
ร่าง 
ภาคผนวก ๗ 

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ 
โดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์

   
 

๑. ให้ส่วนราชการจัดให้มีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) กลาง 
ของส่วนราชการเพ่ือการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ โดยให้ใช้ชื่อ saraban  
ตามด้วยชื่อโดเมน (domain) ของส่วนราชการนั้น หรืออย่างน้อยต้องลงท้ายด้วยชื่อโดเมน
ของส่วนราชการต้นสังกัด ตัวอย่างเช่น health.moph.go.th  metnet.tmd.go.th เป็นต้น 

 
๒. ให้หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลาง 

คนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อทำหน้าที่รับและส่งหนังสือทางอีเมล มีหน้าที่ตรวจสอบหนังสือที่ได้รับ
ในระบบอีเมลเป็นประจำตามที่หัวหน้าส่วนราชการกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าวันละหนึ่งครั้ง 
ในเวลาราชการ 

 
๓. เมื่อได้รับอีเมลจากภายนอก ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลาง 

ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการดังนี้ 
๓.๑ ในกรณีที่ส่วนราชการนั้นมีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

ใหน้ำเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือในกรณีที่ส่วนราชการนั้นไม่มีระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ใหบ้ันทึกในทะเบียนรับอีเมลที่จัดทำขึ้นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่สามารถเรียกดูและสืบค้นได้ โดยกรอกรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(๑) วันและเวลาที่ตรวจสอบอีเมล 
(๒) ที่อยู่อีเมลของผู้ส่ง และชื่อผู้ส่ง (ถ้ามี) 
(๓) เลขรับอีเมลในทะเบียนรับอีเมล โดยต้องขึ้นต้นด้วย e ตามด้วย

ออกเลขรับเรียงตามลำดับต่อเนื่องจนสิ้นปีปฏิทิน และตามด้วย / และปีพุทธศักราชที่ได้รับ  
ทั้งนี้ โดยใช้อักษรโรมันและเลขอารบิก ตัวอย่างเช่น e123/2564 

(๔) ชื่อเรื่อง โดยใช้ชื่อตามที่ระบุใน subject ของอีเมล โดยในกรณีที่
อีเมลไม่ระบุชื่อเรื่องแล้ว ให้ระบุในทะเบียนรับอีเมลว่า “ไม่ระบุ” 

(๕) ชื่อผู้รับหนังสือ โดยระบุตามที่ปรากฏในเนื้อหาของอีเมล หรือ
เอกสารแนบ (attachment) ในกรณีที่อีเมลนั้นใช้วิธีสแกนหนังสือเป็นเอกสารแนบส่งมา ก็ได้ 

(๖) การปฏิบัติ โดยให้ระบุว่าได้ส่งตอ่อีเมลนั้นใหผู้้ใดในวันและเวลาใดด้วย 
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๓.๒ เมื่อไดบ้ันทึกข้อมูลในทะเบียนรับอีเมลตาม ๓.๑ แล้ว เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานสารบรรณกลางไม่ต้องลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับตามข้อ ๓๘  
แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณอีก 

๓.๓ สำรองข้อมูล (backup) อีเมลนัน้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการ
ที่หัวหน้าส่วนราชการกำหนด ซึ่งต้องสามารถเรียกดูในภายหลังได้ตลอดเวลา 

๓.๔ ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางที่ตรวจสอบพบอีเมลจาก
ภายนอกยืนยันการได้รับอีเมลโดยการตอบกลับ (reply) อีเมลนั้นไปยังที่อยู่อีเมลที่ส่งมา  
ภายในวันทำการที่ได้รับอีเมลนั้น หรือในกรณีที่ได้รับภายหลัง ๑๖.๐๐ นาฬิกา ให้ตอบกลับ
อย่างช้าไม่เกิน ๑๐.๐๐ นาฬิกา ของวันทำการถัดไป  ทั้งนี้ เนื้อหาของอีเมลที่ตอบกลับยืนยัน
อย่างน้อยต้องมีข้อความระบุว่าส่วนราชการนั้นได้รับอีเมลแล้ว พร้อมทั้งระบุรายละเอียดที่ตั้ง
และหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย 

๓.๕ การดำเนินการจัดส่งอีเมลที่ได้รับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในส่วนราชการ
ภายหลังการลงทะเบียนรับอีเมล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่หัวหน้า
ส่วนราชการกำหนด 

๓.๖ การดำเนินการตามข้อนี้อาจใช้ระบบอัตโนมัติที่ให้ผลลัพธ์เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดก็ได้ 

๓.๗ ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับหนังสือราชการที่มีชั้นความลับ ให้พิมพ์
ออก (print out) เป็นกระดาษแล้วดำเนินการต่อไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
ที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ 

 
๔. การส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือราชการโดยอีเมล ใหส้่วนราชการดำเนินการ

ดังนี้ 
๔.๑ ให้จัดทำร่างหนังสือราชการให้ผู้มีอำนาจลงนามหรือให้ความเห็นชอบ

ร่างหนังสือราชการที่จะส่งออกไปภายนอก 
๔.๒ เมื่อผู้มีอำนาจลงนามได้ลงนามหรือให้ความเห็นชอบหนังสือราชการแล้ว 

ให้เจ้าของเร่ืองตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือและสิ่งที่จะส่งไปด้วย และให้ประสาน
หน่วยงานสารบรรณกลางเพื่อกำหนดเลขทะเบียนหนังสือส่งและลงรายการทะเบียนหนังสือส่ง
ตามข้อ ๔๓ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ แล้วนำเลขดังกล่าว 
มากำหนดไว้ในหนังสือราชการที่จะส่งไปภายนอก 
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๔.๓ ให้เจ้าของเรื่องแปลงหนังสือราชการและสิ่งที่จะส่งไปด้วยใหเ้ป็นไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ประเภท PDF เป็นไฟล์เดียว โดยให้กำหนดชื่อไฟล์โดยเริ่มจากรหัสตัวเลข
ประจำของส่วนราชการ ตามด้วยเลขที่หนังสือตามทะเบียนหนังสือส่งเป็นเลขอารบิก  
โดยใช้อักขระขีดเส้นใต้ (_) แทนอักขระ (/) และ (.) ตัวอย่างเช่น 0901_413_1.pdf 

๔.๔ ให้เจ้าของเรื่องนำส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งแจ้งที่อยู่อีเมลของผู้รับ
และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ (ถ้ามี) ให้หน่วยงานสารบรรณกลางเพ่ือดำเนินการส่งหนังสือ
ทางอีเมลต่อไป 

๔.๕ เมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยสารบรรณกลางได้รับเรื่องแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ลงทะเบียนหนังสือส่งโดยระบุเลขทะเบียนส่งตามที่ระบุไว้ใน

หนังสือส่ง โดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการส่งหนังสือราชการในรูปแบบกระดาษ 
(๒) ตรวจสอบความเรียบร้อยของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และลงลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (digital signature) ในชื่อส่วนราชการเพ่ือรับรองความถูกต้องของไฟล์
อิเล็กทรอนิกสน์ั้น 

(๓) เปิดหน้าส่งอีเมล โดยให้ใชท้ี่อยูอ่ีเมลเดียวกับที่รับอีเมลจาก
ภายนอกในการส่งหนังสือราชการ (ที่อยู่อีเมลกลางของส่วนราชการตามข้อ ๑) 

(๔) ในส่วนของหัวข้อของอีเมล (subject) ให้ระบโุดยใช้เรื่องตามที่
ระบุในหนังสือราชการ  ทั้งนี้ ในกรณีมีการกำหนดชั้นความเร็ว ให้ระบุชั้นความเร็วในหัวข้อ
ของอีเมลตามด้วยอักขระ (-) แล้วจึงระบุชื่อเรื่อง 

