  
๒.๑ ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานตามความเคยปฏิบัติ 
๒.๒ ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณอย่างต่อเนื่อง 
๒.๓ ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตามการบอกกล่าว 
๒.๔ บุคลากรปฏิบัติงานหลายหน้าที่ท าให้บางครั้งงานหยุดชะงัก ไม่สามารถจัดการเอกสารให้เป็น

ปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ 
๓. ด้านการให้บริการ 

๓.๑ ผู้รับบริการไม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบงานสารบรรณ  
๓.๒ การให้บริการล่าช้าเนื่องจากบางครั้งยึดติดกับข้ันตอนมากเกินไป  

๕.๒ แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 

๑. ด้านการบริหาร 
๑.๑ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารและการ

ปฏิบัติงาน และระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณแก่บุคากรโดยเชิญผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 
๑.๒ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานให้ผู้บริหารได้ศึกษา เพ่ือทราบหน้าที่ของ            

แต่ละฝ่ายและมอบหมายงานได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ตรงตามหน้าที่ของผู้ปฏิบัติโดยตรง 

๒. ด้านการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร 
๒.๑ ควรจัดการอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ และบุคลากรภายในวิทยาเขตนครสวรรค์

เพ่ือให้มีความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงาน 
๒.๒ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานสารรณ             

เพ่ือสะดวกต่อการศึกษา และค้นคว้าเมื่อเกิดข้อสงสัย 
๒.๓ จัดล าดับความส าคัญของลักษณะงานตามความเร่งด่วนและความส าคัญ  

๓. ด้านการให้บริการ 
๓.๑ จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานสารบรรณให้ผู้รับบริการได้รับทราบและพูดคุยท าความเข้าใจกับ

ผู้รับบริการ 
๓.๒ จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน ปฏิบัติงานก่อน-หลัง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีและ

ปฏิบัติหลังจากได้รับการตัดสินใจจากผู้บริหารในขั้นตอนต่อไป  
 
 
 



๒๘ 

 

 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ  
งานสารบรรณเป็นหัวใจส าคัญขององค์กร การปฏิบัติงานสารบรรณนั้นเป็นการปฏิบัติที่ต้องเกี่ยวข้อง

กับระเบียบการปฏิบัติงานสารบรรณ โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยต้องศึกษาทั้งระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ และระเบียบงานสารบรรณของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยควบคู่กันไป เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องและเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง ไม่เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการปฏิบัติ รูปแบบต่าง ๆ ของหนังสือราชการ ผู้ปฏิบัติงาน                 
สารบรรณจึงต้องมีความรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่งานอย่างสม่ าเสมอ             
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มดี และที่ส าคัญสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรมากที่สุด  

   
 



๒๙ 
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๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ 

------------------ 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๐๖ เสียใหม่
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖” 
ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๖ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 

  ๓.๑  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๐๖ 
  ๓.๒  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
  ๓.๓  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๑๖ 

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี และค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน เว้นแต่กรณีท่ีกล่าวในข้อ ๕ 

ข้อ ๔  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ 
ส่วนราชการใดมีความจ าเป็นที่ต้องปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ขอท า
ความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๕  ในกรณีที่กฎหมายระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ ก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย
หรอืระเบียบว่าด้วยการนั้น   

(ความในข้อ ๕ แก้ไขโดย ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘            
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘) 

ข้อ ๖  ในระเบียบนี้ 
  “งานสารบรรณ” หมายความว่า  งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดท า 
การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลาย 

“หนังสือ” หมายความว่า หนังสือราชการ 
“อิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน  และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก
หรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น 

  “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือ         
ผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส านักงาน หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ         
ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือในต่างประเทศ และ
ให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงาน        
ในเรื่องใด ๆ และให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ  คณะท างาน  หรือคณะบุคคลอ่ืนที่ปฏิบัติงาน            
ในลักษณะเดียวกัน 



(ความในข้อ ๖ แก้ไขโดย ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘             
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘) 

ข้อ ๗  ค าอธิบายซึ่งก าหนดไว้ท้ายระเบียบ ให้ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่ใช้งานสารบรรณและให้ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ 
 ข้อ ๘  ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งการแก้ไขเพ่ิมเติมภาคผนวกและจัดท าค าอธิบาย กับให้มีหน้าที่
ด าเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ 

การตีความ การวินิจฉัยปัญหา และการแก้ไขเพ่ิมเติมภาคผนวก และค าอธิบายตามวรรคหนึ่ง ปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีจะขอความเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เ พ่ือ
ประกอบการพิจารณาก็ได้ 
 

หมวด ๑ 
ชนิดของหนังสือ 

 
ข้อ ๙  หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 

  ๙.๑  หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
๙.๒ หนังสือที ่ส ่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ ่งมิใช่ส่วนราชการ  หรือที ่มีไปถึง

บุคคลภายนอก 
๙.๓  หนังสือที่หน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
๙.๔  เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ 
๙.๕  เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
๙.๖ ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

(ความในข้อ ๙ แก้ไขโดย ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘           
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘) 

ข้อ ๑๐  หนังสือ มี ๖ ชนิด คือ 
๑๐.๑  หนังสือภายนอก 

  ๑๐.๒  หนังสือภายใน 
  ๑๐.๓  หนังสือประทับตรา 
  ๑๐.๔  หนังสือสั่งการ 

๑๐.๕  หนังสือประชาสัมพันธ์ 
๑๐.๖  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 

 
ส่วนที่ ๑ 

หนังสือภายนอก 
 

ข้อ ๑๑  หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็น
หนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึง
บุคคลภายนอก ให้จัดท าตามแบบท่ี ๑ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 



๑๑.๑  ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าของเจ้าของเรื่อง ตามที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ๑            
ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง ส าหรับหนังสือของคณะกรรมการให้ก าหนดรหัสตัวพยัญชนะเพ่ิมขึ้นได้ตามความจ าเป็น 

๑๑.๒  ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ  ให้ลงชื่อส่วนราชการ สถานที่ราชการหรือคณะกรรมการซึ่ง
เป็นเจ้าของหนังสือนั้นและโดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย 

๑๑.๓  วัน เดือน ปี  ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่
ออกหนังสือ 

๑๑.๔  เรื่อง  ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือ
ต่อเนื่องโดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 

๑๑.๕  ค าขึ้นต้น  ให้ใช้ค าขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้ค าขึ้นต้นสรรพนามและ
ค าลงท้าย ที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ๒  แล้วลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัว
บุคคลไม่เก่ียวกับต าแหน่งหน้าที่ 

๑๑.๖  อ้างถึง (ถ้าม)ี  ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะหนังสือที่ส่วนราชการผู้รับหนังสือได้รับ
มาก่อนแล้ว  จะจากส่วนราชการใดก็ตาม โดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือและเลขท่ีหนังสือ วันที่ เดือน 
ปีพุทธศักราชของหนังสือนั้น 

การอ้างถึง ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่มีเรื่องอ่ืนที่เป็นสาระส าคัญ
ต้องน ามาพิจารณา จึงอ้างถึงหนังสือฉบับอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะให้ทราบด้วย 

๑๑.๗  สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)  ให้ลงชื่อสิ่งของ เอกสารหรือบรรณสารที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือ
นั้น ในกรณีที่ไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปโดยทางใด 

๑๑.๘  ข้อความ ให้ลงสาระส าคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์หลาย
ประการให้แยกเป็นข้อๆ 

๑๑.๙  ค าลงท้าย ให้ใช้ค าลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้ค าขึ้นต้นสรรพนามและ
ค าลงท้าย ที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ๒ 

๑๑.๑๐  ลงชื่อ  ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือ และให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้
ใต้ลายมือชื่อ ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ๓ 

๑๑.๑๑  ต าแหน่ง ให้ลงต าแหน่งของเจ้าของหนังสือ 
๑๑.๑๒ ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่             

ออกหนังสือ ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกระทรวงหรือทบวง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องทั้ง
ระดับกรมและกอง ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมลงมาให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียง
ระดับกองหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑๑.๑๓  โทร. ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออก
หนังสือและหมายเลขภายในตู้สาขา (ถ้ามี) ไว้ด้วย 

๑๑.๑๔  ส าเนาส่ง (ถ้ามี)  ในกรณีที่ผู้ส่งจัดท าส าเนาส่งไปให้ส่วนราชการหรือบุคคลอ่ืนทราบและ
ประสงค์จะให้ผู้รับทราบว่าได้มีส าเนาส่งไปให้ผู้ใดแล้ว ให้พิมพ์ชื่อเต็มหรือชื่อย่อของส่วนราชการ หรือชื่อ
บุคคลที่ส่งส าเนาไปให้ เพ่ือให้เป็นที่เข้าใจระหว่างผู้ส่งและผู้รับ ถ้าหากมีรายชื่อที่ส่งมากให้พิมพ์ว่าส่งไปตาม
รายชื่อที่แนบและแนบรายชื่อไปด้วย 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
หนังสือภายใน 

 
ข้อ ๑๒  หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือ

ติดต่อภายในกระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ และให้จัดท าตามแบบที่ ๒                 
ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

๑๒.๑  ส่วนราชการ  ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ โดยมี
รายละเอียดพอสมควร  โดยปกติถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมข้ึนไปให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของ
เรื่องทั้งระดับกรมและกอง ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับต่ ากว่ากรมลงมา  ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
เพียงระดับกอง หรือส่วนราชการเจ้าของเรื่องพร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) 

๑๒.๒ ที่  ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าของเจ้าของเรื่อง ตามที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ๑            
ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง ส าหรับหนังสือของคณะกรรมการให้ก าหนดรหัสตัวพยัญชนะเพิ่มขึ้นได้ตามความ
จ าเป็น 

๑๒.๓ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ 
๑๒.๔ เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือ

ต่อเนื่องโดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 
๑๒.๕ ค าขึ้นต้น  ให้ใช้ค าขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้ค าขึ้นต้นสรรพนามและ

ค าลงท้าย ที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ๒ แล้วลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัว
บุคคลไม่เก่ียวกับต าแหน่งหน้าที่ 

๑๒.๖  ข้อความ ให้ลงสาระส าคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์
หลายประการ ให้แยกเป็นข้อๆ ในกรณีที่มีการอ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันหรือมีสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ระบุไว้ใน
ข้อนี้ 

๑๒.๗  ลงชื่อและต าแหน่ง ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑๑.๑๐ และข้อ ๑๑.๑๑ โดยอนุโลม 
ในกรณีท่ีกระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดใดประสงค์จะก าหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะเพ่ือใช้ตามความ

เหมาะสมก็ให้กระท าได้ 
 

ส่วนที่ ๓ 
หนังสือประทับตรา 

 
ข้อ ๑๓  หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการ

ระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้น
ไปเป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อก ากับตรา 

หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับ
บุคคลภายนอก เฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เรื่องส าคัญ ได้แก่ 

๑๓.๑  การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
๑๓.๒  การส่งส าเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
๑๓.๓  การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการส าคัญหรือการเงิน 
๑๓.๔  การแจ้งผลงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ 
๑๓.๕  การเตือนเรื่องท่ีค้าง 



๑๓.๖  เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปก าหนดโดยท าเป็นค าสั่งให้ใช้หนังสือ
ประทับตรา 

ข้อ ๑๔ หนังสือประทับตรา ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดท าตามแบบที่ ๓ ท้ายระเบียบ โดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 

๑๔.๑  ที ่  ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าของเจ้าของเรื ่อง ตามที่ก าหนดไว้ ใน
ภาคผนวก ๑ ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง 

๑๔.๒  ถึง ให้ลงชื่อส่วนราชการ หน่วยงาน หรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง 
๑๔.๓  ข้อความ ให้ลงสาระส าคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
๑๔.๔  ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออกให้ลงชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก 
๑๔.๕  ตราชื่อส่วนราชการ ให้ประทับตราชื่อส่วนราชการตามข้อ ๗๒  ด้วยหมึกแดง และให้

ผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อย่อก ากับตรา 
๑๔.๖  วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราช             

ที่ออกหนังสือ 
๑๔.๗  ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่ออก

หนังสือ 
๑๔.๘  โทร. หรือที่ตั้ง  ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องและหมายเลขภายใน

