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บทท่ี 1  

บทนาํ 

 

ความเปนมา 

ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาระบบราชการ

ตลอดจนการใหบริการประชาชน ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ภายใตการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส

หรือ  (E-Government) โดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการในสวนท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งการพัฒนาระบบสนับสนุน ( Back office) ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาระบบงานสารบรรณดวย ซ่ึงงาน

ธุรการ มีหนาท่ีหลักในการดูแลรับผิดชอบการบริหารงานเอกสารหนังสือราชการ เริ่มตั้งแตการจัดทํา

เอกสาร การรับ การสง การเก็บรักษา ตลอดจนการทํางานซ่ึงเอกสารดังกลาวมีท่ีมาจากแหลง ตาง ๆ 

ตลอดจนเอกสารท่ีผลิตข้ึนโดยงานธุรการเอง กรมอุตุนิยมวิทยา จึงไดพัฒนาระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส (e – document) ข้ึนมา เพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการบริหารงาน

เอกสารใหดํา เนิน ไปอยางสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา มีความถูกตองทันสมัยเปนระบบและมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  สงผลใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว ประหยัดท้ังเวลาและ  

กระดาษ 
 

วัตถุประสงค  

เพ่ือใหผูใชระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมีความรูความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน  วิธีการ

ทํางานของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสและสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานได 
 

ความหมายของธรุการ  

พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2542 ไดบัญญัติความหมายของธุรการ  ไวดังนี้ 

“ธุรการ น. การจัดกิจการงานโดยสวนราชการของแตละหนวยงาน ซ่ึงมิใชงานวิชาการ”  

ดังนั้น งานธุรการ จงึหมายรวมถึง  “งาน ราง พิมพ โตตอบ ติดตอประสานงาน  ไมวาจะเปน

ทางหนงัสอื  การพูด และการสื่อสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส  หรืองานท่ีเก่ียวกับการบริหารงาน

เอกสาร ซ่ึงมิใชงานวิชาการ”  
 

 ความสําคัญของงานธุรการ 

1. เปนดานหนาของหนวยงาน  

2. มีความรู ความเขาใจในโครงสราง ภาระงานและภารกิจของหนวยงาน 

3. มีความรู ความสามารถในการอาน การตีความและสรุปสาระสําคัญ 

4. เปนหนวยสนับสนุนและบริการการทํางานของหนวยงานดานตาง ๆ  

5. มีความสามารถในการจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของงาน 
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บทท่ี 2  

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 

 

2.1 ระเบียบท่ีเกี่ยวของงานสารบรรณ  

งานสารบรรณมีระเบียบท่ีเกี่ยวของ 2 ฉบับ ไดแก  

2.1.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526  ระเบียบนี้ใหใชบังคับ

ตั้งแตวันท่ี 1  มิถุนายน 2526 เปนตนไป  

2.1.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ 

วันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป  ซ่ึงเปนการเพ่ิมเติมคํานิยามเก่ียวกับเอกสาร  “อิเล็กทรอนิกส ” และคําวา  “ระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส ” เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบันท่ีมีการปฏิบัติงานสารบรรณดวย

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และเปนการสอดคลองกับการบริหารราชการแนวทางใหมท่ีมุงเนน

ผลสัมฤทธิ์ ความคุมคา และการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน สมควรวางระบบงานสารบรรณใหเปนการ

ดําเนินงานท่ีมีระบบ มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดความซํ้าซอนในการปฏิบัติราชการ 

ขอบเขตการใชบงัคบั  

สวนราชการ  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐ 

ท้ังในราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถ่ิน หรือใน

ตางประเทศ และใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย 

คณะกรรมการ หมายความวา  คณะบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากทางราชการใหปฏิบัติงานใน

เรื่องใดๆ ซ่ึงรวมถึง คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะบุคคลอ่ืนท่ีปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน 

ขอยกเวน 

1. สวนราชการใดมีความจําเปนท่ีจะตองปฏิบัติงานสารบรรณ นอกเหนือไปจากท่ีไดกําหนด

ไวในระเบียบนี้  ใหขอทําความตกลงกับผูรักษาการตามระเบียบนี้  

2. ในกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวย

การรักษาความลับของทางราชการ กําหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับสารบรรณไวเปนอยางอ่ืน ใหถือปฏิบัติ

ตามกฎหมาย หรือระเบียบวาดวยการนั้น 
 

2.2 ความหมายของงานสารบรรณ  

งานสารบรรณ หมายถึง “งานท่ีเก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแตการจัดทํา การรับ 

การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย ” มีความหมายครอบคลุมถึงงานท่ีเก่ียวกับเอกสาร

ท้ังหมด ตั้งแตขบวนการ  คิด ราง เขียน พิมพ ทําสําเนา สง รับ บันทึก  ยอเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ 
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เก็บเขาแฟม และคนหา สําหรับการยืมและการทําลายศึกษารายละเอียดไดจาก  ระเบียบเฉพาะเรื่อง

การทําลายเอกสาร ท้ังนี้ เพ่ือไมใหมีการเก็บเอกสารท่ีไมจําเปนไวในสวนราชการนั่นเอง  

อิเล็กทรอนิกส หมายความวาการประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา  

หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธีการทางแสง วิธีการทาง

แมเหล็ก หรือ อุปกรณท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใชวิธีตาง ๆ เชนวานั้น  

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  หมายความวาการรับสงขอมูลขาวสารหรือหนังสือผาน  

ระบบสื่อสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ชนิดและขนาดอักษรใชตัวอักษร ( Font)TH SarabunPSK

๙ ขนาด 16 
 

2.3 หนังสือราชการ  

หนังสือราชการ คือ เอกสารท่ีเปนหลักฐานในราชการ ไดแก  

1) หนังสือท่ีมีไปมาระหวางสวนราชการ  

2) หนังสือท่ีสวนราชการมีไปถึงหนวยงานอ่ืนใด ซ่ึงมิใชสวนราชการหรือท่ีมีไปถึง

บุคคลภายนอก  

3) หนังสือท่ีหนวยงานอ่ืนใด ซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ  

4) เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนเพ่ือเปนหลักฐานในราชการ  

5) เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ  

6) ขอมูลขาวสารหรือหนังสือท่ีไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  
 

2.4 ชนดิและแบบของหนังสือราชการ  

การปฏิบัติงานสารบรรณ เปนการปฏิบัติงานเก่ียวกับหนังสือราชการ 6 ชนิด  

1. หนงัสือภายนอก  คือ หนังสือติดตอราชการท่ีเปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑ  เปน

หนังสือติดตอระหวางสวนราชการ  หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการ  หรือท่ีมี

ถึงบคุคลภายนอก โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

     สวนหัวหนังสือ ประกอบดวย  

     1.1  ขนาดตัวครุฑ  สงู  3 เซนติเมตร    

     1.2  ลําดับช้ันความลับ (ถามี) ลําดับชั้นความลับมี 3 ลําดับ ไดแก ลับ ลับมากและ  ลับ

ท่ีสุด  

     1.3  ลําดับช้ันความเร็ว (ถามี) ลําดับชั้นความเรงดวนมี 3 ลําดับ ไดแก ดวน  ดวนมาก 

และดวนท่ีสุด 
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1.4 ท่ี ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเ รื่อง ทับเลขทะเบียนหนังสือ

สง  สําหรับหนังสือของคณะกรรมการการใหกําหนดรหัสตัวพยัญชนะเพ่ิมข้ึนไดตามความจําเปน 

1.5 สวนราชการเจาของหนังสือ   ใหลงชื่อสวนราชการ  สถานท่ีราชการหรือ  

คณะกรรมการซ่ึงเปนเจาของหนังสือนั้น  และโดยปกติใหลงท่ีตั้งไวดวย 

1.6 วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชท่ี

ออกหนงัสอื 

1.7 เรื่อง  ใหลงเรื่องยอท่ีเปนใจความสั้นท่ีสุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีท่ีเปนหนังสือ

ตอเนื่องโดยปกติใหลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 

1.8 คําข้ึนตน   ใหใชคําข้ึนตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําข้ึนตน  

สรรพนามและคําลงทาย  แลวลงตําแหนงของผูท่ีหนังสือนั้นมีถึง  หรือชื่อบุคคลในกรณีมีถึงตัวบุคคล

ไมเก่ียวกับตําแหนงหนาท่ี 

1.9 อางถึง (ถามี) ใหอางถึงหนังสือท่ีเคยมีติดตอกันเฉพาะหนังสือท่ีสวนราชการ  ผูรับ

หนังสือไดรับมากอนแลวจะจากสวนราชการใดก็ตาม  โดยใหลงชื่อสวนราชการเจาของหนังสือและ

เลขท่ีหนังสือ วันท่ี เดือน ปพุทธศักราชของหนังสือนั้น  

      การอางถึง  ใหอางถึงหนังสือฉบับสุดทายท่ีติดตอกันเพียงฉบับเดียว  เวนแตมีเรื่อง

อ่ืนท่ีเปนสาระสําคัญตองนํามาพิจารณา จึงอางถึงหนังสือฉบับอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะให

ทราบดวย 

1.10 ส่ิงท่ีสงมาดวย  (ถามี)  ใหลงชื่อสิ่งของ เอกสารหรือบรรณสารท่ีสงไปพรอมกับ

หนังสือนั้น  ในกรณีท่ีไมสามารถสงไปในซองเดียวกันไดใหแจงดวยวาสงไปโดยทางใด 

  ตัวอยาง กรณีเพียงเรื่องเดียว   แสดงดังนี้ 

      สิ่งท่ีสงมาดวย  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน จํานวน..ชุด 

    กรณีมีเอกสารสงมากกวา 1 เรื่อง  แสดงดังนี้ 

     สิ่งท่ีสงมาดวย   1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  จํานวน....ชุด 

               2. รายชื่อขาราชการท่ีมีคุณสมบัติ  จํานวน...ชุด 

1.11 สวนของขอความท่ีเปนเหตุ  คือ เปนขอความท่ีผูมีหนังสือแจงความจําเปนท่ีตอง

มี หนังสือไปยังผูรับหนังสือซ่ึงอาจมียอหนาเดียวหรือหลายยอหนาก็ได กรณีมีหลายยอหนา ๆ แรกให

สื่อภาพรวม และยอ หนาตอไปเปนการขยายความ โดยหนึ่งยอหนาใหมีหนึ่งประเด็น  

1.11.1 ถาติดตอกันเก่ียวกับเรื่องนั้นเปนครั้งแรก ข้ึนตนวา “ดวย” หรอื 

“เนื่องจาก”  

1.11.2 ถาเปนหนังสือตอบ หรือมีการอางถึงเรื่องเดิมท่ีเคยติดตอกันมากอน 

ข้ึนตนโดย ใชคําวา “ตาม” “ตามท่ี” หรอื “อนุสนธิ” แลวสรุปใจความสั้นๆ ท่ีคลุมเนื้อหาสําคัญของ
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หนังสือฉบับท่ีอางถึง  ลงทายดวยคําวา “นั้น” แลวข้ึนยอหนาใหมเขียนขอความท่ีสืบเนื่อง หรือผล

ตอเนื่องกับหนังสือท่ีอางถึงนั้น  วาดําเนินการอะไรไปบางแลว เพ่ือเชื่อมโยงวัตถุประสงคในยอหนา

ตอไป    

1.12 สวนของขอความท่ีเปนจุดประสงค  คือ แสดงความมุงหมายท่ีมีหนังสือไปวา

ประสงค จะใหผูรับหนังสือทําอะไร อยางไร เชน  

    - จึงเรียนมาเพ่ือทราบ (ผูบังคับบัญชา  มีถึงผูใตบังคับบัญชา) 

   - จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (ผูใตบังคับบัญชา  มีหนังสือถึงผูบังคับบัญชา   

   หรือในกรณีท่ีอยูในระดับเดียวกัน   

   หรือในกรณีท่ีใหเกียรติผูรับถึงแมจะอยูในระดับตางกัน) 

- จึงขอเรียนหารือมาวา.......... 