(๕) ในเนื้อหาอีเมล ให้ใช้ font ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ หรือขนาดปกติ 
(Normal) และใช ้encoding ประเภท ASCII หรือ plain text โดยตั้งค่าหน้ากระดาษแบบ 
ชิดซ้าย โดยไม่ต้องกำหนดให้ด้านขวาของบรรทัดตัดคำตรงกันทุกบรรทัด  ทั้งนี้ ตามตัวอย่างแนบ
ท้ายภาคผนวก ๗ 

(๖) เนื้อหาของอีเมลหนังสือราชการต้องมีการจัดเรียงและมีเน้ือหา
ของข้อความดังต่อไปนี ้

(๖.๑) คำขึ้นต้น ให้ใช้คำขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตาม
ตารางการใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม และคำลงท้าย ที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ๒ แล้วลงตำแหน่ง
ของผู้ที่อีเมลนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ 

(๖.๒) ข้อความ ให้ลงสรุปสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและ
เข้าใจง่าย หากมคีวามประสงค์หลายประการให้แยกเป็นข้อ ๆ โดยในกรณีที่ต้องมีการอ้างอิง
ถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บไว้ที่อื่นใดนอกจากที่แนบไว้กับอีเมลแล้ว ให้ใช้ HTML 
Hypertext เพ่ือระบุที่จัดเก็บเอกสารอ้างอิงนั้น โดย HTML Hypertext ใช้ตัวอักษรสีฟ้า 
และมีขีดเส้นใต ้
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(๖.๓) คำลงท้าย ให้ใช้คำลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือตาม
ตารางการใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม และคำลงท้าย ที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ๒ 

(๖.๔) ลงชื่อ ให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ 
(๖.๕) ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของเจ้าของลายมือชื่อ 
(๖.๖) เส้นปิดข้อความ โดยให้พิมพ์อักขระ _ _ _ _ ยาวตลอด

บรรทัดที่อยูใ่ต้ตำแหน่งเพ่ือแสดงให้เห็นว่าสิ้นสุดข้อความของอีเมล 
(๖.๗) ข้อมูลติดต่อ ให้พิมพ์ชื่อส่วนราชการผู้ส่งอีเมล ที่ตั้งของ

ส่วนราชการ หมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการ รวมทั้งชื่อเจ้าของเรื่อง และหมายเลข
โทรศัพทแ์ละหมายเลขภายในที่สามารถติดต่อกับเจ้าของเร่ืองได้ทั้งที่เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

(๖.๘) ข้อความจำกัดความรับผิดมาตรฐาน ให้พิมพ์ข้อความ 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี ้

“ข้อมูลที่ส่งทางอีเมลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบุคคลหรือ 
นิติบุคคลที่เป็นผู้รับสารเท่านั้น อีเมลนี้อาจมีเนื้อหาที่เป็นกรรมสทิธิ์ของ ........(ชื่อส่วนราชการ)........ 
หรือเป็นความลับทางราชการ หากคุณได้รับข้อมูลด้วยความบังเอิญหรือจากเหตุขัดข้องอื่นใด 
โปรดทราบว่าการใช้ การทบทวน การส่งต่อ การแจกจ่าย การทำซ้ำ หรือการดำเนินการใด ๆ 
โดยอาศัยข้อความนี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและห้ามทำโดยเด็ดขาด และโปรดติดต่อผู้ส่ง
และลบเนื้อหาออกจากคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ือง 

The information transmitted by this email is 
intended only for the person or entity to which it is addressed. This email may 
contain proprietary, business-confidential and/or privileged material. If you are 
not the intended recipient of this message, be aware that any use, review, 
retransmission, distribution, reproduction or any action taken in reliance upon 
this message is illegal and strictly prohibited. If you received this in error, 
please contact the sender and delete the material from all computers.” 

