
 

 

 

  

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
องค์ความรู้เรื่อง การเขียนหนังสือราชการและแบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ 

ในการด าเนินงาน 

 
 

 

 

จัดท าโดย 

กลุ่มงาน KM บริหารงานส านักงาน  
 

 

 

 

 

  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒





๑ 

 

 

 ค าน า  

 

 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการเขียน-พิมพ์หนังสือราชการ กลุ่มงานนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงาน และรูปแบบการเขียนหนังสือราชการและแบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ 
ในการด าเนินงานเพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นระบบ 
และเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน ทั้งนี้ เพ่ือเอ้ืออ านวยในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเรว็ 
ประหยัดเวลา และงบประมาณ ท าให้มีประสิทธิภาพในการจัดการภาระงาน และการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 กลุ่มงานหนังสือรายการ ได้รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานหนังสือราชการและ
แบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในการด าเนินงาน ขึ้น จากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งการระดมความรู้จากประสบการณ์ในการท างาน และจากการ
ที่ได้รับการฝึกอบรม เพ่ือให้คู่มือเล่มนี้มีประโยชน์ และบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน ส าหรับ
เป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน คณะผู้จัดท าพร้อมรับฟังความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงาน เพ่ือน ามาปรับปรุงคู่มือเล่มนี้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 

 

 

 

        คณะผู้จัดท า 
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สารบัญ 
 

     หน้า 

ค าน า           ๑ 
สารบัญ           ๒ 
ความหมายของงานสารบรรณ        ๓ 
ความหมายของหนังสือราชการ        ๔ 
ชนิดของหนังสือราชการ         ๔ 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม         ๑๑ 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม-หนังสือมอบอ านาจรถ      ๑๑ 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม-ขออนุมัติเบิกเงินบริจาค      ๑๒ 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม-ค าสั่งขออนุญาตบุคลากรไปราชการ    ๑๓ 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม-โครงการอบรมดูงาน      ๑๔ 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม-บันทึกข้อความขอจัดซื้อจัดจ้าง     ๑๗ 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม-บันทึกข้อความน าส่งเงิน     ๑๙ 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม-การขอยืมอุปกรณ์      ๒๑ 

การรับและส่งหนังสือราชการ        ๒๒ 
หนังสือราชการลับ         ๒๓ 
การเก็บรักษา และท าลายหนังสือราชการ       ๒๔ 
ภาคผนวก           ๒๕ 
 แบบฟอร์มในการเขียนหนังสือมอบอ านาจรถ     ๒๖ 
 แบบฟอร์มในการเขียนขออนุมัติเบิกเงินบริจาค     ๒๗ 
 แบบฟอร์มในการเขียนค าสั่งขออนุญาตบุคลากรไปราชการ    ๒๘ 
 แบบฟอร์มในการเขียนโครงการอบรมดูงาน      ๒๙ 
 แบบฟอร์มในการเขียนบันทึกข้อความขอจัดซื้อจัดจ้าง    ๓๒ 
 แบบฟอร์มในการเขียนบันทึกข้อความน าส่งเงิน     ๓๔ 
 แบบฟอร์มในการเขียนการขอยืมอุปกรณ์      ๓๕ 
 
 
 



๓ 

 

 

ความหมายของงานสารบรรณ 

งานสารบรรณ 

งานสารบรรณ หมายความว่า งานเกี่ยวกับการบริหารเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดท า การรับ 

การส่ง  การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลายเอกสาร 

ส าหรับขอบเขตการใช้บังคับนั้น ส่วนราชการ เช่น กระทรวง ทบวง กรม ส านักงานหรือ

หน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการในต่างประเทศ หน่วยงาน

ที่กล่าวมาท้ังหมดนี้จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ แต่มีข้อยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ 

           ๑. ส่วนราชการใดมีความจ าเป็นจะต้องปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ใน

ระเบียบ ให้ขอท าความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบ 

           ๒. ในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือระเบียบว่า

ด้วยการรักษาความลับของทางราชการก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้

ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

 

ขอบข่ายของงานสารบรรณ  

จากความหมายของ “งานสารบรรณ” ท าให้สามารถเห็นถึงขั้นตอนและขอบข่ายของงาน 

สารบรรณว่า เกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง เริ่มตั้งแต่  

๑. การผลิตหรือจัดท าเอกสาร (พิจารณา-คิด-ร่าง เขียน ตรวจร่าง-พิมพ์ทาน ส าเนา- เสนอ-

ลงนาม)  

๒. การส่ง (ตรวจสอบ-ลงทะเบียน-ลงวันเดือนปี-บรรจุซอง-น าส่ง)  

๓. การรับ (ตรวจ-ลงทะเบียน-แจกจ่าย)  

