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คู่มือเจ้าพนักงานธุรการ 

เรื่อง 

    งานธุรการและงานสารบรรณ 

 

 

  ตามภารกิจที่ราชการมอบหมาย 

 

ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตัวบลปรำสำททอง 



ข 
 

ค าน า 

คู่มือเจ้ำพนักงำนธุรกำร งำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ     ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ปรำสำททอง ฉบับนี้จัดท ำขึ้น เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร และ

สำมำรถน ำไปอ้ำงอิงในกำรปฏิบัติงำนแทนกันได้ ซึ่งคู่มือปฏิบัติงำนฉบับนี้ได้รวบรวมวิธีกำร ขั้นตอนในกำร

ปฏิบัติงำนงำนสำรบรรณ รวมถึงแนวทำงกำรแก้ปัญหำและอุปสรรคที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนจริง งำนธุรกำร

ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือกำรปฏิบัติงำนฉบับนี้ จะเป็น

ประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่งธุรกำรและบุคคลอ่ืนที่สนใจ เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลใน

กำรปฏิบัติงำน สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนจริง ลดข้อผิดพลำดในกระบวนกำร

ด ำเนินงำนที่เกิดข้ึนในกำรปฏิบัติงำน และเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ ระบบกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ต่อไป 

งำนธุรกำร  

ส ำนักปลัดองค์กำรบริกำรส่วนต ำบลปรำสำททอง 
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บทท่ี 1 

บทน า 

1.1 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือใช้เป็นคูม่ือประกอบกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณ ให้มีมำตรฐำนและถือปฏิบัติไปในทิศทำงเดียวกัน 

2. เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำมีกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับงำนสำรบรรณท่ีได้ 

ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. เพ่ือให้ผู้ควบคุมระบบงำนทรำบควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนระบบเพ่ือน ำไปปรับปรุงพัฒนำระบบให้มี

ควำมทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ 

1.2 ขอบเขต 

คู่มือกำรปฏิบัติงำนนี้ครอบคลุมขั้นตอนกำร รับ–ส่งหนังสือ ชนิดของหนังสือ กำรเก็บรักษำ  กำรยืม

และท ำลำยหนังสือ มำตรฐำนตรำ แบบพิมพ์ และซอง กำรออกเลขค ำสั่งต่ำงๆ หรือกำรจัดส่งหนังสือโดย

เจ้ำหน้ำที ่

1.3 ค าจ ากัดความ 

1. งำนสำรบรรณ หมำยถึง งำนที่เก่ียวกับกำรบริหำรงำนเอกสำร เริ่มตั้งแต่กำรสร้ำงหนังสือ กำรรับ –

ส่ง กำรเก็บรักษำเอกสำร ซึ่งเป็นกำรก ำหนดขั้นตอนขอบข่ำยของงำนสำรบรรณ ในทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำร

บริหำรงำนเอกสำร 

2. ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office Automations หมำยถึง กำรรับ – ส่งข้อมูลข่ำวสำร หรือ

หนังสือผ่ำนระบบสื่อสำรด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมถึงกำรรับส่งโดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ

ส่วนรำชกำรหรือท่ีส่วนรำชกำรจัดให้แก่เจ้ำหน้ำที่ และระบบสื่อสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดตำมที่หัวหน้ำส่วน

รำชกำรก ำหนดด้วย  

3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมำยถึง หนังสือรำชกำรที่จัดท ำและได้รับ-ส่ง หรือเก็บรักษำด้วยระบบสำร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

4. หนังสือรำชกำร หมำยถึง เอกสำรที่เป็นหลักฐำนในรำชกำร 



2 
 

5. กำรรับหนังสือ หมำยถึง กำรรับหนังสือจำกส่วนรำชกำร หน่วยงำนเอกชนและบุคคลซึ่งมีมำจำก

ภำยนอกและภำยใน หนังสือที่รับไว้แล้วนั้นเรียกว่ำ “หนังสือรับ” 

6. กำรส่งหนังสือภำยในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน คือ กำรจ่ำยเรื่องให้เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่

ผู้อ ำนวยกำรกองฯ หัวหน้ำฝ่ำยฯ หัวหน้ำงำนฯ และผู้ปฏิบัติ ได้รับทรำบเรื่องรำวที่จะต้องด ำเนินกำรและจ่ำย

เรื่องให้แก่เจ้ำหน้ำที่เจ้ำของเรื่อง เพ่ือน ำไปปฏิบัติ 

1.4 หน้าที่ของงานสารบรรณ 

1. เป็นหน่วยงำนกลำงที่ท ำหน้ำที่ในกำรเป็นแหล่งข้อมูลกำรรับหนังสือรำชกำรของผู้บริหำรที่ 

หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งจำกบุคลำกร หน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอก รวมถึงข้อมูลกำรมอบหมำยงำน

ให้กับผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรในแต่ละเรื่องที่มีกำรเก็บข้อมูล 

2. ควบคุม ดูแล ติดตำมจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และเป็นแหล่งสืบค้นหลักฐำน และข้อมูลอ้ำงอิง 

ประกอบกำรบริหำรงำน 

3. คัดกรอง พิจำรณำแยกหนังสือรำชกำรทั้งภำยในและหนังสือภำยนอก เพ่ือน ำเสนอผู้บริหำรหรือ

หน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำย หรือรับผิดชอบโดยไม่ต้องส่งถึงผู้บริหำรระดับสูงทั้งหมด 

4. ตรวจสอบควำมถูกต้อง เหมำะสมของกำรจัดท ำหนังสือรำชกำร เพ่ือให้ระบบงำนเอกสำรของ

องค์กรเป็นไปอย่ำงมำตรฐำน และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

5. รับ – ส่ง หนังสือรำชกำร และน ำแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทรำบโดยเร็ว 

1.5 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

• หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต. มีหน้ำที่ 

1) พิจำรณำสั่งกำร โดยบันทึกสั่งกำร บันทึกติดต่อในหนังสือรับให้งำนบริหำรงำน สำรบรรณฯ 

รับทรำบและประสำน/ปฏิบัติงำน 

2) พิจำรณำหนังสือส่งออก ให้ควำมเห็นชอบ และลงนำมในหนังสือรำชกำร 
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• หัวหน้ำฝ่ำยงำนบริหำรงำนทั่วไป มีหน้ำที่ 

1) วิเครำะห์หนังสือเพ่ือมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมระบบงำนสำรบรรณ 

2) ตรวจสอบกำรบันทึกย่อเรื่อง บันทึกควำมเห็นในหนังสือรับ 

3) ตรวจสอบกำรร่ำงและพิมพ์หนังสือส่ง 

4) รับหนังสือ เอกสำร บันทึกข้อควำมที่ผู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำรแล้วด ำเนินกำรแจ้ง/ ปฏิบัติตำมค ำสั่ง 

• เจ้ำหน้ำที่ในงำนสำรบรรณ มีหน้ำที ่

1) รับ- ส่งหนังสือรำชกำร ด้วยระบบสำรบรรณ 

2) ลงทะเบียนรับหนังสือรำชกำร/บันทึก 

3) น ำเสนอผู้ที่ได้รับมอบหมำย 

4) น ำเสนอรับ - ส่งผู้บริหำร 

5) จัดท ำหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

6) ให้บริกำรแก่หน่วยงำน / บุคลำกรที่เก่ียวข้อง 
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บทที่ 2 

งานสารบรรณและการปฏิบัติงานธุรการในส านักงาน 

 งานสารบรรณ 

งำนสำรบรรณ เป็นงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนเอกสำรนับตั้งแต่คิด ร่ำง เขียน แต่ง พิมพ์จดจ ำ ท ำ

ส ำเนำ รับ ส่ง บันทึก ย่อเรื่อง เสนอสั่งกำร โต้ตอบ จัดเก็บ ค้นหำ ท ำลำย 

 ความส าคัญของงานสารบรรณ 

1.เป็นเอกสำรรำชกำร บันทึกงำน หลักฐำนรำชกำรอ่ืนๆ ของหน่วยงำน 

2.เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรอ้ำงอิง 

3.เป็นเครื่องมือที่ช่วยในกำรบริหำรรำชกำร 

4.เป็นหลักฐำนรำชกำรมีคุณค่ำ 

5.เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดต่อสื่อสำร 

 สาระส าคัญของสารบรรณตามระเบียบงานสารบรรณ 

ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 , (ฉบับที2่) พ.ศ. 2548 และ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 , (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 มีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

