
 
 

 

  

 

 

คู่มือการปฏิบัตงิาน 
(Work Manual) 

ของ ฝธก.สบค.กอ.รมน. 
เร่ือง 

งานรับ-ส่ง หนังสือราชการ 
ของ นขต.สบค.กอ.รมน. 

จัดท าโดย 

ร.ท. อนุชา  อินเทียน 
น.ส. รัตติยา  แสงวงศ์ 
น.ส. ภาณุมาศ  ค าสุข 



 

หมายเหตุ ในกรณีมเีรื่องเร่งด่วน ต้องแจง้ให้ หน.ฝธก.สบค.กอ.รมน. ทราบทันทเีมื่อไดร้ับเรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนรปูแบบการรับหนังสอืภายใน ฝธก.สบค.กอ.รมน (timeline ) 

ขั้นตอน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
๑. เซ็นรบัหนงัสอืจากเจ้าหน้าที่ ที่มาส่ง ทันท ี
๒. ลงทะเบียนรบัหนังสือพร้อมทั้งตรวจสอบสิ่งมี่สง่มาด้วย (ถ้ามี) 

- ประทับตราลงทะเบียนรบั โดยลงเลขรบั วันที่รับ และเวลารบั ที่
มุมขวามือของเอกสาร  

- บันทึกรายการลงเลม่ทะเบียนรับหนังสือ โดยระบุ ล าดับเลขรับ,
วันที่รับ, รบัจาก ,เรือ่ง 

 
ใช้เวลา 

๒ – ๕ นาที 

๓. น าหนังสอืเสนอให้ หน.ฝธก.สบค.กอ.รมน. พจิารณาคัดแยกเรื่อง
ให้กับส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อ ด าเนินการต่อไป 

ใช้เวลา  
๒ – ๕  นาที 

๔. จัดส่งเอกสารใหส้่วนงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป โดยลงเล่ม
ทะเบียนรบัหนังสือภายใน เพื่อให้ผูร้ับ เอกสารเซ็นรบั 

ใช้เวลา  
๒ – ๕  นาที 



 

ขั้นตอนรปูแบบการส่งหนงัสือภายใน สบค.กอ.รมน (timeline ) 

ขั้นตอน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
๑. เมื่อ ผูบ้ังคับบัญชา ลงนามมาแล้วนั้นให้ตรวจดูอกีครั้งว่า ลงนามครบ

ทั้ง ๒ ฉบับหรือไม ่
ใช้เวลา 

๒ – ๕ นาที 
๒. - ลงทะเบียนสง่หนังสือในทะเบียนหนงัสือส่ง โดยกรอก

รายละเอียดดังนี้  
- ทะเบียนหนังสือส่ง วันท่ี เดือน พ.ศ. ให้ลงวันที่ เดือน ปีที่

ลงทะเบียน 
- เลขทะเบียนส่ง ให้ลงเลขล าดับของทะเบียนหนงัสอืสง่

เรียงล าดับติดต่อกันไป ตลอดปีปฏิทิน 
- ท่ี ให้ลงรหสัตัวพยัญชนะ และเลขประจ าของส่วนราชการ

เจ้าของเรือ่งในหนงัสอืที่จะสง่ออก 
- ลงวันท่ี ให้ลงวัน เดือน ปีทีจ่ะส่งหนังสือออก 
- จาก ให้ลงต าแหน่งเจ้าของหนงัสือ หรือช่ือของส่วนราชการ 

หรือช่ือของบุคคลในกรณีที่ไม่มีต าแหน่ง 
- ถึง ให้ลงต าแหน่งของผูท้ี่หนงัสอืนั้นมีถึง หรือช่ือส่วนราชการ 

หรือช่ือบุคคลในกรณีที่ไม่มีต าแหนง่     
- เรื่อง ให้ลงช่ือเรื่องของหนงัสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีช่ือเรื่อง

ให้ลงสรุปเรื่องย่อ 
- การปฏิบัต ิให้บันทึกการปฏิบัตเิกี่ยวกบัหนังสือฉบับนั้น 
- หมายเหต ุให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้เวลา 
๕ – ๑๐ นาที 

