จัดทำโดยสำนักงำนเลขำนุกำรกรม
ไตรรัตน์ ดีส่นุ หัวหน้ ำฝ่ ำยสำรบรรณ พ.ศ.2561

ความหมายของงานสารบรรณ
งานสารบรรณ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ให้ความหมายของงานสารบรรณว่า เป็ น
งานที่เกีย่ วกับ การบริหารงานเอกสาร คืองานที่เกีย่ วข้ องกับการบริหารจัดการที่เกีย่ วข้ องกับเอกสารทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การ
ร่ างหนังสือ รับ-ส่ งหนังสือการออกเลขรับ-ส่ งหนังสือ การเก็บรักษา รวมทั้งการทาลายหนังสือเมื่อไม่ ใช้ ประโยชน์

ความสาคัญของงานสารบรรณ
งานสารบรรณ มีความสาคัญหน่ วยงานราชการเป็ นอย่างยิง่ ตั้งแต่แต่ต้นนา้ จนถึงปลายนา้ ตั้งแต่การร่ างหนังสือ
ตรวจสอบความถูกต้ อง ออกเลขรับ-ส่ งหนังสือ การเก็บรักษา จนถึงการทาลาย หนังสือราชการ จะถูกต้ องสวยงาม และ
เป็ นที่เชิดหน้ าชูตาได้ บ่ งบอกถึงความน่ าเชื่อถือแก่หน่ วยงานนั้น ๆ ก็ขนึ้ อยู่กบั งานสารบรรณ

ประเภทของหนังสื อราชการ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยงาน สารบรรณ พ.ศ. 2526 ระบุใว้ว่า งานสารบรรณเป็ นงานที่เกีย่ วข้ องกับหนังสือ
ราชการ ประเภทต่ างๆ ซึ่งแบ่ งได้ 6 ชนิด คือ ในที่นีจ้ ะยกตัวอย่ างหนังสือที่ใช้ บ่อย ๆ มี 3 ชนิด คือ

หนังสื อภายนอก เป็ นหนังสือติดต่อระหว่างส่ วนราชการ มีตราครุฑ อยู่ตรงกลางขนาดความสู ง2.5-3
เซ็นติเมตรหรือส่ วนราชการไปถึงหน่ วยงานอืน่ ๆ ซึ่งมิใช่ ส่วนราชการหรือ หรือจากหน่ วยงานราชการถึงบริษทั ฯ ห้ าง
ร้ าน ฯ
ส่ วนประกอบหนังสือมี 4 ส่ วน
1. ส่ วนหัวหนังสือ ประกอบด้ วย
1.1 ลาดับชั้นความลับ (ถ้ ามี) มี 3 ลาดับ ได้ แก่ ลับ ลับมากและ ลับที่สุด
1.2 ลาดับชั้นความเร่ งด่ วน (ถ้ ามี) มี 3 ลาดับ ได้ แก่ ด่ วน ด่ วนมาก และด่วนที่สุด
1.3 ที่ สาหรับไว้ใส่ รหัสด้ วยพยัญชนะ (ตัวอักษรย่ อของส่ วนราชการ) ตามด้ วยเลขประจา ของเจ้ าของเรื่อง
/ เลขทะเบียนหนังสือส่ งออก เช่ น ที่ กษ1001/001
1.4ส่ วนราชการเจ้ าของหนังสือ สาหรับใส่ ชื่อส่ วนราชการ สถานที่ราชการเจ้ าของหนังสือนั้น พร้ อมที่อยู่ของส่ วน
ราชการไว้ด้านขวามือของหนังสือ เช่ น กรมส่ งเสริมการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุงเทพ ฯ 10900

การพิมพ์ข้อ1.3 ข้ อ 1.4 จะต้ องอยู่ระดับทีเ่ ล็บครุฑ และ1.5 วันที่ ให้ ใส่ ตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปี พุทธศักราช ที่
ออกหนังสื อ เช่ น 16 เมษายน 2556 โดยตัวเลขวันทีจ่ ะต้ องอยู่ระยะตรงหางครุฑ
1.6 เรื่อง สาหรับใส่ ชื่อเรื่องทีเ่ ป็ นใจความสั้ นทีส่ ุ ดของหนังสื อฉบับนั้น ถ้ าเป็ น หนังสื อโต้ ตอบต่ อเนื่องให้ ใส่ เรื่องของ
หนังสื อฉบับเดิม