หมวดที ่1 ชนิดของหนังสือ 

 หนังสือราชการ คือ เอกสำรที่หลักฐำนในรำชกำร ได้แก่ 

1. ส่วนรำชกำรถึงส่วนรำชกำร 

2. ส่วนรำชกำรถึงบุคคลภำยนอก 

3. หน่วยงำนอื่นถึงส่วนรำชกำร 

4. เอกสำรที่ทำงรำชกำรจัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐำนในรำชกำร 

5. เอกสำรที่ทำงรำชกำรจัดท ำขึ้นตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับ 

 ชนิดของหนังสือราชการ หนังสือรำชกำรมี 6 ชนิด คือ 
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1. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อรำชกำรที่เป็นแบบพิธีกำร ใช้กระดำษครุฑ เป็นหนังสือติดต่อ
ระหว่ำงส่วนรำชกำร หรือส่วนรำชกำรมีถึงหน่วยงำนอื่นซึ่งมิใช่ส่วนรำชกำร หรือมีถึงบุคคลภำยนอก 

2. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อรำชกำรที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่ำหนังสือภำยนอก เป็นหนังสือติดต่อ
ภำยในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดำษบันทึกข้อควำม 

3. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตรำแทนกำรลงชื่อของหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรม
ขึ้นไป โดยให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร ระดับกองหรือผู้ได้รับมอบหมำย เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อก ำกับใช้ใน กรณีที่
ไม่ใช่เรื่องส ำคัญ ได้แก่ กำรขอรำยละเอียดเพ่ิมเติม กำรส ำเนำหนังสือ สิ่งของ เอกสำร     กำรตอบรับทรำบที่
ไม่เก่ียวกับรำชกำรส ำคัญ หรือกำรเงิน กำรแจ้งผลงำนที่ด ำเนินกำรไปแล้ว กำรเตือนเรื่องที่ค้ำงเรื่องหัวหน้ำส่วน
รำชกำรระดับกรมข้ึนไปก ำหนดโดยท ำเป็นค ำสั่ง ให้ใช้หนังสือประทับตรำ 

4. หนังสือสั่งการ มี 3 ชนิด ได้แก่ ค ำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ 

1. ค ำสั่ง คือ บรรดำข้อควำมที่ผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมำย 

2. ระเบียบ คือบรรดำข้อควำมที่ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ได้วำงไว้เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติงำน 

3. ข้อบังคับ คือ บรรดำข้อควำมที่ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ก ำหนดไว้ใช้ 

5. หนังสือประชาสัมพันธ์ มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกำศ แถลงกำรณ์ และข่ำว 

1. ประกำศ เพ่ือประกำศหรือชี้แจงให้ทรำบ 

2. แถลงกำรณ์เพ่ือทำควำมเข้ำใจ 

3. ข่ำว เผยแพร่ให้ทรำบ 

6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้ในราชการ มี 4 ชนิด ได้แก่ หนังสือรับรอง รำยงำนกำร
ประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน 

1. หนังสือรับรอง ได้แก่ หนังสือที่ส่วนรำชกำรออกให้เพ่ือรับรองแก่บุคคล นิติบุคคลหรือ
หน่วยงำน เพ่ือวัตถุประสงค์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 

2. รายงานการประชุม คือ บันทึกควำมคิดเห็นของผู้ที่มำประชุม ผู้เข้ำร่วมประชุมและมติที่
ประชุมไว้เป็นหลักฐำน ให้จัดท ำตำมแบบท่ี 11 

3. บันทึก คือ ข้อควำมซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชำ เสนอต่อผู้บังคับบัญชำ หรือผู้บังคับบัญชำสั่งกำร
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ โดยปกติให้ใช้กระดำษบันทึกข้อควำม 
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4. หนังสืออ่ืน คือ หนังสือหรือเอกสำรอ่ืนใดที่เกิดขึ้นเนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 
เพ่ือเป็นหลักฐำนในทำงรำชกำร ซึ่งรวมหมำยถึง ภำพถ่ำย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภำพ หนังสือของ
บุคคลภำยนอกที่เจ้ำหน้ำที่รับเข้ำทะเบียนหนังสือรำชกำร สัญญำ ค ำร้อง                เป็นต้น 

 หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ และด ำเนินกำรทำงสำรบรรณด้วยควำมรวดเร็วเป็นพิเศษ 

แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ (ระบุชั้นควำมเร็วด้วยอักษรสีแดง ขนำดไม่เล็กกว่ำตัวพิมพ์โป้ง 32 พอยท์) 

1. ด่วนที่สุด  ให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติในทันทีท่ีได้รับหนังสือนั้น 

2. ด่วนมำก   ให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติโดยเร็ว 

3. ด่วน        ให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติเร็วกว่ำปกติเท่ำที่จะท ำได้ 
 

หมวดที ่2 การรับและส่งหนังสือ 

 การรับหนังสือ 

หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ำมำจำกภำยนอก ให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนสำรบรรณกลำงปฏิบัติ
ตำมท่ีก ำหนดไว้ 

1. จัดล ำดับควำมส ำคัญและควำมเร่งด่วนของหนังสือเพ่ือด ำเนินกำรก่อนหลัง 

2. ประทับตรำรับหนังสือตำมแบบท่ี 12 ที่มุมด้ำนขวำของหนังสือโดยกรอกรำยละเอียดดังนี้ 

-เลขรับ ให้ลงเลขท่ีรับตำมเลขที่รับในทะเบียน 

-วันที่    ให้ลงวัน เดือน ปี ที่รับหนังสือ 

-เวลำ    ให้ลงเวลำที่รับหนังสือ 

โดยตรำรับมี ขนำด 2.5 x 5 ซ.ม. 

            ชื่อส่วนรำชกำร 
   เลขรับ...................................  
           วันที่......................................                 (ตัวอย่ำง แบบตรำรับหนังสือ) 
           เวลำ……………………………………… 
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 การส่งหนังสือ 

หนังสือส่ง คือ หนังสือที่ส่งออกไปภำยนอก ให้ปฏิบัติตำมที่ก ำหนดไว้ 
1.ให้เจ้ำของเรื่องตรวจควำมเรียบร้อยของหนังสือ รวมทั้งสิ่งที่จะส่งไปด้วยให้ครบถ้วน 

2.เมื่อเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนสำรบรรณกลำง ได้รับเรื่องและด ำเนินกำรลงทะเบียนส่ง 

หนังสือในทะเบียนหนังสือส่งตำมแบบที่ 14 

 

หมวดที่ 3 การเก็บรักษา ยืม และท าลายหนังสือ 
 

 การเก็บรักษา 

การเก็บหนังสือ แบ่งออกเป็น กำรเก็บระหว่ำงปฏิบัติ กำรเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และกำรเก็บไว้เพ่ือ
ใช้ในกำรตรวจสอบ 

1.กำรเก็บระหว่ำงปฏิบัติ คือ กำรเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้เหมำะสมตำมขั้นตอนของกำร
ปฏิบัติงำน 

2.กำรเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ กำรเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้ำหน้ำที่จัดท ำบัญชี
หนังสือส่งเก็บตำมแบบที่ 19 

3.กำรเก็บไว้เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบ คือ กำรเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้เกิด 

ควำมสะดวกและคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่สำมำรถค้นหำเรื่องเดิมได้อย่ำงง่ำยและ
รวดเร็วตลอดจนสะดวกในกำรควบคุม ติดตำมงำนของหัวหน้ำหน่วยงำนให้เจ้ำของเรื่องเก็บไว้เป็นเอกเทศเป็น
เจ้ำของเรื่องนั้นๆ เป็นผู้จัดเก็บโดยแยกเข้ำแฟ้มตำมรหัส หมวดหมู่หนังสือ กลุ่มเรื่องและกลุ่มย่อย 

 อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ 10 ปี ยกเว้นกรณีดังนี้ 
1. หนังสือที่ต้องสงวนไว้เป็นควำมลับ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำม 

ปลอดภัยแห่งชำติ หรือระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร 

2. หนังสือที่เป็นหลักฐำนทำงอรรถคดี สำนวนของศำล พนักงำนสอบสวน เก็บตำม 

กฎหมำยระเบียบแบบแผนนั้นๆ 

3. หนังสือที่มีคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ต่อกำรศึกษำค้นคว้ำ วินัย ให้เก็บตลอดไปหรือ 

ตำมท่ีหอจดหมำยเหตุแห่งชำติก ำหนด 

4. หนังสือที่ปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนำที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จำกที่อ่ืน เก็บไว้ไม่น้อย 