ตู้สาขา (ถ้ามี) ด้วย ในกรณีที่ไม่มีโทรศัพท์  ให้ลงที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของเรื่องโดยให้ลงต าบลที่อยู่ตาม
ความจ าเป็น และแขวงไปรษณีย์ (ถ้ามี) 
 

ส่วนที่ ๔ 
หนังสือสั่งการ 

 
ข้อ ๑๕ หนังสือสั่งการ ให้ใช้ตามแบบที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดแบบไว้

โดยเฉพาะ หนังสือสั่งการมี ๓ ชนิด ได้แก่ ค าสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ 
ข้อ ๑๖ ค าสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้กระดาษ         

ตราครุฑ และให้จัดท าตามแบบที่ ๔ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
๑๖.๑  ค าสั่ง  ให้ลงชื่อส่วนราชการหรือต าแหน่งของผู้มีอ านาจที่ออกค าสั่ง 
๑๖.๒  ที่ ให้ลงเลขที่ที่ออกค าสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข ๑ เรียงเป็นล าดับไปจนสิ้นปีปฏิทินทับ

เลข ปีพุทธศักราชที่ออกค าสั่ง 
๑๖.๓  เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องท่ีออกค าสั่ง 
๑๖.๔  ข้อความ ให้อ้างเหตุที่ออกค าสั่ง และอ้างถึงอ านาจที่ให้ออกค าสั่ง (ถ้ามี) ไว้ด้วย แล้ว

จึงลงข้อความที่สั่ง และวันใช้บังคับ 
๑๖.๕  สั่ง ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช          

ที่ออกค าสั่ง  
๑๖ .๖  ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกค าสั่ง  และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้                    

ใตล้ายมือชื่อ 
๑๖.๗  ต าแหน่ง ให้ลงต าแหน่งของผู้ออกค าสั่ง 



ข้อ ๑๗ ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ได้วางไว้  โดยจะอาศัยอ านาจของกฎหมาย
หรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจ า ใช้กระดาษตราครุฑและให้จัดท าตามแบบที่ ๕            
ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

๑๗.๑  ระเบียบ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกระเบียบ 
๑๗.๒  ว่าด้วย ให้ลงชื่อของระเบียบ 
๑๗.๓  ฉบับที่  ถ้าเป็นระเบียบที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น ไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับที่เท่าใด 

แต่ถ้าเป็นระเบียบเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ลงเป็น ฉบับที่ ๒ และท่ีถัดๆ ไปตามล าดับ 
๑๗.๔  พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกระเบียบ 
๑๗.๕  ข้อความให้อ้างเหตุผลโดยย่อ  เพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกระเบียบและ

อ้างถึงกฎหมายที่ให้อ านาจออกระเบียบ (ถ้ามี) 
๑๗.๖  ข้อให้เรียงข้อความที่จะใช้เป็นระเบียบเป็นข้อๆ โดยให้ข้อ ๑ เป็นชื่อระเบียบข้อ ๒ 

เป็นวันใช้บังคับก าหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด และข้อสุดท้าย เป็นข้อผู้รักษาการ ระเบียบใดถ้ามีมากข้อหรือ
หลายเรื่องจะแบ่งเป็นหมวดก็ได้ โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด ๑ 

๑๗.๗  ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช          
ที่ออกระเบียบ 

๑๗.๘  ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกระเบียบ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้           
ลายมือชื่อ 

๑๗.๙  ต าแหน่ง  ให้ลงต าแหน่งของผู้ออกระเบียบ 
ข้อ ๑๘ ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดให้ใช้โดยอาศัยอ านาจของกฎหมายที่

บัญญัติให้กระท าได้ ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดท าตามแบบที่ ๖ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
๑๘.๑  ข้อบังคับ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข้อบังคับ 
๑๘.๒  ว่าด้วย ให้ลงชื่อของข้อบังคับ 
๑๘.๓  ฉบับที่ ถ้าเป็นข้อบังคับท่ีกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น ไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับที่เท่าใด 

แต่ถ้าเป็นข้อบังคับเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ลงเป็นฉบับที่ ๒ และท่ีถัด ๆ ไปตามล าดับ 
๑๘.๔  พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข้อบังคับ 
๑๘.๕  ข้อความให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพ่ือแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกข้อบังคับและอ้าง

ถึงกฎหมายที่ให้อ านาจออกข้อบังคับ 
๑๘.๖  ข้อ ให้เรียงข้อความที่จะใช้บังคับเป็นข้อๆ โดยให้ ข้อ ๑ เป็นชื่อข้อบังคับ ข้อ ๒ เป็น

วันที่ใช้บังคับก าหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด และข้อสุดท้ายเป็นข้อผู้รักษาการ ข้อบังคับใดถ้ามีมากข้อหรือ
หลายเรื่องจะแบ่งเป็นหมวดก็ได้  โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด ๑ 

๑๘.๗  ประกาศ ณ วันที่  ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่
ออกข้อบังคับ 

๑๘.๘  ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกข้อบังคับ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้     
ลายมือชื่อ 

๑๘.๙  ต าแหน่งให้ลงต าแหน่งของผู้ออกข้อบังคับ 
 

 
 
 



ส่วนที่ ๕ 
หนังสือประชาสัมพันธ์ 

ข้อ ๑๙  หนังสือประชาสัมพันธ์ ให้ใช้ตามแบบท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนด
แบบไว้โดยเฉพาะ หนังสือประชาสัมพันธ์มี ๓ ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว 

ข้อ ๒๐  ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทาง
ปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดท าตามแบบที่ ๗ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

๒๐.๑  ประกาศ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ 
๒๐.๒  เรื่องให้ลงชื่อเรื่องที่ประกาศ 
๒๐.๓  ข้อความ ให้อ้างเหตผุลที่ต้องออกประกาศและข้อความท่ีประกาศ 
๒๐.๔  ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช                          

ที่ออกประกาศ 
๒๐.๕  ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกประกาศ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้            

ใต้ลายมือชื่อ 
๒๐.๖  ต าแหน่ง ให้ลงต าแหน่งของผู้ออกประกาศ ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ท าเป็นแจ้ง

ความ ให้เปลี่ยนค าว่าประกาศ เป็น แจ้งความ  
ข้อ ๒๑  แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพ่ือท าความเข้าใจในกิจการของทางราชการ 

หรือเหตุการณ์หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ  และให้จัดท าตามแบบที่ ๘ ท้าย
ระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

๒๑.๑  แถลงการณ์  ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์ 
๒๑.๒  เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องท่ีออกแถลงการณ์ 
๒๑.๓  ฉบับที่ใช้ในกรณีที่จะต้องออกแถลงการณ์หลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกันให้ลง

ฉบับที่เรียงตามล าดับไว้ด้วย 
  ๒๑.๔  ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกแถลงการณ์และข้อความที่แถลงการณ์ 

๒๑.๕  สว่นราชการที่ออกแถลงการณ์ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์ 
๒๑.๖  วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช           

ที่ออกแถลงการณ์ 
ข้อ ๒๒  ข่าว คือบรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ ให้จัดท าตามแบบที่ ๙ 

ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
๒๒.๑  ข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว 
๒๒.๒  เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องท่ีออกข่าว 
๒๒.๓  ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกข่าวหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกัน ให้ลงฉบับที่          

เรียงตามล าดับไว้ด้วย 
๒๒.๔  ข้อความ ให้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของข่าว 
๒๒.๕  สว่นราชการที่ออกข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว 
๒๒.๖  วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช          

ที่ออกข่าว 
 
 
 



ส่วนที่ ๖ 
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 

ข้อ ๒๓ หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทางราชการท าขึ้น
นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หรือหนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วน
ราชการ  และส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการมี ๔ ชนิด คือ หนังสือรับรองรายงานการประชุม 
บันทึก และหนังสืออ่ืน  

ข้อ ๒๔ หนังสือรับรอง คือหนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพ่ือรับรองแก่ บุคคลนิติบุคคล หรือหน่วยงาน
เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จ าเพาะเจาะจง ใช้กระดาษตราครุฑ และให้
จัดท าตามแบบที่ ๑๐ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

๒๔.๑  เลขที่  ให้ลงเลขที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข ๑ เรียงเป็นล าดับไป
จนถึงสิ้นปีปฏิทิน ทับเลขปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง หรือลงเลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือ
ภายนอกอย่างหนึ่งอย่างใด 

๒๔.๒  ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อของส่วนราชการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนั้น และ
จะลงสถานที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของหนังสือด้วยก็ได้ 

๒๔.๓  ข้อความ  ให้ลงข้อความขึ้นต้นว่า หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า  แล้วต่อด้วยชื่อ
บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานที่ทางราชการรับรอง ในกรณีเป็นบุคคลให้พิมพ์ชื่อเต็ม โดยมีค าน าหน้านามชื่อ 
นามสกุล  ต าแหน่งหน้าที่ และสังกัดหน่วยงานที่ผู้นั้นท างานอยู่อย่างชัดแจ้ง  แล้วจึงลงข้อความที่รับรอง 

๒๔.๔  ให้ไว้ ณ วันที่  ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่          
ออกหนังสือรับรอง 

๒๔.๕  ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการผู้ออกหนังสือหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายและ
พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ 

๒๔.๖  ต าแหน่ง  ให้ลงต าแหน่งของผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือ 
๒๔.๗  รูปถ่ายและลายมือชื่อผู้ได้รับการรับรอง ในกรณีที่การรับรองเป็นเรื่องส าคัญที่ออก

ให้แก่บุคคลให้ติดรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรับรอง  ขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร  หน้าตรง ไม่สวมหมวกประทับตราชื่อ
ส่วนราชการที่ออกหนังสือบนขอบล่างด้านขวาของรูปถ่ายคาบต่อลงบนแผ่นกระดาษ และให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อ
ไว้ใต้รูปถ่ายพร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อด้วย 

ข้อ ๒๕ รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติ
ของ             ทีป่ระชุมไว้เป็นหลักฐาน ให้จัดท าตามแบบที่ ๑๑ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

๒๕.๑  รายงานการประชุม ให้ลงชื่อคณะที่ประชุมหรือชื่อการประชุมนั้น 
๒๕.๒  ครั้งที ่ให้ลงครั้งที่ประชุม 
๒๕.๓  เมือ่ ให้ลงวันเดือนปีที่ประชุม 
๒๕.๔  ณ ให้ลงสถานที่ท่ีประชุม 
๒๕.๕  ผู้มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือต าแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมา

ประชุมในกรณีที่มีผู้มาประชุมแทนให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทน  และลงว่ามาประชุมแทนผู้ใดหรือต าแหน่งใด 
๒๕.๖  ผู้ไม่มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือต าแหน่งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมิได้

มิประชุมพร้อมทั้งเหตุผล (ถ้ามี) 
๒๕.๗  ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงชื่อและหรือต าแหน่งของผู้ที่มิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งได้

เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 
๒๕.๘  เริ่มประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุม 



๒๕.๙  ข้อความ ให้บันทึกข้อความที่ประชุม โดยปกติให้เริ่มต้นด้วยประธานกล่าวเปิดประชุมและ
เรื่องท่ีประชุม กับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องตามล าดับ 

๒๕.๑๐  เลิกประชุมเวลา ใหล้งเวลาที่เลิกประชุม 
๒๕.๑๑  ผู้จดรายงานการประชุม  ให้ลงชื่อผู้จดรายงานการประชุมครั้งนั้น 

ข้อ ๒๖  บันทึก  คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาสั่ง
การแก่ผู ้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที ่หรือหน่วยงานระดับต่ ากว่าส่วนราชการระดับกร ม
ติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ โดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความ และให้มีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

๒๖.๑  ชื่อหรือต าแหน่งที่บันทึกถึง โดยใช้ค าขึ้นต้นตามที่ก าหนดไว้ภาคผนวก ๒ 
๒๖.๒  สาระส าคัญของเรื่อง ให้ลงใจความของเรื่องที่บันทึก ถ้ามีเอกสารประกอบก็ให้ระบุไว้ด้วย 
๒๖.๓  ชื่อและต าแหน่ง ให้ลงลายมือชื่อและต าแหน่งของผู้บันทึกและในกรณีที่ไม่ใช้กระดาษ

