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งานธุรการและงานสารบรรณ 
 
งานธุรการ 
 หมำยถึง งำน ร่ำง พิมพ์โต้ตอบ ติดต่อประสำนงำน ไม่ว่ำจะเป็นทำง หนังสือ กำรพูด และกำรสื่อสำร
ทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์หรืองำนที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนเอกสำร ซึ่งมิใช่งำนวิชำกำร” ควำมส ำคัญของงำน
ธุรกำร  
 
ความส าคัญของงานธุรการ  

กำรบริหำรงำนธุรกำรนับได้ว่ำเป็นบันไดขั้นแรกในกำรท ำงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในทุกระดับที่ต้อง 

ใช้กำรสื่อสำรเป็นสื่อในกำรปฏิบัติงำน กำรติดต่อสื่อสำรประกอบด้วย สำร ผู้ส่งสำรและผู้รับสำร เจ้ำหน้ำที่  
ธุรกำรจะต้องเป็นสื่อในกำรน ำสำรจำกผู้ส่งสำรไปยังผู้รับสำร เพ่ือเข้ำสู่กระบวนกำรปรับเปลี่ยนไปสู่กำรท ำงำน 

ตำมภำรกิจต่อไป เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ได้อย่ำงดีและมี  
คุณภำพ ทั้งนี้กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ย่อมต้องอำศัยกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรเป็นส ำคัญ                  

ดังจะเห็นได้จำกมีกำรก ำหนดให้มีงำนธุรกำรในทุกหน่วยงำน ดังนั้นงำนธุรกำรจึงเปรียบเสมือนกลไกที่ส ำคัญ  

ของหน่วยงำนที่จะขำดไปหรือไม่มีไม่ได ้ 
 
งานสารบรรณ  

งำนสำรบรรณ เป็นงำนที่เกี่ยวกับหนังสือ นับตั้งแต่คิด ร่ำง เขียน แต่ง พิมพ์ จดจ ำ ท ำส ำเนำ  รับ ส่ง 
บันทึก ย่อเรื่อง โต้ตอบ จัดเก็บ ค้นหำ ท ำลำย 

ในทำงปฏิบัติ งำนสำรบรรณ หมำยถึง กำรบริหำรงำนเอกสำรทั้งปวง ตั้งแต่ กำรคิด ร่ำง เขียน อ่ำน  
แต่ง พิมพ์ จด ท ำส ำเนำ ส่งหรือสื่อข้อควำม รับ บันทึก จดรำยงำนกำรประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอสั่งกำร ตอบ 
ท ำรหัส เก็บเข้ำที่ ค้นหำ ติดตำม และท ำลำย ทั้งนี้ต้องเป็นระบบที่ให้ควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภำพ เพื่อประหยัดเวลำ แรงงำน และค่ำใช้จ่ำย จำกควำมหมำยของ “งำนสำรบรรณ” ท ำให้สำมำรถ
เห็นถึงขั้นตอนและขอบข่ำยของงำนสำรบรรณว่ำ เกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้ำง เริ่มตั้งแต่  

 1. กำรผลิตหรือจัดท ำเอกสำร (พิจำรณำ – คิด – ร่ำง – เขียน ตรวจร่ำง – พิมพ์ ทำน ส ำเนำ 
– เสนอ - ลงนำม)  

2. กำรส่ง (ตรวจสอบ - ลงทะเบียน - ลงวันที่เดือนปี - บรรจุซอง - น ำส่ง)  
3. กำรรับ (ตรวจ - ลงทะเบียน - แจกจ่ำยผู้เกี่ยวข้อง)  
4. กำรเก็บรักษำ  
5. กำรยืม  
6. กำรท ำลำย 



 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย งำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 ก ำหนดไว้ว่ำ หนังสือรำชกำร                      
คือ เอกสำรที่เป็นหลักฐำนในรำชกำร ได้แก่  

 1. หนังสือที่มีไปมำระหว่ำงส่วนรำชกำร  
 2. หนังสือที่ ส่ วนรำชกำรมี ไปถึงหน่ วยงำน อ่ืนใดซึ่ งมิ ใช่ส่วนรำชกำรหรือที่มี ไปถึ ง

บุคคลภำยนอก  
 3. หนังสือที่หน่วยงำนอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนรำชกำรหรือท่ีบุคคลภำยนอกมีมำถึงส่วนรำชกำร  
 4. เอกสำรที่ทำงรำชกำรจัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐำนในรำชกำร  
 5. เอกสำรที่ทำงรำชกำรจัดท ำขึ้นตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับชนิดของหนังสือ              

มี 6 ชนิด คือ  
 1. หนังสือภำยนอก  
 2. หนังสือภำยใน  
 3. หนังสือประทับตรำ  
 4. หนังสือสั่งกำร  
 5. หนังสือประชำสัมพันธ์  
 6. หนังสือที่เจ้ำหน้ำที่ท ำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐำนในรำชกำร  

ชั้นควำมเร่งด่วน หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่ำปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและด ำเนินกำรทำงสำร
บรรณด้วยควำมรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  

1. ด่วนที่สุด ให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติในทันทีท่ีได้รับหนังสือนั้น  
2. ด่วนมำก ให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติโดยเร็ว  
3. ด่วน ให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติเร็วกว่ำปกติเท่ำที่จะท ำได้ 
 