กว่ำ 5 ป ี

5. หนังสือไม่ส ำคัญเป็นเรื่องธรรมดำสำมัญ เกิดข้ึนเป็นประจำและดำเนินกำรเสร็จแล้ว 

เก็บไว้ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
* ในกรณีหนังสือเกี่ยวกับกำรเงิน เมื่อมิใช่เป็นเอกสำรสิทธิ หำกเห็นว่ำไม่มีควำมจ ำเป็น 

ต้องเก็บไว้ถึง 10 ปี ให้ท ำควำมตกลงกับกระทรวงกำรคลังเพื่อขอท ำลำยได้ 
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 การจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบ 25 ปี 

ทุกสิ้นปี (ปีปฏิทิน) ให้ส่วนรำชกำนจัดส่งหนังสือท่ีอำยุครบ 25 ปี พร้อมทั้งบัญชีให้กองจดหมำย 

เหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกร ภำยในวันที่31 มกรำคมของปีถัดไป 

 การยืมหนังสือ 

1. กำรยืมหนังสือระหว่ำงส่วนรำชกำร ผู้ยืมและผู้อนุญำตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกอง
ขึ้นไป หรือผู้ได้รับมอบหมำย 

2. กำรยืมหนังสือภำยในส่วนรำชกำรเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญำตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้ำส่วน 

รำชกำรระดับแผนกข้ึนไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย 

3.กำรยืมหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จหรือหนังสือที่เก็บไว้เพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบให้ถือปฏิบัติตำมข้อ 62 
โดยอนุโลม 

4.กำรให้บุคคลภำยนอกยืมหนังสือจะกระท ำมิได้ เว้นแต่จะให้ดูหรือคัดลอกหนังสือ ทั้งนี้ จะต้องได้รับ
อนุญำตจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกองขึ้นไป 

 การท าลายหนังสือราชการ 

1. ภำยใน 60 วัน หลังสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจัดท ำบัญชีหนังสือขอท ำลำยเสนอ 

หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมเพ่ือพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรท ำลำยหนังสือ ให้จัดท ำตำมแบบ     ที่ 25 

2.คณะกรรมกำรท ำลำยหนังสือ ประกอบด้วยประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอีกอย่ำงน้อยสองคน 
โดยปกติให้แต่งตั้งจำกข้ำรำชกำรพลเรือนหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำรหรือ
ประเภททั่วไป ระดับช ำนำญงำน ขึ้นไป หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอ่ืนที่เทียบเท่ำ 

 
 

หมวดที่ 4 มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง 
 

 ตรำครุฑส ำหรับแบบพิมพ์ ให้ใช้ตำมแบบที่ 26 มี 2 ขนำด คือ 

1. ขนำดตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร 

2. ขนำดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร 

* มำตรฐำนกระดำษโดยปกติให้ใช้กระดำษปอนด์ขำว น้ ำหนัก 60 กรัม ต่อตำรำงเมตร            มี 3 
ขนำด 

-ขนำด เอ 4 = 210 * 297 มิลลิเมตร 
-ขนำด เอ 5 = 148 * 210 มิลลิเมตร 
-ขนำด เอ 8 = 52 * 74 มิลลิเมตร 

 
 
 

* มำตรฐำนซอง โดยปกติให้ใช้กระดำษสีขำวหรือสีน้ ำตำล น้ ำหนัก 80 กรัม ต่อตำรำงเมตร เว้นแต่ซอง
ขนำดซี 4 ให้ใช้กระดำษน้ ำหนัก 120 กรัมต่อตำรำงเมตร มี 4 ขนำด 

-ขนำด ซี 4 = 229 * 324 มิลลิเมตร 
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-ขนำด ซี 5 = 162 * 229 มิลลิเมตร 

-ขนำด ซี 6 = 114 * 162 มิลลิเมตร 

-ขนำด ดีแอล = 110 * 220 มิลลิเมตร 

 กระดำษตรำครุฑ ให้ใช้กระดำษขนำดเอ 4 พิมพ์ครุฑด้วยหมึกสีด ำ หรือท ำเป็นครุฑดุน ที่ก่ึงกลำง 

ส่วนบนของกระดำษ 

 กระดำษบันทึกข้อควำม ให้ใช้กระดำษขนำดเอ 4 หรือขนำดเอ 5 พิมพ์ครุฑด้วยหมึกสีด ำที่มุมบน 

ด้ำนซ้ำย 

 ซองหนังสือ ให้พิมพ์ครุฑตำม ข้อ 71.2 ด้วยหมึกสีด ำที่มุมบนด้ำนซ้ำยของซอง 

-ขนำด ซี 4 ใช้ส ำหรับบรรจุหนังสือกระดำษตรำครุฑ โดยไมตองพับมีชนิด 

 ธรรมดำและขยำยข้ำง 

-ขนำด ซี 5 ใช้ส ำหรับบรรจุหนังสือกระดำษตรำครุฑพับ 2 

-ขนำด ซี 6 ใช้ส ำหรับกระดำษตรำครุฑพับ 4 

-ขนำด ดีแอล ใชส ำหรับบรรจุหนังสือกระดำษตรำครุฑพับ 3 

 ตรำรับหนังสือ คือ ตรำที่ใช้ประทับบนหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำขนำด 
2.5 เซนติเมตร x 5 เซนติเมตร 

 ทะเบียนหนังสือรับ ใช้ส ำหรับลงรำยกำรหนังสือที่ได้รับเขำ้เป็นประจ ำวัน มีขนำดเอ 4 พิมพ์สองหน้ำ 

มีสองชนิด คือ ชนิดเป็นเล่มและชนิดเป็นแผ่น 

 ทะเบียนหนังสือส่ง ใช้ส ำหรับลงรำยกำรหนังสือที่ได้ส่งออกเปน็ประจ ำวัน มีขนำดเอ 4 พิมพ์สองหน้ำ  
มีสองชนิด คือ ชนิดเป็นเล่มและชนิดเป็นแผ่น 

 

 หมวด 5 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  หมำยถึง กำรรับ – ส่งข้อมูลข่ำวสำร หรือหนังสือผ่ำนระบบสื่อสำร
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมถึงกำรรับส่งโดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของส่วนรำชกำรหรือที่ส่วน
รำชกำรจัดให้แก่เจ้ำหน้ำที่ และระบบสื่อสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตำมที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรก ำหนดด้วย  

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  หมำยควำมว่ำ หนังสือรำชกำรที่จัดท ำและได้รับ-ส่ง หรือเก็บรักษำด้วยระบบ
สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์” 

กำรติดต่อรำชกำรให้ด ำเนินกำรด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก มีผลบังคับใช้วันที่ 23 
สิงหำคม 2564  เว้นแต่กรณีที่เป็นข้อมูลข่ำวสำรลับชั้นลับที่สุด หรือมีเหตุจ ำเป็นอ่ืนใดที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ในกรณีที่ติดต่อรำชกำรด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ส่งตรวจสอบผลกำรส่งทุกครั้ง และให้
ผู้รับแจ้งตอบรับเพื่อยืนยันว่ำหนงัสือไดจ้ดัส่งไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้ว ถ้ำได้รับกำรแจ้งตอบรับแล้ว ส่วนรำชกำร
ผู้ส่งไม่ต้องจัดส่งหนังสือเป็นเอกสำรตำมไปอีก 

การส่งหรือเก็บข้อความ ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์    ให้ถือ
เป็นกำรบันทึกข้อควำมไว้เป็นหลักฐำนแล้ว 
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 ให้ส่วนรำชกำรจัดให้มี 
1. ทะเบียนหนังสือรับ 

2. ทะเบียนหนังสือส่ง 

3. บัญชีหนังสือส่งเก็บ 

4. ทะเบียนหนังสือเก็บ 

5. บัญชีส่งมอบหนังสือครบ 20 ปี 
6. บัญชีหนังสือครบ 20 ปีที่ขอเก็บเอง 

7. บัญชีฝำกหนังสือ และ 

8. บัญชีหนังสือขอท ำลำย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยกรอกรำยละเอียด เช่นเดียวกับทะเบียนหรือบัญชีในรูปแบบเอกสำร 
 

ทะเบียนหรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ตำมวรรคหนึ่งจะอยู่ในระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์หรือจัดท ำโดย
ใช้โปรแกรม Apple Numbers Google Sheets Microsoft Excel หรือแอปพลิเคชั่นอ่ืนใดก็ได้ เมื่อ                    
มีทะเบียนหรือบัญชีดังกล่ำวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ไม่ต้องจั ดท ำทะเบียนหรือบัญชี ใดเป็น               
เอกสำรอีก 

