ตารางเปรียบเทียบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม กับ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผล

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
หลักการ
แก้ ไขเพิ่ มเติ มระเบี ยบสำนั กนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วย
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่ อให้ ส่ วนราชการปฏิ บั ติ งาน
สารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ซึ่งรวมถึง
การใช้ ไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ของส่ วนราชการ และกำหนด
หลั กเกณฑ์ วิธี การสำหรับการปฏิ บั ติ งานสารบรรณด้ วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเพิ่มเติม

แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อให้ส่วนราชการปฏิบัติงานสาร
บรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ซึ่งรวมถึง
การใช้ไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิกส์ ของส่ วนราชการ และกำหนด
หลักเกณฑ์วิธีการสำหรับการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเพิ่มเติม

-๒ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เหตุผล

เหตุผล

โดยที่ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๘ ข. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่ นดิ น จึ งได้ บั ญญั ติ ให้ มี การนำเทคโนโลยี ที่ เหมาะสม
มาประยุกต์ใช้ในการบริ หารราชการแผ่ นดินและการจัดทำบริ การ
สาธารณะ เพื่ อประโยชน์ ในการบริ หารราชการแผ่ นดิ น และเพื่ อ
อำนวยความสะดวกให้ แก่ ประชาชน ประกอบกั บแผนการปฏิ รู ป
ประเทศด้ านการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บปรั บ ปรุ ง )
ได้กำหนดให้ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและการจัดเก็บข้อมูล
เอกสารหลั กฐานในการปฏิ บั ติ งานและการบริการของรัฐ รวมถึ ง
หนั งสื อราชการ ให้ อยู่ ในรู ป แบบดิ จิ ทั ล โดยให้ มี การปรั บ ปรุ ง
งานสารบรรณของภาครั ฐ ตั้ ง แต่ ก ารจั ด ทำ การรั บ การส่ ง
การเก็ บ รั กษา การยื ม และการทำลายหนั งสื อราชการ ให้ อยู่
ในระบบดิจิทั ล สมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่ าด้ วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่ อรองรั บ และสนั บ สนุ น
การปฏิบัติงานสารบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีมาตรฐานที่ชัดเจน
และสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ความรวดเร็ว และความมั่นคงปลอดภัยในการดำเนินงานของภาครัฐ
รวมทั้ งเพื่ อให้ ประชาชนได้ รั บความสะดวกในการติ ดต่ อกั บส่ วน
ราชการ จึงจำเป็นต้องวางระเบียบนี้

แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี
ว่ าด้ วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ เนื่ องจากปั จจุ บั น
เทคโนโลยี ได้ มี ความก้ าวหน้ าอย่ างรวดเร็ ว รั ฐธรรมนู ญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๘ ข. ด้ านการบริหาร
ราชการแผ่ น ดิ น จึ งได้ บั ญ ญั ติ ให้ มี การนำเทคโนโลยี
ที่ เหมาะสมมาประยุ กต์ ใช้ ในการบริหารราชการแผ่ นดิ น
และการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
ราชการแผ่ น ดิ น และเพื่ อ อำนวยความสะดวกให้ แก่
ประชาชน ประกอบกั บแผนการปฏิ รูปประเทศด้ านการ
บริ หารราชการแผ่ นดิ น (ฉบั บปรั บปรุ ง) ได้ กำหนดให้
ปรั บเปลี่ ยนกระบวนการทำงานและการจั ดเก็ บข้ อมู ล
เอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานและการบริการของรัฐ
รวมถึงหนังสือราชการ ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยให้มีการ
ปรั บ ปรุ งงานสารบรรณของภาครั ฐ เพื่ อ รองรั บ และ
สนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งานสารบรรณทางอิ เล็ กทรอนิ กส์
ให้ มี ม าตรฐานที่ ชั ดเจนและสอดคล้ อ งกั บ เทคโนโลยี
ที่ เปลี่ ยนแปลงไป เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ ความรวดเร็ ว
และความมั่ นคงปลอดภั ยในการดำเนิ นงานของภาครั ฐ
รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อกับ
ส่วนราชการ

-๓ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผล

ร่าง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
โดยที่ เป็ นการสมควรแก้ ไขเพิ่ มเติ มระเบี ยบ
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี
สำนั กนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่ อ ว่ าด้ ว ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่ อ รองรั บ และ
รองรับและสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งานสารบรรณด้ วยระบบสาร สนั บสนุ นการปฏิบั ติงานสารบรรณด้ วยระบบสารบรรณ
บรรณอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม
อิเล็กทรอนิกส์
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่ ง
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘)
พระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริหารราชการแผ่ นดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บบริห ารราชการแผ่ น ดิ น
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบ พ.ศ. ๒๕๓๔ ในวางระเบียบ
ไว้ ดังต่อไปนี้

