
ระเบียบสำนกันายกรฐัมนตรี

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564

วา่ด้วยงานสารบรรณ

สรุป



ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รยีกวา่

“ระเบียบสำนกันายกรฐัมนตร ีวา่ด้วยงานสารบรรณ  

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564



ข้อ 2 ระเบียบนีบั้งคับใชต้ัง้แต่

วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษาเป็นตน้ไป

เว้นแต่
ขอ้ 7 และ ขอ้ 10 บังคับใชเ้มือ่พน้กำหนด 90 วัน 

นบัแตว่นัประกาศในราชกจิจานเุบกษาเป็นตน้ไป

และขอ้ 8 บังคับใชต้ัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป



ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในบทนยิามคำวา่

“ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์”

ในขอ้ 6 แห่งระเบียบสำนกันายกรฐัมนตร ีวา่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526/(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548

“ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์” หมายความวา่ การรบัส่งและเกบ็รกัษาขอ้มลูขา่วสารหรอืหนงัสือ 

ผา่นระบบส่ือสารด้วยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส์ โดยรวมถงึการรบัส่งโดยใชไ้ปรษณยีอ์เิล็กทรอนกิส์ 

ของส่วนราชการหรอืท่ีส่วนราชการจดัให้แกเ่จา้หนา้ท่ี และระบบส่ือสารทางอเิล็กทรอนกิส์อืน่ใด 

ตามท่ีหัวหนา้ส่วนราชการกำหนดด้วย

ให้ใชค้วามตอ่ไปนีแ้ทน



ข้อ 4 ให้เพิม่บทนยิามคำวา่

“หนงัสืออเิล็กทรอนกิส์”

ระหวา่งบทนยิามคำวา่ “ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์” และคำว่า “สว่นราชการ”

“หนงัสืออเิล็กทรอนกิส์” หมายความวา่ หนงัสือราชการท่ีจดัทำ

และได้รบั ส่ง หรอื เกบ็รกัษาด้วยระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์

ในขอ้ 6 แห่งระเบียบสำนกันายกรฐัมนตร ีวา่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526



ข้อ 5 ให้เพิม่ความตอ่ไปนี้

เป็นวรรคสามของขอ้ 26 แห่งระเบียบสำนกันายกรฐัมนตร ีวา่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

“ในกรณท่ีีบันทึกจดัทำในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ หรอืโดยการ

พมิพข์อ้ความในไปรษณยีอ์เิล็กทรอนกิส์ หรอืระบบส่ือสารอืน่ใดท่ีมกีาร

ยนืยนัตวัตน จะพมิพช์ือ่ผูบั้นทึกแทนการลงลายมอืชือ่กไ็ด้ และจะไมล่ง

วนั เดอืน ปท่ีีบันทึกกไ็ด้หากระบบมกีารบันทึกวนั เดอืน ปไีวอ้ยูแ่ล้ว”



ข้อ 6
ใหย้กเลกิความในวรรคสองของขอ้ 27

แห่งระเบียบสำนกันายกรฐัมนตร ีวา่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526/(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548

“ส่ือกลางบันทึกขอ้มลูตามวรรคหนึง่ หมายความวา่ ส่ือใด ๆ ท่ีอาจใชบั้นทึก

ขอ้มลูได้ด้วยอปุกรณท์างอเิล็กทรอนกิส์ รวมตลอดท้ังพืน้ท่ีท่ีส่วนราชการใชใ้น

การจดัเกบ็ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส์ด้วย เชน่ บริการคลาวด์ (Cloud computing)”

ให้ใชค้วามตอ่ไปนีแ้ทน



ข้อ 7
ใหย้กเลกิความในวรรคสองของขอ้ 29

แห่งระเบียบสำนกันายกรฐัมนตร ีวา่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526/(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548

“ขอ้ 29 การตดิตอ่ราชการให้ดำเนนิการด้วยระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์เป็นหลัก เว้นแต่กรณท่ีีเป็น

ขอ้มลูขา่วสารลับชัน้ลับท่ีสุดตามระเบียบวา่ด้วยการรกัษาความลับของทางราชการหรอืเป็นส่ิงท่ีเป็น

ความลับของทางราชการชัน้ลับท่ีสุดตามระเบียบสำนกันายกรฐัมนตรวีา่ด้วยการรกัษาความปลอดภยั

แห่งชาต ิหรอืมเีหตจุำเป็นอืน่ใดท่ีไมส่ามารถดำเนนิการด้วยระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ได้

ให้ใชค้วามตอ่ไปนีแ้ทน



ข้อ 7
ใหย้กเลกิความในวรรคสองของขอ้ 29

แห่งระเบียบสำนกันายกรฐัมนตร ีวา่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526/(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548

ในกรณท่ีีตดิตอ่ราชการด้วยระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ ให้ผูส่้งตรวจสอบผลการส่ง

ทุกครัง้และให้ผูร้บัแจง้ตอบรบัเพือ่ยนืยนัวา่หนงัสือได้จดัส่งไปยงัผูร้บัเรยีบรอ้ยแล้ว  

ถา้ได้รบัการแจง้ตอบรบัแล้ว ส่วนราชการผูส่้งไมต่อ้งจดัส่งหนงัสือเป็นเอกสารตามไปอกี

ให้ใชค้วามตอ่ไปนีแ้ทน



ข้อ 7
ใหย้กเลกิความในวรรคสองของขอ้ 29

แห่งระเบียบสำนกันายกรฐัมนตร ีวา่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526/(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548

การส่งขอ้ความทางเครือ่งมอืส่ือสาร เชน่ โทรศัพท์ วทิยส่ืุอสาร วทิยกุระจายเสียง ให้ผูร้บัปฏบัิตเิชน่

เดียวกบัได้รบัหนงัสือ ในกรณท่ีีจำเป็นตอ้งยนืยนัเป็นหนงัสือ ให้ทำหนงัสือยนืยนัตามไปทันที สำหรบั

กรณท่ีีขอ้ความท่ีส่งไมม่หีลักฐานปรากฎชดัแจง้ ให้ผูส่้งและผูร้บับันทึกขอ้ความไวเ้ป็นหลักฐาน

ให้ใชค้วามตอ่ไปนีแ้ทน



ข้อ 8
ใหย้กเลกิความในวรรคสองของขอ้ 29

แห่งระเบียบสำนกันายกรฐัมนตร ีวา่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526/(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548

การส่งหรอืจดัเกบ็ขอ้ความตามวรรคสามด้วยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส์ 

ไวใ้นระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ ให้ถอืเป็นการบันทึกขอ้ความไวเ้ป็นหลักฐานแล้ว”

ให้ใชค้วามตอ่ไปนีแ้ทน



ข้อ 8 ให้เพิม่ความตอ่ไปนีเ้ป็นขอ้ 29/1

แห่งระเบียบสำนกันายกรฐัมนตร ีวา่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

“ขอ้ 29/1 ให้ส่วนราชการจดัให้มทีะเบียนหนงัสือรบั ทะเบียนหนงัสือส่ง บัญชหีนงัสือ

ส่งเกบ็ทะเบียนหนงัสือเกบ็ บัญชส่ีงมอบหนงัสือครบ 20 ปี บัญชหีนงัสือครบ 20 ปีท่ี

ขอเกบ็เอง บัญชฝีากหนงัสือ และบัญชหีนงัสือขอทำลาย ในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส์ 

โดยกรอกรายละเอยีดเชน่เดยีวกบัทะเบยีนหรอืบญัชใีนรปูแบบเอกสาร



ข้อ 8 ให้เพิม่ความตอ่ไปนีเ้ป็นขอ้ 29/1

แห่งระเบียบสำนกันายกรฐัมนตร ีวา่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

ทะเบียนหรอืบัญชอีเิล็กทรอนกิส์ตามวรรคหนึง่จะอยูใ่นระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์หรอื

จดัทำโดยใชโ้ปรแกรม เชน่ Microsoft หรือ Google Sheets หรือ Apple Numbers หรือ 

แอปพลิเคชนัอืน่ใดกไ็ด้ ท้ังนี ้เมือ่มทีะเบียนหรอืบัญชดัีงกล่าวในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส์แล้ว

ไมต่อ้งจดัทำทะเบียนหรอืบัญชใีดเป็นเอกสารอกี”



ข้อ 9
ให้เพิม่ความตอ่ไปนีเ้ป็นวรรคสามของขอ้ 30

แห่งระเบียบสำนกันายกรฐัมนตร ีวา่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

“หนงัสือท่ีจดัทำขึน้ตามวรรคหนึง่และหนว่ยงานสารบรรณกลางได้ส่งหนงัสือด้วย

ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์แล้ว ให้ถอืวา่การเกบ็สำเนาหนงัสือไวใ้นระบบ

สารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ท่ีส่งนัน้ เป็นการเกบ็สำเนาไวท่ี้หนว่ยงานสารบรรณกลาง

ตามวรรคหนึง่แล้ว ท้ังนี ้โดยไมต่อ้งเกบ็เป็นเอกสารอกี”



ข้อ 10 ให้เพิม่ความตอ่ไปนีเ้ป็นหมวด 5

ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ 

ขอ้ 89/1 ขอ้ 89/2 ขอ้ 89/3 ขอ้ 89/4 และขอ้ 89/5 

แห่งระเบียบสำนกันายกรฐัมนตร ีวา่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526



หมวด 5

ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ 

ขอ้ 89/1 ให้ส่วนราชการจดัให้มรีะบบสารบรรณ

อเิล็กทรอนกิส์สำหรบัปฏบัิตงิานสารบรรรณหรอือยา่งนอ้ย

ตอ้งมท่ีีอยูไ่ปรษณยีอ์เิล็กทรอนกิส์กลางสำหรบัการรบัและ

การส่งหนงัสืออเิล็กทรอนกิส์ของส่วนราชการนัน้



หมวด 5

ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ 

ในกรณท่ีีส่วนราชการใดมหีนว่ยงานในสังกดัตัง้อยูใ่นภมูภิาค หรอืหนว่ยงานใดท่ี

จำเป็นตอ้งมหีนว่ยงานสารบรรณกลางแยกตา่งหากจากส่วนกลาง เพือ่

ประสิทธภิาพ/มเีหตจุำเป็นอืน่ใด ตอ้งมท่ีีไปรษณยีอ์เิล็กทรอนกิส์กลางของตนเอง  

ส่วนราชการนัน้จะอนญุาตหรอืจดัให้หนว่ยงานในสังกดั มท่ีีอยูไ่ปรษณยีอ์เิล็กทรอนกิส์

กลางเฉพาะสำหรบัการรบัและการส่งหนงัสืออเิล็กทรอนกิส์ของหนว่ยงานนัน้กไ็ด้



หมวด 5

ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ 

ให้ส่วนราชการประกาศเผยแพรท่ี่อยูไ่ปรษณยีอ์เิล็กทรอนกิส์กลางในเวบ็ไซตข์อง

ส่วนราชการนัน้ และให้แจง้ไปยงัสำนกังานพฒันารฐับาลดิจทัิล  

(องค์การมหาชน) เพือ่รวบรวมเผยแพรพ่รอ้มกบัหมายเลขโทรศัพท์ของเจา้หนา้ท่ี

ท่ีมหีนา้ท่ีตรวจสอบหนงัสือท่ีส่งมายงัท่ีอยูไ่ปรษณยีอ์เิล็กทรอนกิส์ดังกล่าวด้วย



หมวด 5

ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ 

เพือ่เป็นการอำนวยความสะดวกให้แกป่ระชาชนและการปฏบัิตงิานสารบรรณ

อเิล็กทรอนกิส์ของเจา้หนา้ท่ีของรฐั ให้สำนกังานพฒันารฐับาลดิจทัิล (องค์การ

มหาชน) รวบรวมท่ีอยูไ่ปรษณยีอ์เิล็กทรอนกิส์กลางของหนว่ยงานของรฐัท้ังหมด

เพือ่เผยแพรใ่นท่ีเดียวกบัท่ีอยูไ่ปรษณยีอ์เิล็กทรอนกิส์กลางของส่วนราชการด้วย



หมวด 5

ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ 

หลักเกณฑ์และวธิกีารปฏบัิตใินการรบัส่งและเกบ็รกัษาขอ้มลูขา่วสารและ

หนงัสือราชการด้วยระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ ให้เป็นไปตามท่ีกำหนด

ไวใ้นภาคผนวก 6 ท้ังนี ้โดยไมร่วมถงึการใชไ้ปรษณยีอ์เิล็กทรอนกิส์



หมวด 5

ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ 

หลักเกณฑ์และวธิกีารปฏบัิตใินการรบัส่งและเกบ็รกัษาขอ้มลูขา่วสารและ 

หนงัสือราชการโดยไปรษณยีอ์เิล็กทรอนกิส์ ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไวใ้นภาคผนวก 7



หมวด 5

ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ 

ขอ้ 89/3 เพือ่ประโยชนใ์นการปฏบัิตงิานสารบรรณ ในการรบัหรอืส่งหนงัสือ

อเิล็กทรอนกิส์ ให้ลงเวลาท่ีปรากฎในระบบวา่ส่วนราชการได้รบัหรอืได้ส่งหนงัสือไวใ้น

ทะเบียนหนงัสือรบัหรอืทะเบียนหนงัสือส่ง แล้วแตก่รณ ีไวเ้พือ่เป็นหลักฐานทางราชการ

ด้วย โดยในกรณท่ีีได้ส่งไปทางท่ีอยูไ่ปรษณยีอ์ิเิล็กทรอนกิส์ท่ีได้รบัแจง้ไวห้รอืท่ีได้มกีาร

ประกาศเผยแพรต่ามขอ้ 89/1 แล้ว แตไ่มส่ำเรจ็ ให้ลงวนัและเวลาท่ีปรากฎในระบบวา่

ได้จดัส่งครัง้แรกเป็นวนัและเวลาท่ีได้ส่งหนงัสือ



หมวด 5

ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ 

ขอ้ 89/4 การเกบ็หนงัสืออเิล็กทรอนกิส์ นอกจากการเกบ็ไวใ้นระบบ

สารบรรณอเิล็กทรอนกิส์อนัเป็นผลจากท่ีได้มกีารรบัหรอืการส่งหนงัสือนัน้ ให้มี

การสำรองขอ้มลู (backup) หนงัสืออเิล็กทรอนกิส์ไวอ้กีแห่งเป็นอยา่งนอ้ยด้วย 



หมวด 5

ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ 

หนงัสืออเิล็กทรอนกิส์ท่ีเกบ็รกัษาไวใ้นการสำรองขอ้มลู ท่ีส่งให้ 

สำนกัหอจดหมายเหตแุห่งชาต ิกรมศลิปากร ให้อยูใ่นรปูแบบมาตรฐาน เชน่ 

PDF ความละเอยีดไมน่อ้ยกวา่ 150 dpi และให้นำหลักเกณฑ์การตัง้ชือ่ไฟล์ 

ท่ีกำหนดไวใ้นภาคผนวก 7 มาใชบั้งคับด้วยโดยอนโุลม



หมวด 5

ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ 

ขอ้ 89/5 หนงัสืออเิล็กทรอนกิส์ไมม่อีายกุารเกบ็หนงัสือ โดยปกตใิห้เกบ็ไวต้ลอดไป เว้นแต่

กรณมีคีวามจำเป็นตอ้งเพ่มิพืน้ท่ีจดัเกบ็ในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ของส่วนราชการ 

หรอืมเีหตผุลความจำเป็นอืน่ใด หัวหนา้ส่วนราชการจะมคีำส่ังให้ทำลายหนงัสือ

อเิล็กทรอนกิส์ท่ีมใิชเ่อกสารจดหมายเหตตุามกฎหมายวา่ด้วยจดหมายเหตแุห่งชาต ิท่ีเกบ็มา

เป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีแล้วกไ็ด้ โดยในการทำลายให้ใชว้ธิลีบออกจากระบบสารบรรณ

อเิล็กทรอนกิส์ และให้ลบหนงัสืออเิล็กทรอนกิส์ท่ีเกบ็ไวเ้ป็นเวลานานท่ีสุดยอ้นขึน้มา



หมวด 5

ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ 

ให้นำความมาใชบั้งคับแกห่นงัสืออเิล็กทรอนกิส์ท่ีเกบ็รกัษาไวใ้นการสำรอง

ขอ้มลูของส่วนราชการตามขอ้ 89/4 ด้วยโดยอนโุลม โดยหัวหนา้ส่วนราชการ

จะมคีำส่ังให้ทำลายได้เฉพาะหนงัสือท่ีเกบ็มาเป็นเวลาเกินกว่า 20 ปี ซ่ึงได้มี

การส่งให้สำนกัหอจดหมายเหตแุห่งชาต ิกรมศิลปากร ตามขอ้ 58 แล้ว



หมวด 5

ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ 

เมือ่หัวหนา้ส่วนราชการมคีำส่ังให้ทำลายหนงัสืออเิล็กทรอนกิส์ 

ใหน้ำความในส่วนท่ี 3 การทำลาย ของหมวด 3 การเกบ็

รกัษา ยมื และทำลายหนงัสือ มาใชบั้งคับโดยอนโุลม



ข้อ 11 ในการพฒันาระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ของส่วนราชการ

หรอืมปัีญหาอปุสรรคทางเทคนคิในการปฏบัิตงิานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณ

อเิล็กทรอนกิส์หรอืในการเชือ่มโยงขอ้มลู หรอืระบบกบัส่วนราชการและหนว่ยงานอืน่ 

ส่วนราชการอาจขอรบัการสนบัสนนุหรอืขอความชว่ยเหลือจาก สำนกังานพฒันา

รฐับาลดจิทิลั (องค์การมหาชน) หรือสำนกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส์ได้


