บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
หลักการ
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ระเบี ย บสำนั ก นายกรัฐ มนตรี ว่า ด้ ว ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่ อ ให้
ส่วนราชการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ซึ่งรวมถึงการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ของส่วนราชการ และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการสำหรับการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าวเพิ่มเติม
เหตุผล
โดยที่ในปั จจุ บั นเทคโนโลยีได้มีความก้าวหน้ าอย่างรวดเร็ว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๒๕๘ ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จึงได้บัญญัติให้มีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้
ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริห ารราชการแผ่นดิน
และเพื่ออำนวยความสะดวกให้ แก่ป ระชาชน ประกอบกับ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริห ารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) ได้กำหนดให้ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและการจัดเก็บข้อมูล เอกสารหลักฐาน
ในการปฏิบัติงานและการบริการของรัฐ รวมถึงหนังสือราชการ ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยให้มีการปรับปรุง
งานสารบรรณของภาครัฐตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม และการทำลายหนังสือราชการ
ให้อยู่ในระบบดิจิทัล สมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
เพื่อรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานสารบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีมาตรฐานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และความมั่นคงปลอดภัย ในการดำเนินงาน
ของภาครัฐ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อกับส่วนราชการ จึงจำเป็นต้องวางระเบียบนี้

- ร่าง -

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ
(ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
เพื่อรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....”
ข้ อ ๒ ระเบี ย บนี้ ให้ ใช้ บั งคั บ ตั้ งแต่ วั น ถั ดจากวั นประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาเป็ นต้ น ไป
เว้นแต่ข้อ ๗ และข้อ ๑๐ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
และข้อ ๘ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
ข้ อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในบทนิ ย ามคำว่ า “ระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ” ในข้ อ ๖
แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การรับส่ง และเก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร
หรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ โดยรวมถึงการรับส่งโดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ของส่ ว นราชการหรื อ ที่ ส่ ว นราชการจั ด ให้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ และระบบสื่ อ สารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ อื่น ใดตามที่
หัวหน้าส่วนราชการกำหนดด้วย”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์” ระหว่างบทนิยามคำว่า “ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์” และคำว่า “ส่วนราชการ” ในข้อ ๖ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖
““หนังสืออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า หนังสือราชการที่จัดทำและได้รับ ส่ง หรือเก็บรักษา
ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”
ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อ ๒๖ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
“ในกรณี ที่ บั น ทึ ก จั ด ทำในระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ โดยการพิ ม พ์ ข้ อ ความ
ในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบสื่อสารอื่นใดที่มีการยืนยันตัวตน จะพิมพ์ชื่อผู้บันทึกแทนการลงลายมือชื่อก็ได้
และจะไม่ลงวัน เดือน ปีที่บันทึกก็ได้หากระบบมีการบันทึกวัน เดือน ปีไว้อยู่แล้ว”

