
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

การรับ ส่งหนังสือราชการ เป็นส่วนหนึ่งของงานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้มีเนื้อหาเก่ียวกับขั้นตอนและวิธีการ ปฏิบัติงาน รับ 
สง หนังสือราชการออกสู่ภายนอกหน่วยงาน และขั้นตอนการรับเอกสาร หนังสือราชการ จากหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือคัดแยกให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการ ปฏิบัติงาน รับ ส่ง หนังสือ
ราชการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้องและ ผู้สนใจทั่วไป ได้นำไปศึกษาเพ่ือ
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่การทำงานยิ่งขึ้นไป 

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มกราคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1 
บทนำ 

1.1 วัตถุประสงค์  
1. เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานสารบรรณของให้มีมาตรฐานและถือปฏิบัติไปในทิศทาง

เดียวกัน 
2. เพ่ือให้มันใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับงานสารบรรณท่ีได้กำหนด

ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบงานทราบความต้องการของผู้ใช้งานระบบเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาระบบให้

มีความทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
1.2 ขอบเขต 

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการรับ-ส่งหนังสือชนิดของหนังสือการเก็บรักษาการยืมและ
ทำลายหนังสือมาตรฐานตรา แบบพิมพ์  และซอง การออกเลขคำสั่งต่าง ๆ หรือการจัดส่งหนังสือโดยเจ้าหน้าที่ 
1.3 คำจำกัดความ 

1.งานสารบรรณ หมายถึงงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การสร้างหนังสือการรับ -ส่ง 
การเก็บรกษาเอกสาร ซึ่งเป็นการกำหนดขั้นตอนขอบข่ายของงานสารบรรณ ในทางปฏิบัติเกี ่ยวกับการ
บริหารงานเอกสาร 

2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  e-office Automations หมายถึง การรับ - ส่งข้อมูลข่าวสารหรือ 
หนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

3. หนังสือราชการหมายถึง เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ 
4. การรับหนังสือหมายถึง การรับหนังสือจากส่วนราชการหน่วยงานเอกชนและบุคคลซึ่งมีมาจาก

ภายนอกและภายใน หนังสือที่รับไว้แลวนั้นเรียกว่า “หนังสือรับ”  
5. การส่งหนังสือภายในส่วนราชการหรือหน่วยงาน คือการจ่ายเรื่องให้เจ้าหน้าที่ผูเกี่ยวข้อง ได้แก่

ผู้อำนวยการกองฯ หัวหน้าฝ่ายฯ หัวหน้างานฯ และผู้ปฏิบัติ ได้รับทราบเรื่องราวที่จะต้องดำเนินการและจ่าย
เรื่องให้แก่เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง เพ่ือนำไปปฏิบัติ 
1.4 หน้าที่ของงานสารบรรณ 

1. เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ในการเป็นแหล่งข้อมูลการรับหนังสือราชการของผู้บริหารหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งจากบุคลากร หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก รวมถึงข้อมูลการมอบหมายงานให้กับ
ผู้รับผิดชอบดำเนินการในแต่ละเรื่องที่มีการเก็บข้อมูล 

2. ควบคุม ดูแล ติดตามจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และเป็นแหล่งสืบค้นหลักฐาน และข้อมูลอ้างอิง
ประกอบการบริหารงาน  

3. คัดกรอง พิจารณาแยกหนังสือราชการทั้งภายในและหนังสือภายนอก เพื่อนำเสนอผู้ บริหารหรือ
หนว่ยงานที่ได้รับมอบหมาย หรือรับผิดชอบโดยไม่ต้องส่งถึงผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด 

4. ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของการจัดทำหนังสือราชการเพื่อให้ระบบงานเอกสารขององค์กร
เป็นไปอย่างมาตรฐาน และเป็นไปในทิศทางเดี๋ยวกัน 

5. รับ - ส่ง หนังสือราชการและนำแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบโดยเร็ว 
1.5 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

• ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ 



1) พิจารณาสังการโดยบันทึกสังการบันทึกติดต่อในหนังสื่อรับให้งานบริหารงาน สารบรรณฯรับทราบ
และประสาน/ปฏิบัติงาน 

2) พิจารณาหนังสือส่งออก ให้ความเหนชอบ และลงนามในหนังสื่อราชการ 
• หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ 
1) วิเคราะห์หนังสือเพอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระบบงานสารบรรณ 
2) ตรวจสอบการบันทึกย่อเรื่อง บันทึกความเหนในหนังสื่อรับ 
3) ตรวจสอบการร่างและพิมพ์หนังสือส่ง 
4) รับหนังสือเอกสาร บันทึกข้อความที่ผู้บริหารพิจารณาสังการแลวดำเนินการแจ้ง/ปฏิบัติตามคำสั่ง 
• เจ้าหน้าที่ในงานสารบรรณ มีหน้าที่ 
1) รับ- ส่งหนังสือราชการด้วยระบบส่ารบรรณ 
2) ลงทะเบียนรับหนังสือราชการ/ บันทึก 
3) นำเสนอผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
4) นำเสนอรับ – ส่งผู้บริหาร 
5) จัดทำหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6) ให้บริการแก่หนว่ยงาน / บุคลากรที่เก่ียวข้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่2 
งานสารบรรณและการปฏิบัติงานธุรการในสำนักงาน 

งานสารบรรณ 
งานสารบรรณ เป็นงานเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารนับตั้งแต่คิด ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์  จดจำทำ 

สำเนา รับ ส่ง บันทึก ย่อเรื่อง เสนอสังการโต้ตอบ จัดเก็บ ค้นหา ทำลาย 
ความสำคัญของงานสารบรรณ 

1.เป็นเอกสารราชการบันทึกงาน หลักฐานราชการอ่ืน ๆ ของหน่วยงาน 
2.เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอ้างอิง 
3.เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารราชการ 
4.เป็นหลักฐานราชการมีคุณค่า 
5.เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร 

สาระสำคัญของสารบรรณตามระเบียบงานสารบรรณ 
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ   พ.ศ. 2526 , ( ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2548 และ

(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2560 มีสาระสำคัญ ดังนี้     
หมวดที1่ ชนิดของหนังสือ 
หนังสือราชการคือเอกสารที่หลักฐานในราชการได้แก่ 

1. ส่วนราชการถึงส่วนราชการ 
2. ส่วนราชการถึง บุคคลภายนอก 
3. หนว่ยงานอื่นถึงส่วนราชการ 
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพ่ือเปืนหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ 

ชนิดของหนังสือราชการหนังสือราชการมี 6 ชนิด คือ 
1. หนังสือภายนอก คือหนังสือติดต่อร่าชการที่เป็นแบบพิธีการใช้กระดาษครุฑ  เป็นหนังสื่อติดต่อ

ระหว่างส่วนราชการหรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือมีถึง บุคคลภายนอก 
2. หนังสือภายใน คือหนังสือติดต่อร่าชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสื่อติดต่อ

ภายในกระทรวง ทบวง กรัมหรือจังหวัดเดี๋ยวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 
3. หนังสือประทับตรา คือหนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้น

ไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นผูรับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับใช้ในกรณที่ไม่ใช้
เรื ่องสำคัญ ได้แก่ การขอรายละเอียดเพิ่มเติม การสำเนาหนั งสือสิงของ เอกสาร การตอบ รับทราบที่ไม่
เกี่ยวกับราชการสำคัญ หรือการเงิน การแจ้งผลงานที่ดำเนินการไปแลว การเตือนเรื่องที่ค้างเรื่องหัวหน้าสว่น
ราชการระดับกรมข้ึนไปกำหนดโดยทำเป็นคำสั่ง ให้ใช้หนังสือประทับตรา 

4. หนังสือสังการมี 3 ชนิด ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ 
1. คำสั่ง คือบรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสังการให้ปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย 
2. ระเบียบ คือบรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้เพ่ือเปืนหลักปฏิบัติงาน 
3. ข้อบังคับ คือบรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดไว้ใช้ 

5. หนังสือประชาสัมพันธ์  มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์  และข่าว 
1. ประกาศ เพ่ือประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ 
2. แถลงการณ์  เพื่อทำความเข้าใจ 



3. ข่าว เผยแพร่ให้ทราบ 
6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น หรือรับไว้ในราชการมี 4 ชนิด ได้แก่ หนังสือรับรอง รายงานการ 

ประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน 
1. หนังสือรับรอง ได้แก่ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคล นิติบุคคลหรือ

หนว่ยงาน เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
2. รายงานการประชุม บันทึกกความคิดเห็นของผู้ที่มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและมติที่

ประชุมไว้เป็นหลักฐาน ให้จัดทำตามแบบท่ี11 
3. บันทึกคือข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาสังการให้

ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 
4. หนังสืออื่น คือหนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เพื่อเปืนหลักฐานในทางราชการซึ่งรวมหมายถึง ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หนังสือของ 
บุคคลภายนอกที่เจ้าหน้าที่รับเข้าทะเบียนหนังสื่อราชการสัญญา คำร้อง  เป็นต้น 
หนังสือที่ต้องิปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ และดำเนินการทางสารบรรณด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษแบ่งเป็น 3 
ประเภท คือ (ระบุชั้นความเร็วด้วยอักษรสีแดง ขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง 2 พอยท ์

1. ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันที่ท่ีได้รับหนังสือนัน 
2. ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
3. ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้ 

หมวดที2่ การรับและส่งหนังสือ 
การรับหนังสือ 

หนังสือรับ คือหนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางิปฏิบัติ
ตามท่ีกำหนดไว้ 

1. จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพอดำเนินการก่อนหลัง 
2. ประทับตรารับหนังสือตามแบบท่ี2 ที่มุมด้านขวาของหนังสือโดยกรอกรายละเอียดดังนี้     

-เลขรับ ให้ลงเลขท่ีรับตามเลขที่รับในทะเบียน 
-วันที่ให้ลงวน เดือน ปี ที่รับหนังสือ 
-เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ 

โดยตรารับมี ขนาด 2.5 x 5 ซ.ม. 
เลขรับ................................... 
วันที่...................................... (ตัวอย่าง) 
เวลา.............................................  

การส่งหนังสือ 
หนังสือส่ง คือหนังสือที่ส่งออกไปภายนอก ให้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ 

1.ให้เจ้าของเรื่องตรวจความเรียบร้อยของหนังสือร่วมทั้งสิงที่จะส่งไปด้วยให้ครบถ้วน 
2.เมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลาง ได้รับเรื่องและดำเนินการลงทะเบียนส่งหนังสือใน

ทะเบียนหนังสื่อส่งตามแบบที่14 
 
 
 



หมวดที่3 การเก็บรกษายืม และทำลายหนังสือ 
การเก็บรกษา 

การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น การเก็บระหว่างิปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสรจแลว และการเก็บไว้เพ่ือ
ใช้ในการตรวจสอบ 

1.การเก็บระหว่างิปฏิบัติ คือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสรจให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงาน 

2.การเก็บเมื่อปฏิบัติเสรจแลว คือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสรจเรียบร้อยแลว ให้เจ้าหน้าที่จัดทำบัญชี
หนังสือส่งเก็บตามแบบที่19 

3.การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสรจเรียบร้อยแลว เพื่อให้เกิดความ
สะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สามารถค้นหาเรื่องเดิมได้อย่างง่ายและรวดเร็วตลอดจน
สะดวกในการควบคุม ติดตามงานของหัวหน้าหน่วยงานให้เจ้าของเรื่องเก็บไว้เป็นเอกเทศเป็นเจ้าของเรื ่อง    
นั้น ๆ เป็นผู้จัดเก็บโดยแยกเข้าแฟ้มตามรหัส หมวดหมูหนังสือกลุ่มเรื่องและกลุ่มย่อย 
อายุการเก็บหนังสือโดยปกติให้เก็บไว้ 0 ปียกเว้นกรณดังนี้     

1. หนังสือที่ต้องสงวนไว้เป็นความลับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรกษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
หรือระเบียบว่าด้วยการรกษาความลับของทางราชการ 

2. หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี สานวนของศาล พนักงานสอบสวน เก็บตามกฎหมายระเบียบ
แบบแผนนั้น ๆ  

3. หนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์  ต่อการศึกษาค้นคว้า วินัย ให้เก็บตลอดไปหรือตามที่หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติกำหนด 

4. หนังสือที่ปฏิบัติเสรจสินแลว และเป็นคูสำเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อ่ืน เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
5. หนังสือไม่สำคัญเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ เกิดขึ้นี้เป็นประจำและดำเนินการเสรจแล้วเก็บไว้ไม่น้อย

กว่า 1 ปี 
* ในกรณหนังสือเกี่ยวกับการเงิน เมื่อมิใช่เป็นเอกสารสิทธิ หากเหนว่าไม่มีความจำเป็นต้องเก็บไว้ถึง 10 ปี ให้
ทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอทำลายได้ 
การจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบ 5 ปี 

ทุกสิ้นปี (ปีปฏิทิน) ให้ส่วนราชกานจัดส่งหนังสือที่อายุครบ 5 ปี พร้อมทั้งบัญชีให้กองจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร ภายในวันที่1 มกราคมของปีถัดไป 
การยืมหนังสือ 

1. การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกอง
ขึ้นไป หรือผู้ได้รับมอบหมาย 

2. การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดี๋ยวกัน ผู้ยืมและผูอนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับแผนกข้ึนไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

3.การยืมหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสรจหรือหนังสือที่เก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบให้ถือปฏิบัติตามข้อ 2 
โดยอนุโลม 

4.การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทำมิได้ เว้นแต่จะให้ดีหรือคัดลอกหนังสือทั้งนี้ จะต้องได้รับ
อนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป 
การทำลายหนังสือราชการ 



1. ภายใน 60 วัน หลังสินปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ผูรับผิดชอบจัดทำบัญชีหนังสือขอทำลายเสนอหัวหน้า
ส่วนราชการระดับกรมเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือให้จัดทำตามแบบที่25 

2.คณะกรรมการทำลายหนังสือประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อยสองคน 
โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการหรือ
ประเภททั่วไประดับชำนาญงาน ขึ้นไป หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ืนที่เที่ยบเท่า 
หมวดที่4 มาตรฐานตรา แบบพิมพ์  และซอง 
ตราครุฑสำหรับแบบพิมพ์  ให้ใช้ตามแบบที่6 มี 2 ขนาด คือ 

1. ขนาดตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร 
2. ขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร์ 7 

*  มาตรฐานกระดาษโดยปกติให้ใช้กระดาษปอนด์ขาว น้ำหนัก 60 กรัม ต่อตารางเมตร มี 3 ขนาด 
-ขนาด เอ 4 = 0 * 7 มิลลิเมตร 
-ขนาด เอ 5 = 8 * 0 มิลลิเมตร 
-ขนาด เอ 8 = 2 * 4 มิลลิเมตร 
* มาตรฐานซอง โดยปกติให้ใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้ำตาล น้ำหนัก 80 กรัม ต่อตารางเมตร เว้น 
แต่ซองขนาดซี 4 ให้ใช้กระดาษน้ำหนัก 120 กรัมต่อตารางเมตร มี 4 ขนาด 
-ขนาด ซี 4 = 9 * 4 มิลลิเมตร 
-ขนาด ซี 5 = 2 * 9 มิลลิเมตร 
-ขนาด ซี 6 = 4 * 2 มิลลิเมตร 
-ขนาด ดีแอล = 110 * 120 มิลลิเมตร 
กระดาษตราครุฑ ให้ใช้กระดาษขนาดเอ 4 พิมพ์ครุฑด้วยหมึกสีดำหรือทำเป็นครุฑดุน ที่กึ่ งกลางส่วนบนของ
กระดาษ 
กระดาษบันทึกข้อความ ให้ใช้กระดาษขนาดเอ 4 หรือขนาดเอ 5 พิมพ์ครุฑด้วยหมึกสีดำที่มุมบนด้านซ้าย 
ซองหนังสือ ให้พิมพครุฑตาม ข้อ 71.2 ด้วยหมึกสีดำที่มุมบนดานซ้ายของซอง 
-ขนาด ซี 4 ใช้สำหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑ โดยไม่ตองพับมีชนิดธรรมดาและขยายขาง 
-ขนาด ซี 5 ใช้สำหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 2 
-ขนาด ซี 6 ใช้สำหรับกระดาษตราครุฑพับ 4 
-ขนาด ดีแอล ใช้สำหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 3 
ตรารับหนังสือ คือตราที่ใช้ประทับบนหนังสื่อเพ่ือลงเลขทะเบียนรับ มีลักษณะเปนรูปสีเหลี่ยมผืนผ้าขนาด 2.5 
เซนติเมตร x 5 เซนติเมตร 
ทะเบียนหนังสือรับ ใช้สำหรับลงรายการหนังสือที่ได้รับเขาเปนประจำวัน มีขนาดเอ 4 พิมพสองหน้า มีสอง
ชนิด คือชนิดเป็นเล่มและชนิดเปนแผน 
ทะเบียนหนังสือส่ง ใช้สำหรับลงรายการหนังสือที่ได้สงออกเปนประจำวัน มีขนาดเอ 4 พิมพสองหน้า มีสอง
ชนิด คือชนิดเป็นเล่มและชนิดเปนแผน์  

********************* 