- จึงเรียนขอความกรุณามาเพ่ือโปรดอนุเคราะห 

- จึงขอกําชับมาเพ่ือจักไดระมัดระวังมิใหเกิดกรณีเชนนี้ข้ึนอีก  

- เพ่ือทราบ  

-  เพ่ือใหนําเสนอตอไป  

-  เพ่ือพิจารณา  

-  เพ่ือสั่งการ  

-  เพ่ือยึดถือเปนหลักปฏิบัติ  

- เพ่ืออนุมัติ  

การเขียนควรข้ึนยอหนาใหมจาก “เหตุท่ีมีหนังสือไป ” และกรณีมีหลายเรื่องใหเขียน

เปนขอๆ วัตถุประสงคของ เรื่องอาจเปนลักษณะคําขอ คําสั่ง คําอนุมัติ หรือขอตกลงก็ได โดยยอหนา

ใหมข้ึนตนดวยคําวา “จึง” แลวตอดวย ความมุงหมายหรือวัตถุประสงคของเรื่อง เชน จึงเรียนมาเพ่ือ

โปรดทราบ  ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย หากมีความประสงคหลายประการให

แยกเปนขอ ๆ 
 

1.13 สวนทายหนังสือ มีรายการตางๆ ไดแก  

 1.13.1 คําลงทาย ใหใชคําลงทายตามฐานะของผูรับหนังสือตามระเบียบงานสาร  

บรรณ เชน บุคคลธรรมดา ใชคําวา ขอแสดงความนับถือ เปนตน  

 1.13.2 ลงช่ือ  ใหลงลายมือชื่อเจาของหนังสือ  และใหพิมพชื่อเต็มของเจาของ

ลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ   

1.13.3 ตาํแหนง   ใหลงตําแหนงของเจาของหนังสือ 
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1.13.4 สวนราชการเจาของเรื่อง   ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง  หรือ

หนวยงานท่ีออกหนังสือ  ถาสวนราชการท่ีออกหนังสืออยูในระดับหระทรวงหรือทบวง  ใหลงชื่อสวน

ราชการเจาของเรื่อง  ท้ังระดับกรมและกอง  ถาสวนราชการท่ีออกหนังสืออยูในระดับกรมลงมา  ให

ลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องเพียงระดับกองหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

1.13.5 หมายเลขโทรศพัท  ใหลงหมายเลข ของสวนราชการเจาของเรื่อง  หรือ

หนวยงานท่ีออกหนังสือและหมายเลขภายในตูสาขา (ถามี)  ไวดวย 

1.13.6 โทรสาร  ให พิมพ หมายเลขโทรสารสวนราชการเจาของเรื่อง หรือ

หนวยงานท่ีออกหนังสือ 

1.14 สําเนาสง  (ถามี) ในกรณีท่ีจัดสงสําเนาใหสวนราชการหรือบุคคลอ่ืนทราบ  และ

ประสงคใหผูรับทราบวาไดมีสําเนาใหผูใดแลว ใหพิมพชื่อเต็มหรือชื่อยอของสวนราชการหรือชื่อบุคคล

ท่ีสง สําเนาไปให ถามีรายชื่อสงมากใหพิมพวาสงไปตามรายชื่อท่ีแนบและแนบรายชื่อไปดวย 
 

2. หนงัสือภายใน  คือ หนังสือติดตอราชการท่ีเปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก            

เปนหนังสือท่ีติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใชเปนกระดาษบันทึกขอความ

ตามแบบท่ีกําหนดไว ซ่ึงแตกตางจากหนังสือภายนอก บันทึกขอความจะกลาวถึง อางถึงและสิ่งท่ีสง

มาดวยไวในสวน  ขอความ (ถามี) จะไมยกข้ึนเปนหัวขอ และท่ีสําคัญคือหนังสือภายในจะไมมีคําลง

ทาย เปนตน  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

 สวนหัวหนังสือ จะใชกระดาษท่ีมีคําวา บันทึกขอความ (อยูตรงก่ึงกลางกระดาษ)  และมี

ขนาดครฑุ สูง 1.5 ซม. อยูดานซายมือเหนือสวนราชการ และมีสวนสําคัญประกอบดวย 

 2.1  ลําดับช้ันความลับ (ถามี) ลําดับชั้นความลับมี 3 ลําดับ ไดแก ลับ ลับมากและ  ลับ

ท่ีสุด  

     2.2  ลําดับช้ันความเร็ว (ถามี) ลําดับชั้นความเรงดวนมี 3 ลําดับ ไดแก ดวน  ดวนมาก 

และดวนท่ีสุด 

       2.3 สวนราชการ    ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง  หรือหนวยงานท่ีออกหนังสือ  

โดยมีรายละเอียดพอสมควร  โดยปกติถาสวนราชการท่ีออกหนังสืออยูในระดับกรมข้ึนไป  ใหลงชื่อ

สวนราชการเจาของเรื่องท้ังระดับกรมและกอง  ถาสวนราชการท่ีออกหนังสืออยูในระดับต่ํากวากรม

ลงมา  ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องเพียงระดับกอง  หรือสวนราชการเจาของเรื่องพรอมท้ัง

หมายเลขโทรศัพท  (ถามี) 

        2.4 ท่ี   ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง ทับเลขทะเบียนหนังสือ

สง  สําหรับหนังสือของคณะกรรมการใหกําหนดรหัสพยัญชนะเพ่ิมข้ึนไดตามความจําเปน 
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       2.5 วันท่ี  ใหลงตัวเลขของวันท่ี  ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปพุทธศักราช ท่ีออก

หนังสือ   

        2.6 เรื่อง   ใหลงเรื่องยอท่ีเปนใจความสั้นท่ีสุดของหนังสือฉบับนั้น  ในกรณีท่ีเปน

หนังสือตอเนื่อง  โดยปกติใหลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 

        2.7 คําข้ึนตน   ใหใชคําข้ึนตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําข้ึนตน  

สรรพนาม  และคําลงทาย  แลวลงตําแหนงของผูท่ีหนังสือนั้นมีถึง หรือ ชื่อบุคคลในกรณีท่ีมีถึงตัว

บุคคลไมเก่ียวกับตําแหนงหนาท่ี 

                  2.8  ขอความ ใหมีสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย ประกอบไปดวย  

   2.8.1 ตนเรื่องหรือเรื่องเดิม  กรณีเปนเรื่องใหมยังไมเคยมีการดําเนินการในเรื่อง

นั้น มากอนใหใช “ตนเรื่อง” ถาเรื่องนั้นมีการดําเนินการมากอนแลวใหใช “เรื่องเดิม” โดยสรุปความ

เปนมาของเรื่อง เดิมอยางยอวาเปนมาเปนอยางไร   

   2.8.2 ขอเท็จจริง  เปนการอธิบายใหทราบถึงเหตุการณท่ีเปนอยูในปจจุบัน  ซ่ึง

เปนผลสืบเนื่องหรือมีความเก่ียวของกับเรื่องเดิม  

   2.8.3 ขอกฎหมาย  (ถามี) เปนการอธิบายเนื้อหาของกฎหมายท่ีเก่ียวของ

โดยสังเขป โดยไมตองคัดลอกมาท้ังหมดเปนรายมาตรา แตในกรณีท่ีไมมีขอกฎหมายก็ไมตองมีขอนี้  

   2.8.4 ขอพิจารณา  เปนการสรุปขอสังเกตท่ีสําคัญท่ีควรหยิบยกมาให

ผูบังคับบัญชา พิจารณาประกอบการตัดสินใจ กรณีท่ีเปนเรื่องท่ีไมยุงยากซับซอน  

   2.8.5 ขอเสนอ  เปนการชี้ประเด็นใหผูบังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ เชน เพ่ือ

ทราบ เพ่ือใหความเห็นชอบ เพ่ืออนุมัติ เพ่ือลงนาม ฯลฯ 

     2.9 ลงช่ือและตําแหนง  ใหลงลายมือชื่อเจาของหนังสือ และใหพิมพชื่อเต็มของเจาของ

ลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ และลงตําแหนงของเจาของหนังสือ  โดยอนโุลมในกรณีท่ีกระทรวง  ทบวง  

กรม  หรือจังหวัดใด  ประสงคจะกําหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะเพ่ือใชตามความเหมาะสมก็ให

กระทําได 
  

ขอแตกตางหนังสือภายในกับหนังสือภายนอก 

หนงัสือภายใน หนงัสือภายนอก 

1. ไป – มา ในเรื่องราชการ 

2. ติดตอกับบุคคลผูดํารงตําแหนง  

3. ใชกระดาษบันทึกขอความ  

4. ไมผูกมัด เปลี่ยนแปลงได  

5. ใชบนัทึกแทน  

6. คําข้ึนตนใชเรียน อางถึงหนังสือใสใน

1. ไป – มา เปนทางราชการ  

2. ติดตอระหวางตําแหนงตอตําแหนง  

3. ใชกระดาษตราครุฑ  

4. สภาพหนังสือผูกมัดถาวรตลอดไป  

5. รูปแบบหนังสือเปนแบบหนังสือลงนามเต็มฉบับ และ

แบบประทับตรา  
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ขอความ  

7. ใชคํายอของตําแหนงหรือสวน

ราชการ วัน เดือน ป ได  

8. ไมมีคําลงทาย  

6. คําข้ึนตน ประกอบดวย เรื่อง เรียน อางถึง สิ่งท่ีสงมา  

7. หามใชอักษรยอ ตองใชคําเต็มท้ังชื่อสวนราชการ วัน 

เดือน ป  

8. คําลงทายใชขอแสดงความนับถือหรืออ่ืน ๆ แลวแตกรณี  

 

3. หนงัสือประทับตรา   คือหนังสือท่ีใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการ

ระดับกรมข้ึนไป  โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกอง  หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวน

ราชการระดับกรมข้ึนไป  เปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับตรา  ใชกระดาษครุฑ  ใชไดท้ังระหวางสวน

ราชการ กับสวนราชการและระหวางสวนราชการกับบุคคลภายนอก  เฉพาะกรณีท่ีไมใชเรื่องสําคัญ  

ไดแก  

- การขอรายละเอียดเพ่ิมเติม  

- การสงสําเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร  

- การตอบรับทราบท่ีไมเก่ียวกับราชการสําคัญหรือการเงิน  

- การแจงผลงานท่ีไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการท่ีเก่ียวของทราบ  

- การเตือนเรื่องท่ีคาง  

- เรื่องซ่ึงหัวหนาสวนราชการระดับกรมข้ึนไปกําหนด โดยทําเปนคําสั่งใหใชหนังสือประทับตรา 

หนังสือประทับตราใช กระดาษครุฑ ซ่ึงอาจเปนกระดาษตราครุฑนูน หรือครุฑปม หรือ

ครุฑพิมพจาก คอมพิวเตอร โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

สวนหัวหนังสือ  

 3.1 ขนาดตัวครุฑ  สงู  3 เซนติเมตร    

 3.2  ลําดับช้ันความลับ (ถามี) ลําดับชั้นความลับมี 3 ลําดับ ไดแก ลับ ลับมากและ  ลับ

ท่ีสุด  

     3.3  ลําดับช้ันความเร็ว (ถามี) ลําดับชั้นความเรงดวนมี 3 ลําดับ ไดแก ดวน  ดวนมาก 

และดวนท่ีสุด 

3.4 ท่ี  ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง 

3.5 คําข้ึนตนใชคําวา “ถึง” ใหระบุชื่อสวนราชการหรือบุคคลท่ีจะมีหนังสือไปถึง 

3.6 สวนของขอความ ท่ีเปนเหตุหรือจุดประสงคท่ีมีหนังสือไป การเขียนเหตุหรือ

จุดประสงค  ท่ีมีหนังสือไปอาจเขียนแยกกันคนละยอหนา หรือเขียนรวมไวในยอหนาเดียวกับ โดยไม

ตองข้ึนยอหนาใหมก็ได  เพราะสวนมากจะมีขอความสั้นๆ หรือบางครั้งมีแตจุดประสงคท่ีมีหนังสือไป

โดยไมตองอางเหตุท่ีตองมีหนังสือไป 
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      3.7  สวนทายหนังสือ ประกอบดวย   

      3.7.1 ช่ือสวนราชการท่ีสงหนังสือออก  ใหลงชื่อสวนราชการท่ีสงหนังสือออก 

      3.7.2 ตราช่ือสวนราชการ   ใหประทับตราชื่อสวนราชการดวยหมึกแดง และให

ผูรับผิดชอบลงลายมือชื่อยอกํากับตรา 

      3.7.3 วัน เดือน ป   ใหลงตัวเลขของวันท่ี  ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของป

พุทธศักราชท่ีออกหนังสือ 

      3.7.4 สวนราชการเจาของเรื่อง   ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องหรือ

หนวยงานท่ีออกหนังสือ 

      3.7.5 โทร.หรือท่ีตั้ง   ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่องและ

หมายเลขภายในตูสาขา  (ถามี)  ดวย ในกรณีท่ีไมมีโทรศัพท  ใหลงท่ีตั้งของสวนราชการเจาของเรื่อง

โดยใหลงตําบลท่ีอยูตามความจําเปน และแขวงไปรษณีย  (ถามี) 

4. หนังสือส่ังการ   ใหใชตามแบบท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้  เวนแตจะมีกฎหมายกําหนด

แบบไวโดยเฉพาะ  มี  3  ชนิด  ไดแก  คําสั่ง  ระเบียบ  และขอบังคับ  

   4.1 คําส่ัง คือ บรรดาขอความท่ีผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย

ใชกระดาษตราครุฑ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

4.1.1 ขนาดตัวครุฑ  สงู  3 เซนติเมตร    

   4.1.2 คําส่ัง  ใหลงชื่อสวนราชการหรือตําแหนงของผูมีอํานาจท่ีออกคําสั่ง 

   4.1.3 ท่ี  ใหลงเลขท่ีท่ีออกคําสั่ง  โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข 1 เรียงเปน

ลําดับไปจนสิ้นปปฏิทิน  ทับเลขปพุทธศักราชท่ีออกคําสั่ง 

   4.1.4 เรื่อง  ใหลงชื่อเรื่องท่ีออกคําสั่ง 

   4.1.5 ขอความ  ใหอางเหตุท่ีออกคําสั่ง  และอางถึงอํานาจท่ีใหออกคําสั่ง  

(ถามี)  ไวดวย  แลวจึงลงขอความท่ีสั่ง และวันใชบังคับ 

   4.1.6 ท้ังนี้  ตั้งแต ใหลงวันท่ีเริ่มปฏิบัติตามคําสั่ง 

   4.1.7 ส่ัง  ณ  วันท่ี  ใหลงตัวเลขของวันท่ี   ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลข

ของปพุทธสักราชท่ีออกคําสั่ง 

   4.1.8 ลงช่ือ   ใหลงลายมือชื่อผูออกคําสั่ง  และพิมพชื่อเต็มของเจาของ

ลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ 

4.1.9 ตําแหนง   ใหลงตําแหนงของผูออกคําสั่ง 
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4.2 ระเบียบ คือ บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีไดวางไว  โดยจะอาศัยอํานาจ

ของกฎหมายหรือไมก็ได  เพื่อถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา  ใชกระดาษครุฑ   โดยกรอก

รายละเอียดดังนี้  
4.2.1 ขนาดตัวครุฑ  สงู  3 เซนติเมตร    

4.2.2  ระเบียบ   ใหลงชื่อสวนราชการท่ีออกระเบียบ 

4.2.3  วาดวย  ใหลงชื่อของระเบียบ 

4.2.4  ฉบับท่ี   ถาเปนระเบียบท่ีกลาวถึงเปนครั้งแรกในเรื่องนั้น  ไมตอง

ลงวาเปนฉบับท่ีเทาใด แตถาเปนระเบียบเรื่องเดียวกันท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม  ใหลงเปนฉบับท่ี 2  และ