-๒ข้อ ๖ ให้ ย กเลิกความในวรรคสองของข้อ ๒๗ แห่ งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ว ย
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“สื่อกลางบันทึกข้อมูลตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า สื่อใด ๆ ที่อาจใช้บันทึกข้อมูลได้ด้วยอุปกรณ์
ทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมตลอดทั้งพื้นที่ที่ส่วนราชการใช้ในการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย เช่น บริการคลาวด์
(cloud computing)”
ข้อ ๗ ให้ ยกเลิกความในข้อ ๒๙ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๙ การติดต่อราชการให้ดำเนินการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก เว้นแต่
กรณีที่เป็นข้อมูลข่าวสารลับ ชั้นลับที่สุดตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ หรือเป็นสิ่งที่
เป็ นความลั บของทางราชการชั้น ลับที่สุดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้
ในกรณีที่ติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ส่งตรวจสอบผลการส่งทุกครั้ง
และให้ ผู้ รับ แจ้งตอบรับ เพื่ อยื น ยัน ว่าหนังสื อได้จัดส่งไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้ว ถ้าได้รับการแจ้งตอบรับแล้ ว
ส่วนราชการผู้ส่งไม่ต้องจัดส่งหนังสือเป็นเอกสารตามไปอีก
การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง ให้ผู้รับ
ปฏิ บั ติ เช่ น เดีย วกั บ ได้รั บ หนั งสื อ ในกรณี ที่ จำเป็ น ต้ องยื น ยัน เป็ น หนั งสื อ ให้ ท ำหนังสื อ ยืน ยัน ตามไปทั นที
สำหรับกรณีที่ข้อความที่ส่งไม่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้ง ให้ผู้ส่งและผู้รับบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐาน
การส่งหรือจัดเก็บข้อความตามวรรคสามด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือเป็นการบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐานแล้ว”
ข้อ ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๙/๑ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖
“ข้อ ๒๙/๑ ให้ส่วนราชการจัดให้มีทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือส่ง บัญชีหนังสือส่งเก็บ
ทะเบี ยนหนั งสื อเก็บ บั ญชีส่ งมอบหนั งสือครบ ๒๐ ปี บั ญชีหนังสือครบ ๒๐ ปี ที่ขอเก็บเอง บัญชีฝากหนังสื อ
และบั ญชีหนั งสื อขอทำลาย ในรูปแบบอิเล็ กทรอนิ กส์ โดยกรอกรายละเอียดเช่นเดียวกับ ทะเบียนหรือบัญ ชี
ในรูปแบบเอกสาร
ทะเบียนหรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งจะอยู่ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์หรือจัดทำ
โดยใช้โปรแกรม เช่น Microsoft Excel หรือ Google Sheets หรือ Apple Numbers หรือแอปพลิเคชันอื่นใดก็ได้
ทั้ งนี้ เมื่ อ มี ท ะเบี ย นหรื อ บั ญ ชี ดั งกล่ า วในรู ป แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ล้ ว ไม่ ต้ อ งจั ด ทำทะเบี ย นหรือ บั ญ ชี ใด
เป็นเอกสารอีก”
ข้อ ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อ ๓๐ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
“หนั งสื อที่ จั ดทำขึ้น ตามวรรคหนึ่ งและหน่ ว ยงานสารบรรณกลางได้ ส่ งหนั งสื อด้ วยระบบ
สารบรรณอิ เล็ กทรอนิ กส์ แล้ ว ให้ ถื อว่ าการเก็ บ สำเนาหนั งสื อไว้ ในระบบสารบรรณอิ เล็ กทรอนิ กส์ ที่ ส่ งนั้ น
เป็นการเก็บสำเนาไว้ที่หน่วยงานสารบรรณกลางตามวรรคหนึ่งแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่ต้องเก็บเป็นเอกสารอีก”

-๓ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๕ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๘๙/๑ ข้อ ๘๙/๒
ข้อ ๘๙/๓ ข้อ ๘๙/๔ และข้อ ๘๙/๕ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
“หมวด ๕
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๘๙/๑ ให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับปฏิบัติงานสารบรรณ
หรื อ อย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี ที่ อ ยู่ ไปรษณี ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก ลางสำหรั บ การรั บ และการส่ งหนั งสื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ของส่วนราชการนั้น
ในกรณี ที่ ส่ ว นราชการใดมี ห น่ วยงานในสั งกั ด ตั้ งอยู่ ในภู มิ ภ าค หรื อ มี ห น่ ว ยงานในสั งกั ด
ที่จำเป็นต้องมีหน่วยงานสารบรรณกลางแยกต่างหากจากส่วนกลางเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดให้ต้องมีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ กลางตามวรรคหนึ่งของตนเอง ส่วนราชการนั้น
จะอนุ ญ าตหรื อจั ดให้ ห น่ ว ยงานในสั งกัดดังกล่ าวมีที่อยู่ไปรษณี ย์อิเล็ กทรอนิ กส์กลางเฉพาะสำหรับการรับ
และการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนั้นก็ได้
ให้ส่วนราชการประกาศเผยแพร่ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ กลางตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในเว็บไซต์ของส่วนราชการนั้น และให้แจ้งไปยังสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อรวบรวมเผยแพร่
พร้ อมกั บหมายเลขโทรศัพท์ ของเจ้ าหน้ าที่ ที่ มี หน้ าที่ตรวจสอบหนั งสื อที่ส่ งมายังที่ อยู่ไปรษณี ย์อิเล็ กทรอนิ กส์
ดังกล่าวด้วย
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รวบรวมที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ กลาง
ของหน่ ว ยงานของรัฐทั้ งหมดเพื่อเผยแพร่ในที่เดียวกับที่อยู่ไปรษณี ย์อิเล็ กทรอนิกส์ กลางของส่ วนราชการ
ตามวรรคสามด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่ง และเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ
ด้ว ยระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิ กส์ ให้ เป็ นไปตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ๖ ทั้ งนี้ โดยไม่รวมถึงการใช้
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่ง และเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ
โดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ๗
ข้อ ๘๙/๒ ให้นำความในข้อ ๓๕ ข้อ ๓๖ ข้อ ๓๘ ข้อ ๓๙ ข้อ ๔๐ ข้อ ๔๑ ข้อ ๔๒ ข้อ ๔๓
ข้อ ๔๗ ข้อ ๕๘ และข้อ ๕๙ มาใช้บังคับแก่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโดยอนุโลม
ในกรณีที่หน่วยงานสารบรรณกลางของส่วนราชการมีความจำเป็นต้องพิมพ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ที่ได้รับออกเป็นเอกสารเพื่อดำเนินการ ให้นำความในข้อ ๓๗ มาใช้บังคับด้วย
ข้อ ๘๙/๓ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานสารบรรณ ในการรับหรือส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ให้ลงเวลาที่ปรากฏในระบบว่าส่วนราชการได้รับหรือได้ส่งหนังสือไว้ในทะเบียนหนังสือรับหรือทะเบียนหนังสือส่ง
แล้วแต่กรณี ไว้เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการด้วย โดยในกรณีที่ได้ส่งไปทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับแจ้งไว้
หรือที่ได้มีการประกาศเผยแพร่ตามข้อ ๘๙/๑ แล้ว แต่ไม่สำเร็จ ให้ลงวันและเวลาที่ปรากฏในระบบว่าได้ จัดส่ง
ครั้งแรกเป็นวันและเวลาที่ได้ส่งหนังสือ

