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คำนำ 
PERFACE 

 

          ค ู ่ม ือการปฏ ิบ ัต ิงานธ ุรการฉบ ับน ี ้  จ ัดทำข ึ ้นเพ ื ่อเป ็นแนวทาง 
การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานธุรการและผู้ปฏิบัติงานธุรการ หรือผู้ปฏิบัติงาน
ด้วยงานสารบรรณ สามารถนำไปอ้างอิงในการปฏิบัติงานแทนกันได้ ซึ่งคู่มือ
ปฏิบัติงานฉบับนี้ได้รวบรวมวิธีการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานด้วยงานสารบรรณ 
รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที ่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง  
เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ลดข้อผิดพลาด 
ในกระบวนการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เป็นแนวทางในการ
พัฒนา ระบบการดำเนินงานต่าง ๆ ให้ เป็นไปแนวทางเดียวกัน งานธุรการ 
สำนักปลัดเทศบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ 
แก่ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการทุกท่าน 
นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบเพื่อปฏิบัติงานจริงได้ 
 
 
 

        งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล 
           เทศบาลตำบลรัษฎา  



 
 
 
 
 

 
 
๑. ความเป็นมาและความสำคัญ 

ปัจจุบันงานสารบรรณมีระเบียบที ่เกี ่ยวข้อง ๒ ฉบับ ได้แก่ 

ระเบียบนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งเป็นการ

เพิ่มเติมคำนิยามเกี่ยวกับเอกสาร “อิเล็กทรอนิกส์” และคำว่า “ระบบ

สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส”์  

งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร  

เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืมจนถึงการ

ทำลาย 

ในทางปฏิบัติ “งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้อ ๖ ให้ความหมาย  

ของคำว่า “งานสารบรรณ” ไว้ว่า หมายถึง งานที่เกี ่ยวข้องกับการ

บริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา 

การยืม จนถึงทำลาย ซึ่งเป็นการกำหนดขั้นตอนและขอบข่ายของงาน

สารบรรณว่าเกี ่ยวข้องกับเร ื ่องอะไรบ้าง แต่ในทางปฏิบัต ิการ

บริหารงานเอกสารทั้งปวงจะเริ่มต้นตั้งแต่ การคิด อ่าน ร่าง เสนอ สั่ง

การ ตอบ ทำรหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา ติดตามและทำลาย ทั้งนี้ ต้องทำ

เป็นระบบที่ทำให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

เพื่อประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย และในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มีการ

ประกาศ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณโดยเพิ่ม

คำน ิยามของเอกสารอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์ของงานสารรณ ด ั งนี้  

“อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น  

บทนำ 

 



และ “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การรับส่ง 

ข้อมูล ข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  

และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดไว้ว่าหนังสือราชการคือ เอกสาร 

ที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 

(๑) หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 

(๒) หนังสือที ่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นที ่มิใช่ราชการ 

หรือบุคคลภายนอก 

(๓) หนังสือที่หน่วยงานอื่นที่มิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอก

มีมาถึงส่วนราชการ 

(๔) หนังสือที่หน่วยงานจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ 

(๕) เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบหรือ

ข้อบังคับ 



ลักษณะงานสารบรรณที่สำคัญ 

(๑) การรับ-ส่งเอกสาร การตรวจสอบ คัดแยกประเภทเอกสาร 

ลงทะเบียนรับ ควบคุม และกำหนดเลขที่รับเอกสาร 

(๒) การวิเคราะห์ คัดกรองเอกสาร การพิจราณาเรื่องที่ต้อง

ดำเนินการก่อน การจำแนก หน่วยงานตามภาระงานที่กำหนดไว้ 

(๓) การค้นเรื่องเดิม การเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการ

พิจารณาการจัดเอกสาร ใส่แฟ้ม การนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา/

ลงนาม 

(๔) การจัดทำเอกสาร การวางแผน หาข้อมูล คิด ร่าง เขียน 

พิมพ์ ทำสำเนา ตรวจทาน เอกสารโต้ตอบให้ถูกต้องตามหลักภาษา 

ไวยากรณ์ ราชาศัพท์และตามระเบียบงานสารบรรณ 

(๕) การส่งเอกสาร การลงทะเบียน แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภายในโดยระบบสารบรรณ และภายนอกทางไปรษณีย์ 

(๖) การจัดเก็บเอกสาร การค้น ติดตามเรื ่องที ่อยู ่ในระหว่าง

ดำเนินการ และดำเนินการแล้วเสร็จ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอบเขตของคู่มือ 

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานธุรการ ได้อธิบายถึงแนวทางการ

ปฏิบัติงาน ด้านงานสารบรรณ เนื้อหาในคู่มือจะนำเสนอแนวทางการ

ปฏิบัติงาน ขั้นตอน วิธีการดำเนินงาน แนวทางในการควบคุม กำกับ

ดูแลการปฏิบ ัต ิงานของระบบงานที ่ เก ี ่ยวข้อง เพื ่อให ้ผ ู ้บริหาร 

ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด และผู้ปฏิบัติงานสารบรรณทราบถึง

หน้าที่ และขึ้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
คำจำกัดความเบื้องต้น 

คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่เกี่ยวกับแนวทางการ

ปฏิบัติงาน ขั้นตอน วิธีการดำเนินงาน แนวทางในการควบคุม กำกับ

ดูแลปฏิบัติงานด้านธุรการของบุคลากร สำนักปลัดเทศบาล 

งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร 

เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืมจนถึงการ

ทำลาย 

ระเบียบงานสารบรรณ หมายถึง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

 

 

 



หน้าที่ความรับผิดชอบ 

งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ - ส่ง

หนังสือ การลงทะเบียนรับหนงัสือ การร่างโต้ตอบหนงัสือราชการ การ

บันทึกข้อมูล การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร 

จดหมาย และหนังสือราชการต่าง ๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น 

เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรง

ตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 

๒ . จ ัด เก ็บ เอกสาร  หน ั งส ือราชการ หล ักฐานหน ั งสือ  

ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื ่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐาน 