ถัด ๆ ไป ตามลําดับ  

4.2.5  พ.ศ. ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชท่ีออกระเบียบ 

4.2.6  ขอความ  ใหอางเหตุผลโดยยอ  เพ่ือแสดงถึงความมุงหมายท่ีตอง

ออกระเบียบ  และอางถึงกฎหมายท่ีใหอํานาจออกระเบียบ (ถามี) 

4.2.7 ขอ  ใหเรียงขอความท่ีจะใชเปนระเบียบเปนขอ ๆ โดยใหขอ 1เปน

ชื่อระเบียบ ขอ 2 เปนวันใชบังคับกําหนดวาใหใชบังคับตั้งแตเม่ือใด และขอสุดทาย เปนขอผู

รักษาการระเบียบใดถามีมากขอหรือหลายเรื่องจะแบงเปนหมวดก็ได  โดยใหยายขอผูรักษาการไป

เปนขอสุดทายกอนท่ีจะข้ึนหมวด 1  

4.2.8   ประกาศ ณ วันท่ี  ใหลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือน และ

ตัวเลขของปพุทธศักราชท่ีออกระเบียบ 

4.2.9   ลงช่ือ   ใหลงลายมือชื่อผูออกระเบียบ และพิมพชื่อเต็มขอ ง

เจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ   

4.2.10 ตําแหนง   ใหลงตําแหนงของผูออกระเบียบ 
 

4.3 ขอบังคับ คือ บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจกําหนดใหใช  โดยอาศัยอํานาจของ

กฎหมายท่ีบัญญัติใหกระทําได  ใชกระดาษครุฑ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

  4.3.1 ขนาดตัวครุฑ  สงู  3 เซนติเมตร    

4.3.2 ขอบังคับ   ใหลงชื่อสวนราชการท่ีออกขอบังคับ 

4.3.3 วาดวย  ใหลงชื่อของขอบังคับ 

4.3.4 ฉบับท่ี  ถาเปนขอบังคับท่ีกลาวถึงเปนครั้งแรกในเรื่องนั้น  ไมตองลง

วาเปนฉบับท่ีเทาใด  แตถาเปนขอบังคับเรื่องเดียวกันท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติมใหลงเปนฉบับท่ี 2 และท่ีถัด 

ๆ ไป ตามลําดับ 

4.3.5 พ.ศ. ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชท่ีออกขอบังคับ 
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 4.3.6 ขอความ  ใหอางเหตุผลโดยยอเพ่ือแสดงถึงความมุงหมายท่ีตองออก

ขอบังคับ  และอางถึงกฎหมายท่ีใหอํานาจออกขอบังคับ 

4.3.7 ขอ  ใหเรียงขอความท่ีจะใชบังคับเปนขอ ๆ โดยใหขอ 1 เปนชื่อ

ขอบังคับขอ 2 เปนวันใชบังคับกําหนดวาใหใชบังคับตั้งแตเม่ือใด  และขอสุดทายเปนขอผูรักษาการ  

ขอบังคับใดถามีมากขอหรือหลายเรื่องจะแบงเปนหมวดก็ได  โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอ

สุดทายกอนท่ีจะข้ึนหมวด 1 

4.3.8 ประกาศ ณ วันท่ี  ใหลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลข

ของปพุทธศักราชท่ีออกขอบังคับ 

4.3.9 ลงช่ือ   ใหลงลายมือชื่อผูออกขอบังคับและพิมพชื่อเต็มของเจาของ

ลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ 

4.3.10 ตาํแหนง  ใหลงตําแหนงของผูออกขอบังคับ 
 

5. หนังสือประชาสัมพันธ  ใชตามแบบท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมายกําหนด

แบบไวโดยเฉพาะมี 3 ชนิด ไดแก  

5.1  ประกาศ คือ บรรดาขอความท่ีทางราชการประกาศหรือแจงใหทราบ  หรือแนะ

แนวทางปฏิบัติ ใชกระดาษครุฑ ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหทําเปนแจงความ ใหเปลี่ยนคําวาประกาศ

เปนแจงความ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 

5.1.1 ขนาดตัวครุฑ  สงู  3 เซนติเมตร    

5.1.2 ประกาศ  ใหลงชื่อสวนราชการท่ีออกประกาศ 

5.1.3 เรื่อง   ใหลงชื่อเรื่องท่ีประกาศ 

5.1.4 ขอความ   ใหอางเหตุผลท่ีตองออกประกาศ และขอความท่ีประกาศ 

5.1.5 ประกาศ ณ วันท่ี  ใหลงตัวเลขของวันท่ี  ชื่อเต็มของเดือนและ

ตัวเลขของปพุทธศักราชท่ีออกประกาศ 

5.1.6 ลงช่ือ   ใหลงลายมือชื่อผูออกประกาศ  และพิมพชื่อเต็มของเจาของ

ลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ 

5.1.7 ตําแหนง   ใหลงตําแหนงของผูออกประกาศ  ในกรณีท่ีกฎหมาย

กําหนดใหทําเปนแจงความ  ใหเปลี่ยนคําวาประกาศ เปนแจงความ 

5.2 แถลงการณ คือ บรรดาขอความท่ีทางราชการแถลงเพ่ือทําความเขาใจในกิจการ

ของราชการ หรือเหตุการณ  หรอืกรณีใด ๆ ใหทราบชัดเจนโดยท่ัวกัน  ใชกระดาษครุฑ  โดยกรอก

รายละเอียดดังนี้ 
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5.2.1 ขนาดตัวครุฑ  สงู  3 เซนติเมตร    

5.2.2 แถลงการณ   ใหลงชื่อสวนราชการท่ีออกแถลงการณ 

5.2.3 เรื่อง   ใหลงชื่อเรื่องท่ีออกแถลงการณ 

5.2.4 ฉบับท่ี  ใชในกรณีท่ีจะตองออกแถลงการณหลายฉบับในเรื่องเดียวท่ี

ตอเนื่องกัน ใหลงฉบับท่ีเรียงตามลําดับไวดวย 

  5.2.5 ขอความ  ใหอางเหตุผลท่ีตองออกแถลงการณและขอความท่ี

แถลงการณ 

5.2.6 สวนราชการท่ีออกแถลงการณ   ใหลงชื่อสวนราชการท่ีออก

แถลงการณ 

5.2.7 วัน เดือน ป  ใหลงตัวเลขของวันท่ี  ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของ

ปพุทธศักราชท่ีออกแถลงการณ 

5.3  ขาว คือ บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นควรเผยแพรใหทราบ  โดยกรอก

รายละเอียดดังนี้ 

   5.3.1 ขาว  ใหลงชื่อสวนราชการท่ีออกขาว 

   5.3.2 เรื่อง   ใหลงชื่อเรื่องท่ีออกขาว 

   5.3.3 ฉบับท่ี   ใชในกรณีท่ีจะตองออกขาวหลายฉบับในเรื่องเดียวท่ี

ตอเนื่องกันใหลงฉบับท่ี เรียงตามลําดับไวดวย 

   5.3.4 ขอความ   ใหลงรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องของขาว 

   5.3.5 สวนราชการท่ีออกขาว  ใหลงชื่อสวนราชการท่ีออกขาว 

   5.3.6 วัน เดือน ป   ใหลงตัวเลขของวันท่ี  ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของ

ปพุทธศักราชท่ีออกขาว 
 

6. หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ  คือ หนังสือท่ีทางราชการ

จัดทําข้ึนนอกเหนือจากท่ีกลาวมาแลว  หรือท่ีหนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการ  หรือบุคคลภายนอก

มีมาถึงสวนราชการ และสวนราชการรับไว มี ๔ ชนิด ไดแก  

6.1 หนังสือรับรอง  คือ หนังสือท่ีสวนราชการออกใหเพ่ือรับรองแก  บคุคล นิติบุคคล 

หรือหนวยงาน เพ่ือวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง  ใหปรากฏแกบุคคลท่ัวไป  ไมจําเพาะเจาะจง  ใช

กระดาษครฑุ โดยลงชื่อคําข้ึนตนวา  “หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวา .............”  โดยกรอก

รายละเอียดดังนี้ 
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   6.1.1 ขนาดตัวครุฑ  สงู  3 เซนติเมตร    

6.1.2 เลขท่ี  ใหลงเลขท่ีของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแตเลข ๑ เรียง

เปนลําดับไปจนถึงสิ้นปปฏิทิน  ทับเลขปพุทธศักราชท่ีออกหนังสือรับรอง  หรือลงเลขท่ีของหนังสือ

ท่ัวไปตามแบบหนังสือภายนอกอยางหนึ่งอยางใด 

   6.1.3 สวนราชการเจาของหนังสือ   ใหลงชื่อของสวนราชการ ซ่ึงเปน

เจาของหนังสือนั้น  และจะลงสถานท่ีตั้งของสวนราชการเจาของหนังสือดวยก็ได 

   6.1.4 ขอความ   ใหลงขอความข้ึนตนวา  หนังสือฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวา

แลวตอดวยชื่อบุคคล  นิติบุคคล  หรือหนวยงานท่ีทางราชการรับรอง  ในกรณีเปนบุคคลใหพิมพชื่อ

เต็ม  โดยมีคํานําหนานาม  ชื่อ นามสกุล  ตําแหนงหนาท่ี  และสังกัดหนวยงานท่ีผูนั้นทํางานอยูอยาง

ชัดเจน  แลวจึงลงขอความท่ีรับรอง   

   6.1.5  ใหไว  ณ วันท่ี   ใหลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลข

ของปพุทธศักราชท่ีออกหนังสือรับรอง 

   6.1.6 ลงช่ือ   ใหลงลายมือชื่อหัวหนาสวนราชการผูออกหนังสือหรือผูท่ี

ไดรับมอบหมาย  และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ 

   6.1.7 ตําแหนง   ใหลงตําแหนงของผูลงลายมือชื่อในหนังสือ 

   6.1.8 รูปถายและลายมือช่ือผูไดรับการรับรอง   ในกรณีท่ีการรับรองเปน

เรื่องสําคัญท่ีออกใหแกบุคคลใหติดรูปถายของผูท่ีไดรับการรับรอง  ขนาด  ๔ x ๖ เซนติเมตร หนาตรง  

ไมสวมหมวก  ประทับตราชื่อสวนราชการท่ีออกหนังสือบนขอบลางดานขวาของรูปถายคาบตอลงบน

แผนกระดาษและให  ผูนั้นลงลายมือชื่อไวใตรูปถายพรอมท้ังพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใต

ลายมือชื่อดวย 

6.2 รายงานการประชุม  คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม  ผูเขารวมประชุม  

และมติท่ีประชุมไวเปนหลักฐาน โดยกรอกรายละเอียด  ดังนี้ 

   6.2.1 รายงานการประชุม   ใหลงชื่อคณะท่ีประชุมหรือชื่อการประชุมนั้น 

   6.2.2 ครั้งท่ี ใหลงครั้งท่ีประชุม   

   6.2.3 เม่ือ  ใหลงวันเดือนปท่ีประชุม 

   6.2.4 ณ  ใหลงสถานท่ีท่ีประชุม 

   6.2.5 ผูมาประชุม  ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะท่ี

ประชุมซ่ึงมาประชุม ในกรณีท่ีมีผูมาประชุมแทนใหลงชื่อผูมาประชุมแทน  และลงวามาประชุมแทน

ผูใดหรือตําแหนงใด 

   6.2.6 ผูไมมาประชุม   ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูท่ีไดรับการแตงตั้ง

เปนคณะท่ีประชุมซ่ึงมิไดมาประชุมพรอมท้ังเหตุผล  (ถามี) 
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   6.2.7 ผูเขารวมประชุม    ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูท่ีมิไดรับการ

แตงตั้งเปนคณะท่ีประชุมซ่ึงไดเขารวมประชุม  (ถามี) 

   6.2.8 เริ่มประชุมเวลา  ใหลงเวลาท่ีเริ่มประชุม 

   6.2.9  ขอความ   ใหบันทึกขอความท่ีประชุม  โดยปกติใหเริ่มตนดวย

ประธานกลาวเปดประชุม  และเรื่องท่ีประชุม  กับมติหรือขอสรุปของท่ีประชุมในแตละเรื่องตามลําดับ  

ประกอบดวย  

    ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

    ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  

    ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

    ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

    ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี)  

   6.2.10 เลิกประชุมเวลา  ใหลงเวลาท่ีเลิกประชุม 

   6.2.11  ผูจดรายงานการประชุม   ใหลงชื่อผูจดรายงานการประชุมครั้งนั้น 

 ตัวอยาง วาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุ

    เรื่องท่ี  ๑ ………………………………………… 

มทราบ 

   ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา……….. 

    เรื่องท่ี  ๒ ………………………………………… 

     ฯลฯ 
 

   วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุ

  ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมของ

คณะกรรมการฯ จากการสัมมนาปญหาการสอบบัญชี  ครั้งท่ี ๑  เม่ือวันจันทรท่ี ๗ มิถุนายน  ๒๕๔๗ 

ม 

 

    มติท่ีประชุม
 

  รับรอง 

   

   ประธานแจงใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณาเรื่องท่ีคางไวจากจากประชุมครั้งท่ี 

๑/๒๕๔๗  เรื่อง……………. 

วาระท่ี ๓  เรื่องคางการพิจารณา 

  

   

   นางจงดี มีทรัพย  ชี้แจง

วา……………………………………………………………………………………………………………… 

วาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
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   นายบุญถึง  แดนไทย  ไดแจงตอท่ีประชุมวา  วันท่ีกําหนดเปดการ

สมัมนา……………..……………………………………………………………… 

   นางจงดี มีทรัพย  เสนอให…………………………..……………………………………. 

…………………………………………………… 

   ท่ีประชุมไดรวมกันอภิปราย  …………………………………………………………….. 
 

   มติท่ีประชุม
 

  เห็นชอบและรับทราบ 

   วาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน

   ………………………………………….…………………………………………………… 

 ๆ  

  การจดรายงานการประชุม   อาจทําได 3 วิธี คือ  

1. จดละเอียดทุกคําพูดของกรรมการ  หรือผูเขารวมประชุมทุกคน พรอมดวยมติ  

2. จดยอคําพูดท่ีเปนประเด็นสําคัญของกรรมการหรือผูเขารวมประชุม อันเปน

เหตุผลนําไปสูมติท่ีประชุม พรอมดวยมติ 

3. จดแตเหตุผลกับมติของท่ีประชุม 

การรับรองรายงานการประชุม  อาจทําได 3 วิธี คือ 

1. รับรองในการประชุมครั้งนั้น  ใชสําหรับกรณีเรื่องเรงดวน ใหประธานหรือ

เลขานุการของท่ีประชุมอานสรุปมติใหท่ีประชุมพิจารณารับรอง 

2. รับรองในการประชุมครั้งตอไป  ประธานหรือเลขานุการ เสนอรายงานการประชุม

ครั้งท่ีแลวมาใหท่ีประชุมพิจารณารับรอง 

3. รับรองโดยการแจงเวียน  ใชในกรณีท่ีไมมีการประชุมครั้งตอไป หรือมีแตยัง

กําหนดเวลาประชุมครั้งตอไปไมได หรือมีระยะเวลาหางจากการประชุมครั้งนั้นมาก ใหเลขานุการสง

รายงานการประชุมไปใหบุคคลในคณะกรรมการพิจารณารับรอง ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

  เทคนิคการจดรายงานการประชุม  จะตองมีเครื่องมือชวย ดังนี้  

1.  เครื่องบันทึกเสียง 

2.  เจาหนาท่ีในการจดบันทึกเพ่ือจดชื่อผูพูด สาระสําคัญในการประชุม ควบคูไปกับ 

3. การบันทึกเสียง  (เพราะบางชวงเครื่องบันทึกเสียงอาจมีปญหา เชน เสีย มีเหตุให 

4. ไมสามารถบันทึกเสียงได  ซ่ึงอาจทําใหขอความขาดหายไป) 
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5. การจดบันทึกของเจาหนาท่ีจะจดสรุปสาระสําคัญ  ความเห็น  เหตุผลในการ

พิจารณา  และประเด็นท่ีสําคัญ  ผูจดตองมีความสามารถในการจับประเด็นและใจความไดอยาง

ถูกตอง  ครบถวนและทันการ 

6.3 บันทึก คือ ขอความท่ีผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา  หรือผูบังคับบัญชา 

สั่งการแกผูใตบังคับบัญชา หรือขอความท่ีเจาหนาท่ีหรือหนวยงานระดับต่ํากวาสวนราชการระดับกรม

ติดตอกันในการปฏิบัติราชการ โดยปกติใหใชกระดาษบันทึกขอความ  และใหมีหัวขอดังตอไปนี้ 

6.3.1 ช่ือหรือตําแหนงท่ีบันทึกถึง   โดยใชคําข้ึนตนตามท่ีกําหนดไว  

   6.3.2  สาระสําคัญของเรื่อง  ใหลงใจความของเรื่องท่ีบันทึกถามีเอกสาร

ประกอบก็ใหระบุไวดวย 

   6.3.3  ช่ือและตําแหนง   ใหลงลายมือชื่อและตําแหนงของผูบันทึก  และ

ในกรณีท่ีไมใชกระดาษบันทึกขอความ  ใหลงวัน เดือน ป ท่ีบันทึกไวดวย 

  การบันทึกตอเนื่อง  โดยปกติใหบันทึกระบุคําข้ึนตน  ใจความบันทึก  และลงชื่อ

เชนเดียวกับท่ีไดกลาวไวขางตน  และใหลงวัน เดือน ป กํากับใตลายมือชื่อผูบันทึก  หากไมมีความเห็น

ใดเพ่ิมเติมใหลงชื่อและ วัน เดือน ป กํากับเทานั้น 

6.4 หนังสืออ่ืน  คือ เอกสารท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเพ่ือเปน

หลักฐานในราชการ ซ่ึงรวมถึง ภาพถาย ฟลม แถบบันทึกเสียง  แถบบันทึกภาพ และสื่อกลางบันทึก

ขอมูลดวย หรือหนังสือของบุคคลภายนอกท่ียื่นตอเจาหนาท่ี  และเจาหนาท่ีได รับเขาทะเบียนรับไว

แลว มีรูปแบบตามท่ีกฎกระทรวง ทบวง กรม กําหนดข้ึนใช  เวนแตจะมีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่อง  

เชน โฉนด แผนท่ี แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวน/สอบสวน และคํารอง เปนตน  

6.5 หนังสือเวียน  คือ หนังสือท่ีมีถึงผูรับเปนจํานวนมาก  มีใจความอยางเดียวกัน ให

เพ่ิมรหัสตัวพยัญชนะ  ว  หนาเลขทะเบียนหนังสือสง  ซ่ึงกําหนดเปนเลขท่ีหนังสือเวียนโดยเฉพาะ 

เริ่มตั้งแตเลข ๑ เรียงเปนลําดับไปจนถึงสิ้นปปฏิทิน  หรือใชเลขท่ีของหนังสือท่ัวไปตามแบบหนังสือ

ภายนอกอยางหนึ่งอยางใด 

  เม่ือผูรับไดรับหนังสือเวียนแลวเห็นวาเรื่องนั้น จะตองใหหนวยงานหรือบุคคลในบังคับ

บัญชาในระดับตาง ๆ ไดรับทราบดวย  ก็ใหมีหนาท่ีจัดทําสําเนาหรือจัดสงใหหนวยงานหรือบุคคล

เหลานั้นโดยเร็ว 
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2.5  ลักษณะครุฑแบบมาตรฐาน 

ขนาดครุฑมาตรฐานมี 2 ขนาด  

- ขนาดครฑุสงู 3 เซนติเมตร ใชสําหรับการจัดทํากระดาษตราครุฑ การวางตราครุฑ ใหวาง

หางจาก ขอบกระดาษบนประมาณ 2.5 เซนติเมตร (ชิดขอบบน) 

 
 

-ขนาดครฑุสงู 1.5 เซนติเมตร ใชสําหรับการจัดทําบันทึกขอความ การวางตราครุฑ ใหวาง

หาง จากขอบกระดาษบนประมาณ 2.5 เซนติเมตร (ชิดขอบบนดานซาย)  

 
 

- ตราชื่อสวนราชการท่ีใชเปนหนังสือประทับตรามี ลกัษณะเปน รูปวงกลม 2 วง ซอนกัน

เสนผาศูนยกลางวงนอก 4.5 เซนติเมตร วงใน 3.5 เซนติเมตร ลอมครุฑครฑุสงู 3 เซนติเมตร  ระหวาง

วงนอกและวงในมีอักษรไทยชื่อกระทรวง  ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน  ท่ีมีฐานะ

เปนกรมหรือจังหวัดอยูขอบลางของตรา  
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2.6 ช้ันของหนังสือลับ  

1) ลับท่ีสุด  ( TOP SECRET ) ไดแก ความลับท่ีมีความสําคัญท่ีสุดเก่ียวกับขาวสาร  วัตถุหรือ

บุคคลซ่ึงหากความลับดังกลาวท้ังหมดหรือเพียงบางสวน  หรือรั่วไหลไปถึงบุคคลผูไมมีหนาท่ีไดทราบ  

จะทําใหเกิดความเสียหายหรือเปนภยันตรายตอความม่ันคง  คงความปลอดภัย  หรอืความสงบ

เรียบรอยของประเทศชาติ หรือพันธมิตรอยางรายแรงท่ีสุด  

2) ลับมาก ( SECRET ) ไดแก ความลับท่ีมีความสําคัญมากเก่ียวกับขาวสารวัตถุหรือบุคคล  

ซ่ึงถาหากความลับดังกลาวหรือเพียงบางสวน  หรือรั่วไหลไปถึงบุคคลท่ีไมมีหนาท่ีไดทราบ  จะทําให

เกิดความเสียหายหรือเปนภยันตรายตอความม่ันคง ความปลอดภัยของประเทศชาติหรือพันธมิตรหรือ

ความเรียบรอยภายในราชอาณาจักรอยางรายแรง  

3) ลับ ( CONFIDENTIAL ) ไดแก ความลับท่ีมีความสําคัญเก่ียวกับขาวสาร  วัตถุหรือบุคคล 

ซ่ึงถาหากความลับดังกลาวหรือเพียงบางสวน  หรือรั่วไหลไปถึงบุคคลท่ีไมมีหนาท่ีไดทราบ  จะทําเกิด

ความเสียหายตอทางราชการหรือเกียรติภูมิของประเทศชาติหรือพันธมิตรได  
 

2.7 ช้ันความเร็วของหนังสือ  

 หนังสือท่ีตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ เปนหนังสือท่ีตองจัดสงและดําเนินการทางสารบรรณดวย

ความรวดเร็วเปนพิเศษ  แบงเปน 3 ประเภท  

1) ดวนท่ีสุด ใหเจาหนาท่ีปฏิบัติทันทีท่ีไดรับหนังสือนั้น  

2) ดวนมาก  ใหเจาหนาท่ีปฏิบัติโดยเร็ว  

3) ดวน ใหเจาหนาท่ีปฏิบัติเร็วกวาปกติ เทาท่ีจะทําได  

การประทับตรา ดวน ดวนมาก ดวนท่ีสุด ใหประทับตราดวยหมึกสีแดงใหเห็นชัดเหนือเลขท่ี

หนังสือ สําหรับหนังสือภายนอกและหนังสือประทับตรา สวนหนังสือภายในใหประทับตราเหนือสวน

ราชการดานขวาของครุฑ และหนาซอง ใหประทับตราเหนือสวนราชการดานขวาของครุฑ 

2.8 การมอบอํานาจใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ีแทนผูดํารงตําแหนง  

หลักการมอบอํานาจ  

 - กระจายความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี  

 - เพ่ือประโยชนสาธารณะ  

 - เพ่ือใหผูบริหารทําหนาท่ีกํากับการปฏิบัติงาน   วางแผน และพัฒนาการปฏิบัติงาน

ใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
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วัตถุประสงคการมอบอํานาจ  

 1. อํานวยความสะดวก และสนองความตองการของประชาชน  

 2. คุมคา รวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

 3. กระจายอํานาจการตัดสินใจ และความรับผิดชอบ  

 4. ไมเพ่ิมข้ันตอน ระยะเวลา และไมผานการพิจารณาของผูดํารงตําแหนงตางๆ  เกิน

ความจําเปน  

1. ปฏิบัติร าชการแทน  จากพระร าชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 

หมวด 5 มาตรา 38-40  คําวา “ปฏิบัติราชการแทน” หมายถึง การมอบอํานาจในการสั่งการอนุญาต 

การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนท่ีผูดํารงตําแหนงใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินก าร

ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประก าศ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ใหผูดํารง

ตําแหนงอ่ืนในสวนราชการเดียวกัน หรือสวนราชการอ่ืน หรือผูว าราชการจังหวัด ปฏิบัติร าชการแทน

ไดตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎกีา การมอบอํานาจนี้ตองทําเปนหนังสือ  

โดยสรุป “ปฏิบัติราชการแทน”ใชในกรณีผูมีอําน าจในการปฏิบัติหน าท่ี มอบอํานาจท่ี

ตนมีอยู  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหล ายเรื่องใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติแทน เปนก ารทําใหเกิดคว ามรวดเร็ว 

กระจายความรับผิดชอบ  และสะดวกแกประช าชน การมอบอํานาจนี้ใชไดตลอดไปจนกว าจะมีการ

ถอนอํานาจคืน  

2. รักษาราชการแทน  จากพระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  

หมวด 6 มาตรา 41-50 คําวา “รกัษาราชการแทน” หมายถึง กรณีไมมีผูดํารงตําแหนงใดหรือมีแตไม

อาจปฏิบัติ ราชการได กฎหมายกําหนดให ผูดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งเข าไปรักษาราชการแทน

ตําแหนงนั้น โดยผูรักษาราชการแทนมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับผูซ่ึงตนแทน ก ารรักษาราชการแทน

เกิดข้ึนโดยผลของกฎหมาย ไมตองมีการแตงตั้ง เม่ือมีผูดํารงตําแหนง หรือม าปฏิบัติหนาท่ีไดแลวการ

รกัษาราชการแทนก็จะสิ้นสุดลง  

โดยสรุป “รกัษาราชการแทน”เกิดจากพระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการแผนดิน 

พ.ศ.  2534 กําหนดใหมีก ารรักษ าราชการแทนสําหรับบ างตําแหนงไวเชน น ายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว าการกระทรวง  ปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี ฯลฯ ผูอํานวยก ารกอง หัวหน ากองหรอื

หัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบเทา กอง  

3. รักษาการในตําแหนง” จากพระราชบัญญัติระเบียบข าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ซ่ึง

ไดกําหนดกรณีท่ีมิไดบัญญัติไวในกฎหม ายวาดวยระเบียบบริห ารราชการแผนดิน กรณีตําแหนง

ขาราชการ พลเรอืนส ามัญวางลงหรอืไมส ามารถปฏิบัติร าชการได ใหผูบังคับบัญช ามีอํานาจสัง่ให