-๔ข้อ ๘๙/๔ การเก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากการเก็บไว้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
อันเป็นผลจากที่ได้มีการรับหรือการส่งหนังสือนั้น ให้มีการสำรองข้อมูล (backup) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไว้อีกแห่ง
เป็นอย่างน้อยด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หัวหน้าส่วนราชการกำหนด
หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ เก็ บ รั ก ษาไว้ ใ นการสำรองข้ อ มู ล ตามวรรคหนึ่ ง และที่ ส่ ง ให้
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ตามข้อ ๕๘ ให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน เช่น PDF ความละเอียด
ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ dpi และให้นำหลักเกณฑ์การตั้งชื่อไฟล์ที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ๗ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๘๙/๕ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีอายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ตลอดไป เว้นแต่
กรณี มีค วามจำเป็ น ต้องเพิ่ มพื้ น ที่ จั ดเก็บในระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิ กส์ ของส่ วนราชการ หรือมีเหตุผ ล
ความจำเป็นอื่นใด หัวหน้าส่วนราชการจะมีคำสั่งให้ ทำลายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่เอกสารจดหมายเหตุ
ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยจดหมายเหตุ แห่ งชาติ ที่ เก็ บ มาเป็ นเวลาเกิ น กว่ า ๑๐ ปี แล้ ว ก็ ได้ โดยในการทำลาย
ให้ใช้วิธี ลบออกจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และให้ ลบหนั งสื ออิเล็กทรอนิ กส์ที่เก็บไว้เป็นเวลานานที่สุ ด
ย้อนขึ้นมา
ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บรักษาไว้ในการสำรองข้อมูล
ของส่วนราชการตามข้อ ๘๙/๔ ด้วยโดยอนุโลม โดยหัวหน้าส่วนราชการจะมีคำสั่งให้ทำลายได้เฉพาะหนังสือ
ที่เก็บมาเป็นเวลาเกินกว่า ๒๐ ปี ซึง่ ได้มีการส่งให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ตามข้อ ๕๘ แล้ว
เมื่อหัวหน้าส่วนราชการมีคำสั่งให้ทำลายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว
ให้นำความในส่วนที่ ๓ การทำลาย ของหมวด ๓ การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
ข้อ ๑๑ ในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ หรือมีปัญหาอุปสรรค
ทางเทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการเชื่อมโยงข้อมูลหรือระบบ
กั บ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานอื่ น ส่ ว นราชการอาจขอรั บ การสนั บ สนุ น หรื อ ขอความช่ ว ยเหลื อ จาก
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
ข้อ ๑๒ การปฏิบั ติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนวันที่ระเบียบนี้
ใช้บังคับ รวมทั้งหนังสือ เอกสาร และสำเนาที่เกี่ยวข้อง ถ้าได้กระทำไปโดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์หรือวิธีการ
ที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบนี้
ให้ถือว่าชอบด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ปฏิบัติต่อไปตามที่กำหนด
ไว้ในระเบี ยบสำนั กนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบนี้ และ
ภาคผนวกที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๓ ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ....

พลเอก
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี

