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การรับ – สงหนังสือราชการ
“งานสารบรรณ” คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแตการจัดทำ การรับ การสง
การเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสาร
จากความหมายของ “งานสารบรรณ” สามารถเห็นถึงขั้นตอนและขอบขายของงานสารบรรณวา
เกี่ยวของกับเรื่องใดบาง เริ่มตั้งแต
1. การผลิตหรือจัดทําเอกสาร (พิจารณา – คิด – ราง เขียน ตรวจราง – พิมพ ทาน สําเนา – เสนอ – ลงนาม)
2. การสง (ตรวจสอบ – ลงทะเบียนสง – ลงวัน เดือน ป – บรรจุซอง – นำสง)
3. การรับ (ตรวจ – ลงทะเบียน – เสนอ – แจกจาย)
4. การเก็บรักษา และการยืม
5. การทำลาย
ปจจุบัน การปฏิบัติงานสารบรรณของหนวยงานตางๆ ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 25256 โดยจะใชหนังสือราชการเปนตัวกลางในการติดตอระหวางหนวยงาน
ภายนอกและภายในองคกร
“หนังสือราชการ” คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก
1. หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ
2. หนั ง สื อ ที  ส ว นราชการมี ไ ปถึ ง หน ว ยงานภายนอกซึ  ง มิ ใ ช ส ว นราชการ หรื อ ทีมีไ ปถึง
บุคคลภายนอก
3. หนังสือที่หนวยงานอื่นซึ่งมิใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ
5. เอกสารทีท างราชการจัด ทำขึ้น ตามกฎหมาย ระเบีย บ หรือ ขอบัง คับ รวมถึง เอกสารที่
ประชาชนทั่วไปมีมาถึงสวนราชการและเจาหนาที่รับไวเปนหลักฐานดวย
หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณมี 6 ชนิด
คือ 1. หนังสือภายนอก ใชในการติดตอราชการทั่วไป โดยใชกระดาษตราครุฑ
2. หนั งสื อภายใน ใช ในการติด ต อราชการภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดี ย วกั น
ใชกระดาษบันทึกขอความ
3. หนังสือประทับตรา ใชในการติดตอราชการเฉพาะกรณีที่ไมใชเรื่องสำคัญ
4. หนังสือสั่งการ ไดแก คำสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ
5. หนังสือประชาสัมพันธ ไดแก ประกาศ แถลงการณ ขาว
6. หนั งสื อที่ เจ า หน า ที่ จั ดทำขึ้ น หรือรับ ไวเป น หลักฐานในราชการ ได แก หนังสือรับ รอง
รายงาน การประชุม บันทึก และหนังสืออื่น

-2การรับหนังสือ
หนังสือรับ คือ หนัง สือไดรับ เขามาจากภายนอก ใหเจาหนาทีของหนวยงานสารบรรณกลาง
ปฏิบัติตามที่กำหนดไวในสวนนี้
1. จัดลำดับความสำคัญและความเรงดวนของหนังสือเพื่อดําเนินการกอนหลัง และใหผู เปิดซอง
ตรวจเอกสาร หากไมถูกตองใหติดตอสวนราชการเจาของเรื่องหรือหนวยงานที่ออกหนังสือเพื่อดําเนินการให
ถูกตอง หรือบันทึกขอบกพรองไวเปนหลักฐาน และจะดําเนินการเรื่องนั้นตอไป
2. ประทับตรารับหนังสือที่มุมบนดานขวาของหนังสือโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
2.1 เลขรับ ใหลงเลขที่รับตามที่รับในทะเบียน
2.2 วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่รับหนังสือ
2.3 เวลา ใหลงเวลาที่รับหนังสือ
3. ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
3.1 ทะเบียนหนังสือรับ วันที่ เดือน พ.ศ. ใหลงวัน เดือน ปที่ลงทะเบียน
3.2 ทะเบียนรับ ใหลงเลขลำดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลำ ดับติดตอกันไปตลอดปปฏิทิน
เลขทะเบียนของหนังสือรับจะตองตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ
3.3 ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือที่รับเขามา
3.4 ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ป ของหนังสือที่รับเขามา
3.5 จาก ใหลงตำแหนงเจาของหนังสือ หรือชือสวนราชการ หรือชือบุคคลในกรณีทีไมมีตําแหนง
3.6 ถึง ใหหนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อสวนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไมลงตำแหนงของผูที่
3.7 เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุปเรื่องยอ
3.8 การปฏิบัติ ใหบันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น
3.9 หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)
4. จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแลวสงใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการ โดยใหลงชื่อ
หนวยงานที่รับหนังสือในชอง การปฏิบัติ ถามีช่ือบุคคล หรือตําแหนงที่เกี่ยวของกับการรับหนังสือใหลงชื่อ หรือ
ตําแหนงไวดวย
การสงหนังสือที่ลงทะเบียนรับแลวไปใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการตามวรรคหนึ่งจะ สงโดยใชสมุดสง
หนังสือ หรือใหผูรับหนังสือลงชื่อรับและวัน เดือน ปที่รับหนังสือไวเปนหลักฐานในทะเบียน รับหนังสือก็ได
ถาหนังสือรับนั้นจะตองดําเนินเรื่องใดหนวยงานนั้นเองจนถึงขั้นไดตอบหนังสือไปแลวให ลงทะเบียนวาได
สงออกไปโดยหนังสือที่เทาใด วัน เดือน ปใด
5. การรับหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน เมื่อผูรับไดรับหนังสือจากหนวยงานสารบรรณ กลางแลว
ใหปฏิบัติตามวิธีการที่กลาวขางตนโดยอนุโลม