ขาราชการพลเรอืน ท่ีเห็นสมควรรักษาการในตําแหนงได  
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 โดยสรุป กรณีท่ีตําแหนงซ่ึงเปนตําแหนงท่ีมิไดกําหนดไวในพระร าชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการ แผนดิน พ.ศ.2534 วางลงหรอืไมสามารถปฏิบัติราชการได ผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจ

สั่งบรรจุมีคําสั่งแตงตั้งผูท่ี เห็นสมควร ใหรักษาการในตําแหนงท่ีวางหรอืไมสามารถปฏิบัติราชการได  

รักษาการในตําแหนง รักษาราชการแทน ปฏิบัติราชการแทน 

กรณีไมมีผูปฏิบัติหนาท่ี 

-เพ่ือใหมีผูปฏิบัติหนาท่ี 

-ผูไดรับแตงตั้งมอบอํานาจให

ผูอ่ืนได 

-ปฏิบัติแทนผูดํารงตําแหนงท่ี

ตนแทน 

กรณีไมมีผูปฏิบัติหนาท่ี 

-เพ่ือใหมีผูปฏิบัติหนาท่ี 

-ผูไดรับแตงตั้งมอบอํานาจให

ผูอ่ืนได 

-ปฏิบัติแทนผูดํารงตําแหนงท่ี

ตนแทน 

-กรณีมีผูปฏิบัติหนาท่ีนั้นอยู 

-เพ่ือกระจายอํานาจหนาท่ี 

-ผูรับมอบ มอบอํานาจตอไป

ไมได  (ยกเวนบางกรณี) 

-ปฏิบัติแทนเฉพาะเรื่องท่ีไดรับ

มอบหมาย 
 

2.9 การสําเนาหนังสือราชการ  คือ เอกสารท่ีทําข้ึนเหมือนกับตนฉบับหรือตัวจริงเพ่ือใชเปนหลักฐาน 

หนังสือราชการทุกประเภท ผูท่ีปฏิบัติจําเปนตองทําสําเนาอยางนอย 2 ฉบับ เพ่ือเก็บไวเปนหลักฐาน

ของตน และ  ใหมีสําเนาเก็บไวท่ีหนวยงานสารบรรณกลาง 1 ฉบับ สวนตนฉบับจะสงใหผูรับ หรือ

ผูรับผิดชอบ ฉะนั้น ผูท่ีเปน เจาของเรื่อง หรือผูรับผิดชอบควรรูวิธีทําสําเนาใหถูกตองตามระเบียบงาน

สารบรรณดวย  

การทําสําเนา มี 2 แบบ คือ 1) คัดหรือลอกจากตนฉบับ ตองมีการตรวจทานเพ่ือความ

ถูกตอง และตองมีการรับรองสําเนา  โดยมีคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” แลวใหขาราชการตําแหนง

ระดับ 2 หรือเทียบเทาข้ึนไป ซ่ึงเปนเจาของเรื่อง ลงลายมือชื่อรับรอง พรอมท้ังลงลายมือชื่อตัวบรรจง

และตําแหนงท่ีขอบลางของหนังสือ  2) ถอดจากตนฉบับ ใช Copy หรือภาพถาย หรืออัดสําเนาจาก

ตนฉบับโดยตรง เรียกวา “สําเนาคูฉบับ ” ใหผูลงชื่อลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อยอ และใหผูราง           

ผูพิมพและผูตรวจ ลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อยอ  ไวท่ีขางทายขอบลางดานขวาของสําเนาคูฉบับ  

ปจจุบันใชคําวา “สําเนา” ไมใชคําวา “สําเนาคูฉบับ” 

ถาเปนเรื่องไมสําคัญมากนักการสงเอกสารดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเพียงอยาง

เดียวโดยไมตองเปนเอก สารยืนยันตามไปก็ไดตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีขอ  7 วาดวยงานสาร

บรรณท่ีใหยกเลิกความในขอ  29 แหงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ.2526 

และใหใชความตอไปนี้แทน   

การสงขอความทางเครื่องมือสื่อสาร  เชน โทรเลข วิทยุโทรเลข โทรพิมพ โทรศัพท วทิยุ

สื่อสาร วิทยุกระจายเสียง หรือ วทิยโุทรทัศน เปนตน ใหผูรับปฏิบัติเชนเดียวกับไดรับหนังสือ  ในกรณี 

ท่ีจาเปนตองยืนยันเปนหนังสือใหทําหนังสือยืนยันตามไปทันที  
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บทท่ี 3  

เทคนิคการปฏิบัติงาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-document) 

 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ( e-document) คือ โปรแกรมระบบงานที่สนับสนุน             

การทํางาน โดยเก่ียวเนื่องกับเอกสารขอมูล ทรัพยากร และการแลกเปลี่ยนขอมูลภายใน  องคกร ซ่ึง

ประกอบดวยระบบงานสวนตาง ๆ ท่ีทํางานสัมพันธกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  เปนระบบที่สนับสนุน

การทํางานของอุปกรณเชื่อมตอชนิดตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  เชนเดียวกัน อาทิ เครื่อง

สแกนเนอร เครื่องพิมพ กลองดิจิตอล เครื่องอานและพิมพบารโคด เปนตน  

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ( e-document) มีฟงกชั่นการทํางานท่ีงานสารบรรณตองมี

อยางครบถวน ตั้งแตการรับ - สงเอกสาร การเสนอหนังสือ การสั่งการ  การติดตามผลการปฏิบัติการ 

การสืบคนเอกสาร และการออกรายการตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับ งานสารบรรณได นอกจากนี้ระบบยังรองรับ

การสแกนเอกสาร หรือแนบไฟลเอกสารเขาไป จัดเก็บภายในระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน  

- ลดปริมาณการใชกระดาษในองคกร  

- เพ่ิมประสิทธิภาพในการลงทะเบียนและสืบคนเรื่องในงานสารบรรณ  

- เพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการรับ  

– สงหนังสือ  

- สามารถติดตามความกาวหนาของงาน  

- สามารถสงหนังสือเวียนไปยังหนวยงานและบุคคลตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

- เชื่อมตอขอมูลกันระหวางหนวยงานภายในกรมอุตุนิยมวิทยา 
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บทท่ี 4  

การรับหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

 

การรับหนังสือ  

การรับหนังสือ คือ  การรับหนังสือจากสวนราชการ  หนวยงานเอกชนและบุคคลซ่ึงมีมาจาก

ภายนอกและภายใน  หนังสือท่ีรับไวแลวนั้นเรียกวา  “หนังสือรับ”   
 

วัตถุประสงคของการลงรับหนังสือราชการ  

1. เพ่ือเปนหลักฐานทางราชการในการยืนยันการรับหนังสือเขา  

2. ปองกันหนังสือราชการสูญหาย  

3. งายตอการสืบคน เม่ือตองการตนเรื่องของหนังสือราชการ  

4. ทําใหงานสารบรรณเปนระบบ 
 

ข้ันตอนปฏิบัติการรับหนังสือ 

1. จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือเพ่ือดําเนินการกอนหลัง และใหผูเปด

ซอง ตรวจเอกสาร หากไมถูกตองใหติดตอสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานท่ีออกหนังสือเพ่ือ

ดําเนินการ ใหถูกตอง หรือบันทึกขอบกพรองไวเปนหลักฐาน และจะดําเนินการเรื่องนั้นตอไป  

2. การรับหนังสือภายนอก ประทับตรารับหนังสือท่ีมุมบนดานขวาของหนังสือ  โดยกรอก

รายละเอียดดังนี้  

2.1 เลขรับ ใหลงเลขท่ีรับตามท่ีรับในทะเบียน  

2.2 วันท่ี ใหลงวัน เดือน ปท่ีรับหนังสือ  

2.3 เวลา ใหลงเวลาท่ีรับหนังสือ   

แบบตรารับหนังสือ 

 

 

 

 

 
 

3. การรับหนังสือภายในหนวยงาน โดยกรอกรายละเอียดท่ีมุมบนดานขวาของหนังสือ ดังนี้  

       ศอ. เลขท่ีรับ / วัน เดือน ป ท่ีรับหนังสือ / เวลารับหนังสือ 
  

ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก 

เลขท่ีรับ........................................ 

วันท่ี............................................. 

เวลา............................................. 
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4. ลงทะเบียนหนังสือรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e – document) 

หนังสือภายนอก 

-  ลงรายละเอียดขอมูลของหนังสือราชการท่ีสงมา  เชน จากหนวยงานใด  เลขท่ี

หนังสือ  วัน-เดือน-ป  ชื่อเรื่อง  อางถึง หรือสิ่งท่ีสงมาดวย  

-  บันทึกรับหนังสือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  จะใหเลขท่ีหนังสือรับ วัน-

เดือน-ป และเวลาท่ีรั บตามลําดับ  (จนท.จะนําเลขท่ีหนังสือรับท่ีระบบใหโดยอัตโนมัติไปกรอกลงในชอง

ท่ีประทับตรายางไว)  

หนังสือภายใน 

          -  คนหาเลขของหนังสือราชการท่ีสงมา  

- บันทึกรับหนังสือ  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส จะใหเลขท่ีหนังสือ  วัน-เดือน-ป 

และเวลาท่ีรั บตามลําดับ (จนท.จะนําเลขท่ีหนังสือรับท่ีระบบใหโดยอัตโนมัติ  เขียนท่ีมุมดานขวาของ

หนังสือ) 

5. จัดแฟมเสนอ ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก  

    -  เจาหนาท่ีจัดแฟมหนังสือราชการท่ีลงรับแลว  เรียงลําดับตามความเร็วของหนังสือ

ราชการ (ดวนท่ีสุด ดวนมาก  ดวน)  และตามลําดับความสําคัญกอน-หลงั 

    -  นําเสนอผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก  

6.  ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก สงขลาพิจารณา/ลงนาม 

      -  กรณีหนังสือราชการท่ีเปนงานประจํา ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝง

ตะวนัออก จะลงนามสงให ฝาย / สวน / สถานีตาง ๆ ท่ี ผูรับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ ดําเนินการ  

     -  กรณีท่ีเปนหนังสือราชการเรื่องสําคัญ  ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝง

ตะวนัออก จะพิจารณาลงนามนําเสนอรองอธิบดี / ผอ. สํานัก / ผอ.กลุม ท่ีเก่ียวของ เพ่ือพิจารณาสั่ง

การตอไป 

     -   นําหนังสือราชการท่ีผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก  ลงนามแลวมา

บันทึกลงในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  เพ่ือนําสงไปยงั สํานัก/กลุม /สวน /ฝาย/สถานี หรือนําเสนอ

อธิบดี  

 

การเขาสูระบบรับหนังสือแบบอิเล็กทรอนิกส   

วัตถุประสงค   

ใชสําหรับคนหาเพ่ือตรวจสอบและรับหนังสือ จากหนวยงานภายในกรมท่ีทําการสงหนังสือ

ตามระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และรับหนังสือจากหนวยงานภายนอก ในระบบงานสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส โดยระบบจะใหเลขทะเบียนรับเปนเลขของหนวยงาน 
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การเขาใชระบบ 

ผูใชงานสามารถเขาสูระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ได จากเว็บไซต

http:/tmdapp.tmd.go.th /tmd เม่ือเขาสูระบบงานจะแสดงหนาจอ login เพ่ือใหผูใชทําการปอน

ชื่อผูใชงานและรหัสงาน  และคลิกปุม     เพ่ือเขาสูระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส                               

ดังภาพ 
 

 
 

 เม่ือเขามาสูระบบงานสารบรรณแลว  คลิกท่ี  จะปรากฏหนาจอดังภาพ 
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การรับหนังสือภายใน  

 โปรแกรมทําการแสดงขอมูลบางสวน แตสามารถทําการคนหาขอมูลนอกเหนือจากท่ีทําการ

ตั้งคาได  

 
 

 

 คลิกท่ีปุม  เพ่ือแสดงหนาจอการคนหาขอมูลเพ่ิมเติม ดังภาพ 
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ระบุเง่ือนไขการคนหาอยางใดอยางหนึ่ง 

1. เลขรับ    ปอนเลขรับเปนตัวเลข  

2. วันท่ีรับ              ปอนวันท่ีรับหนังสือหรือคลิกท่ีปุม เพ่ือ 

     เลือกวันท่ีจากปฏิทิน  

3. เลขท่ีหนังสือ    ปอนเลขท่ีหนังสือท่ีคนหา  

4. ลงวนัท่ี    ปอนลงวันท่ีของหนังสือหรือคลิกท่ีปุม  

เพ่ือเลือกวันท่ีจากปฏิทิน 

5. เรื่อง    ปอนชื่อเรื่อง (สามารถปอนบางสวนของชื่อ  

เรื่องได) 

6. หนวยงานเจาของเรื่อง  คลิกท่ีปุม  เพ่ือเลือกหนวยงานเจาของเรื่อง 

7. แสดงเฉพาะขอมูลยอนหลัง 1 ป คลิกท่ี  เพ่ือคนหาเฉพาะขอมูลยอนหลัง 1 ป 

8. คางรับ    คลิกท่ี  เพ่ือคนหาหนังสือท่ีมีสถานะคางรับ 

9. คางแจก    คลกิท่ี  เพ่ือคนหาหนังสือท่ีลงทะเบียนรับ 

แลว แตยังไมไดทําการแจกจาย หรือสงตอ/เสนอ  

10. ปลายทางคางรับ   คลิกท่ี  เพ่ือคนหาหนังสือหนวยงานปลาย 

ทางยังไมทําการรับหนังสือ 

 

11. หนังสือลงนาม   คลิกท่ี  เพ่ือคนหาหนังสือลงนาม 

12. ชั้นความเร็ว    คลิกท่ี  เพ่ือเลือกชั้นความเร็ว ปกติ , ดวน , 

ดวนมาก ,หรือ ดวนท่ีสุด 

13. เอกสารแนบ    คลิกท่ี  เพ่ือคนหาหนังสือท่ีมีเอกสารแนบ  

ไมมีเอกสารแนบ 

 คลิกท่ีปุม  เม่ือตองการยกเลิกเง่ือนไขการคนหา 

 คลิกท่ีปุม  เพ่ือคนหาขอมูลหนังสือ ดังภาพ 
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 สัญลักษณแสดงการรับหนังสือ 