ส่วนรำชกำรจัดให้มีระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับปฏิบัติงำนสำรบรรณ ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีที่
อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลำงส ำหรับกำรรับและกำรส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส่วนรำชกำรนั้น 

ให้ส่วนรำชกำรประกำศเผยแพร่ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลำง และให้แจ้งไปยังส ำนักงำนพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) เพ่ือรวบรวมเผยแพร่พร้อมกับหมำยเลขโทรศัพท์ของเจ้ำหน้ำที่ที่มีหน้ำที่
ตรวจสอบหนังสือที่ส่งมำ ยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำวด้วย เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก ให้แก่
ประชำชนและกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

 

กรณีท่ีหน่วยงำนสำรบรรณกลำงของส่วนรำชกำรจ ำเป็นต้องพิมพ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับออกมำ
เป็นเอกสำรเพื่อด ำเนินกำรให้น ำควำมในข้อ 37 มำใช้บังคับด้วย คือ “กำรลงทะเบียนหนังสือรับ” 

ที่มุมบนด้ำนขวำของหนังสือให้ลงเวลำที่ปรำกฏในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนรำชกำร  

ในกำรรับหรือส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้ลงเวลำที่ปรำกฏในระบบว่ำส่วนรำชกำรได้รับหรือส่งหนังสือ
ไว้ในทะเบียนหนังสือรับหรือทะเบียน หนังสือส่ง แล้วแต่กรณี ไว้เพื่อเป็นหลักฐำนทำงรำชกำรด้วยโดยในกรณีที่
ได้ส่งไปทำงที่อยู่ไปรษณีย์ที่อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับแจ้งไว้หรือที่ได้มีกำรประกำศเผยแพร่ตำมข้อ 89/1 แล้วแต่ไม่
ส ำเร็จ ให้ลงวันและเวลำที่ปรำกฎในระบบว่ำได้จัดส่งครั้งแรกเป็นวันและเวลำที่ได้ส่งหนังสือ  

การเก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีกำรส ำรองข้อมูล (backup) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไว้อีกแห่งเป็น
อย่ำงน้อยด้วย ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรก ำหนด 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บรักษำไว้ในกำรส ำรองข้อมูล ที่ส่งให้ส ำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติกรม
ศิลปำกร ให้อยู่ในรูปแบบมำตรฐำน เช่น PDF ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 150 dpi และให้น ำหลักเกณฑ์กำรตั้ง
ชื่อไฟล์ ที่ก ำหนดไว้ในภำคผนวก 7 มำใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

 



11 
 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีอายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ตลอดไป เว้นแต่ กรณีมีควำม
จ ำเป็นต้องเพ่ิมพ้ืนที่จัดเก็บในระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนรำชกำร หรือมีเหตุผล ควำมจ ำเป็นอ่ืนใด 
หัวหน้ำส่วนรำชกำรจะมีค ำสั่งให้ท ำลำยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่เอกสำรจดหมำยเหตุตำมกฎหมำยว่ำด้วย
จดหมำยเหตุแห่งชำติที่เก็บมำเป็นเวลำเกินกว่ำ 10 ปีแล้วก็ได้โดยในกำรท ำลำยให้ใช้วิธีลบออกจำกระบบสำร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์และให้ลบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บไว้เป็นเวลำนำนที่สุดย้อนขึ้นมำ 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติในกำรรับส่งและเก็บรักษำข้อมูลข่ำวสำรและหนังสือรำชกำรด้วยระบบ
สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในภำคผนวก 6 ทั้งนี้ไม่รวมถึงกำรใช้ไปรษณีย์ทำง
อิเล็กทรอนิกส์  

หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติในกำรรับส่งและเก็บรักษำข้อมูลข่ำวสำรและหนังสือรำชกำรโดยไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในภำคผนวก 7 
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ภาคผนวก 6 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการด้วยระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

 

1.การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือและการติดต่อราชการ 

สำมำรถติดต่อผ่ำนทำงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จะต้อง
สนับสนุนกำรสร้ำงหนังสือให้เป็นไปตำมรูปแบบที่ระเบียบก ำหนด หรือจะต้องสำมำรถรองรับหนังสือที่สร้ำงโดย
ใช้กระดำษแล้วแปลงเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสำมำรถรับส่งหนังสือทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  หรือ
เรียกโดยย่อว่ำ “อีเมล” ตำมภำคผนวก ๗ ได ้
 

2. เม่ือได้รับหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์จะต้องสำมำรถ
ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ได ้

2.1 ออกเลขที่ทะเบียนรับและบันทึกลงในทะเบียนหนังสือรับตำมล ำดับติดต่อกันไปตลอด                 

ปีปฏิทิน 

2.2 ส่งผลกำรรับหนังสือกลับไปยังผู้ส่งและจัดส่งให้ผู้รับภำยในหน่วยงำนต่อไป 

2.3 ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์จะต้องสำมำรถเก็บรักษำหนังสือที่มีกำรรับส่งโดยใช้ระบบสำร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์หรือหนังสือที่น ำเข้ำภำยหลังได้ และสำมำรถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกำรปฏิบัติของหนังสือได้ 

2.4 ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์จะต้องสำมำรถแสดงวัน เดือน ปี และเวลำที่รับและส่งข้อมูล

ข่ำวสำรหรือหนังสือให้ปรำกฏแก่ผู้รับผู้ส่งได้ ในกรณีที่มีกำรโต้แย้งเรื่องวันและเวลำที่หน่วยงำน  ท ำกำร

ลงทะเบียนรับหนังสือ ให้น ำวันและเวลำที่หนังสือเข้ำสู่ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำนผู้รับ

ประกอบกำรพิจำรณำวันและเวลำกำรรับส่งหนังสือของผู้รับผู้ส่ง คือ วันและเวลำที่เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนได้

ลงทะเบียนรับส่งหนังสือในระบบ 

2.5 ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์จะต้องสนับสนุนกำรสืบค้นข้อมูลหนังสือที่มีกำรจัดเก็บไว้ 

2.6 ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีระบบส ำรองข้อมูล (backup system) 
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3. คุณสมบัติด้านความปลอดภัยข้ันต่ า ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่ำงน้อยต้องสำมำรถก ำหนดสิทธิผู้ใช้ 

(user) ในกำรเปิด รับ หรือส่งหนังสือด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นรำยบุคคลได้ และต้องสำมำรถ

ตรวจสอบยืนยันผู้ใช้โดยวิธีกำรถำมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนเป็นอย่ำงต่ ำ 

4. การรับ การส่ง และการเก็บรักษาหนังสือ ด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรข้ันต่ ำ ดังต่อไปนี้ 

4.1 หลักเกณฑ์และวิธีกำรทั่วไป 

4.1.1 ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนสำรบรรณกลำงคนหนึ่งหรือ

หลำยคนเพ่ือท ำหน้ำที่รับส่งหนังสือด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้

เข้ำถึงเอกสำรชั้นควำมลับเพ่ือท ำหน้ำที่รับส่งหนังสือที่มีชั้นควำมลับเฉพำะในชั้นลับหรือลับมำกด้วยระบบสำร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร 

4.1.2 ให้เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยหรือแต่งตั้งตำม 4.1.1 ตรวจสอบข้อมูลข่ำวสำรและ

หนังสือที่ได้รับในระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนรำชกำรเป็นประจ ำตำมที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรก ำหนด 

ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่ำวันละสองครั้งในเวลำรำชกำร อย่ำงน้อยหนึ่งครั้งในช่วงเช้ำและอย่ำงน้อยหนึ่งครั้งในช่วง

บ่ำย 

4.1.3 ให้ผู้ใช้ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์จัดเก็บข้อมูลข่ำวสำรหรือหนังสือที่หน่วยงำน

ได้รับไว้ในสื่อกลำงบันทึกข้อมูลตำมที่ระเบียบก ำหนด และลบข้อมูลข่ำวสำรหรือหนังสือที่ไม่จ ำเป็นต้องใช้งำน

แล้ว โดยด ำเนินกำรเป็นประจ ำตำมระยะเวลำที่เหมำะสม ทั้งนี้ ตำมที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรก ำหนด 

4.2 หลักเกณฑ์และวิธีกำรเฉพำะ 

4.2.1 กำรส่งหนังสือด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยกำรร่ำงหนังสือวิธีกำรที่