สาระส าคัญของงานสารบรรณ 
 1. ชนิดและแบบหนังสือราชการ มีอยู่ 6 ชนิด คือ  
  1.1 หนังสือภำยนอก คือ หนังสือติดต่อรำชกำรที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดำษตรำครุฑ                   
เป็นหนังสือติดต่อระหว่ำงส่วนรำชกำรหรือส่วนรำชกำรมีถึงหน่วยงำนอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนรำชกำรหรือที่มีถึง
บุคคลภำยนอก  

1.2 หนังสือภำยใน คือ หนังสือติดต่อรำชกำรที่เป็นแบบพิธีกำรน้อยกว่ำหนังสือภำยนอก   
เป็นหนังสือติดต่อภำยในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดำษบันทึกข้อควำม 

1.3 หนังสือประทับตรำแทนกำรลงชื่อ คือ หนังสือที่ใช้ประทับตรำแทนกำรลงชื่อของหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำส่วน
รำชกำรระดับกรมข้ึนไปเป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อก ำกับตรำ หนังสือประทับตรำให้ใช้ได้ทั้งระหว่ำงส่วนรำชกำร
และระหว่ำงส่วนรำชกำรกับบุคคลภำยนอก เฉพำะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องส ำคัญ ได้แก่ กำรขอรำยละเอียดเพ่ิมเติม 



กำรส่งส ำเนำหนังสือ สิ่งของ เอกสำร หรือบรรณำสำร กำรตอบรับทรำบที่ไม่เกี่ยวกับรำชกำรส ำคัญหรือ
กำรเงิน กำรแจ้งผลงำนที่ได้ด ำเนินงำนไปแล้วให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องทรำบ กำรเตือนเรื่องที่ค้ำง เรื่องซึ่ง
หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมข้ึนไปก ำหนดโดยท ำเป็นค ำสั่งให้ใช้หนังสือรำชกำร โดยใช้กระดำษตรำครุฑ 
  1.4 หนังสือสั่งกำร ให้ใช้ตำมแบบที่ก ำหนดไว้ หนังสือสั่งกำรมี 3 ชนิด ได้แก่ ค ำสั่ง ระเบียบ
และข้อบังคับ 

ค ำสั่ง คือบรรดำข้อควำมที่ผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมำยใช้
กระดำษตรำครุฑ 
                 ระเบียบ คือบรรดำข้อควำมที่ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ได้วำงไว้โดยจะอำศัยอ ำนำจของ
กฎหมำยหรือไม่ก็ได้ เพ่ือถือเป็นหลักปฏิบัติงำนเป็นกำรประจ ำ ใช้กระดำษตรำครุฑ 
                 ข้อบังคับ คือบรรดำข้อควำมที่ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ก ำหนดให้ใช้โดยอำศัยอ ำนำจของ
กฎหมำยที่บัญญัติให้กระท ำได้ ใช้กระดำษตรำครุฑ 

1.5 หนังสือประชำสัมพันธ์ หนังสือประชำสัมพันธ์ ให้ใช้ตำมแบบที่ก ำหนดไว้ หนังสือ
ประชำสัมพันธ์มี 3ชนิด ได้แก่ ประกำศ แถลงกำรณ์และข่ำว 
                ประกำศ คือบรรดำข้อควำมที่ทำงรำชกำรประกำศหรือชี้แจงให้ทรำบหรือแนะ
แนวทำงปฏิบัติ ใช้กระดำษตรำครุฑ 
                แถลงกำรณ์ คือบรรดำข้อควำมที่ทำงรำชกำรแถลงเพ่ือท ำควำมเข้ำใจในกิจกำรของ
ทำงรำชกำรหรือเหตุกำรณ์ หรือในกรณีใด ๆ ให้ทรำบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดำษตรำครุฑ 
                 ข่ำว คือบรรดำข้อควำมท่ีทำงรำชกำรเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทรำบ 

1.6 หนังสือที่เจ้ำหน้ำที่ท ำข้ึนหรือรับไว้เป็นหลักฐำนในรำชกำร คือ หนังสือที่ทำงรำชกำรท ำ
ขึ้นนอกจำกท่ีกล่ำวแล้วข้ำงต้น หรือหนังสือที่หน่วยงำนอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนรำชกำรหรือบุคคลภำยนอกมีมำถึง
ส่วนรำชกำรและส่วนรำชกำรรับไว้เป็นหลักฐำนของทำงรำชกำร มี 4 ชนิด คือ หนังสือรับรอง รำยงำนกำร
ประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน 
                1.7 หนังสือรับรอง คือหนังสือที่ส่วนรำชกำรออกให้เพ่ือรับรองแก่บุคคล นิติบุคคลหรือ
หน่วยงำน เพ่ือวัตถุประสงค์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดให้ปรำกฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จ ำเพำะเจำะจง ใช้กระดำษตรำ
ครุฑ 
                1.8 รำยงำนกำรประชุม คือ กำรบันทึกควำมคิดเห็นของผู้มำประชุม ผู้เข้ำร่วมประชุม และ
มติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐำน 
                1.9 บันทึก คือข้อควำมซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำหรือผู้บังคับบัญชำสั่งกำร
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำหรือข้อควำมท่ีเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนระดับต่ ำกว่ำส่วนรำชกำรระดับกรมติดต่อกันในกำร
ปฏิบัติรำชกำร โดยใช้กระดำษบันทึกข้อควำม 

 
 

 



2. การรับหนังสือ หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ำมำจำกภำยนอกและภำยใน มีข้ันตอนกำรปฏิบัติดังนี้   
2.1 วิธีรับหนังสือภายนอก/หนังสือภายใน ในระบบส านักงานอัตโนมัติ (e-office) 