   หมายถึง  ยังไมไดลงรับหนังสือ 

 หมายถึง  มีเอกสารแนบและยังไมไดลงรับหนังสือ 

 หมายถึง  ลงรับหนังสือเรียบรอย 
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  คลกิ / หนาสัญลักษณของหนังสือท่ีจะรับ 

 คลิกท่ีปุม   ระบบจะออกเลขรับ และเจาหนาท่ีจะตองนําเลขรับไปเขียน

ลงบนเอกสารดานบนขวา โดยเรียง เลขรับ/วันท่ี/เวลา ดังภาพ 

 
 

การรับหนังสือภายนอก 

 คลิกท่ีปุม    ระบบจะข้ึนหนาจอใหปอนรายละเอียดของหนังสือภายนอก

ดังภาพ 
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ระบุรายละเอียดของหนงัสือราชการ 

1. ชั้นความเร็ว    คลิกท่ีปุม    เพ่ือเลือกชั้นความเร็ว ปกติ ,  

ดวน , ดวนมาก ,หรือ ดวนท่ีสุด 

2. เลขท่ีหนังสือ    ปอนเลขท่ีหนังสือราชการ  

3. ลงวนัท่ี    ปอนลงวันท่ีของหนังสือหรือคลิกท่ีปุม  

เพ่ือเลือกวันท่ีจากปฏิทิน 

4. จาก     ปอนผูลงนามในหนังสือราชการ 

5. หนวยงาน    ปอนหนวยงานเจาของเรื่อง  

6. เรียน    ปอน ผอ.ศอ  

7. ถึง     ปอน ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก  

8. เรื่อง    ปอนชื่อเรื่อง  

9. อางถึง    ปอนเอกสารอางถึง  

10. สิ่งท่ีสงมาดวย   ปอนเอกสารท่ีสงมาดวย  

11. คลิกท่ีปุม   เพ่ือบันทึกขอมูลการรับหนังสือ ดังภาพ 
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 เม่ือรับหนังสือเรียบรอย ระบบจะใหเลขทะเบียนรับ วันท่ีรับ เวลา และผูทํารายการ

รับ ดังภาพ 

 
 

 

 

 เม่ือไดเลขทะเบียนรับแลว  เจาหนาท่ีท่ีทํารายการรับตองลงเลขรับ/วันท่ี/เวลา ใน

เอกสารดวย  ในกรณีท่ีมีหนังสือรับหลายฉบับ เจาหนาท่ีสามารถคลิกท่ีปุม  

  เพ่ือท่ีจะลงรับหนังสือฉบับใหม โดยทําการปอนรายละเอียดของ

หนังสือเหมือนเดิม ระบบจะออกเลขหนังสือเรียงตามกันไป 

 สัญลักษณ   หมายถึง หนังสือรับจากภายนอก 
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บทท่ี 5  

การสงหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

 

การสงหนังสือ  

การสงหนังสือ คือ  หนังสือท่ีจะสงออกไปนอกหนวยงาน ไดแก หนังสือท่ีหนวยงานเจาของ

เรื่องทําเสร็จเรียบรอยแลว และนําเสนอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจลงนามเพ่ือดําเนินการสงออก 

การสงหนังสือท่ีมีชั้นความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก ดวยระบบสารบรรณ  อิเล็กทรอนิกสให

ผูใชงานหรือผูปฏิบัติงานท่ีไดรับการแตงตั้งใหเขาถึงเอกสารลับแตละระดับ เปน  ผูสงผานระบบการ

รักษาความปลอดภัย โดยใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของ ทางราชการ 
 

ข้ันตอนปฏิบัติการสงหนังสือ 

1. เม่ือมีหนังสือราชการใหหนวยงานราชการตอบกลับ หรือขอความอนุเคราะห  

2. นําหนังสือราชการท่ีผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก  ลงนามแลว ตรวจ

เอกสารท่ีจะสงไปดวยครบถวน เม่ือตรวจสอบความเรียบรอยแลว  

3. ลงเลขท่ีและวันเดือนปในหนังสือท่ีจะสงอออก และสํา เนาคูฉบับใหตรงกับเลขทะเบียนสง

และวันเดือนป ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสพรอมกรอกรายละเอียดขอมูลตาง  ๆของหนังสือราชการ 

4. เจาหนาท่ีธุรการจะคลิกสงหนังสือราชการออกในระบบสารบรร ณอิเล็กทรอนิกส   พรอม

บันทึกการสงหนังสือไปยังผูปฏิบัติในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสขอมูลรายละเอียดตาง ๆของหนงัสอื

ราชการพรอมคําสั่งการจะถูกสงเชื่อมโยงไปยังหนวยงานผูปฏิบัติทันที 

เลขท่ีหนังสือออก  

  รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่องในชอง  “ท่ี...” ของหนังสือราชการ  

ท้ังหนังสือ ภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา  ประกอบดวยรหัสตัวพยัญชนะสองตัวใช

แทนชือ่กระทรวง  ทบวง หรือสวนราชการท่ีไมสังกัดสํานัก  นายกรัฐมนตรี  กระทรวง ทบวง หรือ

จังหวัด แลวตอดวยเลขประจําของเจาของเรื่อง 

5. กอนบรรจุซอง ใหเจาหนาท่ีของหนวยงานตรวจความเรียบรอยของหนังสือตลอดจนสิ่งท่ี

สงไปดวยอีกครั้งหนึ่ง แลวปดผนึก  หนังสือท่ีไมมีความสําคัญมากนัก อาจสงไปโดยวิธีพับยึดติดดวย

แถบกาว กาว เย็บ ดวยลวดหรือวิธีอ่ืนแทนการบรรจุซอง 
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6. บรรจุซอง ปดผนึกและจาหนาซอง   

การจาหนาซอง  

การจาหนาซองจดหมายราชการใหใชตามหลักการของกรมไปรษณียโทรเลข  ท่ีให

คําแนะนําดังนี้  

“การจาหนาซองหนังสือราชการท่ีจัดสงทางไปรษณียธรรมดาในประเทศเพ่ือใหใชได

กับเครื่องคัด แยกจดหมาย  

- ใชพ้ืนท่ีดานหนา  และดานหลังซอง  ตามรายละเอียดในระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวา ดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  

- ใหระบุชื่อ และท่ีอยูของหนวยงานผูฝากสงไวท่ีมุมบนซาย  ดานจาหนา บริเวณ

ดานขาง ครุฑและเหนือเลขท่ีหนังสือ  – จาหนาได 2 แบบ คือ จาหนาลงบนซองโดยตรง  หรือจาหนา

ลงบนปายจา หนา แลวนํามาผนึกในบริเวณพ้ืนท่ีสําหรับจาหนาใหเรียบติดกับซอง 

7. การสงหนังสือโดยทางไปรษณียใหถือปฏิบัติตามระเบียบ หรือวิธีการท่ี

การสื่อสารแหงประเทศไทยกําหนด การสงหนังสือซ่ึงมิใชเปนการสงโดยทางไปรษณียเม่ือสงหนังสือให

ผูรับแลว ผูสง  ตองใหผูรับลงชื่อรับในสมุดสงหนังสือ หรือใบรับ แลวแตกรณีถาเปนใบรับใหนําใบรับ

นั้นมาผนึกติดไว ท่ีสําเนาคูฉบับ 
 

การเขาสูระบบสงหนังสือแบบอิเล็กทรอนิกส   

วัตถุประสงค   

ใชสําหรับสงหนังสือไปยังหนวยงานภายนอกตามระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดย

ระบบจะใหเลขทะเบียนสง 
 

การเขาใชระบบ 

ผูใชงานสามารถเขาสูระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ได จากเว็บไซต

http:/tmdapp.tmd.go.th /tmd เม่ือเขาสูระบบงานจะแสดงหนาจอ login เพ่ือใหผูใชทําการปอน

ชื่อผูใชงานและรหัสงาน  และคลิกปุม     เพ่ือเขาสูระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส           

ดังภาพ 
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การสงหนังสือภายใน 

เม่ือเขามาสูระบบงานสารบรรณแลว  คลิกท่ีปุม   

 คลิกท่ีปุม    เพ่ือสรางหนังสือสง ดังภาพ 
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 คลิกท่ีปุม    เพ่ือปอนขอมูล รายละเอียดของหนังสือ ดังภาพ 
 

 
 

ระบุรายละเอียดของหนงัสือราชการ 

1. ชั้นความเร็ว    คลิกท่ีปุม    เพ่ือเลือกชั้นความเร็ว ปกติ ,  

ดวน , ดวนมาก ,หรือ ดวนท่ีสุด 

2. ประเภทหนังสือ   คลิกท่ีปุม    เพ่ือเลือกหนังสือภายใน 

3. หนังสือระดับ   คลิกท่ีปุม    เพ่ือเลือกสํานัก/กอง/ศูนย 

4. จาก     ปอนขอมูลของแตละสวน 

5. หนวยงาน    ปอนขอมูลของแตละสวน  

6. เรียน    ปอนขอมูลผูรับหนังสือ  

7. ถึง     ปอนขอมูลหนวยงานท่ีจะสงหนังสือ  

8. เรื่อง    ปอนชื่อเรื่อง  

9. คลิกท่ีปุม    เพ่ือบันทึกหนังสือ ดังภาพ 
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 คลิกท่ีปุม    เพ่ือออกเลขหนังสือสงภายในแบบอิเล็กทรอนิกส  

 คลิกท่ีปุม    เพ่ือสงหนังสือภายใน  ดังภาพ 
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 คลิกท่ีปุม  ดังภาพ 

 
 

กรณีสงผิดหนวยงาน 

 คลิกท่ีปุม   

 คลิกท่ีปุม   

 คลิกท่ีปุม    ดังภาพ 
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 คลิกท่ีปุม  เพ่ือคนหาขอมูลหนังสือ ดังภาพ 
 

 
 

 

 คลิกท่ีปุม    

 คลิกท่ีปุม   ดังภาพ 
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 คลิกท่ี  ดังภาพ 

 
 

 คลิกท่ีเอกสารจะสงใหม  ดังภาพ 
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 ระบุรายละเอียดถึงหนวยงานท่ีสงใหม  

 คลิกท่ีปุม    เพ่ือสงหนังสือภายในแบบอิเล็กทรอนิกส ดังภาพ 

 
 

 

 คลิกท่ีปุม  ดังภาพ 
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การสงหนังสือภายนอก 

เม่ือเขามาสูระบบงานสารบรรณแลว  คลิกท่ีปุม   

 คลิกท่ีปุม    เพ่ือบันทึกขอมูลการสงหนังสือภายนอก ดัง

ภาพ 

 

 

 คลิกท่ีปุม    เพ่ือบันทึกขอมูล ดังภาพ 
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ระบุรายละเอียดของหนงัสือราชการ 

1. ชั้นความเร็ว    คลิกท่ีปุม    เพ่ือเลือกชั้นความเร็ว ปกติ ,  

ดวน , ดวนมาก ,หรือ ดวนท่ีสุด 

2. ประเภทหนังสือ   คลิกท่ีปุม    เพ่ือเลือกหนังสือภายนอก    

3. หนังสือระดับ   คลิกท่ีปุมม    เพ่ือเลือกสํานัก/กอง/ศูนย 

4. จาก     ปอนขอมูล ผอ.ศอ 

5. หนวยงาน    ปอนขอมูล ศอ.  

6. เรียน    ปอนขอมูลผูรับหนังสือ  

7. ถึง     ปอนขอมูลหนวยงานท่ีจะสงหนังสือ  

8. เรื่อง    ปอนชื่อเรื่อง  

9. คลิกท่ีปุม    เพ่ือบันทึกหนังสือ ดังภาพ 
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 คลิกท่ีปุม    ระบบจะออกเลขอัตโนมัติ และเจาหนาท่ีท่ีออกเลข เม่ือได

เลขท่ีของหนังสือแลว ใหนําไปเขียนท่ีดานบนซายมือของหนังสือ   ดังภาพ 

 
 

 คลิกท่ีปุม    ระบบจะบันทึกการสงหนังสืออก ดังภาพ 
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ระบุรายละเอียดการสงหนังสือ 

1. สงออกโดยวิธี   ปอน สงโดยเจาหนาท่ี  

2. ผูสง     ปอนชื่อผูสง  

3. คลิกท่ีปุม    เพ่ือบันทึกการสงหนังสือ ดังภาพ 

 
 

 เม่ือคลิกท่ีปุม    การสงหนังสือออกเรียบรอยแลว  

 คลิกท่ีปุม  ดังภาพ 
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บทท่ี 6  

การแจกจายหนังสือ ตีคืนหนังสือและจัดเก็บหนังสือผานทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

 

การแจกจาย/สงตอ 

การจายหนังสือภายในหนวยงาน คือ การจายเรื่องใหเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ  ไดแก หัวหนาฝาย  

หัวหนางาน  และผูปฏิบัติ  ไดรับทราบเรื่องราวท่ีจะตองดําเนินการและจายเรื่องใ หแกเจาหนาท่ี 

เจาของเรื่อง เพ่ือนําไปปฏิบัติ  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

  ๑.  เม่ือเจาหนาท่ีรับ – สง นําแฟมหนังสือเขาใหมจากผูบังคับบัญชาหรือผูไดรับ

มอบหมายไปมอบใหหัวหนางานธุรการ  หัวหนางานสารบรรณ  หรือผูไดรับมอบหมายใหเปนผูจาย

เรื่อง  เม่ือพิจารณาบันทึกจายเรื่องแลวเจาหนาท่ีรับ-สง นําหนังสือเขาใหมเหลานั้นไปมอบใหแก

หนวยงานเจาของเรื่อง  ซ่ึงจะเปนผูจายเรื่องใหแกเจาของเรื่องดําเนินการ  โดยใหลงชื่อรับหนังสือใน

ทะเบียนหนังสือรับไวเปนหลักฐาน 

  ๒.  การจายเรื่องตองจายทันที  ใหทันกําหนดเวลา 

  ๓.  ผูมีหนาท่ีจายเรื่อง  เม่ือพิจารณาหนังสือกอนจายแลวเห็นวาเรื่องใดมี

ความสําคัญ  ควรบันทึกชวยจําเพ่ือสามารถติดตามเรื่องไดทันเวลา 

 การเขาใชระบบ 

ผูใชงานสามารถเขาสูระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ได จากเว็บไซต

http:/tmdapp.tmd.go.th /tmd เม่ือเขาสูระบบงานจะแสดงหนาจอ login เพ่ือใหผูใชทําการปอน

ชื่อผูใชงานและรหัสงาน  และคลิกปุม     เพ่ือเขาสูระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส           

ดังภาพ 
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 นําหนังสือราชการท่ีผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก ลงนามแลว 

แจกจาย / สงตอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการตอไป 

 คลิกท่ีปุม  เพ่ือแสดงหนาจอการคนหาขอมูล ดังภาพ 
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 ระบุเลขท่ีหนังสือหรือเลขหนังสือรับท่ีจะแจกจาย/สงตอ  

 คลกิท่ี คางแจกเพ่ือคนหาหนังสือท่ีลงทะเบียนรับแลวแตยังไมไดทําการแจกจาย 

หรือสงตอ/เสนอ  

 คลิกท่ีปุม  เพ่ือคนหาขอมูลหนังสือ ดังภาพ 

 
 

 คลกิ / หนาสัญลักษณของหนังสือ 

 คลิกท่ีปุม    เพ่ือดําเนินการสงตอใหหนวยงานเก่ียวของ ดังภาพ 
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 กรอกขอมูล การดําเนินการ/การสั่งการ  ดังภาพ 

 
 

 

 คลกิ  เพ่ือเลือกหนวยงานท่ีตองการ  ดังภาพ 
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 ถามีเอกสารแนบ คลิกท่ีปุม   เพ่ือแนบเอกสาร  

 คลิกท่ีปุม  เปนการเสร็จสิ้นการแจกจาย/สงตอ และหนังสือฉบับนั้นได

แจกจาย / สงตอ ไปยังหนวยงานท่ีเลือกไว  ดังภาพ 
 

 
 

กรณีแจกจาย / สงตอ ผิดหนวยงาน ตองการยกเลิก 

 คนหาหนังสือราชการท่ีจะดําเนินการแกไข 

 คลิกท่ีปุม    เพ่ือดําเนินการสงตอใหหนวยงานท่ีตองการใหม  

 ดังภาพ 
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 คลิกท่ีปุม    เพ่ือลบหนวยงานท่ีไมตองการออก ดังภาพ 
 

 
 

 

 กรอกขอมูล การดําเนินการ/การสั่งการ ดังภาพ 
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 คลกิ  เพ่ือเลือกหนวยงานท่ีตองการสงใหม  ดังภาพ 

 
 

 

 คลิกท่ีปุม  เพ่ือบันทึกลงในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ดังภาพ 
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การตีคืนเอกสาร 

   คนหาหนังสือราชการท่ีจะดําเนินการแกไข 

 คลิกท่ีปุม   เพ่ือดําเนินการสงตอใหหนวยงานท่ีตองการใหม  

 ดังภาพ 

 
 

 คลิกเลือกหนวยงานท่ีจะสงคืนเรื่องกลับ  

 กรอกขอมูล หมายเหตุในการสงผิด 

 คลิกท่ีปุม   เพ่ือดําเนินการสง ดังภาพ 
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การจัดเก็บเอกสาร 

 แบงประเภทการเก็บออกเปน 3 ประเภท คือ การเก็บระหวางปฏิบัติ การเก็บไวเพ่ือใชใน

การตรวจสอบ และการเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแลว 

 การเก็บระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือท่ียังปฏิบัติไมเสร็จ ใหอยูในความรับผิดชอบ

ของเจาของเรื่อง 
 

  การเก็บไวเพ่ือใชในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว แต

จําเปนจะตองใชในการตรวจสอบเปนประจํา ไมสะดวกในการสงไปเก็บยังหนวยเก็บของสวนราชการ

ตามระเบียบสารบรรณ ใหเจาของเรื่องเก็บเปนเอกเทศ 
 

               การเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแลว คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว และไมมี

อะไรท่ีจะตองปฏิบัติตอไปอีก การเก็บหนังสือประเภทนี้เปนการเก็บไวเพ่ือรอการทําลายและความถ่ี

ในการนํามาใชงานมีไมมากนัก และเพ่ือเปนการลดภาระของเจาของเรื่องผูปฏิบัติใหมีเวลาทําเรื่องท่ี

ยังไมสิ้นกระแสการดําเนินการ และเพ่ือใหมีหนวยท่ีทําหนาท่ีเรื่องนี้โดยเฉพาะ ระเบียบงานสารบรรณ

จึงกําหนดใหมีการจัดตั้งศูนยเก็บ หรือหนวยเก็บกลางเพ่ือทําหนาท่ีรับผิดชอบงานดานนี้ใหแก

หนวยงานในสังกัด0

 

  

 นําหนังสือราชการท่ีผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก ลงนามแลวมา

บันทึกลงในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส   

 คลิกท่ีปุม   

 คลิกท่ีปุม    
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ระบุรายละเอียดของการคนหาอยางใดอยางหนึง่ 

1. เลขท่ีหนังสือ    ปอนเลขท่ีหนังสือราชการ  

2. ลงวนัท่ี    ปอนลงวันท่ีของหนังสือหรือคลิกท่ีปุม  

เพ่ือเลือกวันท่ีจากปฏิทิน 

3. เรื่อง    ปอนชื่อเรื่อง  

4. ผูรับผิดชอบ    ปอนชื่อผูรับผิดชอบ  

5. เลขรับ    ปอนเลขรับ 

 คลิกท่ีปุม  เม่ือตองการยกเลิกเง่ือนไขการคนหา 

 คลิกท่ีปุม  เพ่ือคนหาขอมูลหนังสือ  

 คลกิ /  หนาสัญลักษณของหนังสือท่ีตองการ 

 คลิกท่ีปุม  ดังภาพ 
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 คลิกท่ีปุม     ระบบจะแสดงชื่อบุคลากร            

 คลกิ  ผูรับผิดชอบ 

 คลิกท่ีปุม     เพ่ือบันทึกผูรับผิดชอบ ดังภาพ 

 
 

 คลกิ เพ่ือบันทึกรายละเอียดการสั่งการ ดังภาพ 
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ระบุรายละเอียดของการบันทึก 

1. วันท่ีดําเนินการ   ปอนลงวันท่ีของหนังสือหรือคลิกท่ีปุม  

เพ่ือเลือกวันท่ีจากปฏิทิน 

2. เวลา    ปอนเวลา  

3. ผูดําเนินการ    ปอนชื่อผูดําเนินการ  

4. รายละเอียดการดําเนินการ  ปอนรายละเอียดการดําเนินการ 

5. การดําเนินการ   เลือก ดําเนินการแลวเสร็จ  

 คลกิ   เพ่ือบันทึกการดําเนินการ ดังภาพ 

 
 

การเพ่ิมแฟมเรื่อง 

 คลิกท่ีปุม   

 คลิกท่ีปุม    ดังภาพ 
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 คลิกท่ีปุม    เพ่ือเพ่ิมแฟมเรื่อง   

 
 รายละเอียดของการตั้งแฟมเรื่อง  

1. รหัสแฟม    เปนตัวเลข  

2. ชื่อแฟม    เปนตัวอักษร  

3. วันท่ีเริ่มตน 

4. จํานวนปท่ีจัดเก็บ 

 คลิกท่ีปุม   ระบบจะปรากฏหนาจอการเพ่ิมแฟมเรื่อง ดังภาพ 
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การจัดเก็บหนังสือเขาแฟม 

 คลิกเลือกแฟมท่ีตองการ 

 คลิกท่ีปุม   จะแสดงรายการหนังสือท่ีหนวยงานมีการรับเขาและ

สงออก เพ่ือทําการจัดเก็บหนังสือเขาแฟม ดังภาพ 

 
 กรอกเลขท่ีหนังสือท่ีตองการจัดเก็บ  

 คลิกท่ีปุม  จะปรากฏรายการหนังสือท่ีจะจัดเก็บเขาแฟม 

 คลิกเลือกหนังสือท่ีจะจัดเก็บ 

 คลิกท่ีปุม     เพ่ือบันทึกการจัดเก็บเขาแฟม ดังภาพ 
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บทท่ี 7 

ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขในการปฏิบัติงานและขอเสนอแนะ 

 

ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขในการปฏิบัติงาน 

(1) ปญหา: เขาหนาการ Login ของระบบ e-document ไมได  

แนวทางแกไข: ใหตรวจสอบการเชื่อมตอเครือขายระหวางเครื่องผูใชงาน  และระบบ

เครือขายของกรมอุตุนิยมวิทยา  

(2) ปญหา: เม่ือเขาสูระบบแลว แตไมสามารถคลิกเลือกปุมใด ๆ บนหนาจอได   

แนวทางแกไข: ใหผูใชงานเปดระบบ e-document จาก Browser Internet 

Explorer เทานั้น 

(3) ปญหา: เนื่องจากการสงเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมักจะเกิด  การสง

เอกสารผิดหนวยงานบางในบางครั้ง  

แนวทางแกไข: อาจเพราะตัวอักษรในระบบท่ีมีตัวอักษรขนาดเล็ก ให  ผูใชงานปรับแกไข

ตัวอักษรใหมีขนาดเพ่ิมใหญข้ึน และดําเนินการจัดสงใหมอีกครั้ง 
 

ขอเสนอแนะ 

 การปฏิบัติงานสารบรรณ มีขอเสนอแนะการปฏิบัติงาน บุคลากร หนวยงานภายใน                 

ควรศึกษา ระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานสารบรรณ เพ่ือเปนการพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ  

ข้ันพ้ืนฐานใหกับตนเอง รวมท้ังการศึกษา ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานสารบรรณ 

เพ่ือใหงานในสวนท่ีตนเองปฏิบัติเปนไปดวยความราบรื่น เพ่ือความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน ในการ

บริหารจัดการขอมูล  ใหมีคุณภาพ ลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน เปนการประหยัดพลังงานและ

ทรัพยากร งายตอการดําเนินการใน  ภาพรวมของงาน และทําใหการปฏิบัติงานของบุคลากรมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและนําไปสูการพัฒนาองคกรใหดียิ่งข้ึน 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526. ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 

ราชกิจจานุเบกษา เลม 122  

สํานักงานเลขานุการกรม  กรมอุตุนิยมวิทยา  คูมือการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสฝาย

สารบรรณ 

http:/tmdapp.tmd.go.th /tmd 

สุภาภรณ  วงศกองแกว (2554) คณะสถิติประยุกต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   

คูมือปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-document) หนังสือทะเบียนรับ-สง และ 

การรับ-สงอีเมล 

สํานักบริหารกลาง  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  คูมือปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

สํานักอธิการบดี  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต (SCT.) คูมืองานสารบรรณ 

นางสาวงามจิต บินอารีย  (2557) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย คูมือการปฏิบัติงานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทคนิคการรับ – สง หนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หนา 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 



เทคนิคการรับ – สง หนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  (วัน  เดือน   ป) 
 

เรื่อง   ……………………………….........................…………………. 
 

(คําข้ึนตน)  ………………………………………………… 
14 

อางถึง (ถามี)  ………………………………………………. 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย (ถามี)  ……………………………………… 
 

 (ขอความ)…..……….……………………………………………….................................…………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…………………… 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………… 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..…………… 
 

 จึง…………………………………………………………………………………… 
 

  (คําลงทาย)................................ 
 

    
 
  
  
 

 

(สวนราชการเจาของเรื่อง)..................... 
โทร. x  xxxx  xxxx 
โทรสาร x  xxxx  xxxx 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส............. 
สําเนาสง  (ถามี) 
 
 

รูปแบบหนังสือภายนอก 

ขนาดครุฑ 
สูง 3 ซ.ม. ช้ันความลับ (ถามี) 

ช้ันความเร็ว (ถามี) 

(สวนราชการเจาของหนังสือ) ท่ี  .................      

   1     บรรทัด 1 
2 

     1     บรรทัด 1 
2 

     1     บรรทัด 1 
2 ตําแหนง หรือชื่อบุคคล 

     1     บรรทัด 1 
2 

     1     บรรทัด 1 
2 

     1     บรรทัด 1 
2 เหตุท่ีมีหนังสือไป 

3 ซม. 2 ซม. 

     1     บรรทัด 1 
2 จุดประสงคท่ีมีหนังสือไป 

     1     บรรทัด 1 
2 สรุปจุดประสงคท่ีมีหนังสือไป 

     1     บรรทัด 1 
2 

3 บรรทัด (พิมพชื่อเต็ม)…………..…………..…… 
 (ตําแหนง).................................. 

(ลงชื่อ)........................................ 
7 บรรทัด  (กรณีใชตรายางประทับช่ือผูลงนาม) 

     1     บรรทัด 1 
2 



เทคนิคการรับ – สง หนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 บันทึกขอความ   
สวนราชการ  …………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

ท่ี ………………………………………………………..………....วันท่ี………………….…………………………………………………….…. 

เรื่อง …………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

 

(คําข้ึนตน) .......................................... 
 

 (ขอความ)……………………………………………………………………………………….……………………………… 
...……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 
…...………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..                                                            
 

 ...…………………………………….……………………………………………………………………………………………..                                                            
………………….………………………………………………………………………………………………………..…..    
 
 
 

 (ลงชื่อ).............................. 
 (พิมพชื่อเต็ม).....................  
 (ตําแหนง)...................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ันความลับ (ถามี) 

ขนาดครุฑ 
สูง 1.5 ซ.ม. 

 
รูปแบบหนังสือภายใน 

ตัวหนา 29 pt 
 

ชั้นความลับ (ถามี) 

ชั้นความเร็ว (ถามี) 

     1     บรรทัด 1 
2 

     1     บรรทัด 1 
2 เหตุท่ีมีหนังสือไป 

     1     บรรทัด 1 
2 

จุดประสงคท่ีมีหนังสือไป 

3   บรรทัด 



เทคนิคการรับ – สง หนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ถึง ……..........................…………… 

 

 (ขอความ)…..……….……………………………………………........................................……………………………… 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

                                            
    
  
  
 

 
(สวนราชการเจาของเรื่อง).......           
โทร. x  xxxx  xxxx 
โทรสาร x  xxxx  xxxx 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นความเร็ว (ถามี) 

รูปแบบหนังสือประทับตรา 

ท่ี  ....................      
     1     บรรทัด 1 

2 

     1     บรรทัด 1 
2 

เหตุและจดุประสงค 
ท่ีมีหนังสือไป 3 ซม. 2 ซม.  

3 บรรทัด 
 

(สวนราชการเจาของหนังสือ) 
(วัน  เดือน  ป) 

3 บรรทัด 
ผูรับผิดชอบลงลายมือชื่อยอกํากับตรา  

(ในบรเิวณจดุไหนกไ็ด) 
 

เสนผาศูนยกลางวงนอก 4.5 ซ.ม.
เสนผาศูนยกลางวงนอก 3.5 ซ.ม. 



เทคนิคการรับ – สง หนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คําสั่ง………………………………………… 
ท่ี  ............../................. 

เรื่อง ........................................................... 
 
 

 (ขอความ)…..……….……………………………………………........................................……………………………… 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
 

 ท้ังนี้  ตั้งแต..................................................................  
 

      สั่ง ณ วันที.่.............................พ.ศ. ........ 
 
 

   (................................................) 
   ................................................. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบคําส่ัง 

พิมพช่ือเต็ม 
 

ตําแหนง 



เทคนิคการรับ – สง หนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบ (ชื่อสวนราชการท่ีออกระเบียบ) 
วาดวย...................................................................... 
(ฉบบัท่ี..............ถามีเรื่องเดียวกันเกินกวา 1 ฉบบั) 

พ.ศ................................ 
 
 (ขอความ) ใหอางเหตุผลโดยยอเพ่ือแสดงถึงความมุงหมายท่ีตองออกระเบียบ และอางถึงกฎหมาย  
ท่ีใหอํานาจออกระเบียบ (ถามี) 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบ.....................................................................พ.ศ.......................”  
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต...........................................................................................เปนตนไป  
 

 …..……….…………………………………………… ........................................………………………………................ 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
               ขอ (สุดทาย) ผูรักษาการตามระเบียบ (ถามีการแบงเปนหมวดใหนําขอผูรักษาการตามระเบียบไปกําหนด
เปนขอสุดทายกอนท่ีจะข้ึนหมวด 1.............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

   ประกาศ ณ วันที.่....................................................... ......พ.ศ............................... 
 

      
  (ลงชื่อ)  

             (................................................) 
             ................................................. 

 
 
 
 
 
 
 

รปูแบบระเบียบ 

พิมพช่ือเต็ม 
 

ตําแหนง 



เทคนิคการรับ – สง หนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบ (ชื่อสวนราชการท่ีออกขอบังคับ) 
วาดวย...................................................................... 
(ฉบบัท่ี..............ถามีเรื่องเดียวกันเกินกวา 1 ฉบบั) 

พ.ศ................................ 
 
 (ขอความ) ใหอางเหตุผลโดยยอเพ่ือแสดงถึงความมุงหมายท่ีตองออกขอบังคับ และอางถึงกฎหมาย  
ท่ีใหอํานาจออกขอบังคับ (ถามี) 
 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับ.....................................................................พ.ศ.......................”  
 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแต...........................................................................................เปนตนไป  
 

 …..……….…………………………………………… ........................................………………………………................ 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
               ขอ (สุดทาย) ผูรักษาการตามขอบังคับ (ถามีการแบงเปนหมวดใหนําขอผูรักษาการไปกําหนดเปนขอ
สุดทายกอนท่ีจะข้ึนหมวด 1.................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

   ประกาศ ณ วันที.่....................................................... ......พ.ศ............................... 
 

      
  (ลงชื่อ)  

             (................................................) 
             ................................................. 

 
 
 
 
 
 

รปูแบบขอบังคบั 

พิมพช่ือเต็ม 
 

ตําแหนง 



เทคนิคการรับ – สง หนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ประกาศ………………………………………… 
เรื่อง ........................................................... 

 
 

 (ขอความ)…..……….……………………………………………........................................……………………………… 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
 

  ประกาศ ณ วันที.่...............................พ.ศ. ...............  
 

 
 

                        (................................................) 
                       ................................................. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รปูแบบประกาศ 

3 ซม. 2 ซม.  

     1     บรรทัด 1 
2 

3 บรรทัด 

พิมพช่ือเต็ม 

ตําแหนง 



เทคนิคการรับ – สง หนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   แถลงการณ………………….………………… 
เรื่อง ........................................................... 

ฉบบัท่ี....................(ถามี) 
 
 

 (ขอความ)…..……….……………………………………………........................................……………………………… 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
 

  
 

                        (สวนราชการท่ีออกแถลงการณ) 
                     (วัน  เดือน  ป) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบแถลงการณ 
 



เทคนิคการรับ – สง หนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

 
 

 
 
 
 

  
  ขาว ( ชื่อสวนราชการท่ีออกขาว) 

เรื่อง ........................................................... 
ฉบบัท่ี....................(ถามี) 

 
 

 (ขอความ)…..……….……………………………………………........................................……………………………… 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….………………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 

  
 

                        (สวนราชการท่ีออกขาว) 
                     (วัน  เดือน  ป) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รปูแบบขาว 
 



เทคนิคการรับ – สง หนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

 
 

 
 
 
 
 

เลขท่ี .................         (สวนราชการเจาของหนังสือ) 
   

 

 (ขอความ) หนังสือฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวา (ระบช่ืุอบุคคล  นิติบุคคลหรือหนวยงานท่ีจะใหการรับรอง  

พรอมท้ังลงตําแหนงและสังกัด หรือท่ีตั้ง แลวตอดวยขอความท่ีรับรอง)..................................……………..................……… 
………………………………………………………………………………….…………………………………………………….………………… 
…………………………………………………………………………………………...….…………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
 

ใหไว ณ วันท่ี..................................พ.ศ. ...............        

 
       (ลงชื่อ) 

                                                                ............ (พิมพชื่อเต็ม)................. 
                                                                ................(ตําแหนง)……………… 

 
 
 
 
 
(สวนนี้ใชสําหรับเร่ืองที่สําคัญเทานั้น ซึ่งอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ) 
 
 

 
 
 
 
 
 

            (ประทับตราชื่อสวนราชการ)  
 

  (ลงชื่อผูไดรับการรับรอง) 
    (พิมพชื่อเต็ม) 

 
 

 
 

รูปถาย 

(ถามี) 

รูปแบบหนังสือรับรอง 
 



เทคนิคการรับ – สง หนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบรายงานการประชุม 
 

 
รายงานการประชุม………………..… 

คร้ังที่………/………… 
เมื่อ………………………….………. 

ณ  ……………………………………..…   
 

 
ผูมาประชุม 
 

ผูไมมาประชุม  (ถามี) 
 

ผูเขารวมประชุม   (ถามี) 
 

เร่ิมประชุมเวลา 
 

(ขอความ)…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………….… 
……………………………………………………….. 

 

เลิกประชุมเวลา 
 

                               …………………………….…………… 
                               ผูจดรายงานการประชุม 
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คําอธิบายการพิมพหนังสือราชการภาษาไทยดวยโปรแกรมการพิมพในเครื่องคอมพิวเตอร  

------------------------------------------------- 
 
  การพิมพหนังสือราชการภาษาไทย การจัดทํากระดาษตราครุฑ และกระดาษบันทึกขอความโดยใช
โปรแกรมการพิมพในเครื่องคอมพิวเตอร ใหจัดทําใหถูกตองตามแบบของกระดาษตราครุฑ และแบบของกระดาษ
บันทึกขอความ ทายระเบียบ โดยเฉพาะสวนหัวของแบบกระดาษบันทึกขอความ จะตองใชจุดไขปลาแสดงเสน
บรรทัดท่ีเปนชองวางหลังคํา ดังตอไปนี้ สวนราชการ  ท่ี วันท่ี  เรื่อง  และไมตองมีเสนขีดทึบแบงสวนระหวางหัว
กระดาษบันทึกขอความกับสวนท่ีใชสําหรับการจัดทําขอความ 

1. การตั้งคาในโปรแกรมการพิมพ 
1.1 การตั้งระยะขอบหนากระดาษ ขอบซาย 3 เซนติเมตร ขอบขวา  2 เซนติเมตร 
1.2 การตั้งระยะบรรทัด ใหใชคาระยะบรรทัดปกติ คือ 1 เทา หรือ Single 
1.3 การก้ันคาไมบรรทัดระยะการพิมพ อยูระหวาง 0 – 16 เซนติเมตร 

2. ขนาดตราครุฑ 
2.1 ตราครุฑสูง 3 เซนติเมตร ใชสําหรับการจัดทํากระดาษตราครุฑ และตราครุฑสูง 1.5 

เซนติเมตร ใชสําหรับการจัดทํากระดาษบันทึกขอความ 
2.2 การวางตราครุฑ ใหวางหางจากขอบกระดาษบนประมาณ 1.5 เซนติเมตร 

3. การพิมพ  
3.1 หนังสือภายนอก 

3.1.1 การพิมพเรื่อง คําข้ึนตน อางถึง สิ่งท่ีสงมาดวย ใหมีระยะบรรทัดระหวางกัน
เทากับระยะบรรทัดปกติ และเพ่ิมคากอนหนาถึง 6 พอยท ( 1 Enter + Before 
6 pt) 

3.1.2 การพิมพขอความภาคเหตุ  ภาคความประสงค และภาคสรุป ใหมีระยะบรรทัด
ระหวางขอความแตละภาคหางเทากับระยะบรรทัดปกติ และเพ่ิมคากอนหนาถึง 
6 พอยท ( 1 Enter + Before 6 pt) 

3.1.3 การยอหนาขอความภาคเหตุ ภาคความประสงค และภาคสรุป ใหมีระยะยอหนา
ตามคาไมบรรทัดระยะการพิมพ เทากับ 2.5 เซนติเมตร 

3.1.4 การพิมพคําลงทาย ใหมีระยะบรรทัดหางจากบรรทัดสุดทายภาคสรุปเทากับระยะ
บรรทัดปกติ และเพ่ิมคากอนหนาถึง 12 พอยท ( 1 Enter + Before 12 pt) 

3.1.5 การพิมพชื่อเต็มของเจาของหนังสือ ใหเวนบรรทัดการพิมพ 3 บรรทัด จาก
ตําแหนงของเจาของหนังสือ ( 4 Enter) จากคําลงทาย 

3.1.6 การพิมพชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง ใหเวนบรรทัดการพิมพ 3 บรรทัด จาก
ตําแหนงของเจาของหนังสือ ( 4  Enter) 

 
 
 
 
 



เทคนิคการรับ – สง หนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

 
 

 
 

3.2 หนังสือภายใน 
3.2.1 สวนหัวของแบบบันทึกขอความกําหนดขนาดตัวอักษร ดังนี้ 

3.2.1.1 คําวา “บันทึกขอความ” พิมพดวยอักษรตัวหนาขนาด 29 พอยท และ
ปรับคาระยะบรรทัดจาก 1 เทาเปนคาแนนอน ( Exactly) 35 พอยท  
3.2.1.2 คําวา “สวนราชการ วันท่ี เรื่อง” พิมพดวยอักษรตัวหนาขนาด 20 
พอยท  

3.2.2 การพิมพคําข้ึนตน ใหมีระยะบรรทัดหางจากเรื่องเทากับระยะบรรทัดปกติ และ
เพ่ิมคากอนหนาถึง 6 พอยท ( 1 Enter + Before 6 pt) 

3.2.3 การพิมพขอความภาคเหตุ ภาคความประสงค ภาคสรุป และการยอหนา ใหถือ
ปฏิบัติเชนเดียวกับการพิมพหนังสือภายนอก 

3.2.4 การพิมพชื่อเต็มของเจาของหนังสือ ใหเวนระยะบรรทัดการพิมพ 3 บรรทัด จาก
ภาคสรุป ( 4 Enter) 

3.3 จํานวนบรรทัดในการพิมพหนังสือราชการในแตละหนาใหเปนไปตามความเหมาะสมกับ
จํานวนขอความ และความสวยงาม  

3.4 การพิมพหนังสือราชการแบบอ่ืนตามท่ีระเบียบกําหนดใหถือปฏิบัติตามนัยดังกลาวขางตน
โดยอนุโลม โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับรูปแบบของหนังสือชนิดนั้น 

 
หมายเหต ุ :  กรณีท่ีมีความจําเปน สวนราชการอาจปรับการพิมพหนังสือราชการใหแตกตางจากนี้ไดตามความ
เหมาะสม โดยใหคํานึงถึงความสวยงามและรูปแบบของหนังสือราชการเปนสําคัญ 
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