วัตถุประสงคของการลงรับหนังสือราชการ
1. เพื่อเปนหลักฐานทางราชการในการยืนยันการรับหนังสือเขา
2. ปองกันหนังสือราชการสูญหาย
3. งายตอการสืบคน เมื่อตองการตนเรื่องของหนังสือราชการ
4. ทำใหงานสารบรรณเปนระบบ

3การสงหนังสือ
หนังสือสง คือ หนังสือที่สงออกไปภายนอก ใหปฏิบัติตามที่กำหนดไวในสวนนี้
1. ให เจาของเรื่องตรวจความเรียบรอยของหนั งสือ รวมทั้งสิ่งที่จะสงไปดวยใหครบถวน
แลวสง เรื่องใหเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางเพื่อสงออก
2. เมื่อเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางไดรับเรื่องแลว ใหปฏิบัติดังนี้
2.1 ลงทะเบียนสงหนังสือในทะเบียนหนังสือสง โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้
2.1.1 ทะเบียนหนังสือสง วันที่ เดือน พ.ศ. ใหลงวันที่ เดือน ปที่ลงทะเบียน
2.1.2 เลขทะเบีย นสง ใหล งเลขลำดับ ของทะเบีย นหนัง สือ สง เรีย งลํ า ดับ
ติดตอกันไป ตลอดปปฏิทิน
2.1.3 ที่ ใหล งรหัส ตัว พยัญ ชนะ และเลขประจำของสว นราชการเจา ของเรื่อ ง
ในหนังสือที่จะสงออก ถาไมมีที่ดังกลาว ชองนี้จะวาง
2.1.4 ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่จะสงหนังสือออก
2.1.5 จาก ใหล งตำแหนงเจาของหนั งสือ หรือชื่อสวนราชการ หรือชื่อบุคคลใน
กรณีที่ ไมมีตำแหนง
2.1.6 ถึง ใหลงตำแหนงของผูทีหนังสือนันมีถึง หรือชือสวนราชการหรือชือบุคคล
ใน กรณีที่ไมมีตำแหนง
2.1.7 เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุปเรื่องยอ
2.1.8 การปฏิบัติ ใหบันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น
2.1.9 หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)
2.2 ลงเลขที่ และวัน เดือน ป ในหนังสือที่จะสงออกทั้งในตนฉบับ และสำเนาคูฉบับ
ใหตรงกับเลขทะเบียนสง และวัน เดือน ปในทะเบียนหนังสือสงตามขอ 2.1.2 และ
ขอ 2.1.4
การทำสำเนาเอกสาร
สำเนา คื อ เอกสารที่ จัด ทำขึ้ น เหมือนกับ ตน ฉบับ ไมวาจะทำจากตน ฉบั บ สำเนาคูฉบั บ
หรือจาก สำเนาอีกชั้ น หนึ่ ง ในกรณีมีค วามจำเปน ตองใชเอกสารราชการนั้น ๆ เพิ่ มขึ้ น และไม ได
จัด ทำ ไวห ลายฉบับ จำ เป น ต องจัดทำ สำ เนาขึ้น เพ ื่อ ใช เป น หลัก ฐานในการประกอบการพิ จ ารณา
ของทางราชการทำไดดังนี้
1. จัดทำพรอมตนฉบับ เชน พิมพตนฉบับพรอมสำเนาดวยการใชกระดาษคารบอน
2. วิธีถายจากตนฉบับ เชน การถายดวยเครื่องถายเอกสาร
3. วิธี Scan ดวยคอมพิวเตอร

-4สำเนาแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. “สําเนาคูฉบับ” เปนสำเนาที่จัดทำพรอมกับตนฉบับ และเหมือนตนฉบับ ผูลงลายมือ
ชื่อใน ตนฉบับจะลงลายมือชื่อไว และใหผูราง ผูพิมพ และผูตรวจลงลายมือชื่อไวที่ขางทายขอบลาง
ดานขวาของหนังสือ
2. “สำเนา” เป น สำเนาที่ สวนราชการหรือเจาหนาที่จัดทำขึ้น สำเนานี้อาจทำขึ้ นด วย
การถาย คัด อัดสำเนา หรือดวยวิธีอื่นใด สำเนาชนิดนี้โดยปกติตองมีการรับรองความถูกตองดวย
การรั บ รองสำเนา ให มีค ำรั บ รองวา “สำเนาถูก ตอ ง” โดยให เจ าหน าที่ ตั้ งแต ระดั บ 2
หรือเทียบเทา ขึ้นไป ซึ่งเปนเจาของเรื่องที่ทำสำเนานั้น ลงลายมือชื่อรับรอง พรอมทั้งลงชื่อตัวบรรจง
ตําแหนงและวัน เดือน ป ที่รับรอง และโดยปกติใหมีคำวา “สำเนา” ไวที่กึ่งกลางหนาเหนือบรรทัด
แรกของสําเนาหนังสือดวย
หนังสือที่หนวยงานจัดทำขึ้นควรมีสำเนาคูฉบับเก็บไวที่หนวยงาน ตนเรื่อง 1 ฉบับ และมี
ชื่อเรื่อง ผูราง ผูพิมพ และผูตรวจ ไวที่ขางทายขอบลางดานขวาของหนังสือ
หนั งสือที่ มีห นวยงานอื่นเกี่ยวของดวย ถายสำเนาแจงไปใหทราบดวยโดยทํ าเปน หนังสือ
ประทับตรา หรือรองอธิบดีกรมอนามัยลงนามแลว
การรั บ รองสำเนาถู ก ต อ ง ให เ จ า หน า ที่ ตั้ ง แต ร ะดั บ 2 หรื อ เที ย บเท า ขึ้ น ไปที่ เ ป น
เจาของเรื่องลงลายมือชื่อรับรอง พรอมทั้งลงชื่อตัวบรรจงและตำแหนงที่ขอบลางของหนังสือดวย
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