  2.1.1 เมื่อเข้ำรหัสตำมที่ได้แจกไปแล้ว ให้คลิกรับหนังสือ/หนังสือภำยนอก/หน่วยงำนส่งมำ 
หำกเป็นหนังสือภำยในให้คลิกหนังสือภำยใน(ทั่วไป)/หน่วยงำนส่งมำ 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.2 วิธีรับหนังสือให้คลุมแถบด ำ/รับหนังสือ ซึ่งหนังสือเข้ำล่ำสุดจะอยู่บนสุด 

 
 
 
 
 
 

2.1.3 เมื่อคลิกรับหนังสือแล้ว จะขึ้นหน้ำต่ำงดังภำพ ให้คลิกแนบเอกสำร/เปิดเอกสำร 
หนังสือจะเปิดเป็นไฟล์ pdf ให้สั่งปริ้นท์เพื่อน ำเสนอให้หัวหน้ำงำนเกษียน/คลิกบันทึกรับ จำกนั้นหนังสือจะไป
อยู่ที่เมนูเสนอสั่งกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. คลิกรับหนังสือ 

2. คลิกหนังสือภำยนอก

3. คลิกหน่วยงำนส่งมำ 

2. คลิกรับหนังสือ 

1. คลุมแถบด ำ 

1. คลิกแนบเอกสำร 

2. คลิกเปิดเอกสำร 

3. บันทึกรับ 

1. คลิกรับหนังสือ 

2. คลิกหนังสือภำยใน
ภำยนอก 

3. คลิกหน่วยงำนส่งมำ 



  2.1.4 จำกนั้นน ำหนังสือที่ปริ้นท์จำกระบบมำลงรับในทะเบียนคุมหนังสือ มีขั้นตอนกำร
ปฏิบัติดังนี้   
   1) จัดล ำดับควำมส ำคัญและควำมเร่งด่วนของหนังสือเพ่ือด ำเนินกำรก่อนหลัง  
   2) ประทับตรำรับหนังสือที่มุมบนด้ำนขวำของหนังสือ โดยกรอก เลขรับ วัน เดือน 
ปีและเวลำที่รับ เอกสำรนั้นๆ  
   3) ลงทะเบียนรับหนังสือในสมุดทะเบียนรับหนังสือ โดยแยกเป็นทะเบียนรับภำยใน 
และทะเบียนรับภำยนอก  
   4) จัดแฟ้มเสนอหนังสือ ต่อผู้บังคับบัญชำ 

 
  2.1.5 เมื่อคณบดีเกษียนหนังสือแล้ว ให้แสกนหนังสือเก็บไว้ใน 
C:\Naga_EAutomation\ScanFile จำกนั้นเข้ำเมนูเสนอสั่งกำร/คลุมแถบด ำ/สั่งกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.6 จะข้ึนหน้ำงต่ำงดังภำพ พิมพ์รำยละเอียดที่หัวหน้ำงำนเกษียนไว้ที่กำรปฏิบัติและค ำ
เกษียนผู้บริหำร/แนบไฟล์/แนบไฟล์ที่แสกนเก็บไว้จำกโฟลเดอร์ C:\Naga_EAutomation\ScanFile คลิก
บันทึกรับ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คลิกเสนอสั่งกำร 

2. คลุมแถบด ำ 

3. คลิกสั่งกำร 

1. พิมพ์รำยละเอียดที่หัวหน้ำ
งำนเกษียน 

2. คลิกแนบเอกสำร 

3. พิมพ์รำยละเอียดที่หัวหน้ำ
งำนเกษียน 

4. คลิกแนบไฟล์ 

5. บันทึกรับ 



3. การส่งหนังสือ คือ เอกสำรที่ส่งออกไปภำยนอก มี 2 ลักษณะ ซึ่งมีข้ันตอนกำรปฏิบัติดังนี้  
 1) ให้ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนของหนังสือ  
 2) ลงทะเบียนส่งหนังสือ โดยกรอกเลขทะเบียนส่ง จำกหน่วยงำนผู้ส่ง ถึงหน่วยงำนผู้รับ  ลำยมือชื่อ
ผู้รับ และวันที่รับหนังสือนั้น หำกเป็นหนังสือเร่งด่วนจะส่งเอกสำรผ่ำนระบบสำรบรรณ  อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
โทรสำรไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และจึงประสำนทำงโทรศัพท์เพ่ือตรวจสอบกำรรับ หนังสืออีกครั้งหนึ่ง 
 

Flow Chart แสดงขั้นตอนและระยะเวลำในกำรส่งหนังสือส่งภำยใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่ม 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนของหนังสือ (2-3 นำที/เรื่อง) 

กรณี เรียนอธิกำรบดี หน่วยงำนอื่นๆภำยในมหำวิทยำลัย 

ส่งที่งำนธุรกำรกลำง น ำส่งที่หน่วยงำนนั้นๆ 

สิ้นสุด 



 

3.1 วิธีส่งหนังสือภายใน (ทั่วไป) ในระบบส านักงานอัตโนมัติ  
หนังสือภำยใน (ทั่วไป) คือบันทึกข้อควำมจำกโปรแกรมวิชำ/ศูนย์ถึงคณบดีหรือหน่วยงำนอื่นๆ 

