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ค าน า 
 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 การรับ-ส่งหนังสือราชการเป็น
ส่วนหนึ่งของแนวการปฏิบัติงานของธุรการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ได้มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน การรับ-ส่งหนังสือทาง E-Office เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น 
 

  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานการรับ-ส่งหนังสือราชการฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป ได้น าไปศึกษาพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่
การท างานยิ่งขึ้นไป 
 
 
 
 
 

 นางน้ าทิพย์  คงเกษม 
                      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การรับ – ส่งหนังสือราชการ 
ค าจ ากัดความ 
 “งานสารบรรณ” คืองานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดท า การรับ การส่ง การเก็บ
รักษา การยืม และการท าลายเอกสาร 
 จากความหมายของ “งานสารบรรณ” สามารถเห็นถึงขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณว่า
เกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้างเริ่มตั้งแต ่
 1. การผลิตหรือจัดท าเอกสาร (พิจารณา – คิด – ร่างเขียนตรวจร่าง – พิมพ์ทานส าเนา – เสนอ – ลงนาม) 
 2. การส่ง (ตรวจสอบ – ลงทะเบียนส่ง – ลงวันเดือนปี – บรรจุซอง – น าส่ง) 
 3. การรับ (ตรวจ – ลงทะเบียน – เสนอ – แจกจ่าย) 
 4. การเก็บรักษาและการยืม 
 5. การท าลาย 
 ปัจจุบันการปฏิบัติงานสารบรรณของหน่วยงานต่าง ๆ ถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 โดยจะใช้หนังสือราชการเป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างหน่วยงานภายนอกและ
ภายในองค์กร 
 “หนังสือราชการ” คือเอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการได้แก่ 
 1.  หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
 2.  หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานภายนอกซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก 
 3.  หนังสือที่หน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
 4.  เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ 
 5.  เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับรวมถึงเอกสารที่ประชาชนทั่วไป
มีมาถึงส่วนราชการและเจ้าหน้าที่รับไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 หนังสือราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณมี 6 ชนิด คือ 
 1.  หนังสือภายนอก ใช้ในการติดต่อราชการทั่วไปโดยใช้กระดาษตราครุฑ 
 2.  หนังสือภายใน ใช้ในการติดต่อราชการภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกันใช้กระดาษ
บันทึกข้อความ 
 3.  หนังสือประทับตราใช้ในการติดต่อราชการเฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องส าคัญ 
 4.  หนังสือสั่งการ ได้แก่ ค าสั่งระเบียบข้อบังคับ 
 5.  หนังสือประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศแถลงการณ์ข่าว 
 6.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ หนังสือรับรองรายงานการ
ประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน ๆ 
1.  การรับหนังสือ 
 หนังสือรับ คือ หนังสือได้รับเข้ามาจาก 2 ช่างทาง คือ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ E – Office และ
ภายนอกระบบ  E -  Office ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ 
 1.  จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือ เพ่ือด าเนินการก่อนหลัง และให้ผู้เปิดซองตรวจ
เอกสารหากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือเพ่ือด าเนินการให้ถูกต้อง 
หรือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐาน และจะด าเนินการเรื่องนั้น ต่อไป 
 2.  ประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
     2.1  เลขรับ ให้ลงเลขที่รับตามท่ีรับในทะเบียน 
     2.2  วันที่ ให้ลงวันเดือนปีที่รับหนังสือ 
     2.3  เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ 



 3. ลงทะเบียนรับหนังสือในระบบ E – Office 
     3.1  เลขทะเบียนรับ เลขล าดับขอบทะเบียนหนังสือรับเรียงล าดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน เลข
ทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ 
     3.2  เลขท่ีหนังสือ ลงเลขที่ของหนังสือที่รับเข้ามา 
     3.3  หนังสือลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือที่รับเข้ามา 
     3.4  เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น 
     3.5  เรียน ให้ลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มี
ต าแหน่ง 
     3.6  รายละเอียด ให้ลงรายละเอียดของเนื้อหาในหนังสือนั้นโดยย่อ 
 

วัตถุประสงค์ของการลงรับหนังสือราชการ 
 1.  เพ่ือเป็นหลักฐานทางราชการในการยืนยันการรับหนังสือเข้า 
 2.  ป้องกันหนังสือราชการสูญหาย 
 3.  ง่ายต่อการสืบค้นเมื่อต้องการต้นเรื่องของหนังสือราชการ 
 4.  ท าให้งานสารบรรณเป็นระบบ 
 

ขั้นตอนการรับหนังสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางระบบ  E-Office ทางนอกระบบ E-Office ทางเว็บไซด์ สพฐ. 

โรงเรียนส่งหนังสือมาทางระบบ 
E-Office 

ธุรการคลิกรับหนังสือในระบบ
เพ่ือลงทะเบียนรับหนังสือใน
ระบบงานสารบรรณ 

ธุรการคลิกรับหนังสือในระบบ 
เพ่ือลงทะเบียนรับหนังสือใน
ระบบงานสารบรรณธุรการกลุ่ม
พิจารณาระบุ 

ปริ้นเอกสารที่แนบมาในระบบ
และแจกให้กับเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบไปด าเนินการ 

โรงเรียนส่งหนังสือฉบับจริง
พร้อมเอกสารแนบส่งมาทาง
เอกสารที่งานสารบรรณ
กลาง(กลุ่มอ านวยการ) 

สารบรรณกลาง (กลุ่ม
อ านวยการ) ส่งเรื่องให้
ธุรการกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ 

ธุรการกลุ่มน าหนังสือมา
ลงทะเบียนรับในระบบ E-
Office โดยสแกนเอกสารที่
เกี่ยวข้องลงในระบบ 

ธุรการกลุ่ม น าเอกสารที่ลง
รับเรียบร้อยแล้วแจกให้กับ
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบไป
ด าเนินการ 

สารบรรณกลางดาวน์โหลด File 
หนังสือราชการ ทางเว็บไซด์ สพฐ. 

สารบรรณกลางส่ง File หนังสือ
ราชการ ให้ธุรการกลุ่มเจ้าของ
เรื่องทางช่องจดหมายราชการ 

ธุรการกลุ่มรับเรื่องทางช่อง
จดหมายราชการ ลงทะเบียนรับ
หนังสือราชการในระบบ E-Office 
โดยสแกนเอกสารท่ีเก่ียวข้องลงใน

ระบบ 

ธุรการกลุม่ น าเอกสารที่ลงรับ

เรียบร้อยแล้วแจกให้กบัเจ้าหน้าที่ท่ี

รับผิดชอบไปด าเนินการ 
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2.  การส่งหนังสือทางไปรษณีย์ 
 หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก โดยทางไปรษณีย์ให้ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ 
 1.  เจ้าของเรื่อง ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือส่งเพ่ือออกเลขหนังสือ/การลงนามและประทับตรา
ให้เรียบร้อย 
 2.  กรณีตรวจแล้วถูกต้องน าหนังสือที่ต้องการส่งมาออกเลขส่ง ที่เมนูบันทึกทะเบียนส่งทางระบบ                
E – Office ของกลุ่มเจ้าของเรื่อง 
 3.  กรอกรายละเอียดลงในเมนูบันทึกทะเบียนส่ง พร้อมแนบ File หนังสือส่งในทะเบียนหนังสือส่ง เพ่ือ
เก็บไว้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.  ธุรการกลุ่มน าหนังสือฉบับจริง บรรจุซอง จ่าหน้าซอง พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งให้
กลุ่มอ านวยการ 
      -  กรณีมีหนังสือที่จะส่งทางไปรษณีย์มาจ านวนมาก เจ้าของเรื่องช่วยธุรการกลุ่มบรรจุซอง จ่าหน้า
ซอง พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนให้กลุ่มอ านวยการ 
 5.  ธุรการกลุ่ม บันทึกหนังสือราชการที่กลุ่มต้องการส่งทางไปรษณีย์ในแต่ละวันลงในแบบฟอร์มของ
ไปรษณีย์ส่งให้กลุ่มอ านวยการและลงในทะเบียนคุมไปรษณีย์ 
 6.  กลุ่มอ านวยการ ด าเนินการน าไปส่งที่ไปรษณีย์ 
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ขั้นตอนการส่งหนังสือ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

ส่งหนังสือทางระบบ  E-Office ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ 

เจ้าของเรื่อง ตรวจสอบความถูก
ต้องของหนังสือส่งเพื่อออกเลข
หนังสือ/การลงนามและประทับตรา
ให้เรียบร้อย 

กรณีตรวจแล้วถูกต้องน าหนังสือที่
ต้องการส่งมาออกเลขส่งที่เมนู
บันทึกทะเบียนส่ง E-Office ของ
กลุ่มเจ้าของเรื่อง 

กรอกรายละเอียดลงในเมนูบันทึก
ทะเบียนส่ง พร้อมแนบ File หนังสือ
ส่งในทะเบียนหนังสือส่งเพ่ือเก็บไว้ใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
เจ้าของเรื่อง 

ธุรการกลุ่มน าหนังสือฉบับจริง
บรรจุซอง จ่าหน้าซอง พร้อม
ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่ง
ให้กลุ่มอ านวยการ 

ธุรการกลุ่ม บันทึกหนังสือราชการที่
กลุ่มต้องการส่งทางไปรษณีย์ในแต่
ละวันลงในแบบฟอร์มของไปรษณีย์
ส่งให้กลุ่มอ านวยการและลงใน
ทะเบียนคุมไปรษณีย์ 

กลุ่มอ านวยการ ด าเนินการน าไปส่ง
ที่ไปรษณีย์กลุ่มอ านวยการและลง
ในทะเบียนคุมไปรษณีย์ 



 
3.  จัดท ารายงานการประชุม 
 1.  จัดท ารายระเบียบวาระการประชุม 
 2.  จัดท ารายงานการประชุมครั้งทีผ่่านมา 

3.  ด าเนินการจดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
4.  สรุปผลการประชุม 
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