
 

 
 
 

ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

พ.ศ.  2551 
 

  ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไดดําเนินการพัฒนาระบบงาน
สารบรรณกลางของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ใหทันสมัยดวยการนําระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสมารองรับการบริหารงานสารบรรณ และเสนอหนังสือตอผูบริหาร
ระดับสูง เพื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน ท่ีมีการปฏิบัติงานสารบรรณดวย
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และเปนการสอดคลองกับการบริหารราชการแนวใหมท่ี
มุงเนนผลสัมฤทธิ์ ความคุมคา และการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน น้ัน 
  เพื่อใหระบบงานสารบรรณกลางของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และอนุวัตการใหเปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  โดยใชระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมือรองรับการปฏิบัติงานสารบรรณอยางจริงจัง     

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 
  ขอ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วาดวย
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551” 

  ขอ 2  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ 3  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอ่ืน  ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี  
ใหใชระเบียบน้ีแทน 
  ขอ 4  ระเบียบน้ีใหใชบังคับแกสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย  จังหวัด  กลุมจังหวัด  และหนวยงานที่ขอใชระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ตามระเบียบน้ี 
  กรณีสวนราชการ หรือจังหวัดใด มีความจําเปนจะตองปฏิบัติงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสนอกเหนือไปจากที่ไดกําหนดไวในระเบียบน้ี ใหขอทําความตกลงกับผูรักษาการ
ตามระเบียบน้ี 

          ขอ 5  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจ
ตีความ  และวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
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หมวด  1 
บททั่วไป 

---------------------- 
  ขอ 6  ในระเบียบน้ี 
           “สวนราชการ”   หมายความถึง  หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานที่ขอใชระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสตามระเบียบน้ี 
เชน สํานักงานรัฐมนตรี  
   “หัวหนาสวนราชการ หมายความถึง หัวหนาหนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหนาหนวยงานที่ขอใชระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสตามระเบียบน้ี  เชน  หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี 