  3.1.1 น ำบันทึกข้อควำมแสกนไว้ในโฟลเดอร์ C:\Naga_EAutomation\ScanFile แล้วคลิก
สร้ำงหนังสือ/หนังสือภำยใน(ทั่วไป)/สร้ำง/แนบไฟล์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2 จะข้ึนหน้ำต่ำงดังภำพ ให้กรอกรำยละเอียดดังภำพ/แนบเอกสำร/แนบไฟล์ ให้เปิดไฟล์
ที่แสกนไว้จำกโฟลเดอร์ C:\Naga_EAutomation\ScanFile แล้วคลิกบันทึกรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3 คลุมแถบด ำ/ส่งตรวจทำน 
 
 
 
 

1. คลิกสร้ำงหนังสือ 

2. คลิกหนังสือภำยใน 

3. คลิกสร้ำง 

4. คลิกแนบไฟล์ 

2. คลิกแนบเอกสำร 

1. กรอกรำยละเอียด 

3. คลิกแนบไฟล ์

4. บันทึก 

1. คุลมแถบด ำ 

2. คลิกส่งตรวจทำน 



3.1.4 ลงชื่อออกจำกระบบ แล้วเข้ำโปรแกรมใหม่ด้วยรหัสตรวจทำนหนังสือ คือ รหัสผู้ใช้ : 
A0400/รหัสผ่าน : 12345  คลิกตรวจทำนหนังสือ/หนังสือภำยใน(ทั่วไป)/ตรวจทำน/คลุมแถบด ำ/ผ่ำนกำร
ตรวจทำน 
 

 
 
 

3.1.5 เมื่อคลิกผ่ำนกำรตรวจทำนแล้ว จะมีเลขที่ออกหนังสือแสดงดังภำพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.6 จำกนั้นให้ออกจำกระบบตรวจทำนหนังสือ แล้วให้เข้ำรหัสหน่วยงำน คลิกสร้ำง

หนังสือ/หนังสือภำยใน/สร้ำง/คลุมแถบด ำ/ลงนำม/ส่งต่อให้หน่อยงำน 
 
 
 
 

3.1.7 คลิกท่ีเมนูลงนำมแล้ว/ส่งต่อให้หน่อยงำน 
 

 
 
 
 
 

1. คลิกตรวจทำนหนังสือ 

2. คลิกหนังสือภำยใน 

3. คลิกตรวจทำน 

คลิกผ่ำนกำรตรวจทำน 

4. คลุมแถบด ำ 

เลขที่หนังสือ 

คลิกบันทึก 

1. คลิกสร้ำงหนังสือ 

2. คลิกหนังสือภำยใน 

3. คลิกสร้ำง 
4. คลุมแถบด ำ 

5. คลิกลงนำม 6. คลิกส่งต่อให้หน่วยงำน 



3.2 วิธีส่งหนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี) ในระบบส านักงานอัตโนมัติ 
หนังสือภำยใน (เรียนอธิกำรบดี) คือ บันทึกข้อควำมที่เรียนอธิกำรบดี เช่น ขออนุญำตจัดกิจกรรม/ 

ขออนุญำตไปรำชกำร ฯลฯ 
  3.2.1 น ำบันทึกข้อควำมที่ประธำนโปรแกรมวิชำหรือหัวศูนย์เกษียนแล้ว  
แสกนไว้ในโฟลเดอร์ C:\Naga_EAutomation\ScanFile แล้วคลิกสร้ำงหนังสือ/หนังสือภำยใน(เรียน
อธิกำรบดี)/สร้ำง/แนบไฟล์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2 จะข้ึนหน้ำต่ำงดังภำพ ให้กรอกรำยละเอียดดังภำพ/แนบเอกสำร/แนบไฟล์ ให้เปิดไฟล์
ที่แสกนไว้จำกโฟลเดอร์ C:\Naga_EAutomation\ScanFile แล้วคลิกบันทึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.3 คลุมแถบด ำ/ส่งตรวจทำน 
 
 
 

1. คลิกสร้ำงหนังสือ 

2. หนังสือภำยในเรียน(อธิกำร) 

3. คลิกสร้ำง

ง 
 2. หนังสือภำยในเรียน(อธิกำร) 

 2. หนังสือภำยในเรียน(อธิกำร) 

4. คลิกแนบไฟล์

ง 
 2. หนังสือภำยในเรียน(อธิกำร) 

 2. หนังสือภำยในเรียน(อธิกำร) 

1. กรอกรำยละเอียด 

2. คลิกแนบเอกสำร 

3. คลิกแนบไฟล์ 

4. บันทึก 

1. คุลมแถบด ำ 

2. คลิกส่งตรวจทำน 



3.2.4 ลงชื่อออกจำกระบบ แล้วเข้ำโปรแกรมใหม่ด้วยรหัสตรวจทำนหนังสือ คือ รหัสผู้ใช้ : 
A0400/รหัสผ่าน : 12345  คลิกตรวจทำนหนังสือ/หนังสือภำยใน(ทั่วไป)/ตรวจทำน/คลุมแถบด ำ/
ผ่ำนกำรตรวจทำน 
 
 
 

3.2.5 เมื่อคลิกผ่ำนกำรตรวจทำนแล้ว จะมีเลขที่ออกหนังสือแสดงดังภำพ ให้น ำเลขที่หนังสือ
ไปกรอกในบันทึกข้อควำม(ฉบับจริง)/บันทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.2.6 จำกนั้นให้ออกจำกระบบตรวจทำนหนังสือ แล้วให้เข้ำรหัสหน่วยงำน คลิกสร้ำง
หนังสือ/หนังสือภำยใน(เรียนอธิกำรบดี)/สร้ำง/คลุมแถบด ำ/ส่งให้ธุรกำรกลำง จำกนั้นน ำบันทึกข้อควำม(ฉบับ
จริง) ส่งมำยังคณะฯ เพ่ือให้คณบดีเกษียนหนังสือ แล้วงำนธุรกำรคณะฯ จะน ำส่งให้มหำวิทยำลัยฯ ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คลิกตรวจทำนหนังสือ 