-๔ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผล

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ ๗ และข้อ ๑๐ ให้ใช้บังคับ
เมื่ อพ้ นกำหนดเก้ าสิ บวั นนั บแต่ วั นประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เป็นต้นไป และข้อ ๘ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นต้นไป

ร่ า งข้ อ ๗ และร่ า งข้ อ ๑ ๐ เป็ นกรณี ที่
ส่ วนราชการต้องมีการเตรียมการต่าง ๆ ที่ จำเป็ น
และเกี่ ย วข้ อง จึงทอดระยะเวลาใช้ บั งคั บ ออกให้
๙๐ วันเพื่อดำเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดให้มีอีเมลกลาง
ของส่วนราชการ การจัดทำ directory ที่อยู่อีเมลกลาง
ของหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น
สำหรับร่างข้อ ๘ เรื่องการทำทะเบี ยนหรือ
บัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจัดทำรายปี
จึงกำหนดให้ เริ่ ม ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่ อ ลดภาระ
ของส่ ว นราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ห ากต้ อ งเปลี่ ย น
ทะเบียนหรือบัญชี กะทันหันระหว่างกลางปีปฏิทิน
รวมทั้งให้ระยะเวลาเตรียมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่
ส่ ว นราชการ เช่ น การอบรมเจ้าหน้ าที่ ส ารบรรณ
เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน

-๕ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์” ในข้อ ๖ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยงานสารบรรณ (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๖ ในระเบียบนี้
““ระบบสารบรรณอิ เล็ กทรอนิ กส์ ” หมายความว่ า
“ระบบสารบรรณอิ เล็ กทรอนิ กส์ ” หมายความว่ า การรั บ ส่ งและเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ข่ าวสารหรื อ หนั งสื อ ผ่ า น
การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการ ระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมถึงการรับส่ง
ทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการหรือที่ส่วนราชการ
จัดให้ แก่เจ้าหน้ าที่ และระบบสื่ อสารทางอิเล็ กทรอนิ กส์อื่ นใด
ตามที่หัวหน้าส่วนราชการกำหนดด้วย”

เหตุผล
แก้ ไขเพิ่ มเติ มเพื่ อให้ ชั ดเจนว่ า ระบบสารบรรณ
อิเล็ กทรอนิกส์ ตามระเบี ยบนี้ หมายความรวมถึงการใช้
อีเมลรวมทั้ งระบบสื่ อสารทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ อื่ นในการ
รับส่งหนั งสื อราชการด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามความหมาย
เดิมตามระเบียบฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. ๒๕๔๘

-๖ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
เหตุผล
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ข้ อ ๔ ให้ เพิ่ ม บ ท นิ ย าม ค ำว่ า “ ห นั งสื อ
อิ เล็ กทรอนิ กส์ ” ระหว่ างบทนิ ยามคำว่ า “ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์” และคำว่า “ส่วนราชการ” ในข้อ ๖ แห่งระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
““หนั งสื ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ” หมายความว่า หนั งสื อ
เพิ่ ม บทนิ ย ามคำว่ า “หนั งสื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ”
ราชการ ที่จัดทำและได้รับ ส่ง หรือเก็บรักษาด้วยระบบสารบรรณ เพื่ อ ใช้ ในหมวด ๕ ระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
อิเล็กทรอนิกส์”
ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ใหม่ เพราะหมวด ๕ ไม่ ส ามารถใช้ ค ำว่ า
“หนังสือ” เหมือนส่วนอื่นของระเบียบฯ ได้

-๗ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ข้อ ๒๖ บั นทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บั งคับบัญชาเสนอ
ต่อผู้ บั งคับบั ญชา หรือผู้ บังคับบั ญชาสั่ งการแก่ผู้ ใต้บั งคับบัญชา
หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานระดับต่ำกว่าส่วนราชการ
ระดับกรมติดต่อกันในการปฏิบั ติราชการ โดยปกติให้ใช้กระดาษ
บันทึกข้อความ และให้มีหัวข้อดังต่อไปนี้
๒๖.๑ ชื่ อหรื อตำแหน่ งที่ บั นทึ กถึ ง โดยใช้ คำขึ้ นต้ น
ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ๒
๒๖.๒ สาระสำคั ญ ของเรื่ อง ให้ ลงใจความของเรื่ อง
ที่บันทึก ถ้ามีเอกสารประกอบก็ให้ระบุไว้ด้วย
๒๖.๓ ชื่ อและตำแหน่ ง ให้ ลงลายมือชื่อและตำแหน่ ง
ของผู้ บั นทึ ก และในกรณี ที่ ไม่ ใช้ กระดาษบั นทึ กข้ อความ ให้ ลง
วัน เดือน ปีที่บันทึกไว้ด้วย
การบั นทึกต่อเนื่ อง โดยปกติให้ผู้ บั นทึกระบุคำขึ้นต้น
ใจความบันทึก และลงชื่อเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น และให้ลง
วัน เดื อน ปี กำกั บใต้ ลายมื อชื่ อผู้ บั นทึ ก หากไม่ มี ความเห็ นใด
ข้ อ ๕ ให้ เพิ่ มความต่ อไปนี้ เป็ นวรรคสามของข้ อ ๒๖
เพิ่มเติมให้ลงชื่อและวัน เดือน ปี กำกับเท่านั้น
แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
“ในกรณีที่บันทึกจัดทำในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
หรื อ โดยการพิ มพ์ ข้ อความในไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ หรื อ
ระบบสื่อสารอื่นใดที่มีการยืนยันตัวตน จะพิมพ์ชื่อผู้บันทึกแทนการ
ลงลายมือชื่อก็ได้ และจะไม่ลงวัน เดือน ปีที่บันทึกก็ได้หากระบบมี
การบันทึกวัน เดือน ปีไว้อยู่แล้ว”

เหตุผล

เพิ่ ม วรรคสามให้ บั น ทึ ก ที่ จั ด ทำในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่สามารถลงลายมือชื่อได้
อาจพิ ม พ์ ชื่ อ ผู้ ท ำบั น ทึ ก แทนก็ ได้ เพราะระบบที่ มี
การยื น ยั น ตั ว ตนจะทำให้ ท ราบอยู่ แ ล้ ว ว่ า ผู้ ใดเป็ น
ผู้ส่งบันทึกนั้น รวมทั้งจะไม่ลงวัน เดือน ปี ก็ได้ เพราะ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยปกติจะมีการแสดง
วั น เดื อ น ปี ไว้ อ ยู่ แ ล้ ว ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
เทคโนโลยีและทางปฏิบัติในปัจจุบัน

-๘ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๒๗ หนังสืออื่น คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใด
ที่ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ เป็ น
หลักฐานในราชการ ซึ่งรวมถึงภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง
แถบบันทึกภาพ และสื่อกลางบันทึกข้อมูลด้วย หรือหนังสือของ
บุ ค คลภายนอก ที่ ยื่ น ต่ อ เจ้ าหน้ า ที่ และเจ้ า หน้ าที่ ได้ รับ เข้ า
ทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล้ว มีรูปแบบตามที่กระทรวง
ทบวง กรม จะกำหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสมเว้นแต่มีแบบ
ตามกฎหมายเฉพาะเรื่ อ งให้ ท ำตามแบบ เช่ น โฉนด แผนที่
แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน และ
คำร้อง เป็นต้น
สื่อกลางบันทึกข้อมูลตามวรรคหนึ่ง หมายความถึง
สื่อใด ๆ ที่อาจใช้บันทึกข้อมูลได้ด้วยอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์
เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก แผ่นซีดี -อ่าน
อย่างเดียวหรือแผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์ เป็นต้น

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผล

ข้อ ๖ ให้ ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๒๗ แห่งระเบียบ
เพิ่มเติมให้สื่อกลางบันทึกข้อมูลหมายความ
สำนั กนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่ งแก้ ไข รวมถึงคลาวด์ (cloud) ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับ
เพิ่ มเติ มโดยระเบี ยบสำนั กนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วยงานสารบรรณ การพัฒนาทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“สื่อกลางบันทึกข้อมูลตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า สื่อใด ๆ
ที่อาจใช้บันทึกข้อมูลได้ด้วยอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมตลอดทั้ง
พื้ นที่ ที่ ส่ วนราชการใช้ ในการจัดเก็ บข้ อมู ลอิ เล็ กทรอนิ กส์ ด้ วย เช่ น
บริการคลาวด์ (cloud computing)”

-๙ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๒๙ การติดต่อราชการนอกจากการจะดำเนิ นการ
โดยหนังสือที่เป็นเอกสารสามารถดำเนินการด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ได้

