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ค าน า  

การจัดท าคู่มือกระบวนงานเรื่อง “ขั้นตอนการการรับหนังสือผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์” ฉบับนี้  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จัดท าขึ้นเพ่ือ
รวบรวมวิธีการปฏิบัติการรับหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้องและเป็นแนวปฏิบัติ
ที่เหมือนกัน เพ่ือเอ้ืออ านวยใน การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและ
งบประมาณ ท าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้รวบรวมข้อมูลระเบียบงานสารบรรณ จากระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 และการรับ – ส่งหนังสือ
ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมอุตุนิยมวิทยา เพ่ือให้คู่มือเล่มนี้มีประโยชน์และบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน แนวปฏิบัติอย่างเดียวกัน และน ามา ปรับปรุงคู่มือนี้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ต่อไป 

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ ขั้นตอนการรับ หนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
จะมีประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฯ และผู้ที่มีความสนใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ตรงกัน
และเป็นแหล่งความรู้ส าหรับผู้ที่มีความสนใจน าไปศึกษาทั้งนี้หากคู่มือเล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใด
หรือข้อมูลไม่สมบูรณ์คณะผู้จัดท าจึงขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วย 
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บทที่ ๑ 
บทนำ 

1. วัตถุประสงค ์
 

ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบราชการ
ตลอดจนการให้บริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ภายใต้การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือ  
(E-Government) โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พัฒนาระบบสนับสนุน (Back office) ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบงานสารบรรณด้วย ซึ่งงานธุรการ               
มีหน้าที่หลักในการดูแลรับผิดชอบการบริหารงานเอกสารหนังสือราชการ เริ่มตั้งแต่การจัดทำเอกสาร 
การรับ การส่ง การเก็บรักษา ตลอดจนการทำงานซึ่งเอกสารดังกล่าวมีที่มาจากแหล่งต่าง ๆ ตลอดจน
เอกสารที่ผลิตขึ้นโดยงานธุรการเอง กรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์             
(e – document) ขึ้นมา เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานเอกสารให้ดำเนิน
ไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา มีความถูกต้องทันสมัยเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผล
ให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและ กระดาษ 
 

               คู่มือกระบวนการรับหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณของกลุ่มบริหารงานทั่วไปของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก               
เป็นแนวทางในการลงทะเบียนรับหนังสือราชการด้วยความถูกต้องปลอดภัยทันตามกำหนดเวลาและส่ง
ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ ได้ถูกต้อง ทันกำหนดเวลาและมีมาตรฐาน 
เพ่ือให้ผู้ใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน  วิธีการทำงานของ
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ 
 

2. ขอบเขต 
               - ลงทะเบียนรับหนังสือเข้าจากหน่วยงานภายในและภายนอกในฐานะสารบรรณกลางของ
กลุ่มบริหารงานทั่วไปศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก   ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
               - พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือคัดแยกหนังสือหาข้อมูล 
ประกอบการพิจารณาสั่งการของผู้บริหารเพ่ือส่งเรื่องไปยังบุคคล / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
               -  สามารถลดระยะเวลาในการให้รับหนังสือลงได้เหลือ  52 นาที  
               -  เพ่ือเป็นมาตรฐานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปใน 
แนวทางเดียวกันและถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
               -  เจ้าหน้าที่ท่ีบรรจุ โยกย้าย เข้ามาใหม่สามารถนำคู่มือมาใช้เพื่อปฏิบัติงานได้ 
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บทที่ 2 
นิยามความหมาย 

 
 

ปัจจุบันงานสารบรรณมีระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2548 ซึ่งเป็นการเพ่ิมเติมคำนิยามเกี่ยวกับเอกสาร “อิเล็กทรอนิกส์” และคำว่า “ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์” 
 

 1.  ความหมาย  
งานสารบรรณ   หมายถึง “งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ 

การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย” มีความหมายครอบคลุมถึงงานที่เกี่ยวกับเอกสาร
ทั้งหมด ตั้งแต่ขบวนการ เริ่มแรกจนถึงขั้นทำลายเอกสาร ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้มีการเก็บเอกสารที่ไม่จำเป็นไว้
ในส่วนราชการนั่นเอง  

งานสารบรรณ คือ “งานที่ทำด้วยหนังสือ นับตั้งแต่ คิด ร่าง เขียน พิมพ์ ทำสำเนา ส่ง รับ 
บันทึก ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ เก็บเข้าแฟ้ม และค้นหา สำหรับการยืมและการทำลายศึกษา
รายละเอียดได้จาก ระเบียบเฉพาะเรื่องการทำลายเอกสาร  

ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 จะเกิดประโยชน์ 
ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบและช่วยกันปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังต้องรู้งาน
ด้านอ่ืน ๆ ด้วย เช่น การติดต่อ โต้ตอบ ประสานงาน รู้จักกาลเทศะ รู้จักหนักเบา มีความแคล่วคล่อง
ว่องไวเพ่ือให้เกิดผลดีแก่งาน และจำเป็นต้องรู้ภาษาไทยดี ตัวสะกด วรรค ตอน แม่นจำ ต้องมีความ
ละเอียดรอบคอบสุขุมและรวดเร็ว การเขียน หนังสือต้องเขียนให้สั้นกระชับได้ใจความ หลีกเลี่ยงการ
กล่าวเยิ่นเย้อทำให้ผู้อ่ืนเบื่อหน่ายลดความนิยมลงได้  

 อิ เล็กทรอนิกส์    หมายความว่าการประยุกต์ ใช้วิธีการทางอิ เล็กตรอนไฟฟ้า คลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทาง
แสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรือ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น  
          ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  หมายความว่าการรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่าน 
ระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดและขนาดอักษรใช้ตัวอักษร (Font) TH SarabunPSK
๙ ขนาด 16 
 
  2.  คำจำกัดความ    
 1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  หมายถึง  การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือราชการ
ผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม http:/tmdapp.tmd.go.th 

 2. หน่วยงานภายใน  หมายถึง  หน่วยงานภายในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา  เช่น  ส่วน  ฝา่ย  
กลุ่มงาน เป็นต้น 
 3. หน่วยงานภายนอก  หมายถึง  หน่วยงานภาครัฐภายนอกศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก/หน่วยงานภาคเอกชน/บุคคลภายนอก 
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 4. ส่วนที่เกี่ยวข้อง  หมายถึง  ส่วน  กลุ่มงานต่าง ๆ ภายในศูนย์ ฯ ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป ส่ง
เรื่องไปให้เพ่ือดำเนินการตามคำสั่งการของผู้อำนวยการศูนย์ ฯ  
 5. งานสารบรรณ หมายถึง  งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ  การ
รับ –ส่ง การเก็บรักษา การยืม  จนถึงการทำลาย 
 6. หนังสือราชการ  หมายถึง หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ หนังสือที่ส่วนราชการมีไป
ถึงหน่วยงานอ่ืน ซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ หนังสือที่หน่วยงานอ่ืนซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือที่บุคคลภายนอกมี
มาถึงส่วนราชการ เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐาน และเอกสารทีทางราชการจัดทำขึ้น
ตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ        
 7. อิเล็กทรอนิกส์  หมายถึง  การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็ก ไฟฟ้า
หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน  และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทาง
แม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น 
 8. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  หมายถึง  การรับส่ง ข้อมูล ข่าวสารหรือหนังสือผ่าน
ระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 9. ส่วนราชการ  หมายถึง กระทรวง  ทบวง  กรม  สำนักงาน  หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ ทั้ง
ในราชการบริหารส่วนกลาง  ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  หรือใน
ต่างประเทศและให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย 
 10. หนังสือภายนอก  หมายถึง  หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑ 
เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือท่ีมี
ถึงบุคคลภายนอก 
 11. หนังสือภายใน  หมายถึง  หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก 
เป็นหนังสือภายในกระทรวง  ทบวง  กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 
 

3. ความหมายของหนังสอืราชการ  

หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่  
1) หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ  
2) หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นที่มิใช่ราชการหรือบุคคลภายนอก  
3) หนังสือที่หน่วยงานอื่นที่มิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ  
4) หนังสือที่หน่วยงานจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ  
5) เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับ  
6) ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (ระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 แก้ไขเพ่ิมเติม(ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2548 ข้อ 4 ให้เพ่ิมคำนิยามว่า “อิเล็กทรอนิกส์” และคำว่า 
“ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ระหว่างนิยามคำว่า “หนังสือ” และส่วนราชการ” ในข้อ 6 แห่ง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 “อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่าการ
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ประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน และให้
หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการ ทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่านั้น “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การรับส่งข้อมูล
ข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” 

 

4. ชนิดของหนังสือราชการ  
การปฏิบัติงานสารบรรณ เป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการ 6 ชนิด  

               1.  หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็น
หนังสือที่ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้เป็นกระดาษบันทึกข้อความตาม
แบบ ที่กำหนดไว้ ซึ่งแตกต่างจากหนังสือภายนอก บันทึกข้อความจะกล่าวถึง อ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วย
ไว้ในส่วน ข้อความ (ถ้ามี) จะไม่ยกข้ึนเป็นหัวข้อ และท่ีสำคัญคือหนังสือภายในจะไม่มีคำลงท้าย เป็นต้น 
โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
                  ส่วนหัวหนังสือ จะใช้กระดาษที่มีคำว่า บันทึกข้อความ (อยู่ตรงก่ึงกลางกระดาษ) และมี
ครุฑ ขนาด 1.5 ซม. อยู่ด้านซ้ายมือเหนือส่วนราชการ และมีส่วนสำคัญประกอบด้วย 
       1.1 ส่วนราชการ   ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ  โดย
มีรายละเอียดพอสมควร  โดยปกติถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมขึ้นไป  ให้ลงชื่อส่วน
ราชการเจ้าของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง  ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับต่ำกว่ากรมลงมา  
ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกอง  หรือส่วนราชการเจ้าของเรื่ องพร้อมทั้งหมายเลข
โทรศัพท์  (ถ้ามี) 
        1.2 ที่   ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ทับเลขทะเบียนหนังสือ
ส่ง  สำหรับหนังสือของคณะกรรมการให้กำหนดรหัสพยัญชนะเพ่ิมขึ้นได้ตามความจำเป็น 

       1.3 วันที่   ให้ลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราช ที่ออก
หนังสือ   
        1.4 เรื่อง   ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น  ในกรณีที่เป็น
หนังสือต่อเนื่อง  โดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 
        1.5 คำขึ้นต้น  ให้ใช้คำขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้คำขึ้นต้น  
สรรพนาม  และคำลงท้าย  แล้วลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือ ชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคล
ไม่เก่ียวกับตำแหน่งหน้าที่ 
                  1.6  ข้อความ ให้มีสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ประกอบไปด้วย  

   1.6.1 ต้นเรื่องหรือเรื่องเดิม กรณีเป็นเรื่องใหม่ยังไม่เคยมีการดำเนินการในเรื่อง
นั้น มาก่อนให้ใช้ “ต้นเรื่อง” ถ้าเรื่องนั้นมีการดำเนินการมาก่อนแล้วให้ใช้ “เรื่องเดิม” โดยสรุปความ
เป็นมาของเรื่อง เดิมอย่างย่อว่าเป็นมาเป็นอย่างไร   

   1.6.2 ข้อเท็จจริง เป็นการอธิบายให้ทราบถึงเหตุการณ์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็น
ผลสืบเนื่องหรือมีความเก่ียวข้องกับเรื่องเดิม  

   1.6.3 ข้อกฎหมาย (ถ้ามี ) เป็นการอธิบายเนื้อหาของกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
โดยสังเขป โดยไม่ต้องคัดลอกมาทั้งหมดเป็นรายมาตรา แต่ในกรณีที่ไม่มีข้อกฎหมายก็ไม่ต้องมีข้อนี้  

   1.6.4 ข้อพิ จารณ า  เป็ นการสรุปข้อสั งเกตที่ ส ำคัญที่ ควรหยิบยกมาให้
ผู้บังคับบัญชา พิจารณาประกอบการตัดสินใจ กรณีท่ีเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  
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   1.6.5 ข้อเสนอ เป็นการชี้ประเด็นให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ เช่น เพื่อทราบ 
เพ่ือให้ความเห็นชอบ เพ่ืออนุมัติ เพ่ือลงนาม ฯลฯ 

     1.7 ลงช่ือและตำแหน่ง  ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือ  และให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของ
ลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ และลงตำแหน่งของเจ้าของหนังสือ โดยอนุโลมในกรณีที่กระทรวง  ทบวง  
กรม  หรือจังหวัดใด  ประสงค์จะกำหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะเพ่ือใช้ตามความเหมาะสมก็ให้กระทำ
ได ้

ขนาดครุฑของหนังสือภายในหรือบันทึกที่ใช้กระดาษบันทึกข้อความ กำหนดขนาด
ครุฑเท่ากับ 1.5 เซนติเมตร และใช้สีด า ขนาดของหัวกระดาษ “บันทึกข้อความ” ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 
30 – 33 พ. ตัวหนา ส่วนหัวหนังสือ ประกอบด้วย ส่วนราชการ ที่ เรื่อง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พ. 
ตัวหนา และเรียนใช้ตัวอักษรปกติ ชนิดและขนาดตัวอักษร ใช้ตัวอักษร (Font) TH SarabunPSK๙ 
ขนาด 16 พ. การเขียนชื่อหน่วยงานจะต้องสอดคล้องกับตำแหน่งผู้ลงนาม ซึ่งเป็น  เจ้าของหนังสือ 
กล่าวคือ ผู้ใดลงนามชื่อหน่วยงานนั้นจะอยู่ลำดับต้น ส่วนเจ้าของเรื่องที่เป็นส่วนราชการรองจะอยู่ลำดับ
หลัง ต่อด้วยโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องนั้น 

2. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็น
หนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ  หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ  หรือที่มี
ถึงบุคคลภายนอก โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

     ส่วนหัวหนังสือ ประกอบด้วย  
     2.1  ลำดับชั้นความลับ (ถ้ามี) ลำดับชั้นความลับมี 3 ลำดับ ได้แก่ ลับ ลับมากและ ลับ

ที่สุด  
     2.2  ลำดับชั้นความเร่งด่วน (ถ้ามี) ลำดับชั้นความเร่งด่วนมี 3 ลำดับ ได้แก่ ด่วน ด่วน

มาก และด่วนที่สุด 
2.3 ที ่  ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเครื่อง ทับเลขทะเบียนหนังสือ

ส่ง  สำหรับหนังสือของคณะกรรมการการให้กำหนดรหัสตัวพยัญชนะเพ่ิมข้ึนได้ตามความจำเป็น 
2.4 ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ   ให้ลงชื่อส่วนราชการ  สถานที่ ราชการหรือ  

คณะกรรมการการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนั้น  และโดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย 
2.5   วัน  เดือน  ปี   ให้ลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของปี

พุทธศักราชที่ออกหนังสือ 
2.6  เรื่อง  ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือ

ต่อเนื่องโดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 
2.7   คำขึ้นต้น  ให้ใช้คำขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้คำขึ้นต้น  

สรรพนามและคำลงท้าย  แล้วลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึงหรือ ชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่
เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ 

2.8   อ้างถึง  (ถ้ามี)  ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะหนังสือที่ส่ วนราชการ  
ผู้รับหนังสือได้รับมาก่อนแล้วจะจากส่วนราชการใดก็ตามโดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือและ
เลขที่หนังสือ  วันที่  เดือน  ปีพุทธศักราชของหนังสือนั้น  

      การอ้างถึง  ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว  เว้นแต่มีเรื่อง
อ่ืนที่เป็นสาระสำคัญต้องนำมาพิจารณา จึงอ้างถึงหนังสือฉบับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะให้
ทราบด้วย 
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2.9   สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) ให้ลงชื่อสิ่งของ เอกสารหรือบรรณสารที่ส่งไปพร้อมกับ
หนังสือนั้นในกรณีที่ไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปโดยทางใด 

2.10 ส่วนของข้อความที่เป็นเหตุ คือ เป็นข้อความที่ผู้มีหนังสือแจ้งความจำเป็นที่ต้องมี 
หนังสือไปยังผู้รับหนังสือซึ่งอาจมีย่อหน้าเดียวหรือหลายย่อหน้าก็ได้ กรณีมีหลายย่อหน้า ๆ แรกให้สื่อ
ภาพรวม และย่อ หน้าต่อไปเป็นการขยายความ โดยหนึ่งย่อหน้าให้มีหนึ่งประเด็น  

2.10.1 ถ้าติดต่อกันเกี่ยวกับเรื่องนั้นเป็นครั้งแรก ขึ้นต้นว่า “ด้วย” หรือ 
“เนื่องจาก”  

2.10.2 ถ้าเป็นหนังสือตอบ หรือมีการอ้างถึงเรื่องเดิมที่เคยติดต่อกันมาก่อน 
ขึ้นต้นโดย ใช้คำว่า “ตาม” “ตามที่” หรือ “อนุสนธิ” แล้วสรุปใจความสั้นๆ ที่คลุมเนื้อหาสำคัญของ
หนังสือฉบับที่อ้างถึง ลงท้ายด้วยคำว่า “นั้น” แล้วขึ้นย่อหน้าใหม่เขียนข้อความที่สืบเนื่อง หรือผล
ต่อเนื่องกับหนังสือทีอ้่างถึงนั้น ว่าดำเนินการอะไรไปบ้างแล้ว เพ่ือเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ในย่อหน้าต่อไป    

2.11  ส่วนของข้อความที่เป็นจุดประสงค์ คือ แสดงความมุ่งหมายที่มีหนังสือไปว่า
ประสงค ์จะให้ผู้รับหนังสือทำอะไร อย่างไร เช่น  

 - เพ่ือทราบ  
 – เพ่ือให้นำเสนอต่อไป  
 - เพ่ือพิจารณา  
 - เพ่ือสั่งการ  
 - เพ่ือยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ  
 - เพ่ืออนุมัติ  
การเขียนควรขึ้นย่อหน้าใหม่จาก “เหตุที่มีหนังสือไป” และกรณีมีหลายเรื่องให้เขียนเป็น

ข้อๆ วัตถุประสงค์ของ เรื่องอาจเป็นลักษณะคำขอ คำสั่ง คำอนุมัติ หรือข้อตกลงก็ได้ โดยย่อหน้าใหม่
ขึ้นต้นด้วยคำว่า “จึง” แล้วต่อด้วย ความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของเรื่อง เช่น จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ทราบ  

2.12 ส่วนท้ายหนังสือ มีรายการต่างๆ ได้แก่  
 2.12.1 คำลงท้าย ให้ใช้คำลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือตามระเบียบงานสาร 

บรรณ เช่น บุคคลธรรมดา ใช้คำว่า ขอแสดงความนับถือ เป็นต้น  
 2.12.2 ลงชื่อ  ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือ  และให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของ

ลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ   
2.12.3 ตำแหน่ง   ให้ลงตำแหน่งของเจ้าของหนังสือ 
2.12.4 ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  หรือ

หน่วยงานที่ออกหนังสือ  ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับหระทรวงหรือทบวง  ให้ลงชื่อส่วน
ราชการเจ้าของเรื่อง  ทั้งระดับกรมและกอง  ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมลงมา  ให้ลง
ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกองหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2.12.5 ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  หรือหน่วยงานที่
ออกหนังสือและหมายเลขภายในตู้สาขา  (ถ้ามี)  ไว้ด้วย 

2.12.6 โทรสาร ให้ใส่หมายเลขโทรสารส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่
ออก หนังสือ 
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2.13 สำเนาส่ง  (ถ้ามี) ในกรณีที่จัดส่งสำเนาให้ส่วนราชการหรือบุคคลอ่ืนทราบ  และ
ประสงค์ให้ผู้รับทราบว่าได้มีสำเนาให้ผู้ใดแล้ว ให้พิมพ์ชื่อเต็มหรือชื่อย่อของส่วนราชการหรือชื่อบุคคลที่
ส่ง สำเนาไปให้ ถ้ามีรายชื่อส่งมากให้พิมพ์ว่าส่งไปตามรายชื่อที่แนบและแนบรายชื่อไปด้วย 

   

           ข้อแตกต่างหนังสือภายในกับหนังสือภายนอก 
หนังสือภายใน หนังสือภายนอก 

1. ไป – มา ในเรื่องราชการ 
2. ติดต่อกับบุคคลผู้ดำรงตำแหน่ง  
3. ใช้กระดาษบันทึกข้อความ  
4. ไม่ผูกมัด เปลี่ยนแปลงได้  
5. ใช้บันทึกแทน  
6. คำขึ้นต้นใช้เรียน อ้างถึงหนังสือใส่ใน
ข้อความ  
7. ใช้คำย่อของตำแหน่งหรือส่วน
ราชการ วัน เดือน ปี ได ้ 
8. ไม่มีคำลงท้าย  

1. ไป – มา เป็นทางราชการ  
2. ติดต่อระหว่างตำแหน่งต่อตำแหน่ง  
3. ใช้กระดาษตราครุฑ  
4. สภาพหนังสือผูกมัดถาวรตลอดไป  
5. รูปแบบหนังสือเป็นแบบหนังสือลงนามเต็มฉบับ และ
แบบประทับตรา  
6. คำข้ึนต้น ประกอบด้วย เรื่อง เรียน อ้างถึง สิ่งที่ส่งมา  
7. ห้ามใช้อักษรย่อ ต้องใช้คำเต็มทั้งชื่อส่วนราชการ วัน 
เดือน ปี  
8. คำลงท้ายใช้ขอแสดงความนับถือหรืออ่ืน ๆ แล้วแต่กรณี  

 
3 หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ คือหนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้า

ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตรา ใช้กระดาษครุฑ ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วน
ราชการ กับส่วนราชการและระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ 
ได้แก่  

- การขอรายละเอียดเพิ่มเติม  
- การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร  
- การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญหรือการเงิน  
- การแจ้งผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบ  
- การเตือนเรื่องท่ีค้าง  
-  เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกำหนด โดยทำเป็นคำสั่งให้ใช้หนังสือประทับตรา 
โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
ส่วนหัวหนังสือ  
3.1 ลำดับชั้นความลับ (ถ้ามี) ลำดับชั้นความลับมี 3 ลำดับ ได้แก่ ลับ ลับมากและลับ

ที่สุด  
3.2  ลำดับชั้นความเร่งด่วน (ถ้ามี)  ลำดับชั้นความเร่งด่วนมี 3 ลำดับ ได้แก่ ด่วน ด่วน

มาก และด่วนที่สุด 
3.3 ที่  ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องตามที่กำหนดไว้ใน

ภาคผนวก ๑ ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง 
3.4 คำขึ้นต้น  ใช้คำว่า “ถึง” ให้ระบุชื่อส่วนราชการหรือบุคคลที่จะมีหนังสือไปถึง 
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3.5 ส่วนของข้อความ  ที่เป็นเหตุหรือจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป การเขียนเหตุหรือ
จุดประสงค์ ที่มีหนังสือไปอาจเขียนแยกกันคนละย่อหน้า หรือเขียนรวมไว้ในย่อหน้าเดียวกับ โดยไม่ต้อง
ขึ้นย่อหน้าใหม่ก็ได้ เพราะส่วนมากจะมีข้อความสั้นๆ หรือบางครั้งมีแต่จุดประสงค์ที่มีหนังสือไปโดยไม่
ต้องอ้างเหตุที่ต้องมีหนังสือไป 

      3.6  ส่วนท้ายหนังสือ ประกอบด้วย   
      3.6.1 ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก  ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก 
      3.6.2 ตราชื่อส่วนราชการ  ให้ประทับตราชื่อส่วนราชการด้วยหมึกแดง และให้
ผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อย่อกำกับตรา 
      3.6.3 วัน เดือน ปี  ให้ลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปี
พุทธศักราชที่ออกหนังสือ 
      3.6.4 ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือ
หน่วยงานที่ออกหนังสือ 
      3.6.5 โทร.หรือที่ตั้ง  ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องและ
หมายเลขภายในตู้สาขา  (ถ้ามี)  ด้วย ในกรณีที่ไม่มีโทรศัพท์  ให้ลงที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
โดยให้ลงตำบลที่อยู่ตามความจำเป็น และแขวงไปรษณีย์  (ถ้ามี) 

หนังสือประทับตราใช้ กระดาษครุฑ ซึ่งอาจเป็นกระดาษตราครุฑนูน หรือครุฑปั้ม 
หรือครุฑพิมพ์จาก คอมพิวเตอร์ ขนาดครุฑสูง 3 เซนติเมตร และครุฑควรอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ตรา
ส่วนราชการประทับใช้หมึกสีแดง 