2. หนังสือภำยใน (เรียนอธิกำร) 

3. คลิกตรวจทำน 

คลิกผ่ำนกำรตรวจทำน 

4. คลุมแถบด ำ 

เลขที่หนังสือ 

กดบันทึก 

1. คลิกสร้ำงหนังสือ 

2. หนังสือภำยใน (เรียนอธิกำร) 

3. คลิกสร้ำง 

5. คลิกส่งให้ธุรกำรกลำง 

4. คลุมแถบด ำ 



3.3 การส่งหนังสือภายนอก  
1) ให้ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของหนังสือ  
2) บรรจุซองแล้วปิดผนึก จ่ำหน้ำซองถึงผู้รับและผู้ส่งให้ชัดเจน  

 

Flow Chart แสดงขั้นตอนและระยะเวลำในกำรส่งหนังสือส่งภำยนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่ม 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนของหนังสือ (2-3 นำที/เรื่อง) 

บรรจุซองแล้วปิดผนึก จ่ำหน้ำซองถึงผู้รับและผู้ส่งให้ชัดเจน (2 นำที/เรื่อง) 

บรรจุซองแล้วปิดผนึก จ่ำหน้ำซองถึงผู้รับและผู้ส่งให้ชัดเจน (2 นำที/เรื่อง) 

น ำฝำกส่งที่งำนธุรกำรกลำง (2-3 นำที) 

สิ้นสุด 
 



4. การเขียนหนังสือราชการ  
  กำรบันทึกและร่ำงหนังสือ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรด ำเนินงำนสำรบรรณที่มี
ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนสำรบรรณจึงจำเป็นต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในแนวทำงปฏิบัติ
หลำยประกำรซึ่งจะช่วยให้ผลกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณดำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีหลักกำร ดังนี้  
  4.1 กำรบันทึกเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชำ มี 4 ลักษณะ ดังนี้  
   4.1.1 บันทึกย่อเรื่อง คือ กำรเรียบเรียงข้อควำมโดยเก็บแต่ประเด็นส ำคัญ ๆ แต่ให้
เข้ำใจในเนื้อเรื่องครบถ้วน ที่จะสั่งงำนโดยไม่ผิดพลำด หนังสือฉบับใดมีข้อควำมส ำคัญไม่มำกนัก หรือไม่อำจ
ย่อลงให้สั้นได้อีกก็เสนอให้พิจำรณำได้เลยแต่ควรขีดเส้นใต้เฉพำะที่ข้อควำมส ำคัญนั้นๆ ไว้ด้วย ก่อนบันทึกย่อ
เรื่องผู้บันทึกต้องอ่ำนเรื่องรำวให้ละเอียดเสียก่อน แล้วจับประเด็นส ำคัญของเรื่อง เขียนเป็นข้อควำมสั้นๆ อำจ
ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับข้อควำมตำมหนังสือแต่ควรเรียบเรียงข้อควำมใหม่เพ่ือให้เข้ำใจง่ำยขึ้น  
   4.1.2 บันทึกรำยงำน คือ กำรเขียนข้อควำมรำยงำนเรื่องที่ตนปฏิบัติหรือประสบพบ
เห็นหรือส ำรวจสืบสวนได้เสนอต่อผู้บังคับบัญชำควรเขียนให้สั้น พิจำรณำเฉพำะข้อควำมที่จำเป็นต้องรำยงำน 
แต่ถ้ำเป็นกำรรำยงำนเรื่องที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติต้องรำยงำนทุกข้อที่ผู้บังคับบัญชำต้องกำรทรำบหรือ
สนใจ  
   4.1.3 บันทึกควำมเห็น คือ กำรเขียนข้อควำมแสดงควำมรู้สึกนึกคิดของตนที่มี
เกี่ยวกับเรื่องที่เสนอ เพ่ือช่วยประกอบกำรพิจำรณำสั่งกำรของผู้บังคับบัญชำ อำจบันทึกต่อท้ำยเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือบันทึกต่อท้ำยย่อเรื่องถ้ำเป็นเรื่องที่สั่งกำรได้หลำยทำง อำจเขียนบันทึกควำมเห็นไว้ด้วยว่ำ ถ้ำสั่งกำร
ทำงใดจะเกิดผลหรือมีข้อดีข้อเสียอย่ำงไร และถ้ำมีกำรอ้ำงกฎหมำยและระเบียบใดก็ควรจัดนำเสนอประกอบ
เรื่องนั้นๆด้วยตัวอย่ำงกำรใช้คำเสนอควำมเห็นในตอนท้ำย ของบันทึกย่อเรื่อง เช่น  
    “เพ่ือโปรดทรำบ”  
    “เพ่ือโปรดทรำบและแจ้งให้...................ทรำบด้วย”  
    “เพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ”  
    “เพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำต”  
    “เพ่ือโปรดพิจำรณำลงนำม”  
    “เพ่ือโปรดสั่งกำรให้ถือปฏิบัติต่อไป”  
    “เพ่ือโปรดพิจำรณำ  
    1. อนุญำต  
    2. ลงนำม  
    ฯลฯ  
   4.1.4 บันทึกติดต่อและสั่งกำร คือ กำรเขียนข้อควำมติดต่อภำยใน ระหว่ำงบุคคลใน
หน่วยงำนเดียวกัน หรือผู้บังคับบัญชำสั่งกำรไปยังผู้ใต้บังคับบัญชำ  



  กำรร่ำงหนังสือ มีควำมส ำคัญอย่ำงมำกเช่นกันในกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณ กำรเขียนหนังสือ
บำงฉบับที่มีข้อควำมไม่ซับซ้อนมำกนัก อำจไม่จำเป็นต้องร่ำงก่อนก็ได้ ได้แก่ หนังสือที่ต้องจัดทำเป็นประจำ 
จนเหมือนเป็นแบบฉบับในกำรใช้ถ้อยคำอยู่แล้ว เช่น หนังสือนำส่งเอกสำรและหนังสือตอบรับเอกสำร เป็นต้น 
แต่ถ้ำเป็นหนังสือในลักษณะโต้ตอบรำชกำร หำกมีโอกำสได้ร่ำงหนังสือนั้นก่อนก็จะได้หนังสือรำชกำรที่มี
ข้อควำมเหมำะสม รัดกุม โดยหลักกำรร่ำงหนังสือ มีดังนี ้
   1. ต้องรู้และเข้ำใจเรื่องรำวนั้นมำก่อน โดยต้องอ่ำนข้อควำมที่เป็นเหตุเดิม ซึ่งต้อง
โต้ตอบหนังสือนั้นให้เข้ำประเด็นต่ำง ๆ อย่ำงชัดเจน  
   2. ให้ขึ้นต้นด้วยข้อควำมที่เป็นเหตุก่อน ต่อด้วยข้อควำมที่เป็นควำมประสงค์หรือ
ข้อตกลง ถ้ำมีหลำยข้อ ควรแยกไว้เป็นข้อๆ ตัวอย่ำงกำรข้ึนต้นข้อควำมที่เป็นเหตุ ซึ่งนิยมใช้กันโดยทั่วไป คือ  
“ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง.............. (ให้ย่อควำมหนังสือที่อ้ำงถึงเฉพำะประเด็นส ำคัญ)........................................  
...........................................................................................ควำมแจ้งแล้วนั้น / ควำมละเอียดทรำบแล้วนั้น” 
หรือ “ตำมท่ี...................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................นั้น”  
   3. ข้อควำมใดอ้ำงอิงถึง กฎหมำย ระเบียบ คำสั่ง หรือเรื่องตัวอย่ำง ต้องระบุให้
ชัดเจน เช่น “ตำมระบบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526” เป็นต้น  
   4. ใช้ข้อควำมสั้น ๆ กะทัดรัด เข้ำใจง่ำย  
   5. ตรวจสอบกำรตัวสะกด กำรันต ์วรรคตอน ให้ถูกต้อง  
   6. ตรวจสอบชื่อ ต ำแหน่ง ส่วนรำชกำร ผู้รับให้ถูกต้อง  
   7. ควรใช้ถ้อยคำสุภำพให้สมฐำนะของผู้รับ  
  กำรตรวจร่ำง ผู้มีหน้ำที่ตรวจร่ำงหนังสือรำชกำรต้องเน้นควำมถูกต้องตำมหลักภำษำ  กำร
เชื่อมโยงข้อควำม เนื้อหำสำระ และวรรคตอน ให้ตรวจอย่ำงละเอียด  
  กำรพิมพ์ ต้องพิมพ์ให้ถูกต้องตำมแบบของหนังสือแต่ละประเภท  ไม่ควรลบหรือขีดฆ่ำ
ข้อควำมใด ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Flow Chart แสดงขั้นตอนและระยะเวลำในกำรผลิตหรือจัดท ำเอกสำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. การเก็บรักษา ยืม และท าลายหนังสือราชการ ว่ำด้วยกำรเก็บหนังสือในระหว่ำงปฏิบัติเสร็จแล้ว กำร
ปฏิบัติในกำรยืมและกำรท ำลำยหนังสือ 

5.1 กำรเก็บรักษำหนังสือแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
   5.1.1. กำรเก็บระหว่ำงปฏิบัติ คือ กำรเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในควำม
รับผิดชอบของเจ้ำของเรื่อง โดยให้ก ำหนดวิธีกำรเก็บให้เหมำะสมตำมขั้นตอนของกำรปฏิบัติงำน  
   5.1.2. กำรเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ กำรเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
และไม่มีอะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก ให้เจ้ำหน้ำที่ของเจ้ำของเรื่องปฏิบัติจัดทำบัญชีหนังสือส่งเก็บตำมแบบที่
ระเบียบงำนสำรบรรณก ำหนด จำกนั้นให้ส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งบัญชีหนังสือส่งเก็บให้หน่วยงำนที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด และให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในกำรเก็บเอกสำรปฏิบัติ ดังนี้  
    1) ประทับตรำก ำหนดกำรเก็บหนังสือ ไว้ที่มุมล่ำงด้ำนขวำของกระดำษ
แผ่นแรกของหนังสือ ฉบับนั้น และลงลำยมือชื่อย่อกำกับตรำ โดย หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไปให้ประทับตรำ
คำว่ำ“ห้ำมท ำลำย” ด้วยหมึกสีแดง  
    2) ลงทะเบียนหนังสือเก็บไว้เป็นหลักฐำนตำมแบบที่ระเบียบสำรบรรณฯ 
ก ำหนด  

เริ่ม 

ร่ำงหนังสือตำมข้อมูลที่ได้รับ (2-3 นำที/เรื่อง) 