สำมำรถระบตุัวตนและสำมำรถแสดงเจตนำของเจ้ำของลำยมือชื่อ (เช่น กำรใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำน) ออกเลขที่

หนังสือ บันทึกลงในทะเบียนหนังสือส่ง เก็บรักษำส ำเนำหนังสือและส่งหนังสือไปหน่วยงำนผู้รับ 

4.2.2 เมื่อได้ส่งหนังสือด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ส่วนรำชกำรผู้ส่งไม่ต้องจัดส่ง

หนังสือเป็นเอกสำรอีก โดยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ต้องสำมำรถแสดงผลโดยอัตโนมัติในระบบของผู้ส่ง

กรณีท่ีไม่สำมำรถส่งหนังสือไปยังผู้รับได้ และผู้ส่งต้องตรวจผลกำรส่งทุกครั้งเพ่ือยืนยันว่ำหนังสือได้จัดส่งไปยัง

ผู้รับเรียบร้อยแล้ว 
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4.2.3 กำรส่งหนังสือที่มีชั้นควำมลับ ในชั้นลับและลับมำกด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ให้ผู้ใช้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เข้ำถึงเอกสำรชั้นควำมลับเป็นผู้ส่งผ่ำนระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยโดยสำมำรถ

ท ำกำรเข้ำรหัสข้อมูลข่ำวสำรหรือหนังสือเพ่ือป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญำตสำมำรถอ่ำนข้อควำมได้ ทั้งนี้ ตำม

ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร 
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ภาคผนวก 7 

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการโดย

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 

1. ให้ส่วนราชการจัดให้มีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกโดยย่อว่ำ “อีเมล” กลำงของส่วนรำชกำร 

เพ่ือกำรรับส่งข้อมูลข่ำวสำรและหนังสือรำชกำร โดยให้ใช้ชื่อ saraban ตำมด้วยชื่อโดเมน (domain name) 

ของส่วนรำชกำรนั้น หรืออย่ำงน้อยต้องลงท้ำยด้วยชื่อโดเมนของส่วนรำชกำรต้นสังกัด ตัวอย่ำงเช่น 

รำชกำรบริหำรส่วนกลำง    saraban@opm.go.th 

saraban@dwr.mail.go.th 

รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค  saraban-phayao@moi.go.th 

saraban_lampang@dopa.go.th 

รำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น  saraban@srirachacity.go.th 

saraban_6301209@dla.go.th 

ส่วนรำชกำรอำจจัดหำลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (digital signature) เพ่ือใช้รับรองหนังสือของส่วน

รำชกำรที่จะส่งทำงอีเมลด้วยก็ได้ 

2. ให้หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงำนสำรบรรณกลำงคนหนึ่งหรือหลำยคนเพ่ือท ำ

หน้ำที่รับหนังสือทำงที่อยู่อีเมล ตำมข้อ 1 รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลข่ำวสำรและหนังสือรำชกำรที่ได้รับในระบบ

อีเมลของส่วนรำชกำรเป็นประจ ำตำมที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรก ำหนด ซึ่งรวมถึงกำรตรวจสอบในโฟลเดอร์อีเมล

ขยะ และโฟลเดอร์อ่ืนใดที่อำจมีอีเมลเข้ำมำได้ ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่ำวันละสองครั้งในเวลำรำชกำร อย่ำงน้อย

หนึ่งครั้งในช่วงเช้ำและอย่ำงน้อยหนึ่งครั้งในช่วงบ่ำย 

ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ตำมวรรคหนึ่งตรวจสอบพบอีเมลขยะหรืออีเมลโฆษณำ เช่น Spam mail หรือ 

Junk mail หรือ Hoax mail ไม่ควรเปิดอีเมลนั้น และห้ำมมิให้ตอบกลับ เปิดเอกสำรหรือคลิกลิงก์ที่แนบมำกับ

อีเมลนั้นโดยเด็ดขำด โดยให้เจ้ำหน้ำที่ตำมวรรคหนึ่งลบอีเมลนั้นทิ้งทันที  

ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ตำมวรรคหนึ่งตรวจสอบพบอีเมลที่ส่งมำจำกส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐใน

โฟลเดอร์อีเมลขยะหรือโฟลเดอร์อ่ืนใด ให้ย้ำยไปยังกล่องจดหมำยเข้ำ ( inbox) แล้วด ำเนินกำรตำมข้อ 3  
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ต่อไป 

3. เม่ือได้รับอีเมลจากภายนอก ให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนสำรบรรณกลำงที่ได้รับมอบหมำยตำม              

ข้อ 2 ด ำเนินกำรดังนี้ 

3.1 ลงทะเบียนรับหนังสือที่แนบมำกับอีเมลนั้นในทะเบียนหนังสือรับตำมข้อ 38 แห่งระเบียบส ำนัก

นำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 

3.2 แจ้งยืนยันกำรได้รับอีเมลโดยกำรตอบกลับ (reply) อีเมลนั้นไปยังที่อยู่อีเมลที่ส่งมำหรือที่อยู่อีเมล

อ่ืนใดตำมท่ีผู้ส่งได้ระบุไว้ ภำยในวันท ำกำรที่ได้รับอีเมลนั้น หรือในกรณีที่ได้รับภำยหลัง 16.30 นำฬิกำ ให้ตอบ

กลับอย่ำงช้ำไม่เกิน 10.00 นำฬิกำ ของวันท ำกำรถัดไป ทั้งนี้ เนื้อหำของอีเมลที่ตอบกลับยืนยันอย่ำงน้อยต้องมี

ข้อควำมระบุว่ำส่วนรำชกำรนั้นได้รับอีเมลแล้วพร้อมทั้งระบุหมำยเลขโทรศัพท์ของส่วนรำชกำร ทั้งภำษำไทย

และภำษำอังกฤษด้วย ตัวอย่ำงเช่น 

“ได้รับอีเมลของท่ำนแล้ว 

ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

0 2283 4244 

Your e-mail is well received. 

Office of the Permanent Secretary, Prime Minister’s Office 

+66 2283 4244” 

3.3 ส ำรองข้อมูล (backup) อีเมลนั้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่หัวหน้ำส่วน

รำชกำรก ำหนด ซึ่งต้องสำมำรถเรียกดูในภำยหลังได้ เช่น กำรส่งเข้ำอีเมลของส่วนรำชกำรที่ก ำหนดขึ้นเพ่ือ

ส ำรองข้อมูลเป็นกำรเฉพำะ ทั้งนี้ กำรจัดเก็บหรือส ำรองข้อมูลหนังสือรำชกำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้น ำ

หลักเกณฑ์กำรตั้งชื่อไฟล์ในข้อ 4 มำใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

3.4 ในกรณีที่ส่วนรำชกำรนั้นมีระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้น ำเข้ำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ในกรณีที่ส่วนรำชกำรนั้นไม่มีระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้พิมพ์ออก (print out)เป็นเอกสำรแล้ว

ด ำเนินกำรต่อไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 

3.5 กำรจัดส่งอีเมลที่ได้ลงทะเบียนรับแล้วให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภำยในส่วนรำชกำร ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 

วิธีกำร และระยะเวลำที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรก ำหนด 
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3.6 ในกรณีที่ส่วนรำชกำรได้รับหนังสือรำชกำรที่มีชั้นควำมลับ ในชั้นลับหรือลับมำกให้ด ำ เนินกำร

ต่อไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร และระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำ

ควำมปลอดภัยแห่งชำติ  

ในกรณีที่ส่วนรำชกำรได้รับหนังสือรำชกำรที่มีชั้นควำมลับ ในชั้นลับที่สุด ให้ติดต่อผู้ส่งเพ่ือแจ้งให้

ทรำบว่ำหนังสือนั้นไม่อำจส่งและรับด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้ และขอให้ด ำ เนินกำรส่งใหม่อีกครั้งเป็น

เอกสำร เมื่อได้แจ้งแล้วให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนสำรบรรณกลำงลบอีเมลนั้นทิ้งทันที 

กำรพิมพ์หนังสือตำมวรรคหนึ่งออกเป็นเอกสำร ให้นำยทะเบียนข้อมูลข่ำวสำรลับหรือผู้ที่ได้รับกำร

แต่งตั้งให้เข้ำถึงเอกสำรลับแต่ละระดับเป็นผู้ด ำเนินกำร ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวต้องระมัดระวังมิให้