บันทึกข้อความ ให้ลงวันเดือนปีที่บันทึกไว้ด้วย 
การบันทึกต่อเนื่อง โดยปกติให้ผู้บันทึกระบุค าขึ้นต้น ใจความบันทึก และลงชื่อเช่นเดียวกับที่ได้กล่าว

ไว้ข้างต้น และให้ลงวัน เดือน ปี ก ากับใต้ลายมือชื่อผู้บันทึก หากไม่มีความเห็นใดเพิ่มเติมให้ลงชื่อและวัน 
เดือน ปี ก ากับเท่านั้น 

ข้อ ๒๗  หนังสืออ่ืน คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือ
เป็นหลักฐานในราชการ ซึ่งรวมถึงภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพและสื่อกลางบันทึกข้อมูล
ด้วยหรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื ่นต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือ ของทาง
ราชการแล้ว มีรูปแบบตามท่ีกระทรวงทบวงกรมจะก าหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสม เว้นแต่มีแบบตามกฎหมาย
เฉพาะเรื่องให้ท าตามแบบ  เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวนและค า
ร้อง เป็นต้น 

สื่อกลางบันทึกข้อมูลตามวรรคหนึ่ง หมายความถึง สื่อใด ๆ ที่อาจใช้บันทึกข้อมูลได้ด้วยอุปกรณ์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก แผ่นซีดี – อ่านอย่างเดียว หรือแผ่นดิจิทัล
อเนกประสงค์ เป็นต้น 

(ความในข้อ ๒๗แก้ไขโดย ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๘          
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘) 
 

ส่วนที่ ๗ 
บทเบ็ดเตล็ด 

 
ข้อ ๒๘  หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและด าเนินการทางสารบรรณ          

ด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น๓ ประเภท คือ 
๒๘.๑  ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติในทันทีท่ีได้รับหนังสือนั้น 
๒๘.๒  ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
๒๘.๓  ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะท าได้ให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษร            

สีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง ๓๒ พอยท์ให้เห็นได้ชัดบนหนังสือและบนซอง ตามท่ีก าหนดไว้ในแบบที่ ๑ แบบ
ที่ ๒ แบบที่ ๓ และแบบที่ ๑๕ ท้ายระเบียบ โดยให้ระบุค าว่าด่วนที่สุด ด่วนมาก หรือด่วน ส าหรับหนังสือตาม
ข้อ ๒๘.๑ ข้อ ๒๘.๒ และข้อ ๒๘.๓ แล้วแต่กรณี 



ในกรณีที่ต้องการให้หนังสือส่งถึงผู้รับภายในเวลาที่ก าหนด ให้ระบุค าว่า ด่วนภายในแล้วลงวัน เดือน 
ปี และก าหนดเวลาที่ต้องการให้หนังสือนั้นไปถึงผู้รับ กับให้เจ้าหน้าที่ส่งถึงผู้รับซึ่งระบุบนหน้าซองภายในเวลาที่
ก าหนด 

ข้อ ๒๙ การติดต่อราชการนอก จากการจะด าเนินการโดยหนังสือที่เป็นเอกสารสามารถด าเนินการ
ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ในกรณีที่ติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ส่งตรวจสอบผลการส่งทุกครั้งและให้
ผู้รับแจ้งตอบรับ เพ่ือยืนยันว่าหนังสือได้จัดส่งไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้ว  และส่วนราชการผู้ส่งไม่ต้องจัดส่งหนังสือ
เป็นเอกสาร เว้นแต่กรณีเป็นเรื่องส าคัญจ าเป็นต้องยืนยันเป็นเอกสาร ให้ท าเอกสารยืนยันตามไปทันที 

การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสาร  เช่น  โทรเลข วิทยุโทรเลข โทรพิมพ์ โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร 
วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู้รับปฏิบัติเช่นเดียวกับได้รับหนังสือ  ในกรณีที่จ าเป็นต้อง
ยืนยันเป็นหนังสือให้ท าหนังสือยืนยันตามไปทันที 

การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสารซึ่งไม่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้ง เช่น ทางโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร
วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู้ส่งและผู้รับบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐาน 

(ความในข้อ ๒๙ แก้ไขโดย ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๘         
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘) 
 ข้อ ๓๐  หนังสือที่จัดท าขึ้นโดยปกติให้มีส าเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง ๑ ฉบับ และให้มีส าเนาเก็บ
ไว้ที่หน่วยงานสารบรรณกลาง ๑ ฉบับ 

ส าเนาคู่ฉบับให้ผู้ลงชื่อลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย่อ และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจลงลายมือชื่อหรือ
ลายมือชื่อย่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือ 

ข้อ ๓๑  หนังสือที่เจ้าของหนังสือเห็นว่ามีส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องควรได้รับทราบด้วย โดยปกติให้
ส่งส าเนาไปให้ทราบโดยท าเป็นหนังสือประทับตรา 

ส าเนาหนังสือนี้ให้มีค ารับรองว่า ส าเนาถูกต้อง โดยให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ ๒ หรือเทียบเท่าขึ้นไป             
ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจงและต าแหน่งที่ขอบล่างของหนังสือ 

ข้อ ๓๒  หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจ านวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพ่ิมรหัสตัว
พยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง ซึ่งก าหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข ๑ เรียง
เป็นล าดับไปจนถึงสิ้นปีปฏิทิน หรือใช้เลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือภายนอกอย่างหนึ่งอย่างใด 

เมื่อผู้รับได้รับหนังสือเวียนแล้วเห็นว่าเรื่องนั้นจะต้องให้หน่วยงานหรือบุคคลในบังคับบัญชาใน
ระดับต่าง ๆ ได้รับทราบด้วย ก็ให้มีหน้าที่จัดท าส าเนาหรือจัดส่งให้หน่วยงานหรือบุคคลเหล่านั้นโดยเร็ว 

ข้อ ๓๓  สรรพนามที่ใช้ในหนังสือ ให้ใช้ตามฐานะแห่งความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของหนังสือและผู้รับ
หนังสือตามภาคผนวก ๒ 

ข้อ ๓๔  หนังสือภาษาต่างประเทศ ให้ใช้กระดาษตราครุฑ 
หนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้ท าตามแบบที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ๔ 

 ส าหรับหนังสือที่เป็นภาษาอ่ืน ๆ ซึ่งมิใช่ภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามประเพณีนิยม 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๒ 
การรับและส่งหนังสือ 

 
ส่วนที่ ๑ 

การรับหนังสือ 
 

ข้อ ๓๕  หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลาง
ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ 

การรับหนังสือที่มีชั้นความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ใช้งานหรือ
ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดับ  เป็นผู้รับผ่านระบบการรักษาความปลอดภัย 
โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  

(ความในข้อ ๓๕ แก้ไขโดย ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘             
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘) 

ข้อ ๓๖  จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพ่ือด าเนินการก่อนหลังและให้ผู้เปิดซองตรวจ
เอกสาร หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ เพ่ือด าเนินการให้ถูกต้อง 
หรือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐาน แล้วจึงด าเนินการเรื่องนั้นต่อไป 

ข้อ ๓๗  ประทับตรารับหนังสือตามแบบที่ ๑๒ ท้ายระเบียบ ที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ โดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 

๓๗.๑  เลขรับ ให้ลงเลขท่ีรับตามเลขที่รับในทะเบียน 
๓๗.๒  วันที่ ให้ลงวันเดือนปีที่รับหนังสือ 
๓๗.๓  เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ 

ข้อ ๓๘  ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับตามแบบที ่ ๑๓ ท้ายระเบียบโดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 

๓๘.๑  ทะเบียนหนังสือรับ วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวันเดือนปีที่ลงทะเบียน 
๓๘.๒  เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขล าดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงล าดับติดต่อกันไปตลอด        

ปีปฏิทิน เลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ 
๓๘.๓  ที่  ให้ลงเลขที่ของหนังสือท่ีรับเข้ามา 
๓๘.๔  ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือที่รับเข้ามา 
๓๘.๕  จาก ให้ลงต าแหน่งเจ้าของหนังสือหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มี

ต าแหน่ง 
๓๘.๖  ถึง ให้ลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณี

ที่ไม่มีต าแหน่ง 
๓๘.๗  เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีท่ีไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ 
๓๘.๘  การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
๓๘.๙  หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 

ข้อ ๓๙  จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการโดยให้ลงชื่ อ
หน่วยงานที่รับหนังสือนั้นในช่อง การปฏิบัติ ถ้ามีชื่อบุคคลหรือต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการรับหนังสือ ให้ลงชื่อ
หรือต าแหน่งไว้ด้วย 



การส่งหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วไปให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามวรรคหนึ่ง จะส่ง โดย
ใช้สมุดส่งหนังสือตามข้อ ๔๘ หรือให้ผู้รับหนังสือลงชื่อและวันเดือนปีที่รับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในทะเบียนรับ
หนังสือก็ได้ 

การด าเนินการตามขั้นตอนนี้จะเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาผู้ใดหรือไม่ ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าส่วนราชการ
ก าหนด 

ถ้าหนังสือรับนั้นจะต้องด าเนินเรื่องในหน่วยงานนั้นเองจนถึงขั้นได้ตอบหนังสือไปแล้ว ให้ลงทะเบียนว่าได้
ส่งออกไปโดยหนังสือท่ีเท่าใด วันเดือนปีใด 

ข้อ ๔๐  การรับหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน เมื่อผู้รับได้รับหนังสือจากหน่วยงานสารบรรณกลางแล้วให้
ปฏิบัติตามวิธีการที่กล่าวข้างต้นโดยอนุโลม 
 

ส่วนที่ ๒ 
การส่งหนังสือ 

 
ข้อ ๔๑  หนังสือส่ง คือ หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก ให้ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ 
การส่งหนังสือที่มีชั้นความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ใช้งานหรือ

ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดับ เป็นผู้ส่งผ่านระบบการรักษาความปลอดภัย โดยให้
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 

(ความในข้อ ๔๑ แก้ไขโดย ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๘          
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘) 

ข้อ ๔๒  ให้เจ้าของเรื่องตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ รวมทั้งสิ่งที่จะส่งไปด้วยให้ครบถ้วนแลว้
ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางเพื่อส่งออก 

ข้อ ๔๓  เมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางได้รับเรื่องแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 
๔๓.๑  ลงทะเบียนหนังสือในทะเบียนหนังสือส่งตามแบบที่ ๑๔ ท้ายระเบียบโดยกรอก

รายละเอียดดังนี้ 
๔๓.๑.๑  ทะเบียนหนังสือส่ง  วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวันเดือนปีที่ลงทะเบียน 
๔๓.๑.๒ เลขทะเบียนส่ง ให้ลงเลขล าดับของทะเบียนหนังสือส่งเรียงล าดับติดต่อกันไปตลอด          

ปีปฏิทิน 
๔๓.๑.๓  ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าของส่วนราชการเจ้าของเรื่องในหนังสือที่

จะส่งออก ถ้าไม่มีที่ดังกล่าวช่องนี้จะว่าง 
๔๓.๑.๔  ลงวันที่ ให้ลงวันเดอืนปีที่จะส่งหนังสือนั้นออก 
๔๓.๑.๕  จาก ให้ลงต าแหน่งเจ้าของหนังสือหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มี

ต าแหน่ง 
๔๓.๑.๖  ถึง ให้ลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่

ไม่มีต าแหน่ง 
๔๓.๑.๗  เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีท่ีไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ 
๔๓.๑.๘  การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
๔๓.๑.๙  หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้าม)ี 
๔๓.๒  ลงเลขที่และวันเดือนปีในหนังสือที่จะส่งออกทั้งในต้นฉบับ และส าเนาคู่ฉบับ ให้ตรง

กับเลขทะเบียนส่งและวันเดือนปีในทะเบียนหนังสือส่งตามข้อ ๔๓.๑.๒ และข้อ ๔๓.๑.๔ 



ข้อ ๔๔  ก่อนบรรจุซองให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ
ตลอดจนสิ่งที่ส่งไปด้วยอีกครั้งหนึ่ง แล้วปิดผนึก 

