
 

 

คู่มือการปฏิบัตงิาน 

การรับ – ส่งหนังสือราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย 

สถาบันศิลปวฒันธรรมเฉลิมพระเกยีรติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

พ.ศ. 2558 
 



 

ค าน า 

การรับ – ส่งหนังสือราชการ เป็นส่วนหนึ่งของงานสารบรรณ ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2556 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานการรับ-ส่งหนังสือราชการ ตั้งแต่การด าเนินการจัดพิมพ์เอกสาร หนังสือ
ราชการ ไปจนถึงการส่งเอกสารหนังสือราชการออกสู่ภายนอกหน่วยงาน และ ขั้นตอน           
การรับเอกสาร หนังสือราชการจากหน่วยงานภายนอก เพื่อคัดแยกให้แก่บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานการรับ - ส่งหนังสือราชการฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและผู้สนใจท่ัวไป ได้น าไปศึกษาเพื่อพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การท างานยิ่งขึ้นไป 

 

คณะผู้จัดท า 
                                                                             2558 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

หัวข้อ                   หน้า 

 ความหมาย “งานสารบรรณ”       1 

 การรับหนังสือ         2 

  วัตถุประสงค์ของการรับหนังสือราชการ    3 

  ขั้นตอนการรับหนังสือ       4 

 การส่งหนังสือ         5 

  ขั้นตอนการส่งหนังสือ       7 

  ตัวอย่างการลงส่งเอกสารภายใน     12 

 เอกสารอ้างอิง 

  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2548 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค าสั่ง สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ที่    0010  / 2559 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการรับ-ส่งหนังสือราชการ 
........................................................ 

ด้วยสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยรามค าแหงได้ตระหนักถึง 
ความส าคัญและความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดท าระบบการบริหารงานของหน่วยงาน เพ่ือจัดระบบ
หน่วยงานให้มีคุณภาพทางวิชาการและมีมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับต่อสังคมภายในและภายนอกต่อไปใน
อนาคต นั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าระบบการบริหารงานซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ สถาบัน 
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าหน้าที่ควบคุม ดูแล และด าเนินการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานการรับ-ส่งหนังสือราชการ ดังต่อไปนี้ 

 
1. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม  ประธาน   
2. นางสาววไลพรรณ  อาจารีวัฒนา  กรรมการ 
3. นางสาววิลาสิน ี สุขสวัสดิ์   กรรมการ 
4. นายไพศาล  ศรีเปารยะ   กรรมการ 
5. ว่าที่ร้อยเอกชัยยงค์  ตากิ่มนอก   กรรมการ 
6. นางสาวปัทมาภรณ์  ภุมรารสสุคนธ์  กรรมการ 
7. นางสาวธัญลักษณ์  โพธิกุล   กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสายพิน  ส านักนี้    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. ว่าที่ร้อยเอกชัยยงค์  ตากิ่มนอก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่  25  เมษายน  พ.ศ. 2559       
                               

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                        (รองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ  แสงสุข) 
                                                                         รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
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การรับ – ส่งหนังสือราชการ 

 “งานสารบรรณ” คือ งานท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดท า การรับ 
การส่ง การเก็บรักษา การยืม และการท าลายเอกสาร 
 จากความหมายของ “งานสารบรรณ” สามารถเห็นถึงขั้นตอนและขอบข่ายของงานสาร
บรรณว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง เริ่มตั้งแต่ 
 1.การผลิตหรือจัดท าเอกสาร (พิจารณา-คิด-ร่าง เขียน ตรวจร่าง – พิมพ์ ทาน ส าเนา-
เสนอ-ลงนาม) 
 2. การส่ง (ตรวจสอบ-ลงทะเบียนส่ง-ลงวัน เดือน ปี – บรรจุซอง-น าส่ง) 
 3. การรับ(ตรวจ-ลงทะเบียน-ลงวัน เดือน ปี  - บรรจุซอง – น าส่ง) 
 4. การเก็บรักษา และการยืม 
 5. การท าลาย 
 ปัจจุบัน การปฏิบัติงานสารบรรณของหน่วยงานต่าง ๆ ถือปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 โดยจะใช้หนังสือราชการเป็นตัวกลางใน      
การติดต่อระหว่างหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร 
 “หนังสือราชการ” คือ เอกสารท่ีเป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 

