
 

คูมือการปฏิบัติงาน : ระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
ชื่อหนวยงาน : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
หมายเลขเอกสาร : 62634.32.003 
แกไขครั้งท่ี  วันท่ีเริ่มใช  หนา 1 จาก 48 

 

 การจัดทําระบบงานสารบรรณ e-Document PBRU สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเปนแนวปฏิบัติในการทํางานสําหรับผูปฏิบัติงานระบบงานสารบรรณ e-document 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน     
2. เพ่ือเปนคูมือในการศึกษาทําความเขาใจ และเปนหนวยความรูเก่ียวกับการใชงาน

ระบบงานสารบรรณ e-Document PBRU สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีไวใชคนหา อางอิง ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  
4. เพ่ือใหบุคลากรในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนสามารถปฏิบัติงานแทนกันได  
5. เพ่ือใหผูใชบริการสามารถทราบถึงกระบวนการ/ข้ันตอนการทํางาน ของระบบงาน   

สารบรรณ e-Document PBRU สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
 

ขอบเขต 
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานระบบงานสารบรรณ e-Docment PBRU ของสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน เปนคูมือท่ีจัดทําข้ึนเฉพาะการปฏิบัติงานระบบสารบรรณ e-Document 
PBRU ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยแนวทางการ
จัดทํานั้น กําหนดอยูภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสรรบรรณ พ.ศ. 2526 และ พ.ศ. 
2548 เก่ียวของกับการรับหนังสือราชการ เสนอผูมีอํานาจสั่งการตามลําดับ และเม่ือลงนามสั่งการ
หรืออนุมัติแลว จะนํามาบันทึกรายงานผล แจงใหเจาของเรื่องหรือผูท่ีเก่ียวของทราบและดําเนินการ
ตามกระบวนการ   

 

คําจํากัดความ 
1. “งานสารบรรณ” หมายถึง งานท่ีเก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตนตั้งแตการจัดทํา 

การรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 
2. “e-Document” หมายถึง เอกสารในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส เชน ไฟล

เอกสาร ไฟลรูปภาพ ฯลฯ 
3. “ระบบ” หมายถึง ระเบียบเก่ียวกับการรวมสิ่งตางๆ ซ่ึงมีลักษณะซับซอนใหเขาลําดับ

ประสานเปนอันเดียวกันตามหลักเหตุผลทางวิชาการ หรือหมายถึงปรากฏการณทางธรรมชาติซ่ึงมี
ความสัมพันธ ประสานเขากันโดยกําหนดรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

4. “ระเบียบงานสารบรรณ” หมายถึง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : ระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
ชื่อหนวยงาน : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
หมายเลขเอกสาร : 62634.32.003 
แกไขครั้งท่ี  วันท่ีเริ่มใช  หนา 2 จาก 48 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
งานระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
    1. งานทะเบียบรับ-สง หนังสือ ภายในและภายนอก โดยใชระบบ e-document หนวยงานจะ
รับ-สง เอกสารตาง ๆ จากหนวยงานภายในและภายนอกผานระบบ และนําเสนอหัวหนางานและ
แจงผูรับผิดชอบงานทราบ 
    2. การจัดเก็บเอกสารและบันทึกงานตาง ๆ ผานเขาระบบสารบรรณลงในระบบ e-document 
ระบบการจัดเก็บเอกสาร จะสามารถตรวจสอบไดเนื่องจากการรับ-สงเอกสารทุกฉบับท่ีเขาระบบ 
e-document จะตองลงเลขรับเอกสารเก็บไวในไฟลระบบ 
    3. งานออกเอกสารจากระบบ e-document ทุกฉบับตองนําเสนอตอหัวหนางาน และเม่ือไดรับ
คําสั่งปฏิบัติงานใหนําเอกสารบันทึกเขาระบบ e-document และนําสงผานใหผูรับผิดชอบ โดย
สงผานจากระบบ e-document 
    4. จัดทํางานออกเลขท่ีหนังสือภายนอก เลขท่ีคําสั่ง เลขท่ีประกาศตาง ๆ ท่ีหนวยงานตองออก
หมายเลขของหาวิทยาลัย โดยจะขอเลขหนังสือจากสวนกลาง (สํานักงานอธิการบดี) โดยขอผาน
ระบบ e-document เม่ือไดหมายเลขใหจัดจัดสงเอกสารตนฉบับจัดสงใหสวนงานกลาง โดยผาน
ระบบ e-document พรอนนําสงเอกสารใบจริง เพ่ือใหผูบริหารลงนาม และใหสวนงานกลางสงคืน
เอกสารผาน ระบบ e-document พรอมเอกสารฉบับจริงท่ีลงนามแลว 
    5. ผูอํานวยการสํานัก (หัวหนางาน) มีหนาท่ีตรวจสอบเอกสารท่ีผานระบบ e-document และ
ลงนามมอบหมายงานใหแตละสวนงานท่ีรับผิดชอบ และมีอํานาจสั่งการสูงสุดในสํานักสงเสริมฯ  
                   

มาตรฐานคุณภาพงาน         
 1. ตัวชี้วัด :  มาตรฐานในการลงรับหนังสือและการจัดสงเอกสาร ดวยระบบ e-Document 
1 เรื่อง ไมเกิน 15 นาที   
      
           2. เกณฑ : นําสง 1 เรื่อง 25 นาที  เทากับ 1 คะแนน 

นําสง 1 เรื่อง 20 นาที  เทากับ 2 คะแนน 
นําสง 1 เรื่อง 15 นาที  เทากับ 3 คะแนน 
นําสง 1 เรื่อง 10 นาที  เทากับ 4 คะแนน 
นําสง 1 เรื่อง  5 นาที  เทากับ 5 คะแนน 
 

 
 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : ระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
ชื่อหนวยงาน : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
หมายเลขเอกสาร : 62634.32.003 
แกไขครั้งท่ี  วันท่ีเริ่มใช  หนา 3 จาก 48 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

ผังการปฏิบัติงานการงานสารบรรณ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

               เริ่ม 
          หนังสือรับภายใน                 หนังสือรับภายนอก 

 
 

เจาหนาที่งานสารบรรณ               เจาหนาที่งานสารบรรณ 
                                                                                            สํานักงานอธิการบด ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   เจาหนาที่สารบรรณ                                        เจาหนาทีส่ารบรรณ 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  ผูอํานวยการสํานักฯ                                                                      ผูอํานวยการสํานักฯ 
 
 
 
 
เจาหนาที่งานสารบรรณ               เจาหนาที่งานสารบรรณ 

 
 
 
 รองผูอํานวยการ/              รองผูอํานวยการ/ 
เจาหนาที่ฝายงานตาง ๆ                                                              เจาหนาที่ฝายงานตาง ๆ                                                                 
 
 

 
เจาหนาที่งานสารบรรณ              เจาหนาที่งานสารบรรณ    

                                                                                           

 
 เจาหนาที่งานสารบรรณ              เจาหนาที่งานสารบรรณ 

 

                              

                              A              B 

ลงทะเบียนรบัหนงัสอืภายใน  

รบัจาก ศนูย/์สาํนกั คณะ ผูบ้รหิาร 

ลงทะเบียนรบัหนงัสอืภายนอก 

รบัจาก สาํนกังานอธิการบด ี

บนัทกึสรุปหนงัสอื เสนอตอ่ผูอ้าํนวยการ

สาํนกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

ผูอ้าํนวยการสาํนกัสง่เสรมิวชิาการฯ 

พิจารณาสั่งการ/แจง้ผูร้บัผิดชอบ 

สาํเนาหนงัสอืแจง้ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

รบัหนงัสอื/ดาํเนินการ 

ลงทะเบียนรบัหนงัสอื ลงทะเบียนรบัหนงัสอื 

ผูอ้าํนวยการสาํนกัสง่เสรมิวิชาการฯ 

พิจารณาสั่งการ/แจง้ผูร้บัผิดชอบ 

สาํเนาหนงัสอืแจง้ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

รบัหนงัสอื/รบัหนงัสอื 

บนัทกึเพ่ือสั่งการ 

บนัทกึสรุปหนงัสอื และรบัขอ้สั่งการจาก

อธิการบดี รองอธิการบด ีเสนอตอ่

ผูอ้าํนวยการสาํนกัสง่เสรมิวิชาการฯ 

บนัทกึเพ่ือสั่งการ 

จดัเก็บเอกสารงานสารบรรณ จดัเก็บเอกสารงานสารบรรณ 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : ระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
ชื่อหนวยงาน : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
หมายเลขเอกสาร : 62634.32.003 
แกไขครั้งท่ี  วันท่ีเริ่มใช  หนา 4 จาก 48 

 

ระบบสารบรรณ e-document PBRU 
 

ผังกระบวนการเสนอหนังสือดวยระบบ e-document 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 

         
 

                    ตีกลับ                                                   
 
                    ตีกลับ                                             
                                                           
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คณะ/ศูนย/สํานัก/ร.ร.สาธิตฯ 
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

งานสารบรรณสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
scan เอกสาร ผานระบบ  e-Document 

ผูอํานวยการสํานักสงเสรมิวิชาการฯ สั่งการ 

จัดเก็บเอกสารเขาระบบงานสารบรรณ 
 

หนวยงานภายนอก 

งานสารบรรณสํานักงานอธิการบดี
ลงรับผานระบบ e-Document 

บันทึกลงระบบ/สําเนาเอกสารแจงผูรับผดิชอบ
ตามขอสั่งการ 

          ขอสั่งการ 

ผาน 

แกไข/ปรับปรุง/ยกเลิก 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : ระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
ชื่อหนวยงาน : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
หมายเลขเอกสาร : 62634.32.003 
แกไขครั้งท่ี  วันท่ีเริ่มใช  หนา 5 จาก 48 

 

การใชงานระบบสารบรรณ e-document สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 
 

1. เปดเครื่อง จะปรากฏหนาจอดังภาพ ดับเบิลคลิก 
 

2. ดาวนโหลดหรือติดตั้งแอปพลิเคชั่น จากลิ้งค http://doc.pbru.ac.th  จะปรากฏ
หนาตางดังรูปตอไป    

 1 

 
 

 2 

 
 

http://doc.pbru.ac.th/


 

คูมือการปฏิบัติงาน : ระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
ชื่อหนวยงาน : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
หมายเลขเอกสาร : 62634.32.003 
แกไขครั้งท่ี  วันท่ีเริ่มใช  หนา 6 จาก 48 

 

 
 

3. ใชเมาส ดับเบิลคลิก จะปรากฏหนาจอตอไป 
 

 
 

4. กรอกชื่อผูใชงาน คลิก 
5. กรอกรหัสผาน และคลิกตกลง จะปรากฎหนาจอตอไป 

 

3 

  4 

 
 

  5 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : ระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
ชื่อหนวยงาน : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
หมายเลขเอกสาร : 62634.32.003 
แกไขครั้งท่ี  วันท่ีเริ่มใช  หนา 7 จาก 48 

 

 
 

6. ดับเบิลคลิกท่ี Inbox ชื่อสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะปรากฏหนาจอ
ตอไป 

 

 
 

7. เปดเอกสารบันทึกขอความท่ีหนวยงานตางๆ สงมาในระบบแลวลงรับ โดยดับเบิลคลิก 
ในกลองจดหมายเรื่องท่ีสงมา จะปรากฏหนาจอตอไป 

 6 

 
 

 7 

 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : ระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
ชื่อหนวยงาน : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
หมายเลขเอกสาร : 62634.32.003 
แกไขครั้งท่ี  วันท่ีเริ่มใช  หนา 8 จาก 48 

 

 
 

8. คลิกท่ีนี่เพ่ือรับเอกสาร  จะปรากฏหนาจอตอไป 

 

 
 

9. คลิกท่ี 1 เพ่ือเลือกหนังสือรับภายใน ซ่ึงจะมีเลขลงรับเขาในระบบและจะปรากฏ
หนาจอตอไป 

 8 

 
 

 9 

 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : ระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
ชื่อหนวยงาน : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
หมายเลขเอกสาร : 62634.32.003 
แกไขครั้งท่ี  วันท่ีเริ่มใช  หนา 9 จาก 48 

 

 
 

10. เลือก YES เพ่ือรบัเอกสารเขาระบบพรอมเลขทะเบียนรับภายในและจะปรากฏหนาจอ
ตอไป 

 

 
 

11. ระบบลงรับจะปรากฏหมายเลขทะเบียนรับภายใน พรอมวันท่ี เวลา ท่ีเปดเอกสารในระบบ 

 10 

 11 

 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : ระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
ชื่อหนวยงาน : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
หมายเลขเอกสาร : 62634.32.003 
แกไขครั้งท่ี  วันท่ีเริ่มใช  หนา 10 จาก 48 

 

 
 

12. เปดไฟลเอกสาร บันทึกเอกสาร พิมพเอกสาร เตรียมพรอมประทับตราลงรับ 
 
 

 
 

13. ข้ันตอนตอไป ใหนําเอกสารฉบับจริงมาประทับตรารับหนังสือ ดังภาพตอไป 

 12 

  

 13 

  



 

คูมือการปฏิบัติงาน : ระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
ชื่อหนวยงาน : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
หมายเลขเอกสาร : 62634.32.003 
แกไขครั้งท่ี  วันท่ีเริ่มใช  หนา 11 จาก 48 

 

 
 

14. จัดพิมพเอกสารเพ่ือนําเสนอผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เตรียม
ลงรับประทับตราตามหมายเลขทะเบียนรับตามข้ันตอนท่ีดําเนินการแลว 

                 
 
ข้ันตอนการรับหนังสือ เสนอส่ังการ  แจงเรื่อง และจัดเก็บ 
1. ประทับตรารับหนังสือ ท่ีมุมขวา 
2. ลงเลขท่ีรับหนังสือ วันท่ี เวลา 
3. สรุปเรื่องเสนอ 
4. จัดใสแฟมเสนอเรื่องใหผูบังคับบัญชา 
6. ผูบังคับบัญชา สั่งการ 
7. นําแฟมท่ีผูบังคับบัญชาสั่งการแลว มาลงระบบ  
8. ดําเนินการสงตอใหกับผูเก่ียวของดําเนินการ 
9. จัดเก็บเอกสารเขาแฟมตามระเบียบการจัดเก็บงานสารบรรณ 
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คูมือการปฏิบัติงาน : ระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
ชื่อหนวยงาน : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
หมายเลขเอกสาร : 62634.32.003 
แกไขครั้งท่ี  วันท่ีเริ่มใช  หนา 12 จาก 48 

 

การสืบคนและแจงเรื่องท่ีส่ังการแลว 
 

 
1. เขาไปหนาจอหนังสือภายใน จะปรากฏรูปดานลาง 

 

 
2. คลิกบันทึกขอความภายใน เพ่ือกรอกหมายเลขหนังสือท่ีรับ หรือรายชื่อเอกสารท่ีตองการ

คนหา แลวกด Enter จะปรากฏหนาจอตอไป 
 

 1 

 

 

 2



 

คูมือการปฏิบัติงาน : ระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
ชื่อหนวยงาน : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
หมายเลขเอกสาร : 62634.32.003 
แกไขครั้งท่ี  วันท่ีเริ่มใช  หนา 13 จาก 48 

 

 
3. จะปรากฎเอกสารท่ีคนหาหรือพิมพชื่อเอกสารท่ีตองการคนหา 

 
 

 
 

4. คลิกเพ่ือเลือกหนังสือรับ ท่ีตองการคนหา จะปรากฏหนาจอตอไป 
 
 

 3 

 

 

 

 

 
 

 4 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : ระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
ชื่อหนวยงาน : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
หมายเลขเอกสาร : 62634.32.003 
แกไขครั้งท่ี  วันท่ีเริ่มใช  หนา 14 จาก 48 

 

 
5. คลิกท่ีเมนูเพ่ิมเติมถาจะสงเอกสารตีกลับ หรือคลิกท่ีแนบเอกสารเพ่ิมเติม จะปรากฏหนาจอ

ตอไป 
 
 

 
 

6. คลิกท่ีเมนูแนบเอกสารเพ่ิมเติม จะปรากฏหนาจอตอไป 
 

 5 

 

 

 

 

 
 

 6



 

คูมือการปฏิบัติงาน : ระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
ชื่อหนวยงาน : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
หมายเลขเอกสาร : 62634.32.003 
แกไขครั้งท่ี  วันท่ีเริ่มใช  หนา 15 จาก 48 

 

 
 

7. คลิกท่ี 1 เมนูแนบเอกสารเพ่ิมเติม จะปรากฏหนาจอตอไป 
 

 

 
 

8. คลิกเพ่ือนําเขาจากไฟลในเครื่อง จะปรากฏหนาจอตอไป 
 

 7 

 

 

 

 

  

 8 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : ระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
ชื่อหนวยงาน : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
หมายเลขเอกสาร : 62634.32.003 
แกไขครั้งท่ี  วันท่ีเริ่มใช  หนา 16 จาก 48 

 

 
 

9. คลิกท่ีนําเขาจากเครื่องสแกน เครื่องจะสแกนเอกสาร และตกลง เครื่องจะทําการบันทึก
ปรากฏหนาจอตอไป 

 

 
 

10. ระบบจะทําการบันทึกและแสดงรูปภาพท่ีสแกนจัดเก็บไว 
 
 

 9 
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คูมือการปฏิบัติงาน : ระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
ชื่อหนวยงาน : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
หมายเลขเอกสาร : 62634.32.003 
แกไขครั้งท่ี  วันท่ีเริ่มใช  หนา 17 จาก 48 

 

 
 

11. เม่ือจะทําการสงเอกสารในระบบใหกับผูรับผิดชอบโดยตรง หรือเก่ียวของใหไดรับเอกสาร 
จะปรากฎดังรูป 

 

 
 

12. คลิกหรือพิมพรายชื่อผูรับผิดชอบเอกสารท่ีจะสงถึง  
13. ดับเบิลคลิก เพ่ือเลือกรายชื่อหรือหนวยงานท่ีจะสงเอกสารไปให จะปรากฏหนาจอตอไป 

 

 1 2

 

 

 11 

 

 

 

 

 
 

 1 3

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : ระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
ชื่อหนวยงาน : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
หมายเลขเอกสาร : 62634.32.003 
แกไขครั้งท่ี  วันท่ีเริ่มใช  หนา 18 จาก 48 

 

 
14. ดับเบิลคลิกเลือกหนวยงานหรือชื่อผูรับเอกสาร  
15. บันทึกแลวสงเอกสาร จะปรากฎในหนาจอตอไป 

 

 
16. เลือกบันทึก OK แลวสง การจัดสงเอกสารเสร็จสิ้น 
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คูมือการปฏิบัติงาน : ระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
ชื่อหนวยงาน : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
หมายเลขเอกสาร : 62634.32.003 
แกไขครั้งท่ี  วันท่ีเริ่มใช  หนา 19 จาก 48 

 

งานออกเลขท่ีหนังสือ เลขท่ีคําส่ัง ประกาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
 

1. เขาสูเมนูหนาจอหลัก และคลิกเขาไปท่ีเครื่องมือ 
 

 
 

2. ดับเบิลคลิกเขาไปท่ี ขอ/จองเลขเอกสาร 
 

 1 

 

 

 

 

 
 

 2 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : ระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
ชื่อหนวยงาน : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
หมายเลขเอกสาร : 62634.32.003 
แกไขครั้งท่ี  วันท่ีเริ่มใช  หนา 20 จาก 48 

 

 
3. หนาจอจะปรากฏ ขอจองเลขเอกสาร และงานบริหารท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี คําสั่ง 

จองเลขใหแก 
4. คลิกไปท่ี จอง/ขอเลข จะปรากฏในหนาจอตอไป 

 

 
 

5. ภาพหนาจอจะปรากฎ รูปแบบหมายเลขคําสั่ง   
6. พิมพเรื่องท่ีจะขอเลข เรียนถึงผูบริหาร 
7. แลวบันทึกตกลง ภาพจะปรากฎในหนาจอตอไป 

 3 

 

 

 

 

 
 

 4 

 

 

 

 

 
 

 5 

 6

 7



 

คูมือการปฏิบัติงาน : ระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
ชื่อหนวยงาน : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
หมายเลขเอกสาร : 62634.32.003 
แกไขครั้งท่ี  วันท่ีเริ่มใช  หนา 21 จาก 48 

 
  

8. ภาพจะปรากฏ “กระบวนการเสร็จสิ้น” และจะปรากฏหมายเลขท่ีขอ 
9. บันทึก OK กระบวนขอเลขเสร็จสิ้น 

 

 
 

10. เม่ือไดเลขเอกสารแลวใหนําหมายเลขท่ีขอ ระบุในหนังสือคําสั่ง  
 
 
 

 8
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คูมือการปฏิบัติงาน : ระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
ชื่อหนวยงาน : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
หมายเลขเอกสาร : 62634.32.003 
แกไขครั้งท่ี  วันท่ีเริ่มใช  หนา 22 จาก 48 

 

11. พรอมลงวันท่ี เดือน ป ในเอกสารคําสั่งท่ีขอเลข 
12. Scan เอกสารคําสั่งท่ีขอเลข และนําสงเขาระบบ e-Document PBRU 
13. นําเอกสารฉบับจริงเสนอท่ีสํานักงานอธิการบดี เพ่ือใหผูบังคับบัญชาลงนาม 
14. เม่ือผูบังคับบัญชาลงนาม/สั่งการ สํานักงานอธิการบดีนําสงคืนเอกสารเขาในระบบ  

e-Document PBRU พรอมเอกสารฉบับจริง 
15. นําเอกสารจากระบบ ลงรับเอกสาร และสงตอใหกับผูเก่ียวของ 
16. จัดเก็บเอกสารเขาแฟมตามระเบียบการจัดเก็บงานสารบรรณ 
 

เอกสารอางอิง           
1. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ .ศ. 2526 
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548  
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คูมือการปฏิบัติงาน : ระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
ชื่อหนวยงาน : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
หมายเลขเอกสาร : 62634.32.003 
แกไขครั้งท่ี  วันท่ีเริ่มใช  หนา 23 จาก 48 

 

แบบฟอรมท่ีใช 
1. แบบฟอรม หนังสือภายนอก 
 
 
 
ท่ี อว 0634                       มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุร ี
                                   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 76000 

      (วัน  เดือน  ป) 

เรื่อง  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

เรียน  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

อางถึง  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (ถามี) 

สิ่งท่ีสงมาดวย  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (ถามี) 

ภาคเหตุ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ภาคความประสงค กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ภาคสรุป กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

สํานักงานอธิการบด ี
โทร.  0 3270 8607  
โทรสาร.  0 3270 8654 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : ระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
ชื่อหนวยงาน : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
หมายเลขเอกสาร : 62634.32.003 
แกไขครั้งท่ี  วันท่ีเริ่มใช  หนา 24 จาก 48 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : ระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
ชื่อหนวยงาน : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
หมายเลขเอกสาร : 62634.32.003 
แกไขครั้งท่ี  วันท่ีเริ่มใช  หนา 25 จาก 48 

 

2. แบบฟอรม หนังสือภายใน 
 

 บันทกึขอความ 
สวนราชการ                                          

ท่ี   นร ๐๑๐๔/ วันท่ี                
เรื่อง   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

เรียน กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ภาคเหตุ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ภาคความประสงค กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ภาคสรุป กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
 
 
 

(พิมพชื่อเต็ม) 
ตําแหนง 

 
 
 
 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : ระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
ชื่อหนวยงาน : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
หมายเลขเอกสาร : 62634.32.003 
แกไขครั้งท่ี  วันท่ีเริ่มใช  หนา 26 จาก 48 

 

 
 
 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : ระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
ชื่อหนวยงาน : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
หมายเลขเอกสาร : 62634.32.003 
แกไขครั้งท่ี  วันท่ีเริ่มใช  หนา 27 จาก 48 

 

3. แบบฟอรม คําส่ัง 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : ระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
ชื่อหนวยงาน : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
หมายเลขเอกสาร : 62634.32.003 
แกไขครั้งท่ี  วันท่ีเริ่มใช  หนา 28 จาก 48 

 

4.แบบฟอรม ประกาศ 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : ระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
ชื่อหนวยงาน : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
หมายเลขเอกสาร : 62634.32.003 
แกไขครั้งท่ี  วันท่ีเริ่มใช  หนา 29 จาก 48 

 

การควบคุมเอกสาร 
 เพ่ือเปนการสรางความม่ันใจ ในระบบ e-Document ท่ีมีผลตอคุณภาพของงานระบบ
เอกสารท่ีมีคุณภาพ จึงขอสรุปการดําเนินการจัดทําการควบคุมเอกสาร ดังนี้ 
          1. เอกสารทุกฉบับกอนลงรับในระบบ e-Document จะมีการตรวจสอบความถูกตอง และ
เอกสารท่ีนําเขาระบบทุกฉบับมีการลงเลขรับเปนไปตามข้ันตอนของระบบ e-Document       
 2. การจัดเก็บเอกสารในระบบ e-Document ท่ีไดทําการลงรับเอกสาร พรอมสแกนแลวนั้น
เอกสารทุกฉบับจะถูกจัดเก็บในระบบ e-Document เพ่ือปองกันการสูญหายและสรางความม่ันใจวา
เอกสารทุกฉบับไดถูกจัดเก็บไวอยางปลอดภัย พรอมจัดเก็บเอกสารฉบับจริงไวในแฟมงานเอกสาร
งานสารบรรณ ซ่ึงสามารถสืบคนเอกสารไดท้ังสองดาน 
 3. เอกสารทุกฉบับไดผานการตรวจสอบความถูกตองจากผูใชระบบ และจากหัวหนางาน 
และการลงรับเอกสารทุกฉบับจะเปนไปตามลําดับเลขท่ีรับ เลขท่ีสง พรอมลงวันท่ีในเอกสารทุกฉบับ  

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสารมีอายุ 10 ป เม่ือถึงรอบก็จะดําเนินการทําลายเอกสารโดย
ตั้งกรรมการเพ่ือตรวจสอบกอนทําลาย   
 5. มีการติดตามหนังสือเรงดวน และหนังสือทุกฉบับ ใหทันเวลา 
 6. มีระบบจัดเก็บหนังสือ ประกาศ คําสั่ง ท่ีสามารถสืบคนได 
 

ขอมูลสารสนเทศท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติงานการจัดเก็บเอกสารในระบบ e-Document เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพของ

ระบบ e-Document และมีการใชระบบสารสนเทศ e-Document ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 

1. ฐานขอมูลระบบ e-Doucument PBRU 
2. ฐานขอมูลระบบบริหารจัดการขอมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
ปญหาและอุปสรรค 
  1. การทํางานของระบบ Scan มีปญหาบอยครั้ง เอกสารท่ี Scan ในบางครั้งจะติดทําให
เครื่องหยุดการทํางาน เอกสารท่ี Scan จะติดกันหลายหนา ทําใหขาดหายไปไมครบหนา จึงทําให
เสียเวลาในการทํางาน เครื่อง Scan เอกสาร ในบางครั้งจะทําใหเอกสารไมตรงจะเอียงไปทางใดทาง
หนึ่ง ทําใหตอง Scan ใหม   
 2. ผูใชงานยังไมเขาใจระบบดีพอ เนื่องจากมีการนําระบบมาใชใหม 
 3. เม่ือระบบมีปญหา หนวยงานท่ีรับผิดชอบไมสามารถแกไขปญหาได ตองรอโปรแกรมเมอร
ผูพัฒนาระบบของบริษัทมาแกไข ทําใหงานลาชา 
 4. เม่ือระบบไฟฟาขัดของ ยังไมมีระบบสํารองไฟอัตโนมัติทําใหไมสามารถปฏิบัติงานได 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : ระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
ชื่อหนวยงาน : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
หมายเลขเอกสาร : 62634.32.003 
แกไขครั้งท่ี  วันท่ีเริ่มใช  หนา 30 จาก 48 

 

 5. กรณีระบบ lnternet ขัอของไมสามารถใชงานระบบได 
 6. การสงหนังสือในระบบมีบางหนวยงานหรือบางบุคคล ไมเปดเรื่องอาน ทําใหไมสามารถ
สื่อสารขอมูลไดทันเวลา 
 7. หนังสือท่ีเขาระบบพิมพผิดรูปแบบงานสารบรรณ ทําใหการเดินทางของเอกสารลาชา
เนื่องจากตองกลับไปแกไขใหม  
 
ขอเสนอแนะ 
  1. ควรปรับปรุงระบบ Scan เอกสาร เพ่ือใหการใชงานรวดเร็วข้ึน 
 2. ควรใหโปรแกรมเมอรมาแนะนําวิธีการใชงานใหกับผูท่ียังไมเขาใจระบบ 
 3. ควรมีเจาหนาท่ีของบริษัทท่ีรับผิดชอบโปรแกรมประจําหนวยงานเพ่ือความสะดวกและ
แกปญหาไดทันทวงที 
 4. ควรมีระบบสํารองไฟฟาอัตโนมัติประจําสํานักงาน เพ่ือสํารองไฟในกรณีไฟฟาดับ 
 5. ควรมีระบบ lnternet สํารอง 
 6. ควรใหหนวยงานและบุคลากรเห็นความสําคัญของการใหงานระบบ e-doucment 
 7. ควรมีการตรวจสอบหนังสือใหถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณกอนนําสงเขาระบบเพ่ือ
จะไดเกิดความรวดเร็วในการเสนอผูบริหารสั่งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : ระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
ชื่อหนวยงาน : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
หมายเลขเอกสาร : 62634.32.003 
แกไขครั้งท่ี  วันท่ีเริ่มใช  หนา 31 จาก 48 

 

การบริหารความเส่ียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : ระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
ชื่อหนวยงาน : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
หมายเลขเอกสาร : 62634.32.003 
แกไขครั้งท่ี  วันท่ีเริ่มใช  หนา 32 จาก 48 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : ระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
ชื่อหนวยงาน : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
หมายเลขเอกสาร : 62634.32.003 
แกไขครั้งท่ี  วันท่ีเริ่มใช  หนา 33 จาก 48 

 

ภาคผนวก 
 

 งานสารบรรณ 
 “งานสารบรรณ”  หมายถึง  งานท่ีเก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร  เริ่มต้ังแตการจัดทํา  

การรับ-การสง  การเก็บรักษา  การยืม   การทําลาย  ซ่ึงเปนการกําหนดข้ันตอนขอบขายของงาน 
สารบรรณ  ในทางปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร  เริ่มตั้งแต การคิด อาน ราง เขียน แตง 
พิมพ จดจํา ทําสําเนา สงหรือสื่อขอความ  รับ  บันทึก  จดรายงานการประชุม  สรุป  ยอเรื่อง  
เสนอ สั่งการ  ตอบ  ทํารหัส  เก็บเขาท่ี  คนหา  ติดตามและทําลาย  ตองเปนระบบท่ีใหความ
สะดวก  รวดเร็วถูกตองและมีประสิทธิภาพ  

 เนื่องจากงานสารบรรณเปนงานท่ีมีอยูทุกหนวยงาน   การดําเนินงานตองดําเนินงานดวย
ระบบเอกสาร  ดังนั้นจึงตองมีการกําหนดและการควบคุมงานสารบรรณใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

 การปฏิบัติงานสารบรรณ เปนการปฏิบัติงานเก่ียวกับหนังสือราชการ  6 ชนิด  คือ 
 1.  หนังสือภายนอก 
 2.  หนังสือภายใน 

           3.  หนังสือประทับตรา 
           4.  หนังสือสั่งการ 
           5.  หนังสือประชาสัมพันธ 
           6.  หนังสือท่ีเจาหนาท่ีจัดทําข้ึน  หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 

 จึงนําเสนอแนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณ  เฉพาะหัวขอท่ีสําคัญและปฏิบัติเปนประจํา 
ดังตอไปนี้ 

 
 การรับหนังสือ 
  การรับหนังสือ  คือ  การรับหนังสือจากสวนราชการ  หนวยงานเอกชนและบุคคล ซ่ึงมีมา
จากภายนอกและภายใน  หนังสือท่ีรับไวแลวนั้นเรียกวา  “หนังสือรับ”  การรับหนังสือมีข้ันตอนการ
ปฏิบัติดังนี้ 
 1.  จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือ  เพ่ือดําเนินการกอนหลังและตรวจ
ความถูกตองของเอกสาร หากไมถูกตองใหติดตอสวนราชการเจาของเรื่องหรือหนวยงานท่ีสงออก
หนังสือ เพ่ือดําเนินการใหถูกตองและบันทึกขอบกพรองไวเปนหลักฐาน 
 2.  การประทับตรารับหนังสือท่ีมุมบนดานขวาของหนังสือ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
 2.1  เลขรับ  ใหลงเลขท่ีรับตามลําดับทะเบียนหนังสือรับ 
 2.2  วันท่ี ใหลงวันท่ี  เดือน  ป  ท่ีรับหนังสือ 
 2.3  เวลา  ใหลงเวลาท่ีรับหนงัสือ 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : ระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
ชื่อหนวยงาน : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
หมายเลขเอกสาร : 62634.32.003 
แกไขครั้งท่ี  วันท่ีเริ่มใช  หนา 34 จาก 48 

 

แบบตรารับหนังสือ 
 

 
 
 
 
 

   
 การปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารลับ 

 1.  การลงทะเบียนเอกสารลับ 
 สวนราชการตองลงหลักฐานในทะเบียนเอกสารลับ  เพ่ือควบคุมการรับ  การดําเนินการ  
การสง  การเก็บรักษา  และแจกจายเอกสารลับ  ใหเปนไปโดยถูกตองและใหหัวหนาสวนราชการ
ดังกลาวแตงตั้งบุคคลท่ีไดรับความไววางใจและไดผานการตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมตามชั้น
ความลับท่ีจําเปนตองปฏิบัติเปนเจาหนาท่ีควบคุมรับผิดชอบเรียกวา  “นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ” 
และ “ผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ”  ของสวนราชการนั้น 
 หากมีความจําเปนก็ใหแตงตั้งนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับและผูชวยนายทะเบียน
ขอมูลขาวสารลับของสวนราชการนั้นในระดับรองลงมาได โดยใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาราชการ
ดังกลาวในวรรคแรก 
 2. เครื่องหมายแสดงช้ันความลับ 
 การแสดงชั้นความลับของเอกสารท่ีเปนความลับ โดยปกติใหประทับหรือเขียน 
ตัวอักษรตามชั้นความลับท่ีก่ึงกลางหนากระดาษท้ังดานบนและดานลางของทุกหนาเอกสารท่ีมีชั้น
ความลับนั้น  ตัวอักษรตองใหแสดงไวท่ีหนาแรกในลักษณะเชนเดียวกัน  ถาเอกสารนั้นเย็บเปนเลม
เขาปกใหทําเครื่องหมายดังกลาว  ท่ีดานนอกของปกหนาปกหลังดวย  ถาเปนภาพเขียนแผนท่ีและ
แผนภูมิ  ใหประทับหรือเขียนอักษรแสดงชั้นความลับในลักษณะเดียวกันกับเอกสารท่ีกลาวมาแลว 
และแสดงไวใกลชื่อภาพหรือมาตราสวนดวย  โดยใหชั้นความลับนั้นปรากฏเห็นไดเดนชัด ถาเอกสาร
นั้นมวนหรือพับไดก็ใหแสดงชั้นความลับไวใหปรากฏเห็นไดขณะท่ีเอกสารนั้นมวนหรือพับอยูดวย 
 3. การรับหนังสือลับ 
 การรับเอกสารชั้นลับท่ีสุดและลับมากท่ีจาหนาซองหรือซองชั้นใน  ระบุชื่อบุคคลใด
บุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ หรือระบุชื่อพรอมกับระบุตําแหนง ใหบุคคลนั้นหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผู
นั้นโดยตรงเปนผูเปดซองและลงชื่อในใบรับเอกสารลับ และนําเอกสารไปลงทะเบียนเอกสารลับหรือ
นําเสนอผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับเสียกอน จึงดําเนินการตอไปไดถาเปนกรณีเรงดวนอาจ
ดําเนินการไปกอนแลวใหนํามาลงทะเบียน 

             (ชื่อสวนราชการ) 
            เลขท่ีรับ............... 
            วันท่ี..................... 
            เวลา..................... 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : ระบบสารบรรณ (e-document PBRU) 
ชื่อหนวยงาน : งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
หมายเลขเอกสาร : 62634.32.003 
แกไขครั้งท่ี  วันท่ีเริ่มใช  หนา 35 จาก 48 

 

 ถาจาหนาซองหรือซองชั้นในระบุ ถึงตําแหนงก็ใหผูครองตําแหนงหรือผู ท่ี ไดรับ
มอบหมายจากผูครองตําแหนงนั้น  หรือนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ  หรือผูชวยนายทะเบียน
ขอมูลขาวสารลับท่ีมีสิทธิ์เขาถึงเอกสารลับท่ีสุดและลับมาก  เปนผูเปดซองและลงชื่อในใบรับเอกสาร
ลับ  และใหผูดําเนินการลงทะเบียนเชนเดียวกัน 
 ในกรณีท่ีผูไดรับมอบหมายหรือนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับเปนผูลงชื่อในใบรับ
เอกสารลับและลงทะเบียนแลวใหปฏิบัติ  ดังนี้ 
  (1)  นําเอกสารลับท่ีสุดและลับมากนั้นสงมอบโดยตรงใหแกบุคคลท่ีถูกระบุชื่อ
โดยเร็วแตถาเปนเอกสารท่ีระบุตําแหนงแลว  ก็อาจพิจารณามอบใหแกสวนราชการท่ีมีหนาท่ี
ดําเนินการในข้ันตนแทนบุคคลท่ีถูกระบุตําแหนงนั้นดําเนินการดวนได 
  (2)  ในกรณีท่ีบุคคลท่ีเอกสารลับนั้นระบุชื่อหรือตําแหนง  ยังไมสามารถดําเนินการ
ตอเอกสารไดในทันที  ใหนําเอกสารลับท่ีสุดหรือลับมากนั้นมาเก็บไวตามระเบียบการเก็บรักษา
เอกสารลับท่ีสุดและลับมาก 
 เอกสารชั้นลับท่ีจาหนาซองหรือซองชั้นในระบุถึงตําแหนงใหบุคคลท่ีครองตําแหนงนั้น
หรือผูท่ีไดรับมอบหมายหรือนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ  หรือผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสาร
ลับเปนผูเปดซองและลงชื่อในใบเอกสารลับ  ถาจาหนาซองหรือซองชั้นในระบุถึงบุคคลหนึ่ง
โดยเฉพาะ  หรือระบุชื่อพรอมตําแหนง  แลวใหผูถูกระบุชื่อท่ีหนาซองหรือผูไดรับมอบหมายโดยตรง
เทานั้นเปนผู เปดและลงชื่อในใบรับเอกสารลับ  สําหรับเอกสารชั้นลับ  ท่ีใสซองชั้นเดียวให  
เจาหนาท่ีผูเปดซองเอกสารนั้นใหแกนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับหรือผูชวยนายทะเบียนขอมูล
ขาวสารลับทันที 
 ในกรณีท่ีมีระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ  กําหนดวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับงานสารบรรณไวประการใด  ใหถือปฏิบัติตามนั้น (โปรดดูรายละเอียดในระเบียบวาดวยการ
รักษาความลับของทางราชการในภาคผนวกทายหนังสือเลมนี้) 
 
 การจายหนังสือ 
 การจายหนังสือภายในสวนราชการหรือหนวยงาน  คือ  การจายเรื่องใหเจาหนาท่ี
ผูเก่ียวของ  ไดแก หัวหนาฝาย  หัวหนางาน  และผูปฏิบัติ  ไดรับทราบเรื่องราวท่ีจะตองดําเนินการ
และจายเรื่องใหแกเจาหนาท่ี  เจาของเรื่อง  เพ่ือนําไปปฏิบัติ  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 1.  เม่ือเจาหนาท่ีรับ – สง นําแฟมหนังสือเขาใหมจากผูบังคับบัญชาหรือผูไดรับ
มอบหมายไปมอบใหหัวหนางานธุรการ  หัวหนางานสารบรรณ  หรือผูไดรับมอบหมายใหเปนผูจาย
เรื่อง  เม่ือพิจารณาบันทึกจายเรื่องแลวเจาหนาท่ีรับ-สง นําหนังสือเขาใหมเหลานั้นไปมอบใหแก
หนวยงานเจาของเรื่อง  ซ่ึงจะเปนผูจายเรื่องใหแกเจาของเรื่องดําเนินการ  โดยใหลงชื่อรับหนังสือใน
ทะเบียนหนังสือรับไวเปนหลักฐาน 
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 2.  การจายเรื่องตองจายทันที  ใหทันกําหนดเวลา 
 3.  ผูมีหนาท่ีจายเรื่อง  เม่ือพิจารณาหนังสือกอนจายแลวเห็นวาเรื่องใดมีความสําคัญ  
ควรบันทึกชวยจําเพ่ือสามารถติดตามเรื่องไดทันเวลา 
   
หมายเหตุ การจายหนังสือสําหรับสถานศึกษาใหถือปฏิบัติโดยยึดหลักการและแนวทาง 
                     ปฏิบัติตามท่ีไดกลาวไวนี้โดยอนุโลม 
 
 ข้ันตอนการเดินหนังสือราชการ 
 
 ข้ันตอนการเดินหนังสือราชการโดยปกติจะสามารถแบงออกไดเปน  2  ลักษณะ 
  ลักษณะท่ี 1 ข้ันตอนการเดินหนังสือในกระบวนการรับเขา  โดยเริ่มจากการรับเขา
ของเจาหนาท่ี รับ – สง  และมีการปฏิบัติของเจาหนาท่ีและผูบริหาร  ทําใหเกิดข้ันตอนการเดิน
หนังสือตามลําดับ  จนถึงเจาหนาท่ีเจาของเรื่องเปนผูปฏิบัติ  เชนนี้เรียกวา  ข้ันตอนของหนังสือเขา 
  ลักษณะท่ี 2 ข้ันตอนการเดินหนังสือในกระบวนการสงออก  โดยเริ่มจากเจาหนาท่ี
เจาของเรื่องรับเรื่องจากผูจายหนังสือมาดําเนินการหรืออาจเริ่มจากการเปนเจาของเรื่องผูปฏิบัติเปน
เริ่มแรก  (ตนเรื่อง) ก็ไดในการดําเนินการเปนข้ันตอนตามลําดับจนถึงการสงออก 
 กระบวนการเดินทางหนังสือราชการท่ีปฏิบัติอยูในระหวางป  หนังสือจะตองอยูในแฟมเก็บ
ระหวางปจนถึงสิ้นป  มีการเก็บ  และการทําลายเปนข้ันตอนสุดทาย  จัดเปนข้ันตอนการการ
เดินทางหนังสือราชการครบกระบวนการ 
 
 กระบวนการของหนังสือเขามีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 1. เจาหนาท่ีรับ – สงหนังสือ รับหนังสือแลวแยกหนังสือตามความสําคัญของหนังสือ
และเปดผนึกซองตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 2.  ประทับตรารับและตรารหัสหนังสือ  ลงทะเบียนหนังสือรับ  กรอกรายการในตรา
รับแลวจัดแยกหนังสือเขาแฟมเสนอหนังสือเขาใหม 
 3.  เสนอหนังสือเขาใหมใหผูบริหารหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย  เพ่ือรับทราบเบื้องตนและ
หรือสั่งการหากมีเรื่องสําคัญ  ผูบริหารควรบันทึกยอเรื่องไวในสมุดบันทึกกันลืม 
 4.  เจาหนาท่ีรับ – สง นําแฟมเสนอหนังสือเขาใหมท่ีผูบริหารหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
รับทราบและหรือสั่งการแลว มอบใหสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  โดยใหลงชื่อรับหนังสือ
ไวเปนหลักฐานดวย 
 5.  เม่ือหัวหนาฝาย / งานรับหนังสือแลวใหดําเนินการดังนี้ 
  5.1  พิจารณาหนังสือตาง ๆ ลงรายการในตรารหัสหนังสือและบันทึกในทะเบียน
คุมเครื่อง 
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  5.2  แจกหนังสือแกเจาหนาท่ีเจาของเรื่อง  โดยใหลงชื่อรับไวเปนหลักฐานดวย 
  5.3  เจาหนาท่ีเจาของเรื่องนําหนังสือไปปฏิบัติ 
 
 กระบวนการของหนังสือออก  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 1.  เจาหนาท่ีเจาของเรื่องรับเรื่องไวปฏิบัติแลว บันทึกเสนอผานหัวหนาฝาย/งาน  
ถาสมควรทําหนังสือ โตตอบเสนอดวยก็ควรพิมพแนบไปพรอมกันหรืออาจเสนอตรวจรางกอนก็ได 
 2.  เจาหนาท่ีรับ – สง รับเรื่องเสนอผูบริหารหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
 3.  ผูบริหารหรือผูท่ีไดรับมอบหมายพิจารณาสั่งการ  ตรวจราง  และหรือลงนาม 
 4.  เจาหนาท่ีรับ – สง นําเรื่องคืนฝาย/งาน หรือเจาของเรื่องดําเนินการ  ถาเปนเรื่องท่ี
ลงนามแลว ใหลงทะเบียนหนังสือสงและลงวันท่ี  เลขท่ีหนังสือสงออกเพ่ือจัดสงไป  สวนสําเนาคูฉบับ
และตนเรื่องสงคืนเจาของเรื่องผูปฏิบัติแตถายังไมสามารถสงออกไดทันทีควรเก็บไวในแฟมรอสงกอน 
 5.  หนังสือฉบับใดยังปฏิบัติไมเสร็จสิ้น  ตองรอการโตตอบอีก เจาหนาท่ีของเรื่องควร
เก็บไวในแฟมรอตอบ ซ่ึงอาจจะตองทําเรื่องนั้นสงออกไปอีก 
 

กระบวนการของหนังสือออก 
 นอกจากกระบวนการของหนังสือเขาและกระบวนการของหนังสือออกดังไดกลาวมาแลว
ในการปฏิบัติงานสารบรรณมีกระบวนการไปสูการเก็บระหวางปและตอนสิ้นปจนถึงการทําลายหนังสือ
ฉะนั้นกระบวนการของหนังสือเขาและหนังสือออกท่ีกลาวมาแลว  ยังมีข้ันตอนท่ีตองดําเนินการตอไป
อีกดังนี้ 
 1.  ในระหวางปเรื่องใดอยูในระหวางปฏิบัติหรือเปนเรื่องเก่ียวกับระเบียบหรือเรื่องท่ีใช
ตรวจสอบจะตองจัดเก็บไวในแฟมเก็บหนังสือระหวางปตามหมวดหนังสือนั้นๆ ถาเรื่องใดปฏิบัติเสร็จ
แลว เจาหนาท่ีเจาของเรื่องดําเนินการจัดเก็บหนังสือท่ีเสร็จแลวในระหวางปในแฟมเก็บระหวางป เพ่ือ
รอเก็บตอนสิ้นป 
 2.  เม่ือสิ้นปเจาหนาท่ีเจาของเรื่องมอบหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จแลวจากแฟมเก็บระหวางป
พรอมบัญชีหนังสือสงเก็บใหแกเจาหนาท่ีเก็บหนังสือประจําสํานักงาน เพ่ือดําเนินการจัดทําทะเบียน
หนังสือเก็บและจัดเก็บหนังสือใหชอบดวยระเบียบ 
 3.  สวนราชการท่ีขอทําลายหนังสือ  ดําเนินการจัดทําลายหนังสือตามระเบียบวาดวย
สารบรรณ 
 
หมายเหตุ     ข้ันตอนการเดินหนังสือราชการสําหรับสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา 
                 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหถือปฏิบัติ  โดยยึดหลักการและแนวทาง 
                 ปฏิบัติ  ตามท่ีกลาวไวนี้โดยอนุโลม 
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 ข้ันตอนการเดินทางหนังสือครบกระบวนการ 
 การทําสําเนาหนังสือ 

  สําเนา  คือ   เอกสารท่ีจัดทําข้ึนเหมือนกับตนฉบับ  โดยจัดทําจากตนฉบับ  สําเนาคู
ฉบับหรือจากสําเนาอีกชั้นหนึ่ง 
  ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองใชเอกสารราชการนั้นๆ เพ่ิมข้ึน และเอกสารเหลานั้น
ไมไดจัดทําไวหลายฉบับ จําเปนตองจัดทําสําเนาข้ึน  เพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบการพิจารณา
ของทางราชการ การทําสําเนาอาจทําไดหลายวิธี ดังนี้  
  1.  ถอดหรือจัดทําพรอมตนฉบับ  โดยใชกระดาษคารบอนสอดระหวางตนฉบับกับ
กระดาษท่ีทําสําเนา เม่ือพิมพเสร็จแลว ตนฉบับกับสําเนาจะเหมือนกันทุกประการ ซ่ึงเรียกวา “สําเนา
คูฉบับ”  สําเนาชนิดนี้จะตองมีลายมือชื่อ หรือลายมือชื่อยอของผูลงชื่อ และใหผูราง  ผูพิมพ  และ
ผูตรวจ  ลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อยอไวท่ีขางทายขอบลางดานขวาของหนังสือดวย 
  2.  คัดหรือลอกจากตนฉบับ คําตอคํา ใหถูกตองกับตนฉบับเดิม  และตองตรวจทาน
ใหถูกตองกับตนฉบับอยางแทจริง  สําเนาชนิดนี้อาจผิดพลาดไปจากตนฉบับได  ผูจัดทําตองมีความ
ละเอียดถ่ีถวนและเพ่ือแสดงใหทราบวาไดมีการตรวจสอบละเอียดแลว จึงตองมีผูรับรองสําเนาวา 
“สําเนาถูกตอง” 
  3.  ใชวิธีถายจากตนฉบับ เชน ถายดวยเครื่องถายเอกสาร  ซ่ึงจะไมผิดพลาดไปจาก
ตนฉบับและตองมีการรับรองสําเนาวา  “สําเนาถูกตอง”   เชนกัน  เพราะเปนสําเนาท่ีถายจาก
ตนฉบับอีกครั้งหนึ่ง 
  4.  สําเนาหนังสือท่ีพิมพจากคอมพิวเตอร  ซ่ึงตนฉบับกับสําเนาจะเหมือนกันทุก
ประการซ่ึงเรียกวา “สําเนาคูฉบับ”  สําเนาชนิดนี้จะตองมีลายมือชื่อ  หรือลายมือชื่อยอของผูลงชื่อ
และผูราง  ผูพิมพและผูตรวจ  ลงลายมือชื่อหรือลายชื่อยอไวท่ีขางทายขอบลางดานขวาของหนังสือ
ดวย 
  การรับรองสําเนา  ใหมีคํารับรองวา  “สําเนาถูกตอง”  และใหเจาหนาท่ีตั้งแตระดับ  
2  หรือเทียบเทาข้ึนไป  ซ่ึงเปนเจาของเรื่องทําสําเนานั้นข้ึน  เปนผูลงลายมือชื่อรับรอง  พรอมท้ังพิมพ
ชื่อตัวบรรจงตําแหนง  และวัน  เดือน  ป  ท่ีรับรอง  และโดยปกติใหมีคําวา  “สําเนา”   ไวท่ีก่ึงกลาง
หนากระดาษเหนือบรรทัดแรกของสําเนาหนังสือดวย 
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 การปฏิบัติงานสารบรรณ เปนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการ  6 ชนิด  คือ 
 1.  หนังสือภายนอก 
 2.  หนังสือภายใน 

           3.  หนังสือประทับตรา 
           4.  หนังสือสั่งการ 
           5.  หนังสือประชาสัมพันธ 
           6.  หนังสือท่ีเจาหนาท่ีจัดทําข้ึน  หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 

 
 1. หนังสือภายนอก 
 หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการท่ีเปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑเปน
หนังสือติดตอระหวางสวนราชการ  หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการ  หรือท่ีมี
ถึงบุคคลภายนอก  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
  1.1  ท่ี ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเครื่อง  ทับเลขทะเบียน
หนังสือสง  สําหรับหนังสือของคณะกรรมการการใหกําหนดรหัสตัวพยัญชนะเพ่ิมข้ึนไดตามความ
จําเปน 
  1.2  สวนราชการเจาของหนังสือ  ใหลงชื่อสวนราชการ  สถานท่ีราชการ  หรือ  
คณะกรรมการการซ่ึงเปนเจาของหนังสือนั้น  และโดยปกติใหลงท่ีตั้งไวดวย 
  1.3  วัน  เดือน  ป   ใหลงตัวเลขของวันท่ี  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของป
พุทธศักราชท่ีออกหนังสือ 
  1.4  เรื่อง  ใหลงเรื่องยอท่ีเปนใจความสั้นท่ีสุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีท่ีเปน
หนังสือตอเนื่องโดยปกติใหลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 
  1.5  คําข้ึนตน  ใหใชคําข้ึนตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําข้ึนตน  
สรรพนามและคําลงทายตามระเบียบ  หรือ ชื่อบุคคลในกรณีท่ีมีถึงตัวบุคคลไมเก่ียวกับตําแหนงหนาท่ี 
  1.6  อางถึง  (ถามี)  ใหอางถึงหนังสือท่ีเคยมีติดตอกันเฉพาะหนังสือท่ีสวนราชการ  
ผูรับหนังสือไดรับมากอนแลวจะจากสวนราชการใดก็ตามโดยใหลงชื่อสวนราชการเจาของหนังสือและ
เลขท่ีหนังสือ  วันท่ี  เดือน  ปพุทธศักราชของหนังสือนั้น 
       การอางถึง  ใหอางถึงหนังสือฉบับสุดทายท่ีติดตอกันเพียงฉบับเดียว  เวนแตมี
เรื่องอ่ืนท่ีเปนสาระสําคัญตองนํามาพิจารณา จึงอางถึงหนังสือฉบับอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะ
ใหทราบดวย 
  1.7  สิ่งท่ีสงมาดวย (ถามี) ใหลงชื่อสิ่งของ เอกสารหรือบรรณสารท่ีสง 
ไปพรอมกับหนังสือนั้นในกรณีท่ีไมสามารถสงไปในซองเดียวกันไดใหแจงดวยวาสงไปโดยทางใด 
  1.8  ขอความ  ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย  หากมีความ
ประสงคหลายประการใหแยกเปนขอ ๆ  
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  1.9  คําลงทาย   ใหใชคําลงทายตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําข้ึนตน  
สรรพนาม  และคําลง 
  1.10  ลงชื่อ  ใหลงลายมือชื่อเจาของหนังสือ  และใหพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือ
ชื่อไวใตลายมือชื่อ   
  1.11  ตําแหนง   ใหลงตําแหนงของเจาของหนังสือ 
  1.12  สวนราชการเจาของเรื่อง  ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง  หรือหนวยงานท่ี
ออกหนังสือ  ถาสวนราชการท่ีออกหนังสืออยูในระดับหระทรวงหรือทบวง  ใหลงชื่อสวนราชการ
เจาของเรื่อง  ท้ังระดับกรมและกอง  ถาสวนราชการท่ีออกหนังสืออยูในระดับกรมลงมา  ใหลงชื่อสวน
ราชการเจาของเรื่องเพียงระดับกองหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
  1.13  โทร.   ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่อง  หรือหนวยงานท่ี
ออกหนังสือและหมายเลขภายในตูสาขา  (ถามี)  ไวดวย 

1.14  สําเนาสง  (ถามี)   ในกรณีท่ีผูสงจัดทําสําเนาสงไปใหสวนราชการ 
หรือบุคคลอ่ืนทราบ  และประสงคจะใหผูรับทราบวาไดมีสําเนาสงไปใหผูใดแลว  ใหพิมพชื่อเต็มหรือ
ชื่อยอของสวนราชการหรือชื่อบุคคลท่ีสงสําเนาไปให  เพ่ือใหเปนท่ีเขาใจระหวางผูสงและผูรับ  ถาหาก
มีรายชื่อท่ีสงมากใหพิมพวา  สงไปตามรายชื่อแนบและแนบรายชื่อไปดวย 
 
 2. หนังสือภายใน 
 หนังสือภายใน  คือ  หนังสือติดตอราชการท่ีเปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอกเปน
หนังสือติดตอภายในกระทรวง  ทบวง  กรมหรือจังหวัดเดียวกัน  ใชกระดาษบันทึกขอความ  โดย
กรอกรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 สวนราชการ   ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง  หรือหนวยงานท่ีออกหนังสือ  
โดยมีรายละเอียดพอสมควร  โดยปกติถาสวนราชการท่ีออกหนังสืออยูในระดับกรมข้ึนไป  ใหลงชื่อ
สวนราชการเจาของเรื่องท้ังระดับกรมและกอง  ถาสวนราชการท่ีออกหนังสืออยูในระดับต่ํากวากรมลง
มา  ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องเพียงระดับกอง  หรือสวนราชการเจาของเรื่องพรอมท้ังหมายเลข
โทรศัพท  (ถามี) 
 2.2 ท่ี  ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง  ตามท่ีกําหนดไวใน
ภาคผนวก 1 ทับเลขทะเบียนหนังสือสง  สําหรับหนังสือของคณะกรรมการใหกําหนดรหัสพยัญชนะ
เพ่ิมข้ึนไดตามความจําเปน 
                    2.3 วันท่ี  ใหลงตัวเลขของวันท่ี  ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช  ท่ี
ออกหนังสือ   
 2.4 เรื่อง  ใหลงเรื่องยอท่ีเปนใจความสั้นท่ีสุดของหนังสือฉบับนั้น  ในกรณีท่ีเปน
หนังสือตอเนื่อง  โดยปกติใหลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 
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  2.5 คําข้ึนตน  ใหใชคําข้ึนตนตามฐานะของผูรับหนังสือ แลวลงตําแหนงของผูท่ี
หนังสือนั้นมีถึง หรือ ชื่อบุคคลในกรณีท่ีมีถึงตัวบุคคลไมเก่ียวกับตําแหนงหนาท่ี 
 2.6 ขอความ  ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย  หากมีความ
ประสงคหลายประการใหแยกเปนขอ ๆ ในกรณีท่ีมีการอางถึงหนังสือท่ีเคยมีติดตอกันหรือมีสิ่งท่ีสงมา
ดวยใหระบุไวในขอนี้ 
 2.7 ลงชื่อและตําแหนง  ใหปฏิบัติตามระเบียบ โดยอนุโลมในกรณีท่ีกระทรวง  ทบวง  
กรม  หรือจังหวัดใด  ประสงคจะกําหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะเพ่ือใชตามความเหมาะสมก็ให
กระทําได 
 
 3. หนังสือประทับตรา 
 หนังสือประทับตรา  คือ  หนังสือท่ีใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมข้ึนไป  โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมข้ึนไป เปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับตรา 
  หนังสือประทับตราใหใชไดท้ังระหวางสวนราชการกับสวนราชการ  และระหวางสวน
ราชการกับบุคคลภายนอก  เฉพาะกรณีท่ีไมใชเรื่องสําคัญ  ไดแก 
 1)  การขอรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 2)  การสงสําเนาหนังสือ  สิ่งของ  เอกสาร  หรือบรรณสาร 
 3)  การตอบรับทราบท่ีไมเก่ียวกับราชการสําคัญหรือการเงิน 
 4)  การแจงผลงานท่ีไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการท่ีเก่ียวของทราบ 
 5)  การเตือนเรื่องท่ีคาง 
 6)  เรื่องซ่ึงหัวหนาสวนราชการระดับกรมข้ึนไปกําหนดโดยทําเปนคําสั่ง ใหใชหนังสือ
ประทับตรา 
  หนังสือประทับตรา  ใชกระดาษตราครุฑ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
 1) ท่ี  ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่องตามท่ีกําหนดไวใน
ภาคผนวก 1 ทับเลขทะเบียนหนังสือสง 
 2)  ถึง  ใหลงชื่อสวนราชการ  หนวยงาน  หรือบุคคลท่ีหนังสือนั้นมีถึง 
 3)  ขอความ  ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย 
 4)  ชื่อสวนราชการท่ีสงหนังสือออก  ใหลงชื่อสวนราชการท่ีสงหนังสือออก 
 5)  ตราชื่อสวนราชการ  ใหประทับตราชื่อสวนราชการดวยหมึกแดง  และให
ผูรับผิดชอบลงลายมือชื่อยอกํากับตรา 
 6)  วัน  เดือน  ป   ใหลงตัวเลขของวันท่ี  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของป
พุทธศักราชท่ีออกหนังสือ 
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 7) สวนราชการเจาของเรื่อง  ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องหรือหนวยงานท่ี
ออกหนังสือ 
 8) โทร.หรือท่ีตั้ง   ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่องและ
หมายเลขภายในตูสาขา  (ถามี)  ดวย ในกรณีท่ีไมมีโทรศัพท  ใหลงท่ีต้ังของสวนราชการเจาของเรื่อง
โดยใหลงตําบลท่ีอยูตามความจําเปน และแขวงไปรษณีย  (ถามี) 
 