หนังสือที่ไม่มีความส าคัญมากนัก อาจส่งไปโดยวิธีพับยึดติดด้วยแถบกาว กาว เย็บด้วยลวด หรือ วิธี
อ่ืนแทนการบรรจุซอง 

ข้อ ๔๕  การจ่าหน้าซองให้ปฏิบัติตามแบบที่ ๑๕ ท้ายระเบียบ 
ส าหรับหนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ ให้ปฏิบัติตามข้อ ๒๘ 
ในกรณีที่ไม่ใช้สมุดส่งหนังสือ ให้มีใบรับหนังสือตามข้อ ๔๙ แนบติดซองไปด้วย 
ข้อ ๔๖  การส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย

ก าหนด 
การส่งหนังสือซึ่งมิใช่เป็นการส่งโดยทางไปรษณีย์ เมื่อส่งหนังสือให้ผู้รับแล้ว ผู้ส่งต้องให้ผู้รับลงชื่อรับใน

สมุดส่งหนังสือหรือใบรับ แล้วแต่กรณี ถ้าเป็นใบรับให้น าใบรับนั้นมาผนึกติดไว้ที่ส าเนาคู่ฉบับ 
ข้อ ๔๗  หนังสือที่ได้ลงทะเบียนส่ง ในกรณีที่เป็นการตอบหนังสือซึ่งรับเข้ามาให้ลงทะเบียนว่าหนังสือ

นั้นได้ตอบตามหนังสือรับที่เท่าใด วันเดือนปีใด 
ข้อ ๔๘  สมุดส่งหนังสือให้จัดท าตามแบบที่ ๑๖ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

๔๘.๑  เลขทะเบียน ให้ลงเลขทะเบียนหนังสือส่ง 
๔๘.๒  จาก ให้ลงต าแหน่งหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลที่เป็นเจ้าของหนังสือ  
๔๘.๓  ถึง ให้ลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่

ไม่มีต าแหน่ง 
๔๘.๔  หนว่ยรับ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่รับหนังสือ 
๔๘.๕  ผู้รับ ให้ผู้รับหนังสือลงชื่อที่สามารถอ่านออกได้ 
๔๘.๖  วันและเวลา ให้ผู้รับหนังสือลงวันเดือนปีและเวลาที่รับหนังสือ 
๔๘.๗  หมายเหตุให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้าม)ี 

ข้อ ๔๙  ใบรับหนังสือ ให้จัดท าตามแบบที่ ๑๗ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้  
๔๙.๑  ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือฉบับนั้น 
๔๙.๒  ถึง ให้ลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณี

ที่ไม่มีต าแหน่ง 
๔๙.๓  เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีท่ีไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ 
๔๙.๔  รับวันที่ ให้ผู้รับหนังสือลงวันเดือนปีที่รับหนังสือ 
๔๙.๕  เวลา ให้ผู้รับหนังสือลงเวลาที่รับหนังสือ 
๔๙.๖ ผู้รับ ให้ผู้รับหนังสือลงชื่อที่สามารถอ่านออกได้ 

 
ส่วนที่ ๓ 

บทเบ็ดเตล็ด 
 

ข้อ ๕๐  เพ่ือให้การรับและส่งหนังสือด าเนินไปโดยสะดวกเรียบร้อยและรวดเร็ว  ส่วนราชการจะ
ก าหนดหน้าที่ของผู้ปฏิบัติตลอดจนแนวทางปฏิบัตินั้นไว้ด้วยก็ได้ ทั้งนี้  ให้มีการส ารวจทะเบียนหนังสือรับเป็น
ประจ าว่าหนังสือตามทะเบียนรับนั้นได้มีการปฏิบัติไปแล้วเพียงใดและให้มีการติดตามเรื่องด้วย ในการนี้             
ส่วนราชการใดเห็นสมควรจะจัดให้มีบัตรตรวจค้นส าหรับหนังสือรับและหนังสือส่งเพ่ือความสะดวกในการ
ค้นหาก็ได้ตามความเหมาะสม 



ข้อ ๕๑  บัตรตรวจค้น ให้จัดท าตามแบบที่ ๑๘ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
๕๑.๑  เรื่อง รหัส ให้ลงเรื่องและรหัสตามหมวดหมู่ของหนังสือ 
๕๑.๒  เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขทะเบียนตามท่ีปรากฏในทะเบียนหนังสือรับ 
๕๑.๓  ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือ 
๕๑.๔  ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือ 
๕๑.๕  รายการ  ให้ลงเรื่องย่อของหนังสือเพ่ือให้ทราบว่า  หนงัสือนั้นมาจากที่ใด  เรื่องอะไร 
๕๑.๖  การปฏิบัติให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือนั้นเพ่ือให้ทราบวา่ส่งไปที่ใดเมื่อใด 

 
หมวด ๓ 

การเก็บรักษา ยืม และท าลายหนังสือ 
 

ส่วนที่ ๑ 
การเก็บรักษา 

 
ข้อ ๕๒ การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น การเก็บระหว่างปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และการเก็บ

ไว้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ 
 ข้อ ๕๓ การเก็บระหว่างปฏิบัติ  คือ  การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
เจ้าของเรื่องโดยให้ก าหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๕๔  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มีอะไร               
ที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก ให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าของเรื่องปฏิบัติดังนี้ 

๕๔.๑  จัดท าบัญชีหนังสือส่งเก็บตามแบบที่ ๑๙ ท้ายระเบียบ อย่างน้อยให้มีต้นฉบับและ
ส าเนาคู่ฉบับส าหรับเจ้าของเรื่องและหน่วยเก็บเก็บไว้อย่างละฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

๕๔.๑.๑  ล าดับที่ ให้ลงเลขล าดับเรื่องของหนังสือที่เก็บ 
   ๕๔.๑.๒  ที่  ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ 

๕๔.๑.๓  ลงวันที่ ให้ลงวันเดอืนปีของหนังสือแต่ละฉบับ 
๕๔ .๑ .๔  เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ ไม่มีชื่อเรื่องให้                 

ลงสรุปเรื่องย่อ 
๕๔.๑.๕  อายุการเก็บหนังสือ ให้ลงวันเดือนปีที่จะเก็บถึง ในกรณีให้เก็บไว้ตลอดไป         

ให้ลงค าว่า ห้ามท าลาย 
๕๔.๑.๖  หมายเหตุ  ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 
๕๔.๒  ส่งหนังสือและเรื่องปฏิบัติทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับหนังสือนั้น พร้อมทั้งบัญชี

หนังสือส่งเก็บไปให้หน่วยเก็บที่ส่วนราชการนั้น ๆ ก าหนด 
 
 ข้อ ๕๕  เมื่อได้รับเรื่องจากเจ้าของเรื่องตามข้อ ๕๔ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือปฏิบัติ
ดังนี้ 

๕๕.๑  ประทับตราก าหนดเก็บหนังสือตามข้อ ๗๓ ไว้ที่มุมล่างด้านขวาของกระดาษแผ่นแรก            
ของหนังสือฉบับนั้น และลงลายมือชื่อย่อก ากับตรา 

๕๕.๑.๑ หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไปให้ประทับตราค าว่า ห้ามท าลายด้วยหมึกสีแดง 



๕๕.๑.๒ หนังสือที่เก็บโดยมีก าหนดเวลา ให้ประทับตราค าว่า เก็บถึง พ.ศ. …. ด้วย
หมึกสีน้ าเงิน และลงเลขของปีพุทธศักราชที่ให้เก็บถึง 

 
๕๕.๒  ลงทะเบียนหนังสือเก็บไว้เป็นหลักฐานตามแบบที่ ๒๐ ท้ายระเบียบโดยกรอก                

รายละเอียดดังนี้ 
๕๕.๒.๑  ล าดับที่ ให้ลงเลขล าดับเรื่องของหนังสือที่เก็บ 
๕๕.๒.๒  วันเก็บ ให้ลงวันเดือนปีที่น าหนังสือนั้นเข้าทะเบียนเก็บ 

   ๕๕.๒.๓  เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแต่ละฉบับ 
๕๕.๒.๔  ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ 
๕๕.๒.๕  เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุป  

เรื่องย่อ 
๕๕.๒.๖  รหัสแฟ้ม ให้ลงหมายเลขล าดับหมู่ของการจัดแฟ้มเก็บหนังสือ 
๕๕.๒.๗  ก าหนดเวลาเก็บ ให้ลงระยะเวลาการเก็บตามที่ก าหนดในตราก าหนดเก็บ

หนังสือตามข้อ ๕๕.๑ 
๕๕.๒.๘  หมายเหตุให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้าม)ี 

ข้อ ๕๖  การเก็บไว้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จ าเป็น
จะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจ า ไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บของส่วนราชการตามข้อ ๕๔ ให้
เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศ โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขึ้นรับผิดชอบก็ได้  เมื่อหมดความจ าเป็นที่จะต้องใช้ในการ
ตรวจสอบแล้ว ให้จัดส่งหนังสือนั้นไปยังหน่วยเก็บของส่วนราชการโดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๕๔ และข้อ ๕๕ 
โดยอนุโลม 

ข้อ ๕๗  อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี เว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้ 
๕๗.๑  หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบว่าด้วยการรักษาความ

ปลอดภัยแห่งชาติ หรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
๕๗.๒  หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี  ส านวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวนหรือ

หนังสืออ่ืนใดที่ได้มีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนก าหนดไว้เป็นพิเศษแล้ว การเก็บให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบแบบแผนว่าด้วยการนั้น 

๕๗.๓  หนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทุกสาขาวิชา และมีคุณค่าต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ให้
เก็บไว้เป็นหลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติตลอดไป หรือตามที่ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ           
กรมศิลปากรก าหนด 

๕๗.๔  หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่ส าเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อ่ืน ให้
เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

๕๗.๕  หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความส าคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจ าเมื่อ
ด าเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๕๗.๖   หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการรับเงิน  การจ่ายเงิน หรือการก่อหนี้ผูกพันทางการเงิน 
ที่ไม่เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน  หรอืระงับซึ่งสิทธิในทางการเงิน รวมถึงหนังสือหรือ 
เอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน หรือการก่อหนี้ผูกพันทางการเงินที่หมดความจ าเป็นในการใช้เป็นหลักฐาน
แห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงิน เพราะได้มีหนังสือหรือเอกสารอ่ืนที่
สามารถน ามาใช้อ้างอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสารดังกล่าวแล้ว  เมื่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหา และไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ประกอบการตรวจสอบหรือเพ่ือการใด ๆ อีก  ให้เก็บไว้   
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
 หนังสือเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องเก็บไว้ถึง ๑๐ ปี หรือ ๕ ป ีแลว้แต่กรณี ให้ท าความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง  

(ความในข้อ ๕๗ แก้ไขโดย ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘        
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘) 
 ข้อ ๕๘  ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบ ๒๐ปี นับจากวันที่ได้จัดท าขึ้นที่เก็บไว้    
ณ ส่วนราชการใด พร้อมทั้งบัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ปี  ให้ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปีถัดไป เว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้ 

๕๘.๑ หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ หรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 

๕๘.๒ หนังสือที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่ออกใช้เป็นการทั่วไปก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
๕๘.๓ หนังสือที ่ส่วนราชการมีความจ าเป็นต้องเก็บไว้ที ่ส่วนราชการนั ้นให้จัดท าบัญชี

หนังสือครบ ๒๐ปีที่ขอเก็บเองส่งมอบให้ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
(ความในข้อ ๕๘ แก้ไขโดย ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ .๒๕๔๘         

ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘) 
ข้อ ๕๙  บัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ปี และบัญชีหนังสือครบ ๒๐ปีที่ ขอเก็บเองอย่างน้อยให้มี

ต้นฉบับและส าเนาคู่ฉบับ เพ่ือให้ส่วนราชการผู้มอบและส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ผู้รับมอบ
ยึดถือไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละฉบับ 

๕๙.๑ บัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ปีให้จัดท าตามแบบที่ ๒๑ ท้ายระเบียบ โดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 