๔. การเก็บ รักษา และการยืม  

๕. การท าลาย 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

 
 

ความหมายของหนังสือราชการ 

หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 

๑. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 

๒. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก 

๓. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 

๔. เอกสารที่ทางราชการจัดท าข้ึนเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ 

๕. เอกสารที่ทางราชการจัดท าข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 

๖. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอีเล็กทรอนิกส์ (ระเบียบส านัก 

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘  

หนังสืออ่ืนๆ หมายถึง หนังสือหรือเอกสารอ่ืนใดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เพ่ือเป็นหลักฐานในทางราชการ ซึ่งรวมถึงภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ และ

สื่อกลางบันทึกข้อมูล หรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้า

ทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล้ว มีรูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง กรม จะก าหนดขึ้นตามความ

เหมาะสม เว้นแต่ มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องที่ท าตามแบบ เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผั ง 

สัญญา หลักฐานการสืบสวนสอบสวน และค าร้อง เป็นต้น 

 

 

ชนิดของหนังสือราชการ 

หนังสือราชการมี ๖ ชนิด ได้แก่  

 ๑. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษ ตราครุฑ เป็น

หนังสือ ติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มี

ถึง บุคคลภายนอก โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

๑.๑ ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าของเจ้าของเรื่อง ตามที่ก าหนดไว้ใน

ภาคผนวก ๑  

ทับเลขทะเบียนหนังสือส่งส าหรับหนังสือของ คณะกรรมการให้ก าหนดรหัสตัวพยัญชนะเพ่ิมขึ้นได้

ตามความจ าเป็น 

       ๑.๒ ส่วนราชการเจ้าของหนังสือให้ลงชื่อส่วนราชการ สถานที่ราชการหรือ

คณะกรรมการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนั้นและโดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย 



๕ 

 

 

๑.๓ วัน เดือน ปี  ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ 

ออกหนังสือ 

๑.๔ เรื่อง  ให้ลงเรื่องย่อท่ีเป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็น 

หนังสือต่อเนื่องโดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 

        ๑.๕ ให้ใช้ค าขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตาราง การใช้ค าขึ้นต้นสรรพนาม 

และค าลงท้ายที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ๒ แล้วลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อบุคคลใน

กรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เก่ียวกับต าแหน่งหน้าที่ 

๑.๖ อ้างถึง (ถ้ามี) ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะหนังสือที่ส่วนราชการ  

ผู้รับหนังสือได้รับมาก่อนแล้วจะจากส่วนราชการใดก็ตามโดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ

และเลขที่หนังสือวันที่ เดือน ปี พุทธศักราชของหนังสือนั้น การอ้างถึง ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้าย

ที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่มีเรื่องอ่ืนที่เป็นสาระส าคัญต้องน ามาพิจารณา จึงอ้างถึงหนังสือ

ฉบับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะให้ทราบด้วย 

      ๑.๗ สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) ให้ลงชื่อสิ่งของ เอกสาร หรือ บรรณสารที่ส่งพร้อมกับ

หนังสือนั้นในกรณีที่ไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปโดยทางใดข้อความ  ให้ลง

สาระส าคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์หลายประการให้แยกเป็นข้อ ๆ 

๑.๘ ข้อความ  ให้ลงสาระส าคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความ 

ประสงค์หลายประการให้แยกเป็นข้อ ๆ 

๑.๙ ค าลงท้าย ให้ใช้ค าลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตาราง การใช้ค าข้ึนต้น 

สรรพนาม และค าลงท้าย 

๑.๑๐ ลงชื่อ  ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือและให้พิมพ์ชื่อเต็ม ของเจ้าของลายมือ 

ชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อตามรายละเอียด 

๑.๑๑ ต าแหน่ง  ให้ลงต าแหน่งของเจ้าของหนังสือ 

๑.๑๒ ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  ให้ลงชื่อส่วนราชการ สถานที่ราชการหรือ 

คณะกรรมการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนั้นและโดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย   

  ๑.๑๓ โทร.  ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือ หน่วยงานที่

ออกหนังสือและหมายเลขภายในตู้สาขา (ถ้ามี) ไว้ด้วย 

  ๑.๑๔  เรื่อง  ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็น

หนังสือต่อเนื่อง 

๒. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือ ภายนอก เป็น

หนังสือติดต่อ ภายในกระทรวง ทบวง กรมหรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ (การใช้



๖ 

 

 
 

หนังสือภายใน ส่วน ราชการมักนิยมใช้เฉพาะเรื่องที่ติดต่อภายในกรมเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ หากมี

หนังสือไป ต่างกรมแม้อยู่ใน กระทรวงเดียวกันมักนิยมใช้หนังสือราชการ ภายนอก) โดยกรอก

รายละเอียดดังนี้ 

๒.๑ ส่วนราชการให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือโดย 

มีรายละเอียดพอสมควรโดยปกติถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ระดับกรมขึ้นไป ให้ลงชื่อส่วน

ราชการเจ้าของเรื่องทั้งระดับกรมและกองถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับต่ ากว่ากรมลงมาให้

ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกองหรือส่วนราชการเจ้าของเรื่องพร้อมทั้งหมายเลข

โทรศัพท์(ถ้ามี) 

  ๒.๒ ที่  ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าของเจ้าของเรื่องตามที่ก าหนดไว้ใน

ภาคผนวก ๑ ทับเลขทะเบียนหนังสือส่งส าหรับหนังสือของคณะกรรมการ ให้ก าหนดรหัสตัวพยัญชนะ

เพ่ิมข้ึนได้ตามความจ าเป็น 

๒.๓ วันที่  ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ 

ออกหนังสือ 

 ๒.๔ เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็น

หนังสือต่อเนื่องโดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 

 ๒.๕ ค าขึ้นต้น ให้ใช้ค าขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้ค าขึ้นต้น 

สรรพนาม และค าลงท้ายที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ๒ แล้วลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อ

บุคคลในกรณทีี่มีถึงตัวบุคคลไม่เก่ียวกับต าแหน่งหน้าที่ 

     ๒.๖ ข้อความ ให้ลงสาระส าคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายหากมีความประสงค์

หลายประการ ให้แยกเป็นข้อ ๆ ในกรณีที่มีการอ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันหรือมีสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้

ระบุไว้ในข้อนี้ 

 ๒.๗ ลงชื่อและต าแหน่งให้ปฏิบัติตามข้อ ๑๑.๑๐ และข้อ ๑๑.๑๑ โดยอนุโลมใน

กรณีที่กระทรวง ทบวง กรมหรือจังหวัดใด ประสงค์จะก าหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะเพ่ือใช้ตาม

ความเหมาะสมก็ให้กระท าได้ 

๓. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วน ราชการ

ระดับกรม ขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก หัวหน้าส่วน 

ราชการระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อก ากับตรา หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่าง

ส่วน ราชการกับส่วนราชการ และ ระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอกเฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่อง

ส าคัญ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

๓.๑ การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 



๗ 

 

 

๓.๒ การส่งส าเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร 

๓.๓ การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการส าคัญหรือการเงิน 

๓.๔ การแจ้งผลงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบ 

๓.๕ การเตือนเรื่องท่ีค้าง 

๓.๖ เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปก าหนดโดยท าเป็นค าสั่ง ให้ใช้หนังสือ 

ประทับตรา 

หนังสือประทับตรา ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดท าตามแบบที่ ๓ ท้ายระเบียบ โดยกรอก

รายละเอียดดังนี้ 

๑. ที ่ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าของเจ้าของเรื่อง ทับเลขทะเบียน 

หนังสือส่ง 

๒. ถึง ให้ลงชื่อส่วนราชการ หน่วยงาน หรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง 

๓. ข้อความ ให้ลงสาระส าคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

๔. ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก 

๕. ตราชื่อส่วนราชการให้ประทับตราชื่อส่วนราชการด้วยหมึกแดงและให้ 

ผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อย่อก ากับตรา 

๖. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ 

ออกหนังสือ 

๗. ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ 

ออกหนังสือ 

๘. โทร. หรือท่ีตั้ง ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ด้วยและ 

หมายเลขภายในตู้สาขา (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่มีโทรศัพท์ให้ลงชื่อที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของเรื่องโดยให้

ลงต าบลที่อยู่ตามความจ าเป็นและแขวงไปรษณีย์ (ถ้ามี) 

 ๔. หนังสือสั่งการ มี ๓ ชนิด ได้แก่ ค าสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ  

ค าสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วย กฎหมาย  

ให้ใช้กระดาษตราครุฑ 

๑) ค าสั่ง ให้ลงชื่อส่วนราชการหรือต าแหน่งของผู้มีอ านาจที่ออกค าสั่ง  

รูปแบบค าสั่ง 

๒) ที่ ให้ลงเลขที่ที่ออกค าสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข ๑ เรียงเป็น 

ล าดับไปจนสิ้นปีปฏิทินทับเลขปีพุทธศักราชที่ออกค าสั่ง  

๓) เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกค าสั่ง 



๘ 

 

 
 

๔) ข้อความ  ให้อ้างเหตุที่ออกค าสั่ง และอ้างถึงอ านาจที่ให้ออกค าสั่ง  

(ถ้ามี) ไว้ด้วยแล้วจึงลงข้อความที่สั่งและวันใช้บังคับ  

๕) สั่ง ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ขื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปี 

พุทธศักราชที่ออกค าสั่ง 

๖) ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกค าสั่ง และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ 

ไว้ใต้ลายมือชื่อ 

๗) ต าแหน่ง  ให้ลงต าแหน่งของผู้ออกค าสั่ง 

ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ได้วางไว้โดยอาศัยอ านาจ ของ 

กฎหมาย หรือไม่ก็ได้เพ่ือถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจ าให้ใช้กระดาษตราครุฑ 

๑) ระเบียบ  ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกระเบียบว่าด้วย  ให้ลงชื่อของ 

ระเบียบ 

๒) ฉบับที่  ถ้าเป็นระเบียบที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น ไม่ต้องลงว่า 

เป็นฉบับที่เท่าใดแต่ถ้าเป็นระเบียบเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ลงเป็น ฉบับที่ ๒ และที่ถัด ๆ 

ไปตามล าดับ 

๓) พ.ศ.  ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกระเบียบ 

๔) ข้อความ  ให้อ้างเหตุผลโดยย่อ เพ่ือแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออก 

ระเบียบและอ้างถึงกฎหมายที่ใหอ้ านาจออกระเบียบ (ถ้ามี) 

๕) ข้อ  ให้เรียงข้อความที่จะใช้เป็นระเบียบเป็นข้อ ๆ โดยให้ข้อ ๑ เป็นชื่อ 

ระเบียบข้อ ๒ เป็นวันใช้บังคับก าหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใดและข้อสุดท้าย เป็นข้อผู้รักษาการ

ระเบียบใดถ้ามีมากข้อหรือหลายเรื่องจะแบ่งเป็นหมวดก็ได้โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้าย

ก่อนที่จะข้ึนหมวด ๑ 

๖) ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของ 

ปีพุทธศักราชที่ออกระเบียบ 
๗) ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกระเบียบ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ 

ไว้ใต้ลายมือชื่อ 

๘) ต าแหน่ง  ให้ลงต าแหน่งของผู้ออกระเบียบ 

   ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดให้ใช้โดยอาศัย 

อ านาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระท าได้ให้ใช้กระดาษตราครุฑ 

๑) ข้อบังคับ  ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข้อบังคับว่าด้วย  



๙ 

 

 

๒) ฉบับที่ ถ้าเปน็ข้อบังคับท่ีกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น ไม่ต้องลงว่า 

เป็นฉบับที่เท่าใด แต่ถ้าเป็นข้อบังคับเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ลงเป็นฉบับที่ ๒ และท่ีถัด ๆ 

ไปตามล าดับ 

๓) พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข้อบังคับ 

๔) ข้อความ  ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพ่ือแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออก 

ข้อบังคับและอ้างถึงกฎหมายที่ให้อ านาจออกข้อบังคับ 

๕) ข้อ  ให้เรียงข้อความที่จะใช้บังคับเป็นข้อ ๆ โดยให้ ข้อ ๑ เป็นชื่อ 

ข้อบังคับ ข้อ ๒ เป็นวันใช้บังคับก าหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด้และข้อสุดท้ายเป็นข้อผู้รักษาการ

ข้อบังคับใดถ้ามีมากข้อหรือหลายเรื่องจะแบ่งเป็นหมวดก็ได้โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้าย

ก่อนที่จะข้ึนหมวด ๑ 

๖) ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปี 

พุทธศักราชที่ออกข้อบังคับ 

๗) ลงชื่อ  ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกข้อบังคับ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของ 

ลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ 

๘) ต าแหน่ง  ให้ลงต าแหน่งของผู้ออกข้อบังคับ 
๕. หนังสือประชาสัมพันธ์ มี ๓ ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์และข่าว  

๕.๑ ประกาศ คือ บรรดาข้อความท่ีทางราชการประกาศ หรือชี้แจงให้ทราบ หรือ 

แนะแนวทางปฏิบัติ ให้ใช้กระดาษตราครุฑ  

๕.๒ แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพ่ือท าความเข้าใจใน

กิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ให้ใช้กระดาษ ครุฑ  

๕.๓ ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ 

 

๖. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 

หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นนอกจากที่กล่าวแล้วข้างต้น หรือหนังสือที่หน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่

ส่วนราชการหรือ บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ และส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทาง

ราชการ ม ี๔ ชนิด คือ หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน  

๖.๑ หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคล นิติบุคคล  

หรือ หน่วยงานเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไป ไม่จ าเพาะเจาะจง ให้

ใช้กระดาษครุฑ  

๖.๒ รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วม 



๑๐ 

 

 
 

ประชุมและมติของ ที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน  

๖.๓ บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือ  

ผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ ากว่า ส่วน

ราชการ ระดับกรมติดต่อกันในการ ปฏิบัติราชการ โดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความ  

๖.๔ หนังสืออ่ืน คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติงาน ของ 

เจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นหลักฐานในทางราชการ ซึ่งรวมถึงภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ

ด้วย หรือหนังสือของ บุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือ

ของทางราชการ แล้วมีรูปแบบ ตามที่กระทรวง ทบวง กรมจะก าหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสม เว้น

แต่มีแบบตามกฎหมาย เฉพาะเรื่องให้ท าตามแบบ เช่น โฉนด แผนที่แบบ แผนผัง สัญญา ค าร้อง เป็น

ต้น 

การระบุชั้นความเร็วของหนังสือราชการ หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติเป็น 

หนังสือที่ต้องจัดส่งและด าเนินการทางสารบรรณ ด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น ๓ ประเภท 

คือ  

๑. ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีท่ีได้รับหนังสือนั้น  

๒. ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว  

๓. ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะท าได ้ทั้งนี้ให้ระบุชั้นความเร็วด้วย 

อักษรสีแดง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 

๑. หนังสือมอบอ านาจ 

ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือ 

 
 

       
 

หนังสือมอบอ านาจ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

                              ๑  ถนนอู่ทองนอก  เขตดุสิต         

                                                                                                กรุงเทพฯ  ๑๐๓๐๐ 

ข้าพเจ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย .......................... อธิการบดีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา อยู่ที่.....................................................   

ขอมอบอ านาจให้ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เลขที่บัตรประชาชน .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .อยู่บ้านเลขที่ 
.............................................ผู้มีอ านาจท าการแทนข้าพเจ้าในการ..................................................  

๑. เพ่ือ............................................................ 

เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานแล้ว 

ลงชื่อ ........................................................... ผู้มอบอ านาจ  
        (...........................................................)  

ลงชื่อ ........................................................... ผู้รับมอบอ านาจ  
        (............................................................) 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าลายมือชื่อ หรือลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้มอบอ านาจจริง 

ลงชื่อ ........................................................... พยาน  
               (.............................................)  

ลงชื่อ ........................................................... พยาน 
             (.............................................) 



๑๒ 

 

 
 

๒. ค าสั่งขออนุมัติเบิกเงินบริจาค  

บันทกึข้อความ   
 

 

ส่วนราชการ   วทิยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
                                        

ที่      ……………. 
 

   วนัที่    ………………… 
  

 

เร่ือง   ขออนุมติัเบิกเงินบริจาค 
 

 

เรียน   อธิการบดี 

ตามท่ี…………………………………………………………………………………………………………………..ได้รับอนุญาตให้
เป็น……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
สาขา…………………………………… ในสาขาอาชีพ…………………………………………………………. นั้น 

ในปีการศึกษา ……………………. ทางวิทยาลัยได้…………………………………………………… ในสาขาอาชีพ
ดังกล่าว โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์……………………………………………… จ านวน ……… คน เป็นผลให้ทาง…………………. 
ผู้จัดการทดสอบได้รับเงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือเพ่ือ…………………. ตามประกาศ……………………….. เรื่อง 
………………………………….. จ านวน …………………….. (จ านวนเงินเป็นตัวอักษร)  โดยเบิกจ่ายจากรหัสกองทุน 
……….. กองทุนทั่วไป-ภาคปกติ กิจกรรม …………. โครงการ………………. - ……………….. 
หนว่ยงาน  ………………………. แหล่งเงิน ……. เงิน…………. (ตามเอกสารแนบ)  โดยท าเช็คสั่งจ่าย………………….. 

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางวิทยาลัยจึงขออนุมัติเบิกเงิน ดังกล่าว เพ่ือ
ใช้พัฒนา......................................................................  ต่อไป 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

 

๓. อนุญาตให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 
 
    
 
 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   ที ่

เรื่อง อนุญาตให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 
 

 
  เนื่องด้วย…………………………… ได้จัดโครงการ………………………………. ระหว่างวันที่ 
…………………………….. ณ ……………………………………… นั้น 
 

 อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงอนุญาตให้บุคลากรดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 
 ๑. ………………………………………………………………………………………………………….. 

 ๒. ………………………………………………………………………………………………………….. 
 ทั้งนี้ เพื่อเดินทางไปราชการในวันที่ ……………………………. ณ ………………… ทั้งนี้

ค่าใช้จ่ายจากการเดินทางไปราชการในครั้งนี้ ให้เบิกจ่ายตามระเบียบจากงบประมาณ
ของ…………………………………………………….  

 
สั่ง ณ วันที่ …………………………. 
 
 

        ลงชื่อ................................................................ 
              (รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย) 
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 



๑๔ 

 

 
 

๔.  โครงการอบรมดูงาน ……………………………………………………. 

 

 

 

โครงการอบรมดูงาน ………………………………………………………….. 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

โครงการอบรมดูงาน ……………………………………………………………………………………………………. 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ด้วย……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ด้วยเหตุนี้ ……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๓.๒ ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๓.๓ ………………………………………………………………………………………………………………………

 ๓.๔ ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔. เป้าหมาย 

 ๔.๑ ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๔.๒ ……………………………………………………………………………………………………………………… 



๑๕ 

 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๖. สถานที ่

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๗. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๘. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๙. การประเมินผล 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๑๐. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

 ๑๐.๑ จัดท ารายละเอียดโครงการ 

 ๑๐.๒ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

 ๑๐.๓ จัดเตรียมเอกสารส าหรับโครงการ 

 ๑๐.๔ การด าเนินโครงการ 

 ๑๐.๕ ประเมินและสรุปความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑๑. ขัน้ตอนการสมัครและลงทะเบียน  

 ๑๑.๑ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ๑๑.๑.๑ ใบสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมกรอกข้อความสมบูรณ์ 

  ๑๑.๑.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

  ๑๑.๑.๓ ส าเนาหนังสือเดินทาง 

  ๑๑.๑.๔ เงินค่าลงทะเบียน โดยค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถ

เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัดได้ตามระเบียบราชการ 



๑๖ 

 

 
 

 ๑๑.๒ …………………………….. จะไม่คืนค่าลงทะเบียนให้หลังจากออกใบเสร็จรับเงิน ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทั้งสิ้น 

 ๑๑.๓ ……………………………… จะพิจารณารับสมัครตามล าดับก่อนหลัง โดยถือตามการช าระ

เงินค่าลงทะเบียน อนึ่ง ถ้าผู้เข้ารับการอบรมเต็มตามจ านวนที่ก าหนด ไว้ก่อนเปิดรับ

สมัคร……………………จะปิดรับสมัครทันที      

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๒.๑ ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๑๒.๒ ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๑๒.๓ ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๑๒.๔ ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๑๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

(…………………………………….) 

  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

(………………………………………) 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

              ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 

 

 



๑๗ 

 

 

๕. บันทึกข้อความขอซื้อขอจ้าง 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ .............................................................................  

ที ่ ..........................             วันที ่ ……………………….. 

เรื่อง    ขออนุมัติจ้าง................................ 

เรียน   คณบดี 

 ด้วยงาน.....................................มีความประสงค์จะขอจ้าง.....................  เพ่ือ
..................................... วันที่ .......................................... ณ ..................................................... ซ่ึง

ได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานโครงการ......................................... จ านวน …………... บาท งานพัสดุได้
ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้างตามเสนอ และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ ข้อ ๗๙ ข้อ ๒๕ (๕) และ
กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท า 
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑ และ
ข้อ ๕  จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้ 

  ๑. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้าง คือ เพ่ือ............................ โครงการ
.............................................. วันที่ .............................................. ณ .............................................. 

         ๒. รายละเอียดและงานที่จะจ้างคือ .............................................................  

  ๓. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน …………. บาท 

  ๔. วงเงินที่จะขอจ้างครั้งนี้ .........................  บาท (..........................................) 

  ๕. ก าหนดเวลาท างานแล้วเสร็จภายใน ...... วัน นับถัดจากวันลงนามอนุมัติ 

  ๖. จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ

ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

         ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา 



๑๘ 

 

 
 

  ๘. ข้อเสนออ่ืน ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ 

 
 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  ๑. อนุมัติจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น 

  ๒. อนุมัติแต่งตั้ง ................................................. กรรมการ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ 
 
 
 
  

 
             (........................................) 

      นักวิชาการพัสดุ 
 

        
    (........................................) 

                                                              หวัหนา้ส านักงาน ........................................ 
 
           อนุมัต ิ
 
   

      (......................................) 
                                                               .................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

 

๖. บันทึกข้อความน าส่งเงิน 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ................................................................  

ที ่ .............                วันที ่ ……………………….. 

เรื่อง    ขอน าส่งเงิน บัญชีแยกประเภทเงินรับฝากโครงการความร่วมมือทางวิชาการ..... ภาคเรียนที่ 

..... ประจ าปีการศึกษา ......................... 

เรียน   อธิการบดี 

 อ้างถึงเอกสารเลขท่ี .......................... ลงวันที ่........... มิถุนายน .............. เรื่อง ขออนุมัติเปิด

บัญชีแยกประเภทเงินรับฝากโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

................................................................ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดบัญชีแยกประเภทเงินรับฝาก

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง …………………………………………………………… นั้น  

                      ในการนี้ทางบริษัทฯได้ด าเนินการโอนค่าบ ารุงการศึกษาผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที ่.......................... เพ่ือเข้าบัญชีแยกประเภทรับฝากโครงการ

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ……………………………………………… (ตามเอกสารแนบ) โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

๑.เอกสารโอนเงิน ……………………………………………………   จ านวนเงิน 

…………………. บาท (………………………………..) เมื่อวันที่  ………………………………………    

๒.เอกสารโอนเงิน ……………………………………………………   จ านวนเงิน 

…………………. บาท (………………………………..) เมื่อวันที่  ………………………………………    

  ๓.เอกสารโอนเงิน ……………………………………………………   จ านวนเงิน 

…………………. บาท (……………….……………….) เมื่อวันที่  ………………………………………    



๒๐ 

 

 
 

๔.เอกสารโอนเงิน ……………………………………………………   จ านวนเงิน 

…………………. บาท (………………………………..) เมื่อวันที่  ………………………………………    

รวมเป็นเงิน ……………………………. บาท 

(…………………………………….)                           

…………………………………………………………………………… ได้ด าเนินการโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

(ตามเอกสารแนบการโอนเงิน) และทางบริษัทฯ ขอความอนุเคราะห์ให้จัดท าใบเสร็จบริจาคค่าบ ารุง

การศึกษาโดยแยกใบเสร็จตามบริษัทท่ีสั่งจ่ายเช็คในการนี้ 

                      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

 

๗. การขอยืมอุปกรณ์ 

แบบฟอร์มขอยืม-คืนอุปกรณ์ของหน่วยงาน 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
                                                 วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ. .................   

เรียน  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ 

ข้าพเจ้า………………………………………………………………..…ต าแหน่ง…………………………………….. 

 ภาควิชา/หน่วยงาน......................................................เบอร์โทรศัพท์……………………… 

 มีความประสงค์ขอยืมอุปกรณ์ของหน่วยงานอาคารสถานที่ ดังรายการต่อไปนี้ 
โดยขอยืมระหว่างวันที่..............................................  ถึงวันที.่.................................................. 
เพ่ือใช้ในงาน/โครงการ......................................................... ณ สถานที่............................................... 

 

     ลงชื่อ............................................ผู้ขอยืมอุปกรณ์ 

                                                         (..........................................................) 
 
หมายเหตุ  
1.หากมีการช ารุด/เสียหาย ของในรายการที่ยืมไป ผู้ยืมจัดต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทุก
กรณี 
2.ก่อนส่งคืน ตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์ก่อนส่งคืน 
3.หากเจ้าทีไ่ม่ว่างให้ผู้ขอยืมอุปกรณ์จัดเป็นผู้มารับและส่งคืนเอง 

 

ล าดับ รายการ จ านวน หมายเหตุ 

    

    

    

    

    



๒๒ 

 

 
 

การรับและส่งหนังสือ 

การรับหนังสือ  

การรับหนังสือ ได้แก่การรับและเปิดซองหนังสือ ลงเวลา ลงทะเบียน และควบคุม จ าหน่าย

หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก ไปให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและติดตามเรื่อง  

ขั้นตอนในการรับหนังสือ  

๑. ตรวจสอบหนังสือท่ีเข้ามา  

๒. แยกประเภทหนังสือ  

๓. จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนเพ่ือด าเนินการก่อนหลัง  

๔. เปิดซองและตรวจเอกสาร  

๕. ประทับตรารับหนังสือ  

๖. ลงทะเบียนรับหนังสือ  

๗. ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ 

 

การส่งหนังสือ  

หนังสือที่จะส่งออกไปนอกหน่วยงาน ได้แก่ หนังสือที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องท าเสร็จเรียบร้อย

แล้ว และน าเสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจลงนามเพ่ือด าเนินการส่งออก  

ขั้นตอนในการส่งหนังสือ  

๑. หน่วยงานเจ้าของเรื่องตรวจสอบความเรียบร้อย เช่น ผู้บังคับบัญชาลงนามเรียบร้อย แล้ว 

เอกสารที่จะส่งไปด้วยครบถ้วน เมื่อตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานสารบรรณ 

กลางเพ่ือ ส่งออก  

๒. ลงทะเบียนส่งหนังสือในทะเบียนหนังสือส่ง  

๓. ลงเลขท่ีและวันเดือนปีในหนังสือที่จะส่งอออก และส าเนาคู่ฉบับให้ตรงกับเลขทะเบียน ส่ง

และวันเดือนปีในทะเบียนหนังสือส่ง ตามข้อ ๒.๔ ตรวจสอบความเรียบร้อย  

๕. บรรจุซอง ปิดผนึกและจ่าหน้าซอง  

๖. น าส่งผู้รับทางไปรษณีย์หรือโดยเจ้าหน้าที่น าสาร  

๗. คืนส าเนาคู่ฉบับพร้อมต้นเรื่องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องหรือหน่วยเก็บ 