พิมพ์/ตรวจทำน/ประทับตรำ (5 นำที/เรื่อง) 

เสนอผู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำรหรือลงนำม (ประมำณ 1 ชั่วโมง) 

สิ้นสุด 



5.1.3 กำรเก็บไว้เพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบ คือ กำรเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย
แล้ว แต่จำเป็นจะต้องใช้ในกำรตรวจสอบเป็นประจำ ไม่สะดวกในกำรส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บของหน่วยงำน ให้
เจ้ำของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศ โดยอำจจะแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ขึ้นรับผิดชอบ เมื่อหมดควำมจำเป็นที่จะต้องใช้ในกำร
ตรวจสอบแล้ว ให้จัดส่งเอกสำรนั้นไปยังหน่วยเก็บของหน่วยงำน 
   5.2 กำรยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้  

5.2.1 ผู้ยืมต้องแจ้งให้ทรำบว่ำเรื่องที่ยืมนั้นจะนำไปใช้ในรำชกำรใด  
   5.2.2 ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐำนกำรยืมให้เจ้ำหน้ำที่เก็บ แล้วลงชื่อรับเรื่องที่ยืมไว้ใน
บัตรยืมหนังสือและให้เจ้ำหน้ำที่เก็บรวบรวมหลักฐำนกำรยืมเรียงลำดับ  วัน เดือน ปี ไว้เพ่ือติดตำมทวงถำม 
ส่วนบัตรยืมหนังสือนั้น ให้เก็บไว้แทนที่หนังสือท่ีถูกยืมไป  
   5.2.3 กำรยืมหนังสือระหว่ำงส่วนรำชกำร ผู้ยืมและผู้อนุญำตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย  
   5.2.4 กำรยืมหนังสือภำยในส่วนรำชกำรเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญำตให้ยืมต้องเป็น
หัวหน้ำส่วน รำชกำรระดับแผนกข้ึนไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยกำรให้บุคคลภำยนอกยืมหนังสือ จะกระทำมิได้ 
เว้นแต่จะให้ดูเพ่ือคัดลอกหนังสือ ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุญำตจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกองขึ้นไป  หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมำยเท่ำนั้น 
  5.3 กำรท ำลำยหนังสือ ภำยใน 60 วัน หลังจำกวันสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบใน
กำรเก็บหนังสือส ำรวจหนังสือที่ครบก ำหนดจัดกำรเก็บในปีนั้น ไม่ว่ำจะเป็นหนังสือที่เก็บไว้เอง หรือที่ฝำกเก็บ
ไว้ที่กองจดหมำยเหตุแห่งชำติกรมศิลปำกร แล้วจัดทำบัญชีหนังสือขอทำลำยเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับ
กรม เพ่ือพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรทำลำยหนังสือ ซึ่งประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอย่ำง
น้อยสองคน โดยปกติแต่งตั้งจำกข้ำรำชกำร ตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่ำขึ้นไป มติของคณะกรรมกำรให้ถือ
เป็นเสียงข้ำงมำก ถ้ำกรรมกำรผู้ใดไม่เห็นด้วยให้ทำบันทึกควำมเห็นแย้งไว้ โดยคณะกรรมกำรทำลำยหนังสือ มี
หน้ำที่ดังนี้  

5.3.1 พิจำรณำหนังสือท่ีจะขอทำลำยตำมบัญชีขอทำลำย  
5.3.2 ในกรณีที่คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำหนังสือฉบับใดไม่ควรทำลำย  และควร

จะขยำยเวลำกำรเก็บไว้ ให้ลงควำมเห็นว่ำจะขยำยเวลำกำรเก็บไว้ถึงเม่ือใด แล้วให้แก้ไขอำยุกำรเก็บหนังสือใน
ครำวก ำหนดเก็บหนังสือ โดยให้ประธำนกรรมกำรทำลำยหนังสือลงลำยมือชื่อกำกับกำรแก้ไข  

5.3.3 ในกรณีที่คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำหนังสือเรื่องใดควรทำลำยให้กรอก
เครื่องหมำยกำกบำทลงในช่องกำรพิจำรณำของบัญชีหนังสือขอท ำลำย  

5.3 .4  เสนอรำยงำนผลกำรพิจำรณ ำ  พร้อมทั้ งบั นทึ กควำมเห็ นแย้ งของ
คณะกรรมกำร (ถ้ำมี) ต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรม เพ่ือพิจำรณำสั่งกำร ดังนี้ 

1) ถ้ำเห็นว่ำหนังสือเรื่องใดยังไม่ควรทำลำย ให้สั่งกำรให้เก็บหนังสือนั้นไว้
จนถึงเวลำกำรทำลำยงวดต่อไป  