๕๙.๑.๑  ชื่อบัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ปี ประจ าปี ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่
จัดท าบัญชี 

๕๙.๑.๒  กระทรวง ทบวง กรม กอง  ให้ลงชื่อส่วนราชการที่จัดท าบัญชี 
๕๙.๑.๓  วันที่ ให้ลงวันเดือนปีที่จัดท าบัญชี 
๕๙.๑.๔  แผ่นที่  ให้ลงเลขล าดับของแผ่นบัญชี 
๕๙.๑.๕  ล าดับที่ ให้ลงเลขล าดับเรื่องของหนังสือที่ส่งมอบ 
๕๙.๑.๖  รหัสแฟ้ม ให้ลงหมายเลขล าดับหมู่ของการจัดแฟ้มเก็บหนังสือ 
๕๙.๑.๗  ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ 
๕๙.๑.๘  ลงวันที่ ให้ลงวันเดอืนปีของหนังสือแต่ละฉบับ 
๕๙.๑.๙  เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแต่ละฉบับ 
๕๙.๑.๑๐ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุป 

เรื่องย่อ 
๕๙.๑.๑๑  หมายเหตุให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 
๕๙.๑.๑๒  ลงชื่อผู้มอบ ให้ผู้มอบลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและนามสกุลด้วยตัว

บรรจงพร้อมทั้งลงต าแหน่งของผู้มอบ 
๕๙.๑.๑๓  ลงชื่อผู้รับมอบ ให้ผู้รับมอบลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและนามสกุลด้วย

ตัวบรรจงพร้อมทั้งลงต าแหน่งของผู้รับมอบ 



๕๙.๒  บัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปีที่ขอเก็บเอง ให้จัดท าตามแบบที่ ๒๒ ท้ายระเบียบ โดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 

๕๙.๒.๑  ชื ่อบัญชีหนังสือครบ ๒๐ปีที ่ขอเก็บเองประจ าปี ให้ลงตัวเลขของปี
พุทธศักราชที่จัดท าบัญชี 

๕๙.๒.๒  กระทรวง ทบวง กรม กอง  ให้ลงชื่อส่วนราชการที่จัดท าบัญชี 
๕๙.๒.๓  วันที่  ให้ลงวันเดือนปีที่จัดท าบัญชี 
๕๙.๒.๔  แผ่นที่ ให้ลงเลขล าดับของแผ่นบัญชี 
๕๙.๒.๕  ล าดับที่  ให้ลงเลขล าดับเรื่องของหนังสือที่ขอเก็บเอง 
๕๙.๒.๖  รหัสแฟ้มให้ลงหมายเลขล าดับหมู่ของการจัดแฟ้มเก็บหนังสือ 
๕๙.๒.๗  ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ 
๕๙.๒.๘  ลงวันที่ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือแต่ละฉบับ 
๕๙.๒.๙  เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้            

ลงสรุปเรื่องย่อ 
๕๙.๒.๑๐  หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 

 (ความในข้อ ๕๙ แก้ไขโดย ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘        
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘) 

ข้อ ๖๐  หนังสือที่ยังไม่ถึงก าหนดท าลายซึ่งส่วนราชการเห็นว่าเป็นหนังสือที่มีความส าคัญและ
ประสงค์จะฝากให้ส านักจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เก็บไว้ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

๖๐.๑  จัดท าบัญชีฝากหนังสือตามแบบที่ ๒๓ ท้ายระเบียบ  อย่างน้อยให้มีต้นฉบับและ       
ส าเนาคู่ฉบับ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

๖๐.๑.๑  ชื่อบัญชีฝากหนังสือ ประจ าปี ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่จัดท าบัญชี 
๖๐.๑.๒  กระทรวง ทบวง กรม กอง  ให้ลงชื่อส่วนราชการที่จัดท าบัญชี 
๖๐.๑.๓  วันที่  ให้ลงวันเดือนปีที่จัดท าบัญชี 
๖๐.๑.๔  แผ่นที่ ให้ลงเลขล าดับของแผ่นบัญชี 
๖๐.๑.๕  ล าดับที่ ให้ลงเลขล าดับเรื่องของหนังสือ 
๖๐.๑.๖  รหัสแฟ้ม ให้ลงหมายเลขล าดับหมู่ของการจัดแฟ้มเก็บหนังสือ 
๖๐.๑.๗  ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ 
๖๐.๑.๘  ลงวันที่ ให้ลงวันเดอืนปีของหนังสือแต่ละฉบับ 
๖๐.๑.๙  เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแต่ละฉบับ 
๖๐.๑.๑๐  เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้            

ลงสรุปเรื่องย่อ 
๖๐.๑.๑๑  หมายเหตุ  ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 
๖๐.๑.๑๒  ลงชื่อผู้ฝาก  ให้ผู้ฝากลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและนามสกุลด้วยตัวบรรจง

พร้อมทั้งลงต าแหน่งของผู้ฝาก 
๖๐.๑.๑๓  ลงชื่อผู้รับฝากให้ผู้รับฝากลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและนามสกุลด้วย

ตัวบรรจงพร้อมทั้งลงต าแหน่งของผู้รับฝาก 
๖๐.๒  ส่งต้นฉบับและส าเนาคู ่ฉบับบัญชีฝากหนังสือพร้อมกับหนังสือที ่จะฝากให้          

กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 



๖๐.๓  เมื่อกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ตรวจหนังสือและรับฝากหนังสือแล้วให้         
ลงนามในบัญชีฝากหนังสือ แล้วคืนต้นฉบับให้ส่วนราชการผู้ฝากเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 หนังสือที่ฝากเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ให้ถือว่าเป็นหนังสือของส่วนราชการผู้ฝากหาก
ส่วนราชการผู้ฝากต้องการใช้หนังสือหรือขอคืน ให้ท าได้โดยจัดท าหลักฐานต่อกันไว้ให้ชัดแจ้ง 

เมื่อถึงก าหนดการท าลายแล้ว ให้ส่วนราชการผู้ฝากด าเนินการตามข้อ ๖๖ 
 ข้อ ๖๑  การรักษาหนังสือ ให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังรักษาหนังสือให้อยู่ในสภาพใช้ราชการได้ทุกโอกาสหาก
ช ารุดเสียหายต้องรีบซ่อมให้ใช้ราชการได้เหมือนเดิม หากสูญหายต้องหาส าเนามาแทน ถ้าช ารุดเสียหายจนไม่
สามารถซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและให้หมายเหตุไว้ในทะเบียนเก็บ 
 ถ้าหนังสือที่สูญหายเป็นเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือหนังสือส าคัญที่เป็นการแสดงเอกสารสิทธิ ก็ให้
ด าเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน 
 

 
ส่วนที่ ๒ 
การยืม 

 
ข้อ ๖๒  การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 

  ๖๒.๑  ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะน าไปใช้ในราชการใด 
  ๖๒.๒  ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บแล้วลงชื่อรับเรื่องที่ยืมไว้ในบัตรยืม
หนังสือและให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืม เรียงล าดับวันเดือนปีไว้เพ่ือติดตามทวงถามส่วนบัตรยืม
หนังสือนั้นให้เก็บไว้แทนที่หนังสือท่ีถูกยืมไป 

 ๖๒.๓  การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ  ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

๖๒.๔  การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกันผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วน
ราชการระดับแผนกข้ึนไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๖๓ บัตรยืมหนังสือให้จัดท าตามแบบที่ ๒๔ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
๖๓.๑  รายการ ให้ลงชื่อเรื่องหนังสือที่ขอยืมไปพร้อมด้วยรหัสของหนังสือนั้น 
๖๓.๒  ผู้ยืม ให้ลงชื่อบุคคล ต าแหน่ง หรือส่วนราชการที่ยืมหนังสือนั้น 
๖๓.๓  ผู้รับ ให้ผู้รับหนังสือนั้นลงลายมือชื่อ และวงเล็บชื่อก ากับพร้อมด้วยต าแหน่งในบรรทัด

ถัดไป 
๖๓.๔  วันยืม ให้ลงวันเดือนปีที่ยืมหนังสือนั้น 
๖๓.๕  ก าหนดส่งคืน ให้ลงวันเดือนปีที่จะส่งหนังสือนั้นคืน 
๖๓.๖   ผู้ส่งคืน ให้ผู้ส่งคนืลงลายมือชื่อ 
๖๓.๗  วันส่งคืน ให้ลงวันเดือนปีที่ส่งหนังสือคืน 

 ข้อ ๖๔ การยืมหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จหรือหนังสือที่เก็บไว้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบให้ถือปฏิบัติตาม          
ข้อ ๖๒ โดยอนุโลม 

ข้อ ๖๕ การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะให้ดูหรือคัดลอกหนังสือ ทั้งนี้ จะต้อง
ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน 

 
 



ส่วนที่ ๓ 
การท าลาย 

 
ข้อ ๖๖ ภายใน ๖๐ วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทินให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือส ารวจหนังสือที่ครบ

ก าหนดอายุการเก็บในปีนั้น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เก็บไว้เองหรือที่ฝากเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ                
กรมศิลปากร แล้วจัดท าบัญชีหนังสือขอท าลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการท าลายหนังสือ 

บัญชีหนังสือขอท าลายให้จัดท าตามแบบที่ ๒๕ ท้ายระเบียบ อย่างน้อยให้มีต้นฉบับและส าเนาคู่ฉบับโดย
กรอกรายละเอียดดังนี้ 

๖๖.๑  ชื่อบัญชีหนังสือขอท าลาย ประจ าปี  ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่จัดท าบัญชี 
๖๖.๒  กระทรวง ทบวง กรม กอง  ให้ลงชื่อส่วนราชการที่จัดท าบัญชี 
๖๖.๓  วันที่ ให้ลงวันเดือนปีที่จัดท าบัญชี 
๖๖.๔  แผ่นที่ ให้ลงเลขล าดับของแผ่นบัญชี 
๖๖.๕  ล าดับที่ ให้ลงเลขล าดับเรื่องของหนังสือ 
๖๖.๖  รหัสแฟ้ม ให้ลงหมายเลขล าดับหมู่ของการจัดแฟ้มเก็บหนังสือ 
๖๖.๗  ที่  ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ 
๖๖.๘   ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือแต่ละฉบับ 
๖๖.๙   เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแต่ละฉบับ 
๖๖.๑๐  เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีท่ีไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ 
๖๖.๑๑  การพิจารณา ให้คณะกรรมการท าลายหนังสือเป็นผู้กรอก 
๖๖.๑๒  หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 

 ข้อ ๖๗  ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือประกอบด้ว ย
ประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อยสองคน โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๓ หรือ
เทียบเท่าข้ึนไป 

ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง ท า
หน้าที่ประธาน มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ากรรมการผู้ใดไม่เห็นด้วยให้ท าบันทึกความเห็นแย้ง
ไว้ 

ข้อ ๖๘  คณะกรรมการท าลายหนังสือ มีหน้าที่ดังนี้ 
  ๖๘.๑  พิจารณาหนังสือท่ีจะขอท าลายตามบัญชีหนังสือขอท าลาย 

๖๘.๒  ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือฉบับใดไม่ควรท าลายและควรจะขยายเวลา
การเก็บไว้ ให้ลงความเห็นว่าจะขยายเวลาการเก็บไว้ถึงเมื่อใด ในช่องการพิจารณา  ตามข้อ ๖๖.๑๑ของบัญชี
หนังสือขอท าลาย แล้วให้แก้ไขอายุการเก็บหนังสือในตราก าหนดเก็บหนังสือโดยให้ประธานกรรมการท าลายหนังสือ
ลงลายมือชื่อก ากับการแก้ไข 

๖๘.๓  ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรให้ท าลายให้กรอกเครื่องหมาย         
กากบาท (×) ลงในช่อง การพิจารณา ตามข้อ ๖๖.๑๑ ของบัญชีหนังสือขอท าลาย 

๖๘.๔  เสนอรายงานผลการพิจารณาพร้อมทั้งบันทึกความเห็นแย้งของคณะกรรมการ (ถ้ามี)   
ต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพ่ือพิจารณาสั่งการตามข้อ ๖๙ 



๖๘.๕  ควบคุมการท าลายหนังสือซึ่งผู้มีอ านาจอนุมัติให้ท าลายได้แล้ว โดยการเผาหรือวิธีอ่ืน
ใดที่จะไม่ให้หนังสือนั้นอ่านเป็นเรื่องได้ และเม่ือท าลายเรียบร้อยแล้วให้ท าบันทึกลงนามร่วมกันเสนอผู้มีอ านาจ
อนุมัติทราบ 
 ข้อ ๖๙  เมื่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมได้รับรายงานตามข้อ ๖๘.๔  แล้วให้พิจารณาสั่งการดังนี้ 

๖๙.๑  ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดยังไม่ควรท าลาย ให้สั่งการให้เก็บหนังสือนั้นไว้จนถึงเวลาการ
ท าลายงวดต่อไป 

๖๙.๒  ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรท าลาย ให้ส่งบัญชีหนังสือขอท าลายให้กองจดหมายเหตุ
แห่งชาติ  

กรมศิลปากร พิจารณาก่อน เว้นแต่หนังสือประเภทที่ส่วนราชการนั ้นได้ขอท าความ         
ตกลงกับกรมศิลปากรแล้ว ไม่ต้องส่งไปให้พิจารณา 

ข้อ ๗๐  ให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณารายการในบัญชีหนังสือขอท าลายแล้ว
แจ้งให้ส่วนราชการที่ส่งบัญชีหนังสือขอท าลายทราบดังนี้ 

๗๐.๑  ถ้ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบด้วย  ให้แจ้งให้ส่วนราชการนั้น
ด าเนินการท าลายหนังสือต่อไปได้  หากกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรไม่แจ้งให้ทราบอย่างใดภายใน
ก าหนดเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่ส่วนราชการนั้นได้ส่งเรื่องให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรให้ถือว่ากอง
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และให้ส่วนราชการท าลายหนังสือได้ 

๗๐.๒  ถ้ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรเห็นว่าหนังสือฉบับใดควรจะขยายเวลาการเก็บ
ไว้อย่างใดหรือให้เก็บไว้ตลอดไป ให้แจ้งให้ส่วนราชการนั้นทราบ และให้ส่วนราชการนั้นๆ ท าการแก้ไขตามที่กอง
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร แจ้งมา  หากหนังสือใดกองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรเห็นควร
ให้ส่งไปเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร   ก็ให้ส่วนราชการนั้น ๆ ปฏิบัติตาม เพ่ือประโยชน์ใน
การนี้ กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จะส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมตรวจสอบหนังสือของส่วนราชการนั้นก็ได้ 

 
หมวด ๔ 

มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง 
 

ข้อ ๗๑ ตราครุฑส าหรับแบบพิมพ์ ให้ใช้ตามแบบที่ ๒๖ ท้ายระเบียบ มี ๒ ขนาด คือ  
๗๑.๑  ขนาดตัวครุฑสูง ๓ เซนติเมตร 
๗๑.๒  ขนาดตัวครุฑสูง ๑.๕ เซนติเมตร 

ข้อ ๗๒ ตราชื่อส่วนราชการให้ใช้ตามแบบที่ ๒๗ ท้ายระเบียบ มีลักษณะเป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกัน
เส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก ๔.๕ เซนติเมตร วงใน ๓.๕ เซนติเมตร ล้อมครุฑตามข้อ ๗๑.๑ ระหว่างวงนอกและวง
ในมีอักษรไทยชื่อกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกรม หรือจังหวัดอยู่
ขอบล่างของตรา 

ส่วนราชการใดที่มีการติดต่อกับต่างประเทศ จะให้มีชื่อภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วยก็ได้ โดยให้
อักษรไทยอยู่ขอบบนและอักษรโรมันอยู่ขอบล่างของตรา  
 ข้อ ๗๓ ตราก าหนดเก็บหนังสือ คือ  ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือเก็บเพ่ือให้ทราบก าหนดระยะเวลาการเก็บ
หนังสือนั้นมีค าว่า เก็บถึง พ.ศ. …. หรือค าว่า ห้ามท าลาย ขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์ ๒๔ พอยท ์

ข้อ ๗๔  มาตรฐานกระดาษและซอง 
๗๔.๑  มาตรฐานกระดาษโดยปกติให้ใช้กระดาษปอนด์ขาว น้ าหนัก ๖๐ กรัมต่อตารางเมตร                

มี ๓ ขนาด คือ  



๗๔.๑.๑  ขนาดเอ ๔  หมายความว่า ขนาด ๒๑๐ มิลลิเมตร × ๒๙๗ มิลลิเมตร 
๗๔.๑.๒  ขนาดเอ ๕ หมายความว่า ขนาด ๑๔๘ มิลลิเมตร × ๒๑๐ มิลลิเมตร 
๗๔.๑.๓  ขนาดเอ ๘ หมายความว่า ขนาด  ๕๒ มิลลิเมตร ×  ๗๔ มิลลิเมตร 

๗๔.๒  มาตรฐานซอง โดยปกติให้ใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้ าตาล น้ าหนัก ๘๐ กรัม        
ต่อตารางเมตร เว้นแต่ซองขนาด ซี ๔ ให้ใช้กระดาษน้ าหนัก ๑๒๐ กรัมต่อตารางเมตร มี ๔ ขนาด คือ  

๗๔.๒.๑  ขนาดซี ๔หมายความว่า ขนาด ๒๒๙ มิลลิเมตร × ๓๒๔ มิลลิเมตร 
๗๔.๒.๒  ขนาดซี ๕ หมายความว่า ขนาด ๑๖๒ มิลลิเมตร × ๒๒๙ มิลลิเมตร 
๗๔.๒.๓  ขนาดซี ๖  หมายความว่า ขนาด ๑๑๔มิลลิเมตร × ๑๖๒ มิลลิเมตร 
๗๔.๒.๔  ขนาดดีแอล หมายความว่า ขนาด ๑๑๐ มิลลิเมตร × ๒๒๐ มิลลิเมตร 

 ข้อ ๗๕  กระดาษตราครุฑให้ใช้กระดาษขนาดเอ ๔ พิมพ์ครุฑตามข้อ ๗๑.๑ ด้วยหมึกสีด า หรือท าเป็น
ครุฑดุน ที่ก่ึงกลางส่วนบนของกระดาษตามแบบที่ ๒๘ ท้ายระเบียบ 

ข้อ ๗๖  กระดาษบันทึกข้อความ ให้ใช้กระดาษขนาด เอ ๔ หรือ ขนาด เอ ๕ พิมพ์ครุฑตามข้อ ๗๑.๒             
ด้วยหมึกสีด าที่มุมบนด้านซ้าย ตามแบบท่ี ๒๙ ท้ายระเบียบ 

ข้อ ๗๗  ซองหนังสือให้พิมพ์ครุฑตามข้อ ๗๑.๒ ด้วยหมึกสีด าที่มุมบนด้านซ้ายของซอง 
๗๗.๑  ขนาดซี ๔ ใช้ส าหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑ โดยไม่ต้องพับมีชนิดธรรมดาและ

ขยายข้าง  
๗๗.๒  ขนาดซี ๕ ใช้ส าหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ ๒ 
๗๗.๓  ขนาดซี ๖ ใช้ส าหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ ๔ 
๗๗.๔  ขนาดดีแอล ใช้ส าหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ ๓ 

ส่วนราชการใดมีความจ าเป็นต้องใช้ซองส าหรับส่งทางไปรษณีย์อากาศโดยเฉพาะ อาจใช้ซองพิเศษ
ส าหรับส่งทางไปรษณีย์อากาศและพิมพ์ตราครุฑตามที่กล่าวข้างต้นได้โดยอนุโลม 
 
 ข้อ ๗๘  ตรารับหนังสือ คือ ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือ เพ่ือลงเลขทะเบียนรับหนังสือตามแบบที่ ๑๒ท้าย
ระเบียบ   มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๒.๕ เซนติเมตร × ๕ เซนติเมตร มีชื่อส่วนราชการอยู่ตอนบน 
 ข้อ ๗๙  ทะเบียนหนังสือรับ ใช้ส าหรับลงรายการหนังสือที่ได้รับเข้าเป็นประจ าวันโดยเรียงล าดับลงมา
ตามเวลาที่ได้รับหนังสือ  มีขนาดเอ ๔ พิมพ์สองหน้า มีสองชนิด  คือ ชนิดเป็นเล่มและชนิดเป็นแผ่น ตามแบบ
ที่ ๑๓ ท้ายระเบียบ 
 
 ข้อ ๘๐  ทะเบียนหนังสือส่ง ใช้ส าหรับลงรายการหนังสือที่ได้ส่งออกเป็นประจ าวันโดยเรียงล าดับลงมา
ตามเวลาที่ได้ส่งหนังสือ มีขนาดเอ ๔ พิมพ์สองหน้า มีสองชนิด คือ ชนิดเป็นเล่มและชนิดเป็นแผ่นตามแบบที่ 
๑๔ ท้ายระเบียบ 
 ข้อ ๘๑  สมุดส่งหนังสือและใบรับหนังสือ ใช้ส าหรับลงรายการละเอียดเกี่ยวกับการส่งหนังสือ โดย
ให้ผู้น าส่งถือก ากับไปกับหนังสือเพ่ือให้ผู้รับเซ็นรับแล้วรับกลับคืนมา 

๘๑.๑ สมุดส่งหนังสือ เป็นสมุดส าหรับใช้ลงรายการส่งหนังสือ มีขนาดเอ ๕ พิมพ์สองหน้าตาม
แบบที่ ๑๖ ท้ายระเบียบ 

๘๑.๒  ใบรับหนังสือ ใช้ส าหรับก ากับไปกับหนังสือที่น าส่งโดยให้ผู้รับเซ็นชื่อรับแล้วรับกลับคืนมา         
มีขนาดเอ ๘ พิมพ์หน้าเดียว ตามแบบท่ี ๑๗ท้ายระเบียบ 

ข้อ ๘๒  บัตรตรวจค้น  เป็นบัตรก ากับหนังสือแต่ละรายการเพ่ือให้ทราบว่าหนังสือนั้นๆ ได้มีการ
ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนอย่างใด จนกระทั่งเสร็จสิ้น บัตรนี้เก็บเรียงล าดับกันเป็นชุดในที่เก็บโดยมี



กระดาษติดเป็นบัตรดรรชนี ซึ่งแบ่งออกเป็นตอนๆ เพ่ือสะดวกแก่การตรวจค้น มีขนาดเอ ๕ พิมพ์สองหน้า               
ตามแบบท่ี ๑๘ ท้ายระเบียบ 
 ข้อ ๘๓  บัญชีหนังสือส่งเก็บ ใช้ส าหรับลงรายการหนังสือที่จะส่งเก็บ มีขนาดเอ ๔ พิมพ์หน้าเดียว          
ตามแบบท่ี ๑๙ ท้ายระเบียบ 
 ข้อ ๘๔  ทะเบียนหนังสือเก็บ เป็นทะเบียนที่ใช้ลงรายการหนังสือเก็บ มีขนาดเอ ๔ พิมพ์สองหน้า            
มีสองชนิด คือ ชนิดเป็นเล่ม และชนิดเป็นแผ่น ตามแบบท่ี ๒๐ ท้ายระเบียบ 
 ข้อ ๘๕  บัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๕ ปี เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่มีอายุครบ ๒๕ ปีส่งมอบ
เก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร มีลักษณะเป็นแผ่นขนาดเอ ๔ พิมพ์สองหน้า ตามแบบที่ ๒๑         
ท้ายระเบียบ 
 ข้อ ๘๖  บัญชีหนังสือครบ ๒๕ ปี ที่ขอเก็บเอง เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่มีอายุครบ ๒๕ ปี           
ซึ่งส่วนราชการนั้นมีความประสงค์จะเก็บไว้เอง มีลักษณะเป็นแผ่นขนาดเอ ๔ พิมพ์สองหน้า ตามแบบที่ ๒๒              
ท้ายระเบียบ 
 ข้อ ๘๗  บัญชีฝากหนังสือ เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่ส่วนราชการน าฝากไว้กับกองจดหมายเหตแห่ง
ชาตกิรมศิลปากร มีลักษณะเป็นแผ่นขนาดเอ ๔ พิมพ์สองหน้า ตามแบบท่ี ๒๓ ท้ายระเบียบ 
 ข้อ ๘๘  บัตรยืมหนังสือ ใช้ส าหรับเป็นหลักฐานแทนหนังสือที่ให้ยืมไป มีขนาดเอ ๔ พิมพ์หน้าเดียว              
ตามแบบท่ี ๒๔ ท้ายระเบียบ 

ข้อ ๘๙  บัญชีหนังสือขอท าลาย เป็นบัญชีที่ลงรายการหนังสือท่ีครบก าหนดเวลาการเก็บมีลักษณะเป็น
แผ่นขนาดเอ ๔ พิมพ์สองหน้า ตามแบบท่ี ๒๕ ท้ายระเบียบ 
 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ ๙๐  แบบพิมพ์ และซอง ซึ่งมีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะหมด 
 
 
     ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖ 
      พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
            นายกรัฐมนตร ี

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

๒. แบบฟอร์มหนังสือภายในและภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำอธิบำยกำรพิมพ์หนังสือรำชกำรภำษำไทยด้วยโปรแกรมกำรพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
      
      
  การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย การจัดท ากระดาษตราครุฑ และกระดาษบันทึกข้อความ โดยใช้โปรด
แกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์  ให้จัดท าให้ถูกต้องตามแบบของกระดาษตราครุฑ (แบบที่ 28) และแบบของกระดาษ
บันทึกข้อความ (แบบที่ 29) ท้ายระเบียบ โดยเฉพาะส่วนหัวของแบบกระดาษบันทึกข้อความ จะต้องใช้จุดไข่ปลาแสดงเส้น
บรรทัดท่ีเป็นช่องว่างหลังค า ดังต่อไปนี้  ส่วนราชการ ที่ วันท่ี เรื่อง และไม่ต้องมีเส้นขีดทึบแบ่งส่วนระหว่างหัวกระดาษบันทึก
ข้อความกับส่วนท่ีใช้ส าหรับการจัดท าข้อความ 
  1.  การตั้งค่าในโปรกแกรมการพมิพ์ 
      1.1  การตั้งระยะของหน้ากระดาษ  ขอบซ้าย 3 เซนตเิมตร ขอบขวา 2 เซนติเมตร 
      1.2  การตั้งระยะบรรทดั ให้ใช้ค่าระยะบรรทัดปกติ คือ 1 เท่า หรือ Single 
      1.3  การกั้นค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์  อยู่ระหว่าง 0 – 16 เซนติเมตร 
  2.  ขนาดตราครุฑ 
      2.1  ตราครุฑสูง 3 เซนติเมตร ใช้ส าหรับการจัดท ากระดาษตราครุฑ และตราครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร 
ใช้ส าหรับการจัดท ากระดาษบันทึกข้อความ 
      2.2  การวางตราครุฑ ให้วางห่างจากขอบกระดาษบน ประมาณ 1.5 เซนตเิมตร 
  3.  การพิมพ ์
       3.1  หนังสือภายนอก   
    3.1.1 การพิมพ์เรื่อง ค าขึ้นต้น อ้างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ระยะบรรทัดระหว่างกันเท่ากับระยะ
บรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก 6 พอยท์ (1 Enter + Before 6 pt) 
    3.1.2 การพิมพ์ข้อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ และภาคสรุป  ให้มีระยะบรรทัดระหว่าง
ข้อความแต่ละภาคห่างเท่ากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก 6 พอยท์ (1 Enter + Before  6 pt) 
    3.1.3 การย่อหน้าข้อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ และภาคสรุป ให้มีระยะ ย่อหน้าตาม
ค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ เท่ากับ 2.5 เซนติเมตร 
    3.1.4 การพิมพ์ค าลงท้าย ให้มีระยะบรรทัดห่างจากบรรทัดสุดท้ายภาคสรุปเท่ากับระยะ
บรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก 12 พอยท์ (1 Enter + Before 12 pt) 
    3.1.5 การพิมพ์ช่ือเต็มของเจ้าของหนังสือ ให้เว้นบรรทัดการพิมพ์ 3 บรรทัด(4 Enter) จากค า
ลงท้าย 
    3.1.6 การพิมพ์ช่ือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้เว้นบรรทัดการพิมพ์ 3 บรรทัด จากต าแหน่ง
ของเจ้าของหนังสือ (4 Enter) 
       3.2  หนังสือภายใน 
    3.2.1 ส่วนหัวของแบบบันทึกข้อความก าหนดขนาดตัวอักษร ดังน้ี 
    3.2.1.1 ค าว่า “บันทึกข้อความ” พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนาขนาด 29 พอยท์ และปรับ
ค่าระยะบรรทัดจาก 1 เท่า เป็นค่าแน่นอน (Exactly) 35 พอยท์ 
    3.2.1.2 ค าว่า “ส่วนราชการ ท่ี วันท่ี เรื่อง” พิมพ์ตัวอักษรตัวหนาขนาด     
20 พอยท์ 
  
 
               3.2.2 การพิมพ์... 
     -  2  - 
 
 



     3.2.2 การพิมพ์ค าขึ้นต้น ให้มีระยะบรรทัดห่างจากเรื่องเท่ากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มค่า
ก่อนหน้าอีก 6 พอยท์ (1 Enter + Before 6 pt) 
      3.2.3 การพิมพ์ข้อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ ภาคสรุป และการย่อหน้า ให้ถือ ปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการพมิพ์หนังสือภายนอก 
      3.2.4 การพิมพ์ช่ือเต็มของเจ้าของหนังสือ ให้เว้นระยะบรรทัดการพิมพ์ 3 บรรทัด จากภาค
สรุป (4 Enter) 
  3.3 จ านวนบรรทัดในการพิมพ์หนังสือราชการในแต่ละหน้า ให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับจ านวน
ข้อความ และความสวยงาม 
  3.4 การพิมพ์หนังสือราชการแบบอื่นตามที่ระเบียบก าหนด ให้ถือปฏิบัติตามนัยดังกล่าวข้างต้น โดย
อนุโลม โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับรูปแบบของหนังสือชนิดนั้น 
 
 
 
 
หมายเหตุ ; กรณีที่มคีวามจ าเป็น ส่วนราชการอจาปรับการพมิพ์หนงัสือราชการให้แตกต่างจากนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยให้
ค านึงถึงความสวยงามและรูปแบบของหนังสือราชการเป็นส าคัญ 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



1 เท่า หรือ Single 

1 Enter + Before 6 pt 
ย่อหน้า 2.5 ซม. 

2 ซม. 

1 Enter + Before 6 pt 

1 เท่า หรือ Single 

1 เท่า หรือ Single 

 
 

บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน............................................................โทร.............................................................. .............................   

ที.่.........................................................................วันที่...................................................................................... . 
เรื่อง.......................................................................................... ...........................................................................                                                                                                                               
 

เรียน/เจริญพร   
 

  ภาคเหตุ...................................................................................................................... ................... 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
 

  ภาคความประสงค์............................................................................................................... .......... 
...................................................................................................... ........................................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................... .......................................
............................................................................................ .................................................................................. 
 

  ภาคสรุป...................................................................................................................... ............... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
      ( 4 Enter  )   

        รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 
 
 

หมายเหตุ : 1 Enter เท่ากับ 1 เท่า หรือ Single กรณีที่มีความจ าเป็น ส่วนราชการอาจปรับการพมิพ์หนงัสือราชการให้แตกต่าง 

 จากนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยให้ค านึงถึงความสวยงามและรูปแบบของหนังสือราชการเป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ซม. 

แบบหนังสือภายใน ของวิทยาเขตนครสวรรค์ 

 

วิท 



1 Enter + Before 6 pt 

ย่อหน้า 2.5 ซม. 

1 เท่า หรือ Single 

1 Enter + Before 6 pt 

1 เท่า หรือ Single 

1 เท่า หรือ Single 

2 ซม. 

1 เท่า หรือ Single 

1 Enter + Before 6 pt 

 
        
ที่ ศธ ๖๑๖๒/        วิทยาเขตนครสวรรค์ ๙๙๙ หมู่ ๖  
                   ต าบลนครสวรรค์ออกอ. เมืองฯ 

จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ 
      1 ตุลาคม 2556 
 

เรื่อง   
 

เรียน    
 

อ้างถึง    
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  
 

  ภาคเหตุ......................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ...................................
..................................................................................................................................................................................  
 

  ภาคความประสงค์......................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ...................
.................................................................................................................................................................................. 
 
 

  ภาคสรุป............................................................................................................................. ........ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

     เรียนมาด้วยความนับถือ/ขอเจริญพร 
 
 
 

       (       4 Enter    )   
              รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 

 
ส านักงานวิทยาเขตนครสวรรค์(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง)  
โทร. 0 2590 3020 
โทรสาร   0 25918397   
หมายเหตุ : 1 Enter เท่ากับ 1 เท่า หรือ Single กรณีที่มีความจ าเป็น ส่วนราชการอาจปรับการพมิพ์หนงัสือราชการให้แตกต่าง 

 

1 Enter + Before 6 pt 1 Enter + Before 6 pt 

1 Enter + Before 6 pt 

1 Enter + Before 6 pt 

1 Enter + Before 6 pt 

1 Enter + Before 6 pt 

3 ซม. 

1 Enter + Before 6 pt 

แบบหนังสือภายนอก ของวิทยาเขตนครสวรรค์ 

 

วิท 



 
 
 
 

 
 

ค ำสั่งวิทยำเขตนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
ที่.............../(ปี พ.ศ.ที่ออกค ำสั่ง) 

เร่ือง   .................................................................................... 
 

 
  
 ข้อความ  ............................................................................................................................. ..... 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา..................................................................... ........................... 
.......................................................................................................... .................................................................... 
......................................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................... ....................................... 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ............................................................... ................... 
 

  สั่ง  ณ  วันที่..........................................พ.ศ. .......................  
 
 
 

       (       4 Enter    )   
              รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบค าสั่ง ของวิทยาเขตนครสวรรค์ 

 

วิท 



 
 
 
 

 
 

ประกำศวิทยำเขตนครสวรรค์ มหำวิทยำลัยมหำจฬุำลงกรณรำชวิทยำลัย 
เร่ือง   ................................................ 

 

 
  
 ภาตเหตุผล  ...................................................................................................................... ........ 
............................................................... ...................................................................................... ......................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 ภาคประสงค์................................................................................... ............................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................ .............................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ...................................................... 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ............................................................... 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่..........................................พ.ศ. .......................  
 