บุคคลอื่นใดอ่ำนหรือเข้ำถึงอีเมลและหนังสือนั้นได้ 

3.7 ในกรณีที่ส่วนรำชกำร หน่วยงำน หรือเจ้ำหน้ำที่ได้รับหนังสือรำชกำรถึงส่วนรำชกำรทำงที่อยู่อีเมล

อ่ืนที่ไม่ใช่ที่อยู่อีเมลกลำงตำมข้อ 1 เช่น ที่อยู่อีเมลของหน่วยงำนภำยในหรือที่อยู่อีเมลของเจ้ำหน้ำที่ที่ส่วน

รำชกำรจัดให้เจ้ำหน้ำที่นั้นในกำรปฏิบัติงำน ให้เป็นหน้ำที่ของผู้ดูแลหรือใช้งำนที่อยู่อีเมลนั้นที่จะส่งต่อ 

(forward) ไปยังที่อยู่อีเมลกลำงตำมข้อ 1 เพ่ือด ำเนินกำรต่อไปตำมที่ก ำหนดในข้อนี้ และให้เจ้ำหน้ำที่ตำมข้อ 2 

ส่งอีเมลแจ้งกลับไปยังผู้ส่งเพ่ือทรำบที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องส ำหรับกำรจัดส่งครั้งต่อไปด้วย 

3.8 กำรด ำเนินกำรตำมข้อ 3 อำจใช้ระบบอัตโนมัติที่ให้ผลลัพธ์เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดก็ได้ 

4. การจัดท าข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือราชการเพื่อส่งทางอีเมล ให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรดังนี้ 

4.1 จัดท ำร่ำงหนังสือให้ผู้มีอ ำนำจลงชื่อหรือให้ควำมเห็นชอบร่ำงหนังสือท่ีจะส่งออกไปภำยนอก 

4.2 เมื่อผู้มีอ ำนำจลงชื่อได้ลงลำยมือชื่อหรือให้ควำมเห็นชอบหนังสือแล้ว ให้เจ้ำของเรื่องตรวจสอบ

ควำมเรียบร้อยของหนังสือและสิ่งที่จะส่งไปด้วย และให้ประสำนหน่วยงำนสำรบรรณกลำงเพ่ือก ำหนดเลข

ทะเบียนหนังสือส่งและลงรำยกำรทะเบียนหนังสือส่งตำมข้อ 43 แห่งระเบียบ                  ส ำนัก

นำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 แล้วน ำเลขดังกล่ำวมำก ำหนดไว้ในหนังสือที่จะส่งไปภำยนอก 

ในกรณีที่ส่วนรำชกำรใดใช้ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในกำรส่งหนังสือทำงอีเมลโดยระบบดังกล่ำว

สำมำรถจัดท ำหนังสือและออกเลขหนังสือได้โดยอัตโนมัติเมื่อผู้มีอ ำนำจลงชื่อได้แสดงเจตนำเห็นชอบด้วย

วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่ำได้ปฏิบัติตำม 4.2 แล้ว 

4.3 ให้เจ้ำของเรื่องแปลงหนังสือและสิ่งที่จะส่งไปด้วยให้เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ประเภท PDFเป็นไฟล์

เดียว ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 300 dpi เว้นแต่กรณีท่ีสิ่งที่จะส่งไปด้วยมีจ ำนวนหน้ำมำกจะแยกไฟล์ต่ำงหำกก็
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ได้ และให้ตั้งชื่อไฟล์ตำมหลักเกณฑ์และล ำดับ ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ชื่อไฟล์ให้ใช้เลข               อำรบิก และใช้

เครื่องหมำยขีดล่ำง (_) แทนกำรเว้นวรรคหรือเครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์พิเศษที่สงวนไม่ให้ใช้ในชื่อไฟล์ 

(reserved characters) เช่น (/) (.) หรือ ($) 

4.3.1 ปีพุทธศักรำช 

4.3.2 รหัสตัวอักษรโรมันประจ ำส่วนรำชกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรแนบท้ำยภำคผนวกนี้ 

4.3.3 เลขประจ ำของส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง 

4.3.4 เลขที่ของหนังสือตำมทะเบียนหนังสือส่ง 

4.3.5 กรณีมีหลำยไฟล์ ให้ไฟล์สิ่งที่จะส่งไปด้วยใช้ชื่อไฟล์เดียวกับหนังสือ 

แล้วตำมด้วยตัวเลขตั้งแต่เลข 1 เป็นต้นไปตำมล ำดับ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องค ำนึงว่ำเป็นตัวเลขเดียวกับ

ตัวเลขของสิ่งที่ส่งมำด้วยตำมที่ระบุในหนังสือหรือไม่ 

ตัวอย่ำงเช่น 2564_OPM0913_56.pdf 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 2564_OPM0913_56_1.pdf 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 2 2564_OPM0913_56_2.pdf 

5.การส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือราชการทางอีเมล ให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรดังนี้ 

5.1 ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนสำรบรรณกลำงหรือเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด

ส่วนรำชกำรนั้นคนหนึ่งหรือหลำยคนเพื่อท ำหน้ำที่ส่งข้อมูลข่ำวสำรหรือหนังสือของส่วนรำชกำรนั้นทำงอีเมล 

5.2 ให้เจ้ำของเรื่องน ำส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตำม 4.3 รวมทั้งแจ้งที่อยู่อีเมลของผู้รับและหมำยเลข

โทรศัพท์ของผู้รับ (ถ้ำมี) ให้เจ้ำหน้ำที่ตำม 5.1 เพ่ือด ำเนินกำรส่งอีเมลต่อไป 

5.3 เมื่อเจ้ำหน้ำที่ตำม 5.1 ได้รับเรื่องแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 

5.3.1 ลงทะเบียนหนังสือส่งโดยระบุเลขทะเบียนส่งตำมที่ระบุไว้ในหนังสือส่งโดยให้ปฏิบัติ

เช่นเดียวกับกำรส่งหนังสือเป็นเอกสำร 

5.3.2 ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(digital signature) (ถ้ำมี) เพ่ือรับรองควำมถูกต้องของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นั้น 
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5.3.3 เข้ำสู่ระบบอีเมล โดยในกำรส่งหนังสือรำชกำร ให้ใช้ที่อยู่อีเมลกลำงของส่วนรำชกำร

ตำมข้อ 1 เท่ำนั้น 

5.3.4 ในส่วนชื่อเรื่องของอีเมล (subject) ให้ระบุโดยใช้ชื่อเรื่องตำมที่ระบุในหนังสือ ทั้งนี้ ใน

กรณีมีกำรก ำหนดชั้นควำมเร็ว ให้ระบุชั้นควำมเร็วในชื่อเรื่องของอีเมลตำมด้วยเครื่องหมำยทวิภำค (:) 

แล้วจึงระบุชื่อเรื่อง ตัวอย่ำงเช่น ด่วนที่สุด : ขอเชิญประชุมคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุตำมสัญญำ

เลขที่ .. ครั้งที่ .. 

5.3.5 ในเนื้อหำอีเมล ให้จัดรูปแบบเนื้อหำเป็น HTML โดยให้ใช้กำรเข้ำรหัสข้อควำม (text 

encoding) แบบ UTF-8 และใช้ตัวแบบอักษร (font) Arial หรือ Verdana หรือ Times New 

Roman หรือ font อ่ืนใดซึ่งรองรับกำรแสดงผลภำษำไทย และสำมำรถแสดงผลบนอุปกรณ์ส่วนใหญ่

ได ้

5.3.6 เนื้อหำของอีเมลต้องมีกำรจัดเรียงและมีเนื้อหำของข้อควำมดังต่อไปนี้ 

5.3.6.1 ค ำขึ้นต้น ให้ใช้ค ำขึ้นต้นตำมฐำนะของผู้รับหนังสือตำมตำรำงกำรใช้ค ำ

ขึ้นต้น สรรพนำม และค ำลงท้ำย ที่ก ำหนดไว้ในภำคผนวก ๒ แล้วลงต ำแหน่งของผู้ที่อีเมล 

นั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เก่ียวกับต ำแหน่งหน้ำที่ 

5.3.6.2 ข้อควำม ให้ลงสรุปสำระส ำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้ำใจง่ำยหำกมีควำม

ประสงค์หลำยประกำรให้แยกเป็นข้อ ๆ 

5.3.6.3 ค ำลงท้ำย ให้ใช้ค ำลงท้ำยตำมฐำนะของผู้รับหนังสือตำมตำรำงกำรใช้ค ำ

ขึ้นต้น สรรพนำม และค ำลงท้ำย ที่ก ำหนดไว้ในภำคผนวก ๒ 

5.3.6.4 ลงชื่อ ให้พิมพ์ชื่อส่วนรำชกำรที่ส่งหนังสือนั้น 

5.3.6.5  ข้อมูลติดต่อ ให้พิมพ์ชื่อส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องหรือหน่วยงำนที่ออก