4 หนังสือสั่งการ  ให้ใช้ตามแบบที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้  เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดแบบ
ไว้โดยเฉพาะ  มี  3  ชนิด  ได้แก่  คำสั่ง  ระเบียบ  และข้อบังคับ  
   4.1 คำสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย
ใช้กระดาษตราครุฑ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   4.1.1 คำสั่ง  ให้ลงชื่อส่วนราชการหรือตำแหน่งของผู้มีอำนาจที่ออกคำสั่ง 
   4.1.2 ที่   ให้ลงเลขที่ที่ออกคำสั่ง  โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข 1 เรียงเป็น
ลำดับไปจนสิ้นปีปฏิทิน  ทับเลขปีพุทธศักราชที่ออกคำสั่ง 
   4.1.3 เรื่อง   ให้ลงชื่อเรื่องท่ีออกคำสั่ง 
   4.1.4 ข้อความ   ให้อ้างเหตุที่ออกคำสั่ง  และอ้างถึงอำนาจที่ให้ออกคำสั่ง  
(ถ้ามี)  ไว้ด้วย  แล้วจึงลงข้อความที่สั่ง  และวันใช้บังคับ 
   4.1.5 สั่ง  ณ  วันที่  ให้ลงตัวเลขของวันที่   ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลข
ของปีพุทธสักราชที่ออกคำสั่ง 
   4.1.6 ลงชื่อ  ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกคำสั่ง  และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของ
ลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ 

4.1.7 ตำแหน่ง   ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกคำสั่ง 

4.2  ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอำนาจของ
กฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพ่ือถอืเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ ใช้กระดาษครุฑ 

4.2.1 ระเบียบ   ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกระเบียบ 
4.2.2 ว่าด้วย   ให้ลงชื่อของระเบียบ 
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4.2.3   ฉบับที่   ถ้าเป็นระเบียบที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น  ไม่ต้อง
ลงว่าเป็นฉบับที่เท่าใด แต่ถ้าเป็นระเบียบเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  ให้ลงเป็นฉบับที่ 2  และ
ถัด ๆ ไป ตามลำดับ  

4.2.4 พ.ศ.   ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกระเบียบ 
4.2.5   ข้อความ  ให้อ้างเหตุผลโดยย่อ  เพ่ือแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้อง

ออกระเบียบ  และอ้างถึงกฎหมายที่ให้อำนาจออกระเบียบ (ถ้ามี) 
4.2.6   ข้อ  ให้เรียงข้อความที่จะใช้เป็นระเบียบเป็นข้อ ๆ โดยให้ข้อ 1เป็น

ชื่อระเบียบ ข้อ 2 เป็นวันใช้บังคับกำหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด และข้อสุดท้าย เป็นข้อผู้รักษาการ
ระเบียบใดถ้ามีมากข้อหรือหลายเรื่องจะแบ่งเป็นหมวดก็ได้  โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้าย
ก่อนที่จะข้ึนหมวด 1  

4.2.7   ประกาศ ณ วันที่  ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และ
ตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกระเบียบ 

4.2.8   ลงช่ือ  ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกระเบียบ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของ
ลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ   

4.2.9 ตำแหน่ง   ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกระเบียบ 
 

4.3 ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจกำหนดให้ใช้ โดยอาศัยอำนาจของ
กฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได้ใช้กระดาษครุฑ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

4.3.1 ข้อบังคับ   ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข้อบังคับ 
4.3.2 ว่าด้วย  ให้ลงชื่อของข้อบังคับ 
4.3.3 ฉบับที่  ถ้าเป็นข้อบังคับที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น  ไม่ต้องลง

ว่าเป็นฉบับที่เท่าใด  แต่ถ้าเป็นข้อบังคับเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ลงเป็นฉบับที่ 2 และที่ถัด 
ๆ ไป ตามลำดับ 

4.3.4 พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข้อบังคับ 
4.3.5 ข้อความ  ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพ่ือแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออก

ข้อบังคับ  และอ้างถึงกฎหมายที่ให้อำนาจออกข้อบังคับ 
4.3.6 ข้อ ให้เรียงข้อความที่จะใช้บังคับเป็นข้อ ๆ โดยให้ข้อ 1 เป็นชื่อ

ข้อบังคับข้อ 2 เป็นวันใช้บังคับกำหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด  และข้อสุดท้ายเป็นข้อผู้รักษาการ  
ข้อบังคับใดถ้ามีมากข้อหรือหลายเรื่องจะแบ่งเป็นหมวดก็ได้  โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้าย
ก่อนที่จะข้ึนหมวด 1 

4.3.7 ประกาศ ณ วันที่  ให้ลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือนและ
ตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข้อบังคับ 

4.3.8 ลงช่ือ   ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกข้อบังคับ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของ
ลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ 

4.3.9 ตำแหน่ง   ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกข้อบังคับ 
 

 

5 หนังสือประชาสัมพันธ์  ใช้ตามแบบที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนด
แบบไว้โดยเฉพาะมี 3 ชนิด ได้แก่  
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1.1  ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือแจ้งให้ทราบ  หรือแนะ
แนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษครุฑ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ทำเป็นแจ้งความ ให้เปลี่ยนคำว่าประกาศ
เป็นแจ้งความ  โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 

5.1.1 ประกาศ  ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ 
5.1.2 เรื่อง   ให้ลงชื่อเรื่องที่ประกาศ 
5.1.3 ข้อความ   ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกประกาศ และข้อความที่ประกาศ 
5.1.4 ประกาศ ณ วันที่    ให้ลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน  และ

ตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกประกาศ 
5.1.5 ลงชื่อ   ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกประกาศ  และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของ

ลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ 
5.1.6 ตำแหน่ง  ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกประกาศ ในกรณีที่กฎหมาย

กำหนดให้ทำเป็นแจ้งความ  ให้เปลี่ยนคำว่าประกาศ เป็นแจ้งความ 

5.2 แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพ่ือทำความเข้าใจในกิจการของ
ราชการ หรือเหตุการณ์  หรือกรณี ใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน  ใช้กระดาษครุฑ  โดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 
   5.2.1 แถลงการณ์   ให้ลงชือ่ส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์ 
   5.2.2 เรื่อง   ให้ลงชื่อเรื่องท่ีออกแถลงการณ์ 
   5.2.3 ฉบับท่ี  ใช้ในกรณีที่จะต้องออกแถลงการณ์หลายฉบับในเรื่องเดียวที่
ต่อเนื่องกัน ให้ลงฉบับที่เรียงตามลำดับไว้ด้วย 
   5.2.4 ข้อความ  ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกแถลงการณ์และข้อความที่
แถลงการณ์ 
   5.2.5 ส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์   ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออก
แถลงการณ์ 
   5.2.6 วัน เดือน ปี  ให้ลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของ
ปีพุทธศักราชที่ออกแถลงการณ์ 

5.3  ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นควรเผยแพร่ให้ทราบ  โดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 
   5.3.1 ข่าว  ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว 
   5.3.2 เรื่อง   ให้ลงชื่อเรื่องท่ีออกข่าว 
   5.3.3 ฉบับท่ี   ใช้ในกรณีที่จะต้องออกข่าวหลายฉบับในเรื่องเดียวที่
ต่อเนื่องกันให้ลงฉบับที่ เรียงตามลำดับไว้ด้วย 
   5.3.4 ข้อความ   ให้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของข่าว 
   5.3.5 ส่วนราชการที่ออกข่าว   ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว 
   5.3.6 วัน เดือน ปี   ให้ลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของ
ปีพุทธศักราชที่ออกข่าว 
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6 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ  คือ หนังสือที่ทางราชการ
จัดทำขึ้นนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว หรือที่หน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมี
มาถึงส่วนราชการ และส่วนราชการรับไว้ มี ๔ ชนิด ได้แก่  

6.1 หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพ่ือรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล 
หรือหน่วยงาน เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ปรากฏแก่บุคคลทั่วไป ไม่จำเพาะเจาะจง ใช้
กระดาษครุฑ โดยลงชื่อคำขึ้นต้นว่า “หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า .............”  โดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 
   6.1.1 เลขที่  ให้ลงเลขที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ  เริ่มตั้งแต่เลข ๑ เรียง
เป็นลำดับไปจนถึงสิ้นปีปฏิทิน  ทับเลขปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง  หรือลงเลขที่ของหนังสือทั่วไป
ตามแบบหนังสือภายนอกอย่างหนึ่งอย่างใด 
   6.1.2 ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ  ให้ลงชื่อของส่วนราชการ  ซึ่ งเป็น
เจ้าของหนังสือนั้น  และจะลงสถานที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของหนังสือด้วยก็ได้ 
   6.1.3 ข้อความ   ให้ลงข้อความขึ้นต้นว่า  หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า
แล้วต่อด้วยชื่อบุคคล  นิติบุคคล  หรือหน่วยงานที่ทางราชการรับรอง  ในกรณีเป็นบุคคลให้พิมพ์ชื่อเต็ม  
โดยมีคำนำหน้านาม  ชื่อ นามสกุล  ตำแหน่งหน้าที่  และสังกัดหน่วยงานที่ผู้นั้นทำงานอยู่อย่างชัดเจน  
แล้วจึงลงข้อความที่รับรอง   
   6.1.4 ให้ไว้  ณ วันที่  ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลข
ของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง 
   6.1.5 ลงชื่อ  ให้ลงลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการผู้ออกหนังสือหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย  และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ 
   6.1.6 ตำแหน่ง   ให้ลงตำแหน่งของผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือ 
   6.1.7 รูปถ่ายและลายมือชื่อผู้ได้รับการรับรอง  ในกรณีที่การรับรองเป็น
เรื่องสำคัญที่ออกให้แก่บุคคลให้ติดรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรับรอง  ขนาด  ๔ x ๖  เซนติเมตร หน้าตรง  
ไม่สวมหมวก  ประทับตราชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือบนขอบล่างด้านขวาของรูปถ่ายคาบต่อลงบน
แผ่นกระดาษและให้  ผู้นั้นลงลายมือชื่อไว้ใต้รูปถ่ายพร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้
ลายมือชื่อด้วย 

6.2 รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม 
และมติที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยกรอกรายละเอียด  ดังนี้ 
   6.2.1 รายงานการประชุม   ให้ลงชื่อคณะที่ประชุมหรือชื่อการประชุมนั้น 
   6.2.2 ครั้งที ่ให้ลงครั้งที่ประชุม   
   6.2.3 เมื่อ  ให้ลงวันเดือนปีที่ประชุม 
   6.2.4 ณ  ให้ลงสถานที่ท่ีประชุม 
   6.2.5 ผู้มาประชุม  ให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่
ประชุมซึ่งมาประชุม ในกรณีที่มีผู้มาประชุมแทนให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทน  และลงว่ามาประชุมแทนผู้ใด
หรือตำแหน่งใด 
   6.2.6 ผู้ไม่มาประชุม  ให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะที่ประชุมซึ่งมิได้มาประชุมพร้อมทั้งเหตุผล  (ถ้ามี) 
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   6.2.7 ผู้เข้าร่วมประชุม   ให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ที่มิได้รับการ
แต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งได้เข้าร่วมประชุม  (ถ้ามี) 
   6.2.8 เริ่มประชุมเวลา  ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุม 
   6.2.9 ข้อความ  ให้บันทึกข้อความที่ประชุม  โดยปกติให้เริ่มต้นด้วยประธาน
กล่าวเปิดประชุม  และเรื่องท่ีประชุม  กับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องตามลำดับ 
   6.2.10 เลิกประชุมเวลา  ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม 
   6.2.11  ผู้จดรายงานการประชุม   ให้ลงชื่อผู้จดรายงานการประชุมครั้งนั้น 

6.3 บันทึก คือ ข้อความท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้บังคับบัญชา สั่ง
การแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ำกว่าส่วนราชการระดับกรม
ติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ ใช้กระดาษบันทึกข้อความ โดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความ  และ
ให้มีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

6.3.1 ชื่อหรือตำแหน่งที่บันทึกถึง   โดยใช้คำขึ้นต้นตามท่ีกำหนดไว้ ๒ 
   6.3.2  สาระสำคัญของเรื่อง  ให้ลงใจความของเรื่องที่บันทึกถ้ามีเอกสาร
ประกอบก็ให้ระบุไว้ด้วย 
   6.3.3  ชื่อและตำแหน่ง   ให้ลงลายมือชื่อและตำแหน่งของผู้บันทึก  และใน
กรณีท่ีไม่ใช้กระดาษบันทึกข้อความ  ให้ลงวัน  เดือน  ปี  ที่บันทึกไว้ด้วย 
  การบันทึกต่อเนื่อง  โดยปกติให้บันทึกระบุคำข้ึนต้น  ใจความบันทึก  และลงชื่อ
เช่นเดียวกับท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น  และให้ลงวัน เดือน ปี กำกับใต้ลายมือชื่อผู้บันทึก  หากไม่มีความเห็น
ใดเพ่ิมเติมให้ลงชื่อและ วัน เดือน ปี กำกับเท่านั้น 

6.4 หนังสืออ่ืน คือ เอกสารที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือเป็น
หลักฐานรวมถึง ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง/ภาพ หรือหนังสือของบุคคลภายนอกท่ียื่นต่อเจ้าหน้าที่ 
โดยลงรับเข้าทะเบียนรับไว้แล้ว มีรูปแบบตามที่กฎกระทรวง ทบวง กรม กำหนดขึ้นใช้ เว้นแต่จะมีแบบ
ตามกฎหมายเฉพาะเรื่อง เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวน/สอบสวน และ
คำร้อง เป็นต้น  

6.5 หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก  มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพ่ิม
รหัสตัวพยัญชนะ  ว   หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง  ซึ่งกำหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ เริ่ม
ตั้งแต่เลข ๑ เรียงเป็นลำดับไปจนถึงสิ้นปีปฏิทิน  หรือใช้เลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือ
ภายนอกอย่างหนึ่งอย่างใด 
  เมื่อผู้รับได้รับหนังสือเวียนแล้วเห็นว่าเรื่องนั้น  จะต้องให้หน่วยงานหรือบุคคลในบังคับ
บัญชาในระดับต่าง ๆ ได้รับทราบด้วย  ก็ให้มีหน้าที่จัดทำสำเนาหรือจัดส่งให้หน่วยงานหรือบุคคลเหล่านั้น
โดยเร็ว 

5.  ชั้นความเร็วของหนังสือ  
1) ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติทันทีท่ีได้รับหนังสือนั้น  
2) ด่วนมาก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว  
3) ด่วน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าท่ีจะทำได ้ 
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การประทับตรา ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด ให้ประทับตราด้วยหมึกสีแดงให้เห็นชัดเหนือเลขที่
หนังสือ สำหรับ หนังสือภายนอกและหนังสือประทับตรา ส่วนหนังสือภายในให้ประทับตราเหนือส่วน
ราชการด้านขวาของครุฑ และหน้าซอง ให้ประทับตราเหนือส่วนราชการด้านขวาของครุฑ 

6. สำเนาหนังสือราชการ คือ เอกสารที่ทำขึ้นเหมือนกับต้นฉบับหรือตัวจริงเพ่ือใช้เป็นหลักฐาน 
หนังสือราชการทุกประเภท ผู้ที่ปฏิบัติจำเป็นต้องทำสำเนาอย่างน้อย 2 ฉบับ เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ของตน และ ให้มีสำเนาเก็บไว้ที่หน่วยงานสารบรรณกลาง 1 ฉบับ ส่วนต้นฉบับจะส่งให้ผู้รับ หรือ 

ผู้รับผิดชอบ ฉะนั้น ผู้ที่เป็น เจ้าของเรื่อง หรือผู้รับผิดชอบควรรู้วิธีทำสำเนาให้ถูกต้องตามระเบียบงาน
สารบรรณด้วย  

การทำสำเนา มี 2 แบบ คือ 1) คัดหรือลอกจากต้นฉบับ ต้องมีการตรวจทานเพ่ือความถูกต้อง 
และต้องมีการรับรองสำเนา โดยมีคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” แล้วให้ข้าราชการตำแหน่งระดับ 2 
หรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อตัวบรรจงและ
ตำแหน่งที่ขอบล่างของหนังสือ 2) ถอดจากต้นฉบับ ใช้ Copy หรือภาพถ่าย หรืออัดสำเนาจากต้นฉบับ
โดยตรง เรียกว่า “สำเนาคู่ฉบับ” ให้ผู้ลงชื่อลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย่อ และให้ผู้ร่าง           ผู้พิมพ์
และผู้ตรวจ ลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย่อ ไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของสำเนาคู่ฉบับ ปัจจุบันใช้
คำว่า “สำเนา” ไม่ใช้คำว่า “สำเนาคู่ฉบับ” 

ถ้าเป็นเรื่องไม่สำคัญมากนักการส่งเอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว
โดยไม่ต้องเป็นเอกสารยืนยันตามไปก็ได้ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีข้อ 7 ว่าด้วยงานสารบรรณที่
ให้ยกเลิกความในข้อ 29 แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน   

การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรเลข วิทยุโทรเลข โทรพิมพ์ โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร 
วิทยุกระจายเสียง หรือ วิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู้รับปฏิบัติเช่นเดียวกับได้รับหนังสือ ในกรณี ที่จาเป็น
ต้องยืนยันเป็นหนังสือให้ทำหนังสือยืนยันตามไปทันที  
 

7. ชั้นของหนังสือลับ  
1) ลับที่สุด ได้แก่ ความลับที่มีความสำคัญที่สุดเกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุหรือบุคคลซึ่งหาก

ความลับดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ  จะทำให้เกิดความ
เสียหายหรือเป็นภยันตรายต่อความมั่นคง คงความปลอดภัย หรือความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ 
หรือพันธมิตรอย่างร้ายแรงที่สุด  

2) ลับมาก ได้แก่ ความลับที่มีความสำคัญมากเกี่ยวกับข่าวสารวัตถุหรือบุคคล ซึ่งถ้าหาก
ความลับดังกล่าวหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ  จะทำให้เกิดความเสียหาย
หรือเป็นภยันตรายต่อความมั่นคง ความปลอดภัยของประเทศชาติหรือพันธมิตรหรือความเรียบร้อย
ภายในราชอาณาจักรอย่างร้ายแรง  

3) ลับ ได้แก่ ความลับที่มีความสำคัญเกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุหรือบุคคล ซึ่งถ้าหากความลับ
ดังกล่าวหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ  จะทำเกิดความเสียหายต่อทาง
ราชการหรือเกียรติภูมิของประเทศชาติหรือพันธมิตรได้  

4) ปกปิด ได้แก่ ความลับซึ่งไม่พึงเปิดเผยให้ผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบโดยสงวนไว้ให้ทราบเฉพาะ
บุคคลที่มีหน้าที่ต้องทราบเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการเท่านั้น 
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8.  การใช้ตราครุฑ  
ตราครุฑมาตรฐานมี 2 ขนาด  
- ตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร  
- ตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร  
ตราชื่อส่วนราชการที่ใช้เป็นหนังสือประทับตรามีรูปวงกลมซ้อนกันเส้นผ่านศูนย์กลาง  วงนอก 

4.5 เซนติเมตร วงใน 3.5 เซนติเมตร ล้อมครุฑ 
 

9. การเสนอหนังสือ  
1. การเสนอหนังสือ คือการนำหนังสือราชการที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการเสร็จแล้วเสนอต่อ 

ผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาตรวจแก้ไข บันทึก สั่งการ ทราบ หรือลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้
ราชการ นั้น ๆ ดำเนินต่อไปตามสายงานจนเสร็จสิ้น  

2. วิธีเสนอหนังสือ เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รวบรวมเรื่องเสนอซึ่งโดยปกติได้แก่เจ้าหน้าที่ สารบรรณ 
ควรแนะนำให้เจ้าหน้าที่แยกหนังสือที่จะเสนอออกเป็นประเภท ๆ เพื่อให้สามารถจัดลำดับ ความสำคัญ
ของหนังสือท่ีต้องดำเนินการ เช่น เรื่องด่วน เรื่องเพ่ือทราบ เรื่องสั่งการ เรื่องพิจารณา  ถ้าสามารถทำได้
ควรให้แยกแฟ้มเสนอตามประเภทเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะเรื่องด่วนควรแยกและเขียน ตัวอักษรด่วนปิด
หน้าปกแฟ้มเสนอให้เห็นชัดเจน  

3. การตรวจเอกสารที่จะนำเสนอก่อนลงนาม ก่อนลงนามไม่ว่าจะเป็นหนังสือจาก ฝ่ายใดก็
ตามควรตรวจสอบเอกสารที่นำมาเสนอทุกฉบับดังนี้  

3.1 ความสะอาดเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณแบบธรรมเนียมที่ทาง 
ราชการกำหนด เช่น ถ้าเป็นหนังสือราชการภายนอกตรวจดูแบบว่าหนังสือราชการภายนอก 12 วางรูป
แบบอย่างไรใช้คำย่อหรือคำเต็มถ้าเป็นคำสั่งดูแบบรูปคำสั่งให้ถูกต้อง เป็นต้น ตรวจสอบความ ถูกต้อง
ตามพจนานุกรม วรรคตอน ย่อหน้า ให้ถูกต้องเหมาะสม  

3.2 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตามสายงานพิจารณาเอกสารนั้นครบถ้วนหรือยัง 
3.3 ถ้าเอกสารนั้นอ้างอิงหลักฐานแบบธรรมเนียมใดให้แนบหลักฐานนั้น ๆ เสนอมา 

ด้วย  
3.4 หากมีการแก้ไขข้อความใด ๆ จะเป็นตัวหนังสือหรือตัวเลขก็ตามให้ตรวจสอบให้ 

ตรงกันทั้งสองฉบับ  

4. วิธีการจัดเข้าแฟ้มเสนอ เพ่ือให้ง่ายต่อการพิจารณาหนังสือ ควรให้แยกแฟ้มเสนอ ออกเป็น
ประเภทต่าง ๆ มีหลักง่าย ๆ ในการจัดเอกสารเข้าแฟ้มดังนี้  

4.1 เรื่องไม่ยุ่งยากไม่มีปัญหาพิจารณาอย่างใด ๆ เช่นเพียงลงชื่อเท่านั้น  
4.2 เรื่องที่มีปัญหายุ่งยากจะต้องพิจารณาตรวจแก้หรือมีการตัดสินใจ ต้องเอาไว้       

ทีหลังหรือแยกแฟ้มเสนอเพราะต้องใช้วิธีพิจารณา ตกลงใจ หรือแก้ไข เพ่ือให้สามารถสั่งงานธรรมดา ได้
ก่อน  

4.3 แยกแฟ้มเซ็นทราบ เช่น สำเนาคำสั่ง ประกาศ แจ้งความอ่ืน ๆ ไว้ต่างหาก  
4.4 กรณีเร่งด่วนจัดเข้าแฟ้มเสนอด่วนแล้วรีบเสนอทันทีและควรให้นำเสนอได้เสมอ 
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บทที่ 3 
ขั้นตอนการรับหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์

 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (e-document) คือ โปรแกรมระบบงานที่ สนับสนุน            

การทำงาน โดยเกี่ยวเนื่องกับเอกสารข้อมูล ทรัพยากร และการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายใน  องค์กร ซึ่ง
ประกอบด้วยระบบงานส่วนต่าง ๆ ที่ทำงานสัมพันธ์กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบที่สนับสนุน
การทำงานของอุปกรณ์เชื่อมต่อชนิดต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกัน อาทิ เครื่องสแกนเนอร์ 
เครื่องพิมพ์ กล้องดิจิตอล เครื่องอ่านและพิมพ์บาร์โค้ด เป็นต้น  

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) มีฟังก์ชั่นการทำงานที่งานสารบรรณต้องมี
อย่างครบถ้วน ตั้งแต่การรับ - ส่งเอกสาร การเสนอหนังสือ การสั่งการ การติดตามผลการปฏิบัติการ 
การสืบค้นเอกสาร และการออกรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณได้ นอกจากนี้ระบบยังรองรับ
การสแกนเอกสาร หรือแนบไฟล์เอกสารเข้าไป จัดเก็บภายในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  

- ลดปริมาณการใช้กระดาษในองค์กร  
- เพ่ิมประสิทธิภาพในการลงทะเบียนและสืบค้นเรื่องในงานสารบรรณ  
- เพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการรับ  
– ส่งหนังสือ  
- สามารถติดตามความก้าวหน้าของงาน  
- สามารถส่งหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- เชื่อมต่อข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานภายในกรมอุตุนิยมวิทยา 
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การรับหนังสือ  

การรับหนังสือ คือ การรับหนังสือจากส่วนราชการ  หน่วยงานเอกชนและบุคคลซึ่งมีมาจาก
ภายนอกและภายใน  หนังสือที่รับไว้แล้วนั้นเรียกว่า  “หนังสือรับ”   

 

วัตถุประสงค์ของการลงรับหนังสือราชการ  

1. เพ่ือเป็นหลักฐานทางราชการในการยืนยันการรับหนังสือเข้า  
2. ป้องกันหนังสือราชการสูญหาย  
3. ง่ายต่อการสืบค้น เมื่อต้องการต้นเรื่องของหนังสือราชการ  
4. ทำให้งานสารบรรณเป็นระบบ 

 

ขั้นตอนปฏิบัติการรับหนังสือ 
          1.   รับหนังสือจากส่วนงานต่าง ๆ ,  ไปรษณีย์ , พิมพ์หนังสือจากระบบสารบรรณฯ  

