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คํานํา 
 
  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 การรับ-สงหนังสือราชการเปน
สวนหนึ่งของแนวการปฏิบัติงานของธุรการ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ไดมีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน การรับ-สงหนังสือทาง E-Office เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานข้ึน 
 

  คณะผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวาคูมือการปฏิบัติงานการรับ-สงหนังสือราชการฉบับนี้ จะเปน
ประโยชนแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูเกี่ยวของและผูสนใจท่ัวไป ไดนําไปศึกษาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพใหแก
การทํางานยิ่งข้ึนไป 
 
 
 
 
 

 นางน้ําทิพย  คงเกษม 
                      กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

                  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การรับ – สงหนังสือราชการ 
คําจํากัดความ 
 “งานสารบรรณ” คืองานท่ีเกี่ยวกบัการบริหารงานเอกสารเริ่มต้ังแตการจัดทํา การรับ การสง การเก็บ
รักษา การยืม และการทําลายเอกสาร 
 จากความหมายของ “งานสารบรรณ” สามารถเห็นถึงข้ันตอนและขอบขายของงานสารบรรณวา
เกี่ยวของกับเรื่องใดบางเริ่มต้ังแต 
 1. การผลิตหรือจัดทําเอกสาร (พิจารณา – คิด – รางเขียนตรวจราง – พิมพทานสําเนา – เสนอ – ลงนาม) 
 2. การสง (ตรวจสอบ – ลงทะเบียนสง – ลงวันเดือนป – บรรจุซอง – นําสง) 
 3. การรับ (ตรวจ – ลงทะเบียน – เสนอ – แจกจาย) 
 4. การเกบ็รักษาและการยืม 
 5. การทําลาย 
 ปจจุบันการปฏิบัติงานสารบรรณของหนวยงานตาง ๆ ถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 โดยจะใชหนังสือราชการเปนตัวกลางในการติดตอระหวางหนวยงานภายนอกและ
ภายในองคกร 
 “หนังสือราชการ” คือเอกสารท่ีเปนหลักฐานในราชการไดแก 
 1.  หนังสือท่ีมีไปมาระหวางสวนราชการ 
 2.  หนังสือท่ีสวนราชการมีไปถึงหนวยงานภายนอกซึ่งมิใชสวนราชการ หรือท่ีมีไปถึงบุคคลภายนอก 
 3.  หนังสือท่ีหนวยงานอื่นซึ่งมิใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ 
 4.  เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนเพื่อเปนหลักฐานในราชการ 
 5.  เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับรวมถึงเอกสารท่ีประชาชนท่ัวไป
มีมาถึงสวนราชการและเจาหนาท่ีรับไวเปนหลักฐานดวย 
 หนังสือราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณมี 6 ชนิด คือ 
 1.  หนังสือภายนอก ใชในการติดตอราชการท่ัวไปโดยใชกระดาษตราครุฑ 
 2.  หนังสือภายใน ใชในการติดตอราชการภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกันใชกระดาษ
บันทึกขอความ 
 3.  หนังสือประทับตราใชในการติดตอราชการเฉพาะกรณีท่ีไมใชเรื่องสําคัญ 
 4.  หนังสือส่ังการ ไดแก คําส่ังระเบียบขอบังคับ 
 5.  หนังสือประชาสัมพันธ ไดแก ประกาศแถลงการณขาว 
 6.  หนังสือท่ีเจาหนาท่ีจัดทําข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ ไดแก หนังสือรับรองรายงานการ
ประชุม บันทึก และหนังสืออื่น ๆ 
1.  การรับหนังสือ 
 หนังสือรับ คือ หนังสือไดรับเขามาจาก 2 ชางทาง คือ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส E – Office และ
ภายนอกระบบ  E -  Office ใหเจาหนาท่ีของหนวยงานสารบรรณกลางปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้ 
 1.  จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือ เพื่อดําเนินการกอนหลัง และใหผูเปดซองตรวจ
เอกสารหากไมถูกตองใหติดตอสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานท่ีออกหนังสือเพื่อดําเนินการใหถูกตอง 
หรือบันทึกขอบกพรองไวเปนหลักฐาน และจะดําเนินการเรื่องนั้น ตอไป 
 2.  ประทับตรารับหนังสือท่ีมุมบนดานขวาของหนังสือโดยกรอกรายละเอียดดังนี ้
     2.1  เลขรับ ใหลงเลขท่ีรับตามท่ีรับในทะเบียน 
     2.2  วันท่ี ใหลงวันเดือนปท่ีรับหนังสือ 
     2.3  เวลา ใหลงเวลาท่ีรับหนังสือ 



 3. ลงทะเบียนรับหนังสือในระบบ E – Office 
     3.1  เลขทะเบียนรับ เลขลําดับขอบทะเบียนหนังสือรับเรียงลําดับติดตอกันไปตลอดปปฏิทิน เลข
ทะเบียนของหนังสือรับจะตองตรงกับเลขท่ีในตรารับหนังสือ 
     3.2  เลขท่ีหนังสือ ลงเลขท่ีของหนังสือท่ีรับเขามา 
     3.3  หนังสือลงวันท่ี ใหลงวันเดือนปของหนังสือท่ีรับเขามา 
     3.4  เรื่อง ใหลงช่ือเรื่องของหนังสือฉบับนั้น 
     3.5  เรียน ใหลงตําแหนงของผูท่ีหนังสือนั้นมีถึงหรือช่ือสวนราชการ หรือช่ือบุคคลในกรณีท่ีไมมี
ตําแหนง 
     3.6  รายละเอียด ใหลงรายละเอียดของเนื้อหาในหนังสือนั้นโดยยอ 
 

วัตถุประสงคของการลงรับหนังสือราชการ 
 1.  เพื่อเปนหลักฐานทางราชการในการยืนยันการรับหนังสือเขา 
 2.  ปองกันหนังสือราชการสูญหาย 
 3.  งายตอการสืบคนเมื่อตองการตนเรื่องของหนังสือราชการ 
 4.  ทําใหงานสารบรรณเปนระบบ 
 

ข้ันตอนการรับหนังสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางระบบ  E-Office ทางนอกระบบ E-Office ทางเว็บไซด สพฐ. 