หนังสือ และหมำยเลขโทรศัพท์ ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อเจ้ำหน้ำที่ที่เป็นเจ้ำของเรื่องและหมำยเลข

โทรศัพท์ที่ติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่นั้นได้ไว้ด้วย 

5.3.6.6 ข้อควำมขอให้ตอบกลับ เพ่ือขอให้ผู้รับอีเมลหรือเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องแจ้ง

ตอบกลับ (reply) ว่ำได้รับอีเมลนั้นแล้ว ตัวอย่ำงเช่น “หำกท่ำนได้รับอีเมลนี้แล้วกรุณำแจ้ง

กำรได้รับกลับมำยังที่อยู่อีเมลนี้ด้วย จะขอบคุณยิ่ง” 
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5.3.6.7 เส้นปิดข้อควำม โดยให้มีเส้นประหรือเส้นทึบปิดข้อควำมยำวตลอดบรรทัดที่

อยู่ใต้ข้อมูลติดต่อ เพ่ือแสดงให้เห็นว่ำสิ้นสุดเนื้อหำของอีเมล 

5.3.6.8  ข้อควำมจ ำกัดควำมรับผิดมำตรฐำน ให้พิมพ์ข้อควำมทั้งภำษำไทยและ

ภำษำอังกฤษ ดังต่อไปนี้ 

“อีเมล (และ/หรือเอกสำรแนบ) นี้เป็นข้อมูลที่เป็นควำมลับและอำจเป็นข้อมูลที่เป็น

เอกสิทธิ์เฉพำะบุคคล กำรน ำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้หรือเปิดเผยให้บุคคลอ่ืนใด ล่วงรู้ เป็นกำร

กระท ำที่ไม่ได้รับอนุญำต หำกท่ำนมิได้เป็นบุคคลที่อีเมลฉบับนี้ระบุถึงแล้ว กรุณำลบอีเมลนี้

ออกจำกคอมพิวเตอร์ที่ท่ำนได้รับ ทั้งนี้ ขอขอบคุณหำกท่ำนได้แจ้งผู้ส่งถึงกำรจัดส่งอีเมล

ผิดพลำดด้วย 

5.3.7 ให้ระบุที่อยู่อีเมลของผู้รับไว้ในช่อง “ถึง” (To) โดยในกรณีที่มีผู้รับหลำยคนให้

เรียงล ำดับที่อยู่อีเมลในช่องเดียวกัน แต่ส ำหรับกรณีที่ต้องส่งอีเมลที่ส่งออกเป็น ส ำเนำให้บุคคลอ่ืนใด

ด้วยแล้ว ให้ระบุที่อยู่อีเมลของผู้รับส ำเนำในช่อง “ส ำเนำถึง” (CC) โดยให้ส่งส ำเนำไปยังที่อยู่อีเมล

ของเจ้ำของเรื่องด้วย (ถ้ำมี) และให้ใช้ช่อง “ส ำเนำลับถึง” (BCC) ส ำหรับกรณีดังต่อไปนี้ 

5.3.7.1 กำรส่งไปจัดเก็บเป็นส ำเนำภำยในระบบของส่วนรำชกำร 

5.3.7.2 กำรส่งหนังสือไปยังผู้รับจ ำนวนเกินกว่ำหนึ่งคนซึ่งส่วนรำชกำรเห็นว่ ำ

จ ำเป็นต้องมีกำรปกปิดไม่ให้ผู้รับทรำบว่ำได้ส่งไปยังบุคคลอ่ืนด้วย 

5.3.8 ก่อนกำรส่งอีเมลออก ให้เจ้ำหน้ำที่ตำม 5.1 แนบหนังสือและสิ่งที่จะส่งไปด้วยที่เป็น

ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ประเภท PDF และไฟล์อ่ืนใด (ถ้ำมี) พร้อมทั้งตรวจสอบควำมถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 

หำกเห็นว่ำถูกต้องครบถ้วน ให้ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (digital signature)        (ถ้ำมี) เพ่ือ

รับรองควำมถูกต้องและส่งอีเมลนั้น พร้อมทั้งบันทึกในทะเบียนหนังสือส่งด้วยว่ำได้ส่งหนังสือโดยทำง

อีเมลแล้ว 

5.3.9 ในกรณีที่ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะแนบไปกับอีเมลมีขนำดใหญ่เกินกว่ำที่จะสำมำรถแนบ

ไปได้แล้ว ให้น ำไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำวไปจัดเก็บไว้ในที่ที่ผู้รับอีเมลหรือผู้รับหนังสือ สำมำรถเข้ำถึง

ได้ตำมท่ีส่วนรำชกำรก ำหนด และให้คัดลอกที่อยู่ของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นั้นไประบุไว้ในส่วนเนื้อหำของ

อีเมลแทน 

5.3.10 ภำยหลังจำกได้ส่งอีเมลแล้ว หำกได้รับกำรตอบกลับ (reply) ตำม 3.2 ว่ำได้รับอีเมล

แล้ว ให้เจ้ำหน้ำที่ตำม 5.1 ส่งต่อ (forward) อีเมลตอบกลับดังกล่ำวให้เจ้ำของเรื่องทรำบด้วย 
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5.3.11 ในกรณีที่ปรำกฏว่ำไม่สำมำรถส่งอีเมลไปยังผู้รับได้แล้ว ให้เจ้ำหน้ำที่ตำม 5.1

ตรวจสอบและแก้ไขที่อยู่อีเมลให้ถูกต้องตำมที่มีกำรประกำศเผยแพร่หรือที่ได้ให้ไว้แก่ส่วนรำชกำรนั้น

แล้วส่งใหม่อีกครั้ง หำกตรวจสอบพบว่ำถูกต้องแล้วหรือไม่สำมำรถแก้ไขที่อยู่อีเมลได้ ให้แจ้งเจ้ำของ

เรื่องโดยเร็ว 

5.4 เมื่อได้รับแจ้งว่ำไม่สำมำรถส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของหน่วยงำนหรือบุคคลผู้รับอีเมลตำมที่มีกำร

ประกำศเผยแพร่หรือที่ได้ให้ไว้แก่ส่วนรำชกำรนั้น ให้เจ้ำของเรื่องติดต่อหน่วยงำนหรือบุคคลผู้รับอีเมลเพ่ือ

ยืนยันที่อยู่อีเมลที่สำมำรถรับส่งได้ และแจ้งเจ้ำหน้ำที่ตำม 5.1 เพ่ือด ำเนินกำรส่งตำม 5.3 อีกครั้ง หำก

เจ้ำหน้ำที่ตำม 5.1 ส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ได้รับกำรยืนยันหรือแจ้งใหม่แล้วแต่ยังไม่สำมำรถส่งได้ส ำเร็จ ให้

ส่วนรำชกำรนั้นด ำเนินกำรส่งหนังสือให้หน่วยงำนหรือบุคคลดังกล่ำวด้วยวิธีกำรอ่ืนต่อไป เพ่ือให้ส่งหนังสือนั้น

ได้โดยไม่เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำร ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับหนังสือเป็นหน่วยงำนของรัฐ ให้ผู้ส่งระบุเหตุกำรณ์ที่

ไม่สำมำรถส่งหนังสือนั้นโดยทำงอีเมลได้ไว้ในหนังสือนั้นเพ่ือให้หัวหน้ำหน่วยงำนผู้รับได้ทรำบด้วย 

5.5 กรณีอีเมลที่มีกำรก ำหนดชั้นควำมเร็วประเภทด่วนที่สุด หรือมีผลให้ผู้รับต้องด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่ง

อย่ำงใดภำยในก ำหนดเวลำแล้ว ให้เจ้ำของเรื่องมีหน้ำที่ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของผู้รับทำงโทรศัพท์หรือช่องทำงอ่ืนใด

เพ่ือยืนยันว่ำได้รับหนังสือนั้นแล้วภำยหลังจำกที่เจ้ำหน้ำที่ตำม 5.1ได้จัดส่งอีเมล และเมื่อได้รับแจ้งแล้ว ให้

เจ้ำของเรื่องแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ตำม 5.1 บันทึกไว้ในหมำยเหตุของทะเบียนหนังสือส่งว่ำได้ยืนยันกับผู้รับแล้ว 