ทางราชการ 

๓. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสารอื ่น ๆ ที ่เป็น

หลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการ ค้นหาสำหรับใช้

เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ 

๔. ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ 

และจดหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เพื่อให้แน่ใจเอกสาร

ทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด 

๕. จัดทำและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน 

หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 

หรือดำเนินการต่าง ๆ ต่อไป 

๖. ดำเนินการเกี ่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคาร

สถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ 

การจ ัดทำทะเบ ียนพัสด ุคร ุภ ัณฑ์ การด ูแลร ักษายานหาหนะ  

และอาคารสถานที ่ เพ ื ่อให ้การดำเน ินงานด ้านพ ัสด ุคร ุภ ัณฑ์ 



ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อม

ใช้งานอยู่เสมอ 

๗. การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจ

รับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ 

เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

๘. จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงาน

การประชุมเพื ่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี

หลักฐานในการประชุม 

๙. จัดเตรียม และดำเนินการผลิตเอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ

การประชุม การฝึกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่าง ๆ 

เพื ่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดำเนินงาน 

ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา 

๑๐. ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสาร 

เพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ผู ้ที ่ต้องการข้อมูล

ข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร 

๑๑. อำนวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกภาคสว่น

ของหน่วยงาน ในเรื่องการประชุม และการดำเนินงานต่าง ๆ ตามที่

ได้ร ับมอบหมาย เพื ่อให้การปฏิบัต ิงานเป็นไปตาม กำหนดเวลา  

และบรรลุวัตถุประสงค ์

๑๒. จัดเตรียมแผนการจัดซื ้อจัดจ้าง จัดหา อนุมัติ กำหนด

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง พัสดุ ครุภัณฑ์ประจำปี 

๑๓. อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ 

เพื่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ตามกระบวนการปฏิบัติงาน 

๑๔. ให้คำปรึกษาและแนะนำในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน  

ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความ

เข้าใจท่ีถูกต้อง และสามารถไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 



๑๕. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน 

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 

๑๖. ให้บริการข้อมูลแก่ผู ้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูล 

ทีจ่ะนำไปใช้ประโยชน์ 

๑๗. ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย 

และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งาน

บริหารทั่วไป งานการบริหารบคุคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ 

งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื ่อนำมาประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๑๘. ปฏิบัติงานด้านกิจการสภาเทศบาล 

๑๙. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ดังนั้น ตามหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้ปฏิบัติงานตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลรัษฎาจึงได้จัดทำคู่มือ

การปฏิบัติงานธุรการ เพื ่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไป

ในทางเดียวกัน พัฒนาการให้บริการ และใช้คู ่มือสำหรับศึกษาเพื่อ 

การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

“งานสารบรรณ” หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร 

เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ - ส่ง การเก็บรักษา การยืม การทำลาย 

ซึ ่งเป็นการกำหนดขั ้นตอนขอบข่ายของงานธุรการ ในทางปฏิบัติ

เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง 

พิมพ์ จด จำ ทำสำเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จด รายงาน

การประชุม สรุป ย่อเร่ือง เสนอ สั่งการ ตอบ ทำรหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา 

ติดตามและทำลาย ต้องเป็นระบบที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 

และมีประสิทธิภาพ 

 เป็นงานที่มีอยู่ทุกหน่วยงานต้องดำเนินงานด้วยระบบเอกสาร 

ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดและการควบคุมงานสารบรรณให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย การปฏิบัติงานสารบรรณเป็นการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับหนังสือราชการ ๖ ชนิด 

 
 

๑ • หนังสือภายนอก

๒
• หนังสือภายใน

๓ • หนังสือประทับตรา

๔
• หนังสือสั่งการ

๕
• หนังสือประชาสัมพันธ์

๖
• หนังสือที่เจ้าหน้าท่ีจัดท าข้ึนหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ



คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ ด้านงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป 

สำนักปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา มีหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

การรับหนังสือราชการ 

การรับหนังสือราชการ คือ การรับหนังสือจากส่วนราชการ 

หน่วยงานเอกชนและบุคคล ซึ่งมีมาจากภายนอกและภายใน หนังสือ 

ที ่ร ับไว้แล้วนั ้นเรียกว่า “หนังสือรับ” การรับหนังสือมีข ั ้นตอน  

การปฏิบัติดังนี้ 

๑ . จ ั ดลำด ั บความสำค ัญและความเร ่ งด ่ วนของหน ั งสื อ  

เพ ื ่ อดำเน ินการก ่อนหล ั ง และตรวจความถ ูกต ้องของเอกสาร  

หากไม ่ถ ู กต ้องให ้ต ิดต ่อส ่ วนราชการเจ ้ าของเร ื ่ องหน ่ วยงาน  

ที ่ออกหนังสือ เพื ่อดำเนินการให้ถูกต้องและบันทึกข้อบกพร่อง 

ไว้เป็นหลักฐาน 

๒ . การประท ับตราร ับหน ังส ือท ี ่ม ุมบนด ้านขวาหน ังสือ  

ในภาพ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้  

  (๑) เลขรับ ให้ลงเลขท่ีรับตามลำดับทะเบียนหนังสือรับ  

  (๒) วันที่ ให้ลงวันที่ เดือน ปีที่รับ 

โดยตรารับหนังสอืมี ขนาด 2.5 x 5 ซ.ม. 

เลขรับ................................... 

วันที่...................................... เวลา…………………………………… 
 

 

  

   

เทศบาลต าบลรัษฎา 
เลขท่ีรับ……………………………………….. 

วนัท่ี…………………………………………… 

เวลา…………………………………………..น. 

(ตัวอย่างแบบตรารับหนังสือ) 
 

 



(ตัวอย่างหนังสือทะเบียนรับภายนอก) 

 

 

 

 



๓. ลงทะเบียนรับหนังสือ ในทะเบียนหนังสือรับ ตามแบบ

ทะเบียนหนังสือรับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

    3.1 ในสมุดทะเบียนหนังสือรับ ช่องที่ 1 เลขทะเบียนรับ 

      ให้ลงเลขลำดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลำดับติดต่อกัน

ไปตลอดปีปฏิทิน เลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขที่ในตรา

รับหนังสือ 

    3.2 ในสมุดทะเบียนหนังสือรับ ช่องที่ 2 ที ่

      ให้ลงเลขท่ีของหนังสือที่รับเข้ามา 

    3.3 ในสมุดทะเบียนหนังสือรับ ช่องที่ 3 ลงวันที่  

      ให้ลงวันที่ เดือน ปีของหนังสือที่รับเข้ามา 

    3.4 ในสมุดทะเบียนหนังสือรับ ช่องที่ 4 จาก 

      ให้ลงตำแหน่งเจ้าของหนังสือหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อ

บุคคลในกรณีที่ไม่มีตำแหน่ง 

    3.5 ในสมุดทะเบียนหนังสือรับ ช่องที่ 5 ถึง 

      ให้ลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อส่วนราชการ

หรือชื่อบุคคล  

    3.6 ในสมุดทะเบียนหนังสือรับ ช่องที่ 6 เรื่อง  
      ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลง

สรุปเรื่องย่อ 

    3.7 ในสมุดทะเบียนหนังสือรับ ช่องที่ 7 การปฏิบัติ 

      ให้ลงวัน เดือน ปีที่รับหนังสือฉบับนั้น กองไหน ใครปฏิบัติ 

    3.8 ในสมุดทะเบียนหนังสือรับ ช่องที่ 8 หมายเหตุ  

      ให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)  

        4. หนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วดำเนินการเกษียณหนังสือหรือการ

เขียนบันทึกหนังสือ เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น 



๕. ถ้าหนังสือรับนั้นเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการในสำนักปลัดเทศบาล 

จนถึงขั้นได้ตอบหนังสือไปแล้วให้ลงทะเบียนว่าได้ส่งอกไปโดยหนังสือ

ส่งเลขที ่เท่าใด วัน เดือน ปี ที ่ออกหนังสือ อาจบันทึกในช่องที ่ ๘  

หมายเหตุใบสมุดทะเบียนหนังสือรับ 

    4.1 กรณีหนังสือเกี่ยวข้องภารกิจของส่วนราชการใดมอบให้

ส่วนราชการนั้นเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการรับหนังสือราชการ 

1. เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการในการยืนยันการรับหนังสือเข้า 
2. ป้องกันหนังสือราชการสูญหาย 

3. ง่ายต่อการสืบค้น เมื่อต้องการต้นเรื่องของหนังสือราชการ 
4. ทำให้งานสารบรรณเป็นระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขั้นตอนการรับหนังสือ 

ภายในและภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเอกสารจากสำนัก/กอง/สถาบนั/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ลงรับในทะเบียนรบัหนังสือและประทับตรารับหนังสือ 

เสนอเอกสารใหห้ัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบเพื่อรบัทราบตามลำดบั 

ดำเนินการคัดแยกเอกสารส่งให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับ

มอบหมาย 



การส่งหนังสือราชการ 

การส่งหนังสือ 

 หนังสือส่ง หมายถึง หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก ให้ปฏิบัติตาม

กำหนดไว้ในส่วนนี้ 

การส่งหนังสือมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 

1. ให้เจ้าของเรื ่องตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือส่ง 
รวมทั้งสิ่งที่จะส่ง (ถ้ามี) ให้ครบถ้วน ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการงานสาร

บรรณกลางเพื่อส่งออก 

2. เมื ่อเจ้าหน้าที่ธุรการงานสรรบรรณกลางได้รับเรื่องแล้วให้

ปฏิบัติดังนี้ 

2.1 ลงทะเบียนส่งหนังสือในทะเบียนหนังสือส่ง โดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 

2.1.1 ในสมุดทะเบียนหนังสือส่ง วันที่ เดือน พ.ศ.  

ที่มุมบนด้านขวาให้ลงรับ วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียนแต่ละวัน 

2.1.2 ในสมุดทะเบียนหนังสือส่ง ช่องที ่1 เลขทะเบียนส่ง 
ให้ลงเลขลำดับของทะเบียนหนังสือส่งเรียงลำดับ

ติดต่อไป ตลอดปีปฏิทิน 

2.1.3 ในสมุดทะเบียนหนังสือส่ง ช่องที่ 2 ที ่
ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะ และเลขประจำของส่วนราชการเจ้าของ

เรื่องใน หนังสือที่จะส่งออก ถ้าไม่มีที่ดังกล่าว ช่องนี้ว่าง 

2.1.4 ในสมุดทะเบยีนหนงัสือสง่ ช่องที ่3 ลงวนัที ่

  ให้ลงวัน เดือน ปีที่จะส่งหนังสือออก 

2.1.5 ในสมุดทะเบียนหนังสือส่ง ช่องที่ 4 จาก 
  ให้ลงตำแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือชื่อส่วนราชการ 

หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ ไม่มีตำแหน่ง 



2.1.6 ในสมุดทะเบียนหนังสือส่ง ช่องที่ 5 ถึง 
 ให้ลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการ

หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีตำแหน่ง 

2.1.7 ในสมุดทะเบียนส่ง ช่องที่ 6 เรื่อง  
 ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้

ลงสรุปเรื่องย่อ 

   2.1.8 ในสมุดทะเบียนหนังสือส่ง ช่องที ่7 การปฏิบัติ  
ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 

2.1.9 ในสมุดทะเบียนหนังสือส่ง ช่องที ่8 หมายเหตุ 
ให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี) 

  2.2 การลงเลขท่ี และวัน เดือน ปี ในหนังสือที่จะส่งออกทั้ง

ในต้นฉบับ และสำเนาคู่ฉบับให้ตรง กับเลขทะเบียนส่ง และวัน เดือน 

ปีในทะเบียนหนังสือส่งตามข้อ 2.1. 2 และข้อ 2.1.๔



แบบตัวอย่างหนังสือสง่ 

 

การทำเสาเนาเอกสาร 

สำเนา หมายถึง เอกสารท่ีจัดทำขึ้นเหมือนกับต้นฉบับ ไม่ว่าจะทำ

จากต้นฉบับ สำเนาคู่ฉบับ หรือจาก สำเนาอีกชั้นหนึ่ง ในกรณีมีความ

จำเป็นต้องใช้เอกสารราชการนั ้น ๆ และไม่ได้จัดทำไว้หลายฉบับ 

จำเป็นต้องจัดทำสำเนาขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการ

พิจารณาของทางราชการทำได้ดังนี้ 

1. จัดทำพร้อมตน้ฉบับ เชน่ พิมพ์ต้นฉบับ พร้อมสำเนา 

2. วิธีการทำสำเนา เช่น การถ่ายด้วยเคร่ืองถ่ายเอกสาร หรือ

ประทับตรายาง 

สำเนาแบง่ออกเปน็ 2 ประเภท คือ  

1. “สำเนาคู่ฉบับ” เป็นสำเนาที่จัดทำพร้อมกับต้นฉบับ และเหมือน

ต้นฉบับ ผู้ลงลายมือชื่อในต้นฉบับจะลงลายมือชื่อไว้ และให้ผู ้ร่าง  

ผู ้พิมพ์ และผู ้ตรวจลงลายมือชื ่อไว้ที ่ข ้างท้ายขอบล่างด้านขวา 

ของหนังสือ 



2. “สำเนา” เป็นสำเนาที่ส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่จัดทำขึ้น 

สำเนานี้อาจทำขึ ้นด้วยการถ่าย คัด อัดสำเนา หรือด้วยวิธีอื ่นใด 

สำเนาชนิดนี้โดยปกติต้องมีการรับรองความถูกต้องด้วย 

การรับรองสำเนา ให้มีคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” โดยให้

เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องที่ทำ

สำเนานั้น ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมลงชื่อตัวบรรจง ตำแหน่งและวัน 

เดือน ปี ที่รับรอง และโดยปกติให้มีคำว่า “สำเนา” ไว้ที่กึ่งกลางหน้า

เหนือบรรทัดแรกของสำเนาหนังสือด้วย  

หนังสือที่หน่วยงานจัดทำขึ้นควรมีสำเนาคู่ฉบับเกบ็ไว้ที่หน่วยงาน 

ต้นเรื่อง 1 ฉบับ และมีชื่อ เรื่อง ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจ ไว้ที่ข้างท้าย

ขอบล่างด้านขวาของหนังสือ หน่วยงานอื่นเกี่ยวข้องด้วย ถ่ายสำเนา

แจ้งไปให้ทราบด้วยโดยทำหนังสือ ประทับตรา หรือผู้บริหารลงนาม

แล้ว 

การรับรองสำเนาถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที ่ต ั ้งแต่ระดับ 2 หรือ

เทียบเท่าขึ้นไปที่เป็นเจ้าของเรื่องลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อ

ตัวบรรจงและตำแหน่งที่ขอบล่างของหนังสือด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนการส่งหนังสือ 

ภายในและภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บังคบับัญชามอบหมายงานพิมพ ์

จัดพิมพ์รายงาน - เอกสาร 

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารงานพิมพ์ให้เรียบร้อย 

เสนอเอกสารใหห้ัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในเซ็นลงนามตามลำดบั 

ออกเลขทะเบียนสง่ และวันที่สง่ 

ทำสำเนาเอกสารเก็บไว้ที่หน่วยงาน 

จัดส่งเอกสารให้แกห่น่วยงานที่เก่ียวข้อง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตัวอย่างหนังสอืทะเบียนส่งภายใน) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตัวอย่างหนังสอืทะเบียนส่งภายนอก) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การส่งหนังสือภายนอก 

หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้

กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการหรือส่วน

ราชการม ีถ ึงหน ่วยงานอื ่นใดซ ึ ่งม ิ ใช ่ส ่วนราชการหร ือท ี ่ม ี  ถึง

บุคคลภายนอกตามแบบหนังสือภายนอกในภาพ ดังนี้ 

(๑) ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องตามที่

จังหวัดภูเก็ต กำหนดหมายเลขประจำส่วนราชการของเทศบาลที่ได้ยก

ฐานะเป็นเทศบาล เลขรหัสของเทศบาลตำบลรัษฎา คือ ๕๒๗ lส่วนเลข

รหัสสองตัวหลังให้ใช้เลขประจำตัวกอง โดยเริ่มด้วยเลข ๐๑ เรื่อยไป

ตามลำดับส่วนราชการ ตามกฎว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการของ

เทศบาลตำบลรัษฎา ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     ภก ๕๒๗๐๑ สำนักปลัดเทศบาล 

 
       ภก ๕๒๗๐๒ กองคลัง 

 
 

      ภก ๕๒๗๐๓ กองช่าง 
 

     ภก ๕๒๗๐๔ กองสาธารณสุข 

 

 
 

    ภก ๕๒๗๐๕ กองศึกษา 

 

 
 

    ภก ๕๒๗๐๖ กองสวัสดิการสังคม 

 

 



(๒) ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อส่วนราชการ สถานที่

ราชการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนั้น และโดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย 

(๓) วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลข

ของปีพุทธศักราช ที่ออกหนังสือ เรื่องให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนัน้

หรือเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือ ฉบับนั้น คำขึ้นต้นใช้คำ

ขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือหรือลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือ นั้นมี

ถึงหรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่  

(๔) อ้างถึง (ถ้ามี) ให้อ้างถึงหนงัสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะหนงัสอื

ที่ส่วนราชการ ผู้รับหนังสือได้รับมาก่อนแล้วจะจากส่วนราชการใด 

ก็ตาม โดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ และเลขที่หนังสือ วันที่ 

เดือน ปีพุทธศักราชของหนังสือนั้น การอ้างถึง ให้อ้างถึงหนังสือฉบับ

สุดท้ายที่ติดต่อเพียงฉบับเดียว เว้นแต่ มีเรื่องอื่นที่เป็นสาระสำคัญต้อง

นำมาพิจารณา จึงอ้างถึงหนงัสือฉบบัอืน่ ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะ 

ให้ทราบด้วย 

(๕) สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) ให้ลงชื่อเอกสาร บรรณสารหรือสิ่งของ

ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนั้น ในกรณีที่ไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกัน

ได้ให้แจ้งด้วยว่าส่งโดยทางใด 

(๖) ข้อความ ให้ลงสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

หากมีความประสงค์ หลายประการให้แยกเป็นข้อ ๆ  

(๗) ลงชื ่อ ให้ลงลายมือชื ่อเจ้าของหนังสือ และให้พิมพ์ชื ่อเต็ม 

ของเจ้าของลายมือชื ่อ ไว้ใต้ลายมือชื ่อเจ้าของหนังสือหรือผู ้ที ่ได้รับ

มอบหมาย  

(๘) ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของเจ้าของหนังสือ หรือผู ้ท ี ่ ได้รับ

มอบหมาย 

(๙) ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ 



(๑๐) โทร. ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของเทศบาลตำบลรัษฎา ต่อด้วย 

เลขภายส่วนราชการ 

(๑๑) โทรสาร ให้ลงหมายเลขโทรสารของเทศบาลตำบลรัษฎา 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ตัวอย่างหนังสอืราชการภายนอก)  



การออกหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ) 

 หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่า

หรือหนังสือภายนอก เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม

หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้ประดาษบันทึกข้อความตามแบบ หนังสือ

ภายใน (บันทึกข้อความ)  

(๑) ส่วนราชการ ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงาน

ที่ออกหนังสือ โดยมีรายละเอียดพอสมควร ปกติถ้าส่วนราชการที่ออก

หนังสืออยู่ในระดับกรมขึ้นไปให้ลงชื่อส่วนราชการ เจ้าของของเรื่องทั้ง

ระดับกรมและกอง ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับต่ำกว่า 

กรมลงมาให้ลงชื ่อ ส่วนราชการเจ้าของเรื ่องเพียงระดับกองหรือ 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่องพร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) 

(๒) ที่ ให้ลงรหัสพยัญชนะและเลขทะเบียนหนังสือส่งทับด้วยปี

พุทธศักราชที่ออกหนังสือ 

(๓) วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปี

พุทธศักราชที่ออก หนังสือ 

(๔) เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องย่อที่เป็นในความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับ

นั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือ ต่อเนื่องโดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับ

เต็ม 

(๕) คำขึ้นต้น ให้ใช้คำขึ้นต้นตามฐานะหรือตำแหน่งของผู้ที่หนงัสือ

มีถึงหรือบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ 

(๖) ข้อความ ให้ลงสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

หากมีประสงค์ หลายประการให้แยกเป็นข้อ ๆ ในกรณีที่มีการอ้างถึง

หนังสือที่เคยมีติดต่อกันหรือมีสิ่งที่ส่งมาด้วยให้รู้ ไว้ในข้อนี้ 



(๗) ลงชื่อและตำแหน่ง ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือและให้

พิมพ์ชื ่อเต็มของ เจ้าของลายมือชื ่อไว้ได้ ลายมือชื ่อ และตำแหน่ง 

ของเจ้าของหนังสือ 

วิธีพิมพ์บันทึกข้อความ ในโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

การพิมพ์บันทึกข้อความสามารถพิมพ์ได้ 2 แบบ คือ  
❖ แบบ 3 ย่อหน้า 
❖ แบบองค์ 5  

แบบที่ 1 การพิมพ์บันทึกข้อความ แบบ 3 ย่อหน้า  

 1. ตั้งหน้ากระดาษ กั้นหน้า 3 เซนติเมตร ก้ันหลัง 2 เซนติเมตร 
 2. ขนาดครุฑ 1.5 เซนติเมตร โดยวางตัวครุฑห่างจากขอบกระดาษ

ประมาณ 1.5 เซนติเมตร 

 3. คำว่า “บันทึกข้อความ” พิมพ์ด้วยอักษรตัวขนาด 29 พอยท์ 

และปรับค่าระยะบรรทัดจาก 1 เท่าเป็นค่าแน่นอน (Exactly) 35 พอยท์ 

 4. ชั้นความลับ (ถ้ามี) ให้ปั ๊มตรงกึ่งกลางด้านบนและด้านล่าง 
ของบันทึก โดยใช้หมึกสีแดง 

 5. ชั้นความเร็ว (ถ้ามี) ให้ปั๊มระหว่าง ครุฑ กับ บันทึกข้อความ 
โดยใช้หมึกสีแดง 

 6. คำว่า “ส่วนราชการ” พิมพ์อักษรตัวหนาขนาด 20 พอยท์ 

สำหรับชื่อส่วนราชการให้ลงชื่อหน่วยงานของเรื ่อง หรือหน่วยงาน 

ที่ออกหนังสือ/ โทรศัพท์ พร้อมด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของส่วน

ราชการเจ้าของเรื่อง โดยพิมพ์ด้วยอักษรขนาด 16 พอยท์ 

7. คำว่า “ที่” พิมพ์ตัวอักษรตัวหนาขนาด 20 พอยท์ โดยลงรหัส
ตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง โดยพิมพ์ด้วยอักษรขนาด 

16 พอยท์  



8. คำว่า “วันที่” พิมพ์อักษรตัวหนาขนาด 20 พอยท์ โดยลง
ตัวเลขของวันที ่ ชื ่อเต็มของเดือน และตัวเลขปีพุทธศักราชที ่ออก

หนังสือ ด้วยอักษรขนาด 16 พอยท์ 

9. คำว่า “เรื่อง” พิมพ์ตัวอักษรตัวหนาขนาด 20 พอยท์ โดยลง
เรื ่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับบนั้น ในกรณีที่เป็น

หนังสือต่อเนื่อง ให้ลงเรื ่องของหนังสือฉบับเดิม ด้วยอักษรขนาด  

16 พอยท์ 

10. พิมพ์ “คำขึ้นต้น” ให้มีระยะบรรทัดห่างจากเรื่องเท่ากับระยะ

บรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก 6 พอยท์ (1Enter + Before 6 

pt) และมีระยะย่อหน้าตามค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ เท่ากับ 2.5 
เซนติเมตร (2 Tab) 

11. พิมพ์ ข้อความภาคเหตุ ภาคประสงค์ และภาคสรุป โดยพิมพ์
สาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ให้มีระยะบรรทัดปกติ 

และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก 6 พอยท์ (1 Enter + Before 6pt) และมีระยะ

ย่อหน้าตามค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ เท่ากับ 2.5 เซนติเมตร  
(2 Tab) 

12. ลงชื่อ พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ พร้อมกับตำแหน่ง

เจ้าของลายมือชื่อโดยเว้นระยะบรรทัดการพิมพ์ 3 บรรทัด (4 Enter) 

สำหรับจำนวนบรรทัดในการพิมพ์หนังสือราชการในแต่ละหน้า 

ให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับจำนวนข้อความ และความสวยงาม



แบบที่ 2 การพิมพ์บันทึกข้อความ แบบองค์ 5  

 1. ตั ้งหน้าประดาษ กั ้นหน้า 3 เซนติเมตร กั ้นหลัง 2 
เซนติเมตร  

 2. ขนาดครุฑ 1.5 เซนติเมตร โดยวางตัวครุฑห่างจากขอบ

ประดาษประเมาณ 1.5 เซนติเมตร 

 3. คำว่า “บันทึกข้อความ” พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนาขนาด 

29 พอยท์ และปรับค่าระยะบรรทัดจาก 1 เท่าเป็นค่าแน่นอน (Exactly) 
35 พอยท์   

 4. ชั้นความลับ (ถ้ามี) ให้ปั๊มตรงกึ่งกลางด้านบน และด้านล่าง
ของบันทึกข้อความ โดยใช้หมึกสีแดง 

 5. ชั ้นความเร็ว (ถ้ามี) ให้ปั ๊มระหว่าง ครุฑ กับ บันทึก
ข้อความ โดยใช้หมึกสีแดง  

 6. คำว ่ า  “ส ่วนราชการ” พ ิมพ ์อ ักษรต ัวหนาขนาด  

29 พอยท์ สำหรับชื่อส่วนราชการให้ลงชื่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง หรือ
หน่วยงานที่ออกหนังสือ/ โทรศัพท์ พร้อมด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ของส่วนราชการของเรื่อง โดยพิมพ์ด้วยอักษรขนาด 16 พอยท์ 

7. คำว่า “ที่” พิมพ์อักษรตัวหนาขนาด 29 พอยท์ โดยลงรหัสตัว
พยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ด้วยอักษรขนาด 16 พอยท์ 

8. คำว่า “วันที่” พิมพ์อักษรตัวหนาขนาด 29 พอยท์ โดยลง
ตัวเลขของวันที ่ ชื ่อเต็มของเดือน และตัวเลขปีพุทธศักราชที ่ออก

หนังสือ ด้วยอักษรขนาด 16 พอยท์  



9. คำว่า “เรื่อง” พิมพ์อักษรตัวหนาขนาด 29 พอยท์ โดยลงเรื่อง
ย่อที่เป็นในความสั้นที่สุดของหนังสือฉับนั้น ใรกรณีที่เป็นหนังสือ

ต่อเนื่อง ให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม ด้วยอักษรขนาด 16 พอยท์  

10. พิมพ์ “คำขึ้นต้น” ให้มีระยะยบรรทัดห่างจากเรื่องเท่ากับ

ระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก 6 พอยท์ (1Enter + Before 

6pt) การพิมพ์คำขึ้นต้นให้ใช้ตามฐานะของผู้รับหนังสือ 

11. พิมพ์ย่อหน้าแรก “1. เรื่องเดิม” ให้มีระยะบรรทัดปกติ และ

เพิ ่มค่าก่อนหน้านี ้อ ีก 6 พอยท์ (1enter + Before 6pt) และพิมพ์  

“2. ข้อเท็จจริง “ “3. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง” 4.ข้อพิจารณา”  

“5. ข้อเสนอแนะ” ให้มีระยะบรรทัดปกติ โดยแต่ละหัวข้อให้มีระยะย่อ
หน้าตามค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์เท่ากัน 2.5 เซนติเมตร (2 Tab) 

และพิมพ์ภาคสรุปโดย ให้มีระยะบรรทัดปกติ และพิมพ์ค่าก่อนหน้าอีก  

12. ลงชื่อ พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ พร้อมกับตำแหน่ง
ของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ โดยเว้นระยะบรรทัดการพิมพ์  

3 บรรทัด (4 Enter) 

สำหรับจำนวนบรรทัดในการพิมพ์หนังสือราชการในแต่ละหน้าให้

เป็นไปตามความเหมาะสมกับจำนวนข้อความ และความสวยงาม 

 หมายเหตุ   ส่วนหัวของแบบกระดาษบันทึกข้อความจะตอ้งใช้

จุดไข่ปลาแสดงเส้นบรรทัดที่เป็นช่องว่างหลังคำว่า ส่วนราชการ… 

ที่… ว ันที่… เร ื ่อง… ทั ้งนี ้บ ันทึกข้อความไม่ต ้องมีคำลงท้าย  

และกรณีที ่มีความจำเป็น อาจปรับพิมพ์หนังสือราชการให้

แตกต่างได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความสวยงาม 

และรูปแบบของหนังสือราชการเป็นสำคัญ 



 
 (ตัวอย่างหนังสอืราชการภายใน แบบ ๓ ย่อหน้า) 



 

 (ตัวอย่างหนังสอืราชการภายใน แบบองค์ ๕) 



การออกหนังสือประทับตรา 

หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที ่ใช ้ประทับตราแทนการลงชื่อ 

ของหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ

ระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกรม

ขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตรา หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้ง

ระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่าง ส่วนราชการ  

และระหว่าง ส่วนราชการกับบุคคลภายนอกเฉพาะกรณี่ไม่ใช่เรื่อง

สำคัญ ได้แก่  

 (๑) การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 

 (2) การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสารหรือบรรณสาร 

 (3) การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญหรือการเงิน 

 (4) การแจ้งผลงานที ่ ได ้ดำเน ินการไปแล้วให ้ส ่วนราชการ 

ที่เก่ียวข้องรับทราบ 

 (๕) ตราชื่อส่วนราชการ ให้ประทับตราชื่อส่วนราชการด้วยหมึก

แดง และให้ผู้รับผิดชอบ ลงลายมือชื่อย่อกำกับตรา 

 (๖ ) ว ัน เด ือน ป ี ให ้ลงตัวเลขของว ันท ี ่  ช ื ่อเต ็มของเด ือน  

และตัวเลขของปีพุทธศักราช ท่ีออกหนังสือ 

 (๗) ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ 

 (๘) โทร. หรือที่ตั้ง ให้ลงนามหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการ

แจ้งของเรื่องและหมายเลข ภายในตู้สาขา (ถ้ามี) ด้วย ในกรณีที่ไม่มี

โทรศัพท์ให้ลงที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของเรื่องโดยให้ลงตำบล ที่อยู่ 

ตามความจำเป็น และแขวงไปรษณีย์ (ถ้ามี)  



(ตัวอย่างหนังสอืประทับตรา) 
 



การเสนอคำสั่ง 

คำสั ่ง คือ บรรดาข้อความที ่ผู ้บ ังคับบัญชาสั ่งการให้ปฏิบ ัติ  

โดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้กระดาษตราครุฑตามแบบคำสั่งในภาพ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 (1) คำสั่ง ให้ลงชื่อส่วนราชการหรือตำแหน่งของผู้มีอำนาจที่ออก