2.   จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของหนังสือ ถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนให้ดำเนินการทันที 
และให้ตรวจเอกสาร หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือเพ่ือ
ดำเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องก่อนจะดำเนินการเรื่องนั้นต่อไป  
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2.1 การรับหนังสือภายนอก ประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ โดยกรอก
รายละเอียดดังนี้  

2.1.1 เลขรับ ให้ลงเลขท่ีรับตามที่รับในทะเบียน  
2.1.2 วันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีที่รับหนังสือ  
2.1.3 เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ   

แบบตรารับหนังสือ 
 
 

 
 
 

 

2.2. การรับหนังสือภายในหน่วยงาน โดยกรอกรายละเอียดที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ   
      ดังนี้  
       ศอ. เลขท่ีรับ / วัน เดือน ปี ท่ีรับหนังสือ / เวลารับหนังสือ   

3. ลงทะเบียนหนังสือรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e – document) 
หนังสือภายนอก 
-  ลงรายละเอียดข้อมูลของหนังสือราชการที่ส่งมา  เช่น จากหน่วยงานใด  เลขที่

หนังสือ  วัน-เดือน-ปี  ชื่อเรื่อง  อ้างถึง หรือสิ่งที่ส่งมาด้วย  
-  บันทึกรับหนังสือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  จะให้เลขที่หนังสือรับ วัน-เดือน-

ปี และเวลาที ่รับตามลำดับ  (จนท.จะนำเลขที่หนังสือรับที่ระบบให้โดยอัตโนมัติไปกรอกลงในช่องที่
ประทับตรายางไว้)  

หนังสือภายใน 
          -  ค้นหาเลขของหนังสือราชการที่ส่งมา  

- บันทึกรับหนังสือ  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จะให้เลขที่หนังสือ  วัน-เดือน-ปี 
และเวลาที่รับตามลำดับ (จนท.จะนำเลขที่หนังสือรับที่ระบบให้โดยอัตโนมัติ  เขียนที่มุมด้านขวาของ
หนังสือ) 

4. จัดแฟ้มเสนอ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
     4.1   เจ้าหน้าที่จัดแฟ้มหนังสือราชการที่ลงรับแล้ว  เรียงลำดับตามความเร็วของหนังสือ

ราชการ (ด่วนที่สุด ด่วนมาก  ด่วน)  และตามลำดับความสำคัญก่อน-หลัง 
      4.2  นำเสนอผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พิจารณา/ลงนาม 
      -  กรณีหนังส ือราชการที ่เป ็นงานประจำ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก จะลงนามส่งให้ ฝ่าย / ส่วน / สถานีต่าง ๆ ที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ ดำเนินการ  
     -  กรณีที่เป็นหนังสือราชการเรื่องสำคัญ  ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
จะพิจารณาลงนามนำเสนอรองอธิบดี / ผอ. สำนัก / ผอ.กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาดำเนินการต่อไป 

5.  การแจกจ่าย/ ส่งต่อ หนังสือ 
                 -   นำหนังสือราชการที่ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลงนามแล้วมาบันทึก
ลงในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือนำส่งไปยัง สำนัก/กลุ่ม /ส่วน /ฝ่าย/สถานี หรือนำเสนออธิบดี 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
เลขที่รับ........................................ 
วันที่............................................. 
เวลา............................................. 
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     - ผอ.สำนัก /ผอ.กลุ่ม ได้พิจารณาสั่งการตามหนังสือราชการ  
               -  เจ้าหน้าที่ธุรการจะคลิกรับหนังสือราชการและคลิกส่งหนังสือราชการออกในระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์  พร้อมบันทึกการส่งหนังสือไปยังผู้ปฏิบัติในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูล
รายละเอียดต่างๆ ของหนังสือราชการพร้อมคำสั่งการจะถูกส่งเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานผู้ปฏิบัติทันที 

   -  จากนั้นมาเขียนใบนำส่งหนังสือ  โดยมีรายละเอียด คือ  ทะเบียนหนังสือรับ  ที่หนังสือ     
ลงวันที่  จาก  ถึง  เรื่อง   การปฏิบัติ   หมายเหตุ   ดังรูปข้างล่าง 
 

แบบฟอร์มใบนำส่งหนังสือ 

 
 

-  จากนั้นนำหนังสือฉบับนั้นพร้อมใบนำส่ง  ให้กับส่วนต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการหนังสือ  
ฉบับนั้นต่อ ตามที่ผู้อำนวยการสั่งการ หรือให้ผู้ที่อยู่ในส่วนนั้น ๆ  ลงนามรับหนังสือ เพ่ือเก็บไว้เป็น
หลักฐานต่อไป 

6.  หากเป็นหนังสือท่ีจะต้องส่งให้กรมฯ  สามารถดำเนินการส่งได้ 3 ช่องทาง คือ 
6.1   ทางไปรษณีย์   
6.2   ทางโทรสาร  
6.3   สแกนแนบไฟล์ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

         7.   หากเป็นหนังสือท่ีจะต้องส่งต่อหน่วยงานภายนอกสามารถดำเนินการได้  3ช่องทาง 
คือ 

7.1  เจ้าหน้าที่นำไปส่งให้ถึงหน่วยงาน  (กรณีที่หน่วยงานอยู่ไม่ไกลจากสำนักงาน) 
7.2  ทางไปรษณีย์ 
7.3 ทางโทรสาร 
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การเข้าสู่ระบบรับหนังสอืแบบอิเล็กทรอนิกส ์
 

วัตถุประสงค์   
ใช้สำหรับค้นหาเพื่อตรวจสอบและรับหนังสือ จากหน่วยงานภายในกรมที่ทำการส่งหนังสือตาม

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบจะให้เลขทะเบียนรับเป็นเลขของหน่วยงาน 
 

การเข้าใช้ระบบ 
ผู้ ใ ช้ ง า น ส า ม า ร ถ เข้ า สู่ ร ะ บ บ ง า น ส า ร บ ร ร ณ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ไ ด้  จ า ก

เว็บไซต์http:/tmdapp.tmd.go.th /tmd เมื่อเข้าสู่ระบบงานจะแสดงหน้าจอ login เพ่ือให้ผู้ใช้ทำการ

ป้อนชื่อผู้ใช้งานและรหัสงาน  และคลิกปุ่ม    เพ่ือเข้าสู่ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                               
ดังภาพ 
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 เมื่อเข้ามาสู่ระบบงานสารบรรณแล้ว  คลิกที่  จะปรากฏหน้าจอดังภาพ 
 

 
 
การรับหนังสือภายใน  
 โปรแกรมทำการแสดงข้อมูลบางส่วน แต่สามารถทำการค้นหาข้อมูลนอกเหนือจากที่ทำการตั้ง
ค่าได้  
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➢ คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือแสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ดังภาพ 

      
 

ระบุเงื่อนไขการค้นหาอย่างใดอย่างหนึ่ง 
1. เลขรับ    ป้อนเลขรับเป็นตัวเลข 

2. วันที่รับ              ป้อนวันที่รับหนังสือหรือคลิกที่ปุ่ม เพ่ือ 
     เลือกวันที่จากปฏิทิน 

3. เลขที่หนังสือ    ป้อนเลขที่หนังสือที่ค้นหา 

4. ลงวันที่    ป้อนลงวันที่ของหนังสือหรือคลิกที่ปุ่ม  
เพ่ือเลือกวันที่จากปฏิทิน 

5. เรื่อง    ป้อนชื่อเรื่อง (สามารถป้อนบางส่วนของชื่อ 
เรื่องได้) 

6. หน่วยงานเจ้าของเรื่อง  คลิกท่ีปุ่ม เพ่ือเลือกหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

7. แสดงเฉพาะข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี คลิกท่ี เพ่ือค้นหาเฉพาะข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี 

8. ค้างรับ    คลิกท่ี เพ่ือค้นหาหนังสือที่มีสถานะค้างรับ 

9. ค้างแจก    คลิกท่ี เพ่ือค้นหาหนังสือที่ลงทะเบียนรับ 
แล้ว แต่ยังไม่ได้ทำการแจกจ่าย หรือส่งต่อ/เสนอ  

10.  ปลายทางค้างรับ   คลิกท่ี เพ่ือค้นหาหนังสือหน่วยงานปลาย 
ทางยังไม่ทำการรับหนังสือ 

11.  หนังสือลงนาม   คลิกท่ี เพ่ือค้นหาหนังสือลงนาม 

12.  ชั้นความเร็ว    คลิกท่ี เพ่ือเลือกชั้นความเร็ว ปกติ , ด่วน , 
ด่วนมาก ,หรือ ด่วนที่สุด 

13.  เอกสารแนบ   คลิกท่ี เพ่ือค้นหาหนังสือที่มีเอกสารแนบ  
ไม่มีเอกสารแนบ 
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➢ คลิกท่ีปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกเงื่อนไขการค้นหา 

➢ คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูลหนังสือ ดังภาพ 

 
 
 สัญลักษณ์แสดงการรับหนังสือ 

➢   หมายถึง  ยังไม่ได้ลงรับหนังสือ 

➢ หมายถึง  มีเอกสารแนบและยังไม่ได้ลงรับหนังสือ 

➢ หมายถึง  ลงรับหนังสือเรียบร้อย 
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➢  คลิก / หน้าสัญลักษณ์ของหนังสือที่จะรับ 

➢ คลิกท่ีปุ่ม   ระบบจะออกเลขรับ และเจ้าหน้าที่จะต้องนำเลขรับไปเขียนลง
บนเอกสารด้านบนขวา โดยเรียง เลขรับ/วันที่/เวลา ดังภาพ 

 

 
 
การรับหนังสือภายนอก 

➢ คลิกท่ีปุ่ม   ระบบจะขึ้นหน้าจอให้ป้อนรายละเอียดของหนังสือภายนอก
ดังภาพ 
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ระบรุายละเอียดของหนังสือราชการ 

1. ชั้นความเร็ว    คลิกท่ีปุ่ม   เพ่ือเลือกชั้นความเร็ว ปกติ ,  
ด่วน , ด่วนมาก ,หรือ ด่วนที่สดุ 

2. เลขที่หนังสือ    ป้อนเลขทีห่นังสือราชการ 

3. ลงวันที่    ป้อนลงวันที่ของหนังสือหรือคลิกที่ปุ่ม  
เพ่ือเลือกวันที่จากปฏิทิน 

4. จาก     ป้อนผู้ลงนามในหนังสือราชการ 
5. หน่วยงาน    ป้อนหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
6. เรียน    ป้อน ผอ.ศอ 
7. ถึง     ป้อน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
8. เรื่อง    ป้อนชื่อเรื่อง  
9. อ้างถึง    ป้อนเอกสารอ้างถึง 
10. สิ่งที่ส่งมาด้วย   ป้อนเอกสารทีส่่งมาด้วย 

11. คลิกท่ีปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูลการรับหนังสือ ดังภาพ 
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➢ เมื่อรับหนังสือเรียบร้อย ระบบจะให้เลขทะเบียนรับ วันที่รับ เวลา และผู้ทำรายการรับ 
 

➢ เมื่อได้เลขทะเบียนรับแล้ว  เจ้าหน้าที่ท่ีทำรายการรับต้องลงเลขรับ/วันที่/เวลา ใน
เอกสารด้วย  ในกรณีท่ีมีหนังสือรับหลายฉบับ เจ้าหน้าที่สามารถคลิกที่ปุ่ม  

  เพ่ือที่จะลงรับหนังสือฉบับใหม่ โดยทำการป้อนรายละเอียดของหนังสือ
เหมือนเดิม ระบบจะออกเลขหนังสือเรียงตามกันไป 

➢ สัญลักษณ์   หมายถึง หนังสือรับจากภายนอก 
  

 
 
การแจกจ่าย/ส่งต่อ 

➢ นำหนังสือราชการที่ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลงนามแล้ว 
แจกจ่าย / ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินการต่อไป 

➢ คลิก / หน้าสัญลักษณ์ของหนังสือ 

➢ คลิกท่ีปุ่ม    เพ่ือดำเนินการส่งต่อให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง ดังภาพ 
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➢ กรอกข้อมูล การดำเนินการ/การสั่งการ  ดังภาพ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนงานขั้นตอนรับหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หน้า 26 

➢ คลิก  เพ่ือเลือกหน่วยงานที่ต้องการ  ดังภาพ 
 

 
 

➢ ถ้ามีเอกสารแนบ คลิกที่ปุ่ม   เพ่ือแนบเอกสาร  
➢ คลิกท่ีปุ่ม  เป็นการเสร็จสิ้นการแจกจ่าย/ส่งต่อ และหนังสือฉบับนั้นได้

แจกจ่าย / ส่งต่อ ไปยังหน่วยงานที่เลือกไว้  ดังภาพ 
 

 
 
 
 
 



กระบวนงานขั้นตอนรับหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หน้า 27 

กรณีแจกจ่าย / ส่งต่อ ผิดหน่วยงาน ต้องการยกเลิก 
➢ ค้นหาหนังสือราชการที่จะดำเนินการแก้ไข 

 
 

 
 

➢ คลิกท่ีปุ่ม    เพ่ือดำเนินการส่งต่อให้หน่วยงานที่ต้องการใหม่  
 ดังภาพ 
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➢ คลิกท่ีปุ่ม    เพ่ือลบหน่วยงานที่ไม่ต้องการออก ดังภาพ 

 
 

 
➢ กรอกข้อมูล การดำเนินการ/การสั่งการ ดังภาพ 
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➢ คลิก  เพ่ือเลือกหน่วยงานที่ต้องการส่งใหม่  ดังภาพ 
 

 
 
 
 

➢ คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกลงในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ดังภาพ 
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บทที่ 4 

บทสรุป ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

บทสรุป 
               คู่มือขั้นตอนการรับหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้น
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่รับ-ส่งหนังสือผ่านระบบสารบรรณของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการรับหนังสือราชการด้วยความถูกต้องปลอดภัยทัน
ตามกำหนดเวลาและเพ่ือดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ได้ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันได้  

 ปัญหา/อุปสรรค 
                   -  ในบางครั้งมีบางส่วนงานที่เวลาเอาหนังสือมาให้ แต่ไม่ส่งหนังสือเข้ามาในระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์  ทำให้รับไม่ได้ จะต้องโทรแจ้งให้ส่งมาระบบฯ   ซึ่งทำให้เสียเวลาล่าช้าไม่
ทันเวลา 
                  -  บางวันหนังสือเยอะมาก โดยเฉพาะต้นเดือน เจ้าหน้าที่รับหนังสือเพียงคนเดียวไม่
สามารถทำทุกขั้นต้องได้ทันตามกำหนดเวลาของกระบวนงานได้    
                  -  ระบบสารบรรณขัดข้องหรืออินเตอร์เน็ตมีปัญหา ในบางครั้งทำให้ไม่สามารถรับ
หนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
  

ข้อเสนอแนะ 

               เจ้าหน้าที่ทุกคนในศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ควรศึกษาวิธีการรับ
หนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ ให้คล่องและให้ความสำคัญกับการรับส่งหนังใน
ระบบฯ และดูแลบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ 
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กระบวนงานขั้นตอนรับหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หน้า 32 

 



กระบวนงานขั้นตอนรับหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หน้า 33 

 

 

 
 
 



กระบวนงานขั้นตอนรับหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หน้า 34 

 



กระบวนงานขั้นตอนรับหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หน้า 35 

 
 
 



กระบวนงานขั้นตอนรับหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หน้า 36 

 
 
 



กระบวนงานขั้นตอนรับหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หน้า 37 

 
 
 
 
 
 



กระบวนงานขั้นตอนรับหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หน้า 38 

 
 
 
 
 
 
 



กระบวนงานขั้นตอนรับหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หน้า 39 

 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนงานขั้นตอนรับหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หน้า 40 

 
 
 
 
 
 
 



กระบวนงานขั้นตอนรับหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หน้า 41 

 



กระบวนงานขั้นตอนรับหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หน้า 42 

 



กระบวนงานขั้นตอนรับหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หน้า 43 

 
 

 
 



กระบวนงานขั้นตอนรับหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หน้า 44 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ทีห่นังสอื เรือ่ง

printจาก ตรวจสอบ รับในระบบฯ   เสนอผอ. แจกจา่ย ลงปมู สง่ตอ่ผูเ้กยีว

ระบบฯ ลงนาม ในระบบ สง่หนังสอื ขอ้งตา่ง ๆ 

หมายเหต ุ      เครือ่งหมาย /    คอื  ผา่นมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด

                   เครือ่งหมาย X   คอื   ไมผ่า่นมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด

แบบฟอรม์การตรวจสอบการรับหนังสอืผา่นระบบสารบรรณฯ    

วนัท่ี                 เดือน                                    พ.ศ

เวลาทีใ่ช ้
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