_______________________________

คูมือการปฏิบัติงาน

จัดทาดย
นางสาวชนัญชิดา พัฒน์พันธุ์พงศ์
จຌาหนຌาทีไบริหารงานทัไวเป
ลขานุการคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ิฉบับกຌเข/ปรับปรุง ครัๅงทีไ ๏ี

๎

ประวัติการกຌเข/ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานสารบรรณ
ํ. กຌเขครัๅงทีไ ํ วันทีไ ํ กันยายน ๎๑๑๔ รายละอียดการกຌเข/ปรับปรุง ดังนีๅ
ํ.ํ ความสาคัญของงานสารบรรณ
ํ.๎ ความรูຌบืๅองตຌนกีไยวกับลขานุการ
ํ.๏ ปัญหาละนวทางการกຌเข฿นการปฏิบัติงานสารบรรณ
๎. กຌเขครัๅงทีไ ๎ วันทีไ ๎๐ สิงหาคม ๎๑๑๕ รายละอียดการกຌเข/ปรับปรุง ดังนีๅ
๎.ํ บทบาทของลขานุการ
๎.๎ วิธีปฏิบัติ฿นการรับคาสัไงดยตรงจากผูຌบังคับบัญชา
๎.๏ ปัญหาละนวทางการกຌเข฿นการปฏิบัติงานลขานุการ
๏. กຌเขครัๅงทีไ ๏ วันทีไ ํ๐ มีนาคม ๎๑๒์ รายละอียดการกຌเข/ปรับปรุง ดังนีๅ
การรับหนังสือ ประภม ละกระบวการของหนังสือราชการ

๏

คานา
คู มื อ การปฏิ บั ติ ง านสารบรรณฉบั บ นีๅ ป็ น อกสารของทางหน ว ยงานคณะวิ ศ วกรรมศาตร์ สถาบั น
ทคนลยีปทุมวัน ซึไงเดຌจัดทาขึๅนพืไอป็นขຌอมูลบืๅองตຌน฿นรืไองงานสารบรรณ งานสารบรรณอิลใกทรอนิกส์ งาน
ลขานุการ ละงานประชุม พืไอป็น การจัดระบบงาน฿หຌงายตอการปฏิบัติ ดยจะบรรยายวิธีการทางานอยาง
ละอียดทุกขัๅนตอน พืไอ฿หຌผูຌปฏิบัติงานสามารถนาเป฿ชຌ฿นการจัดวางระบบงาน รูຌจักวิธีการทางาน฿หຌงาย จัดระบบ
อกสาร฿หຌป็นทีไป็นทาง สามารถคຌนหาเดຌงาย ฝຄกฝนตนอง฿หຌป็นคนมีระบี ยบซึไงป็นการบริหารวลาอยางมี
ประสิทธิภาพละมีประสิทธิผล
หากมีความคลาดคลืไอน฿นถຌอยคาหรือขຌอความของคูมือประการ฿ด หรือหากมีขຌอสนอนะทีไจะป็ น
ประยชน์ตอการปรับปรุงกຌเข ผูຌจัดทาขอนຌอมรับเวຌดຌวยความยินดี ละพรຌอมทีไจะปรับปรุงกຌเขพืไอความถูกตຌอง
สมบูรณ์ตอเป

นางสาวชนัญชิดา พัฒนพันธุ์พงศ์
จຌาหนຌาทีไบริหารงานทัไวเป คณะวิศวกรรมศาสตร์

๐

สารบัญ
หนຌา
ประวัติการกຌเข/ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานสารบรรณ
งานสารบรรณ
ความหมายระบบงานสารบรรณอิลใกทรอนิกส์
ความรูຌบืๅองตຌนกีไยวกับลขานุการ
ปัญหาละนวทางการกຌเข฿นการปฏิบัติงานลขานุการ
การปฏิบัติงานดຌานการประชุม
ปัญหาละนวทางการกຌเข฿นการปฏิบัติงานสารบรรณ

๎
๑
๒
ํ๑
ํ๔
๎์
๎๎

๑

งานสารบรรณ
ความสาคัญของงานสารบรรณ
การปฏิบัติราชการ฿นปัจจุบัน อาจกลาวเดຌวาการขียนหนังสือป็นหัว฿จสาคัญของการปฏิบัติราชการ
พราะงานสวน฿หญจะกีไยวกับหนังสือ ละปัญหาทีไกิดขึๅนมักจะกีไยวกับหนังสือ ดยฉพาะการขียนหนังสือ ชน
เมรูຌวาจะขียนอยางเร ขียนลຌว฿ชຌเมเดຌตຌองกຌเข ซึไงสรຌา งความหงุดหงิด฿หຌกับผูຌขียน ละอาจสรຌางความเมพอ฿จ
฿หຌกับหัวหนຌางานนืไองจากทา฿หຌงานลาชຌา ดังนัๅน การขียนหนังสือจึงมีความสาคัญละจาป็นคอนขຌางมากสาหรับผูຌทีไ
ป็นขຌาราชการ บุคลากร฿นงานบริหารละงานลขานุการซึไงงานทีไมีหนຌาทีไ ความรับผิดชอบกีไยวกับงานสารบรรณ
คูมือการปฏิบัติงานสารบรรณขึๅนมาพืไอ฿ชຌป็นนวทางสาหรับการปฏิบัติงาน ละสถาบันเดຌมีนยบาย฿หຌทุก
หนว ยงาน฿ชຌ ระบบงานสารบรรณอิลใกทรอนิกส์พืไอชวยพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดຌานการบริ หารงาน
อกสาร฿หຌดานินเปอยางสะดวก รวดรใว ประหยัดวลา มีความถูกตຌองทั นสมัย ป็นระบบละมีประสิทธิภาพ
ยิไงขึๅนละจากการทีไคณะวิศวกรรมศาสตร์เดຌนาระบบงานสารบรรณอิลใกทรอนิกส์มาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบันนัๅน
สงผล฿หຌการปฏิบัติงานมีความคลองตัว สะดวก รวดรใว ประหยัดทัๅงวลาละกระดาษ ตกใยังมีปัญหาอยูบຌาง฿น
สวนของผูຌขຌา฿ชຌระบบงานของบางสาขาวิชา/หนวยงาน ทีไยังเมขຌา฿จขัๅนตอนวิธีการ฿ชຌงานของระบบงานสารบรรณ
อิลใกทรอนิกส์

ความหมายของงานสารบรรณ
ความหมายของงานสารบรรณ ตามระบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๎๑๎๒
กຌเขพิไมติม ิฉบับทีไ๎ี พ.ศ. ๎๑๐๔ หมายถึง งานทีไกีไยวกับการบริหารงานอกสาร ริไมตัๅงตการจัดทา การรับ
การสง การกใบรักษา การยืม จนถึงการทาลาย ซึไงมีความหมายครอบคลุมถึงงานทีไกีไยวกับอกสารทัๅงหมด ซึไงริไม
ตัๅงตขบวนการริไมรก จนถึงขัๅนทาลายอกสาร ทัๅงนีๅพืไอทีไจะเม฿หຌมีการกใบอกสารทีไเมจาป็นเวຌ฿นสวนราชการ
ตอเป
ความสาคัญของงานสารบรรณ
แ. ป็นอกสารราชการ บันทึกงาน หลักฐานราชการอืไนโ ของหนวยงาน

๒

โ. ป็นครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการอຌางอิง
3. ป็นครืไองมือทีไชวย฿นการบริหารราชการ
4. ป็นหลักฐานราชการทีไมีคุณคา
5. ป็นครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการติดตอสืไอสาร
6. ป็นอกสารราชการ บันทึกงาน หลักฐานราชการอืไนโ ของหนวยงาน
7. ป็นครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการอຌางอิง
8. ป็นครืไองมือทีไชวย฿นการบริหารราชการ
9. ป็นหลักฐานราชการทีไมีคุณคา
10. ป็นครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการติดตอสืไอสาร

ความหมายระบบงานสารบรรณอิลใกทรอนิกส์
ระบบงานสารบรรณอิลใกทรอนิกส์ ฿ชຌ ลงรับจัดกใบอกสาร ขຌาระบบ ละ สามารถสงตอพืไอลงนาม฿น
อกสาร หรือ สงขຌาระบบหนังสือวียน มีระบบลงนามรับทราบ ฿นอกสาร ละ ฿นระบบบบออนเลน์ รองรับ
ระบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ดຌ ว ย งานสารบรรณ พ.ศ.๎๑๎๒ ละ ๎๑๐๔ ท างาน฿นลั ก ษณะ Web
Application สามารถรองรับการปฏิบัติงานของผูຌ฿ชຌงานเดຌพรຌอม โ กันเมจากัด user กาหนดสิทธิการ฿ชຌงาน ต
ละ มนูเดຌ ลดการ฿ชຌกระดาษ สะดวก฿นการจัดกใบคຌนหา
ขัๅนตอนการปฏิบัติงานสารบรรณ
ํ.การผลิตหรือจัดทาอกสาร
ํ.ํ รางหนังสือตามขຌอมูลทีไเดຌรับ
ํ.๎ พิมพ์ตามขຌอมูลทีไเดຌรับ ตรวจทานกอนนาสนอหัวหนຌาสาขาวิชาฯ ประทับตรา ราง พิมพ์
ตรวจทาน มุมลางขวาของหนังสือ ลงลายมือชืไอฉพาะ ราง พิมพ์
ํ.๏ หัวหนຌาสานักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจสอบความถูกตຌอง กรณีถูกตຌอง ตรวจทาน
ํ.๐ สนอคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาสัไงการ หรือลงนาม ิกรณีเดຌรับมอบอานาจี
ํ.๑ สนอรองอธิการบดีทีไรับผิดชอบพิจารณาสัไงการ หรือลงนาม ิกรณีเดຌรับมอบอานาจี
ํ.๒ สนออธิการบดีพิจารณาสัไงการ หรือลงนาม

๓

Flow Chart สดงขัๅนตอนละระยะวลา฿นการผลิตหรือจัดทาอกสาร
ริไม

รางหนังสือตามขຌอมูลทีไเดຌรับ
พิมพ์ / ตรวจทาน/ประทับตรา ราง พิมพ์ ตรวจทาน ิซในฉพาะรางละพิมพ์ี

หัวหนຌาสาขาวิชาฯ ตรวจสอบความถูกตຌอง กรณีถูกตຌอง ซในตรงลงนามหัวหนຌาสาขา

สนอคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาสัไงการ หรือลงนาม

สนอรองอธิการบดีทีไรับผิดชอบพิจารณาสัไงการ หรือลงนาม

สนออธิการบดีพิจารณาสัไงการ หรือลงนาม

สิๅนสุด

๔

๎. การสงหนังสือ หนังสือสง คือ อกสารทีไสงออกเปภายนอก มี ๎ ลักษณะ ซึไงมีขัๅนตอนการปฏิบัติดังนีๅ
๎.ํ หนังสือสงภายนอก ตรวจสอบความถูกตຌอง ครบถຌวนของหนังสือ
- บรรจุซองลຌวปຂดผนึก จาหนຌา฿หຌชัดจน฿นสวนของผูຌรับ ละผูຌสง
- นาเปฝากสงทีไงานสารบรรณกลาง ดยประทับตรา EMS หรือ ลงทะบียน
Flow Chart สดงขัๅนตอนละระยะวลา฿นการสงหนังสือสงภายนอก
ริไม

ตรวจสอบความถูกตຌอง ครบถຌวน ของหนังสือ

บรรจุซองลຌวปิดผนึก พิมพ์หนຌาซองถึงผูຌรับละผูຌสง฿หຌชัดจน

นาเปฝากสงทีไงานสารบรรณกลาง ดยประทับตรา EMS /ลงทะบียน หรือธรรมดา

สิๅนสุด

๎.๎ หนังสือสงภาย฿น

๕

- ตรวจสอบความถูกตຌอง ครบถຌวนของหนังสือ
- สกนอกสาร ฿หຌครบถຌวนทุกหนຌาของหนังสือ สงทางระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์
นาสงอกสารตัวจริง พรຌอมซในต์รับ฿นหนังสือสงทุกครัๅง ู
หมายหตุ หากป็นหนังสือรงดวนจะสงอกสารผานระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์ หรือ : ทรสารเปยัง
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง ลຌวประสานงานทางทรศัพท์พืไอตรวจสอบการรับหนังสืออีกครัๅงพืไอมัไน฿จวา หนวยงาน
เดຌรับลຌว
Flow Chart สดงขัๅนตอนละระยะวลา฿นการสงหนังสือสงภาย฿น
ริไม

ตรวจสอบความถูกตຌอง ครบถຌวน ของหนังสือ

สแกนเอกสาร ให้ ครบถ้ วนทุกหน้ าของหนังสือ

ส่ งเอกสารทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พร้ อมแนบเอกสารทุกหน้ าของหนังสือ

เดินเอกสารโดยเอกสารตัวจริง นาส่ งหน่ วยงาน/คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อดาเนินการต่ อไป

สิๅนสุด

๏.การลงทะบียนรับหนังสือ
หนังสือรับ คือ หนังสือทีไเดຌรับขຌามาจากภายนอก มีขัๅนตอนการปฏิบัติ ดังนีๅ
๏.ํ จัดลาดับความสาคัญละความรงดวนของหนังสือพืไอดานินการกอนหลัง
๏.๎ ประทับตรารับหนังสือทีไมุมบนดຌานขวาของหนังสือ ดยกรอก ลขรับ วัน ดือน ปละวลา
ทีไรับอกสารนัๅนโ

ํ์

๏.๏ ลงทะบียนรับหนังสือระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์ ละคัดลอกอกสารลง฿นเฟล์ Excell
ยกป็นหนังสือรับภาย฿น หนังสือรับภายนอก หนังสือผานสาขาวิชา
การจัดฟ้มสนอหนังสือตอผูຌบังคับบัญชา
การสนอหนั งสื อ คื อ การน าหนั งสื อทีได านิ น การชัๅ น จຌ าหนຌ าทีไ สรใ จลຌ ว สนอตอผูຌ บั ง คับ บั ญชาพืไ อ
พิจารณา บันทึก สัไงการ ทราบ ละลงชืไอ มีขัๅนตอนการปฏิบัติ ดังนีๅ
ํ) รวบรวมรืไองสนอ ละยกหนังสือทีไสนอออกป็นประภทตามชัๅนความลับ ความรงดวน จัดลาดับ
วาป็นรืไองทีไตຌองสัไงการ พิจารณา หรือพืไอทราบ
๎) ฿สฟງมสนอ ดยผาน หัวหนຌาสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดละควบคุม พืไอพิจารณา กลัไนกรอง อกสาร
๏) กรณีสงัไ การ สานาจกจากนอกสารสงทางระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์ / ิ฿หຌกับผูຌปฏิบัติ หรือผูຌทีไ
กีไยวขຌอง฿นคาสัไงการ ดย฿หຌผูຌปฏิบัติลง ลายมือชืไอรับรืไองพืไอดานินการตอเป หรือรับทราบ การสนอหนังสือ
กรณีป็นรืไองสาคัญกีไยวกับภายนอก หรือสถาบันทคนลยีปทุมวัน
Flow Chart สดงขัๅนตอนละระยะวลา฿นการปฏิบัติงาน การลงทะบียนรับ฿นระบบอิลใทรอนิกส์
การจัดฟ้มสนอตอผูຌบริหารละการสัไงการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันทคนลยีปทุมวัน

ริไม
ขຌาระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์ ขຌาเปทีไ http://doc.pit.ac.th/DocClient/
ดยมีขัๅนตอน ดังนีๅ
ํ. ขຌาสูระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์
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.พิมพ์ URL

.เลือก

ใ.รอหลดขຌอมูล
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0
4.ใส
ชื่อผูຌใชຌงาน
รหัสผาน
เลือก > ตกลง

๎. ขัๅนตอนการขຌาสูระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์รียบรຌอย

.เลือก

1. ขัๅนตอนการลงรับหนังสือ
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.เลือก

.เลือกหนังสือเข้ า

Inbox

ใ.แ ลงทะบียนรับหนังสือภาย฿น

.รับเอกสาร
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.รับเอกสาร

.รับเอกสารเลขรับจะโชว์

.ลงรับในตาราง Excel

฿สฟງมสนอหัวหนຌาสาขาวิชาฯ
สกนอกสาร คาสัไงการ สงตอทางระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์
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ความรูຌบืๅองตຌนกีไยวกับลขานุการ
งานลขานุการป็ นงานทีไมีบ ทบาทสาคัญอย างยิไง฿นทุกโ หนว ยงาน พราะจะทา฿หຌงาน฿นสานักงาน
สามารถดานินการเปดຌวยความรียบรຌอย รวดรใว ลขานุการปรียบสมือนฟันฟองหงครืไองจักทีไจะทา฿หຌงาน
ขององค์กรนัๅนโ สามารถดานินเปเดຌดຌวยดี ฿นองค์กรจาป็นอยางยิไงทีไจะตຌองมีบุคลากรอยางนຌอยหนึไงคนทาหนຌาทีไ
ลขานุ ก าร พืไอ บ งบาภารภิจ ของผูຌ บ ริ ห ารหรื อ ป็ น ผูຌ ช ว ยผูຌ บั งคั บ บั ญชา ป็ นศู น ย์ ร วมงานขององค์ก ร ป็ น
ผูຌชืไอมยง฿หຌกับผูຌบริหารกับผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาละบุคคลภายนอกองค์กรผูຌทีไทาหนຌาทีไป็นลขานุการจักตຌองศึกษา
ละขຌา฿จผูຌบังคับบั ญชาพืไอเม฿หຌกิดปั ญหาระหวางการปฏิบัติงานเดຌ อีกทัๅงยั งป็นภาพลักษณ์ทีไดีส รຌางความ
นาชืไอถือ฿หຌกับผูຌบังคับบัญชาตอผูຌทีไมาติดตอละประสานงานดຌวย
ประภทของลขานุการ
ประภทของลขานุการมีการบงหลายรูปบบ ฿นทีไนีๅจะบงพียง ๎ ประภท หลักโ ดังนีๅ
ํ. ลขานุการสวนตัวส/วนบุคคล ีPrivate or Personal Secretary) มีความหมายคือพียงคชืไอของ
ตาหนงกใสามารถขຌา฿จเดຌอยูลຌวนืไองจากป็นการทางาน฿หຌนายจຌางหรือผูຌบังคับบัญชาดยตรงฉพาะคนคนดียว
ทานัๅน
๎.ลขานุการสานักงาน ีOffice Secretary) มีความหมายคือ ป็นลขานุการ฿หຌกับสวนรวมดยมิเดຌป็น
ลขานุการของคน฿ดคนหนึไงดยตรง
บทบาทของลขานุการ
ลขานุการจะปรากฏอยู ฿นหนวยงานของทุกองค์กร บางหงมีการกาหนดชืไอตาหน งเวຌดยฉพาะ ชน
฿นภาคอกชนจะมีตาหน งลขานุการประธานบริษัท ลขานุการผูຌ จัดการกรรมการบริหารลขานุการฝຆ ายจัดซืๅอ
ฯลฯ ป็ น ตຌ น ฿นภาคราชการบางห ง ต าหน ง ลขานุ ก ารอาจรี ย กว า ลขาธิ ก าร ตั ว อย า งช น ลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรีลขาธิการสภาผูຌ ทนราษฎร ลขาธิการวุฒิสภา ลขานุการสานักงาน ลขานุการประจาตาหน ง
ตางโ อาทิลขานุการรัฐมนตรีลขานุการประธานวุฒิสภา ลขานุการอัยการสูงสุด
ตามอกสารจัดประภทมาตรฐานอาชีพ ฉบับป ิประทศเทย ี๎๑๑๐ เดຌกาหนด ลักษณะงานของ
ลขานุการเวຌวา มีลักษณะงานป็นการตรวจสอบงานป็นประจา พืไอปງ องกันความผิดพลาด ทาการนัดหมายละ
จัดตารางนัดหมาย฿หຌ ผูຌบังคับบัญชา ตือนการนัดหมาย฿หຌ ผูຌบังคับบัญชาทราบถึงกาหนดการนัดหมายล วงหนຌา
ติดตอสอบถามงานทางทรศัพท์หรือทางอินตอร์นใต บันทึกงานจากผูຌบังคับบัญชาบันทึกป็นทป บันทึกสียงลຌ ว
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น ามาจั ดพิมพ์ ดูลรั บ ผิ ดชอบ จั ด ฟງ มอกสาร จั ดการประชุม ตรี ยมอกสารการประชุมของผูຌ บั งคับ บั ญชา
การจัดทารายงานการประชุม จัดการ ดูลอกสารทีไป็นสวนตัวละทีไสาคัญกผูบังคับบัญชาจราจาตຌตอบละ
การนัดหมายธุรกิจ ประสานงานกับจຌาหนຌาทีไ฿นองค์กรทีไกีไยวขຌองกับงานของผูຌบังคับบัญชา ตຌองมีความขຌา฿จถึง
ธรรมชาติ ละภาระหนຌาทีไของทัๅงผูຌบังคับบัญชา ละองค์กรทีไตนปฏิบัติงานอยู ละรูຌจักการก๎เขปัญหาขຌอขัดยຌง
มืไอปฏิบัติงานจนเดຌ รับความเวຌวาง฿จของผูຌบังคับบัญชาลຌ ว อาจเดຌรับมอบหมาย฿หຌ ทางานทนเดຌ ฿นบางกรณี
ลขานุการนัๅนสมือนป็นผูຌชวยผูຌบังคับบัญชาป็นกันชน฿หຌ ผูຌบังคับบัญชา ป็นผูຌชืไอมยงหรือประสานนยบาย฿หຌ
ระดับผูຌบริห ารละระดับหัวหนຌ างานหรือระดับอืไนโ กิดความขຌ า฿จซึไงกันละกัน ซึไงจะทา฿หຌ งานขององค์กร
สามารถขับคลืไอนเปเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีปฏิบัติ฿นการรับคาสัไงดยตรงจากผูຌบังคับบัญชา
มืไอผูຌบังคับบัญชารียกเปสัไงงาน ลขานุการทีไดีจะตຌองตรียมตัว฿หຌพรຌอมกอนขຌาพบ ดังนีๅ
ํ. ตรียมกระดาษ ดินสอหรือปากกา หรืออุปกรณ์อืไน฿ดทีไสามารถบันทึกสาระสาคัญของคาสัไงเดຌ
๎. ยืนรอคาสัไงจากผูຌบังคับบัญชาดຌวยทาทีทีไสุภาพ หรือนัไงตามคาสัไงของผูຌบังคับบัญชา ละตรียมพรຌ อมทีไ
จะบันทึกตามคาสัไง
๏. บันทึกรายละอียดของคาสัไง฿หຌ ครบถຌวน ละเมควรขัดจังหวะของผูຌ บังคับบัญชาขณะสัไงขຌ อความ
พราะจะทา฿หຌลืมขຌอความบางประการเดຌตมืไอผูຌบังคับบัญชาสัไงขຌอความสรใจลຌว หากเมขຌา฿จตรงเหน ตຌองรีบ
ถามทันทีละกรณีทีไสามารถทาเดຌ ควรทบทวนคาสัไงนัๅนดยย อ฿หຌผูຌบังคับบัญชาทราบอีกครัๅง พืไอความถูกตຌ อง
ของการปฏิบัติงาน
๐. กรณีป็นงานดยสภาพทีไตຌอง฿ชຌวลาปฏิบัติพอสมควร ควรสอบถามผูຌ บังคับบัญชาถึงกาหนดวลาของ
งานดຌวย ชน อยางชຌาทีไสุดภาย฿นวันละวลา฿ด
๑. กรณีมีอุป สรรคหรื อหตุการณ์ปลีไ ยนปลง อันมีผลกระทบถึงคาสัไงของผูຌ บั งคับ บั ญชา ควรรี บ
ปรึกษาหารือผูຌบังคับบัญชา พืไอขอรับทราบคาสัไง฿หม หรือการปลีไยนปลงคาสัไงบางสวน กรณีเมอาจจะปรึกษา
เดຌ ทัน ทว งที ละป็ น กรณีรี บ ด ว นเม อาจรอคาสัไ ง฿หม เดຌ ช น ผูຌ บั งคั บ บั ญชากาลั งประชุมรืไ องส าคัญ ป็ นตຌ น
ป็ น หนຌ าทีไข องลขานุ การทีไจ ะตຌ องตัดสิ น ฿จดานิ น การ฿นทางทีไส มหตุส มผล ละตรงตามวัต ถุป ระสงค์ ของ
ผูຌบังคับบัญชา฿หมากทีไสุด ลຌวรีบรายงาน฿หຌผูຌบังคับบัญชาทราบ฿นอกาสรกทีไจะกระทาเดຌ
หนຌาทีไความรับผิดชอบของลขานุการสรุปเดຌดังนีๅ
ํ. ดูลรับผิดชอบจดหมายขຌาละจดหมายออก
๎. จดการสัไงงานละถอดขຌอความจากสมุดจดเดຌรวดรใวละถูกตຌอง
๏. ขียนจดหมายตຌตอบละพิมพ์งานตางโ ทีไสาคัญ ตลอดจนรูຌละสามารถอัดสานาอกสารเดຌ
๐. รวบรวมอกสารขຌอมูล พืไอตรียมขียนรายงานละพิมพ์รางอกสาร
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๑. ทรศัพท์ติดตองานละรับทรศัพท์
๒. ตอบรับผูຌทีไจะมาติดตองานละรับทรศัพท์
๓. ชวยจัดการกีไยวกับการประชุม
๔. จัดทาบันทึก รายงาน รางอกสารตางโ ทาสถิติ ผนงาน ผนภาพ ตลอดจนวางรูปบบพิมพ์ตางโ ทีไ
จาป็นตຌอง฿ชຌ฿นสานักงาน
๕. สงทรสารบางอกาส
ํ์. กใบละรักษาอกสาร฿หຌป็นระบียบ คຌนหาเดຌงายมืไอตຌองการ
ํํ. จัดซืๅออุปกรณ์สานักงาน ตลอดจนครืไองขียนละวัสดุทีไจาป็น

วิธีปฏิบัติ฿นการรับคาสัไงจากการบันทึกสัไงงานของผูຌบังคับบัญชา
ปกติลຌวผูຌทีไทาหนຌาทีไลขานุการมักจะเดຌรับคาสัไงดยตรง คือ ทางวาจาจากผูຌบังคับบัญชา มักจะเดຌรับ
คาสัไงป็นลายลักษณ์อักษร การเดຌรับคาสัไงทีไ ป็นลายลักษณ์อักษรจะปรากฏ฿นส วนของงานทีไป็นหนังสือราชการ
สวน฿หญจะสัไงการป็นลายลักษณ์อักษรพียงขຌอความสัๅนโ สวนรายละอียดของคาสัไงนัๅนจะป็นรืไองของการสัไง
ทางวาจา ตมือไ ฿ดทีไเดຌรับคาสัไงป็นลายลักษณ์อักษร มีขຌอควรปฏิบัติดังนีๅ
ํ. อาน ละทาความขຌา฿จ฿นคาสัไงนัๅน หากคาสัไง นัๅนเมชัดจน ป็นหนຌาทีไของผูຌทีไทาหนຌาทีไ
ลขานุการทีไจะตຌองสอบถามพืไอ฿หຌกิดความชัดจน จะเดຌปฏิบัติ฿หຌถูกตຌองหมาะสมตอเป
๎. ผูຌทาหนຌาทีไลขานุการจะตຌองกลຌ าถาม฿นสิไงทีไสมควรจะถาม เม฿ชถามพรไาพรืไอ บางรืไองป็น
รืไองทีไตຌอง฿ชຌสามัญสานึก฿นการคิดละตัดสิน฿จเดຌอง เมตຌองสอบถามผูຌบังคับบัญชา฿หຌทานกิดความราคาญ
๏. ปฏิบัติตามคาสัไงนัๅนอยางครงครัด หากมีการปลีไยนปลง฿นรืไอง฿ดโ อันทา฿หຌเมสามารถ
ปฏิบัติตามคาสัไงทีไป็นลายลักษณ์อักษรนัๅนเดຌ ตຌองนารียนผูຌบังคับบัญชาทราบ พืไอกຌเขคาสัไงทีไป็นลายลักษณ์
อักษรนัๅน หรือออกคาสัไงทีไป็นลายลักษณ์อักษร฿หม
วิธีปฏิบัติ฿นการรับคาสัไงทางทรศัพท์จากผูຌบังคับบัญชา
การสัไงงานของผูຌบังคับบัญชาเมเดຌถูกจากัดอยูฉพาะการรียกตัวผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาขຌาเปพบละสัไงการ
พียงอยางด ียว การสัไงงานทางทรศัพท์ ทัๅง ทรศัพท์ทางเกล฿นประทศหรือนอกประทศ ละทรศัพท์มือถือกใ

