
การรับ – ส่งหนังสือราชการ 
 

“งานสารบรรณ” คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดท า การรับ การส่งการ
เก็บรักษา การยืม และการท าลายเอกสาร 

จากความหมายของ “งานสารบรรณ” สามารถเห็นถึงขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณว่า
เกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง เริ่มตั้งแต ่
1. การผลิตหรือจัดท าเอกสาร (พิจารณา – คิด – ร่าง เขียน ตรวจร่าง – พิมพ์ ส าเนา – เสนอ – ลงนาม) 
2. การส่ง (ตรวจสอบ – ลงทะเบียนส่ง – ลงวัน เดือน ปี – บรรจุซอง – น าส่ง) 
3. การรับ (ตรวจ – ลงทะเบียน – เสนอ – แจกจ่าย) 
4. การเก็บรักษา และการยืม 

ปัจจุบันการปฏิบัติงานสารบรรณของหน่วยงานต่างๆ ถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 โดยจะใช้หนังสือราชการเป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างหน่วยงานภายนอก
และภายในองค์กร 

“หนังสือราชการ” คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 
1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานภายนอกซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก 
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
4. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ รวมถึงเอกสารที่ประชาชนทั่วไปมีมาถึง
ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่รับไว้เป็นหลักฐานด้วย 

หนังสือราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณมี 6 ชนิด คือ 
1. หนังสือภายนอก ใช้ในการติดต่อราชการทั่วไป โดยใช้กระดาษตราครุฑ 
2. หนังสือภายใน ใช้ในการติดต่อราชการภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึก 
ข้อความ 
3. หนังสือประทับตรา ใช้ในการติดต่อราชการเฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เรื่องส าคัญ 
4. หนังสือสั่งการ ได้แก่ ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ 
5. หนังสือประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว 
6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดท าขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ หนังสือรับรองรายงานการประชุม 
บันทึก และหนังสืออ่ืน 
การรับหนังสือ 

หนังสือรับ คือ หนังสือได้รับเข้ามาจากภายนอก ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางปฏิบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนนี้ 
1. จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพ่ือด าเนินการก่อนหลัง และให้ผู้เปิดซองตรวจเอกสาร 
หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือเพ่ือด าเนินการให้ถูกต้อง หรือ
บันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐาน และจะด าเนินการเรื่องนั้นต่อไป 
2. ประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
2.1 เลขรับ ให้ลงเลขท่ีรับตามที่รับในทะเบียน 
2.2 วันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีที่รับหนังสือ 
2.3 เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ 



3. ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
3.1 ทะเบียนหนังสือรับ วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวัน เดือน ปีที่ลงทะเบียน 
3.2 ทะเบียนรับ ให้ลงเลขล าดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงล าดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทินเลขทะเบียนของ
หนังสือรับจะต้องตรงกับเลขท่ีในตรารับหนังสือ 
3.3 ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือที่รับเข้ามา 
3.4 ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปี ของหนังสือที่รับเข้ามา 
3.5 จาก ให้ลงต าแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีต าแหน่ง 
3.6 ถึง ให้ลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีต าแหน่ง 
3.7 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ 
3.8 การปฏิบัติให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
3.9 หมายเหตุให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 
4. จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการ โดยให้ลงชื่อหน่วยงานที่รับ
หนังสือในช่อง การปฏิบัติ ถ้ามีชื่อบุคคล หรือต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการรับหนังสือให้ลงชื่อหรือต าแหน่งไว้
ด้วยการส่งหนังสือท่ีลงทะเบียนรับแล้วไปให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามวรรคหนึ่งจะส่งโดยใช้สมุด
ส่งหนังสือ หรือให้ผู้รับหนังสือลงชื่อรับและวัน เดือน ปีที่รับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในทะเบียนรับหนังสือก็ได้ 
ถ้าหนังสือรับนั้นจะต้องด าเนินเรื่องใดหน่วยงานนั้นเองจนถึงขั้นได้ตอบหนังสือไปแล้วให้ลงทะเบียนว่าได้
ส่งออกไปโดยหนังสือท่ีเท่าใด วัน เดือน ปีใด 
5. การรับหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน เมื่อผู้รับได้รับหนังสือจากหน่วยงานสารบรรณกลางแล้ว ให้
ปฏิบัติตามวิธีการที่กล่าวข้างต้นโดยอนุโลม 
วัตถุประสงค์ของการลงรับหนังสือราชการ 
1. เพ่ือเป็นหลักฐานทางราชการในการยืนยันการรับหนังสือเข้า 
2. ป้องกันหนังสือราชการสูญหาย 
3. ง่ายต่อการสืบค้น เมื่อต้องการต้นเรื่องของหนังสือราชการ 
4. ท าให้งานสารบรรณเป็นระบบ 
 

การส่งหนังสือ 
หนังสือส่ง คือ หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก ให้ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ 

1. ให้เจ้าของเรื่องตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ รวมทั้งสิ่งที่จะส่งไปด้วยให้ครบถ้วน แล้วส่งเรื่องให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางเพื่อส่งออก 
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางได้รับเรื่องแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 
2.1 ลงทะเบียนส่งหนังสือในทะเบียนหนังสือส่ง โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
2.1.1 ทะเบียนหนังสือส่ง วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวันที่ เดือน ปีที่ลงทะเบียน 
2.1.2 เลขทะเบียนส่ง ให้ลงเลขล าดับของทะเบียนหนังสือส่งเรียงล าดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏทิิน 
2.1.3 ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะ และเลขประจ าของส่วนราชการเจ้าของเรื่องในหนังสือที่จะส่งออก ถ้าไม่มีที่
ดังกล่าว ช่องนี้จะว่าง 
2.1.4 ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีที่จะส่งหนังสือออก 
2.1.5 จาก ให้ลงต าแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีต าแหน่ง 
2.1.6 ถึง ให้ลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีท่ีไม่มีต าแหน่ง 
2.1.7 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ 



2.1.8 การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
2.1.9 หมายเหตุให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 
2.2 ลงเลขที่ และวัน เดือน ปี ในหนังสือที่จะส่งออกทั้งในต้นฉบับ และส าเนาคู่ฉบับให้ตรงกับเลขทะเบียนส่ง 
และวัน เดือน ปีในทะเบียนหนังสือส่งตามข้อ 2.1.2 และข้อ 2.1.4 การท าส าเนาเอกสารส าเนา คือ เอกสารที่
จัดท าขึ้นเหมือนกับต้นฉบับ ไม่ว่าจะท าจากต้นฉบับ ส าเนาคู่ฉบับ หรือจากส าเนาอีกชั้นหนึ่ง ในกรณีมีความ 
จ าเป็นต้องใช้เอกสารราชการนั้นๆ เพ่ิมขึ้น และไม่ได้จัดท าไว้หลายฉบับจ าเป็นต้องจัดท าส าเนาขึ้นเพ่ือใช้เป็น
หลักฐานในการประกอบการพิจารณาของทางราชการท าได้ดังนี้ 
1. จัดท าพร้อมตน้ฉบับ เช่น พิมพ์ต้นฉบับพร้อมส าเนาด้วยการใช้กระดาษคาร์บอน 
2. วิธีถ่ายจากต้นฉบับ เช่น การถ่ายด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร 
3. วิธี Scan ด้วยคอมพิวเตอร์ 
ส าเนาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. “ส าเนาคู่ฉบับ” เป็นส าเนาที่จัดท าพร้อมกับต้นฉบับ และเหมือนต้นฉบับ ผู้ลงลายมือชื่อใน 
ต้นฉบับจะลงลายมือชื่อไว้ และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจลงลายมือชื่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของ 
หนังสือ 
2. “ส าเนา” เป็นส าเนาที่ส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่จัดท าขึ้น ส าเนานี้อาจท าขึ้นด้วยการถ่าย 
คัด อัดส าเนา หรือด้วยวิธีอ่ืนใด ส าเนาชนิดนี้โดยปกติต้องมีการรับรองความถูกต้องด้วยการรับรองส าเนา ให้มี
ค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” โดยให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องที่ท า
ส าเนานั้น ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจง ต าแหน่งและวัน เดือน ปี ที่รับรอง และโดยปกติให้มี
ค าว่า “ส าเนา” ไว้ที่กึ่งกลางหน้าเหนือบรรทัดแรกของส าเนาหนังสือด้วยหนังสือที่หน่วยงานจัดท าขึ้นควรมี
ส าเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่หน่วยงาน ต้นเรื่อง 1 ฉบับ และมีชื่อเรื่องผู้ร่าง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจ ไว้ที่ข้างท้ายขอบล่าง
ด้านขวาของหนังสือหนังสือที่มีภาควิชา/หน่วยงานอ่ืนเกี่ยวข้องด้วย ถ่ายส าเนาแจ้งไปให้ทราบด้วยโดยท าเป็น
หนังสือประทับตรา หรือรองคณบดีฝ่ายบริหารลงนามแล้วการรับรองส าเนาถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 2 
หรือเทียบเท่าข้ึนไปท่ีเป็นเจ้าของเรื่องลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจงและต าแหน่งที่ขอบล่างของ
หนังสือด้วยประเภทและรูปแบบของหนังสือราชการ 
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 
1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก 
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
4. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
6. ข้อมูลข่าวสารหรอหนังสือท่ีได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
หนังสือราชการ มี 6 ชนิด 
1. หนังสือภายนอก 
2. หนังสือภายใน 
3. หนังสือประทับตรา 
4. หนังสือสั่งการ 
5. หนังสือประชาสัมพันธ์ 
6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 



หนังสือภายนอก หมายถึง หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็น 
หนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึง 
บุคคลภายนอก (ซึ่งขนาดของครุฑในหนังสือราชการภายนอก จะมีขนาดมาตรฐาน 3 เซน็ติเมตร) 
ลักษณะการใช้หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และ 
ระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เรื่องส าคัญ ได้แก่ 
1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
2. การส่งส าเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร 
3. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการส าคัญ หรือการเงิน 
4. การแจ้งผลงานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบ 
5. การเตือนเรื่องท่ีค้าง 
6. เรื่องซ่ึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไปก าหนด โดยท าเป็นค าสั่ง (ให้ใช้หนังสือประทับตรา) 
หนังสือสั่งการ มี 3 ชนิด คือ 
 1. ค าสั่ง 
 2. ระเบียบ 
 3. ข้อบังคับ 

ค าสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย (ใช้กระดาษตราครุฑ 
มาตรฐาน 3 เซ็นติเมตร) 

ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะอาศัยอ านาจของกฎหมายหรือไม่ก็ 
ได้เพ่ือถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจ า (ใช้กระดาษตราครุฑ มาตรฐาน 3 เซ็นติเมตร )ข้อบังคับ คือ 
บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดให้ใช้โดยอาศัยอ านาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระท าได้ (ใช้กระดาษ
ตราครุฑ มาตรฐาน 3 เซ็นติเมตร) 

หนังสือที่เจาหน้าทีท่ าขึน้หรอืรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทางราชการท าขึ้น (นอกจาก
หนังสือ หรือหนังสือที่หน่วยงานอ่ืนใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ  ่ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ และสวน
ราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด คือ 
1. หนังสือรับรอง 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึก 
4. หนังสืออ่ืน 

หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้ เ พ่ือรับรองแก่บุคคล หรือหน่วยงาน เพ่ือ
วัตถุประสงค์อย่างใด ให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จ าเพาะเจาะจง (ใช้กระดาษตราครุฑ)รายงานการประชุม 
คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วม ประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน 

บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานระดับต่ า กว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันใน 
การปฏิบัติราชการ (ใช้กระดาษบันทึกข้อความ) 

หนังสืออ่ืน คือ หนังสือหรือเอกสารอ่ืนใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพ่ือเป็น
หลักฐานในทางราชการ ซึ่งรวมถึงภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ และสื่อกลางบันทึกข้อมูล
ด้วย หรือ หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ และเจ้ าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของทาง
ราชการแล้วมีรูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง กรม จะก าหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสม เว้นแต่มีแบบตาม 



กฎหมายเฉพาะเรื่องให้ท าตามแบบ เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนสอบสวน 
และค าร้อง เป็นต้น 
การบันทึกเสนอหนังสือราชการ 
เนื่องจากผู้บังคับบัญชามีหนังสือราชการที่จะต้องพิจารณา วินิจฉัย สั่งการ หรือรับทราบเป็น 
จ านวนมากท าให้ไม่มีเวลาที่จะดูรายละเอียดที่น าเสนอมาทุกเรื่องได้ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้บันทึกเสนอ 
ที่จะต้องย่อเรื่อง สรุปประเด็นที่ส าคัญ และเรียบเรียงใหม่ให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาสามารถอ่านเข้าใจ 
ได้ง่าย และสะดวกแก่การพิจารณาสั่งการ 
หลักการบันทึกเสนอหนังสือราชการมีขั้นตอนส าคัญ 3 ประการ คือ 
1. ขั้นตอนก่อนบันทึกเสนอ 
2. ขั้นตอนการบันทึกเสนอ 
3. ขั้นตอนการน าเสนอ 
ขั้นตอนก่อนบันทึกเสนอ 
1. ให้จัดล าดับความส าคัญ/ความเร่งด่วน ของหนังสือแต่ละชนิด 
2. ควรตั้งประเด็นของเรื่องให้ได้ว่าอะไร เมื่อไร ที่ไหน ใคร ท าไม อย่างไร เป็นข้อ ๆ ไว้ก่อน 
3. อ่านหรือศกึษาเรื่องทั้งหมดให้ละเอียดและให้เข้าใจ 
4. ต้องจับประเด็นส าคัญของเรื่องให้ได้ 
5. หากเป็นเรื่องทีเ่คยติดต่อไปมาระหว่างส่วนราชการ ต้องหาเรื่องเดิมเพ่ือประกอบการเสนอ 
6. เรื่องใดทีมี่การอ้างถึงกฎ/ระเบียบ ให้ค้นหากฎหรือระเบียบนั้นๆ เพ่ือน าประกอบการเสนอ 
ขั้นตอนการบันทกึเสนอ 
1. เรื่องให้ทีก่ระชับ และล าดับความเป็นมาก่อนหลัง ให้เข้าใจง่าย 
2. ข้อความทีจ่ะบนัทึกเสนอไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับความตามหนังสือ เดิมที่มีมา เราสามรถจัดล าดับความใหม่ 
เพ่ือให้เกดิความเขา้ใจง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
3. ข้อความตอนใดที่เป็นความส าคัญของเรื่อง หากประสงค์จะให้พิจารณาสั่งการได้รวดเร็ว ให้ขีดเส้นใต้ไว้ให้
เห็นชัดเจน 
4. ควรเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาสั่งการ 
5. ควรเสนอแนะทางออกส าหรับการตัดสินใจและสั่งการ 
ขั้นตอนการน าเสนอ  
1. ให้เสนอเรื่อองตามระดับชั้นความเร็ว เช่น ด่วนที่สุด ด่วนมาก และด่วน 
2. ให้เสนอเรื่องตามประเภทชั้นความลับ เช่น ลับ ลับมาก ลับที่สุด 
3. ให้ตรวจสอบเอกสารที่แนบประกอบเรื่องให้ครบทุกครั้งกอ่นน าเสนอ 
 