คำสั่ง 

 (2) ที ่ให้ลงเลขท่ีที่ออกคำสั่ง 

 (3) เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกคำสั่ง 

 (4) ข้อความ ให้อ้างเหตุที่ออกคำสั่ง และอ้างถึงอำนาจที่ให้ออก

คำสั่ง (ถ้ามี) ไว้ด้วย แล้วจึงลงข้อความที่ส่ัง และวันใช้บังคับ 

 (5) สั่ง ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลข

ของปีพุทธศักราช ที่ออกคำสั่ง 

 (6) ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกคำสั่งและพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของ

ลายมือชื่อไวใ้ตล้ายมือชื่อ  

 (7) ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกคำสั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ตัวอย่างหนังสอืคำสั่ง) 
 
 



 

การจัดทำประกาศ 

ประกาศ ค ือ บรรดาข้อความที ่ทางราชการประกาศหรือ 

แนะแนว ทางปฏิบัติใช้กระดาษครุฑตามแบบประกระกาศในภาพ  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 (๑) ประกาศ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ 

 (๒) เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ประกาศ 

 (๓) ข้อความ ให้อ้างเหตุที่ออกประกาศ และข้อความที่ประกาศ 

 (๔) ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน 

และตัวเลขของปีพุทธศักราชท่ีออกประกาศ 

 (๕) ลงชื ่อ ให้ลงลายมือชื ่อผู ้ออกประกาศ และพิมพ์ชื ่อเต็ม 

ของเจ้าของลายมือชื่อ ไว้ได้ลายชื่อ 

 (๖) ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกประกาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 (ตัวอย่างหนังสอืประกาศ)



รายงานการประชุม 

รายงานการประชุม เป็นข้อมูลข่าวสารที่สามารถเผยแพร่ให้

บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบและถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการ

ประชุมสัมพันธ์ภายใน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อเทศบาล รายงาน

การประชุมจะมีรูปแบบในการเขียนอยู่ ๒ แบบด้วยกัน คือ รายงาน

การประชุม แบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ รายงานการประชุม

อย่างเป็นทางการนั้นจะมีรายละเอียดที่มากกว่า อย่างไม่เป็นทางการ 

รวมทั้งคำศัพท์ที่ได้เลือกใช้ยังมีความเป็นทางการและยังถือเป็นศัพท์

เฉพาะทางอีกด้วย รายงานการประชุมอย่างไม่เป็นทางการนั้นจะมี

แนวทางเขียนที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายและมีความเป็นทางการ น้อยกว่า 

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู ้มาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐานตามแบบรายงาน

การประชุมในภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 (๑) รายงานการประชุม ให้ลงชื ่อคณะที่ประชุมหรือชื ่อการ

ประชุมนั้น 

 (๒) คร้ังที ่ให้ลงครั้งที่ประชุม 

 (๓) เมื่อ ให้ลงวันเดือนปีที่ประชุม 

 (๔) ณ ให้ลงสถานที่ที่ประชุม 

 (๕) ผู้มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น

คณะที่ประชุม ซึ่งมาประชุมในกรณีที่มีผู้มาประชุมแทนให้ลงชื่อผู้มา

ประชุมแทน และลงว่ามาประชุมแทนผู้ใดหรือ ตำแหน่งใด  

 (๖) ผู้ไม่มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ที่ได้รับการ

แต่งตั้งเป็นคณะ ท่ีเป็นปนะชุมซึ่งได้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 



 (๗) ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งผู้ที่มิได้รับการ

แต่งตั้งเป็นคณะ ท่ีประชุมซึ่งได้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 

 (๘) เริ่มประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุม 

 (๙) ข้อความ ให้บันทึกข้อความที่ประชุม โดยปกติให้เริ่มต้นด้วย

ประธานกล่าวเปิด ประชุม และเรื ่องที ่ประชุมกับมติหรือข้อสรุป 

ที่ประชุมในแต่ละเรื่องตามลำดับ 

 (๑๐) เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม 

 (๑๑) ผู้จดรายงานการประชุม ให้ลงชื่อผู้จดรายงานการประชุม

คร้ังนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



(ตัวอย่างหนังสอืรายงานการประชุม) 



(ตัวอย่างหนังสอืรายงานการประชุม) 



หนังสือรับรอง คือ หนังสือส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคล 

นิติบุคคล หรือหน่วยงานเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏ

แก่บุคคลโดยทั่วไป ไม่จำเพาะเจาะจง ให้ใช้กระดาษครุฑ 

 

 

  

 

 

(ตัวอย่างหนังสอืรบัรอง) 



มาตรฐาน แบบพมิพ์ และซอง 

▪ ตราครุฑสำหรับแบบพิมพ์ ให้ใช้ตามแบบที่ 26 มี 2 ขนาด คือ 

1. ขนาดครุฑสูง 3 เซนติเมตร 

2. ขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร 

* มาตรฐานกระดาษโดยปกติให้ใช้กระดาษปอนด์ขาว น้ำหนัก 60 

กรัม ต่อตารางเมตร มี 3 ขนาด  

- ขนาด เอ 4 = 210 * 297 มิลลิเมตร 

- ขนาด เอก 5 = 148 * 210 มิลลิเมตร 

- ขนาด เอ 8 = 52 * 74 มิลลิเมตร 

* มาตรฐานซอง โดยปกติให้ใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้ำตาล น้ำหนัก 80 

กรัม ต่อตารางเมตร เว้นแต่ขนาดซี 4 ให้ใช้กระดาษน้ำหนัก 120 กรัม

ต่อตารางเมตร มี 4 ขนาด 

- ขนาด ซี 4 = 229 * 324 มิลลิเมตร 

- ขนาด ซี 5 = 162 * 229 มิลลิเมตร 

- ขนาดซี 6 = 114 * 162 มิลลิเมตร 

- ขนาด ดีแอล = 110 * 220 มิลลิเมตร 

▪ กระดาษตราครุฑ ให้ใช้ประดาษขนาดเอ 4 พิมพ์ครุฑด้วยหมึกสี

ดำ หรือทำเป็นครุฑดุน ที่ก่ึงกลางส่วนบนของกระดาษ 

▪ กระดาษบันทึกข้อความ ให้ใช้กระดาษขนาดเอ 4 หรือขนาดเอ 5 

พิมพ์ครุฑด้วยหมึกสีดำที่มุมบนด้านซ้าย 

ซองหนังสือ ให้พิมพ์ครุฑด้วยหมึกสีดำที่มุมบนด้านซ้ายบนของซอง 

 - ขนาด ซี 4 ใช้สำหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑ โดยไม่

ต้องพับมีชนิดธรรมดาและขยายข้าง 

 - ขนาด ซี 5 ใช้สำหรับบรรจุหนังสือกระดาครุฑพับ 2  

 - ขนาด ซี 6 ใช้สำหรับระดาษตราครุฑพับ 4  



 - ขนาด ดีแอล ใช้สำหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 3  
▪ ตรารับหนังสือ คือ ตราที่ใช้ประทับตราบนหนังสือ เพื่อลงเลข