ํ๔

ป็นอีกชองทางหนึไง฿นการสัไงงานของผูຌบังคับบัญชา ดังนัๅนลขานุการจะตຌองตรียมตัว฿หຌ ทีไจะรับคาสัไงทางทรศัพท์
ของผูຌบังคับบัญชาตลอดวลา มีขຌอควรปฏิบัติดังนีๅ
ํ. จัดตรียมกระดาษ ดินสอหรือปากกาเวຌ฿กล ຌทรศัพท์สมอโ กรณีทรศัพท์มือถือผูຌทาหนຌาทีไ
ลขานุการจะตຌองพกอุปกรณ์ คือ กระดาษหรือสมุดนຌตลใกโ ละปากกาหรือดินสอติดตัวป็นประจา พราะ จะ
เด ຌ฿ชຌบันทึกขຌอความละจดสาระสาคัญของคาสัไง฿หຌ เดຌความมากทีไสุด ตกรณีคาสัไง฿หຌดานินการติดตอเปยัง
หมายลขทรศัพท์ ชืไอบุคคล วันทีไละวลา หรือกรณีอืไนโ ทีไมีรายละอียดมากโ หากเมมีอุปกรณ์ ดังกลาว จะทา
฿หຌกิดการสับสนหรืออาจจะจาเมเดຌทัๅงหมด กใจะทา฿หຌการปฏิบัติงานเมอาจบรรลุผลเดຌ
๎. ตัๅง฿จฟังรายละอียดของคาสัไง฿หຌดี นืไองจากการสืไอสารทางทรศัพท์บางครัๅงอาจป็นรืไ อง
ของสั ญ ญาณทีไ ข าดหายเป ท า฿หຌ ก ารฟั ง ค าสัไ ง เม ชั ด จน ละบั น ทึ ก รายละอี ย ดของค าสัไ ง฿หຌ ค รบถຌ ว นมืไ อ
ผูຌบังคับบัญชาสัไงขຌอความสรใจ ฿หຌทวนคาสัไงนัๅนดยสรุป฿หຌผูຌบังคับบัญชาทราบอีกครัๅง พืไอยืนยันความ ถูกตຌอง
๏. ปฏิบัติตามคาสัไงนัๅนละควรจัดทาสมุดบันทึกการรับคาสัไงทางทรศัพท์ ดยระบุวันทีไ วลา
รืไอง ละรายละอียดพืไอประยชน์฿นการติดตามรืไองราว฿นภายหลัง
ตอยางเรกใตาม ฿นปัจจุบันทคนลยีกຌาวหนຌาละทันสมัยการสัไงงานของผูຌบังคับบัญชายังมี
ชองทางอืไนทีไนอกหนือจากทีไกลาวมาขຌางตຌน ชน LINE หรือ FACEBOOK ป็นตຌน ดังนัๅนการปรับตัว฿หຌพรຌอมกับ
การรับคาสัไงอยูสมอจะทา฿หຌการปฏิบัติหนຌาทีไลขานุการมีประสิทธิภาพละสงผลดีตอผลงานของผูຌบังคับบัญชาอีก
ดຌวย
ปัญหาละนวทางการกຌเข฿นการปฏิบัติงานลขานุการ
ผูຌปฏิบัติหนຌาทีไลขานุการจะมีความกຌาวหนຌา฿นหนຌาทีไการงานเดຌนัๅน ตຌองขวนขวายหาความรูຌ
หรือศึกษางานพืไอตาม฿หຌทันกับหตุการณ์ปัจจุบัน หรือหนวยราชการทีไตนสังกัด พืไอจะเดຌนามา฿ชຌประยชน์฿น
งานทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌป็นเปดຌวยความรียบรຌอย พืไอกอ฿หຌกิดประสิทธิภาพละประสิทธิผลพืไอประยชน์สูงสุด
ขององค์กร จึงขอสนอปัญหา฿นการปฏิบัติงานลขานุการ ดังนีๅ
ํ. ลขาทีไเมมีความรูຌความขຌา฿จ฿นหนวยงานละองค์กร เมขຌา฿จงานทีไทา บอยครัๅงทีไจะทา฿หຌ
กิดปัญหา ความเมขຌา฿จกับบุคคลหรือหนวยงานตางโ
ขຌอสนอนะ
ตຌองศึกษารายละอียดของหนวยงานอยางลึกซึๅง พราะตຌองทางานรวมกับผูຌบริหาร มืไอผูຌบริหาร
มอบหมายงาน฿หຌตຌองทาเดຌทันทวงที ละตຌองทราบวาจะติดตอกับหนวยงาน฿ด หรือกับผูຌ฿ด ทีไสาคัญผูຌบริหารมัก
ปลีไยนเปตามวาระ ดังนัๅน ผูຌทีไตຌองรูຌรืไองของหนวยงานมากทีไสุดคือลขานุการ

ํ๕

๎. ฿นบางสถานการณ์ทีไรงดวน ลขานุการทีไขาดความละอียดรอบคอบละอดทน จะทา฿หຌกิด
ความสียหาย ละทา฿หຌการปฏิบัติงานลาชຌา
ขຌอสนอนะ ตຌองปรับตัว฿หຌมีความคลองตัว ละอียดรอบคอบ อดทนตอสถานการณ์ตางโ ละ
สดงออกถึงพฤติกรรมทีไหมาะสม
๏. ปัจจุบันทคนลยีเดຌขຌามามีบทบาท฿นการทางาน หากขาดทักษะดຌานการ฿ชຌคอมพิวตอร์ทา
฿หຌการทางานชืไองชຌา ละเมคอยมีประสิทธิภาพทาทีไควร
ขຌอสนอนะ ลขาตຌองกຌาวทันตอหตุการณ์฿นดຌานขาวสาร ขຌอมูล ละรูຌจัก฿ชຌระบบสารสนทศ
฿หຌป็นประยชน์ตอการทางาน พืไอ฿หຌกิดความสะดวก รวดรใว ถูกตຌองมนยาขึๅน

การปฏิบัติงานดຌานการประชุม
การประชุม หมายถึง การทีไบุคคลตัๅงต ๎ คนขึๅนเป เดຌมากระทากิจกรรมสืไอขຌอความรวมกัน อัน
จะนามาซึไงความขຌา฿จทีไตຌองตรงกัน พืไอลกปลีไยนความคิดหในกัน หรือพืไอทีไจะกຌเขปัญหารวมกัน
ํ.
๎.
๏.
๐.
ํ.
๎.
๏.
๐.
ํ.
๎.

การประชุมทีไมีประสิทธิผล
บรรลุวัตถุประสงค์ของการประชุม
มติของทีไประชุมตຌองสามารถนาเปปฏิบัติ฿หຌกิดผล
ผูຌขຌารวมประชุมสวน฿หญพึงพอ฿จ฿นการประชุมนัๅน
฿ชຌวลาละงบประมาณอยางประหยัด ละหมาะสมกับการประชุม
ขัๅนตอนการประชุม
ตรียมการประชุม
นัดผูຌขຌารวมประชุม
ดานินการประชุม
ผลการประชุม
ประภทของการประชุม
การประชุมพืไอจຌง฿หຌทราบ
การประชุมพืไอขอความคิดหใน

๎์

๏. การประชุมพืไอหาขຌอตกลงรวมกัน
๐. การประชุมพืไอหาขຌอยุติ หรือพืไอกຌปัญหา
๑. การประชุมพืไอจຌง฿หຌทราบ
วัตถุประสงค์ : พืไอจຌงคาสัไง
พืไอชีๅจงนยบาย วัตถุประสงค์ วิธีปฏิบัติ
พืไอถลงผลงาน หรือความกຌาวหนຌาของงาน
บทบาทของประธาน
กอนการประชุม
ํ. รวมกับลขานุการกาหนดระบียบวาระ
๎. ศึกษารายละอียดของระบียบวาระ
๏. กาหนดนวทางหรือกณฑ์฿นการดานินการประชุม
ขณะประชุม
ํ. กลาวปຂดประชุมละสรຌางบรรยกาศทีไดี
๎. ระบุประดในทีไจะ฿หຌทีไประชุมทราบ จຌงดຌวยวาป็นการประชุมประภทเหน
๏. กระตุຌน฿หຌผูຌขຌารวมประชุมสดงความคิดหใน
๐. ควบคุม฿หຌทีไประชุมอยู฿นประดใน
๑. คอยสรุปประดใน หรือมติทีไประชุม
๒. กลาวปຂดประชุม
ภายหลังการประชุม
ํ. รวมมือกับลขานุการ ตรวจรางมติทีไประชุม
๎. ติดตาม฿หຌมีการปฏิบัติตามมติทีไประชุม
บทบาทของลขานุการ
กอนการประชุม
ํ. รวมกับประธานจัดระบียบวาระ
๎. ตรียมขຌอมูล พืไอจกลวงหนຌา฿หຌผูຌขຌารวมประชุม
๏. ป็นผูຌสรุปประดใน฿หຌทีไประชุมพิจารณา
๐. จัดตรียมสถานทีไประชุม
๑. ตือนผูຌขຌาประชุมกอนถึงวลาประชุม
ขณะประชุม
ํ. ดูลความรียบรຌอยของทีไประชุม
๎. ชวยหลือประธาน฿นการจຌงระบียบวาระ฿นการประชุม

๎ํ

๏. ป็นผูຌชีๅจงรายละอียดประกอบระบียบวาระ
๐. ชวยประธานทาการสรุปมติของทีไประชุม
๑. จดบันทึกการประชุม
ภายหลังการประชุม
ํ. รางมติทีไประชุมพืไอสนอประธาน
๎. วียนมติของทีไประชุมพืไอผูຌขຌารวมประชุมกຌเข หรือลงนาม
๏. รวมมือกับประธานพืไอ฿หຌมีการปฏิบัติตามมติ
บทบาทของสมาชิกผูຌขຌาประชุม
กอนการประชุม
ํ. ศึกษาระบียบวาระของการประชุม
๎. ทาการศึกษา ละตรียมตัวประชุมตามวาระตางโ
๏. ขຌาประชุมตามวลาทีไนัด
ขณะทีไประชุม
ํ. สดงบทบาท฿หຌสอดคลຌองกับระบียบวาระละประภทของการประชุม
๎. ตຌองรักษาบรรยากาศของทีไประชุม
๏. ตຌองพรຌอมทีไจะรับมอบหมายงานตามมติทีไประชุม
๐. ตຌองพรຌอมทีไจะยอมรับมติของทีไประชุม
ภายหลังการประชุม
ํ. ตຌองตรวจรางรายงานการประชุม
๎. ตຌองพรຌอมทีไจะลงมือปฏิบัติตามมติทีไประชุมยางจริงจัง

ปัญหาละนวทางการกຌเข฿นการปฏิบัติงานสารบรรณ
ปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณ
ํ. การทางานของระบบชຌา ละ error บอย
๎. ขัๅนตอนวิธีการ฿ชຌงานยุงยาก ซับซຌอน
๏. อกสารทีไ scan สงทางระบบ e-document ลຌว หนวยงานจຌาของรืไองกใจัดสงอกสารป็น
paper มายังคณะ/หนวยงานอีกครัๅง ทา฿หຌการลงรับอกสารซๅาซຌอน
๐. การจัดสงอกสาร จะตຌองสงเปยังหนวยงานระดับ กอง/คณะ/ศูนย์/สถาบัน/สานัก
ละวิทยาลัย จะสงอกสารเปยังหนวยงานยอยระดับ งาน/ฝຆาย/ภาควิชา ดยตรงเมเดຌ
๑.อกสารทีไสงถึงตัวบุคคลดยตรง บุคคลนัๅนเมสามารถตอบกลับอกสารผานทาง
ระบบเดຌ

๎๎

๒. มนูหนังสือทีไสงออกตางคณะบางครัๅง เมสดงรายการอกสารทีไหนวยงานจัดสงออกเปตางคณะ
ทา฿หຌเมสามารถดึงอกสารกลับพืไอทาการกຌเขหรือยกลิกเดຌ
๓.อกสารทีไคณะ/หนวยงานสงคืน หนวยงานจຌาของรืไองทีไจัดสงจะเมสามารถทราบเดຌวามีอกสาร
สงคืน พราะเมมีสัญลักษณ์หรือขຌอความ฿ด โ จຌงวามีอกสารตีกลับ
๔. อกสารทีไเดຌรับบางครัๅงเมสามารถปຂดอานพืไอทาการลงรับ/สงคืนเดຌ ดังภาพขຌางลาง

ทา฿หຌมนูอกสารยังเมลงรับจะมีรืไองทีไเมเดຌลงรับคຌางทีไหนຌาจอ
๕. ระบบอกสารอิลใกทรอนิกส์ (e-document) สาหรับผูຌรับ-สงอกสาร มีมนูรายงานการลงรับ
อกสาร ตเมมีมนูรายงานการสงอกสาร
ํ์. ผูຌรับ-สงอกสาร ลงรับอกสารลຌวจัดสง฿หຌผูຌสัไงการคนทีไ แ ฿นวันทีไ แ่ กรกฎาคม โ55เ มืไอผูຌสัไง
การคนทีไ แ ขຌา฿ชຌระบบงานพืไอตรวจสอบอกสารรอสัไงการ฿นวันดียวกัน ตเมมี฿หຌ
สัไงการ ซึไงมืไอขຌาเปตรวจสอบ฿นวันถัดเปพบวามีอกสารขຌามารอ฿หຌสัไงการ ิรับอกสารขຌามวันี
ํํ.อกสารจຌงวียนทีไสง฿หຌคณะ/หนวยงาน ทีไกีไยวขຌองดานินการ มืไอคณะ/หนวยงานลงรับ
อกสาร ลือก สง จะเมสามารถอานคาสัไงการเดຌจากชอง การดานินการอกสาร จะตຌองเปปຂดดูทีไสຌนทาง
ทา฿หຌการทางานหลายขัๅนตอน
ํ๎. คณะ/หนวยงาน จຌงวียนอกสารซๅาซຌอน ิรืไองดียวกันสงมาจากหนวยงานตางกันี
ํ๏. บางคณะ/หนวยงาน ฿ชຌวิธีการสัไงพิมพ์ ิprint) อกสารพืไอนาสนอสัไงการ ิเมดานินการทาง
ระบบี
ํ๐. ปรกรมมอร์ผูຌพัฒนาระบบอยูทีไวิทยาขตหาด฿หญ มืไอระบบมีปัญหาทา฿หຌการกຌเขเมสะดวก
ลาชຌา
นวทางการกຌเข
ํ. มืไอมีอกสารสงถึงตัวบุคคลดยตรง ละบุคคลนัๅนตຌองการจะตຌตอบอกสารทางระบบ฿หຌพิมพ์
ขຌอความลง฿นชอง พิไมความหใน/คาตอบสว นตัว คลิ กปุຆม บัน ทึกละปຂ ด ลຌ วจຌ งผูຌห นຌาทีไรับ -ส งอกสารของ
ภาควิชา/ฝຆาย ฿หຌดานินการจัดสงอกสารเปยังจຌาของรืไองพืไอทราบหรือดานินการตอเป
๎. อกสารทีไหนวยงานสนอสัไงการรียบรຌอยลຌว ละจัดสงจຌงวียนคณะ/หนวยงาน
ทีไกีไยวขຌองดานิน การ คณะ/หน วยงานทีไรั บอกสารสามารถอานคาสัไ งการดยคลิกทีไ สຌ นทาง ละคลิ กทีไชืไ อ
หนวยงานทีไจัดสงอกสาร จะปรากฏหนຌาตางพืไออานคาสัไงการของอกสารรืไองนัๅน

๎๏

๏. หากคณะ/หนวยงาน ตຌองการทราบวามีอกสารสงคืน ิตีกลับี มาหรือเมนัๅน ฿หຌเปตรวจสอบทีไมนู
อกสารตีกลับ
๐. อกสารทีไผูຌสัไงการเดຌสัไงการลຌว ละสงกลับเปยังผูຌรับ -สงอกสารของงานทีไนาสนอ หากตຌองการ
กຌเขขຌอความคาสัไงการ ฿หຌผูຌสัไงการอกสารเปคຌนหาอกสารทีไ มนูอกสารสัไงการลຌว ละลือกคลิกปุຆม ดึงอกสาร
กลับ ิถวดียวกับชืไอรืไองทีไตຌองการกຌเขคาสัไงการี อกสารรืไองนัๅนจะเปปรากฏทีไมนูอกสารรอสัไงการ พืไอ
ดานินการสัไงการ฿หมอีกครัๅง ิทัๅงนีๅอกสารรืไองนัๅนผูຌรับ-สงของงานจะตຌองเมเดຌดานินการ฿ด โ กับอกสารี
ขຌอสนอนะ
ํ. ควรพัฒนาปรับปรุงระบบงาน฿หຌสมบูรณ์ ครบถຌวนยิไงขึๅน ละลดขัๅนตอนการปฏิบัติงาน฿หຌนຌอยลง
๎. การอานคาสัไงการของอกสาร ควรจะสดงทีไหนຌาตาง การดานินการอกสาร ดຌวย เม฿ชตຌองเป
ปຂดอานทีไสຌนทางอยางดียว
๏. ควรมีสัญลักษณ์จຌงตือนหรือขຌอความ฿ด โ บงบอกมืไอมีอกสารตีกลับมา
๐. ควรพิไมติม฿หຌมนูอกสารถึงตัวทาน สามารถตຌตอบกลับอกสารเปถึงผูຌรับ-สงเดຌ
๑. การจัดสงอกสาร ควรจัดสง฿หຌฉพาะหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
๒. จัดประชุมหารือพืไอทาความตกลงละหานวทางปฏิบัติ฿นรืไองการจัดสงอกสาร
๓. ควรประชาสัมพันธ์การ฿ชຌระบบอกสารอิลใกทรอนิกส์฿หຌครอบคลุมบุคลากรทุกฝຆาย
๔. ควรจัดอบรมวิธีการ฿ชຌระบบงาน฿หຌกบุคลากรทุกคน
การรับหนังสือ
การรับหนังสือ คือ การรับหนังสือจากสวนราชการ หนวยงานอกชนละบุคคล
ซึไงมีมาจากภายนอกละภาย฿น หนังสือทีไรับเวຌลຌวนัๅนรียกวา หนังสือรับ การรับหนังสือมีขัๅนตอนการปฏิบัติ
ดังนีๅ
ํ. จัดลาดับความสาคัญละความรงดวนของหนังสือ พืไอดานินการกอนหลังละตรวจความ
ถูกตຌองของอกสาร หากเมถูกตຌอง฿หຌติดตอสวนราชการจຌาของรืไองหรือหนวยงานทีไสงออกหนังสือ พืไอดานินการ
฿หຌถูกตຌองละบันทึกขຌอบกพรองเวຌป็นหลักฐาน
๎. การประทับตรารับหนังสือทีไมุมบนดຌานขวาของหนังสือ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ
๎.ํ ลขรับ ฿หຌลงลขทีไรับตามลาดับทะบียนหนังสือรับ
๎.๎ วันทีไ ฿หຌลงวันทีไ ดือน ป ทีไรับหนังสือ
๎.๏ วลา ฿หຌลงวลาทีไรับหนังสือ

๎๐

บบตรารับหนังสือ

ิชืไอสวนราชการี
ลขทีไรับ...............
วันทีไ.....................
วลา.....................

๏. ลงทะบียนรับหนังสือ฿นทะบียนหนังสือรับ ดยกรอกรายละอียด ดังนีๅ
๏.ํ ทะบียนหนังสือรับ วัน ดือน พ.ศ. ฿หຌลง วัน ดือน ป ทีไลงทะบียน
๏.๎ ลขทะบียนรับ ฿หຌลงลขลาดับของทะบียนหนังสือรับรียงลาดับติดตอกันเป
ตลอดปปฏิทินลขทะบียนของหนังสือรับจะตຌองตรงกับลขทีไ฿นตรารับหนังสือ
๏.๏ ทีไ ฿หຌลงลขทีไของหนังสือทีไรับขຌามา
๏.๐ ลงวันทีไ ฿หຌลงวันทีไ ดือน ป ของหนังสือทีไรับขຌามา
๏.๑ จาก ฿หຌลงตาหนงจຌาของหนังสือหรือชืไอสวนราชการหรือชืไอบุคคล฿นกรณีทีไเมมี
ตาหนง
๏.๒ ถึง ฿หຌลงตาหนงของผูຌทีไหนังสือนัๅนมีถึง หรือชืไอสวนราชการหรือชืไอบุคคล฿น
กรณีทีไเมมีตาหนง
๏.๓ รืไอง ฿หຌลงชืไอรืไองของหนังสือฉบับนัๅน ฿นกรณีทีไเมมีชืไอรืไอง฿หຌลงสรุปรืไองยอ
๏.๔ การปฏิบัติ ฿หຌบันทึกการปฏิบัติกีไยวกับหนังสือฉบับนัๅน
๏.๕ หมายหตุ ฿หຌบันทึกขຌอความอืไน฿ด ิถຌามีี

๎๑

๎๒

บบทะบียนหนังสือรับ
ทะบียนหนังสือรับ

ลข
ทะบียนรับ

ทีไ

วันทีไ............ดือน.........พ.ศ. .........

ลงวันทีไ

จาก

ถึง

รืไอง

การ
ปฏิบัติ

หมายหตุ

๐. จัดยกหนังสือทีไลงทะบียนรับลຌว สง฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองดานินการ
ดย฿หຌลงชืไอหนวยงานทีไรับหนังสือนัๅน฿นชองการปฏิบัติ ถຌามีชืไอบุคคลหรือตาหนงทีไกีไยวขຌองกับการรับหนังสือ
฿หຌลงชืไอตาหนงเวຌดຌวย
การสงหนังสือทีไลงทะบียนเป฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองดานินการตามขัๅนตอน ดย฿ชຌสมุดสง
หนังสือหรือ฿หຌผูຌรับหนังสือลงชืไอละวัน ดือน ป ทีไรับหนังสือเวຌป็นหลักฐาน฿นทะบียนหนังสือรับ
การดานินการตามขัๅนตอนนีๅจะสนอผานผูຌบังคับบัญชาผูຌ฿ดหรือเม ฿หຌป็นเปตามทีไหัวหนຌาสวน
ราชการกาหนด
ถຌาหนั งสื อรั บ นัๅ น จะตຌอ งดานิ น รืไ อง฿นหน ว ยงานนัๅ น อง จนถึงขัๅ นเดຌต อบหนั งสื อ เปลຌ ว ฿หຌ
ลงทะบียนวาเดຌสงหนังสือออกลขทีไทีไทา฿ด วัย ดือน ป฿ด
๑. การรับหนังสือภาย฿นสวนราชการดียวกัน มืไอผูຌรับเดຌรับหนังสือจากหนวยงานสารบรรณ
กลางลຌว ฿หຌปฏิบัติตามวิธีการทีไกลาวขຌางตຌนดยอนุลม

การปฏิบัติกีไยวกับอกสารลับ
ํ. การลงทะบียนอกสารลับ

๎๓

สวนราชการตຌองลงหลักฐาน฿นทะบียนอกสารลับ พืไอควบคุมการรับ การดานินการ การสง
การกใบรักษา ละจกจายอกสารลับ ฿หຌป็นเปดยถูกตຌองละ฿หຌหัวหนຌาสวนราชการดังกลาวตงตัๅงบุคคลทีไ
เดຌรั บ ความเวຌว าง฿จละเดຌผานการตรวจสอบประวัติละพฤติกรรมตามชัๅน ความลั บ ทีไจาป็ นตຌองปฏิบั ติป็ น
จຌาหนຌาทีไควบคุมรับผิดชอบรียกวา นายทะบียนขຌอมูลขาวสารลับ  ละ ผูຌชวยนายทะบียนขຌอมูลขาวสาร
ลับ ของสวนราชการนัๅน
หากมีความจาป็นกใ฿หຌตงตัๅงนายทะบียนขຌอมูลขาวสารลับละผูຌชวยนายทะบียนขຌอมูลขาวสาร
ลับของสวนราชการนัๅน฿นระดับรองลงมาเดຌ ดย฿หຌอยู฿นดุลยพินิจของหัวหนຌาราชการดังกลาว฿นวรรครก
๎. ครืไองหมายสดงชัๅนความลับ
การสดงชัๅนความลับของอกสารทีไป็นความลับ ดยปกติ฿หຌประทับหรือขียน
ตัวอักษรตามชัๅนความลับทีไกึไงกลางหนຌากระดาษทัๅงดຌานบนละดຌานลางของทุกหนຌาอกสารทีไมีชัๅนความลับนัๅน
ตัวอักษรตຌอง฿หຌสดงเวຌทีไหนຌารก฿นลักษณะชนดียวกัน ถຌาอกสารนัๅนยใบป็นลมขຌาปก฿หຌทาครืไองหมาย
ดังกลาว ทีไดຌานนอกของปกหนຌาปกหลังดຌวย ถຌาป็นภาพขียนผนทีไละผนภูมิ ฿หຌประทับหรือขียนอักษร
สดงชัๅนความลับ฿นลักษณะดียวกันกับอกสารทีไกลาวมาลຌว ละสดงเวຌ฿กลຌชืไอภาพหรือมาตราสวนดຌวย ดย
฿หຌชัๅนความลับนัๅนปรากฏหในเดຌดนชัด ถຌาอกสารนัๅนมຌวนหรือพับเดຌกใ฿หຌสดงชัๅนความลับเวຌ฿หຌปรากฏหในเดຌ
ขณะทีไอกสารนัๅนมຌวนหรือพับอยูดຌวย
๏. การรับหนังสือลับ
การรับอกสารชัๅนลับทีไสุดละลับมากทีไจาหนຌาซองหรือซองชัๅน฿น ระบุชืไอบุคคล
฿ดบุคคลหนึไงดยฉพาะ หรือระบุชืไอพรຌอมกับระบุตาหนง ฿หຌบุคคลนัๅนหรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมายจากผูຌนัๅนดยตรง
ป็ นผูຌ ปຂดซองละลงชืไอ฿น฿บรั บอกสารลั บ ละน าอกสารเปลงทะบี ยนอกสารลับ หรื อนาสนอผูຌชว ยนาย
ทะบียนขຌอมูลขาวสารลับสียกอน จึงดานินการตอเปเดຌถຌาป็นกรณีรงดวนอาจดานินการเปกอนลຌว฿หຌนามา
ลงทะบียน
ถຌาจาหนຌาซองหรือซองชัๅน฿นระบุถึงตาหนงกใ฿หຌผูຌครองตาหนงหรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมายจากผูຌ
ครองตาหนงนัๅน หรือนายทะบียนขຌอมูลขาวสารลับ หรือผูຌชวยนายทะบียนขຌอมูลขาวสารลับทีไมีสิทธิ์ขຌาถึง
อกสารลั บ ทีไ สุ ด ละลั บ มาก ป็ น ผูຌ  ปຂ ดซองละลงชืไอ ฿น฿บรั บ อกสารลั บ ละ฿หຌ ผูຌ ดานิ น การลงทะบี ย น
ชนดียวกัน
฿นกรณีทีไผูຌเดຌรับมอบหมายหรือนายทะบียนขຌอมูลขาวสารลับป็นผูຌลงชืไอ฿น฿บรับอกสารลับละ
ลงทะบียนลຌว฿หຌปฏิบัติ ดังนีๅ