(๗) ให้ระบุที่อยู่อีเมลของผู้รับไว้ในช่อง To: โดยในกรณีที่มีผู้รับ 
หลายคน ให้เรียงลำดับอีเมลในช่องเดียวกัน แต่สำหรับกรณีที่ต้องส่งอีเมลที่ส่งออกเป็นสำเนา
ให้บุคคลอ่ืนใดแล้ว ให้ผู้ส่งระบุที่อยู่อีเมลของผู้รับสำเนาในช่อง CC ของอีเมล และให้ใช้ BCC 
สำหรับการส่งไปจัดเก็บเป็นสำเนาภายในระบบของส่วนราชการเท่านั้น 

(๘) ก่อนการส่งอีเมลออก ใหเ้จ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลาง
แนบหนังสือราชการและสิ่งที่จะส่งไปด้วยที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ประเภท PDF และไฟล์อื่นใด 
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(ถ้ามี) พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ให้ลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (digital signature) ในชื่อส่วนราชการเพ่ือรับรองความถูกต้องและส่งอีเมลนั้น 
พร้อมทั้งบันทึกในทะเบียนหนังสือส่งด้วย 

(๙) ในกรณีที่ไฟล์อเิล็กทรอนิกส์ที่จะแนบไปกับอีเมลมีขนาดใหญ่ 
เกินกว่าที่จะสามารถแนบไปได้แล้ว ให้นำไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไปจัดเก็บไว้ในที่ที่
บุคคลภายนอกส่วนราชการสามารถเข้าถึงได้ตามที่ส่วนราชการกำหนด และให้คัดลอกที่อยู่
ของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นั้นไประบุไว้ในส่วนของข้อความของอีเมลแทน 

(๑๐) ในกรณีที่ปรากฎว่าไม่สามารถส่งอีเมลไปยังผู้รับได้แล้ว  
ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางติดต่อผู้รับทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นใด 
เพื่อให้ตรวจสอบแก้ไข แล้วจึงจัดส่งอีเมลนั้นอีกครั้งหนึ่ง โดยในกรณีที่ผู้รับเป็นหน่วยงานของรัฐ
ให้ถือวันและเวลาที่จัดส่งสำเร็จเป็นวันและเวลาที่ได้จดัส่งหนังสือ แต่ในกรณีที่ผู้รับเป็น
บุคคลภายนอกให้ถือวันและเวลาที่จัดส่งครั้งแรกเป็นวันและเวลาที่ได้จัดส่งหนังสือ โดยไม่ต้อง
ไปแก้ไขในทะเบียนหนังสือส่ง เว้นแต่จะมีกรณีที่ผู้รับหนังสือขอให้เปลี่ยนที่อยู่อีเมลที่รับ
หนังสือ โดยในกรณีเช่นว่านั้นใหบ้ันทึกที่อยู่อีเมลที่เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมไว้ในทะเบียนหนังสือ
ส่งด้วย 

(๑๑) สำหรับอีเมลที่มีการกำหนดชั้นความเร็วหรือมีผลให้ผู้รับต้อง
ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในกำหนดเวลาแล้ว ให้เจ้าของเรื่องมีหน้าที่ติดต่อผู้รับ 
ทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นใดเพ่ือยืนยันว่าได้รับหนังสือนั้นแล้วภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ 
ของหน่วยงานสารบรรณกลางได้จัดส่งอีเมล  และเมื่อได้รับแจ้งแล้ว ให้เจ้าของเร่ืองแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางบันทึกไว้ในหมายเหตุของทะเบียนส่งหนังสือว่า 
ได้ยืนยันกับผู้รับแล้ว พร้อมทั้งระบุวันและเวลาที่ได้รับการยืนยันจากผู้รับด้วย 

๔.๖ หัวหน้าส่วนราชการอาจกำหนดหน่วยงานภายในหรือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการดำเนินการขั้นตอนใดในข้อนี้เป็นอย่างอื่นเพื่อให้เหมาะสมหรือสอดคล้องกับ
โครงสร้างหรือระบบงานของส่วนราชการนั้น ๆ หรือเป็นข้อยกเว้นเฉพาะกรณีก็ได้ แตต่้องส่ง
อีเมลด้วยที่อยู่อีเมลกลางของส่วนราชการตามข้อ ๑ เท่านั้น 

 
     