    2) ถ้ำเห็นว่ำหนังสือเรื่องใดควรท ำลำย ให้ส่งบัญชีหนังสือขอท ำลำยให้กอง
จดหมำยเหตุ แห่งชำติ กรมศิลปำกร พิจำรณำก่อน เว้นแต่หนังสือประเภทที่ส่วนรำชกำรนั้นได้ขอทำควำมตก
ลงกับกรม ศิลปำกรแล้ว ไม่ต้องส่งไปให้พิจำรณำ เมื่อกองจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกร พิจำรณำ
รำยกำรในบัญชี หนังสือขอทำลำย แล้วแจ้งให้ส่วนรำชกำรที่ส่งบัญชีหนังสือขอทำลำยทรำบดังนี้  
     1) ถ้ำกองจดหมำยเหตุแห่งชำติ  กรมศิลปำกร เห็นชอบด้วย           
ให้แจ้งให้ส่วนรำชกำรนั้น ดำเนินกำรทำลำยหนังสือต่อไปได้หำกกองจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกร ไม่
แจ้งให้ทรำบอย่ำงใดภำยในก ำหนดเวลำ 60 วัน นับแต่วันที่ส่วนรำชกำรนั้นได้ส่งเรื่องให้กองจดหมำยเหตุ
แห่งชำติ กรมศิลปำกร ให้ถือว่ำกองจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกร ได้ให้ควำมเห็นชอบแล้ว และให้ส่วน
รำชกำรทำลำยหนังสือได้  
     2) ถ้ำกองจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกร เห็นว่ำหนังสือฉบับ
ใดควรจะขยำยเวลำเก็บไว้อย่ำงใดหรือให้เก็บไว้ตลอดไป ให้แจ้งให้ส่วนรำชกำรนั้นทรำบ และให้ส่วนรำชกำร
นั้น ๆ แก้ไขตำมที่กองจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกร แจ้งมำ หำกหนังสือใด กองจดหมำยเหตุแห่งชำติ 
กรมศิลปำกรเห็นควรให้ส่งไปเก็บไว้ที่กองจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกร ก็ให้ส่วนรำชกำรนั้น ๆ ปฏิบัติ
ตำม  
   5.3.5 ควบคุมกำรทำลำยหนังสือซึ่งผู้มีอำนำจอนุมัติให้ทำลำยได้แล้ว โดยกำรเผำ
หรือวิธีอ่ืนใดที่จะไม่ให้หนังสือนั้นอ่ำนเป็นเรื่องได้ และเมื่อทำลำยเรียบร้อยแล้ว ให้ทำบันทึกลงนำมร่วมกัน
เสนอผู้มีอ ำนำจ อนุมัติทรำบ 
 

6. มาตรฐาน ตรา แบบพิมพ์ และซอง ว่ำด้วยรูปแบบและขนำดของแบบพิมพ์เอกสำรและวัสดุอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงำนสำรบรรณ เช่น ขนำดตรำครุฑ ทะเบียนและบัตรต่ำง ๆ ของหนังสือรำชกำร เป็นต้น 

 6.1 ตรำครุฑ มี 2 ขนำด คือ 
   1. ขนำดตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร 
   2. ขนำดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร 
  6.2 ตรำชื่อส่วนรำชกำร มีลักษณะเป็นรูปวงกลมสองวงกลมซ้อนกัน เส้นผ่ำนศูนย์กลำงวง
นอก 4.5 เซนติเมตร วงใน 3.5 เซนติเมตร ล้อมครุฑ ระหว่ำงวงนอกและวงในมีอักษรไทยชื่อกระทรวง ทบวง 
กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเป็นกรมหรือจังหวัดอยู่ขอบล่ำงของตรำ ส่วนรำชกำรใดท่ีมี
กำรติดต่อกับต่ำงประเทศ จะให้มีชื่อภำษำต่ำงประเทศเพ่ิมขึ้นด้วยก็ได้ โดยให้อักษรไทยอยู่ขอบบนและอักษร
โรมันอยู่ขอบล่ำงของตรำ 
  6.3 ตรำก ำหนดเก็บหนังสือ คือตรำที่ใช้ประทับบนหนังสือเก็บ เพ่ือให้ทรำบก ำหนด
ระยะเวลำกำรเก็บหนังสือนั้นมีค ำว่ำ เก็บถึง พศ. .........หรอื ค ำว่ำ ห้ำมท ำลำย ขนำดไม่เล็กว่ำตัวพิมพ์ 24 
พอยท์ 
  6.4 มำตรฐำนกระดำษและซอง มำตรฐำนกระดำษโดยปกติให้ใช้กระดำษปอนด์ขำว น้ ำหนัก 
60 กรัมต่อตำรำงเมตร มี 3 ขนำดคือ 



   1. ขนำดเอ 4 หมำยควำมว่ำ ขนำด 210 มิลลิเมตร X 297 มิลลิเมตร 
   2. ขนำดเอ 5 หมำยควำมว่ำ ขนำด 148 มิลลิเมตร X 210 มิลลิเมตร 
   3. ขนำดเอ 8 หมำยควำมว่ำ ขนำด 52 มิลลิเมตร X 74 มิลลิเมตร  
  6.5 มำตรฐำนซอง โดยปกติให้กระดำษสีขำวหรือสีน้ ำตำล น้ ำหนัก 80 กรัมต่อตำรำงเมตร 
เว้นแต่ซองขนำด ซี 4 ให้ใช้กระดำษน้ ำหนัก 120 กรัมต่อตำรำงเมตร มี 4 ขนำด คือ 
   1. ขนำดซี 4 หมำยควำมว่ำ ขนำด 229 มม. X 324 มม.( กระดำษไม่ต้องพับ) 
   2. ขนำดซี 5 หมำยควำมว่ำ ขนำด 162 มม. X 229 มม.(กระดำษพับ 2) 
   3. ขนำดซี 6 หมำยควำมว่ำ ขนำด 114 มม. X 162 มม.( กระดำษพับ 4) 
   4. ขนำดดีแอลหมำยควำมว่ำ ขนำด 110 มม. X 220 มม.(กระดำษพับ 3 ) 
  6.6 ตรำรับหนังสือ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ ขนำด 2.5 เซนติเมตร X 5 เซนติเมตร มี
ชื่อส่วนรำชกำรอยู่ตอนบน 
 
 