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ข้ อ ๗ ให้ ยกเลิ กความในข้ อ ๒๙ แห่ งระเบี ยบสำนั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบี ยบสำนั กนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วยงานสารบรรณ (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ ๒๙ การติ ดต่ อราชการให้ ดำเนิ นการด้ วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก เว้นแต่กรณีที่เป็นข้อมูลข่าวสารลับ
ชั้ นลั บที่ สุ ดตามระเบี ยบว่ าด้ วยการรักษาความลั บของทางราชการ
หรื อเป็ นสิ่ งที่ เป็ นความลั บของทางราชการชั้นลั บที่ สุ ดตามระเบี ยบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือมีเหตุ
จำเป็นอื่นใดที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ได้
ในกรณีที่ติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ให้ผู้ส่งตรวจสอบผลการส่งทุกครั้ง และให้ผู้รับแจ้งตอบรับเพื่อยืนยันว่า
หนังสือได้จัดส่งไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้ว ถ้าได้รับการแจ้งตอบรับแล้ว
ส่วนราชการผู้ส่งไม่ต้องจัดส่งหนังสือเป็นเอกสารตามไปอีก

ในกรณี ที่ ติ ด ต่ อ ราชการด้ ว ยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ส่งตรวจสอบผลการส่งทุกครั้งและให้ผู้รับแจ้ง
ตอบรั บ เพื่ อยื นยั นว่ าหนั งสื อได้ จั ดส่ งไปยั งผู้ รั บเรี ยบร้ อยแล้ ว
และส่วนราชการผู้ส่งไม่ต้องจัดส่งหนังสือเป็นเอกสาร เว้นแต่กรณี
เป็นเรื่องสำคัญจำเป็นต้องยืนยันเป็นเอกสาร ให้ทำเอกสารยืนยัน
ตามไปทันที
การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรเลข วิทยุ
การส่ งข้ อ ความทางเครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร เช่ น โทรศั พ ท์
โทรเลข โทรพิมพ์ โทรศัพท์ วิทยุสื่อสารวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุ วิทยุสื่ อสาร วิทยุกระจายเสี ยง ให้ ผู้ รับ ปฏิ บัติเช่น เดียวกับ ได้รับ
โทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู้รับปฏิบัติเช่นเดียวกับได้รับหนังสือ ในกรณีที่ หนังสือ ในกรณีที่จำเป็นต้องยืนยันเป็นหนังสือ ให้ทำหนังสือยืนยัน
จำเป็นต้องยืนยันเป็นหนังสือให้ทำหนังสือยืนยันตามไปทันที
ตามไปทันที สำหรับกรณี ที่ ข้อความที่ส่ งไม่มีหลักฐานปรากฏชัด
แจ้ง ให้ผู้ส่งและผู้รับบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐาน

เหตุผล

แก้ไขข้อ ๒๙ วรรคหนึ่ง จากการปฏิบัติงาน
สารบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นทางเลือก เป็นให้
ปฏิบัติงานสารบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
แก้ไขวรรคสองของข้อ ๒๙ เพื่ อให้ กรณี ที่
ส่ งหนั งสื อ ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส่ ว นราชการผู้ ส่ ง
ไม่ต้องจัดส่งหนังสือเป็นเอกสารตามไปอีก เพื่อลด
ความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
รวมข้ อ ๒๙ วรรคสามและวรรคสี่ เ ดิ ม
เข้ า ด้ ว ยกั น เพื่ อ ความกระชั บ และตั ด ตั ว อย่ า ง
ที่ไม่เป็นปัจจุบันออก

- ๑๐ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
เหตุผล
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
การส่ งข้ อความทางเครื่ องมื อสื่ อสารซึ่ งไม่ มี หลั กฐาน
การส่ งหรื อจั ดเก็ บ ข้ อความตามวรรคสามด้ วยวิ ธี การ
เพิ่มความเป็นวรรคท้าย กำหนดให้ กรณี ที่
ปรากฏชัดแจ้ง เช่น ทางโทรศัพท์ วิทยุสื่ อสารวิทยุกระจายเสี ยง ทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือเป็นการ ส่ ง ข้ อ ความ ท างเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารแ ละต้ อ ง
หรือวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู้ส่งและผู้รับบันทึกข้อความไว้เป็น บันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐานแล้ว”
บันทึกข้อความไว้นั้น อาจบันทึกด้วยวิธีการทาง
หลักฐาน
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก็ ไ ด้ เพื่ อ ให้ ยื ด หยุ่ น ยิ่ ง ขึ้ น และ
สอดคล้ อ งกั บ ทางปฏิ บั ติ ในปั จ จุ บั น ตลอดจน
ไม่เป็นการเพิ่มภาระแก่เจ้าหน้าที่เกินความจำเป็น

- ๑๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
เหตุผล
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ข้อ ๘ ให้ เพิ่ มความต่ อไปนี้ เป็ นข้ อ ๒๙/๑ แห่ งระเบี ยบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
“ข้ อ ๒๙/๑ ให้ ส่ วนราชการจั ดให้ มี ทะเบี ยนหนั งสื อรั บ
เพิ่ ม มาตรา ๒๙/๑ เพื่ อ เปลี่ ย นการจั ด ทำ
ทะเบี ย นหนั งสื อ ส่ ง บั ญ ชี ห นั งสื อ ส่ งเก็ บ ทะเบี ย นหนั งสื อ เก็ บ ทะเบียนและบัญ ชีต่าง ๆ ตามระเบียบฯ ให้ เป็ น
บัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ ปี บัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปีที่ขอเก็บเอง digital-based แทน paper-based เพื่อให้สอดคล้อง
บัญชีฝากหนังสือ และบัญชีหนังสือขอทำลายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ กับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน
โดยกรอกรายละเอียดเช่นเดียวกับทะเบียนหรือบัญชีในรูปแบบเอกสาร
ทะเบียนหรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งจะอยู่ใน
ระบบสารบรรณอิ เล็ กทรอนิ กส์ ห รือ จั ด ทำโดยใช้ โปรแกรม เช่ น
Microsoft Excel หรื อ Google Sheets หรื อ Apple Numbers
หรือแอปพลิเคชันอื่นใดก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อมีทะเบียนหรือบัญชีดังกล่าว
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ไม่ต้องจัดทำทะเบียนหรือบัญชีใด
เป็นเอกสารอีก

- ๑๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๓๐ หนังสือที่จัดทำขึ้นโดยปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับ
เก็ บ ไว้ที่ ต้ น เรื่ อ ง ๑ ฉบั บ และให้ มี ส ำเนาเก็ บ ไว้ที่ ห น่ ว ยงาน
สารบรรณกลาง ๑ ฉบับ
สำเนาคู่ฉบับให้ผู้ลงชื่อลงลายมือชื่อ หรือลายมือชื่อย่อ
และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจลงลายมือชื่อ หรือลายมือชื่อย่อ
ไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือ

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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ข้ อ ๙ ให้ เพิ่ มความต่ อไปนี้ เป็ นวรรคสามของข้ อ ๓๐
แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
“หนั ง สื อ ที่ จั ด ทำขึ้ น ตามวรรคหนึ่ ง และหน่ ว ยงาน
สารบรรณกลางได้ส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
ให้ ถือว่าการเก็บสำเนาหนังสือไว้ในระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์
ที่ ส่ ง นั้ นเป็ นการเก็ บ สำเนาไว้ ที่ หน่ วยงานสารบรรณ กลาง
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่ต้องเก็บเป็นเอกสารอีก”

เพื่ อ ลดความซ้ ำ ซ้ อ นและภาระงานของ
เจ้ า หน้ า ที่ รวมทั้ ง ป้ อ งกั น ปั ญ หาการตี ค วามว่ า
การจั ด เก็ บ ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในระบบหลั งส่ ง
หนังสือ ถือเป็นการเก็บไว้ที่ห น่วยงานสารบรรณ
กลางหรือไม่

- ๑๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๕ ระบบสารบรรณ
อิ เล็ กทรอนิ กส์ ข้ อ ๘๙/๑ ข้ อ ๘๙/๒ ข้ อ ๘๙/๓ ข้ อ ๘๙/๔ และ
ข้อ ๘๙/๕ แห่ งระเบี ยบสำนั กนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖
“หมวด ๕
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
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ตั้ ง หมวดใหม่ ว่ า ด้ ว ยระบบสารบรรณ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ รวบรวมหลั ก เกณฑ์ ก าร
ปฏิ บั ติ ง านสารบรรณ ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ว้
เป็นหมวดหมู่ ซึ่งจะง่ายต่อการทำความเข้าใจของ
เจ้าหน้าที่ มากกว่าการไปแก้ไขเพิ่มเติมเป็นจุด ๆ
ประปรายหลายแห่งในระเบียบฯ

ข้ อ ๘๙/๑ ให้ ส่ ว นราชการจั ด ให้ มี ร ะบบสารบรรณ
กำหนดให้ ทุ ก ส่ ว นราชการต้ อ งจั ด ให้
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับปฏิบัติงานสารบรรณ หรืออย่างน้อยต้องมีที่ มี ร ะบบสารบรรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง ระบบ
อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสือ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว อย่างน้อยต้องมี
อิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการนั้น
ที่อยู่ไปรษณี ย์อิเล็ กทรอนิกส์กลางเพื่ อใช้สำหรับ
การรับ ส่ งหนังสื อราชการอย่างเป็น ทางการของ
ส่วนราชการนั้น
ในกรณี ที่ ส่ วนราชการใดมี ห น่ วยงานในสั งกั ดตั้ งอยู่ ใน
วรรคสองรองรับกรณีที่ส่วนราชการบางแห่ง
ภูมิภาค หรือมีหน่วยงานในสังกัดที่จำเป็นต้องมีหน่วยงานสารบรรณ มีความจำเป็นต้องมีหน่วยงานสารบรรณกลางแยก
กลางแยกต่างหากจากส่วนกลางเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ต่างหากจากส่วนกลาง จะจัดให้หน่วยงานในสังกัด
หรือมี เหตุ จำเป็ นอื่ นใดให้ ต้ องมี ที่ อยู่ ไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ กลาง นั้ น มี ที่ อ ยู่ ไปรษณี ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก ลางเฉพาะ
ตามวรรคหนึ่ งของตนเอง ส่ วนราชการนั้ นจะอนุ ญ าตหรื อจั ดให้ สำหรับ หน่ ว ยงานนั้ น ก็ได้ ทั้ ง นี้ ตามที่ ได้ รับ ฟั ง
หน่วยงานในสังกัดดังกล่าวมีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางเฉพาะ ความคิดเห็ น และข้อเสนอแนะจากส่ วนราชการ
สำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนั้นก็ได้ ต่าง ๆ

- ๑๔ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ให้ส่วนราชการประกาศเผยแพร่ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
กลางตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในเว็บไซต์ของส่วนราชการนั้น และให้
แจ้งไปยังสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อรวบรวม
เผยแพร่พร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
หนังสือที่ส่งมายังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวด้วย
เพื่ อเป็ น การอำนวยความสะดวกให้ แก่ ประชาชนและ
การปฏิ บั ติ งานสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องเจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ
ให้ ส ำนั ก งานพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล (องค์ ก ารมหาชน) รวบรวม
ที่ อยู่ ไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ กลางของหน่ วยงานของรั ฐทั้ งหมด
เพื่ อ เผยแพร่ ในที่ เดี ย วกั บ ที่ อ ยู่ ไปรษณี ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก ลาง
ของส่วนราชการตามวรรคสามด้วย
หลั กเกณฑ์ และวิธีการปฏิ บั ติ ในการรับส่ งและเก็บรักษา
ข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ให้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ๖ ทั้งนี้ โดยไม่รวมถึงการใช้
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
หลั กเกณฑ์ และวิธีการปฏิ บั ติ ในการรับส่ งและเก็บรักษา
ข้ อมู ล ข่ าวสารและหนั งสื อราชการโดยไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์
ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ๗
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วรรคสามและวรรคสี่ เพื่อให้มีการเผยแพร่
Email address กลาง และมีการจัดทำ directory
สำหรับ Email address กลาง ของหน่วยงานของ
รั ฐ ทั้ ง หมด รวบรวมไว้ เ พื่ อ บริ ก ารประชาชน
และเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ เพราะการแสวงหาตาม
เว็ บ ไซต์ บ างหน่ ว ยงานค่ อ นข้ า งยากลำบาก
นอกจากนี้ ให้เผยแพร่เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานสารบรรณกลางสำหรับสอบถามผลการ
รับส่งอีเมลด้วย
ว รร ค ห้ า แ ล ะ ว รร ค ห ก เพื่ อ ก ำ ห น ด
รายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการ
รั บ ส่ ง หนั ง สื อ ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละทางอี เมล
โดยกำหนดให้ เ ป็ น ไปตามภาคผนวก ๖ และ
ภาคผนวก ๗ แล้ ว แต่ ก รณี เพื่ อ มิ ใ ห้ ร ะเบี ย บ
สารบรรณมีความยาวและละเอียดเกินไป รวมทั้ง
เพื่ อ ให้ ง่า ยต่ อ การแก้ ไขหรื อ เพิ่ ม เติ ม เนื่ อ งจาก
เทคโนโลยีมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

- ๑๕ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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 มาใช้
บังคับแก่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโดยอนุโลม
ในกรณี ที่ ห น่ วยงานสารบรรณกลางของส่ วนราชการ
มีความจำเป็นต้องพิมพ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับออกเป็นเอกสาร
เพื่อดำเนินการ ให้นำความในข้อ ๓๗ มาใช้บังคับด้วย
ข้อ ๘๙/๓ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานสารบรรณ
ในการรับ หรื อ ส่ งหนั งสื อ อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ให้ ล งเวลาที่ ป รากฏใน
ระบบว่าส่วนราชการได้รับหรือได้ส่งหนังสือไว้ในทะเบียนหนังสือ
รับหรือทะเบียนหนังสือส่ง แล้วแต่กรณี ไว้เพื่อเป็น หลักฐานทาง
ราชการด้วย โดยในกรณีที่ ได้ส่งไปทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ที่ได้รับแจ้งไว้หรือที่ได้มีการประกาศเผยแพร่ตามข้อ ๘๙/๑ แล้ว แต่
ไม่สำเร็จ ให้ลงวันและเวลาที่ปรากฏในระบบว่าได้จัดส่งครั้งแรก
เป็นวันและเวลาที่ได้ส่งหนังสือ

เหตุผล
กำหนดให้นำข้อที่เกี่ยวข้องมาใช้แก่หนังสือ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ ว ยโดยอนุ โ ลม โดยระบุ เลขข้ อ
เพื่อความชัดเจน
เรื่ อ งการประทั บ ตรารั บ หนั งสื อ ที่ มุ ม ขวา
ตามข้อ ๓๗ ซึ่งไม่ต้องทำกรณีไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
แต่ ห ากส่ ว นราชการต้ อ งพิ ม พ์ (print) ออกเป็ น
กระดาษจะต้องประทับตราด้วย
กำหนดให้ ล งเวลาที่ ป รากฏในระบบว่ า
ส่วนราชการได้รับหรือได้ส่งหนังสือไว้ในทะเบียน
หนังสือรับหรือทะเบียนหนังสือส่ง แล้วแต่กรณี ไว้
เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการด้วย โดยในกรณีที่ได้
ส่งไปทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับแจ้งไว้
หรือที่ได้มีการประกาศเผยแพร่ตามข้อ ๘๙/๑ แล้ว
แต่ไม่สำเร็จ ให้ลงวันและเวลาที่ปรากฏในระบบว่า
ได้จัดส่งครั้งแรกเป็นวันและเวลาที่ได้ส่งหนังสือ

- ๑๖ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ข้อ ๘๙/๔ การเก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากการเก็บ
ไว้ ในระบบสารบรรณอิ เล็ กทรอนิ กส์ อั นเป็ นผลจากที่ ได้ มี การรั บ
หรื อการส่ งหนั งสื อนั้ น ให้ มี การสำรองข้ อมู ล (backup) หนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ไว้อีกแห่งเป็นอย่างน้อยด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่หัวหน้าส่วนราชการกำหนด
หนั งสื ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ที่ เก็บรักษาไว้ในการสำรองข้ อมู ล
ตามวรรคหนึ่ง และที่ส่งให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
ตามข้ อ ๕๘ ให้ อยู่ ในรู ป แบบมาตรฐาน เช่ น PDF ความละเอี ยด
ไม่น้ อยกว่า ๑๕๐ dpi และให้ นำหลักเกณฑ์ การตั้งชื่อไฟล์ ที่ กำหนด
ไว้ในภาคผนวก ๗ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

เหตุผล
กำหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารเก็ บ รั ก ษาหนั งสื อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ให้ ชั ด เจนว่ า การเก็ บ ไว้ ใ น
ถาดเข้ า หรื อ ถาดออกของระบบสารบ รรณ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ถือเป็นการเก็บตามระเบียบนี้แล้ว
และกำหนดให้ ต้ อ งมี ก าร backup ไฟล์ ห นั ง สื อ
สำรองไว้เสมอเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
กำห น ดห ลั ก เกณ ฑ์ การ backup ไฟ ล์
หนั ง สื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั้ ง นี้ ความละเอี ย ดที่
กำหนดขั้นต่ำไว้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ dpi เพื่อให้ไฟล์
ที่ backup นั้น หากนำมาใช้งานจะสามารถอ่าน
ข้ อ ความได้ สำหรั บ หลั ก เกณฑ์ ก ารตั้ ง ชื่ อ ไฟล์
เพื่อให้สามารถค้ นหาหนังสือที่ backup ข้อมูลไว้
ในภายหลังได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

- ๑๗ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ข้อ ๘๙/๕ หนังสืออิเล็ กทรอนิกส์ไม่มีอายุการเก็บหนังสื อ
โดยปกติให้ เก็บไว้ตลอดไป เว้นแต่กรณี มีความจำเป็ นต้องเพิ่ มพื้ นที่
จัดเก็บในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ หรือมีเหตุผล
ความจำเป็ นอื่นใด หั วหน้ าส่ วนราชการจะมี คำสั่ งให้ ทำลายหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่เอกสารจดหมายเหตุตามกฎหมายว่าด้วยจดหมาย
เหตุ แห่ งชาติ ที่ เก็ บมาเป็ นเวลาเกินกว่า ๑๐ ปี แล้ วก็ ได้ โดยในการ
ทำลายให้ใช้วิธีลบออกจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และให้ลบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บไว้เป็นเวลานานที่สุดย้อนขึ้นมา

เหตุผล
กำหนดหลั ก เกณ ฑ์ ก ารเก็ บ รั ก ษาไฟล์
หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง โดยหลั ก แล้ ว หาก
ส่ ว นราชการไม่ มี ปั ญ หาการจั ด เก็ บ หรื อ ความจุ
ให้ เก็บไว้ตลอดไปไม่ต้องลบหรือทำลาย แต่ห าก
พื้นที่จัดเก็บเต็มหรือใกล้เต็มซึ่งอาจส่งผลให้ระบบ
สารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ล่ าช้ า หรือ ไม่ ส ามารถ
ใช้การได้ จึงกำหนดข้อยกเว้นให้สามารถลบออก
ได้เพื่อลดข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการ

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
กำหนดหลักเกณฑ์การสำรองข้อมูล (backup)
ที่ เก็ บรั กษาไว้ ในการสำรองข้ อมู ลของส่ วนราชการตามข้ อ ๘๙/๔ ไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ด้ วยโดยอนุ โลม โดยหั วหน้ าส่ วนราชการจะมี คำสั่ งให้ ทำลายได้
เฉพาะหนั งสื อที่ เก็ บมาเป็ นเวลาเกิ นกว่ า ๒๐ ปี ซึ่ งได้ มี การส่ งให้
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ตามข้อ ๕๘ แล้ว
เมื่ อหั วหน้ าส่ วนราชการมี คำสั่ งให้ ทำลายหนั งสื อ
กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติ
อิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้นำความในส่วนที่ ๓ กรณีส่วนราชการมีความจำเป็นต้องทำลายหนังสือ
การทำลาย ของหมวด ๓ การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ มาใช้ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่งให้ น ำหลั ก เกณฑ์ และขั้น ตอน
บังคับโดยอนุโลม”
การทำลายหนังสือปกติมาใช้โดยอนุโลม

- ๑๘ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ข้ อ ๑๑ ในการพั ฒ นาระบบสารบรรณอิ เล็ กทรอนิ กส์
ของส่วนราชการ หรือมีปัญหาอุปสรรคทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน
สารบรรณด้ วยระบบสารบรรณอิ เล็ กทรอนิ กส์ หรือในการเชื่อมโยง
ข้อมูลหรือระบบกับส่ วนราชการและหน่วยงานอื่น ส่ วนราชการอาจ
ขอรั บการสนั บสนุ นหรื อขอความช่ วยเหลื อจากสำนั กงานพั ฒ นา
รั ฐบาลดิ จิ ทั ล (องค์ การมหาชน) หรื อสำนั กงานพั ฒ นาธุ รกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
ข้ อ ๑๒ การปฏิ บั ติ งานสารบรรณด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็ กทรอนิกส์ก่อนวันที่ระเบียบนี้ ใช้บังคับ รวมทั้ งหนั งสื อ เอกสาร
และสำเนาที่เกี่ยวข้อง ถ้าได้กระทำไปโดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์หรือ
วิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบนี้ ให้ถือว่าชอบด้วยระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ปฏิบัติ
ต่ อ ไปตามที่ กำหนดไว้ ในระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ ว ย
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ มเติ มโดยระเบี ยบนี้ และ
ภาคผนวกที่เกี่ยวข้อง

เหตุผล
เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการทราบว่ า หากประสบ
ปั ญ หาหรื อ ต้ อ งการการสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ
เกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ต้องติดต่อ
สำนั กงานพั ฒ นารั ฐบาลดิ จิ ทั ล (องค์ การมหาชน)
(สพร.) หรือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(สพธอ.) ทั้งนี้ ตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย
ของหน่วยงานทั้งสองซึ่งมีการบัญญัติไว้แล้ว
กำหนดบทเฉพาะกาล เพื่ อ รองรั บ การ
ปฏิ บั ติ ง านสารบรรณ ด้ ว ยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ดำเนินการก่อนร่างระเบียบนี้
ใช้บังคับ ซึ่งหากสอดคล้องกับร่างระเบียบนี้แล้ ว
ให้ ถื อ ว่า ชอบด้ ว ยระเบี ย บสำนั ก นายกรัฐ มนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

- ๑๙ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ข้อ ๑๓ ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้

เหตุผล
ข้อรักษาการ เพื่อให้มีผู้มีหน้าที่และอำนาจ
ในการใช้บังคับและขับเคลื่อนข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒
ของร่างระเบียบนี้ ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับระเบียบ
สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖

