
                                   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  นางธนวรรณ โสดาศรี  

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 



 

คำนำ 

 
    การรับส่งหนังสือราชการ เป็นส่วนหนึ่งของงานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้มีเนื้อหาเก่ียวกับข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงาน 
การรับ - ส่งหนังสือราชการ ตั้งแต่ข้ันตอนการส่งเอกสารหนังสือราชการออกสู่ภายนอกหน่วยงาน และ 
ขั้นตอนการรับเอกสารหนังสือราชการจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือคัดแยกให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
     คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานการรับ – ส่งหนังสือราชการฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป ได้นำไปศึกษาพัฒนา 
และเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่การทำงานยิ่งขึ้นไป 
 

 

 

 

                          นางธนวรรณ  โสดาศรี 

                                                                    เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 

                                                                     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การรับ – ส่งหนังสือราชการ 

 

คำจำกัดความ 

 “งานสารบรรณ” คือ งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การับ การส่ง การเก็บ
รักษา การยืม และการทำงายเอกสาร 
 จากความหมายของ “งานสารบรรณ” สามารถเห็นถึงข้ันตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณว่า

เกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง เริ่มตั้งแต่ 

๑. การผลิตหรือจัดทำเอกสาร (พิจารณา - คิด - ร่าง เขียน ตรวจร่าง - พิมพ์ ทาน สำเนา - เสนอ – 

ลงนาม) 

๒. การส่ง (ตรวจสอบ - ลงทะเบียนส่ง - ลง วัน เดือน ปี - บรรจุซอง - นำส่ง 

๓. การรับ (ตรวจ - ลงทะเบียน - เสนอ - แจกจ่าย) 

๔. การเก็บรักษา และการยืม 

๕. การทำลาย 

ปัจจุบัน การปฏิบัติงานสารบรรณของหน่วยงานต่าง ๆ ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยจะใช้หนังสือราชการเป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างหน่วยงาน 

ภายนอกและภายในองค์กร 

 “หนังสือราชการ” คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 

๑. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 

๒. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานภายนอกซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก 

๓. หนังสือที่หน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 

๔. เอกสารที่ทางราชการจัดทำข้ึนเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ 

๕. เอกสารที่ทางราชการจัดทำข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ รวมถึงเอกสารที่ประชาชน

ทั่วไปไม่มีมาถึงส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่รับไว้เป็นหลักฐานด้วย 

หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณมี ๖ ชนิด คือ 

๑. หนังสือภายนอก ใช้ในการติดต่อราชการทั่วไป โดยใช้กระดาษตราครุฑ 

๒. หนังสือภายใน ใช้ในการติดต่อราชการภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้ 

กระดาษบันทึกข้อความ 

๓. หนังสือปรับตรา ใช้ในการติดต่อราชการเฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เรื่องสำคัญ 

๔. หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ 

๕. หนังสือประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว 

๖. หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำข้ึน หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ หนังสือรับรองรายงาน 

การประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน 
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๑. การรับหนังสือ 

หนังสือรับ คือ หนังสือได้รับเข้ามาจาก ๒ ช่องทาง คือ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Office 

และนอกระบบ E-Office ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสาบรรณกลางปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ 

๑. จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพ่ือดำเนินการก่อนหลัง และให้ 

ผู้เปิดซองตรวจเอกสาร หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือเพ่ือ 

ดำเนินการให้ถูกต้อง หรือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐาน และจะดำเนินการเรื่องนั้นต่อไป 

๒. ประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือโดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 

๒.๑ เลขรับ ให้ลงเลขท่ีรับตามที่รับในทะเบียน 

๒.๒ วันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีที่รับหนังสือ 

๒.๓ เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ 

วัตถุประสงค์ของการลงรับหนังสือราชการ 

๑. เพ่ือเป็นหลักฐานทางราชการในการยืนยันการรับหนังสือเข้า 

๒. ป้องกันหนังสือราชการสูญหาย 

๓. ง่ายต่อการสืบค้น เมื่อต้องการต้นเรื่องของหนังสือราชการ 

๔. ทำให้งานสารบรรณเป็นระบบ 

ขั้นตอนการรับหนังสือ 

     ทางระบบ Smart Area                                               ทางนอกระบบ Smart Area                   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

โรงเรียนส่งหนงัสือมาทางระบบ 

Smart Area 

โรงเรียนส่งหนงัสือ 

ฉบบัจริงมาทีง่านสารบรรณ
กลาง พร้อมเอกสาร 

สารบรรณกลางลงทะเบียนรับ 
แล้วแจกให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบ 
 

ธุรการคลิกรับหนงัสือในระบบ 

เพื่อลงทะเบยีนรับหนงัสือในระบบ 

งานสารบรรณ  

น าเอกสารท่ีลงรับเรียบร้อย
แล้วแจกให้กบัเจ้าหน้าที่ 
ที่รับผิดชอบไปด าเนินการ 

ปริน้ท์เอกสารที่แนบมาในระบบ 

และแจกให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

น าไปด าเนินการ 
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                                  การจ้างครูชาวต่างชาติ 
 

     โรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์จ้างครูชาวต่างชาติ เพ่ือดำเนินการสอนนักเรียน มีขั้นตอน 

การดำเนินการ ดังนี้ 

๑. โรงเรียนที่ดำเนินการจ้างต้องตรวจสอบดูคุณสมบัติของผู้รับจ้าง (ครูชาวต่างชาติ) ว่ามี 

คุณสมบัติทางการศึกษาหรือไม่ เกี่ยวกับด้านการสอน โดยคำนึงถึงประโยชน์จากการจ้างสูงสุด และเคยมี

ประสบการณ์ทางด้านการสอนหรือไม่ 

๒. ทำสัญญาจ้าง โดยมีข้อความบอกรายละเอียดของการจ้าง ได้แก่ ระดับชั้นที่สอน ชั่วโมง 

ที่สอน อัตราเงินเดือน การลาหยุด ฯลฯ โดยทำสัญญาจ้างปีต่อไป มีหลักฐานประกอบการทำสัญญาจ้าง 

ดังนี้ 

                     ๒.๑ วุฒิทางการศึกษา (Transcrip) 

                     ๒.๒ หนังสอืเดินทาง (Passport) 

                     ๒.๓ หนังสอืรับรองการตรวจประวัติอาชญากรรม (จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) 

                     ๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้านที่ครูชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในประเทศไทย 

                     ๒.๕ หลักฐานการทดสอบความรู้เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ 

เป็นภาษาแม่ ซึ่งเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษสากลที่มีสถิติของการใช้ในการสมัครงานที่สุด (TOEIC) 

                     ๒.๖ หลักฐานสำคัญอ่ืน ๆ 

               ๓.  โรงเรียนออกคำสั่งจ้างครูชาวต่างชาติ 

               ๔.  รวบรวมหลักฐานที่ดำเนินการจ้าง แจ้งมายังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เพ่ือดำเนินการแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า 

และแจ้งสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือขออกใบอนุญาตทำงาน 

                    แจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า หมายถึงครูชาวต่างชาติ 

ส่วนมากจะมีวีซ่าเป็นประเภท (Tourist) ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาที่จะอยู่ในประเทศไทยสั้นประมาณ ๓ เดือน 

แต่เมื่อได้มาทำการสอนและมีสัญญาจ้าง ต้องขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็น Non-Immi Grant B จะสามารถ 

อยู่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดให้สัญญา (๑ ปี) 

                    แจ้งสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมายถึง เมื่อได้ทำสัญญาจ้างสอน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จะแจ้งให้สำนักงานจัดหางานจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาออกใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เพ่ือให้สามารถอยู่ปฏิบัติงานได้ตามระยะเวลา 

 ที่กำหนดในสัญญา 
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 การจัดซื้อหลักฐานทางการศึกษา 

 

๑) โรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์จะซ้ือหลักฐานทางการศึกษา ทำหนังสือราชการถึงสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เพ่ือให้ออกหนังสือราชการถึง 

องค์การค้าคุรุสภา 

๒) ตรวจสอบหนังสือของโรงเรียนในการขอซื้อเอกสารหลักฐานทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่              

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ออกหนังสือราชการแจ้งอนุญาตให้โรงเรียน 

ไปดำเนินการจัดซื้อ โดยระบุรายชื่อผู้ซื้อ 

๓) จัดทำหนังสือถึงองค์การค้าคุรุสภา ระบุรายชื่อผู้ซื้อ โดยนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน 

ไปแสดงในวันที่ซื้อ 

 

 

 

 

 

 