๓. การจัดส่งเอกสารคืนเจ้าของเรือ่งเมื่อผู้บงัคับบญัชาลงนามแล้ว 
- ถ้าเป็นหนงัสือจาก ฝธก.สบค.กอ.รมน. ส่งคืนเจ้าของเรื่อง

เพื่อด าเนินการต่อไป 
- ถ้าเป็นหนงัสือจาก นขต.สบค. ส่วนต่างๆ จะจัดเก็บในช่อง

เอกสาร พรอ้มลงบันทึก วัน เดือน ป ี 
- หนังสือทีผู่้บงัคับบญัชาลงนามเสรจ็เรียบร้อยแล้วเมื่อ 

เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนมารบัต้องเซ็นช่ือรับหนังสือไปด้วยทุก
ครั้ง 

 

 
 

 
แล้วแต่เจ้าของเรือ่งจะ

มาเซ็นรับ 

๔. ในกรณี ที่มีหนงัสอืต้องให้ (ผอ.รมน., รอง ผอ.รมน., เลขาธิการ กอ.
รมน., รองเลขาธิการ กอ.รมน.(๓) ลงนามอนมุัติ ต้องไปส่งที ่สง.รอง
เลขาธิการ กอ.รมน.(๓) พร้อมให้เจ้าหน้าทีเ่ซ็นรับหนังสือทกุครั้ง  
        ช่วงเวลาส่งหนังสือ (จันทร์-พฤหัส เวลา ๐๘๓๐-๑๕๓๐ น.) 
(ศุกร์ เวลา ๐๘๓๐-๑๕๐๐ น.) 

ใช้เวลาในการเดินส่ง 
๑๐ – ๒๐ นาที 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เมื่อผู้บังคับบญัชาลงนามเสรจ็เรียบร้อย เจ้าหน้าทีจ่ะโทร
ประสานมาให้ไปรบัเอกสารคืน และน ามา 

- จัดเกบ็ในช่อง ใส่เอกสารของแตล่ะส่วน และให้ เจ้าหน้าทีม่า 
เซ็นรบักลับด าเนินการต่อไป 



 

ขั้นตอนรปูแบบการรับ – สง่ หนงัสือและเอกสารภายนอกที่หน่วย รับ-ส่ง กอ.รมน.ส่วนกลาง
(timeline ) 

ขั้นตอน ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
๑. รับ กับ จนท. รบั –ส่ง ของ กอ.รมน. โดยมีการเซ็นรับในสมดุบันทึก 

รับ-สง่  
- รับในช่องจัดเกบ็ส่วนของ สบค.กอ.รมน. 
- เวลาการรับหนังสือ แบง่เป็น ๒ ช่วง (เวลา ๑๐๐๐ และ 

๑๔๐๐) 

ใช้เวลา  
๒ – ๕  นาที 

๒. ข้ันตอนการคัดแยกหนงัสือทั้งชนิดซองและกล่อง  
- จะมีการจัดเรียงในนามของ ผอ.รมน. ,กอ.รมน. , ผอ.สบค.กอ.

รมน. 
- ตัดซองและกลอ่ง ออกดเูพื่อคัดแยกเรื่อง  

 

ใช้เวลา  
๒ – ๕  นาที 

หรือแล้วแต่จ านวน
ของเอกสาร 

 
๓. การลงทะเบียนรับ หนงัสอืจากภายนอก ในสมุดทะเบียนแบง่เป็น 

- สมุดลงทะเบียนรับ ภายนอกทั่วไป 
- สมุดลงทะเบียนรับ ภายนอก (ลับ) 

 

ใช้เวลา  
๑๐ – ๑๕  นาที 

๔. การคัดแยกเอกสารเข้าสง่ให้ นขต.สบค.กอ.รมน. ที่รบัผิดชอบงานใน 
แต่ละส่วน 

- ส่วนบรหิารจัดการบุคคล (จก.สบค.กอ.รมน.) 
- ส่วนแผนและงบประมาณ (ผงป.สบค.กอ.รมน.) 
- ส่วนงานสทิธิ และสวัสดกิาร (สก.สบค.กอ.รนม.) 
- ฝ่ายธุรการ (ฝธก.สบค.กอ.รมน.) 

พร้อมให้เจ้าหน้าที่ของส่วนงานเซน็รับเอกสาร   

 
ใช้เวลา  

๒ – ๕  นาที 
หรือแล้วแต่จ านวน

ของเอกสาร 
 

๕. 
 
 

ข้ันตอนการสง่หนงัสือออกจาก กอ.รมน. ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายนอก 

๑. ลงทะเบียน ส่งหนังสือ 
๒. ไปส่ง หน่วย รบั-ส่ง กอ.รมน. (ส่วนกลาง)  
๓. ให้เจ้าหน้าที่ เซ็นรบัเอกสาร ในส าเนาคู่ฉบบั 

 
ใช้เวลา  

๑๐ – ๑๕  นาที 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การรับ - ส่ง หนังสือราชการและเอกสาร ฝธก.สบค.กอ.รมน. 

 
งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกบัการบริหารงานเอกสาร เริ่มตัง้แต่การสร้างหนงัสอื การรบั – ส่ง การ
เก็บรักษาเอกสาร ซึ่งเป็นการก าหนดข้ันตอนขอบข่ายของงานสารบรรณ ในทางปฏิบัตเิกี่ยวกับการ 
บรหิารงานเอกสาร 

การรับหนังสือ 

การรับหนังสือ หมายถึง การรับหนงัสอืจากส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนและบุคคลซึง่มีมาจาก ภายนอกและ
ภายใน หนังสือทีร่ับไว้แล้วนั้นเรียกว่า “หนงัสือรับ”  

ข้ันตอนการของปฏิบัติงานรับ หนงัสือราชการและเอกสาร 
 ๑. เซ็นรบัหนงัสอืจากเจ้าหน้าที่ ที่มาส่ง 
 ๒. ลงทะเบียนรับหนังสือพร้อมทั้งตรวจสอบสิ่งมีส่่งมาด้วย (ถ้ามี) 
               ๒.๑ ประทับตราลงทะเบียนรบั โดยลงเลขรบั วันที่รับ และเวลารับ ที่มมุขวามือของเอกสาร 
     ๒.๒ บันทึกรายการลงเลม่ทะเบียนรับหนังสือ โดยระบุ ล าดับเลขรับ วันทีร่ับ รบัจาก เรื่อง 
     ๓. น าหนังสอืเสนอให้ หน.ฝธก.สบค.กอ.รมน. พจิารณาคัดแยกเรื่องใหก้ับส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อ           
              ด าเนินการต่อไป 
 ๔. จัดส่งเอกสารให้ส่วนงานที่เกีย่วข้องด าเนินการต่อไป โดยลงเล่มทะเบียนรบัหนงัสอืภายใน  
              เพื่อให้ผูร้ับเอกสารเซ็นรับ 
หมายเหตุ  ในกรณีมีเรื่องเรง่ด่วน ต้องแจ้งให้ หน.ฝธก.สบค.กอ.รมน. ทราบทันทีเมือ่ได้รับเรื่อง 

รายการสมุดทะเบียนหนังสือ รับ ฝธก.สบค.กอ.รมน. 

๑. ทะเบียนหนังสือรับ สบค.กอ.รมน. 
๒. ทะเบียนหนังสือรับ (ลับ) สบค.กอ.รมน. 
๓. ทะเบียนหนังสือรับ ฝธก.สบค.กอ.รมน. 
๔. ทะเบียนหนังสือรับ ฝธก.สบค.ปรมน.ทบ. 
๕. ทะเบียนหนังสือรับ สบค.ปรมน.ทบ. 
๖. ทะเบียนหนังสือรับ (ลับ) สบค.ปรมน.ทบ. 
๗. ทะเบียนหนังสือรับ เอกสาร วันทวีคูณ , พสร. 

รายการสมุดทะเบียนลงเลขที่ค าสั่ง 

๑. ทะเบียนหนังสือเลขที่ค าสั่ง สบค.กอ.รมน. 
๒. ทะเบียนหนังสือเลขที่ค าสั่ง สบค.ปรมน.ทบ. 
๓. สมุดลงเลขทีห่นังสือวิทยุ สบค.กอ.รมน.  

 
 
 



 
การส่งหนังสือ 

การส่งหนังสือ ภายในส่วนราชการหรือหน่วยงาน หมายถึง การจ่ายเรื่องใหเ้จ้าหน้าทีผู่้เกี่ยวข้อง ได้แก่ หัวหน้า
ฝ่าย หัวหน้างาน และผูป้ฏิบัติ ได้รับทราบเรื่องราวทีจ่ะต้องด าเนินการและจ่ายเรื่องให้แกเ่จ้าหน้าที่ เจ้าของ
เรื่อง เพื่อน าไปปฏิบัต ิ

ข้ันตอนการของปฏิบัติงานส่ง หนงัสือราชการและเอกสาร สามารถด าเนินการได้ดังนี ้
ก่อนส่งหนังสือออกไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก จะต้องด าเนินการดงันี้ 
๑. เมื่อ ผูบ้ังคับบัญชา ลงนามมาแล้วนั้นให้ตรวจดูอกีครั้งว่า ลงนามครบทัง้ 2 ฉบับหรือไม ่
๒. ลงทะเบียนสง่หนังสือในทะเบียนหนงัสือส่ง โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

๒.๑ ทะเบียนหนังสือส่ง วันท่ี เดือน พ.ศ. ให้ลงวันที่ เดือน ปีที่ลงทะเบียน 
๒.๒ เลขทะเบียนส่ง ให้ลงเลขล าดับของทะเบียนหนงัสอืสง่เรียงล าดับติดต่อกันไป ตลอดปีปฏิทิน 
๒.๓ ท่ี ให้ลงรหัสตัวพยญัชนะ และเลขประจ าของส่วนราชการเจ้าของเรื่องในหนังสือทีจ่ะส่งออก 
๒.๔ ลงวันท่ี ให้ลงวัน เดือน ปีทีจ่ะส่งหนงัสอืออก 
๒.๕ จาก ให้ลงต าแหน่งเจ้าของหนงัสือ หรือช่ือของส่วนราชการ หรือช่ือของบุคคลในกรณีที่ไมม่ ี
      ต าแหน่ง 
๒.๖ ถึง ให้ลงต าแหน่งของผูท้ี่หนงัสอืนั้นมีถึง หรือช่ือส่วนราชการ หรือช่ือบุคคลในกรณีที่ไม่มี
ต าแหน่ง     
๒.๗ เรื่อง ให้ลงช่ือเรื่องของหนงัสือฉบบันั้น ในกรณีที่ไม่มีช่ือเรื่องใหล้งสรปุเรื่องยอ่ 
๒.๘ การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัตเิกี่ยวกับหนังสือฉบับนัน้ 
๒.๙ หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี) 

๓. การจัดส่งเอกสารคืนเจ้าของเรือ่งเมื่อผู้บังคับบญัชาลงนามแล้ว 
 ๓.๑ ถ้าเป็นหนงัสือจาก ฝธก.สบค.กอ.รมน. ส่งคืนเจ้าของเรือ่งเพื่อด าเนินการต่อไป 
 ๓.๒ ถ้าเป็นหนงัสือจาก นขต.สบค. ส่วนต่าง ๆ จะจัดเก็บในช่องเอกสาร พร้อมลงบันทึก วัน เดือน ปี  

ที่ผู้บงัคับบัญชาลงนามเสรจ็เรียบร้อยแล้วเมื่อ เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนมารับตอ้งเซน็ช่ือรบัหนงัสือไป
ด้วยทุกครั้ง 

๔. ในกรณี ที่มีหนงัสือตอ้งให้ (ผอ.รมน., รอง ผอ.รมน., เลขาธิการ กอ.รมน., รองเลขาธิการ กอ.รมน.(๒)  
ลงนามอนมุัติ ต้องไปส่งที่ สง.รองเลขาธิการ กอ.รมน.(๒) พร้อมใหเ้จ้าหน้าทีเ่ซ็นรับหนังสือทกุครั้ง 
ช่วงเวลาส่งหนังสือ (จันทร์-พฤหัส เวลา ๐๘๓๐-๑๕๓๐) (ศุกร์ เวลา ๐๘๓๐-๑๕๐๐)  เมื่อ
ผู้บังคับบญัชาลงนามเสรจ็เรียบร้อย เจ้าหน้าทีจ่ะโทรประสานมาให้ไปรบัเอกสารคืน และน ามาจัดเกบ็
ในช่อง ใส่เอกสารของแต่ละส่วน และให้ เจ้าหน้าที่มาเซ็นรบักลบัด าเนินการต่อไป   

รายการสมุดทะเบียนหนังสือส่ง ฝธก.สบค.กอ.รมน. 
๑. ฝธก.สบค.กอ.รมน. ที่ นร ๕๑๐๑.๖ / 
๒. ฝธก.สบค.กอ.รมน. ที่ (ลับ) นร ๕๑๐๑.๖ / 
๓. สบค.กอ.รมน.  ที่ นร ๕๑๐๑ / 
๔. สบค.กอ.รมน.  ที่ (ลับ) นร ๕๑๐๑ / 
๕. ฝธก.สบค.ปรมน.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๘.๖ (ฝธก.) / 



๖. ฝธก.สบค.ปรมน.ทบ. ที่ (ลับ) กห ๐๔๐๘.๖ (ฝธก.) / 
๗. สบค.ปรมน.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๘.๖ / 
๘. สบค.ปรมน.ทบ. ที่ (ลับ) กห ๐๔๐๘.๖ / 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การรับ – ส่ง หนังสือและเอกสารภายนอกท่ีหน่วย รับ-ส่ง กอ.รมน.ส่วนกลาง 

ข้ันตอนของการรับ – หนังสือภายนอกเข้า สบค.กอ.รมน. สามารถด าเนินการได้ดังนี ้
๑. รับ กับ จนท. รบั –ส่ง ของ กอ.รมน. โดยมีการเซ็นรับในสมดุบันทึก รบั-ส่ง  

- รับในช่องจัดเกบ็ส่วนของ สบค.กอ.รมน. 
- เวลาการรับหนังสือ แบง่เป็น ๒ ช่วง (เวลา ๑๐๐๐ และ ๑๔๐๐) 

๒. ข้ันตอนการคัดแยกหนงัสือทั้งชนิดซองและกล่อง  
- จะมีการจัดเรียงในนามของ ผอ.รมน. ,กอ.รมน. , ผอ.สบค.กอ.รมน. 
- ตัดซองและกลอ่ง ออกดเูพื่อคัดแยกเรื่อง  

๓. การลงทะเบียนรับ หนงัสอืจากภายนอก ในสมุดทะเบียนแบง่เป็น 
- สมุดลงทะเบียนรับ ภายนอกทั่วไป 
- สมุดลงทะเบียนรับ ภายนอก (ลับ) 

๔. การคัดแยกเอกสารเข้าสง่ให้ นขต.สบค.กอ.รมน. ที่รบัผิดชอบงานในแต่ละส่วน 
- ส่วนบรหิารจัดการบุคคล (จก.สบค.กอ.รมน.) 
- ส่วนแผนและงบประมาณ (ผงป.สบค.กอ.รมน.) 
- ส่วนงานสทิธิ และสวัสดกิาร (สก.สบค.กอ.รนม.) 
- ฝ่ายธุรการ (ฝธก.สบค.กอ.รมน.) 

         พร้อมให้เจ้าหน้าที่ของส่วนงานเซ็นรับเอกสาร   
ข้ันตอนการสง่หนงัสือออกจาก กอ.รมน. ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก 

๑. ลงทะเบียน ส่งหนังสือ 
๒. ไปส่ง หน่วย รบั-ส่ง กอ.รมน. (ส่วนกลาง)  
๓. ให้เจ้าหน้าที่ เซ็นรบัเอกสาร ในส าเนาคู่ฉบบั 

 