1. หนังสือท่ีมีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
2. หนังสือท่ีส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานภายนอกซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือ ที่มีไปถึง 

บุคคลภายนอก 
3. หนังสือท่ีหน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
4. เอกสารท่ีทางราชการจัดท าขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารท่ีทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย  ระเบียบ หรือข้อบังคับ รวมถึงเอกสาร 

ท่ีประชาชนท่ัวไปมีมาถึงส่วนราชการและเจ้าหน้าท่ีรับไว้เป็นหลักฐานด้วย 
หนังสือราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงานสารบรรณมี 6 ชนิด คือ 
1.หนังสือภายนอก ใช้ในการติดต่อราชการท่ัวไป โดยใช้กระดาษตราครุฑ 
2. หนังสือภายใน ใช้ในการติดต่อราชการภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือ จังหวัด 

เดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 
3. หนังสือประทับตรา ใช้ในการติดต่อราชการเฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เรื่องส าคัญ 
4. หนังสือสั่งการ ได้แก่ ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ 
5. หนังสือประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว 
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6. หนังสือท่ีเจ้าหน้าท่ีจัดท าขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ หนังสือรับรอง 

รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออื่น 
 

การรับหนังสือ 

หนังสือรับ คือ หนังสือได้รับเข้ามาจากภายนอก ให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานสาร 
บรรณกลางปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนนี้ 

1.จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อด าเนินการก่อนหลัง  
และให้ผู้เปิดซองตรวจเอกสาร หากไม่ถูกต้องให้ติดตอ่ส่วนราชการของเจ้าของเรื่อง หรือ
หน่วยงานท่ีออกหนังสือเพื่อด าเนินการให้ถูกต้อง หรือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐาน และจะ
ด าเนินการเรื่องนั้นต่อไป 

2. ประทับตรารับหนังสือท่ีมุมบนด้านขวาของหนังสือโดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 
 2.1 เลขรับ ให้ลงเลขที่รับในทะเบียน 
 2.2 วันท่ี ให้ลงวัน เดือน ปีท่ีรับหนังสือ 
 2.3 เวลา ให้ลงเวลาท่ีรับหนังสือ 
3. ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 
 3.1 ทะเบียนหนังสือรับ วันท่ี เดือน พ.ศ. ให้ลงวัน เดือน ปีท่ีลงทะเบียน 
 3.2 ทะเบียนรับ ให้ลงเลขล าดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงล าดับติดต่อกันไป 

ตลอดปีปฏิทินเลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ 
 3.3 ท่ี ให้ลงเลขที่ของหนังสือท่ีรับเข้ามา 
 3.4 ลงวันท่ี ให้ลงวัน เดือน ปี ของหนังสือท่ีรับเข้ามา 
 3.5 จาก ให้ลงต าแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลใน 

กรณีท่ีไม่ระบุต าแหน่ง 
 3.6 ถึง ให้ต าแหน่งของผู้ท่ีหนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลใน 

กรณีท่ีไม่ระบุต าแหน่ง 
 3.7 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีท่ีไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุป 

เรื่องย่อ 
 3.8 การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
 3.9 หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอื่นใด(ถ้ามี) 
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4. จัดแยกหนังสือท่ีลงทะเบียนรับแล้วส่งให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ  

โดยให้ลงชื่อหน่วยงานท่ีรับหนังสือในช่อง การปฏิบัติ ถ้ามีชื่อบุคคล หรือต าแหน่งท่ีเกี่ยวข้องกับ
การรับหนังสือให้ลงชื่อหรือต าแหน่งไว้ด้วย 

การส่งหนังสือท่ีลงทะเบียนรับแล้วไปให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 
จะส่งโดยใช้สมุดส่งหนังสือ หรือให้ผู้รับหนังสือลงชื่อรับและวัน เดือน ปีท่ีรับหนังสือไว้เป็น
หลักฐานในทะเบียนรับหนังสือก็ได ้

ถ้าหนังสือรับนั้นจะต้องด าเนินเรื่องใดหน่วยงานนั้นเองจนถึงขั้นได้ตอบหนังสือไปแล้วให้ 
ลงทะเบียนว่าได้ส่งออกไปโดยหนังสือท่ีเท่าใด วัน เดือน ปีใด 

5. การรับหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน เมื่อผู้รับได้รับหนังสือจากหน่วยงานสาร 
บรรณกลางแล้ว ให้ปฏิบัติตามวิธีการท่ีกล่าวข้างต้นโดยอนุโลม 
 

วัตถุประสงค์ของการลงรับหนังสือราชการ 
1. เพื่อเป็นหลังฐานทางราชการในการยืนยันการรับหนังสือเข้า 
2. ป้องกันหนังสือราชการสูญหาย 
3. ง่ายต่อการสืบค้น เมื่อต้องการต้นเรื่องของหนังสือราชการ 
4. ท าให้งานสารบรรณเป็นระบบ 
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ขัน้ตอนการรับหนังสือ 

ภายในมหาวิทยาลัย          ภายนอกมหาวทิยาลัย 

รับเอกสารจากคณะ/ส านัก/สถาบัน/กองหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 รับเอกสารจากหน่วยงานสารบรรณของ
มหาวิทยาลัย 

   
ลงรับในทะเบียนรับหนังสือ  ลงรับในทะเบียนรับหนังสือ 

   
เสนอเอกสารให้หัวหน้างานบริหารและธุรการ  เสนอเอกสารให้หัวหน้างานบริหารและธุรการ 

   
เสนอผู้บริหารสูงสุด  เสนอผู้บริหารสูงสุด 

   
ด าเนินการคัดแยกเอกสารส่งให้บุคลากรท่ี

เกี่ยวข้องกับงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 ด าเนินการคัดแยกเอกสารส่งให้บุคลากรท่ี

เกี่ยวข้องกับงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

แบบตรารับหนังสือ (สถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ) 
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การส่งหนังสือ 

 หนังสือส่ง คือ หนังสือท่ีส่งออกไปภายนอก ให้ปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนนี้ 
1.ให้เจ้าของเรื่องตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ รวมท้ังสิ่งท่ีจะส่งไปด้วยให้ครบถ้วน 

แล้วส่งเรื่องให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานสารบรรณกลางเพื่อส่งออก 
2. เมื่อเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานสารบรรณกลางได้รับเรื่องแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 

  2.1 ลงทะเบียนส่งหนังสือในทะเบียนหนังสือส่ง โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 
   2.1.1 ทะเบียนหนังสือส่ง วันท่ี เดือน พ.ศ. ให้ลงวันท่ี เดือน ปีท่ี
ลงทะเบียน 
   2.1.2 เลขทะเบียนส่ง ให้ลงเลขล าดับของทะเบียนหนังสือส่งเรียงล าดับ
ติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน 
   2.1.3 ท่ี ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะ และเลขประจ าของส่วนราชการเจ้าของ
เรื่องในหนังสือท่ีจะส่งออก ถ้าไม่มีที่ดังกล่าว ช่องนี้จะว่าง 
   2.1.4 ลงวันท่ี ให้ลงวัน เดือน ปีท่ีจะส่งหนังสือออก 
   2.1.5 จาก ให้ลงต าแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อ
บุคคลในกรณีท่ีไม่มีการระบุต าแหน่ง 
   2.1.6 ถึง ให้ลงต าแหน่งของผู้ท่ีหนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการหรือ
ชื่อบุคคลในกรณีท่ีไม่มีต าแหน่ง 
   2.1.7 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีท่ีไม่มีชื่อเรื่องให้ลง
สรุปเรื่องย่อ 
   2.1.8 การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
   2.1.9 หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี) 

2.2 ลงเลขที่ และวัน เดือน ปี ในหนังสือท่ีจะส่งออกทั้งในต้นฉบับ และส าเนา    
คู่ฉบับให้ตรงกับเลขทะเบียนส่ง และวัน เดือน ปีในทะเบียนหนังสือส่งตามข้อ 2.1.2 และ      
ข้อ 2.1.4 
 
 
 
 
 



๖ 
 

๖ 
 

 

การท าส าเนาเอกสาร 
 
 ส าเนา คือ เอกสารท่ีจัดท าขึ้นเหมือนต้นฉบับ ไม่ว่าจะท าจากต้นฉบับ ส าเนาคู่ฉบับ หรือ
จากส าเนาอีกชั้นหนึ่ง ในกรณีมีความจ าเป็นต้องใช้เอกสารราชการนั้น ๆ เพิ่มขึ้น และไม่ได้จดัท า
ไว้หลายฉบับจ าเป็นต้องจัดท าส าเนาขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการพิจารณาของทาง
ราชการท าได้ ดังนี้ 

1.จัดท าพร้อมต้นฉบับ เช่น พิมพ์ต้นฉบับพร้อมส าเนาด้วยการใช้กระดาษคาร์บอน 
2.วิธีถ่ายจากต้นฉบับ เช่น การถ่ายด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร 
3. วิธี Scan ด้วยคอมพิวเตอร์ 
 

ส าเนาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. “ส าเนาคู่ฉบับ” เป็นส าเนาท่ีจัดท าพร้อมกับต้นฉบับ และเหมือนต้นฉบับ ผู้ลงลายมือชื่อ 

ในต้นฉบับจะลงลายมือชื่อไว้ และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจลงลายมือชื่อไว้ท่ีข้างท้ายของล่าง
ด้านขวาของหนังสือ 

2. “ส าเนา” เป็นส าเนาท่ีส่วนราชการหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีจัดท าขึ้น ส าเนานี้อาจท าขึ้นด้วยการ 
ถ่ายคัด อัดส าเนา หรือด้วยวิธีอื่นใด ส าเนาชนิดนี้โดยปกติต้องมีการรับรองความถูกต้องด้วย 

การรับรองส าเนา ให้มีค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” โดยให้เจ้าหน้าท่ีตั้งแต่ระดบั 2 หรือ 
เทียบเท่า ขึ้นไป ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องท่ีท าส าเนานั้น ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมท้ังลงชื่อตัวบรรจง 
ต าแหน่งและวัน เดือน ปี ที่รับรอง และโดยปกติให้มีค าว่า “ส านา” ไว้ที่กึ่งกลางหน้าเหนือ
บรรทัดแรกของส าเนาหนังสือด้วย 

หนังสือท่ีหน่วยงานจัดท าขึ้นควรมีส าเนาคู่ฉบับเก็บไว้ท่ีหน่วยงาน ต้นเรือง 1 ฉบับ  และ
มีชื่อเรื่อง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจ ไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือ 

หนังสือท่ีมีภาควิชา/หน่วยงานอื่นเกี่ยวข้องด้วย ถ่ายส าเนาแจ้งไปให้ทราบด้วยโดยท าเป็น 
หนังสือประทับตรา หรือรองคณบดีฝ่ายบริหารลงนามแล้ว 

การรับรองส าเนาถูกต้อง ให้เจ้าหน้าท่ีตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไปท่ีเป็นเจ้าของ 
เรื่องลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมท้ังลงชื่อตัวบรรจงและต าแหน่งท่ีขอบล่างของหนังสือด้วย 

 
 
 



๗ 
 

๗ 
 

 
 

ขั้นตอนการส่งหนังสือ 
 

                    ภายในมหาวิทยาลัย                    ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานพิมพ์  ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานพิมพ์ 

   
จัดพิมพ์รายงาน-เอกสาร  จัดพิมพ์รายงาน-เอกสาร 

   
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

งานพิมพ์ให้เรียบร้อย 
 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

งานพิมพ์ให้เรียบร้อย 
   

เสนอหัวหน้าส านักงานเลขานุการ
ตรวจสอบ 

 ท าส าเนาเอกสารเพื่อเก็บไว้ท่ีหน่วยงาน 

   
จัดท าส าเนาเอกสารเสนอโปรดลงนาม  เสนออธิการบดี/ 

ผู้บังคับบัญชา(รักษาราชการแทน)เซ็นลงนาม 
   

เสนอผู้บังคับบัญชาเซ็นลงนาม  ออกเลขทะเบียนส่งท่ีหน่วยงานสารบรรณ
ท่ีกองกลาง มร. 

   
ออกเลขทะเบียนส่ง และวันท่ีส่ง  จัดส่งเอกสารใส่ซอง A4 ตราครุฑ/ 

ซองขาวยาวตราครุฑ 
   

จัดส่งเอกสารให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ส่งงานสารบรรณเพื่อด าเนินการส่ง
เอกสารให้ท่ีท าการไปรษณีย์ 

เพื่อส่งเอกสารไปหน่วยงานภายนอก 
   
   

   



๘ 
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ทะเบียนหนังสือรับ 

 

 

ทะเบียนหนังสือส่ง 
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แบบทะเบียนหนังสือรับ 

 

 

 

 



๑๐ 
 

๑๐ 
 

 

 

แบบทะเบียนหนังสือส่ง 

 

 

 

 



๑๑ 
 

๑๑ 
 

 

แบบการจ่าหน้าซอง 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

๑๒ 
 

 

 

การปฏิบัติในการลงทะเบียนส่ง(เพิ่มเติม) 
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ตัวอย่าง 
1. การส่งเบิกจ่ายโครงการฯ /ค่าน้ ามัน/ค่าโทรศัพท์/ค่าหนังสือพิมพ์/วัสดุ/ครุภัณฑ์ 

เลขทะเบยีนส่ง ที ่ ลงวันท่ี จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัต ิ หมายเหต ุ
0014 ศธ 0518.22/045 14 ม.ค.58 สศว. กองคลัง(กค.) โครงการ...............จ านวนเงิน....... งบประมาณ(งป.)  
0015 ศธ 0518.22/046 15 ม.ค.58 สศว. กองคลัง(กค.) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ไป

ประจ าเดือน.....จ านวนเงิน.......... 
งบประมาณ(งป.)  

0016 ศธ 0518.22/047 16 ม.ค.58 สศว. กองคลัง(กค.) ค่าโทรศัพท์ของ .........ประจ าเดือน
...............จ านวนเงิน................... 

งบประมาณ(งป.)  

0017 ศธ 0518.22/048 17 ม.ค.58 สศว. กองคลัง(กค.) ค่าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจ าเดือน
...............จ านวนเงิน.................. 

งบประมาณ(งป.)  

0018 ศธ 0518.22/049 18 ม.ค.58 สศว. กองคลัง(กค.) ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์..จ านวน........
รายการ   จ านวนเงิน............ 

งบประมาณ(งป.)  

 
2. การส่งเบิกจ่ายค่ารับสมัคร/ลงทะเบียน/บรรยาย/ล่วงเวลา/ค่าเดินทาง 

เลขทะเบยีนส่ง ที ่ ลงวันท่ี จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัต ิ หมายเหต ุ
0021 ศธ 0518.22/061 7 ก.พ. 58 สศว. กองคลัง(กค.) ค่าอ านวยความสะดวกการรับสมัคร

ประจ าปี........เป็นเงิน............. 
กองคลัง(กค.)  

0022 ศธ 0518.22/062 15 ม.ค.58 สศว. กองคลัง(กค.) ค่าล่วงเวลาราชการ ประจ าเดือน
................เป็นเงิน...................... 

กองคลัง(กค.)  

 
3. การส่งเอกสารถึง อธิการบดี 

เลขทะเบยีนส่ง ที ่ ลงวันท่ี จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัต ิ หมายเหต ุ
0023 ศธ 0518.22/063 16 ม.ค.58 สศว. อธิการบดี โปรดลงนามค าสั่งคณะกรรมการ

..................................... 
สารบรรณ  

0024 ศธ 0518.22/064 17 ม.ค.58 สศว. อธิการบดี ขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ……………………………… 

สารบรรณ  

 
 

 

 

 



๑๓ 
 

๑๓ 
 

 

เอกสารอ้างอิง 

 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526, แหล่งที่มา :  

เว็บไซต์ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี http://www.opm.go.th/opmportal/ 

index.asp 
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