พร้อมทั้งระบุวันและเวลำที่ได้รับกำรยืนยันจำกผู้รับด้วยทั้งนี้ เว้นแต่กรณีท่ีได้รับกำรตอบกลับว่ำได้รับอีเมลแล้ว 

จะไม่ด ำเนินกำรตำมข้อนี้ก็ได้ 

6. ในกรณีที่ส่วนรำชกำรใดอนุญำตหรือจัดให้มีที่อยู่อีเมลกลำงตำมข้อ 1 ส ำหรับหน่วยงำนในสังกัดที่ตั้งอยู่ใน

ภูมิภำค หรือหน่วยงำนในสังกัดที่จ ำเป็นต้องมีหน่วยงำนสำรบรรณกลำงแยกต่ำงหำกจำกส่วนกลำง หรือกรณีมี

เหตุผลควำมจ ำเป็นอื่นใด ให้หัวหน้ำหน่วยงำนนั้นมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนคนหนึ่งหรือหลำยคนเพ่ือ

ท ำหน้ำที่รับหรือส่งหนังสือทำงอีเมลกลำงดังกล่ำว และให้น ำควำมในข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 มำใช้บังคับ

แก่หน่วยงำนนั้นด้วยโดยอนุโลม 
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 อ่ืนๆ ควรรู้ได้แก่ 
1. เรื่องรำชกำรที่จะด ำเนินกำรหรือสั่งกำรด้วยหนังสือไม่ทัน ให้ส่งข้อควำมทำงเครื่องมือสื่อสำร 

เช่น โทรศัพท์วิทยุสื่อสำร ให้ผู้รับปฏิบัติเช่นเดียวกับได้รับหนังสือ ในกรณีที่ต้องยืนยันเป็นหนังสือให้ท ำ 

หนังสือยืนยันไปทันที 
2. กำรส่งข้อควำมทำงเครื่องมือสื่อสำรซึ่งไม่ปรำกฏหลักฐำนชัดแจ้ง ให้ผู้ส่งและผู้รับบันทึก 

ข้อควำมไว้เป็นหลักฐำน ส ำเนำคู่ฉบับ ให้ลงชื่อผู้ร่ำง – ผู้พิมพ์– ผู้ตรวจ (ไม่มีผู้ทำน) 
3. ถ้ำหนังสือที่เป็นเอกสำรสิทธิตำมกฎหมำย หรือหนังสือส ำคัญที่แสดง เอกำรสิทธิ สูญหำย ให้

ด ำเนินกำรแจ้งควำมต่อ (พนักงำนสอบสวน) 
4. หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจ ำนวนมำกมีใจควำมอย่ำงเดียวกันให้เพ่ิมตัวพยัญชนะ ว 

5. หนังสือรำชกำรปกติท ำ 3 ฉบับ มีต้นฉบับ 1 ฉบับ และส ำเนำคู่ฉบับ 2 ฉบับ 

6. ผู้ลงนำมรับรองหนังสือรำชกำร ให้มีค ำรับรองว่ำ ส ำเนำถูกต้อง โดยให้ข้ำรำชกำรพลเรือนหรือ
พนักงำนส่วนท้องถิ่นประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร หรือประเภททั่วไป ระดับช ำนำญงำนขึ้นไปหรือ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐอ่ืนที่เทียบเท่ำ หรือพนักงำนรำชกำร ซึ่งเป็นเจ้ำของเรื่องที่ท ำส ำเนำหนังสือนั้นลงลำยมือชื่อ
รับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจง 

 สำระส ำคัญของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ (ฉบับที่2 พ.ศ. 2548)                  มี
สำระดังนี้ 
1. เพิ่มนิยามศัพท์ ของ อิเล็กทรอนิกส์ คือ กำรประยุกต์ใช้วิธีกำรทำงอิเล็กตรอน ไฟฟ้ำ คลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้ำหรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ำยกัน ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  คือ กำรรับส่งข้อมูลข่ำวสำร
หรือหนังสือผ่ำนระบบสื่อสำรด้วยวิธีกำรอิเล็กทรอนิกส์ 

 

2. เพิ่มความหมายของหนังสือราชการ คือ เอกสำรที่เป็นหลักฐำนในรำชกำร ได้แก่ 

1. หนังสือที่มีไปมำระหว่ำงส่วนรำชกำร 

2. หนังสือที่ส่วนรำชกำรมีไปถึงหน่วยงำนอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนรำชกำรหรือท่ีมีไปถึง 

บุคคลภำยนอก 

3. หนังสือที่หน่วยงำนอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนรำชกำร หรือบุคคลภำยนอกมีมำถึงส่วนรำชกำร 

4. เอกสำรที่ทำงรำชกำรจัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐำนในรำชกำร 

5. เอกสำรที่ทำงรำชกำรจัดท ำขึ้นตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 

6. ข้อมูลข่ำวสำรหรือหนังสือที่ได้รับจำกระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
3. การส่งหนังสือที่มีชั้นความลับ ในชั้นลับหรือลับมำก ด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ใช้งำน

หรือผู้ปฏิบัติงำนที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เข้ำถึงเอกสำรลับแต่ละระดับ เป็นผู้ส่งผ่ำนระบบกำรรักษำควำมปลอดภัย 
โดยให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร 
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 การปฏิบัติงานธุรการ (สารบรรณ) ในส านักงาน 

กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับเอกสำร (งำนสำรบรรณเป็นส่วนหนึ่งงำนธุรกำร) ในส ำนักงำน ควร 

ด ำเนินกำร ดังนี้ 
1. จัดให้มีกำรฝึกอบรมผู้รับผิดชอบงำนด้ำนนี้ ในเรื่องเทคนิคกำรปฏิบัติในเรื่อง กำรรับ – ส่ง 

กำรจัดท ำ กำรเก็บรักษำ กำรยืม กำรท ำลำยหนังสือรำชกำร 

2. ควรใช้ระบบคอมพิวเตอร์ด ำเนินกำรจะเกิดควำมรวดเร็ว ตรวจสอบได้ง่ำย 

3. ควรมีกำรประเมินผลกำรท ำงำนเป็นระยะๆ  เ พ่ือปรับปรุงวิธีกำรปฏิบัติงำนให้มี                              
ประสิทธิภำพขึ้น กำรปฏิบัติงำนธุรกำรในส ำนักงำนมีรำยละเอียดกระบวนกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
1. การรับ – ส่ง หนังสือราชการ 

กำรรับ – ส่ง หนังสือรำชกำร เป็นเรื่องควำมรวดเร็ว ถูกต้อง เรียบร้อย มีประสิทธิภำพ ควร 

จัดระบบกำรรับส่งที่ทันสมัย ปลอดภัย กำรใช้ระบบ E-mail หรือกำรใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุน กำรด ำเนินกำร 
แต่ยึดหลักกำรระบบที่ทันสมัย ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ลดก ำลังคน มีหลักฐำนกำรด ำเนินงำนที่ถูกต้อง
จ ำแนกควำมเร่งด่วน ตรวจสอบได้ 
2. การท าหนังสือราชการ 

กำรท ำหนังสือรำชกำร หมำยควำมรวมถึง กำรคิด ร่ำง แต่ง พิมพ์ท ำส ำเนำ ผู้จัดท ำหนังสือ 

รำชกำรต้องคิด ท ำไปท ำมำ (ควำมจ ำเป็น) ใครใช้เอกสำรนั้น อะไร (ควรใช้เอกสำรประเภทใด จดหมำย 

รำชกำรบันทึกข้อควำม) อย่ำงไร (วิธีกำรจัดส่งที่เหมำะสม) ที่ไหน (ส่งไปที่ใด เพ่ือปฏิบัติงำน หรือหลักฐำน)  
เมื่อใด (จัดท ำเสร็จเมื่อใด) กำรท ำหนังสือรำชกำรแต่ละเรื่อง ควรมีหลักยึดในกำรท ำหนังสือรำชกำร มีหลักให้
คิด มีคุณค่ำ น่ำอ่ำน คือ 

1. มีควำมถูกต้อง ตัวสะกด กำรันต์วรรคตอน ไวยำกรณ์ถูกควำมนิยม 

2. ได้สำระสมบูรณ์ทุกใจควำม ชัดเจน กะทัดรัด ไม่วกวน 

3. กำรจัดล ำดับควำมดี แต่ละวรรคตอนมีเอกภำพ 

4. เนื้อควำมท้ังหมด กลมกลืน สัมพันธ์กัน ตรงประเด็นเน้นจุดที่ต้องกำร 

5. สุภำพมีควำมเหมำะสม 

  