“จังหวัด”   หมายความถึง  จังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534    
   “กลุมจังหวัด”   หมายความถึง   กลุมจังหวัดตามมติคณะรัฐมนตรี  
เม่ือวันที่ 15 มกราคม 2551 
   “ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส”   หมายความถึง  การรับสง
ขอมูลขาวสาร หรือหนังสือผานระบบสื่อสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
   “อิเล็กทรอนิกส”   หมายความถึง   การประยุกตใชวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ไฟฟา คล่ืนแมเหล็กไฟฟา หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความ 
รวมถึงการประยุกตใชวิธีการทางแสง วิธีการทางแมเหล็ก หรืออุปกรณท่ีเกี่ยวของกับการ
ประยุกตใชวิธีตาง ๆ เชนวานั้น 
   “งานสารบรรณ”   หมายความถึง  งานสารบรรณตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และที่แกไขเพิ่มเติม 
   “หนังสือ”   หมายความถึง  หนังสือราชการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และที่แกไขเพิ่มเติม 
   “ผูบริหาร”   หมายความถึง  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   “ผูอํานวยการระบบอิเล็กทรอนิกส”   หมายความถึง   ผูอํานวยการศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 “ผูอํานวยการงานสารบรรณ”  หมายความถึง  ผูอํานวยการกองกลาง  
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ขอ 7 ผูใชงานตามระเบียบน้ี  ไดแก  ผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการ 
ขาราชการ  ลูกจาง ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  และหนวยงานที่ขอรวมใช
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
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สิทธิการใชระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของบุคคลตามวรรคหนึ่ง  และ
ของบุคคลอื่นใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการระบบอเิล็กทรอนิกสกําหนด 
  ใหหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของสงรายชื่อผูประสงคจะเปนผูใชงานหรือ
ผูปฏิบัติงานใหผูอํานวยการระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อทราบ และนําขอมูลลงระบบ  โดยใหผูน้ัน 
กําหนดรหัสผานของตนเอง  รวมทั้งดําเนินการตามระเบียบน้ีตอไป 
  ขอ  8  รหัสผานของผูใชงาน  ผูปฏิบัติงาน  และผูอํานวยการระบบอิเล็กทรอนิกส 
ใหถือวาเปนความรับผิดชอบของผูน้ันที่จะตองไมเปดเผยรหัสผานของตนเองใหผูอ่ืนทราบ 
หากมีการใชงานหรือเกิดความเสียหายขึ้นจากการใชช่ือหรือรหัสผานของผูใด  จะถือวาเปน
ความรับผิดชอบของผูน้ัน 
  ขอ 9  การแกไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงผูใชงานหรือผูปฏิบัติงานหรือสิทธิ
ของบุคคลดังกลาว ใหหัวหนาหนวยงานตามขอ 7 วรรค 3  แจงใหผูอํานวยการระบบ
อิเล็กทรอนิกสทราบเพื่อสั่งใหเจาหนาที่บริหารระบบดําเนินการตอไป  
  ขอ 10 ในกรณีท่ีมีปญหาหรือขอขัดของในการปฏิบัติงานในระบบงาน      
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส ใหผูใชหรือผูปฏิบัติงาน แจงปญหาหรือขอขัดของที่เกิดขึ้นให
หัวหนาหนวยงานที่รับผิดชอบงานสารบรรณของหนวยงานของตนทราบทันที และใหหัวหนา
หนวยงานนั้นประสานงานโดยเร็วกับผูอํานวยการระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อดําเนินการตอไป 
  ขอ 11 ในกรณีท่ีระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสขัดของจนไมสามารถใช
งานได ใหผูปฏิบัติงานจัดทําสําเนาหนังสือท่ีไดมีการรับหรือสงในชวงเวลาดังกลาวเก็บไว 
และเมื่อระบบสามารถใชงานได ใหผูปฏิบัติงานนั้นดําเนินการตามขั้นตอนปกติเพื่อบันทึก
ขอมูลและรายละเอียดของหนังสือ และถายภาพหนังสือ (Scan) ดังกลาว ลงในระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกสโดยเร็ว 
  ขอ 12  การตั้งคาการถายภาพหนังสือ โดยทั่วไปใหต้ังมาตรฐานไวท่ี 200 dpi  
เวนแตกรณีท่ีเม่ือพิจารณาคุณภาพของเอกสารหรือเครื่องถายภาพ (Scaner)  แลวเห็นวา 
การตั้งคาการถายภาพหนังสือใหแตกตางไปจากมาตรฐานก็จะไดภาพที่มีความชัดเจน
เชนเดียวกัน  ผูปฏิบัติงานอาจปรับการตั้งคาถายภาพหนังสือไดตามความเหมาะสม 
  ขอ  13  หนังสือตอไปนี้ไมตองปฏิบัติในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
  (1)  คํารองหรือหลักฐานที่เปนสิทธิประโยชนเฉพาะตัว  ไดแก  คํารองเบิกเงิน
สวัสดิการคารักษาพยาบาล  คํารองเบิกเงินคาเชาบาน   คํารองเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร   และคํารองเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับชวยเหลือบุตร 
  (2)  คําสั่งและประกาศที่หนวยงานเจาของเรื่องเปนผูแจงเวียนใหแกผูเกี่ยวของที่มี
ช่ือปรากฏในคําสั่งหรือประกาศนั้น เปนการเฉพาะตัว หรือรายหนึ่งรายใด 
  (3) หนังสืออ่ืนที่ผูอํานวยการงานสารบรรณ กําหนด โดยความเห็นชอบของ  
ผูรักษาการตามระเบียบน้ี 
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หมวด 2  
การรับและการสงหนงัสือ 

 
 

   ขอ 14 หนวยงานสารบรรณกลางที่ทําหนาที่รับ - สงหนังสือตามระเบียบน้ี  ไดแก 
งานสารบรรณ  ฝายบริหารทั่วไป ฝายชวยอํานวยการ  กองกลาง สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

                        ขอ 15  เม่ือไดรับหนังสือภายนอก ใหผูปฏิบัติงานของหนวยงานสารบรรณกลาง 
บันทึกขอมูลรายละเอียดของหนังสือลงในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสใหครบถวน ออกเลขที่
รับ ถายภาพหนังสือลงในระบบ  สําหรับสิ่งที่สงมาดวย ใหถายภาพเทาที่จําเปนสําหรับผูรับ และ
ใหสงหนังสือน้ันตามขั้นตอนของระบบไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี เพื่อทราบ
และดําเนินการตอไป 
  เม่ือไดสงหนังสือตามระบบตามวรรคหนึ่งแลว  ใหสงตนฉบับหนังสือดังกลาว
ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี  เพื่อดําเนินการโดยเร็ว  ในการนี้ ใหผูปฏิบัติงานพิมพ 
ทะเบียนรับหนังสือภายนอก  นําสงไปกับตนฉบับหนังสือภายนอก  เพื่อใหบุคคลซึ่งรับ
หนังสือลงช่ือ วัน เดือน ป ท่ีรับเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน 

  ขอ 16  เม่ือมีหนังสือภายนอกสงจากหนวยงานสารบรรณกลางโดยระบบงาน
สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส ใหผูปฏิบัติงานของบุคคลหรือหนวยงานผูรับหนังสือ ดําเนินการ
ดังน้ี 

(1)  เปดแฟมฐานขอมูลของระบบ เปดหนังสือราชการแตละฉบับ  
(2)  ตรวจสอบภาพหนังสือ   

                    ท้ังน้ี  ในกรณีท่ีเห็นวาหนังสือมีความชัดเจนครบถวนใหดําเนินการรับ
หนังสือตามขั้นตอนของระบบ โดยใหถือวาผูปฏิบัติงานของบุคคลหรือหนวยงานผูรับหนังสือ 
ไดรับหนังสือน้ันแลวนับแตไดดําเนินการรับหนังสือดังกลาวโดยระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส  แตถาผู รับหนังสือเห็นวาภาพหนังสือไมชัดเจนหรือไมครบถวน  ให
ประสานงานกับผูปฏิบัติงานของหนวยงานสารบรรณกลางที่เปนผูสงหนังสือเพื่อดําเนินการ
แกไขโดยเร็ว 
  ในกรณีท่ีหนังสือภายนอกที่ไดรับตามวรรคหนึ่งเปนหนังสือที่มีช้ันความเร็ว 
และผูรับหนังสือเห็นวาการรอตนฉบับหนังสือจะทําใหการปฏิบัติงานลาชาหรืออาจไมทันตาม
กําหนดเวลา อาจพิมพภาพถายหนังสือจากระบบเพื่อพิจารณาสั่งการไปพลางกอนได โดยให
ถือวาภาพถายหนังสือท่ีพิมพและมีการสั่งการไวน้ันเปนหนังสือราชการตนฉบับ  และให
ผูปฏิบัติงานของบุคคลหรือหนวยงานผูรับหนังสือ บันทึกคําสั่งการนั้นไวในระบบ แลวดําเนินการ
ถายภาพและสงภาพถายหนังสือท่ีมีการสั่งการไปยังหนวยงานหรือบุคคลซึ่งตองปฏิบัติตาม 
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คําสั่งน้ันโดยเร็ว  โดยใหพิมพทะเบียนรับหนังสือ นําสงไปกับภาพถายหนงัสือ เพื่อใหบุคคล
ซ่ึงรับภาพถายหนังสือลงช่ือ วัน เดือน ป ท่ีรับไวเปนหลักฐานดวย 

  ขอ 17 เม่ือไดรับตนฉบับหนังสือภายนอก ใหผูปฏิบัติงานของบุคคลหรือ
หนวยงานผูรับหนังสือนําเสนอผูบริหารหนวยงาน แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาสั่งการ และเม่ือ
ไดมีคําสั่งอยางใดแลว ใหบันทึกคําสั่งการนั้นไวในระบบ แลวดําเนินการสงหนังสือไปยังบุคคล
หรือหนวยงานซึ่งตองปฏิบัติตามคําสั่งน้ันโดยเร็ว  โดยใหพิมพทะเบียนรับหนังสือภายนอก 
นําสงไปกับหนังสือ เพื่อใหบุคคลซึ่งรับหนังสือลงช่ือ วัน เดือน ป ท่ีรับไวเปนหลักฐานดวย 
  ในกรณีท่ีหนวยงานใดเห็นวา วิธีการเสนอหนังสือตอผูบริหารหนวยงาน 
แลวแตกรณีเพื่อสั่งการตามวรรคหนึ่ง  ไมเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานของตน 
หนวยงานนั้นอาจทําความตกลงกับผูอํานวยการระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อกําหนดวิธีการเสนอ
หนังสือภายในหนวยงานของตนเปนอยางอื่นก็ได  แตจะตองไมกระทบตอการจัดเก็บขอมูล
และการติดตามการปฏิบัติงานในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสโดยรวม  

    ขอ 18 เพื่อประโยชนในการจัดเก็บขอมูลและการติดตามการปฏิบัติงานให
เปนไปตามคําสั่ง  ใหผูปฏิบัติงานบันทึกความเปลี่ยนแปลงของขั้นตอนการดําเนินการ  รวมทั้ง 
คําสั่งตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการในแตละขั้นตอนนั้นไวในระบบโดยไมชักชา 

  ขอ 19 ในกรณีท่ีหนังสือภายนอกมีถึงผูบริหาร และไมปรากฏบุคคลหรือ
หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการตามหนังสือน้ันโดยตรง ใหงานสารบรรณ ฝายบริหารงาน
ท่ัวไป กองกลาง สรุปเน้ือหาของหนังสือเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
  ในการรับหนังสือ การสงหนังสือ การเสนอเพื่อผูบริหารพิจารณาสั่งการ และ
การสงคําสั่งของผูบริหารแกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตามคําสั่ง ใหนํา
ความในขอ 15  ขอ 16 ขอ 17 และขอ 18 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  ขอ 20 การสงหนังสือภายใน ใหผูปฏิบัติงานของบุคคลหรือหนวยงานเจาของ
เร่ืองออกเลขทะเบียนสงหนังสือภายใน  ถายภาพหนังสือรวมทั้งสิ่งที่สงมาดวย (ถามี) และ
ดําเนินการสงหนังสือน้ันตามขั้นตอนของระบบไปยังผูบริหาร แลวแตกรณี 
  ขอ 21 การสงหนังสือไปภายนอก ใหผูปฏิบัติงานของบุคคลหรือหนวยงานเจาของ
เร่ืองออกเลขทะเบียนสงหนังสือภายนอก ถายภาพหนังสือรวมทั้งสิ่งที่สงมาดวย (ถามี) และ
ดําเนินการสงหนังสือน้ันตามขั้นตอนของระบบไปยังภายนอก 
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หมวด 3 

การรายงานและตรวจสอบ 

 

  ขอ 22 เม่ือผูปฏิบัติงานของบุคคลหรือหนวยงานผูรับหนังสือไดรับหนังสือ
ตามขั้นตอนของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสแลว ใหติดตามตรวจสอบใหมีการจัดสง
ตนฉบับของหนังสือท่ีไดรับไวในระบบแลวน้ัน  ใหหนวยงานผูรับหนังสือโดยไมชักชา 

  ขอ 23 เพื่อประโยชนในการตรวจสอบความถูกตองครบถวนของการรับและ
การสงหนังสือ  รวมท้ังการจัดเก็บไวเปนหลักฐานในแตละวัน ใหผูปฏิบัติงานของหนวยงาน
สารบรรณกลาง  บุคคลเจาของเรื่อง หนวยงานเจาของเรื่อง  บุคคลผู รับหนังสือหรือ
หนวยงานผูรับหนังสือ ติดตาม ตรวจสอบการรับและการสงหนังสือในระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสใหเปนไปอยางถูกตองและครบถวน   
 

หมวด  4  
การเวียนหนังสือ 

 
 
  ขอ 24 การเวียนหนังสือ ใหผูปฏิบัติงานของบุคคลหรือหนวยงานเจาของเรื่อง
เวียนผานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสไปยังบุคคลหรือหนวยงานผูรับหนังสือ  โดยให
จัดทําบันทึกนําสง  ออกเลขทะเบียนสงหนังสือ  ถายภาพหนังสือเวียนและสิ่งที่สงมาดวย 
แลวดําเนินการสงหนังสือเวียนและสิ่งที่สงมาดวยน้ัน ตามขั้นตอนของระบบ 
  การเวียนหนังสือผานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสตามวรรคหนึ่งให
ดําเนินการควบคูกับการเวียนหนังสือดวยระบบการสงหนังสือปกติ 

 

หมวด  5  
การจัดเก็บหนังสือ 

 
 

  ขอ 25 เม่ือไดมีการนําตนฉบับหนังสือเสนอผูบริหาร เพื่อพิจารณาเรียบรอย
แลว  ใหผูปฏิบัติงานของบุคคลหรือหนวยงานเจาของเรื่องถายภาพหนังสือซ่ึงไดมีการสั่งการ
ตามสายการบังคับบัญชาแลว และบันทึกทับหนังสือฉบับที่จัดสงครั้งแรก เพื่อจัดเก็บในระบบ
จัดเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
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ขอ 26 การจัดเก็บหนังสือในระบบจัดเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกส ใหบันทึกขอมูล
เกี่ยวกับระยะเวลาในการจัดเก็บและสถานที่ในการจัดเก็บ 
  อายุของการเก็บหนังสือในระบบจัดเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามหมวดนี้ให
เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม 
 

หมวด  6   
การลบขอมูลในระบบจัดเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

 
      
  ขอ 27 เม่ือไดมีการทําลายตนฉบับหนังสือตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณแลว ใหหัวหนาสวนราชการที่รับผิดชอบงานสารบรรณ ลบขอมูล
หนังสือดังกลาวในระบบจัดเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกสดวย 

  ขอ 28 เพื่อใหการใชประโยชนเกี่ยวกับเน้ือท่ีในระบบเกิดประโยชนสูงสุด ให
หัวหนาสวนราชการที่ รับผิดชอบงานสารบรรณ ท่ีออกหนังสือเวียน ลบหรือยายที่ เก็บ
หนังสือเวียนที่จัดเก็บในระบบจัดเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกส เม่ือครบหนึ่งเดือนนับแตวันที่ได
ออกหนังสือเวียนน้ัน 
   

บทเฉพาะกาล 

 
 

  ขอ 29 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ยังมิใหนํามาใชกับหนังสือที่มี
ชั้นความลับ  จนกวาจะมีการกําหนดใหใชระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสกับหนังสือ
ดังกลาว 
    
                         ประกาศ  ณ  วันที ่  28  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551 
 
                                                            พงศโพยม  วาศภูติ 

                                                        (นายพงศโพยม  วาศภูติ) 
               ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 