โรงเรียนสงหนงัสือมาทางระบบ 

E-Office 

ธุรการคลิกรับหนังสือในระบบ

เพื่อลงทะเบียนรับหนังสือใน

ระบบงานสารบรรณ 

ธุรการคลิกรับหนังสือในระบบ 

เพื่อลงทะเบียนรับหนังสือใน

ระบบงานสารบรรณธุรการกลุม

พิจารณาระบุ 

ปริ้นเอกสารท่ีแนบมาในระบบ

และแจกใหกับเจาหนาท่ีท่ี

รับผิดชอบไปดําเนินการ 

โรงเรียนสงหนงัสือฉบับจริง

พรอมเอกสารแนบสงมาทาง

เอกสารท่ีงานสารบรรณ

กลาง(กลุมอํานวยการ) 

สารบรรณกลาง (กลุม

อํานวยการ) สงเรื่องให

ธุรการกลุมงานท่ีรับผิดชอบ 

ธุรการกลุมนําหนังสือมา

ลงทะเบียนรับในระบบ E-

Office โดยสแกนเอกสารท่ี

เกี่ยวของลงในระบบ 

ธุรการกลุม นําเอกสารท่ีลง

รับเรียบรอยแลวแจกใหกับ

เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบไป

ดําเนินการ 

สารบรรณกลางดาวนโหลด File 

หนังสือราชการ ทางเว็บไซด สพฐ. 

สารบรรณกลางสง File หนังสือ

ราชการ ใหธุรการกลุมเจาของ

เรื่องทางชองจดหมายราชการ 

ธุรการกลุมรับเรื่องทางชอง

จดหมายราชการ ลงทะเบียนรับ

หนังสือราชการในระบบ E-Office 

โดยสแกนเอกสารท่ีเก่ียวข้องลงใน

ระบบ 

ธรุการกลุม่ นําเอกสารท่ีลงรับ

เรียบร้อยแล้วแจกให้กบัเจ้าหน้าท่ีท่ี

รับผดิชอบไปดําเนินการ 
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2.  การสงหนังสือทางไปรษณีย 
 หนังสือท่ีสงออกไปภายนอก โดยทางไปรษณียใหปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้ 
 1.  เจาของเรื่อง ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือสงเพื่อออกเลขหนังสือ/การลงนามและประทับตรา
ใหเรียบรอย 
 2.  กรณีตรวจแลวถูกตองนําหนังสือท่ีตองการสงมาออกเลขสง ท่ีเมนูบันทึกทะเบียนสงทางระบบ                
E – Office ของกลุมเจาของเรื่อง 
 3.  กรอกรายละเอียดลงในเมนูบันทึกทะเบียนสง พรอมแนบ File หนังสือสงในทะเบียนหนังสือสง เพื่อ
เก็บไวในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 4.  ธุรการกลุมนําหนังสือฉบับจริง บรรจุซอง จาหนาซอง พรอมตรวจสอบความเรียบรอยกอนสงให
กลุมอํานวยการ 
      -  กรณีมีหนังสือท่ีจะสงทางไปรษณียมาจํานวนมาก เจาของเรื่องชวยธุรการกลุมบรรจุซอง จาหนา
ซอง พรอมตรวจสอบความเรียบรอยกอนใหกลุมอํานวยการ 
 5.  ธุรการกลุม บันทึกหนังสือราชการท่ีกลุมตองการสงทางไปรษณียในแตละวันลงในแบบฟอรมของ
ไปรษณียสงใหกลุมอํานวยการและลงในทะเบียนคุมไปรษณีย 
 6.  กลุมอํานวยการ ดําเนินการนําไปสงท่ีไปรษณีย 
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ข้ันตอนการสงหนังสือ 
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สงหนังสือทางระบบ  E-Office สงหนังสือทางไปรษณีย 

เจาของเรื่อง ตรวจสอบความถูก
ตองของหนังสือสงเพื่อออกเลข
หนังสือ/การลงนามและประทับตรา
ใหเรียบรอย 

กรณีตรวจแลวถูกตองนําหนังสือท่ี
ตองการสงมาออกเลขสงท่ีเมนู
บันทึกทะเบียนสง E-Office ของ
กลุมเจาของเรื่อง 

กรอกรายละเอียดลงในเมนูบันทึก
ทะเบียนสง พรอมแนบ File หนังสือ
สงในทะเบียนหนังสือสงเพื่อเก็บไวใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
เจาของเรื่อง 

ธุรการกลุมนําหนังสือฉบับจริง
บรรจุซอง จาหนาซอง พรอม
ตรวจสอบความเรียบรอยกอนสง
ใหกลุมอํานวยการ 

ธุรการกลุม บันทึกหนังสือราชการท่ี

กลุมตองการสงทางไปรษณียในแต

ละวันลงในแบบฟอรมของไปรษณีย

สงใหกลุมอํานวยการและลงใน

ทะเบียนคุมไปรษณีย 

กลุมอํานวยการ ดําเนินการนําไปสง
ท่ีไปรษณียกลุมอํานวยการและลง
ในทะเบียนคุมไปรษณีย 



 
3.  จัดทํารายงานการประชุม 
 1.  จัดทํารายระเบียบวาระการประชุม 
 2.  จัดทํารายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 

3.  ดําเนินการจดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
4.  สรุปผลการประชุม 
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