๎๔

ิํี นาอกสารลับทีไสุดละลับมากนัๅนสงมอบดยตรง฿หຌกบุคคลทีไถูกระบุชืไอดยรใวตถຌาป็น
อกสารทีไระบุตาหนงลຌว กใอาจพิจารณามอบ฿หຌกสวนราชการทีไมีหนຌาทีไดานินการ฿นขัๅนตຌนทนบุคคลทีไถูก
ระบุตาหนงนัๅนดานินการดวนเดຌ
ิ๎ี ฿นกรณีทีไบุคคลทีไอกสารลับนัๅนระบุชืไอหรือตาหนง ยังเมสามารถดานินการตออกสารเดຌ
฿นทันที ฿หຌนาอกสารลับทีไสุดหรือลับมากนัๅนมากใบเวຌตามระบียบการกใบรักษาอกสารลับทีไสุดละลับมาก
อกสารชัๅนลับทีไจาหนຌาซองหรือซองชัๅน฿นระบุถึ งตาหนง฿หຌบุคคลทีไครองตาหนงนัๅนหรือผูຌทีไ
เดຌรับมอบหมายหรือนายทะบียนขຌอมูลขาวสารลับ หรือผูຌชวยนายทะบียนขຌอมูลขาวสารลับป็นผูຌปຂดซองละลง
ชืไอ฿น฿บอกสารลับ ถຌาจาหนຌาซองหรือซองชัๅน฿นระบุถึงบุคคลหนึไงดยฉพาะ หรือระบุชืไอพรຌอมตาหนง ลຌว฿หຌ
ผูຌถูกระบุ ชืไอทีไห นຌ าซองหรื อผูຌ เดຌ รั บมอบหมายดยตรงทานัๅน ป็ น ผูຌปຂดละลงชืไอ฿น฿บรับ อกสารลั บ ส าหรั บ
อกสารชัๅนลับ ทีไ฿สซองชัๅนดียว฿หຌ จຌาหนຌาทีไผูຌปຂดซองอกสารนัๅน฿หຌกนายทะบียนขຌอมูลขาวสารลับหรือผูຌชวย
นายทะบียนขຌอมูลขาวสารลับทันที
฿นกรณีทีไมีระบียบวาดຌวยการรักษาความลับของทางราชการ กาหนดวิธีปฏิบัติกีไยวกับงานสาร
บรรณเวຌประการ฿ด ฿หຌถือปฏิบัติตามนัๅน ิปรดดูรายละอียด฿นระบียบวาดຌวยการรักษาความลับของทางราชการ
฿นภาคผนวกทຌายหนังสือลมนีๅี

การจายหนังสือ
การขายหนังสือภาย฿นสวนราชการหรือหนวยงาน คือ การจายรืไอง฿หຌจຌาหนຌาทีไผูຌกีไยวขຌอง
เดຌก หั ว หนຌ าฝຆ าย หั ว หนຌ า งาน ละผูຌ ป ฏิบั ติ เดຌรั บ ทราบรืไ องราวทีไจ ะตຌองดานิ นการละจ ายรืไ อง฿หຌ  ก
จຌาหนຌาทีไ จຌาของรืไอง พืไอนาเปปฏิบัติ มีนวปฏิบัติดังนีๅ
ํ. มืไอจຌาหนຌาทีไรับ – สง นาฟງมหนังสือขຌา฿หมจากผูຌบังคับบัญชาหรือผูຌเดຌรับมอบหมายเป
มอบ฿หຌหัวหนຌางานธุรการ หัวหนຌางานสารบรรณ หรือผูຌเดຌรับมอบหมาย฿หຌป็นผูຌจายรืไอง มืไอพิจารณาบันทึก
จายรืไองลຌวจຌาหนຌาทีไรับ-สง นาหนังสือขຌา฿หมหลานัๅนเปมอบ฿หຌกหนวยงานจຌาของรืไอง ซึไงจะป็นผูຌจายรืไอง
฿หຌกจຌาของรืไองดานินการ ดย฿หຌลงชืไอรับหนังสือ฿นทะบียนหนังสือรับเวຌป็นหลักฐาน
๎. การจายรืไองตຌองจายทันที ฿หຌทันกาหนดวลา
๏. ผูຌมีหนຌาทีไจายรืไ อง มืไอพิจารณาหนั งสือกอนจายลຌว หในวารืไอง฿ดมีความสาคัญ ควร
บันทึกชวยจาพืไอสามารถติดตามรืไองเดຌทันวลา

๎๕

หมายหตุ

การจายหนังสือสาหรับสถานศึกษา฿หຌถือปฏิบัติดยยึดหลักการละนวทาง
ปฏิบัติตามทีไเดຌกลาวเวຌนีๅดยอนุลม

ขัๅนตอนการดินหนังสือราชการ

ขัๅนตอนการดินหนังสือราชการดยปกติจะสามารถบงออกเดຌป็น ๎ ลักษณะ
ลักษณะทีไ ํ ขัๅนตอนการดินหนังสือ฿นกระบวนการรับขຌา ดยริไมจากการรับขຌาของจຌาหนຌาทีไ
รั บ – ส ง ละมีการปฏิบั ติ ของจຌ าหนຌ าทีไ ละผูຌ บ ริ ห าร ทา฿หຌ กิด ขัๅนตอนการดิ นหนั งสื อตามล าดับ จนถึ ง
จຌาหนຌาทีไจຌาของรืไองป็นผูຌปฏิบัติ ชนนีๅรียกวา ขัๅนตอนของหนังสือขຌาตามผนภูมิ ทีไ ํ
ลักษณะทีไ ๎ ขัๅนตอนการดินหนังสือ฿นกระบวนการสงออก ดยริไมจากจຌาหนຌาทีไจຌาของรืไอง
รับรืไองจากผูຌจายหนังสือมาดานินการหรืออาจริไมจากการป็นจຌาของรืไองผูຌปฏิบัติป็นริไมรก ิตຌนรืไองี กใเดຌ ฿น
การดานินการป็นขัๅนตอนตามลาดับจนถึงการสงออกดูจากผนภูมิทีไ ๎
กระบวนการดิน ทางหนั งสือราชการทีไปฏิบั ติอยู ฿นระหวางป หนังสื อจะตຌองอยู ฿นฟງม กใบ
ระหวางปจนถึงสิๅนป มีการกใบ ละการทาลายป็นขัๅนตอนสุดทຌาย จัดป็นขัๅนตอนการการดินทางหนังสือ
ราชการครบกระบวนการตามผนภูมิทีไ ๏

กระบวนการของหนังสือขຌามีนวทางปฏิบัติดังนีๅ
ํ. จຌาหนຌาทีไรับ – สงหนังสือ รับหนังสือลຌวยกหนังสือตามความสาคัญของหนังสือละปຂด
ผนึกซองตามทีไเดຌรับมอบหมาย
๎. ประทับตรารับละตรารหัสหนังสือ ลงทะบียนหนังสือรับ กรอกรายการ฿นตรารับลຌว
จัดยกหนังสือขຌาฟງมสนอหนังสือขຌา฿หม
๏. สนอหนังสือขຌา฿หม฿หຌผูຌบริหารหรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมาย พืไอรับทราบบืๅองตຌนละหรือสัไง
การหากมีรืไองสาคัญ ผูຌบริหารควรบันทึกยอรืไองเวຌ฿นสมุดบันทึกกันลืม

๏์

๐. จຌาหนຌาทีไรับ – สง นาฟງมสนอหนังสื อขຌา฿หมทีไผูຌบริหารหรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมายรับทราบ
ละหรือสัไงการลຌว มอบ฿หຌสวนราชการหรือหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ดย฿หຌลงชืไอรับหนังสือเวຌป็นหลักฐานดຌวย
๑. มืไอหัวหนຌาฝຆาย / งานรับหนังสือลຌว฿หຌดานินการดังนีๅ
๑.ํ พิจารณาหนังสือตาง โ ลงรายการ฿นตรารหัสหนังสือละบันทึก฿นทะบียนคุม
ครืไอง
๑.๎ จกหนังสือกจຌาหนຌาทีไจຌาของรืไอง ดย฿หຌลงชืไอรับเวຌป็นหลักฐานดຌวย
๑.๏ จຌาหนຌาทีไจຌาของรืไองนาหนังสือเปปฏิบัติ
ผนภูมิทีไ ํ

กระบวนการของหนังสือขຌา

กระบวนการของหนังสือออก มีนวทางปฏิบัติดังนีๅ
ํ. จຌาหนຌาทีไจຌาของรืไองรับรืไองเวຌปฏิบัติลຌว บันทึกสนอผานหัวหนຌาฝຆาย / งาน ถຌาสมควรทา
หนังสือ ตຌตอบสนอดຌวยกใควรพิมพ์นบเปพรຌอมกันหรืออาจสนอตรวจรางกอนกใเดຌ
๎. จຌาหนຌาทีไรับ – สง รับรืไองสนอผูຌบริหารหรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมาย
๏. ผูຌบริหารหรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมายพิจารณาสัไงการ ตรวจราง ละหรือลงนาม
๐. จຌาหนຌาทีไรับ – สง นารืไองคืนฝຆาย/งาน หรือจຌาของรืไองดานินการ ถຌาป็นรืไองทีไลงนามลຌว
฿หຌลงทะบียนหนังสือสงละลงวันทีไ ลขทีไหนังสือสงออกพืไอจัดสงเป สวนสานาคูฉบับ ละตຌนรืไองสงคืนจຌาของ
รืไองผูຌปฏิบัติตถຌายังเมสามารถสงออกเดຌทันทีควรกใบเวຌ฿นฟງมรอสงกอน
๑. หนังสือฉบับ฿ดยังปฏิบัติเมสรใจสิๅน ตຌองรอการตຌตอบอีก จຌาหนຌาทีไของรืไองควรกใบเวຌ฿นฟງม
รอตอบ ซึไงอาจจะตຌองทารืไองนัๅนสงออกเปอีก

ผนภูมิทีไ ๎

๏ํ

กระบวนการของหนังสือออก
นอกจากกระบวนการของหนังสือขຌาละกระบวนการของหนังสือออกดังเดຌกลาวมาลຌว฿นการ
ปฏิบัติงานสารบรรณมีกระบวนการเปสูการกใบระหวางปละตอนสิๅนปจนถึงการทาลายหนังสือฉะนัๅนกระบวนการ
ของหนังสือขຌาละหนังสือออกทีไกลาวมาลຌว ยังมีขัๅนตอนทีไตຌองดานินการตอเปอีกดังนีๅ
ํ. ฿นระหวางปรืไอง฿ดอยู฿นระหวางปฏิบัติหรือป็นรืไองกีไยวกับระบียบหรือรืไองทีไ฿ชຌตรวจสอบ
จะตຌองจัดกใบเวຌ฿นฟງมกใบหนังสือระหวางปตามหมวดหนังสือนัๅนโ ถຌารืไอง฿ดปฏิบัติสรใจลຌว จຌาหนຌาทีไจຌาของ
รืไองดานินการจัดกใบหนังสือทีไสรใจลຌว฿นระหวางป฿นฟງมกใบระหวางป พืไอรอกใบตอนสิๅนป
๎. มืไอสิๅนปจຌาหนຌาทีไจຌาของรืไองมอบหนังสือทีไปฏิบัติสรใจลຌวจากฟງมกใบระหวางปพรຌอมบัญชี
หนังสือสงกใบ฿หຌกจຌาหนຌาทีไกใบหนังสือประจาสานักงาน พืไอดานินการจัดทาทะบียนหนังสือกใบละจัดกใบ
หนังสือ฿หຌชอบดຌวยระบียบ
๏. สวนราชการทีไขอทาลายหนังสือดานินการจัดทาลายหนังสือตามระบียบวาดຌวยสารบรรณ

หมายหตุ

ขัๅนตอนการดินหนังสือราชการสาหรับสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา฿หຌถือปฏิบัติ ดยยึดหลักการละนวทาง
ปฏิบัติ ตามทีไกลาวเวຌนีๅดยอนุลม

ผนภูมิทีไ ๏

ขัๅนตอนการดินทางหนังสือครบกระบวนการ

๏๎

การทาสานาหนังสือ
สานา คือ อกสารทีไจัดทาขึๅนหมือนกับตຌนฉบับ ดยจัดทาจากตຌนฉบับ สานาคูฉบับหรือจาก
สานาอีกชัๅนหนึไง
฿นกรณีทีไมีความจาป็นตຌอง฿ชຌอกสารราชการนัๅนโ พิไมขึๅน ละอกสารหลานัๅนเมเดຌจัดทาเวຌ
หลายฉบับ จาป็นตຌองจัดทาสานาขึๅน พืไอ฿ชຌป็นหลักฐาน฿นการประกอบการพิจารณาของทางราชการ การทา
สานาอาจทาเดຌหลายวิธี ดังนีๅ
ํ. ถอดหรือจัดทาพรຌอมตຌนฉบับ ดย฿ชຌกระดาษคาร์บอนสอดระหวางตຌนฉบับกับกระดาษทีไทา
สานา มืไอพิมพ์สรใจลຌว ตຌนฉบับกับสานาจะหมือนกันทุกประการ ซึไงรียกวา สานาคูฉบับ สานาชนิดนีๅ
จะตຌองมีลายมือชืไอ หรือลายมือชืไอยอของผูຌลงชืไอ ละ฿หຌผูຌราง ผูຌพิมพ์ ละผูຌตรวจ ลงลายมือชืไอหรือลายมือชืไอยอ
เวຌทีไขຌางทຌายขอบลางดຌานขวาของหนังสือดຌวย
๎. คัดหรือลอกจากตຌนฉบับ คาตอคา ฿หຌถูกตຌองกับตຌนฉบับดิม ละตຌองตรวจทาน฿หຌถูกตຌองกับ
ตຌนฉบับอยางทຌจริง สานาชนิดนีๅอาจผิดพลาดเปจากตຌนฉบับเดຌ ผูຌจัดทาตຌองมีความละอียดถีไถຌวนละพืไอสดง
฿หຌทราบวาเดຌมีการตรวจสอบละอียดลຌว จึงตຌองมีผูຌรับรองสานาวา สานาถูกตຌอง
๏. ฿ชຌวธิ ีถายจากตຌนฉบับ ชน ถายดຌวยครืไองถายอกสาร ซึไงจะเมผิดพลาดเปจากตຌนฉบับละ
ตຌองมีการรับรองสานาวา สานาถูกตຌอง ชนกัน พราะป็นสานาทีไถายจากตຌนฉบับอีกครัๅงหนึไง
๐. สานาหนังสือทีไพิมพ์จากคอมพิวตอร์ ซึไงตຌนฉบับกับสานาจะหมือนกันทุกประการซึไงรียกวา
สานาคูฉบับ สานาชนิดนีๅจะตຌองมีลายมือชืไอ หรือลายมือชืไอยอของผูຌลงชืไอละผูຌราง ผูຌพิมพ์ละผูຌตรวจ ลง
ลายมือชืไอหรือลายชืไอยอเวຌทีไขຌางทຌายขอบลางดຌานขวาของหนังสือดຌวย
การรับรองสานา ฿หຌมีคารับรองวา สานาถูกตຌอง ละ฿หຌจຌาหนຌาทีไตัๅงตระดับ ๎ หรือ
ทียบทาขึๅนเป ซึไงป็นจຌาของรืไองทาสานานัๅนขึๅน ป็นผูຌลงลายมือชืไอรับรอง พรຌอมทัๅงพิมพ์ชืไอตัวบรรจงตาหนง
ละวัน ดือน ป ทีไรับรอง ละดยปกติ฿หຌมีคาวา สานา เวຌทีไกึไงกลางหนຌากระดาษหนือบรรทัดรกของ
สานาหนังสือด

๏๏

หมวด ํ
ชนิดของหนังสือ

ขຌอ ๕ หนังสือราชการ คือ อกสารทีไป็นหลักฐาน฿นราชการ เดຌก
๕.ํ หนังสือทีไมีเปมาระหวางสวนราชการ
๕.๎ หนังสือทีไสวนราชการมีเปถึงหนวยงานอืไน฿ด ซึไงมิ฿ชสวนราชการ หรือทีไมีเปถึง
บุคคลภายนอก
๕.๏ หนังสือทีไหนวยงานอืไน฿ดซึไงมิ฿ชสวนราชการหรือทีไบุคคลภายนอกมีมาถึงสวน
ราชการ
๕.๐ อกสารทีไทางราชการจัดทาขึๅนพืไอป็นหลักฐาน฿นราชการ
๕.๑ อกสารทีไทางราชการจัดทาขึๅนตามกฎหมาย ระบียบ หรือขຌอบังคับ

ขຌอ ํ์ หนังสือมี ๒ ชนิด คือ
ํ์.ํ หนังสือภายนอก
ํ์.๎ หนังสือภาย฿น
ํ์.๏ หนังสือตราประทับ
ํ์.๐ หนังสือสัไงการ
ํ์.๑ หนังสือประชาสัมพันธ์
ํ์.๒ หนังสือทีไจຌาหนຌาทีไทาขึๅนหรือรับเวຌป็นหลักฐาน฿นราชการ

สวนทีไ ํ
หนังสือภายนอก

๏๐

ขຌอ ํํ หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการทีไป็นบบพิธีดย฿ชຌกระดาษตราครุฑป็น
หนั ง สื อ ติ ด ต อ ระหว า งส ว นราชการ หรื อ ส ว นราชการมี ถึ ง หน ว ยงานอืไ น ฿ดซึไ ง มิ ฿ ช ส ว นราชการ หรื อ ทีไ มี ถึ ง
บุคคลภายนอก ฿หຌจัดทาตามบบทีไ ํ ทຌายระบียบ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ
ํํ.ํ ทีไ ฿หຌลงรหัสตัวพยัญชนะละลขประจาของจຌาของครืไอง ตามทีไกาหนดเวຌ฿น
ภาคผนวก ํ ทับลขทะบียนหนังสือสง สาหรับหนังสือของคณะกรรมการการ฿หຌกาหนดรหัสตัวพยัญชนะพิไมขึๅน
เดຌตามความจาป็น
ํํ.๎ ส ว นราชการจຌ า ของหนั ง สื อ ฿หຌ ล งชืไ อ ส ว นราชการ สถานทีไ ร าชการ หรื อ
คณะกรรมการการซึไงป็นจຌาของหนังสือนัๅน ละดยปกติ฿หຌลงทีไตัๅงเวຌดຌวย
ํํ.๏ วั น ดื อ น ป ฿หຌ ล งตั ว ลขของวั น ทีไ ชืไ อ ตใ ม ของดื อ น ละตั ว ลขของป
พุทธศักราชทีไออกหนังสือ
ํํ.๐ รืไ อง ฿หຌ ล งรืไ องย อทีไ ป็ น ฿จความสัๅ น ทีไสุ ดของหนั งสื อฉบั บ นัๅ น ฿นกรณีทีไ ป็ น
หนังสือตอนืไองดยปกติ฿หຌลงรืไองของหนังสือฉบับดิม
ํํ.๑ คาขึๅนตຌน ฿หຌ฿ชຌคาขึๅนตຌนตามฐานะของผูຌรับหนังสือตามตารางการ฿ชຌคาขึๅนตຌน
สรรพนามละคาลงทຌาย ทีไกาหนดเวຌ฿นภาคผนวก ๎ ลຌวลงตาหนงของผูຌทีไหนังสือนัๅนมีถึง หรือ ชืไอบุคคล฿นกรณี
ทีไมีถึงตัวบุคคลเมกีไยวกับตาหนงหนຌาทีไ
ํํ.๒ อຌางถึง ิถຌามีี ฿หຌอຌางถึงหนังสือทีไคยมีติดตอกันฉพาะหนังสือทีไสว นราชการ
ผูຌรับหนังสือเดຌรับมากอนลຌวจะจากสวนราชการ฿ดกใตามดย฿หຌลงชืไอสวนราชการจຌาของหนัง สือละลขทีไหนังสือ
วันทีไ ดือน ปพุทธศักราชของหนังสือนัๅน
การอຌางถึง ฿หຌอຌางถึงหนังสือฉบับสุดทຌายทีไติดตอกันพียงฉบับดียว วຌนตมี
รืไองอืไนทีไป็นสาระสาคัญตຌองนามาพิจารณา จึงอຌางถึงหนังสือฉบับอืไน โ ทีไกีไยวกับรืไองนัๅนดยฉพาะ฿หຌทราบดຌวย
ํํ.๓ สิไงทีไสงมาดຌวย ิถຌามีี฿หຌลงชืไอสิไงของ อกสารหรือบรรณสารทีไสง
เปพรຌอมกับหนังสือนัๅน฿นกรณีทีไเมสามารถสงเป฿นซองดียวกันเดຌ฿หຌจຌงดຌวยวาสงเปดยทาง฿ด
ํํ.๔ ขຌอความ ฿หຌลงสาระสาคัญของรืไอง฿หຌชัดจนละขຌา฿จงาย หากมีความประสงค์
หลายประการ฿หຌยกป็นขຌอ โ

๏๑

ํํ.๕ คาลงทຌาย ฿หຌ฿ชຌคาลงทຌายตามฐานะของผูຌรับหนังสือตามตารางการ฿ชຌคาขึๅนตຌน
สรรพนาม ละคาลงทຌาย ทีไกาหนดเวຌ฿นภาคผนวก ๎
ํํ.ํ์ ลงชืไอ ฿หຌลงลายมือชืไอจຌาของหนังสือ ละ฿หຌพิมพ์ชืไอตใมของจຌาของลายมือ
ชืไอเวຌ฿ตຌลายมือชืไอ ตามรายละอียดทีไกาหนดเวຌ฿นภาคผนวก ๏
ํํ.ํํ ตาหนง ฿หຌลงตาหนงของจຌาของหนังสือ
ํํ.ํ๎ สวนราชการจຌาของรืไอง ฿หຌลงชืไอสวนราชการจຌาของรืไอง หรือหนวยงานทีไ
ออกหนังสือ ถຌาสวนราชการทีไออกหนังสืออยู฿นระดับหระทรวงหรือทบวง ฿หຌลงชืไอสวนราชการจຌาของรืไ อง ทัๅง
ระดับกรมละกอง ถຌาสวนราชการทีไออกหนังสืออยู฿นระดับกรมลงมา ฿หຌลงชืไอสวนราชการจຌาของรืไองพียงระดับ
กองหรือหนวยงานทีไรับผิดชอบ
ํํ.ํ๏ ทร. ฿หຌลงหมายลขทรศัพท์ของสวนราชการจຌาของรืไอง หรือหนวยงานทีไ
ออกหนังสือละหมายลขภาย฿นตูຌสาขา ิถຌามีี เวຌดຌวย
ํํ.ํ๐ สานาสง ิถຌามีี ฿นกรณีทีไผูຌสงจัดทาสานาสงเป฿หຌสวนราชการ
หรือบุคคลอืไนทราบ ละประสงค์จะ฿หຌผูຌรับทราบวาเดຌมีสานาสงเป฿หຌผูຌ฿ดลຌว ฿หຌพิมพ์ชืไอตใมหรือชืไอยอของสวน
ราชการหรือชืไอบุคคลทีไสงสานาเป฿หຌ พืไอ฿หຌป็นทีไขຌา฿จระหวางผูຌสงละผูຌรับ ถຌาหากมีรายชืไอทีไสงมาก฿หຌพิมพ์วา
สงเปตามรายชืไอนบละนบรายชืไอเปดຌวย
สวนทีไ ๎
หนังสือภาย฿น

ขຌอ ํ๎ หนังสือภาย฿น คือ หนังสือติดตอราชการทีไป็นบบพิธีนຌอยกวาหนังสือภายนอกป็น
หนังสือติดตอภาย฿นกระทรวง ทบวง กรมหรือจังหวัดดียวกัน ฿ชຌกระดาษบันทึกขຌอความ ละ฿หຌจัดทาตามนบ
ทีไ ๎ ทຌายระบียบ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ
ํ๎.ํ สวนราชการ ฿หຌลงชืไอสวนราชการจຌาของรืไอง หรือหนวยงานทีไออกหนังสือ
ดยมีรายละอียดพอสมควร ดยปกติถຌาสวนราชการทีไออกหนังสือ อยู฿นระดับกรมขึๅนเป ฿หຌลงชืไอสวนราชการ
จຌาของรืไองทัๅงระดับกรมละกอง ถຌาสวนราชการทีไออกหนังสืออยู฿นระดับตไากวากรมลงมา ฿หຌลงชืไอสวนราชการ
จຌาของรืไองพียงระดับกอง หรือสวนราชการจຌาของรืไองพรຌอมทัๅงหมายลขทรศัพท์ ิถຌามีี

๏๒

ํ๎.๎ ทีไ ฿หຌลงรหัสตัวพยัญชนะละลขประจาของจຌาของรืไอง ตามทีไกาหนดเวຌ฿น
ภาคผนวก ํ ทับลขทะบียนหนังสือสง สาหรับหนังสือของคณะกรรมการ฿หຌกาหนดรหัสพยัญชนะพิไมขึๅนเดຌตาม
ความจาป็น
ํ๎.๏ วันทีไ ฿หຌลงตัวลขของวันทีไ ชืไอตใมของดือน ละตัวลขของป
พุทธศักราช ทีไออกหนังสือ
ํ๎.๐ รืไอง ฿หຌลงรืไองยอทีไป็น฿จความสัๅนทีไสุดของหนังสือฉบับนัๅน ฿นกรณีทีไป็น
หนังสือตอนืไอง ดยปกติ฿หຌลงรืไองของหนังสือฉบับดิม
ํ๎.๑ คาขึๅนตຌน ฿หຌ฿ชຌคาขึๅนตຌนตามฐานะของผูຌรับหนังสือตามตารางการ฿ชຌคาขึๅนตຌน
สรรพนาม ละคาลงทຌาย ทีไกาหนดเวຌ฿นภาคผนวก ๎ ลຌวลงตาหนงของผูຌทีไหนังสือนัๅนมีถึง หรือ ชืไอบุคคล฿น
กรณีทีไมีถึงตัวบุคคลเมกีไยวกับตาหนงหนຌาทีไ
ํ๎.๒ ขຌ อ ความ ฿หຌ ล งสาระส าคั ญ ของรืไ อง฿หຌ ชั ดจนละขຌ า฿จง า ย หากมี ค วาม
ประสงค์หลายประการ฿หຌยกป็นขຌอ โ ฿นกรณีทีไมีการอຌางถึงหนังสือทีไคยมี ติดตอกันหรือมีสิไงทีไสงมาดຌวย฿หຌระบุเวຌ
฿นขຌอนีๅ
ํ๎.๓ ลงชืไอละตาหนง ฿หຌปฏิบัติตามขຌอ ํํ.ํ์ ละขຌอ ํํ.ํํ ดยอนุลม฿น
กรณีทีไกระทรวง ทบวง กรม หรื อจั งหวัด฿ด ประสงค์จะกาหนดบบการขียนดยฉพาะพืไอ฿ชຌตามความ
หมาะสมกใ฿หຌกระทาเดຌ

สวนทีไ ๏
หนังสือประทับตรา

ขຌอ ํ๏ หนังสือประทับตรา คือ หนังสือทีไ฿ชຌประทับตราทนการลงชืไอของหัวหนຌาสวนราชการ
ระดับกรมขึๅนเป ดย฿หຌหัวหนຌาสวนราชการระดับกองหรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมายจากหัวหนຌาสวนราชการระดับกรมขึๅน
เป ป็นผูຌรับผิดชอบลงชืไอยอกากับตรา
หนังสือประทับตรา฿หຌ ฿ชຌเดຌทัๅงระหวางสวนราชการกับสวนราชการ ละระหวางสวนราชการกับ
บุคคลภายนอก ฉพาะกรณีทีไเม฿ชรืไองสาคัญ เดຌก

๏๓

ํ๏.ํ การขอรายละอียดพิไมติม
ํ๏.๎ การสงสานาหนังสือ สิไงของ อกสาร หรือบรรณสาร
ํ๏.๏ การตอบรับทราบทีไเมกีไยวกับราชการสาคัญหรือการงิน
ํ๏.๐ การจຌงผลงานทีไเดຌดานินการเปลຌว฿หຌสวนราชการทีไกีไยวขຌองทราบ
ํ๏.๑ การตือนรืไองทีไคຌาง
ํ๏.๒ รืไองซึไงหัวหนຌาสวนราชการระดับกรมขึๅนเปกาหนดดยทาป็นคาสัไง ฿หຌ฿ชຌหนังสือ
ประทับตรา
ขຌอ ํ๐ หนังสือประทับตรา ฿ชຌกระดาษตราครุฑ ละ฿หຌจัดทาตามบบทีไ ๏ ทຌายระบียบดย
กรอกรายละอียดดังนีๅ
ํ๐.ํ ทีไ ฿หຌล งรหัส ตัวพยัญชนะละลขประจาของจຌาของรืไองตามทีไกาหนดเวຌ฿น
ภาคผนวก ํ ทับลขทะบียนหนังสือสง
ํ๐.๎ ถึง ฿หຌลงชืไอสวนราชการ หนวยงาน หรือบุคคลทีไหนังสือนัๅนมีถึง
ํ๐.๏ ขຌอความ ฿หຌลงสาระสาคัญของรืไอง฿หຌชัดจนละขຌา฿จงาย
ํ๐.๐ ชืไอสวนราชการทีไสงหนังสือออก ฿หຌลงชืไอสวนราชการทีไสงหนังสือออก
ํ๐.๑ ตราชืไอสวนราชการ ฿หຌประทับตราชืไอสวนราชการตามขຌอ ๓๎ ดຌวยหมึกดง
ละ฿หຌผูຌรับผิดชอบลงลายมือชืไอยอกากับตรา
ํ๐.๒ วัน ดือ น ป ฿หຌ ล งตัว ลขของวั น ทีไ ชืไ อตใม ของดื อน ละตัว ลขของป
พุทธศักราชทีไออกหนังสือ
ํ๐.๓ สวนราชการจຌาของรืไอง ฿หຌลงชืไอสวนราชการจຌาของรืไองหรือหนวยงานทีไออก
หนังสือ
ํ๐.๔ ทร.หรื อทีไ ตัๅ ง ฿หຌ ล งหมายลขทรศั พ ท์ ข องส ว นราชการจຌ า ของรืไ อ งละ
หมายลขภาย฿นตูຌสาขา ิถຌามีี ดຌวย ฿นกรณีทีไเมมีทรศัพท์ ฿หຌลงทีไตัๅงของสวนราชการจຌาของรืไองดย฿หຌลงตาบล
ทีไอยูตามความจาป็น ละขวงเปรษณีย์ ิถຌามีี

๏๔

สวนทีไ ๐
หนังสือสัไงการ

ขຌอ ํ๑ หนังสือสัไงการ ฿หຌ฿ชຌตามบบทีไกาหนดเวຌ฿นระบียบนีๅ วຌนตจะมีกฎหมายกาหนด
บบเวຌดยฉพาะ
หนังสือสัไงการมี ๏ ชนิด เดຌก คาสัไง ระบียบ ละขຌอบังคับ

ขຌอ ํ๒ คาสัไง คือ บรรดาขຌอความทีไผูຌบังคับบัญชาสัไงการ฿หຌปฏิบัติดยชอบดຌวยกฎหมาย฿ชຌ
กระดาษตราครุฑ ละ฿หຌจัดทาตามบบทีไ ๐ ทຌายระบียบ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ
ํ๒.ํ คาสัไง ฿หຌลงชืไอสวนราชการหรือตาหนงของผูຌมีอานาจทีไออกคาสัไง
ํ๒.๎ ทีไ ฿หຌลงลขทีไทีไออกคาสัไง ดยริไมฉบับรกจากลข ํ รียงป็นลาดับเปจน
สิๅนปปฏิทิน ทับลขปพุทธศักราชทีไออกคาสัไง
ํ๒.๏ รืไอง ฿หຌลงชืไอรืไองทีไออกคาสัไง
ํ๒.๐ ขຌอความ ฿หຌอຌางหตุทีไออกคาสัไง ละอຌางถึงอานาจทีไ฿หຌออกคาสัไง ิถຌามีี เวຌ
ดຌวย ลຌวจึงลงขຌอความทีไสัไง ละวัน฿ชຌบังคับ
ํ๒.๑ สัไง ณ วันทีไ ฿หຌลงตัวลขของวันทีไ ชืไอตใมของดือน ละตัวลขของปพุทธสัก
ราชทีไออกคาสัไง
ํ๒.๒ ลงชืไอ ฿หຌลงลายมือชืไอผูຌออกคาสัไง ละพิมพ์ชืไอตใมของจຌาของลายมือชืไอเวຌ฿ตຌ
ลายมือชืไอ
ํ๒.๓ ตาหนง ฿หຌลงตาหนงของผูຌออกคาสัไง

ขຌอ ํ๓ ระบียบ คือ บรรดาขຌอความทีไผูຌมีอานาจหนຌาทีไวางเวຌ ดยอาศัยอานาจของกฎหมาย
หรือเมกใเดຌ พืไอถือป็นหลักปฏิบัติงานป็นการประจา ฿ชຌกระดาษตราครุฑ ละ฿หຌจัดทาตามบบทีไ ๑ ทຌาย
ระบียบ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ

๏๕

ํ๓.ํ ระบียบ ฿หຌลงชืไอสวนราชการทีไออกระบียบ
ํ๓.๎ วาดຌวย ฿หຌลงชืไอของระบียบ
ํ๓.๏ ฉบับทีไ ถຌาป็นระบียบทีไกลาวถึงป็นครัๅงรก฿นรืไองนัๅน เมตຌองลงวาป็นฉบับทีไ
ทา฿ด ตถຌาป็นระบียบรืไองดียวกันทีไมีการกຌเขพิไมติม ฿หຌลงป็น ฉบับทีไ ๎ ละถัด โ เป ตามลาดับ
ํ๓.๐ พ.ศ. ฿หຌลงตัวลขของปพุทธศักราชทีไออกระบียบ
ํ๓.๑ ขຌอความ ฿หຌอຌางหตุผลดยยอ พืไอสดงถึงความมุงหมายทีไตຌองออกระบียบ
ละอຌางถึงกฎหมายทีไ฿หຌอานาจออกระบียบ ิถຌามีี
ํ๓.๒ ขຌอ ฿หຌรียงขຌอความทีไจะ฿ชຌป็นระบียบป็นขຌอ โ ดย฿หຌขຌอ ํ ป็นชืไอระบียบ
ขຌอ ๎ ป็นวัน฿ชຌบังคับกาหนดวา฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตมืไอ฿ด ละขຌอสุดทຌาย ป็นขຌอผูຌรักษาการระบียบ฿ดถຌามีมากขຌอ
หรือหลายรืไองจะบงป็นหมวดกใเดຌ ดย฿หຌยຌายขຌอผูຌรักษาการเปป็นขຌอสุดทຌายกอนทีไจะขึๅนหมวด ํ
ํ๓.๓ ประกาศ ณ วันทีไ ฿หຌลงตัวลขของวันทีไ ชืไอตใมของดือน ละตัวลขของป
พุทธศักราชทีไออกระบียบ
ํ๓.๔ ลงชืไอ ฿หຌลงลายมือชืไอผูຌออกระบียบ ละพิมพ์ชืไอตใมของจຌาของลายมือชืไอเวຌ
฿ตຌลายมือชืไอ
ํ๓.๕ ตาหนง ฿หຌลงตาหนงของผูຌออกระบียบ

ขຌอ ํ๔ ขຌอบังคับ คือ บรรดาขຌอความทีไผูຌมีอานาจหนຌาทีไกาหนด฿หຌ฿ชຌ ดยอาศัยอานาจของ
กฎหมายทีไบัญญัติ฿หຌกระทาเดຌ ฿ชຌกระดาษตราครุฑ ละ฿หຌจัดทาตามบบทีไ ๒ ทຌายระบียบ ดยกรอก
รายละอียดดังนีๅ
ํ๔.ํ ขຌอบังคับ ฿หຌลงชืไอสวนราชการทีไออกขຌอบังคับ
ํ๔.๎ วาดຌวย ฿หຌลงชืไอของขຌอบังคับ
ํ๔.๏ ฉบับทีไ ถຌาป็นขຌอบังคับทีไกลาวถึงป็นครัๅงรก฿นรืไองนัๅน เมตຌองลงวาป็นฉบับ
ทีไทา฿ด ตถຌาป็นขຌอบังคับรืไองดียวกันทีไมีการกຌเขพิไมติม฿หຌลงป็นฉบับทีไ ๎ ละทีไถัด โ เป ตามลาดับ
ํ๔.๐ พ.ศ. ฿หຌลงตัวลขของปพุทธศักราชทีไออกขຌอบังคับ

๐์

ํ๔.๑ ขຌอความ ฿หຌอຌางหตุผลดยยอพืไอสดงถึงความมุงหมายทีไตຌองออกขຌอบังคับ
ละอຌางถึงกฎหมายทีไ฿หຌอานาจออกขຌอบังคับ
ํ๔.๒ ขຌอ ฿หຌรียงขຌอความทีไจะ฿ชຌบังคับป็นขຌอ โ ดย฿หຌขຌอ ํ ป็นชืไอขຌอบังคับขຌอ ๎
ป็นวัน฿ชຌบังคับกาหนดวา฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตมืไอ฿ด ละขຌอสุดทຌายป็นขຌอผูຌรักษาการ ขຌอบังคับ฿ดถຌามีมากขຌอหรือ
หลายรืไองจะบงป็นหมวดกใเดຌ ดย฿หຌยຌายขຌอผูຌรักษาการเปป็นขຌอสุดทຌายกอนทีไจะขึๅนหมวด ํ
ํ๔.๓ ประกาศ ณ วันทีไ ฿หຌลงตัวลขของวันทีไ ชืไอตใมของดือนละตัวลขของป
พุทธศักราชทีไออกขຌอบังคับ
ํ๔.๔ ลงชืไอ ฿หຌลงลายมือชืไอผูຌออกขຌอบังคับ ละพิมพ์ชืไอตใมของจຌาของลายมือชืไอ
เวຌ฿ตຌลายมือชืไอ
ํ๔.๕ ตาหนง ฿หຌลงตาหนงของผูຌออกขຌอบังคับ

สวนทีไ ๑
หนังสือประชาสัมพันธ์

ขຌอ ํ๕ หนังสือประชาสัมพันธ์ ฿หຌ฿ชຌตามบบทีไกาหนดเวຌ฿นระบียบนีๅ วຌนตจะมีกฎหมาย
กาหนดเวຌดยฉพาะ
หนังสือประชาสัมพันธ์มี ๏ ชนิด ประกาศ ถลงการณ์ ละขาว
ขຌอ ๎์ ประกาศ คือ บรรดาขຌอความทีไทางราชการประกาศหรือชีๅจง฿หຌทราบหรือนะ
นวทางปฏิบัติ ฿ชຌกระดาษตราครุฑ ละ฿หຌจัดทาตามบบทีไ ๓ ทຌายระบียบ ดยกรอกรายละอียด ดังนีๅ
๎์.ํ ประกาศ ฿หຌลงชืไอสวนราชการทีไออกประกาศ
๎์.๎ รืไอง ฿หຌลงชืไอรืไองทีไประกาศ
๎์.๏ ขຌอความ ฿หຌอຌางหตุผลทีไตຌองออกประกาศ ละขຌอความทีไประกาศ

๐ํ

๎์.๐ ประกาศ ณ วันทีไ ฿หຌลงตัวลขของวันทีไ ชืไอตใมของดือน ละตัวลขของป
พุทธศักราชทีไออกประกาศ
๎์.๑ ลงชืไอ ฿หຌลงลายมือชืไอผูຌออกประกาศ ละพิมพ์ชืไอตใมของจຌาของลายมือชืไอเวຌ
฿ตຌลายมือชืไอ
๎์.๒ ตาหนง ฿หຌลงตาหนงของผูຌออกประกาศ
฿นกรณีทีไกฎหมายกาหนด฿หຌทาป็นจຌงความ ฿หຌปลีไยนคาวาประกาศ ป็นจຌงความ

ขຌอ ๎ํ ถลงการณ์ คือ บรรดาขຌอความทีไทางราชการถลง พืไอทาความขຌา฿จ฿นกิจการของ
ทางราชการหรือหตุการณ์หรือกรณี฿ดโ ฿หຌทราบชัดจนดยทัไวกัน ฿ชຌกระดาษตราครุฑ ละ฿หຌจัดทาตามบบทีไ ๔
ทຌายระบียบ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ
๎ํ.ํ ถลงการณ์ ฿หຌลงชืไอสวนราชการทีไออกถลงการณ์
๎ํ.๎ รืไอง ฿หຌลงชืไอรืไองทีไออกถลงการณ์
๎ํ.๏ ฉบับทีไ ฿ชຌ฿นกรณีทีไจะตຌองออกถลงการณ์หลายฉบับ฿นรืไองดียวทีไตอนืไองกัน
฿หຌลงฉบับทีไรียงตามลาดับเวຌดຌวย
๎ํ.๐ ขຌอความ ฿หຌอຌางหตุผลทีไตຌองออกถลงการณ์ละขຌอความทีไถลงการณ์
๎ํ.๑ สวนราชการทีไออกถลงการณ์ ฿หຌลงชืไอสวนราชการทีไออกถลงการณ์
๎ํ.๒ วัน ดือน ป ฿หຌลงตัวลขของวันทีไ ชืไอตใมของดือน ละตัวลขของป
พุทธศักราชทีไออกถลงการณ์

ขຌอ ๎๎ ขาว คือ บรรดาขຌอความทีไทางราชการหในสมควรผยพร฿หຌทราบ ฿หຌจัดทาตาม
บบทีไ ๕ ทຌายระบียบ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ
๎๎.ํ ขาว ฿หຌลงชืไอสวนราชการทีไออกขาว
๎๎.๎ รืไอง ฿หຌลงชืไอรืไองทีไออกขาว

๐๎

๎๎.๏ ฉบับทีไ ฿ชຌ฿นกรณีทีไจะตຌองออกขาวหลายฉบับ฿นรืไองดียวทีไตอนืไองกัน฿หຌลง
ฉบับทีไ รียงตามลาดับเวຌดຌวย
๎๎.๐ ขຌอความ ฿หຌลงรายละอียดกีไยวกับรืไองของขาว
๎๎.๑ สวนราชการทีไออกขาว ฿หຌลงชืไอสวนราชการทีไออกขาว
๎๎.๒ วัน ดือน ป ฿หຌลงตัวลขของวันทีไ ชืไอตใมของดือน ละตัวลขของป
พุทธศักราชทีไออกขาว

สวนทีไ ๒
หนังสือทีไจຌาหนຌาทีไทาขึๅนหรือรับเวຌป็นหลักฐาน฿นราชการ

ขຌอ ๎๏ หนังสือทีไจຌาหนຌาทีไทาขึๅนหรือรับเวຌป็นหลักฐาน฿นราชการ คือหนังสือทีไทางราชการ
ทาขึๅนนอกจากทีไกลาวมาลຌวขຌางตຌน หรือหนังสือทีไหนวยงานอืไน฿ดซึไงมิ฿ชสวนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึง
สวนราชการ ละสวนราชการรับเวຌป็นหลักฐานของทางราชการ มี ๐ ชนิดคือ หนังสือรับรองรายงานการประชุม

ขຌอ ๎๐ หนังสือรับรอง คือ หนังสือทีไสวนราชการออก฿หຌพืไอรับรองกบุคคล นิติบุคคลหรือ
หนวยงาน พืไอวัตถุประสงค์อยางหนึไงอยาง฿ด฿หຌปรากฏกบุคคลดยทัไวเปเมจาพาะจาะจง ฿ชຌกระดาษตราครุฑ
ละ฿หຌจัดทาตามบบทีไ ํ์ ทຌายระบียบ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ
๎๐.ํ ลขทีไ ฿หຌลงลขทีไของหนังสือรับรองดยฉพาะ ริไมตัๅงตลข ํ รียงป็นลาดับ
เปจนถึงสิๅนปปฏิทิน ทับลขปพุทธศักราชทีไออกหนังสือรับรอง หรือลงลขทีไของหนังสือทัไวเปตามบบหนังสือ
ภายนอกอยางหนึไงอยาง฿ด
๎๐.๎ สวนราชการจຌาของหนังสือ ฿หຌลงชืไอของสวนราชการ ซึไงป็นจຌาของหนังสือ
นัๅน ละจะลงสถานทีไตัๅงของสวนราชการจຌาของหนังสือดຌวยกใเดຌ
๎๐.๏ ขຌอความ ฿หຌลงขຌอความขึๅนตຌนวา หนังสือฉบับนีๅ฿หຌเวຌพืไอรับรองวาลຌวตอดຌวย
ชืไอบุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานทีไทางราชการรับรอง ฿นกรณีป็นบุคคล฿หຌพิมพ์ชืไอตใม ดยมีคานาหนຌานาม
ชืไอ นามสกุล ตาหนงหนຌาทีไ ละสังกัดหนวยงานทีไผูຌนัๅนทางานอยูอยางชัดจน ลຌวจึงลงขຌอความทีไรับรอง

๐๏

๎๐.๐ ฿หຌเวຌ ณ วันทีไ ฿หຌลงตัวลขของวันทีไ ชืไอตใมของดือน ละตัวลขของป
พุทธศักราชทีไออกหนังสือรับรอง
๎๐.๑ ลงชืไอ ฿หຌลงลายมือชืไอหัวหนຌาสวนราชการผูຌออกหนังสือหรือผูຌทีไเดຌรับ
มอบหมาย ละพิมพ์ชืไอตใมของจຌาของลายมือชืไอเวຌ฿ตຌลายมือชืไอ
๎๐.๒ ตาหนง ฿หຌลงตาหนงของผูຌลงลายมือชืไอ฿นหนังสือ
๎๐.๓ รูปถายละลายมือชืไอผูຌเดຌรับการรับรอง ฿นกรณีทีไการรับรองป็นรืไองสาคัญทีไ
ออก฿หຌกบุคคล฿หຌติดรูปถายของผูຌทีไเดຌรับการรับรอง ขนาด ๐ x ๒ ซนติมตร หนຌาตรง เมสวมหมวก
ประทับตราชืไอสวนราชการทีไออกหนังสือบนขอบลางดຌานขวาของรูปถายคาบตอลงบนผนกระดาษละ฿หຌ ผูຌนัๅนลง
ลายมือชืไอเวຌ฿ตຌรูปถายพรຌอมทัๅงพิมพ์ชืไอตใมของจຌาของลายมือชืไอเวຌ฿ตຌลายมือชืไอดຌวย

ขຌอ ๎๑ รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดหในของผูຌมาประชุม ผูຌขຌารวมประชุม
ละมติของทีไประชุมเวຌป็นหลักฐาน ฿หຌจัดทาตามบบทีไ ํํ ทຌายระบียบ ดยกรอกรายละอียด ดังนีๅ
๎๑.ํ รายงานการประชุม ฿หຌลงชืไอคณะทีไประชุมหรือชืไอการประชุมนัๅน
๎๑.๎ ครัๅงทีไ ฿หຌลงครัๅงทีไประชุม
๎๑.๏ มืไอ ฿หຌลงวันดือนปทีไประชุม
๎๑.๐ ณ ฿หຌลงสถานทีไทีไประชุม
๎๑.๑ ผูຌมาประชุม ฿หຌลงชืไอละหรือตาหนงของผูຌเดຌรับตงตัๅงป็นคณะทีไประชุมซึไง
มาประชุม ฿นกรณีทีไมีผูຌมาประชุมทน฿หຌลงชืไอผูຌมาประชุมทน ละลงวามาประชุมทนผูຌ฿ดหรือตาหนง฿ด
๎๑.๒ ผูຌเมมาประชุม ฿หຌลงชืไอละหรือตาหนงของผูຌทีไเดຌรับการตงตัๅงป็นคณะทีไ
ประชุมซึไงมิเดຌมาประชุมพรຌอมทัๅงหตุผล ิถຌามีี
๎๑.๓ ผูຌขຌารวมประชุม ฿หຌลงชืไอละหรือตาหนงของผูຌทีไมิเดຌรับการตงตัๅงป็นคณะทีไ
ประชุมซึไงเดຌขຌารวมประชุม ิถຌามีี
๎๑.๔ ริไมประชุมวลา ฿หຌลงวลาทีไริไมประชุม

๐๐

๎๑.๕ ขຌอความ ฿หຌบันทึกขຌอความทีไประชุม ดยปกติ฿หຌริไมตຌนดຌวยประธานกลาวปຂด
ประชุม ละรืไองทีไประชุม กับมติหรือขຌอสรุปของทีไประชุม฿นตละรืไองตามลาดับ
๎๑.ํ์ ลิกประชุมวลา ฿หຌลงวลาทีไลิกประชุม
๎๑.ํํ ผูຌจดรายงานการประชุม ฿หຌลงชืไอผูຌจดรายงานการประชุมครัๅงนัๅน

ขຌอ ๎๒ บันทึก คือ ขຌอความซึไงผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาสนอตอผูຌบังคับบัญชา หรือผูຌบังคับบัญชาสัไง
การกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา หรือขຌอความทีไจຌาหนຌาทีไหรือหนวยงานระดับตไากวาสวนราชการระดับกรมติดตอกัน฿นการ
ปฏิบัติราชการ ดยปกติ฿หຌ฿ชຌกระดาษบันทึกขຌอความ ละ฿หຌมีหัวขຌอดังตอเปนีๅ
๎๒.ํ ชืไอหรือตาหนงทีไบันทึกถึง ดย฿ชຌคาขึๅนตຌนตามทีไกาหนดเวຌ ฿นภาคผนวก ๎
๎๒.๎ สาระสาคัญของรืไอง ฿หຌลง฿จความของรืไองทีไบันทึกถຌามีอกสารประกอบกใ฿หຌ
ระบุเวຌดຌวย
๎๒.๏ ชืไอละตาหนง ฿หຌลงลายมือชืไอละตาหนงของผูຌบันทึก ละ฿นกรณีทีไเม฿ชຌ
กระดาษบันทึกขຌอความ ฿หຌลงวัน ดือน ป ทีไบันทึกเวຌดຌวย
การบันทึกตอนืไอง ดยปกติ฿หຌบันทึกระบุคาขึๅนตຌน ฿จความบันทึก ละลงชืไอชนดียวกับทีไเดຌ
กลาวเวຌขຌางตຌน ละ฿หຌลงวัน ดือน ป กากับ฿ตຌลายมือชืไอผูຌบันทึก หากเมมีความหใน฿ดพิไมติม฿หຌลงชืไอละ วัน
ดือน ป กากับทานัๅน
ขຌอ ๎๓ หนังสืออืไน คือ หนังสือหรืออกสารอืไน฿ดทีไกิดขึๅนนืไองจากการปฏิบัติงานของ
จຌาหนຌาทีไพืไอป็นหลักฐาน฿นทางราชการ ซึไงรวมถึง ภาพถาย ฟຂล์ม ถบบันทึกสียง ถบบันทึกภาพดຌวย หรือ
หนังสือของบุคคลภายนอกทีไยืไนตอจຌาหนຌาทีไละจຌาหนຌาทีไเดຌรับขຌาทะบียนรับหนังสือของทางราชการลຌวมีรูปบบ
ตามทีไกระทรวง ทบวง กรมจะกาหนดขึๅน฿ชຌตามความหมาะสม วຌนตมีบบตามกฎหมายฉพาะรืไอง฿หຌทาตาม
บบชน ฉนด ผนทีไ บบ ผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนละสอบสวนละคารຌอง ป็นตຌน

๐๑

สวนทีไ ๓
บทบใดตลใด

ขຌอ ๎๔ หนังสือทีไตຌองปฏิบัติ฿หຌรใวกวาปกติ ป็นหนังสือทีไตຌองจัดสงละดานินการทางสาร
บรรณดຌวยความรวดรใวป็นพิศษ บงป็น ๏ ประภท คือ
๎๔.ํ ดวนทีไสุด ฿หຌจຌาหนຌาทีไปฏิบัติ฿นทันทีทีไเดຌรับหนังสือนัๅน
๎๔.๎ ดวนมาก ฿หຌจຌาหนຌาทีไปฏิบัติดยรใว
๎๔.๏ ดวน ฿หຌจຌาหนຌาทีไปฏิบัติรใวกวาปกติ ทาทีไจะทาเดຌ
฿หຌระบุชัๅนความรใวดຌวยตัวอักษรสีดงขนาดเมลใกกวาตัวพิมพ์ปງง ๏๎ พอยท์ ฿หຌหในเดຌชัดบน
หนังสือละบนซอง ตามทีไกาหนดเวຌ฿นบบทีไ ํ บบทีไ ๎ บบทีไ ๏ ละบบทีไ ํ๑ ทຌายระบียบ ดย฿หຌระบุคาวา
ดวนทีไสุด ดวนมาก หรือดวน สาหรับหนังสือตามขຌอ ๎๔.ํ ขຌอ ๎๔.๎ ละขຌอ ๎๔.๏ ลຌวตกรณี
฿นกรณีทีไตຌองการ฿หຌหนังสือสงถึงผูຌรับภาย฿นวลาทีไกาหนด ฿หຌระบุคาวา ดวนภาย฿น ลຌวลง วัน
ดือน ป ละกาหนดวลาทีไตຌองการ฿หຌหนังสือนัๅนเปถึงผูຌรับ กับจຌาหนຌาทีไสงถึงผูຌรับ ซึไงระบุบนหนຌาซองภาย฿นวลา
ทีไกาหนด

ขຌอ ๎๕ รืไองราชการทีไจะดานินการหรือสัไงการดຌวยหนังสือเดຌเมทัน ฿หຌสงขຌอความทาง
ครืไองมือสืไอสาร ชน ทรลข วิทยุทรลข ทรพิมพ์ ทรศัพท์ วิทยุสืไอสาร วิทยุกระจายสียง หรือวิทยุ
ทรทัศน์ ป็นตຌน ละ฿หຌผูຌรับปฏิบัติชนดียวกับเดຌรับหนังสือ฿นกรณีทีไจาป็นตຌองยืนยันป็นหนังสือ ฿หຌทาหนังสือ
ยืนยันตามเปทันที
การสงขຌอความทางครืไองมือสืไอสารซึไงเมมีหลักฐานปรากฏชัดจຌง ชน ทางทรศัพท์ วิทยุสืไอสาร
วิทยุกระจายสียง หรือ วิทยุทรทัศน์ ป็นตຌน ฿หຌสงละผูຌรับบันทึกขຌอความเวຌป็นหลักฐาน

ขຌอ ๏์ หนังสือทีไจัดทาขึๅนดยปกติ฿หຌมีสานาคูฉบับกใบเวຌทีไตຌนรืไอง ํ ฉบับ ละ฿หຌมีสานา
กใบเวຌทีไหนวยงานสารบรรณกลาง ํ ฉบับ

๐๒

สานาคูฉบับ฿หຌผูຌลงชืไอลงลายมือชืไอหรือลายมือชืไอยอ ละ฿หຌผูຌราง ผูຌพิมพ์ ละผูຌตรวจลงลายมือ
ชืไอหรือลายมือชืไอยอเวຌทีไขຌางทຌายขอบลางดຌานขวาของหนังสือ

ขຌอ ๏ํ หนังสือทีไจຌาของหนังสือหในวา มีสวนราชการอืไนทีไกีไยวขຌองควรเดຌรับทราบดຌวยดย
ปกติ฿หຌสงสานาเป฿หຌทราบดยทาป็นหนังสือประทับตรา
สานาหนังสือนีๅ฿หຌมีคารับรองวา สานาถูกตຌอง ดย฿หຌจຌาหนຌาทีไตัๅงตระดับ ๎ หรือทียบทาขึๅน
เป ซึไงป็นจຌาของรืไองลงลายมือชืไอรับรอง พรຌอมทัๅงลงชืไอตัวบรรจงละตาหนงทีไขอบลางของหนังสือ

ขຌอ ๏๎ หนังสือวียน คือ หนังสือทีไมีถึงผูຌรับป็นจานวนมาก มี฿จความอยางดียวกัน ฿หຌพิไม
รหัสตัวพยัญชนะ ว หนຌาลขทะบียนหนังสือสง ซึไงกาหนดป็นลขทีไหนังสือวียนดยฉพาะ ริไมตัๅงตลข ํ
รียงป็นลาดับเปจนถึงสิๅนปปฏิทิน หรือ฿ชຌลขทีไของหนังสือทัไวเปตามบบหนังสือภายนอกอยางหนึไงอยาง฿ด
มืไอผูຌรับเดຌรับหนังสือวียนลຌวหในวารืไองนัๅน จะตຌอง฿หຌหนวยงานหรือบุคคล฿นบังคับบัญชา฿น
ระดับตาง โ เดຌรับทราบดຌวย กใ฿หຌมีหนຌาทีไจัดทาสานาหรือจัดสง฿หຌหนวยงานหรือบุคคลหลานัๅนดยรใว

ขຌอ ๏๏ สรรพนามทีไ฿ชຌ฿นหนังสือ ฿หຌ฿ชຌตามฐานะหงความสัมพันธ์ระหวางจຌาของหนังสือละ
ผูຌรับหนังสือ ตามภาคผนวก ๎

ขຌอ ๏๐ หนังสือภาษาตางประทศ ฿หຌ฿ชຌกระดาษตราครุฑ
หนังสือทีไป็นภาษาอังกฤษ ฿หຌทาตามบบทีไกาหนดเวຌ฿นภาคผนวก ๐ สาหรับหนังสือทีไป็นภาษาอืไนโ ซึไงมิ฿ช
ภาษาอังกฤษ ฿หຌป็นเปตามประพณีนิยม
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