 
 
 
 



๒๓ 

 

 

หนังสือราชการลับ 
ส าหรับหนังสือราชการลับ ในระเบียบงานสารบรรณไม่ได้กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้

เพราะระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ก าหนดให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ

อยู่แล้ว โดย เฉพาะที่เกี่ยวกับหนังสือราชการลับ ได้ก าหนดชั้นความลับของหนังสือออกเป็น ๓ ชั้น คือ 

ลับที่สุด ลับมาก ลับ  

๑. ลับที่สุด ได้แก่ความลับที่มีความส าคัญที่สุดเกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุหรือบุคคลซึ่งหาก

ความลับ ดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะท าให้เกิดความ

เสียหายหรือเป็นภยันตรายต่อความมั่นคง ความปลอดภัย หรือความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ  

หรือพันธมิตรอย่างร้ายแรงที่สุด  

๒. ลับมาก ได้แก่ความลับที่มีความส าคัญมากเกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุหรือบุคคล ซึ่งถ้าหาก

ความลับดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะท าให้เกิดความ

เสียหาย หรือเป็นภยันตรายต่อความมั่นคง ความปลอดภัยของประเทศชาติหรือพันธมิตรหรือความ

เรียบร้อยภายในราชอาณาจักรอย่างร้ายแรง  

๓. ลับ ได้แก่ความลับที่มีความส าคัญเกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุหรือบุคคล ซึ่ง ถ้าหากความลับ 

ดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบจะท าให้เกิดความเสียหาย 

ต่อ ทางราชการ หรือเกียรติภูมิของประเทศชาติหรือพันธมิตรได้ 

 
การเก็บรักษา และท าลายหนังสือ  

แบ่งประเภทการเก็บออกเป็น ๓ ประเภท คือ  

การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือท่ียังปฏิบัติไม่เสร็จ ให้อยู่ในความ รับผิดชอบของ

เจ้าของเรื่อง 

การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ 

เจ้าของเรื่อง 

การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่

จ าเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจ า ไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บของ ส่วนราชการ

ตาม ระเบียบ สารบรรณ ให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศ  

การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่มีอะไรที่ 

จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก การเก็บหนังสือประเภทนี้เป็นการเก็บไว้เพ่ือรอการท าลาย อายุการเก็บหนังสือ 

ระเบียบงานสารบรรณได้ก าหนดอายุการเก็บหนังสือไว้ว่า โดยปกติให้เก็บหนังสือต่างๆไว้ไม่น้อยกว่า 

๑๐ ปี เว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้  



๒๔ 

 

 
 

๑. หนังสือต้องสงวนเป็นความลับให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย 

แห่งชาติ 

๒. หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดีส านวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวน หรือ 

หนังสืออ่ืนใดที่ได้มีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนก าหนดไว้เป็นพิเศษแล้ว การเก็บให้เป็นไปตาม

กฎหมาย และระเบียบแบบแผนว่าด้วยการนั้น  

๓. หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีสถิติหลักฐานหรือเรื่องที่ 

ต้องใช้ส าหรับศึกษาค้นคว้า หรือหนังสืออ่ืนในลักษณะเดียวกันให้เก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการ

ตลอดไป หรือตามท่ีกองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรก าหนด  

๔. หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่ส าเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อ่ืนให้ เก็บไว้ไม ่

น้อยกว่า ๕ ปี 

๕. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความส าคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจ า 

เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๖.  หนังสือที่เก่ียวกับการเงินซึ่งมิใช่เอกสารสิทธิโดยปกติหนังสือทางการเงินต้องเก็บไว้ไม่ 

น้อยกว่า ๑๐ ปีบางกรณีหรือบางเรื่องแม้จะครบก าหนด ๑๐ ปีแล้ว อาจจะยังไม่สามารถขอท าลายได้

เนื่องจาก ยังต้องเก็บไว้เพ่ือรอการตรวจสอบหรือเก็บไว้เป็นหลักฐาน อย่างไรก็ตามในกรณีหนังสือที่ 

เกี่ยวกับการเงินซึ่ง มิใช่เอกสารสิทธิหากเห็นว่า ไม่มีความจ าเป็นต้องเก็บไว้ถึง ๑๐ ปีให้ท าความตกลง

กับ กระทรวงการคลังเพื่อขอท าลายได้ 
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ภาคผนวก 
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ตัวอย่างหนังสือ 

 
 

 



๒๗ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

 
 

 
 

 

 

 



๒๙ 
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