 
 

       (       4 Enter    )   
              รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์  
 

 
หมำยเหตุ : ประกาศไม่ต้องมีเลขที่ประกาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบประกาศ ของวิทยาเขตนครสวรรค์ 

 

วิท 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. ค ำขึ้นต้น  สรรพนำม  ค ำลงท้ำย  ในหนังสือรำชกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าขึ้นต้นสรรพนามและค าลงท้าย  

          การร่างหนังสือราชการหรือหนังสือการคณะสงฆ์ นอกจากจะใช้ถ้อยค าในข้อความ ให้เหมาะสม
แล้ว   ยังจะต้องใช้ค าขึ้นต้น  ค าลงท้าย  สรรพนามให้เหมาะสมกับเจ้าของหนังสือ คือผู้ลงนามและผู้รับ 

๑.  ส าหรับคฤหัสถ์หรือหน่วยราชการใช้ 

ผู้รับหนังสือ ค าขึ้นต้น สรรพนาม ค าลงท้าย ค าจ่าหน้าซอง 

๑. พระบาทสมเด็จ  
    พระเจ้าอยู่หัว 

    

ขอเดชะฝ่าละอองธุลี
พระบาทปกเกล้าปก
ก ร ะ ห ม่ อ ม 
ข้าพระพุทธเจ้า………… 
(อ อ ก ชื่ อ )  ข อ
พระราชทานพระบรม
ราชวโรกาส 
กราบบั งคมทูลพระ
กรุณาทราบฝ่าละออง
ธุลีพระบาท 

ใต้ฝ่าละอองธุลี
พระบาท
,ข้าพระพุทธเจ้า 

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า………… (ออกชื่อ) 
หรือ  ข้าพระ พุทธเจ้า……...(ออก
ชื่อ) ขอเดชะ    

ขอ
พระราชทาน
ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อม
ถวาย ขอเดชะ 
  
  

  

๒. สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 

ขอเดชะฝ่าละอองธุลี
พระบาทปกเกล้าปก
กระหม่อม 
ข้าพระพุทธเจ้า………… 
(ออกชื่อ)  
ขอพระราชทานพระ
ราชวโรกาสกราบ
บังคมทูลทราบ ฝ่า
ละอองธุลีพระบาท 

ใต้ฝ่าละอองธุลี
พระบาท, 
ข้าพระพุทธเจ้า 

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ข้าพระ 
พุ ท ธ เ จ้ า ………(ออก ชื่ อ )   ห รื อ 
ข้ าพระ พุทธ เจ้ า . . .… (ออกชื่ อ )        
ขอเดชะ  

  

ขอ
พระราชทาน
ทูลเกล้าทูล 
กระหม่อม
ถวาย ขอเดชะ 

  

๓. สมเด็จพระบรม
ราชินี, 
สมเด็จพระบรมราช
ชนนี, 
 สมเด็จพระยุพราช,
สมเด็จพระบรมราช
กุมารี 

ขอพระราชทานกราบ
บังคมทูล………...... 
(ออกพระนาม) 
ทราบฝ่าละอองพระ

บาท 

ใต้ฝ่าละออง
พระบาท, 
ข้าพระพุทธเจ้า 

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม   
ข้าพระพุทธเจ้า………… 

(ออกชื่อ) 

ขอ
พระราชทาน 
ก ร า บ บั ง ค ม
ทูล……………… 
(ระบุพระนาม) 

๔.  สมเด็จเจ้าฟ้า ขอพระราชทานกราบ
ทูล…………..(ออกพระ
นาม)  ทราบฝ่ าพระ
บาท 

ใต้ฝ่าพระบาท,  
ข้าพระพุทธเจ้า 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม 
ข้าพระพุทธเจ้า…........ 

(ออกชื่อ) 

ขอ
พระราชทาน 
กราบทูล…. .… 
(ระบุพระนาม) 



ผู้รับหนังสือ ค าขึ้นต้น สรรพนาม ค าลงท้าย ค าจ่าหน้าซอง 

๕. สมเด็จพระนาง
เจ้าพระวรชายา 
พระนางเจ้าพระวร
ราชเทวีพระนางเธอ  
พระบรมวงศ ์ 
ชั้นพระองค์เจ้า 
(ทรงกรมและ ไม่ทรง
กรม) 

ขอประทานกราบ 
ทูล……………..... 
(ออกพระนาม) 
ทราบฝ่าพระบาท 

ใต้ฝ่าพระบาท  
ข้าพระพุทธเจ้า 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า
โปรด
กระหม่อม   ข้าพระพุทธเจ้า………
…. 
(ออกชื่อ) 

ขอประทาน
กราบ 
ทูล………….. 
(ระบุพระนาม) 

๖. พระอนุวงศ์ ชั้น
พระเจ้าวรวงศเ์ธอ 
(ทรงกรมและ ไม่ทรง
กรม) 
พระอนุวงศ ์  
ชั้นพระวรวงศ์
เธอ  (ทรงกรม) 

กราบทูล………………... 
(ออกพระนาม)  
ทราบ ฝ่าพระบาท 

ฝ่าพระบาท, 
เกล้ากระหม่อม, 
เกล้ากระหม่อม
ฉัน 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด กราบทูล…….. 
(ระบุพระนาม) 

๗. พระอนุวงศ์ ชั้น 
พระวรวงศ์เธอ  
(ไม่ทรงกรม) 

ทูล……….(ออกพระ
นาม) 
ทราบฝ่าพระบาท 

ฝ่าพระบาท
,   กระหม่อม, 
หม่อมฉัน 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด ทูล………….... 
(ระบุพระนาม) 
  

๘. พระอนุวงศ์  
ชั้นหม่อมเจ้า  

ทูล……….(ออกพระ
นาม) 

ฝ่าพระบาท
,  ท่าน,
กระหม่อม
,  หม่อมฉัน 

แล้วแต่จะโปรด ทูล………….... 
(ระบุพระนาม) 

๙. สมเด็จพระ 
    สังฆราชเจ้า 

ขอประทานกราบ
ทูล….…. 
(ออกพระนาม) 

ใต้ฝ่าพระบาท, 
ข้าพระพุทธเจ้า  

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม 

ขอประทาน 
กราบทูล…… 
(ระบุพระนาม) 

๑๐. สมเด็จพระ 
      สังฆราช 

กราบทูล………… 
(ออกพระนาม) 

ฝ่าพระบาท, 
เกล้ากระหม่อม, 
เกล้ากระหม่อม
ฉัน 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด กราบทูล……… 
(ระบุพระนาม) 

๑๑.สมเด็จพระราชา 
     คณะ,รองสมเด็จ 
     พระราชคณะ, 
     กรรมการมหา- 
     เถรสมาคม 

นมัสการ พระคุณเจ้า, 
กระผม,   ดิฉัน 

ขอนมัสการมาด้วยความเคารพยิ่ง นมัสการ……. 
  

๑๒. พระราชาคณะ นมัสการ พระคุณท่าน
,  กระผม
,  ดิฉัน, ท่าน 

ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่าง
สูง 

นมัสการ……… 
  



ผู้รับหนังสือ ค าขึ้นต้น สรรพนาม ค าลงท้าย ค าจ่าหน้าซอง 

๑๓.พระภิกษุนอก 
     จากนี ้

นมัสการ กระผม,  ดิฉัน ขอนมัสการด้วยความเคารพ นมัสการ…….… 

๑๔.ประธาน
องคมนตรี
นายกรัฐมนตรี,
ประธานรัฐสภา,
ประธานวุฒิสภา, 
ประธานสภาผู้แทน
ราษฏร, 
ประธานศาลฎีกา
,รัฐบุรุษ 

กราบเรียน ท่าน,  ข้าพเจ้า
, กระผม, ผม, 
ดิฉัน 

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง กราบเรียน…… 
  

๑๕.บุคคลภายนอก 
     จากนี้หรือทั่วไป 

เรียน ท่าน,  ข้าพเจ้า แสดงความนับถือ เรียน 

 

๒.  ส าหรับพระภิกษุสามเณร 

ผู้รับหนังสือ ค าขึ้นต้น สรรพนาม ค าลงท้าย ค าจ่าหน้าซอง 

๑. สมเด็จพระ 
    สังฆราชเจ้า 

ขอประทานกราบทูล ใต้ฝ่าพระบาท, 
ข้าพระพุทธเจ้า 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม 

ขอประทานกราบ
ทูล………. 

๒. สมเด็จพระ 
    สังฆราช 

กราบทูล,  ทูล ฝ่าพระบาท, 
เกล้ากระหม่อม 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด กราบทูล……… 
ทูล……………. 

๓. สมเด็จพระ 
    ราชาคณะ 

กราบเรียน,  เรียน เจ้าประคุณสมเด็จ, ท่าน
,  เกล้ากระผม, เกล้า ฯ, 
กระผม 

กราบเรียนมาด้วยความคารวะ
อย่างสูง หรือ  เรียนมาด้วย
ความนับถืออย่างสูง 

กราบเรียน……. 
เรียน………….. 

๔. กรรมการมหา 
    เถรสมาคม 

กราบเรียน,  เรียน พระเดชพระคุณ, ใต้เท้า, 
ท่าน,  เกล้ากระผม, 
เกล้า ฯ,  กระผม 

กราบเรียนมาด้วยความเคารพ
อย่างสูง หรือ เรียนมาด้วยความ
นับถืออย่างสูง 

กราบเรียน……. 
เรียน………….. 

๕. พระราชาคณะ 
    ชั้นสามัญ ถึง 
    ชั้นธรรม 

กราบเรียน,  เรียน พระเดชพระคุณ, ใต้เท้า, 
ท่าน,  เกล้ากระผม, 
เกล้า ฯ,  กระผม 

กราบเรียนมาด้วยความเคารพ
อย่างสูง,  เรียนมาด้วยความ
เคารพอย่างสูง 

กราบเรียน…… 
เรียน………… 
  

๖. พระสมณศักดิ ์ 
    อ่ืน 

กราบเรียน,  เรียน ท่าน,  กระผม,  ผม กราบเรียนมาด้วยความเคารพ, 
เรียนมาด้วยความนับถือ 

เรียน………… 
ถึง…………….. 

๗. พระภิกษุ 
    ทั่วไป 

เรียน,  ถึง ท่าน,  เธอ,  คุณ,  ผม
,  ฉัน 

เรียนมาด้วยเมตตาธรรม 
เรียนมาด้วยความนับถือ 

เรียน………... 
ถึง…………... 



๓.  ส าหรับพระภิกษุหรือหน่วยงานคณะสงฆ์ 

ผู้รับหนังสือ ค าขึ้นต้น สรรพนาม ค าลงท้าย ค าจ่าหน้าซอง 

๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 
     สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

ขอถวายพระพร มหาบพิตรพระราช-สมภาร
เจ้า,อาตมภาพ 

ขอถวายพระพร ขอถวายพระพร 

๒. สมเด็จพระบรมราชินี,    
     สมเด็จพระบรมราชชนนี, 
     สมเด็จพระยุพราช,สมเด็จ 
     พระบรมราชกุมารี 

ขอถวายพระพร มหาบพิตร, 
อาตมภาพ 

ขอถวายพระพร ขอถวายพระพร 

๓. พระบรมวงศ์ ชั้นสมเด็จ 
    เจ้าฟ้า ถึงพระวรวงศ์เธอ    
    (ทรงกรม) 

ขอถวายพระพร บพิตร,  อาตมภาพ ขอถวายพระพร ขอถวายพระพร 

๔. พระวรวงศ์เธอ (ไม่ทรง
กรม)     
    หม่อมเจ้า 

ขอถวายพระพร บพิตร,  อาตมภาพ ถวายพระพร ถวายพระพร 

๕. คฤหัสถ์นอกจากนี้ เจริญพร ท่าน,  หรือ  คุณ,   
อาตมภาพ 

ขอเจริญพร ขอเจริญพร 

  ในการใช้ค าขึ้นต้น  สรรพนาม และค าลงท้ายนั้น  บางครั้งใช้ตรงตามตาราง  บางครั้งอาจเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่ำงค ำลงท้ำยควรเป็นกำรสรุปและเน้นย้ ำ 

  การเขียนส่วนลงท้ายควรเป็นประโยคสั้นๆ ไม่ควรมีเนื้อหาส าคัญอยู่ในส่วนนี้อีก เนื้อหา
ทั้งหมดควรอยู่ในส่วนเนื้อหา ส่วนลงท้ายควรเป็นการสรุป เน้นย้ า หรือขอบคุณแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จะต้องตรง
กับ “เรื่อง” ดังตัวอย่าง 

เรื่อง ค ำลงท้ำย 

1)  ขออนุญาต หรือขออนุมัติ ก. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
ข. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติด้วย     
     จะเป็นพระคุณ 

2) รายงานผลการปฏิบัติงาน ก. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ข. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณา 
     ด าเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

3) ชี้แจงข้อเท็จจริง ก. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ข. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และด าเนินการ 
     ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

4) ส่งข้อมูล ก. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
5) เชิญเป็นวิทยากร ก. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับเชิญด้วย   

     จะเป็นพระคุณ 
ข. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเป็นวิทยากรการ
ประชุมดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณ 

6) ขอความร่วมมือหรือ 
    ขอความอนุเคราะห์ 

ก. จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความร่วมมือ     
     (อนุเคราะห์) ด้วย จะเป็นพระคุณ 

7) ซักซ้อมความเข้าใจ ยืนยัน หรือ 
    ให้ด าเนินการ 

ก. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและ 
     ถือปฏิบัติต่อไป 
ข. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการต่อไปด้วย 
     จะเป็นพระคุณ 

8) ตอบปฏิเสธ ก. จึงเรียนมาเพื่อ (โปรด) ทราบ 
ข. จึงเรียนมาเพ่ือ (โปรด) ทราบ และ 
     ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
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