1.7 คาขึน้ ต้ น ให้ ใช้ คาขึน้ ต้ นตามฐานะของผู้รับหนังสือ ตามด้ วยชื่อตาแหน่ งของผู้ลงนามในหนังสือที่มี
มาถึง หรือชื่อบุคคล โดยตรง กรณีที่มีถงึ ตัวบุคคลไม่ เกีย่ วกับตาแหน่ งหน้ าที่
1.8 อ้างถึง กรณีมีหนังสือที่เคยติดต่ อกันมาก่อนหน้ านีแ้ ล้ว โดยให้ ลงชื่อส่ วนราชการเจ้ าของหนังสือ เลขที่
หนังสือ วันที่ เดือน ปี ของหนังสือนั้น รวมทั้งชั้นความลับและชั้นความเร็วในฉบับเดียวกัน ให้ ระบุช้ันความลับก่อนชั้น
ความเร็ว เช่ น อ้างถึง หนังสือกรมส่ งเสริมการเกษตร ลับมาก ด่ วนที่สุด ที่ กษ1001/1234 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ น
ต้ น
1.9 สิ่งที่ส่งมาด้ วย หมายถึง สิ่งของ หรือเอกสาร ที่ส่งไปพร้ อมกับหนังสือนั้น โดย ระบุจานวนเอกสารที่
ส่ งไปด้ วย เช่ น สิ่งที่ส่งมาด้ วย สรุปรายงานการประชุม จานวน 3 หน้ า เป็ นต้ น

2.ส่ วนของข้ อความทีเ่ ป็ นเนือ้ หาคือ เป็ นข้ อความทีผ่ ู้เขียนหนังสื อแจ้ งความจานง ทีม่ ี หนังสื อไปยังผู้รับหนังสื อซึ่งอาจมีย่อหน้ าเดียวหรือ
หลายย่ อหน้ าก็ได้ กรณีมหี ลายย่ อหน้ า ๆ แรกให้ สื่อภาพรวม และย่ อ หน้ าต่ อไปเป็ นการขยายความ โดยหนึ่งย่ อหน้ าให้ มีหนึ่งประเด็น
2.1 ถ้ าเป็ นหนังสื อฉบับแรก ขึน้ ต้ นว่ า “ด้ วย” หรือ “เนื่องจาก”
2.2 ถ้ าเป็ นหนังสื อทีเ่ คยติดต่ อกันมาก่อน ส่ วนมากจะ ใช้ คาว่ า “ตาม” “ตามที”่ จากนั้นสรุปใจความ ให้ ครอบคลุมเนือ้ หา
สาคัญของหนังสื อฉบับทีอ่ ้างถึงแล้ว ลงท้ ายด้ วยคาว่ า “นั้น” แล้วจึงขึน้ ย่ อหน้ าใหม่ เขียนข้ อความทีส่ ื บเนื่อง หรือผลต่ อเนื่องกับหนังสื อที่
อ้างถึงนั้น ว่ าดาเนินการอะไรไปบ้ างแล้ว เพือ่ เชื่อมโยงวัตถุประสงค์ ในย่อหน้ าต่ อไป
3 ส่ วนของข้ อความทีแ่ สดงความประสงค์ คือ แสดงความมุ่งหมายทีม่ หี นังสื อไปว่ าประสงค์ จะให้ ผู้รับหนังสื อทาอะไร อย่ างไร เช่ น - เพือ่
ทราบ - เพือ่ พิจารณา - เพือ่ สั่ งการ - เพือ่ ยึดถือปฏิบัติ - เพือ่ อนุมตั ิ
4. คาลงท้ าย ต้ องใช้ คาลงท้ ายตามฐานะของผู้รับหนังสื อตามระเบียบงานสาร บรรณ เช่ น บุคคลธรรมดา ใช้ คาว่ า ขอแสดงความนับถือ
เป็ นต้ น
4.1 ลงชื่อ ลงลายมือชื่อเจ้ าของหนังสื อ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้ าของลายมือชื่อ ไว้ ใต้ ลายมือชื่อ
4.2 ตาแหน่ ง ใส่ ตาแหน่ งของเจ้ าของหนังสื อ
4.3 ชื่อส่ วนราชการเจ้ าของเรื่อง ใส่ ชื่อส่ วนราชการเจ้ าของหนังสื อ
4.4 โทรศัพท์ ใส่ หมายเลขโทรศัพท์ ของส่ วนราชการเจ้ าของหนังสื อ
4.5 โทรสาร ใส่ หมายเลขโทรสารส่ วนราชการเจ้ าของหนังสื อ
4.6 e-mail ใส่ ทอี่ ยู่ e-mail เจ้ าของหนังสื อ เพือ่ ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่ อส่ งข้ อมูลภายหลัง

รูปแบบหนังสื อภายนอก

ตัวอย่ างหนังสื อภายนอก

หนังสื อภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการทีม่ คี วามซับซ้ อนน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็ นหนังสือทีต่ ิดต่ อภายในกระทรวง ทบวง
กรม จังหวัด และหน่ วยงานเดียวกัน ใช้ เป็ นกระดาษบันทึกข้ อความตามแบบ ทีก่ าหนดไว้ ซึ่งแตกต่ างจากหนังสื อภายนอก บันทึก
ข้ อความจะกล่าวถึง อ้างถึงและสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยไว้ ในส่ วน ข้ อความ จะไม่ ยกขึน้ เป็ นหัวข้ อ และหนังสื อภายในจะไม่ มคี าลงท้ าย เป็ นต้ น
หนังสื อภายใน ประกอบไปด้ วยโครงสร้ าง 3 ส่ วน คือ
1. ส่ วนหัวหนังสื อ จะใช้ กระดาษ บันทึกข้ อความ (อยู่ตรงกึง่ กลางกระดาษ) และมีครุฑ ขนาด 1.5 ซม. อยู่ด้านซ้ ายมือเหนือส่ วนราชการ
และมีส่วนสาคัญประกอบด้ วย
1.1 ชื่อส่ วนราชการเจ้ าของหนังสื อ หรือหน่ วยงานทีอ่ อกหนังสื อ ถ้ าส่ วนราชการ ทีอ่ อกหนังสื ออยู่ในระดับกรมขึน้ ไป ให้
ใส่ ชื่อส่ วนราชการทั้งระดับกรมและสานัก/กอง ถ้ าส่ วนราชการทีอ่ อก หนังสื ออยู่ต่ากว่ ากรมลงมา ให้ ใส่ ชื่อสานัก/กอง พร้ อมทั้งหมายเลข
โทรศัพท์ โทรสาร และหมายเลขภายใน
1.2 ที่ ให้ ใส่ รหัสด้ วยพยัญชนะ (ตัวย่ อส่ วนราชการ) เลขประจาของเจ้ าของเรื่อง และเลขทะเบียนหนังสื อส่ งเรียง
ตามลาดับจนสิ้นปี ปฏิทนิ แล้วเริ่มนับใหม่ ในปี ต่ อไป เช่ น ที่ กษ 1001/2561 เช่ นเดียวกับหนังสื อภายนอก
1.3 วันที่ ให้ ใส่ ตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปี พุทธศักราช ทีอ่ อกหนังสื อ เช่ น 16 เมษายน 2556
เช่ นเดียวกับหนังสื อภายนอก
1.4 เรื่อง ให้ ใส่ เรื่องย่ อทีเ่ ป็ นใจความสั้ นทีส่ ุ ดของหนังสื อฉบับนั้น ในกรณีทเี่ ป็ น หนังสื อต่ อเนื่องโดยปกติให้ ลงเรื่องของ
หนังสื อฉบับเดิม เช่ นเดียวกับหนังสื อภายนอก
1.5 คาขึน้ ต้ น ให้ ใช้ คาขึน้ ต้ นตามฐานะของผู้รับหนังสื อ (รายละเอียดกาหนดไว้ ท้ ายภาคผนวก 2 ของระเบียบงานสาร
บรรณ) ตามด้ วยชื่อตาแหน่ งของผู้ลงนามในหนังสื อทีม่ มี าถึง หรือชื่อบุคคล โดยตรง กรณีทมี่ ถี ึงตัวบุคคลไม่ เกีย่ วกับตาแหน่ งหน้ าที่
เช่ นเดียวกับหนังสื อภายนอก

2.2 ข้ อความ เป็ นส่ วนเนือ้ หาทีม่ ใี จความสาคัญของเรื่องทีช่ ัดเจนและเข้าใจง่าย ประกอบไปด้วย
2.1 ต้ นเรื่องหรือเรื่องเดิม กรณีเป็ นเรื่องใหม่ ยงั ไม่ เขียนติดต่ อกันมาก่อน ในเรื่องนั้น ให้ ใช้ คาว่ า “ต้ นเรื่อง” ถ้ า
เรื่องนั้นมีการเขียนติดต่ อกันมาก่อนแล้วให้ ใช้ คาว่ า “เรื่องเดิม” โดยสรุปความเป็ นมาของเรื่อง เดิมอย่ างย่ อว่ าเป็ นมาเป็ น
อย่ างไร
2.2 ข้ อเท็จจริง เป็ นการอธิบายให้ ทราบถึงสาเหตุทเี่ ป็ นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็ นผลสื บเนื่องหรือมีความเกีย่ วข้ อง
กับเรื่องเดิม
2.3 ข้ อกฎหมาย เป็ นการอ้างถึงข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องโดยสั งเขป โดยไม่ ต้องคัดลอกมาทั้งหมดเป็ นรายมาตรา
แต่ ในกรณีทไี่ ม่ มขี ้ อกฎหมายก็ไม่ ต้องมีข้อนี้ (กรณีมเี นือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับกฎหมาย)
2.4 ข้ อพิจารณา เป็ นการสรุปเนือ้ หาสาคัญทีเ่ สนอให้ ผู้บังคับบัญชา พิจารณาประกอบการตัดสิ นใจ กรณีทเี่ ป็ น
เรื่องทีไ่ ม่ ย่ งุ ยากซับซ้ อน
2.5 ข้ อเสนอ เป็ นการชี้ประเด็นเสนอให้ ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่ งการ เช่ น เพือ่ ทราบ เพือ่ ให้ ความเห็นชอบ เพือ่
อนุมตั ิ เพือ่ ลงนาม ฯลฯ

2.3 ลงชื่อและตาแหน่ ง ลงชื่อเจ้าของหนังสือ พร้ อมระบุตาแหน่ ง
หมายเหตุ
• ขนาดครุฑของหนังสื อภายในหรือบันทึกทีใ่ ช้ กระดาษบันทึกข้ อความ กาหนดขนาดครุฑเท่ ากับ 1.5 เซนติเมตร
• ขนาดของหัวกระดาษ “บันทึกข้ อความ” ให้ ใช้ ตัวอักษรขนาด 30 – 33 พ. ตัวหนา ส่ วนหัวหนังสื อ
• ส่ วนราชการ ที่ เรื่อง ใช้ ตัวอักษรขนาด 16 พ. ตัวหนา

รูปแบบหนังสือภำยในชนิดเสนอผูบ้ ริหำร

ตัวอย่ำงหนังสือภำยในชนิดเสนอผูบ้ ริหำร

ตัวอย่ำงหนังสือภำยในกรมฯ กองฯ

ตัวอย่ำงหนังสือภำยในกรมฯ กองฯ

หนังสื อประทับตรา คือ หนังสือติดต่อราชการทีใ่ ช้ ตราประทับแทนการลงชื่อของหัวหน้า ส่ วนราชการระดับกรมขึน้ ไป
โดยให้ หัวหน้ าส่ วนราชการระดับกองหรือผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมายจากหัวหน้ าส่ วนราชการ ระดับกรมขึน้ ไป เป็ นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่ อ
กากับตรา โดยใช้ ได้ ท้งั ระหว่ างส่ วนราชการกับส่ วนราชการ หรือ กับหน่ วยงานทีไ่ ม่ ใช่ ส่วนราชการ และกับบุคคลภายนอก เฉพาะ
กรณีทไี่ ม่ ใช่ เรื่องสาคัญ เช่ น
- การขอรายละเอียดเพิม่ เติม
- การส่ งสาเนาหนังสื อ สิ่ งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
- การตอบรับทราบทีไ่ ม่ เกีย่ วกับราชการสาคัญหรือการเงิน
- การแจ้ งผลงานทีไ่ ด้ ดาเนินการไปแล้วให้ ส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้ องทราบ
- การเตือนเรื่องทีค่ ้ าง
- เรื่องทีห่ ัวหน้ าส่ วนราชการระดับกรมขึน้ ไปกาหนดโดยทาเป็ นคาสั่ งให้ ใช้ หนังสื อประทับตรา โครงสร้ างของ
หนังสื อประทับตรา ประกอบด้ วยส่ วนสาคัญ 4 ส่ วน หรือ 3 ส่ วน แล้วแต่ กรณีดังนี้ 1)
1.ส่ วนหัวหนังสื อ
1.1 ลาดับชั้นความลับ (ถ้ ามี)ลาดับชั้นความลับมี 3 ลาดับ ได้ แก่ ลับ ลับมากและลับทีส่ ุ ด
1.2 ลาดับชั้นความเร่ งด่ วน (ถ้ ามี) ลาดับชั้นความเร่ งด่ วนมี 3 ลาดับ ได้ แก่ ด่ วน ด่ วนมาก และด่ วนทีส่ ุ ด
1.3 ที่ ให้ ใส่ รหัสด้ วยพยัญชนะ (ตัวย่ อส่ วนราชการ) เลขประจาของเจ้ าของเรื่อง และ เลขทะเบียนหนังสื อส่ งเรียง
ตามลาดับจนสิ้นปี ปฏิทนิ แล้วเริ่มนับใหม่ ในปี ต่ อไป เช่ น ที่ กษ1002/2518
1.4 คาขึน้ ต้ นใช้ คาว่ า “ถึง” ให้ ระบุชื่อส่ วนราชการหรือบุคคลทีจ่ ะมีหนังสื อไปถึง เช่ น ถึง สานักงานส่ งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา

2.ส่ วนของข้ อความ ทีเ่ ป็ นเหตุหรือจุดประสงค์ ทมี่ หี นังสื อไป การเขียนเหตุหรือจุดประสงค์ ทีม่ หี นังสื อไปอาจเขียนแยกกันคน
ละย่ อหน้ า หรือเขียนรวมไว้ ในย่ อหน้ าเดียวกับ โดยไม่ ต้องขึน้ ย่ อหน้ าใหม่ กไ็ ด้ เพราะส่ วนมากจะมีข้อความสั้ นๆ หรือบางครั้งมี
แต่ จุดประสงค์ ทมี่ หี นังสื อไปโดยไม่ ต้องอ้างเหตุทตี่ ้ องมีหนังสื อไป
3. ส่ วนท้ ายหนังสื อ ประกอบด้ วย ชื่อส่ วนราชการทีส่ ่ งหนังสื อออก ชื่อย่ อของผู้ได้ รับ มอบหมายจากหัวหน้ าส่ วนราชการกากับ
ตรานั้นแทน วันเดือนปี ทีอ่ อกหนังสื อ ใช้ ตราส่ วนราชการประทับ การระบุชื่อส่ วนราชการเจ้ าของเรื่องและหมายเลขโทรศัพท์
ในส่ วนท้ ายหนังสื อ เช่ นเดียวกับหนังสื อภายนอก หนังสื อประทับตราใช้ กระดาษครุฑ ซึ่งอาจเป็ นกระดาษตราครุฑนูน หรือ
ครุฑปั้ม หรือครุฑพิมพ์จาก คอมพิวเตอร์ ขนาดครุฑสู ง 3 เซนติเมตร และครุฑควรอยู่กงึ่ กลางหน้ ากระดาษ ตราส่ วนราชการ
ประทับใช้ หมึกสี แดง

ตัวอย่ างหนังสื อประทับตรา