 4. หนังสือส่ังการ 
 หนังสือส่ังการ  ใหใชตามแบบท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้  เวนแตจะมีกฎหมายกําหนด
แบบไวโดยเฉพาะ 
  หนังสือสั่งการมี  3  ชนิด  ไดแก  คําสั่ง  ระเบียบ  และขอบังคับ 
  4.1 คําส่ัง คือ บรรดาขอความท่ีผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย
ใชกระดาษตราครุฑ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
 1)  คําสั่ง  ใหลงชื่อสวนราชการหรือตําแหนงของผูมีอํานาจท่ีออกคําสั่ง 
 2)  ท่ี   ใหลงเลขท่ีท่ีออกคําสั่ง  โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข  1  เรียงเปนลําดับไป
จนสิ้นปปฏิทิน  ทับเลขปพุทธศักราชท่ีออกคําสั่ง 
 3)  เรื่อง   ใหลงชื่อเรื่องท่ีออกคําสั่ง 
 4)  ขอความ   ใหอางเหตุท่ีออกคําสั่ง   และอางถึงอํานาจท่ีใหออกคําสั่ง  (ถามี)  
ไวดวย  แลวจึงลงขอความท่ีสั่ง  และวันใชบังคับ 
 5)  สั่ง  ณ  วันท่ี  ใหลงตัวเลขของวันท่ี   ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของปพุทธ
สักราชท่ีออกคําสั่ง 
 6)  ลงชื่อ  ใหลงลายมือชื่อผูออกคําสั่ง  และพิมพชื่อเต็มของเจาของ 
ลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ 
 7)  ตําแหนง   ใหลงตําแหนงของผูออกคําสั่ง 
 
  4.2. ระเบียบ  คือ   บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีวางไว  โดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายหรือไมก็ได  เพ่ือถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา  ใชกระดาษตราครุฑ  โดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 
 1)   ระเบียบ   ใหลงชื่อสวนราชการท่ีออกระเบียบ 
 2)   วาดวย   ใหลงชื่อของระเบียบ 
 3)   ฉบับท่ี   ถาเปนระเบียบท่ีกลาวถึงเปนครั้งแรกในเรื่องนั้น  ไมตองลงวาเปน
ฉบับท่ีเทาใด แตถาเปนระเบียบเรื่องเดียวกันท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม  ใหลงเปน  ฉบับท่ี 2  และถัด ๆ ไป 
ตามลําดับ  
 4)   พ.ศ.   ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชท่ีออกระเบียบ 
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 5)   ขอความ   ใหอางเหตุผลโดยยอ  เพ่ือแสดงถึงความมุงหมายท่ีตองออก
ระเบียบ  และอางถึงกฎหมายท่ีใหอํานาจออกระเบียบ (ถามี) 
 6)   ขอ   ใหเรียงขอความท่ีจะใชเปนระเบียบเปนขอ ๆ โดยใหขอ 1 เปนชื่อ
ระเบียบ ขอ 2 เปนวันใชบังคับกําหนดวาใหใชบังคับตั้งแตเม่ือใด และขอสุดทาย เปนขอผูรักษาการ
ระเบียบใดถามีมากขอหรือหลายเรื่องจะแบงเปนหมวดก็ได  โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอ
สุดทาย  
 7)   ประกาศ  ณ  วันท่ี   ใหลงตัวเลขของวันท่ี  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลข
ของปพุทธศักราชท่ีออกระเบียบ 
 8)   ลงชื่อ  ใหลงลายมือชื่อผูออกระเบียบ  และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือ
ชื่อไวใตลายมือชื่อ   
 9)   ตําแหนง   ใหลงตําแหนงของผูออกระเบียบ 
 
  4.3 ขอบังคับ    คือ   บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีกําหนดใหใช   โดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายท่ีบัญญัติใหกระทําได  ใชกระดาษตราครุฑ    โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
 1)   ขอบังคับ   ใหลงชื่อสวนราชการท่ีออกขอบังคับ 
 2)   วาดวย   ใหลงชื่อของขอบังคับ 
 3)   ฉบับท่ี   ถาเปนขอบังคับท่ีกลาวถึงเปนครั้งแรกในเรื่องนั้น  ไมตองลงวาเปน
ฉบับท่ีเทาใด แตถาเปนขอบังคับเรื่องเดียวกันท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติมใหลงเปนฉบับท่ี 2 และท่ีถัด ๆ ไป 
ตามลําดับ 
 4)   พ.ศ.  ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชท่ีออกขอบังคับ 
 5)   ขอความ   ใหอางเหตุผลโดยยอเพ่ือแสดงถึงความมุงหมายท่ีตองออก
ขอบังคับ  และอางถึงกฎหมายท่ีใหอํานาจออกขอบังคับ 
 6)   ขอ   ใหเรียงขอความท่ีจะใชบังคับเปนขอ ๆ โดยใหขอ 1 เปนชื่อขอบังคับขอ 
2 เปนวันใชบังคับกําหนดวาใหใชบังคับตั้งแตเม่ือใด  และขอสุดทายเปนขอผูรักษาการ  ขอบังคับใดถา
มีมากขอหรือหลายเรื่องจะแบงเปนหมวดก็ได  โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทาย 
 7)   ประกาศ  ณ  วันท่ี   ใหลงตัวเลขของวันท่ี  ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของ
ปพุทธศักราชท่ีออกขอบังคับ 
 8)   ลงชื่อ   ใหลงลายมือชื่อผูออกขอบังคับ  และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือ
ชื่อ  ไวใตลายมือชื่อ 
 9)   ตําแหนง   ใหลงตําแหนงของผูออกขอบังคับ 
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 5. หนังสือประชาสัมพันธ 
 หนังสือประชาสัมพันธ  ใหใชตามแบบท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมาย
กําหนดไวโดยเฉพาะ 
  หนังสือประชาสัมพันธมี 3 ชนิด ประกาศ  แถลงการณ  และขาว 
 5.1 ประกาศ   คือ  บรรดาขอความท่ีทางราชการประกาศหรือชี้แจงใหทราบหรือ
แนะแนวทางปฏิบัติ  ใชกระดาษตราครุฑ  โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 
 1)  ประกาศ  ใหลงชื่อสวนราชการท่ีออกประกาศ 
 2)  เรื่อง   ใหลงชื่อเรื่องท่ีประกาศ 
 3)  ขอความ   ใหอางเหตุผลท่ีตองออกประกาศ และขอความท่ีประกาศ 
 4)  ประกาศ  ณ  วันท่ี    ใหลงตัวเลขของวันท่ี  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลข
ของปพุทธศักราชท่ีออกประกาศ 
 5)  ลงชื่อ   ใหลงลายมือชื่อผูออกประกาศ  และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือ
ชื่อไวใตลายมือชื่อ 
 6)  ตําแหนง  ใหลงตําแหนงของผูออกประกาศ 
 ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหทําเปนแจงความ ใหเปลี่ยนคําวาประกาศ เปนแจงความ 
 

  5.2 แถลงการณ  คือ  บรรดาขอความท่ีทางราชการแถลง  เพ่ือทําความเขาใจใน
กิจการของทางราชการหรือเหตุการณหรือกรณีใดๆ  ใหทราบชัดเจนโดยท่ัวกัน ใชกระดาษตราครุฑ  
โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
 1)  แถลงการณ   ใหลงชื่อสวนราชการท่ีออกแถลงการณ 
 2)  เรื่อง   ใหลงชื่อเรื่องท่ีออกแถลงการณ 
 3)  ฉบับท่ี  ใช ในกรณี ท่ีจะตองออกแถลงการณหลายฉบับในเรื่องเดียวท่ี
ตอเนื่องกัน ใหลงฉบับท่ีเรียงตามลําดับไวดวย 
 4)  ขอความ  ใหอางเหตุผลท่ีตองออกแถลงการณและขอความท่ีแถลงการณ 
 5)  สวนราชการท่ีออกแถลงการณ   ใหลงชื่อสวนราชการท่ีออกแถลงการณ 
 6)  วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของป
พุทธศักราชท่ีออกแถลงการณ 
 

 5.3 ขาว   คือ  บรรดาขอความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ ใหจัดทํา
ตามแบบท่ี ๙ ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
 1)  ขาว  ใหลงชื่อสวนราชการท่ีออกขาว 
 2)  เรื่อง   ใหลงชื่อเรื่องท่ีออกขาว 
 3)  ฉบับท่ี   ใชในกรณีท่ีจะตองออกขาวหลายฉบับในเรื่องเดียวท่ีตอเนื่องกันใหลง
ฉบับท่ี เรียงตามลําดับไวดวย 
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 4)  ขอความ   ใหลงรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องของขาว 
 5)  สวนราชการท่ีออกขาว    ใหลงชื่อสวนราชการท่ีออกขาว 
 6)  วัน เดือน ป   ใหลงตัวเลขของวันท่ี   ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของป
พุทธศักราชท่ีออกขาว 
 

6. หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 
 หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ  คือหนังสือท่ีทางราชการ
ทําข้ึนนอกจากท่ีกลาวมาแลวขางตน  หรือหนังสือท่ีหนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการหรือ
บุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ และสวนราชการรับไวเปนหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิดคือ  
หนังสือรับรอง รายงานการประชุม  บันทึก หนังสืออ่ืน ดังนี้ 
 6.1 หนังสือรับรอง   คือ  หนังสือท่ีสวนราชการออกใหเพ่ือรับรองแกบุคคล   
นิติบุคคลหรือหนวยงาน  เพ่ือวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดใหปรากฏแกบุคคลโดยท่ัวไปไมจําเพาะ
เจาะจง  ใชกระดาษตราครุฑ โดยกรอกรายละเอียดดังนี ้
 1)  เลขท่ี   ใหลงเลขท่ีของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ  เริ่มตั้งแตเลข 1 เรียงเปน
ลําดับไปจนถึงสิ้นปปฏิทิน  ทับเลขปพุทธศักราชท่ีออกหนังสือรับรอง  หรือลงเลขท่ีของหนังสือท่ัวไป
ตามแบบหนังสือภายนอกอยางหนึ่งอยางใด 
 2)  สวนราชการเจาของหนังสือ   ใหลงชื่อของสวนราชการ  ซ่ึงเปนเจาของ
หนังสือนั้น  และจะลงสถานท่ีตั้งของสวนราชการเจาของหนังสือดวยก็ได 
 3)  ขอความ   ใหลงขอความข้ึนตนวา  หนังสือฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวาแลวตอ
ดวยชื่อบุคคล  นิติบุคคล  หรือหนวยงานท่ีทางราชการรับรอง  ในกรณีเปนบุคคลใหพิมพชื่อเต็ม  โดย
มีคํานําหนานาม  ชื่อ  นามสกุล   ตําแหนงหนาท่ี   และสังกัดหนวยงานท่ีผูนั้นทํางานอยูอยางชัดเจน  
แลวจึงลงขอความทีรับรอง   
 4)  ใหไว   ณ  วันท่ี    ใหลงตัวเลขของวันท่ี  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของป
พุทธศักราชท่ีออกหนังสือรับรอง 
 5)  ลงชื่อ    ใหลงลายมือชื่อหัวหนาสวนราชการผูออกหนังสือหรือผูท่ีไดรับ
มอบหมาย  และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ 
 6)  ตําแหนง    ใหลงตําแหนงของผูลงลายมือชื่อในหนังสือ 
 7)  รูปถายและลายมือชื่อผูไดรับการรับรอง   ในกรณีท่ีการรับรองเปนเรื่องสําคัญ
ท่ีออกใหแกบุคคลใหติดรูปถายของผูท่ีไดรับการรับรอง  ขนาด  4 x 6  เซนติเมตร  หนาตรง  ไมสวม
หมวก  ประทับตราชื่อสวนราชการท่ีออกหนังสือบนขอบลางดานขวาของรูปถายคาบตอลงบน
แผนกระดาษและให  ผูนั้นลงลายมือชื่อไวใตรูปถายพรอมท้ังพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใต
ลายมือชื่อดวย 
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 6.2 รายงานการประชุม   คือ   การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวม
ประชุม และมติของท่ีประชุมไวเปนหลักฐาน  โดยกรอกรายละเอียด  ดังนี้ 
 1)  รายงานการประชุม   ใหลงชื่อคณะท่ีประชุมหรือชื่อการประชุมนั้น 
 2)  ครัง้ท่ี ใหลงครั้งท่ีประชุม   
 3)  เม่ือ ใหลงวันเดือนปท่ีประชุม 
 4)  ณ  ใหลงสถานท่ีท่ีประชุม 
 5)  ผูมาประชุม  ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูไดรับแตงต้ังเปนคณะท่ีประชุม
ซ่ึงมาประชุม ในกรณีท่ีมีผูมาประชุมแทนใหลงชื่อผูมาประชุมแทน  และลงวามาประชุมแทนผูใดหรือ
ตําแหนงใด 
 6)  ผูไมมาประชุม  ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูท่ีไดรับการแตงตั้งเปนคณะท่ี
ประชุมซ่ึงมิไดมาประชุมพรอมท้ังเหตุผล  (ถามี) 
 7)  ผูเขารวมประชุม   ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูท่ีมิไดรับการแตงตั้งเปน
คณะท่ีประชุมซ่ึงไดเขารวมประชุม  (ถามี) 
 8)  เริ่มประชุมเวลา  ใหลงเวลาท่ีเริ่มประชุม 
 9)  ขอความ  ใหบันทึกขอความท่ีประชุม  โดยปกติใหเริ่มตนดวยประธานกลาว
เปดประชุม  และเรื่องท่ีประชุม  กับมติหรือขอสรุปของท่ีประชุมในแตละเรื่องตามลําดับ 
 10)  เลิกประชุมเวลา  ใหลงเวลาท่ีเลิกประชุม 
 11)  ผูจดรายงานการประชุม   ใหลงชื่อผูจดรายงานการประชุมครั้งนั้น 
 
  6.3 บันทึก   คือ  ขอความซ่ึงผู ใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา  หรือ
ผูบังคับบัญชาสั่งการแกผูใตบังคับบัญชา หรือขอความท่ีเจาหนาท่ีหรือหนวยงานระดับต่ํากวาสวน
ราชการระดับกรมติดตอกันในการปฏิบัติราชการ  โดยปกติใหใชกระดาษบันทึกขอความ  และใหมี
หัวขอดังตอไปนี้ 
 1)  ชื่อหรือตําแหนงท่ีบันทึกถึง    
 2)  สาระสําคัญของเรื่อง  ใหลงใจความของเรื่องท่ีบันทึกถามีเอกสารประกอบก็
ใหระบุไวดวย 
 3)  ชื่อและตําแหนง   ใหลงลายมือชื่อและตําแหนงของผูบันทึก  และในกรณีท่ีไม
ใชกระดาษบันทึกขอความ  ใหลงวัน  เดือน  ป  ท่ีบันทึกไวดวย 
 การบันทึกตอเนื่อง  โดยปกติใหบันทึกระบุคําข้ึนตน  ใจความบันทึก  และลงชื่อ
เชนเดียวกับท่ีไดกลาวไวขางตน  และใหลงวัน เดือน ป กํากับใตลายมือชื่อผูบันทึก  หากไมมีความเห็น
ใดเพ่ิมเติมใหลงชื่อและ วัน เดือน ป กํากับเทานั้น 
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 6.4 หนังสืออ่ืน  คือ  หนังสือหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีเพ่ือเปนหลักฐานในทางราชการ  ซ่ึงรวมถึง  ภาพถาย  ฟลม  แถบบันทึกเสียง  แถบ
บันทึกภาพดวย  หรือ หนังสือของบุคคลภายนอกท่ียื่นตอเจาหนาท่ีและเจาหนาท่ีไดรับเขาทะเบียนรับ
หนังสือของทางราชการแลวมีรูปแบบตามท่ีกระทรวง  ทบวง  กรมจะกําหนดข้ึนใชตามความเหมาะสม   
เวนแตมีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องใหทําตามแบบเชน  โฉนด  แผนท่ี  แบบ  แผนผัง  สัญญา  
หลักฐานการสืบสวนและสอบสวนและคํารอง  เปนตน   
 

7. บทเบ็ดเตล็ด 
  หนังสือท่ีตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ  เปนหนังสือท่ีตองจัดสงและดําเนินการทาง 
สารบรรณดวยความรวดเร็วเปนพิเศษ  แบงเปน 3 ประเภท คือ 
  1.  ดวนท่ีสุด  ใหเจาหนาท่ีปฏิบัติในทันทีท่ีไดรับหนังสือนั้น 
  2.  ดวนมาก   ใหเจาหนาท่ีปฏิบัติโดยเร็ว 
  3.  ดวน        ใหเจาหนาท่ีปฏิบัติเร็วกวาปกติ  เทาท่ีจะทําได 
 

 ใหระบุชั้นความเร็วดวยตัวอักษรสีแดงขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพโปง 32 พอยท  ใหเห็นไดชัด
บนหนังสือและบนซอง  โดยใหระบุคําวา  ดวนท่ีสุด  ดวนมาก  หรือดวน   
 ในกรณีท่ีตองการใหหนังสือสงถึงผูรับภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหระบุคําวา  ดวนภายใน  
แลวลง วัน เดือน ป และกําหนดเวลาท่ีตองการใหหนังสือนั้นไปถึงผูรับ  กับเจาหนาท่ีสงถึงผูรับ  ซ่ึงระบุ
บนหนาซองภายในเวลาท่ีกําหนด 
 

 เรื่องราชการท่ีจะดําเนินการหรือส่ังการดวยหนังสือไดไมทัน  ใหสงขอความทาง
เครื่องมือสื่อสาร  เชน  โทรเลข  วิทยุโทรเลข   โทรพิมพ  โทรศัพท  วิทยุสื่อสาร  วิทยุกระจายเสียง  
หรือวิทยุโทรทัศน  เปนตน  และใหผูรับปฏิบัติเชนเดียวกับไดรับหนังสือในกรณีท่ีจําเปนตองยืนยัน 
เปนหนังสือ  ใหทําหนังสือยืนยันตามไปทันที 
 การสงขอความทางเครื่องมือสื่อสารซ่ึงไมมีหลักฐานปรากฏชัดแจง  เชน ทางโทรศัพท  
วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง หรือ วิทยุโทรทัศน  เปนตน  ใหสงและผูรับบันทึกขอความไวเปน
หลักฐาน 
 หนังสือท่ีจัดทําข้ึนโดยปกติใหมีสําเนาคูฉบับเก็บไวท่ีตนเรื่อง 1 ฉบับ  และใหมีสําเนาเก็บ
ไวท่ีหนวยงานสารบรรณกลาง 1 ฉบับ 
 สําเนาคูฉบับใหผูลงชื่อลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อยอ  และใหผูราง  ผูพิมพ  และผูตรวจ
ลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อยอไวท่ีขางทายขอบลางดานขวาของหนังสือ 
 หนังสือท่ีเจาของหนังสือเห็นวา  มีสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของควรไดรับทราบดวย 
โดยปกติใหสงสําเนาไปใหทราบโดยทําเปนหนังสือประทับตรา 
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 สําเนาหนังสือนี้ใหมีคํารับรองวา  สําเนาถูกตอง  โดยใหเจาหนาท่ีตั้งแตระดับ 2 หรือ
เทียบเทาข้ึนไป ซ่ึงเปนเจาของเรื่องลงลายมือชื่อรับรอง  พรอมท้ังลงชื่อตัวบรรจงและตําแหนงท่ีขอบ
ลางของหนังสือ 
 

 หนังสือเวียน  คือ หนังสือท่ีมีถึงผูรับเปนจํานวนมาก มีใจความอยางเดียวกัน ใหเพ่ิมรหัส
ตัวพยัญชนะ ว  หนาเลขทะเบียนหนังสือสง  ซ่ึงกําหนดเปนเลขท่ีหนังสือเวียนโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแตเลข 
1 เรียงเปนลําดับไปจนถึงสิ้นปปฏิทิน  หรือใชเลขท่ีของหนังสือท่ัวไปตามแบบหนังสือภายนอกอยาง
หนึ่งอยางใด 
 เม่ือผูรับไดรับหนังสือเวียนแลวเห็นวาเรื่องนั้น  จะตองใหหนวยงานหรือบุคคลในบังคับ
บัญชาในระดับตาง ๆ ไดรับทราบดวย  ก็ใหมีหนาท่ีจัดทําสําเนาหรือจัดสงใหหนวยงานหรือบุคคล
เหลานั้นโดยเร็ว 
 

 หนังสือภาษาตางประเทศ  ใหใชกระดาษตราครุฑ 
หนังสือท่ีเปนภาษาอังกฤษ สําหรับหนังสือท่ีเปนภาษาอ่ืนๆ ซ่ึงมิใชภาษาอังกฤษ  ใหเปนไปตาม
ประเพณีนิยม 
 