ทะเบียนรับ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 2.5 เซนติเมตร x 5 

เซนติเมตร 

▪ ทะเบียนหนังสือรับ ใช้สำหรับลงรายการหนังสือที่ได้รับเข้าเป็น

ประจำ มีขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า มีสองชนิด คือ ชนิดเป็นเล่ม 

และชนิดเปน็แผ่น 

▪ ทะเบียนหนังสือส่ง ใช้สำหรับลงรายการหนังสือที่ได้ส่งออกเป็น

ประจำ มีขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า มีสองขนาด คือ ชนิดเป็นเล่ม 

และชนิดเป็นแผ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวแบบการจ่าหนา้ซอง 

 

 

 

 

 

 



อื่น ๆ ควรรู้ ได้แก่  

 1. เรื่องราชการที่ดำเนินการหรือสั่งการด้วยหนังสือไม่ทัน ให้ส่ง

ข้อความทางเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร ให้ผู้รับปฏิบัติ

เช่นเดียวกับได้รับหนังสือ ในกรณีท่ีต้องยืนยันเป็นหนังสือให้ทำหนังสือ

ยืนยันไปทันท ี

 2. การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสารไปปรากฏหลักฐานชัดแจ้ง 

ให้ส่งและผู้รับบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐาน สำเนาคู่ฉบับ ให้ลงชื่อผู้

ร่าง - ผู้พิมพ์ - ผู้ตรวจ (ไม่มีผู้ทาน)  

 3. ถ้าหนังสือที่เป็นเอกสารสิทธิตามกฎหมาย หรือหนังสือสำคัญ

ที่แสดง เอกสารสิทธิ สูญหายให้ดำเนินการแจ้งความต่อ (พนักงาน

สอบสวน) 

 4. หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจำนวนมากมีใจความ

อย่างเดียวกันให้เพิ่มตัวพยัญชนะ ว   

 5. หนังสือราชการปกติทำ 3 ฉบับ และสำเนาคู่ฉบับ 2 ฉบับ 

 6. ผู ้ลงนามรับรองหนังสือราชการ ให้มีคำรับรองว่า สำเนา

ถูกต้อง โดยให้ข้าราชการพลเรือน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภท

วิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั ่วไประดับชำนาญงาน 

ขึ้นไปหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เทียบเท่า หรือพนักงานราชการ ซึ่งเป็น

เจ้าของเรื่องที่ทำสำเนาหนังสือนั้นลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อ

ตัวบรรจง 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตราครุฑในหนังสือราชการไทย มี ๒ แบบ 
(ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด ๔) 

๑ 

๒ 

ครุฑเท้าต้ัง หรือ ครุฑดุน 
ใช้กับ พระมหากษัตริย์ เท่าน้ัน 

โดยใช้เป็นตราราชการของกรมราชองค์รักษ์ และ
หน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึง 
ใช้บนหน้าปกราชกิจจานุเบกษาและหนังสือ
เดินทาง 

ครุฑเท้าเหยียดตรง 
๒.๑ หนังสือราชการภายนอก 
      ใช้ขนาดครุฑ ๓ เซนติเมตร 
๒.๒ หนังสือราชการภายใน 
      ใช้ขนาดครุฑ ๑.๕ เซนติเมตร 



 
 

 

 

 

 

 

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ข้อ ๑๒ ก าหนดช้ันความลับของข้อมูลข่าวสารลับ แบ่งออกเป็น ๓ ช้ัน คือ 

ลับที่สุด   
ข้อมูลข่าวสารซ่ึงหากเปิดเผยท้ังหมด หรือเพียง
บางส่วน จะเกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ
อย่างร้ายแรงท่ีสุด 

ลับมาก   ข้อมูลข่าวสารซ่ึงหากเปิดเผยท้ังหมด หรือเพียงบางส่วน จะเกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ
อย่างร้ายแรง 

ลับ   ข้อมูลข่าวสารซ่ึงหากเปิดเผยท้ังหมด หรือเพียง
บางส่วน จะเกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ 

หมายเหตุ : ใหร้ะบ ุชัน้ความลบั ดว้ย หมกึสแีดง ไวก้ึง่กลางหนา้กระดาษทัง้
ดา้นบนและดา้นลา่งของเอกสารและหนา้ซองเอกสารดว้ยตวัอกัษร 

ขนาดไมเ่ลก็กวา่ ตวัพมิพโ์ปง้ ๓๒ พอยต์ 

๑ 

๒ 

๓ 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ตวัอย่างรปูแบบ 

หนงัสือภายนอก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอย่างรปูแบบ 

หนงัสือค าสัง่ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

ตวัอย่างรปูแบบ 

หนงัสือประกาศ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตวัอย่างรปูแบบ 

หนงัสือรบัรอง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตวัอย่างรปูแบบ 

หนงัสือภายนอก 



 ตวัอย่างรปูแบบ 

หนงัสือระเบียบ 



 
ตวัอย่างรปูแบบ 

หนงัสือรายงานการประชุม 



๑. การต้ังค่าในโปรแกรมการพิมพ์ 

 ๑.๑ การตั้งระยะขอบหน้ากระดาษ 

  - ขอบซ้าย ๓ เซนติเมตร ขอบขวา ๒ เซนติเมตร 

  - ขอบบน ๒.๕ เซนติเมตร ขอบล่าง ๒ เซนติเมตร ตามรูป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ๑.๒ การตั้งระยะบรรทัด ให้ใช้ค่าระยะบรรทัดปกติ คือ ๑ เท่า 

หรือ Single ตามรูป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เทศบาลตำบลรัษฎา 

17/58 หมู่ที่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 
เบอร์โทร 076-525779-85 แฟกซ์ 076-525788 


