ก

คำนำ
ปัจจุบันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความสาคัญโดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาอานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ประกอบกับปริมาณเอกสารของส่วนราชการต่าง ๆ มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากทาให้เกิด
ปัญหาต่อการบริหารงาน เกิดความล้าช้า อีกทั้งแนวทางในการปฏิบัติงานด้านเอกสารยังไม่เ ป็น
มาตรฐาน และถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ภาคผนวก ๖ หลั กเกณฑ์และวิธี
ปฏิ บั ติ ใ นการรั บ ส่ ง และเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ข่ า วสารและหนั ง สื อ ราชการด้ ว ยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์และภาคผ นวก ๗ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับ ส่ง และเก็บรักษาข้อมูล
ข่าวสารและหนังสือราชการโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สานักงานตารวจแห่ งชาติ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริห ารงานด้านเอกสาร
มาโดยตลอด จึ ง ได้ มี ก ารน าระบบสารสนเทศเข้ า มาใช้ ใ นการบริ ห ารงาน เพื่ อ ตอบสนองการ
ติดต่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ทาให้สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประหยัดเวลา งบประมาณ
และลดความผิ ด พลาดต่ า ง ๆ ของงานเอกสารได้ เ ป็ น อย่ า งดี ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ นโยบายและ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหน่ ว ยงานที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ใ ช้ ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก รให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
สานักงานเลขานุการตารวจแห่งชาติ ในฐานะเป็นสารบรรณกลางของสานักงานตารวจ
แห่งชาติได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (งานทะเบียนรับ ส่ง) ขึ้นโดยได้
รวบรวมข้ อ มู ล ระเบี ย บงานสารบรรณต่ า ง ๆ รวมทั้ ง ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ในคู่มือเล่มนี้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีแนวทางปฏิบัติ
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ สานักงานเลขานุการตารวจแห่งชาติ พร้อม
รับฟังความคิดเห็ นหรื อข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อจะได้นามาปรับปรุงคู่มือเล่มนี้ให้ สมบูรณ์ และ
เหมาะสมต่อไป หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
สำนักงำนเลขำนุกำรตำรวจแห่งชำติ
สำรบรรณกลำง สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำของกำรจัดทำคู่มือ
ปัจจุบันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ โดยการน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้ า มาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสาคัญในข้อนี้ จึงได้
มีการนาระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารงานด้านการติดต่อสื่อสารและให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
สานักงานเลขานุการตารวจแห่งชาติ มีอานาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและ
งานสารบรรณของส านั กงานตารวจแห่ งชาติ ได้นาระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระบบ
โปรแกรมสาเร็จรูป ที่ พัฒนาขึ้น โดยใช้ “ระเบียบสานักนายกรัฐ มนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และ พ.ศ.2564 (ฉบับที่ ๔) ภาคผนวก ๖ หลักเกณฑ์
และวิธีป ฏิบั ติในการรั บ ส่ งและเก็บรักษาข้อมูล ข่าวสารและหนังสื อราชการด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็ กทรอนิ กส์ และภาคผนวก ๗ หลั กเกณฑ์และวิ ธีการปฏิบัติในการรับ ส่ งและเก็ บ รักษาข้อมูล
ข่าวสาร และหนังสือราชการโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ” เป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อลดขั้นตอน
การทางานภายใน และมี การบริหารจัดการงานสารบรรณอย่างเป็นระบบอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน
และทันสมัยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อสานักงานตารวจแห่งชาติ

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อใช้เป็ นคู่มื อและแนวทางในการปฏิบั ติ งานของผู้ ปฏิ บัติ งานระบบสารบรรณ
อิเล็ กทรอนิ กส์ ให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกั น และให้ ส อดคล้ องกับนโยบายและวั ตถุประสงค์ ข อง
หน่วยงานที่สนับสนุนให้ใช้ระบบสารสนเทศอย่างเต็มสมรรถนะ
1.2.2 เพื่อให้การบริหารจัดการงานด้านเอกสารมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1.3 ประโยชน์ของคู่มือ
1.3.1 เป็นคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้งาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่กาหนดไว้
1.3.2 เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงในการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
1.3.3 เป็นคู่มือการตรวจสอบ, ติดตามงาน, การแล้วเสร็จของงาน
1.3.4 ช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในการทางาน
1.3.5 ลดขั้นตอนของการปฏิบัติงานสารบรรณ
1.3.6 มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒

1.4 ขอบเขตกำรใช้งำนของคู่มือ
1.4.1 การรับ ส่งหนังสือภายนอกหน่วยงานสานักงานตารวจแห่งชาติ รวมทั้งประชาชน
ทั่ว ไปที่มีห นั งสื อมาถึงส านั กงานตารวจแห่ งชาติ ด้ว ยระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์ (ไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์/E-mail) หรือวิธีอื่น ๆ
1.4.2 การรั บ ส่ ง หนั ง สื อ ภายในส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ด้ ว ยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
1.4.3 การรั บ ส่ งหนั งสื อภายนอกส านักงานตารวจแห่ งชาติ ที่เป็นข้อมูล ข่าวสารที่ มี
ชั้นความลับจากหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัดกระทรวง ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ
งำนสำรบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริห ารเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทาการรับ
การส่ง การเก็บรักษา การยืมจนถึงการทาลาย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง หนังสือราชการที่จัดทาและได้รับ ส่ง หรือเก็บรักษาด้วย
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสำรบรรณอิเล็ก ทรอนิกส์1 คือ การรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือ
ผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมถึงการรับ ส่งโดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ของส่วนราชการหรือที่ส่วนราชการจัดให้แก่เจ้าหน้าที่ และระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่
หัวหน้าส่วนราชการกาหนดด้วย
โปรแกรมระบบสำรบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ คื อ โปรแกรมส าเร็ จรู ปที่ พั ฒ นาขึ้ นโดยใช้
“ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2564 (ฉบั บ ที่ 4)”เป็ น แนวทางในการพั ฒ นา มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ
การบริหารจัดการงานสารบรรณให้ มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดต่อส านักงานตารวจแห่ งชาติรองรั บงาน
หนังสือรับเข้า -ส่งออก งานแจ้งเวียนต่าง ๆ การจัดเก็บ และค้นหาหนังสือหรือติดตามงานหนังสือ
สถานะปัจจุบันของหนังสือ ป้องกันการสูญหายระหว่า งดาเนินการ ตลอดจนนามาปรับเป็นแนวทาง
เพื่อลดขั้นตอนการทางานภายใน
ตะกร้ำงำน หมายถึง หน่วยที่มีเลขประจาของเจ้าของเรื่องที่มีการปฏิบัติต่อหนังสือราชการ
ระหว่างหน่วยงานภายในสานักงานตารวจแห่งชาติ ตะกร้างานจะทาหน้าที่คล้ายสมุดทะเบียนรับ
ส่งของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งระบบจะกาหนดให้ผู้ใช้เข้าทางานในตะกร้างานตามสิทธิของผู้ใช้แต่ละคน
สาหรับจัดการกับหนังสือ ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานสารบรรณ โดยตะกร้างานแบ่งตามโครงสร้างของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 113 ง 25 พฤษภาคม 2564 ,ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ และ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 ,หน้า 1.

๓
ผู้ใช้งำน หมายถึง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน หรื อ
ผู้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหน่วยได้ส่งรายชื่อให้ เจ้าหน้าที่ดูแล
ระบบบรรจุเข้าไว้ในฐานข้อมูลระบบฯ เพื่อทาหน้าที่ในการรับ ส่ง จัดเก็บหนังสือ หรืองานอื่นใดของ
หน่วยที่ดาเนินการผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถเข้าทางานได้
หลายตะกร้างาน (แยกสถานะเป็นตะกร้างานหลัก/ตะกร้างานรอง) ตามสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละคน ตามที่
ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
งำนรับเข้ำ หมายถึง หนังสือที่รับเข้ามาจากหน่วยงานภายนอก หรือภายในหน่วยงาน
สานักงานตารวจแห่งชาติ ทั้ง
- กรณีส่งหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบจะทาการออกเลขหนังสือ
รับเข้าแบบอัตโนมัติ โดยเรียงเลขทะเบียนรับตามการลงทะเบียนรับก่อน-หลังตามลาดับ
- กรณีได้รับเป็นหนังสือโดยวิธีการอื่น และนาเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทอรนิกส์ เพื่อทา
การออกเลขรับหนังสือจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
งำนส่งออก หมายถึง หนังสือที่หน่วยสร้างขึ้น โดยมีผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ลงลายมือชื่อของหนังสือ และจะดาเนินการออกเลขส่งหนังสือ เพื่อส่งต่อหน่วยงานปลายทางที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถแยกงานส่งออก ดังนี้
- การส่งหนัง สือระหว่างหน่ วยงานภายในสานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นบันทึกข้อความ
จดหมาย วิทยุราชการ ที่ออกเลขที่ในนามผู้บริหารหน่วยงาน สายงาน/ฝ่ายงาน โดยระบบจะออก
เลขที่หนังสือโดยอัตโนมัติ และนับเลขทะเบียนหนังสื อส่งออกเรียงลาดับก่อน หลัง เฉพาะแต่ล ะ
หน่วยงาน สายงาน/ฝ่ายงาน นั้น ๆ
- การส่งออกหน่ว ยงานภายนอกสานักงานตารวจแห่ งชาติ เป็นหนังสือส่งออกในนามของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานของสานักงานตารวจแห่ งชาติ ไปยังหน่วยงานภายนอก
สานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งลงนามโดยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจเท่านั้น
โดยเลขทะเบียนหนังสือส่งออกจะเรียงตามลาดับก่อนหลังที่นาเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- หนังสือที่จัดทาขึ้นในนามสานักงานตารวจแห่งชาติ โดยมีผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ หรือ
หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจ เป็นผู้ลงลายมือชื่อมีไปถึงหน่วยงานภายในสานักงานตารวจแห่งชาติ และ
หน่ ว ยงานภายนอกส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ใด ซึ่ ง มิ ใ ช่ ส่ ว นราชการ หรื อ
บุ คคลภายนอก การออกเลขที่ ท ะเบี ยนหนั งสื อส่ ง จะต้องขอเลขที่ห นั งสื อจาก สารบรรณกล าง
สานักงานตารวจแห่งชาติ (งานรับ ส่ง สานักงานตารวจแห่งชาติ) เท่านั้น และส่งสาเนาให้สารบรรณ
กลางเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ประเภทหนังสือ หมายถึง ประเภทหนังสือต่างๆ เช่น หนังสือรับเข้า หนังสือส่งออกภายใน
หนังสือส่งออกภายนอก ที่ระบบกาหนดค่าตั้งต้นเป็นประเภทหนังสือพื้นฐาน และหนังสือที่เพิ่มเติมได้
เช่น หนังสือคณะกรรมการ หนังสือร่าง คาสั่ง ประกาศ เป็นต้น ซึ่งหนังสื อเรื่องที่มีการแยกประเภท
ระบบให้เลขทะเบียนลาดับ นับแยกของแต่ละประเภท และหนังสือแต่ละประเภท สามารถกาหนดให้
ใช้หรือออกเลขได้เฉพาะหน่วยงาน หรือ ใช้ออกเลขที่นับร่วมกันทั้งสานักงานตารวจแห่งชาติได้

๔
หมวดหนังสือ หมายถึง หนังสือแต่ละเรื่องที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้น สามารถคัดแยกเป็นหมวด
เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการค้นหา เช่น หมวดหนังสือเชิญประชุม หมวดหนังสือเวียน เป็นต้น
กำรติ ด ตำมผลกำรทำงำน หมายถึง การติดตามเรื่องที่เป็นที่สนใจและต้องการบันทึก
ช่วยจาในการปฏิบัติงาน
ที่เก็บหนังสือ หมายถึง การระบุแฟ้ม สถานที่ ที่เก็บหนังสือ
ชั้นควำมลับ หมายถึง ระดับความสาคัญของหนังสือแต่ละเรื่องที่ต้องการควบคุมความ
ปลอดภัย เช่นหนังสือปกติทั่วไป หนังสือที่มีชั้นความลับ ลับ ลับมาก ลับที่สุด โดยหากมีการกาหนด
ระดับความสาคัญของหนังสือไว้ ผู้ใช้ต้องมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของระดับความสาคัญเทียบเท่าหรือสูงกว่า
หนังสือ ที่มีในตะกร้าของหน่วยงานของตนเอง จึงจะเปิดหนังสือเรื่องนั้น ๆ ได้
ชั้นควำมเร็ว หมายถึง การกาหนดสัญลักษณ์ เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบความเร่งด่วนของ
หนังสือ เช่น ปกติ ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด เพื่อใช้ เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจพิจารณาเรื่องที่
ต้องดาเนินการก่อนหลัง เช่น ควรพิจารณาดาเนินการเรื่องที่มีความเร่งด่วนที่สุดเป็นอันดับแรกก่อน
สำรบรรณกลำง ส ำนั ก งำนต ำรวจแห่ ง ชำติ 2 หมายถึ ง ฝ่ า ยอ านวยการ (งานรั บ -ส่ ง
สานักงานตารวจแห่งชาติ) สานักงานเลขานุการตารวจแห่งชาติ
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กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการกาหนดอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2552,หน้า 21.

๕

บทที่ 2
งำนสำรบรรณ ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ตำแหน่งและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ส านั ก งานเลขานุ ก ารต ารวจแห่ ง ชาติ ได้ จั ด ท าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านระบบ
สารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ เป็ น แนวทางส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ แ ละผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
การปฏิ บั ติ ง านด้ า นสารบรรณ โดยได้ น าระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง เป็ น ระบบ
โปรแกรมสาเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ “ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2548 และพ.ศ.2564 (ฉบั บ ที่ ๔)
ภาคผนวก ๖ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับ ส่ง และเก็บรักษาข้อมูล ข่าวสาร และ
หนั งสื อราชการด้ วยระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์ และภาคผนวก ๗ หลั กเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการโดยไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์”และงานระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.1 ควำมหมำย
งำนสำรบรรณ3 หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดทา การรับ
การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทาลาย
งำนสำรบรรณ4 หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดทา การรับ
การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทาลาย ซึ่งเป็นการกาหนดขั้นตอนและขอบข่ายของงานสาร
บรรณว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร แต่ในทางปฏิบัติการบริหารงานเอกสารทั้งปวงจะเริ่มตั้งแต่การคิด
อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จด จา ทาสาเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม
สรุปย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ทารหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา ติดตาม และทาลาย ทั้งนี้ ต้องเป็นระบบที่
ให้ความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย ดังนั้น เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติ จึงได้วางวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือเป็น
การภายในไว้บ างประการ เพื่อให้ งานสารบรรณภายในส านัก งานตารวจแห่ งชาติด าเนิ นไปโดย
เหมาะสมรัดกุมยิ่งขึ้น
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์5 หมายถึง หนังสือราชการที่จัดทาและได้รับ ส่ง หรือเก็บรักษา ด้วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 99 ง 23 กันยายน 2548 .ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 .หน้า 1
4 ระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติ ว่าด้วยระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ.2556 .หน้า 1
5 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 113 ง 25 พฤษภาคม 2564 ,ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ และ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 ,หน้า 1.

๖
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 6 คือ การรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือ
ผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมถึงการรับ ส่งโดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ของส่วนราชการหรือที่ส่วนราชการจัดให้แก่เจ้าหน้าที่ และระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่
หัวหน้าส่วนราชการกาหนดด้วย
หนังสือรำชกำร7 คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่
1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
2. หนั ง สื อ ที่ ส่ ว นราชการมี ไ ปถึ ง หน่ ว ยงานอื่ น ใดซึ่ ง มิ ใ ช่ ส่ ว นราชการหรื อ ที่ มี ไ ปถึ ง
บุคคลภายนอก
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้น เพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
6. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
หนังสือ8 มี 6 ชนิด คือ
1. หนังสือภายใน
2. หนังสือภายนอก
3. หนังสือประทับตรา
4. หนังสือสั่งการ
5. หนังสือประชาสัมพันธ์
6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
ชั้นควำมเร็ว9
หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดาเนินการทางสารบรรณ
ด้วยความรวดเร็ว เป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1. ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
2. ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
3. ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทาได้
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 113 ง 25 พฤษภาคม 2564 ,ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ และ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 ,หน้า 1.
7 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 99 ง 23 กันยายน 2548 ,ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ,หน้า 3.
8 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 99 ง 23 กันยายน 2548 ,ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ,หน้า 3.
9 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 99 ง 23 กันยายน 2548 ,ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ,หน้า 12.

๗
ชั้นควำมลับ10
ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับ แบ่งออกเป็น ๓ ชั้น คือ
1. ลับที่สุด หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด
2. ลับมาก หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง
3. ลั บ หมายความถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารลั บ ซึ่ ง หากเปิ ด เผยทั้ ง หมดหรื อ เพี ย งบางส่ ว นจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ

2.2 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ให้ควำมหมำยของ
คำว่ำ “งำนสำรบรรณ” ไว้ว่า “งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนเอกสำร เริ่มตั้งแต่กำรจัดทำ
กำรรับ กำรส่ง กำรเก็บรักษำกำรยืมจนถึงกำรทำลำย”ซึ่งเป็นการกาหนดขั้นตอนและขอบข่ายของ
งานสารบรรณ ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้าง แต่ในทางปฏิบัติ การบริหารงานเอกสารทั้งปวง จะเริ่ม
ตั้งแต่การ คิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จด จา ทาสาเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงาน
การประชุม สรุปย่อ เรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ทารหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา ติดตามและทาลาย ทั้งนี้
ต้องทา เป็ น ระบบที่ให้ เกิด ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ เพื่อประหยัดเวลา
แรงงาน และค่าใช้จ่าย
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การรับ ส่ง และเก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร
หรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมถึงการรับส่งโดยใช้ไปรษณีย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องส่ ว นราชการหรื อ ที่ ส่ ว นราชการจั ด ให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ และระบบสื่ อ สารทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่หัวหน้าส่วนราชการกาหนดด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า หนังสือราชการที่จัดทาและได้รับ ส่ง หรือเก็บรักษา
ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๙ แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่ าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 29 การติดต่อสื่ อสารให้ ดาเนิน การด้ว ยระบบสารบรรณอิเล็ ก ทรอนิ กส์ เป็น หลั ก
เว้นแต่กรณีที่เป็นข้อมูลข่าวสารลับชั้นลับที่สุด ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
หรือสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการชั้นลับที่สุดตามตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
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http://ranodcity.go.th/files/com_news_laws/2020-06_b0f8b91da3d4720.pdf ,ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ.2544 , หน้า 1.

๘
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือมีเหตุจาเป็นอื่นใดที่ไม่สามารถดาเนินการด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
ในกรณีที่ติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์ ให้ผู้ส่งตรวจสอบผลการส่ ง
ทุกครั้งและให้ผู้รับแจ้งตอบรับเพื่อยืนยันว่าหนังสือได้จัดส่งไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้ว ถ้าได้รับการแจ้ง
ตอบรับแล้วส่วนราชการผู้ส่งไม่ต้องจัดส่งหนังสือเป็นเอกสารตามไปอีก
การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง ให้ผู้รับ
ปฏิบัติเช่นเดียวกับได้รับหนังสือ ในกรณีที่ต้องยืนยันเป็นหนังสือ ให้ทาหนังสือยืนยันตามไปทันที
สาหรับกรณีที่ข้อความที่ส่งไม่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้ง ให้ผู้ส่งและผู้รับบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐาน
การส่ ง หรื อ จั ด เก็ บ ข้ อ ความตามวรรคสามด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ว้ ใ นระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือเป็นการบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐานแล้ว”
“ข้อ 29/1 ให้ส่วนราชการจัดให้มีทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือส่ง บัญชีหนังสือ
ส่งเก็บ ทะเบียนหนังสือเก็บ บัญชีส่งมอบหนังสือครบ 20 ปี บัญชีหนังสือครบ 20 ปี ที่ขอเก็บเอง
บั ญชีฝ ากหนั งสื อ และบั ญชีห นั งสื อ ขอท าลาย ในรูปแบบอิเล็ กทรอนิ กส์ โดยกรอกรายละเอี ย ด
เช่นเดียวกับทะเบียนหรือบัญชีในรูปแบบเอกสาร
ทะเบียนหรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์จะอยู่ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์หรือจัดทาโดยใช้
โปรแกรม เช่น Microsoft Excel หรือ Google Sheets หรือ Apple Numbers หรือ แอปพลิเคชัน
อื่นใดก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อมีทะเบียนหรือบัญชีดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วไม่ต้องจัดทาทะเบียนหรือ
บัญชีใดเป็นเอกสารอีก”
ข้ อ 9 หนั ง สื อ ที่ จั ด ท าขึ้ น ตามข้ อ 30 แห่ ง ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526
“หนังสือที่จัดทาขึ้นตามวรรคหนึ่งและหน่วยงานสารบรรณกลางได้ส่งหนังสือด้วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้ถือว่าการเก็บสาเนาหนังสือไว้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่ง
นั้นเป็นการเก็บสาเนาไว้ที่หน่วยงานสารบรรณกลางตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ โดยไม่ต้องเก็บเอกสารอีก”
ข้ อ ๑๐ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น หมวด ๕ ระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข้ อ ๘๙/๑
ข้ อ ๘๙/๒ ข้ อ ๘๙/๓ ข้ อ ๘๙/๔ และข้ อ ๘๙/๕ แห่ ง ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยงาน
สารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
“หมวด ๕ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๘๙/๑ ให้ ส่ วนราชการจั ดให้ มี ระบบสารบรรณอิ เล็ กทรอนิ กส์ ส าหรับปฏิบัติ งานสารบรรณ
หรืออย่างน้อยต้องมีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสาหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ของส่วนราชการนั้น
ในกรณีที่ส่ ว นราชการใดมีห น่ว ยงานในสั งกัดตั้งอยู่ในภูมิภ าคหรือมีห น่ว ยงานในสั ง กั ด
ที่จาเป็นต้องมีหน่วยงานสารบรรณกลางแยกต่างหากจากส่วนกลางเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิ บัติ
ราชการหรือมีเหตุจาเป็นอื่นใดให้ต้องมีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางตามวรรคหนึ่งของตนเอง
ส่วนราชการนั้นจะอนุญาตหรือจัดให้หน่วยงานในสังกัดดังกล่าวมีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง
เฉพาะสาหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนั้นก็ได้

๙
ให้ ส่ ว นราชการประกาศเผยแพร่ที่ อยู่ ไปรษณีย์ อิเล็ กทรอนิ กส์ กลางตามวรรคหนึ่ ง และ
วรรคสอง ในเว็บไซต์ของส่วนราชการนั้น และให้แจ้งไปยังสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) เพื่อรวบรวมเผยแพร่พร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบหนังสือที่
ส่งมายังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวด้วย
เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของเจ้าหน้ าที่ของรัฐ ให้สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รวบรวมที่อยู่ไปรษณีย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก ลางของหน่ ว ยงานของรั ฐ ทั้ ง หมดเพื่ อ เผยแพร่ ใ นที่ เ ดี ย วกั บ ที่ อ ยู่ ไ ปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์กลางของส่วนราชการตามวรรคสามด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ
ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในภาคผนวก ๖ ทั้งนี้ โดยไม่รวมถึง
การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ
โดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในภาคผนวก ๗
ข้อ ๘๙/๒ ให้นาความในข้อ ๓๕ ข้อ ๓๖ ข้อ ๓๘ ข้อ ๓๙ ข้อ ๔๐ ข้อ ๔๑ ข้อ ๔๒ ข้อ ๔๓
ข้อ ๔๗ ข้อ ๕๘ และข้อ ๕๙ มาใช้บังคับแก่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโดยอนุโลม
ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานสารบรรณกลางของส่ ว นราชการมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งพิ ม พ์ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับออกเป็นเอกสารเพื่อดาเนินการ ให้นาความในข้อ ๓๗ มาใช้บังคับด้วย
ข้อ ๘๙/๓ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานสารบรรณในการรับหรือส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ให้ ล งเวลาที่ป รากฏในระบบว่าส่ ว นราชการได้รับหรื อ ได้ส่ งหนั งสื อ ไว้ในทะเบียนหนั งสื อรั บ หรื อ
ทะเบียนหนังสือส่ง แล้วแต่กรณี ไว้เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการด้วย โดยในกรณีที่ได้ส่งไปทางที่อยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับแจ้งไว้หรือที่ได้มีการประกาศเผยแพร่ตามข้อ ๘๙/๑ แล้วแต่ไม่สาเร็จ
ให้ลงวันและเวลาที่ปรากฏในระบบว่าได้จัดส่งครั้งแรกเป็นวันและเวลาที่ได้ส่งหนังสือ
ข้ อ ๘๙/๔ การเก็ บ หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ นอกจากการเก็ บ ไว้ ใ นระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์อันเป็นผลจากที่ได้มีการรับหรือการส่งหนังสื อนั้น ให้มีการสารองข้อมูล (backup)
หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ว้ อี ก แห่ ง เป็ น อย่ า งน้ อ ยด้ ว ย ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ หั ว หน้ า
ส่วนราชการกาหนด
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บรักษาไว้ในการสารองข้อมูลตามวรรคหนึ่ง และที่ส่งให้สานัก
หอจดหมายเหตุแห่ งชาติ กรมศิล ปากร ตามข้อ ๕๘ ให้ อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน เช่น PDF ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ dpi และให้นาหลักเกณฑ์การตั้งชื่ อไฟล์ที่กาหนดไว้ในภาคผนวก ๗ มาใช้
บังคับด้วยโดยอนุโลม
ข้ อ ๘๙/๕ หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิก ส์ ไ ม่มี อ ายุ ก ารเก็ บ หนั งสื อ โดยปกติ ใ ห้ เ ก็ บ ไว้ตลอดไป
เว้นแต่กรณีมีความจาเป็นต้องเพิ่มพื้นที่จัดเก็บในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการหรือ
มีเหตุผ ลความจ าเป็ น อื่น ใด หั ว หน้ าส่ ว นราชการจะมีคาสั่ งให้ทาลายหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มิใช่
เอกสารจดหมายเหตุตามกฎหมายว่าด้วยจดหมายเหตุแห่งชาติ ที่เก็บมาเป็นเวลาเกินกว่า ๑๐ ปีแล้วก็
ได้ โดยในการท าลาย ให้ ใ ช้ วิ ธี ล บออกจากระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และให้ ล บหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บไว้เป็นเวลานานที่สุดย้อนขึ้นมา

๑๐
ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บรักษาไว้ในการสารอง
ข้อมูลของส่วนราชการตามข้อ ๘๙/๔ ด้วยโดยอนุโลม โดยหัวหน้าส่วนราชการจะมีคาสั่งให้ทาลายได้
เฉพาะหนั งสื อที่เก็บ มาเป็ น เวลาเกินกว่า ๒๐ ปี ซึ่งได้มีการส่ งให้ ส านักหอจดหมายเหตุ แห่ ง ชาติ
กรมศิลปากร ตามข้อ ๕๘ แล้ว
เมื่อหัวหน้าส่วนราชการมีคาสั่งให้ทาลายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
แล้ว ให้นาความในส่วนที่ ๓ การทาลาย ของหมวด ๓ การเก็บรักษา ยืม และทาลายหนังสือ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม”
ข้อ ๑๑ ในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ หรือมีปัญหาอุปสรรค
ทางเทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการเชื่อมโยงข้อมูล
หรื อระบบกับ ส่ ว นราชการและหน่ว ยงานอื่น ส่ ว นราชการอาจขอรับการสนับสนุนหรื อขอความ
ช่ ว ยเหลื อ จากส านั ก งานพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล (องค์ ก ารมหาชน) หรื อ ส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
ข้อ ๑๒ การปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันที่ระเบียบนี้
ใช้บังคับ รวมทั้งหนังสือ เอกสาร และสาเนาที่เกี่ยวข้อง ถ้าได้กระทาไปโดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
หรือวิธีการที่กาหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม โดยระเบี ย บนี้ ให้ ถื อ ว่ า ชอบด้ ว ยระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ปฏิบัติต่อไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบนี้ และภาคผนวกที่เกี่ยวข้อง

2.3 หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติในกำรรับส่งและเก็บรักษำข้อมูลข่ำวสำรและหนังสือรำชกำร

ด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์11
ภำคผนวก 6 หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติในกำรรับส่งและเก็บรักษำข้อมูลข่ำวสำรและ
หนังสือรำชกำรด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๑. การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือและการติดต่อราชการสามารถติดต่อผ่านทางระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จะต้องสนับสนุนการสร้างหนังสือให้
เป็นไปตามรูปแบบที่ระเบียบกาหนด หรือจะต้องสามารถรองรับหนังสือที่สร้างโดยใช้กระดาษแล้ว
แปลงเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถรับส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกโดย
ย่อว่า“อีเมล”ตามภาคผนวก ๗ ได้
๒. เมื่อได้รับหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องสามารถดาเนินการดังต่อไปนี้ได้
๒.๑ ออกเลขที่ทะเบียนรับและบันทึกลงในทะเบียนหนังสือรับตามลาดับติดต่อกันไป
ตลอดปีปฏิทิน
๒.๒ ส่งผลการรับหนังสือกลับไปยังผู้ส่งและจัดส่งให้ผู้รับภายในหน่วยงานต่อไป

11ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 113 ง 25 พฤษภาคม 2564 ,ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ และ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 ,ภาคผนวก 6 หน้า 1-2.

๑๑
๒.๓ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จะต้องสามารถเก็บรักษาหนังสือที่มีการรับส่งโดยใช้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์หรือหนังสือที่นาเข้าภายหลังได้ และสามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติของหนังสือได้
๒.๔ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จะต้องสามารถแสดงวัน เดือน ปี และเวลาที่รับและ
ส่ งข้อมูล ข่าวสารหรื อหนั งสื อให้ ป รากฏแก่ผู้ รั บผู้ ส่ ง ได้ ในกรณีที่มีการโต้แ ย้ง เรื่ องวัน และเวลาที่
หน่ ว ยงานท าการลงทะเบี ย นรั บ หนั ง สื อ ให้ น าวั น และเวลาที่ ห นั ง สื อ เข้ า สู่ ร ะบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานผู้รับประกอบการพิจารณาวันและเวลาการรับส่งหนังสือของผู้รับผู้ส่ง คือ
วันและเวลาที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ลงทะเบียนรับส่งหนังสือในระบบ
๒.๕ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จะต้องสนับสนุนการสืบค้นข้อมู ลหนังสือที่มีการ
จัดเก็บไว้
๒.๖ ระบบสารบรรณอิเล็ก ทรอนิกส์ จะต้องมีระบบสารองข้อมูล (backup system)
ที่สามารถกู้คืนข้อมูลเพื่อป้องกันการเสียหายหรือสูญหายของข้อมูลนั้น
๓. คุณสมบั ติด้านความปลอดภัยขั้ นต่า ระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์ อย่ างน้ อ ยต้ อ ง
สามารถกาหนดสิทธิผู้ใช้ (user) ในการเปิด รับ หรือส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็น
รายบุคคลได้และต้องสามารถตรวจสอบยืนยันผู้ใช้โดยวิธีการถามชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นอย่างต่า
๔. การรับ การส่ง และการเก็บรักษาหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการขั้นต่า ดังต่อไปนี้
๔.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการทั่วไป
๔.๑.๑ ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการมอบหมายเจ้า หน้า ที่ ข องหน่ว ยงานสารบรรณ
กลางคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อทาหน้าที่รับส่งหนังสื อด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าถึงเอกสารชั้นความลับเพื่อทาหน้าที่รับส่งหนังสือที่มีชั้นความลับ
เฉพาะในชั้นลับหรือลับมากด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ
๔.๑.๒ ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งตาม ๔.๑.๑ ตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารและหนังสือที่ได้รับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการเป็นประจาตามที่หัวหน้า
ส่วนราชการกาหนดทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่าวันละสองครั้งในเวลาราชการ อย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงเช้า
และอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงบ่าย
๔.๑.๓ ให้ผู้ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จัดเก็บข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่
หน่วยงานได้รับไว้ในสื่อกลางบันทึกข้อมูลตามที่ระเบียบกาหนด และลบข้อมูลข่าวสารหรือหนั งสือที่
ไม่จาเป็นต้องใช้งานแล้ว โดยดาเนินการเป็นประจาตามระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ตามที่หัวหน้าส่วน
ราชการกาหนด
๔.๒ หลักเกณฑ์และวิธีการเฉพาะ
๔.๒.๑ การส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยการร่าง
หนังสือวิธีการที่สามารถระบุตัวตนและสามารถแสดงเจตนาของเจ้าของลายมือชื่อ (เช่น การใช้ชื่อผู้ใช้
และรหัสผ่าน)ออกเลขที่หนังสือบัน ทึกลงในทะเบียนหนังสือส่งเก็บรักษาสาเนาหนังสือและส่งหนังสือ
ไปหน่วยงานรับ

๑๒
๔.๒.๒ เมื่อได้ส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แล้วส่วนราชการผู้ส่ง
ไม่ต้องจัดส่งหนังสือเป็น เอกสารอีก โดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ต้องสามารถแสดงผลโดย
อัตโนมัติในระบบของผู้ส่งกรณีที่ไม่สามารถส่งหนังสือไปยังผู้รับได้ และผู้ส่งต้องตรวจผลการส่งทุกครั้ง
เพื่อยืนยันว่าหนังสือได้จัดส่งไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้ว
๔.๒.๓ การส่งหนังสือที่มีชั้นความลับ ในชั้นลับและลับมากด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ใช้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าถึงเอกสารชั้นความลับเป็นผู้ส่งผ่านระบบการรักษา
ความปลอดภัยโดยสามารถทาการเข้ารหัส ข้อมูล ข่าวสารหรือหนังสื อเพื่อป้องกันมิให้ผู้ ที่ไม่ ได้ รับ
อนุญาตสามารถอ่านข้อความได้ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ

2.4 หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติในกำรรับส่งและเก็บรักษำข้อมูลข่ำวสำรและหนังสือ
รำชกำรโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์12
ภำคผนวก 7 หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติในกำรรับส่งและเก็บรักษำข้อมูลข่ำวสำรและ
หนังสือรำชกำรโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
๑. ให้ส่วนราชการจัดให้มีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกโดยย่อว่า “อีเมล”กลาง
ของส่วนราชการ เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ โดยให้ใช้ชื่อ saraban ตามด้วยชื่อ
โดเมน(domain name) ของส่วนราชการนั้นหรืออย่างน้อยต้องลงท้ายด้วยชื่อโดเมนของส่วนราชการต้น
สังกัด ตัวอย่าง เช่น
ราชการบริหารส่วนกลาง
saraban@opm.go.th
saraban@dwr.mail.go.th
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
saraban-phayao@moi.go.th
saraban_lampang@dopa.go.th
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
saraban@srirachacity.go.th
saraban_6301209@dla.go.th
ส่วนราชการอาจจัดหาลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (digital signature) เพื่อใช้รับรองหนังสือ
ของส่วนราชการที่จะส่งทางอีเมลด้วยก็ได้
๒. ให้หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางคนหนึ่งหรือ
หลายคนเพื่อทาหน้าที่รับหนังสือทางที่อยู่อีเมลตามข้อ ๑ รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและหนังสือ
ราชการที่ได้รับในระบบอีเมลของส่วนราชการเป็นประจาตามที่หัวหน้าส่วนราชการกาหนด ซึ่งรวมถึง
การตรวจสอบในโฟลเดอร์อีเมลขยะและโฟลเดอร์อื่นใดที่อาจมีอีเมลเข้ามาได้ ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่า
วันละสองครั้งในเวลาราชการ อย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงเช้าและอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงบ่าย
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งตรวจสอบพบอีเมลขยะหรืออีเมลโฆษณา เช่น Spam
mail หรือ Junk mail หรือ Hoax mail ไม่ควรเปิดอีเมลนั้น และห้ามมิให้ตอบกลับ เปิดเอกสารหรือ
คลิกลิงก์ที่แนบมากับอีเมลนั้นโดยเด็ดขาด โดยให้เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งลบอีเมลนั้นทิ้งทันที

12ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 113 ง 25 พฤษภาคม 2564 ,ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ และ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 ,ภาคผนวก 7 หน้า 1-2.

๑๓
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งตรวจสอบพบอีเมลที่ส่งมาจากส่วนราชการหรือหน่ วยงาน
ของรั ฐ ในโฟลเดอร์ อี เ มลขยะหรื อ โฟลเดอร์ อื่ น ใด ให้ ย้ า ยไปยั ง กล่ อ งจดหมายเข้ า (inbox) แล้ ว
ดาเนินการตามข้อ ๓ ต่อไป
๓. เมื่ อ ได้ รั บ อี เ มลจากภายนอก ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานสารบรรณกลางที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายตามข้อ ๒ ดาเนินการดังนี้
๓.๑ ลงทะเบี ย นรั บ หนังสื อที่แนบมากับ อีเมลนั้นในทะเบียนหนังสื อรับตามข้ อ ๓๘
แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.๒๕๒๖
๓.๒ แจ้งยืนยันการได้รับอีเมลโดยการตอบกลับ (reply) อีเมลนั้นไปยังที่อยู่อีเมลที่ส่งมา
หรือที่อยู่อีเมลอื่นใดตามที่ผู้ส่งได้ระบุไว้ ภายในวันทาการที่ได้รับอีเมลนั้น หรือในกรณีที่ได้รับภายหลัง
๑๖.๓๐ นาฬิกา ให้ตอบกลับอย่างช้าไม่เกิน ๑๐.๐๐ นาฬิกา ของวันทาการถัดไป ทั้งนี้ เนื้อหาของ
อีเมลที่ตอบกลับยืนยันอย่างน้อยต้องมีข้อความระบุว่าส่วนราชการนั้นได้รับอีเมลแล้วพร้อมทั้งระบุ
หมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย ตัวอย่างเช่น
“ได้รับอีเมลของท่านแล้ว
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
0 2283 4244
Your e-mail is well received.
Office of the Permanent Secretary ,Prime Minister’s Office
+66 2283 4244”
๓.๓ ส ารองข้อมูล (backup) อีเมลนั้นในรูปแบบอิเล็ กทรอนิกส์ตามหลั กเกณฑ์และ
วิธีการที่หัวหน้าส่วนราชการกาหนด ซึ่งต้องสามารถเรียกดูในภายหลังได้ เช่น การส่งเข้าอีเมลของ
ส่วนราชการที่กาหนดขึ้นเพื่อสารองข้อมูลเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ การจัดเก็บหรือสารองข้อมูลหนังสือ
ราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้นาหลักเกณฑ์การตั้งชื่อไฟล์ในข้อ ๔ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
๓.๔ ในกรณี ที่ ส่ ว นราชการนั้ น มี ร ะบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ น าเข้ า ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ส่วนราชการนั้นไม่มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้พิมพ์ออก
(print out) เป็นเอกสารแล้วดาเนินการต่อไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
๓.๕ การจัดส่งอีเมลที่ได้ลงทะเบียนรับแล้วให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในส่วนราชการ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่หัวหน้าส่วนราชการกาหนด
๓.๖ ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับหนังสือราชการที่มีชั้นความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก
ให้ ด าเนิ น การต่ อ ไปตามระเบี ย บว่า ด้ว ยการรัก ษาความลั บ ของทางราชการ และระเบี ย บส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับหนังสือราชการที่มีชั้นความลับ ในชั้นลับที่สุด ให้ติดต่อผู้ส่ง
เพื่อแจ้งให้ทราบว่าหนังสือนั้นไม่อาจส่งและรับด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ และขอให้ดาเนินการ
ส่งใหม่อีกครั้งเป็นเอกสาร เมื่อได้แจ้งแล้วให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางลบอีเ มลนั้น
ทิ้งทันที
การพิมพ์หนังสือตามวรรคหนึ่งออกเป็นเอกสาร ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรือ
ผู้ ที่ได้รั บ การแต่งตั้งให้ เข้าถึงเอกสารลั บแต่ล ะระดับเป็นผู้ ดาเนินการ ในระหว่างการดาเนินการ
ดังกล่าวต้องระมัดระวังมิให้บุคคลอื่นใดอ่านหรือเข้าถึงอีเมลและหนังสือนั้นได้

๑๔
๓.๗ ในกรณีที่ส่ ว นราชการ หน่ว ยงาน หรือเจ้าหน้าที่ได้รับหนังสื อราชการถึงส่วน
ราชการทางที่อยู่อีเมลอื่นที่ไม่ใช่ที่อยู่อีเมลกลางตามข้อ ๑ เช่น ที่อยู่อีเมลของหน่วยงานภายในหรือที่
อยู่อีเมลของเจ้าหน้าที่ ที่ส่วนราชการจัดให้เจ้าหน้าที่นั้นในการปฏิบัติงาน ให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแล
หรือใช้งานที่อยู่อีเมลนั้นที่จะส่งต่อ (forward) ไปยังที่อยู่อีเมลกลางตามข้อ ๑ เพื่อดาเนินการต่อไป
ตามที่กาหนดในข้อนี้ และให้เจ้าหน้าที่ตามข้อ ๒ ส่งอีเมลแจ้งกลับไปยังผู้ส่งเพื่อทราบที่อยู่อีเมลที่
ถูกต้องสาหรับการจัดส่งครั้งต่อไปด้วย
๓.๘ การดาเนินการตามข้อ ๓ อาจใช้ระบบอัตโนมัติที่ให้ผลลัพธ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดก็ได้
๔. การจัดทาข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือราชการเพื่อส่งทางอีเมล ให้ส่วนราชการดาเนินการ
ดังนี้
๔.๑ จัดทาร่างหนังสือให้ผู้มีอานาจลงชื่อหรือให้ความเห็นชอบร่างหนังสือที่จะส่งออกไป
ภายนอก
๔.๒ เมื่อผู้มีอานาจลงชื่อได้ลงลายมือชื่อหรือให้ความเห็นชอบหนังสือแล้ว ให้เจ้าของ
เรื่องตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือและสิ่งที่จะส่งไปด้วย และให้ประสานหน่วยงานสารบรรณ
กลาง เพื่อกาหนดเลขทะเบียนหนังสือส่งและลงรายการทะเบียนหนังสือส่งตามข้อ ๔๓ แห่งระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.๒๕๒๖ แล้วนาเลขดังกล่าวมากาหนดไว้ในหนังสือที่จะ
ส่งไปภายนอก
ในกรณีที่ส่วนราชการใดใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งหนังสือทาง
อีเมล โดยระบบดังกล่าวสามารถจัดทาหนังสือและออกเลขหนังสือได้โดยอัตโนมัติเมื่อผู้มีอานาจลงชื่อ
ได้แสดงเจตนาเห็นชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าได้ปฏิบัติตาม ๔.๒ แล้ว
๔.๓ ให้ เ จ้ า ของเรื่ อ งแปลงหนั ง สื อ และสิ่ ง ที่ จ ะส่ ง ไปด้ ว ยให้ เ ป็ น ไฟล์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ประเภท PDF เป็นไฟล์เดียว ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ dpi เว้นแต่กรณีที่สิ่งที่จะส่งไปด้วยมี
จานวนหน้ามากจะแยกไฟล์ต่างหากก็ได้ และให้ตั้งชื่อไฟล์ตามหลักเกณฑ์และลาดับ ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้
ชื่ อ ไฟล์ ใ ห้ ใ ช้ เ ลขอารบิ ก และใช้ เ ครื่ อ งหมายขี ด ล่ าง (_)แทนการเว้ น วรรคหรือ เครื่ อ งหมายหรือ
สัญลักษณ์พิเศษที่สงวนไม่ให้ใช้ในชื่อไฟล์ (reserved characters) เช่น (/) (.) หรือ ($)
๔.๓.๑ ปีพุทธศักราช
๔.๓.๒ รหัสตัวอักษรโรมันประจาส่วนราชการตามที่กาหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย
ภาคผนวกนี้
๔.๓.๓ เลขประจาของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
๔.๓.๔ เลขที่ของหนังสือตามทะเบียนหนังสือส่ง
๔.๓.๕ กรณีมีหลายไฟล์ ให้ไฟล์สิ่งที่จะส่งไปด้วยใช้ชื่อไฟล์เดียวกับหนังสือแล้วตาม
ด้วยตัวเลขตั้งแต่เลข 1 เป็นต้นไปตามลาดับ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคานึงว่าเป็นตัวเลขเดียวกับตัวเลขของ
สิ่งที่ส่งมาด้วยตามที่ระบุในหนังสือหรือไม่
ตัวอย่าง เช่น
2564_OPM0913_56.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
2564_OPM0913_56_1. Pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
2564_OPM0913_56_2.pdf

๑๕
๕. การส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือราชการทางอีเมล ให้ส่วนราชการดาเนินการดังนี้
๕.๑ ให้หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางหรือ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนราชการนั้นคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อทาหน้าที่ส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือของ
ส่วนราชการนั้นทางอีเมล
๕.๒ ให้เจ้าของเรื่องนาส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตาม ๔.๓ รวมทั้งแจ้งที่อยู่อีเมลของผู้รับ
และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ (ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าที่ตาม ๕.๑ เพื่อดาเนินการส่งอีเมลต่อไป
๕.๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ตาม ๕.๑ ได้รับเรื่องแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
๕.๓.๑ ลงทะเบียนหนังสือส่งโดยระบุเลขทะเบียนส่งตามที่ระบุไว้ในหนังสื อส่ ง
โดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการส่งหนังสือเป็นเอกสาร
๕.๓.๒ ตรวจสอบความเรี ย บร้ อ ยของไฟล์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และลงลายมื อ ชื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (digital signature) (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นั้น
๕.๓.๓ เข้าสู่ระบบอีเมล โดยในการส่งหนังสือราชการ ให้ใช้ที่อยู่อีเมลกลางของ
ส่วนราชการตามข้อ ๑ เท่านั้น
๕.๓.๔ ในส่ ว นชื่อเรื่องของอีเมล (subject) ให้ ระบุโ ดยใช้ชื่อเรื่องตามที่ระบุใน
หนั งสื อทั้งนี้ ในกรณีมีการกาหนดชั้นความเร็ว ให้ ระบุชั้นความเร็ว ในชื่อเรื่องของอีเมลตามด้ว ย
เครื่องหมายทวิภาค (:) แล้วจึงระบุชื่อเรื่อง ตัวอย่างเช่น ด่วนที่สุด : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุตามสัญญาเลขที่ .. ครั้งที่ ..
๕.๓.๕ ในเนื้ อหาอีเมล ให้ จัดรูปแบบเนื้อหาเป็น HTML โดยให้ ใช้การเข้ารหัส
ข้อความ(text encoding) แบบ UTF - 8 และใช้ตัว แบบอักษร (font) Arial หรือ Verdana หรือ
Times New Roman หรือ font อื่นใดซึ่งรองรับการแสดงผลภาษาไทย และสามารถแสดงผลบน
อุปกรณ์ส่วนใหญ่ได้
๕.๓.๖ เนื้อหาของอีเมลต้องมีการจัดเรียงและมีเนื้อหาของข้อความดังต่อไปนี้
๕.๓.๖.๑ คาขึ้นต้น ให้ใช้คาขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสื อตามตารางการใช้
คาขึ้นต้น สรรพนาม และคาลงท้าย ที่กาหนดไว้ในภาคผนวก ๒ แล้วลงตาแหน่งของผู้ที่อีเมลนั้นมีถึง
หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับตาแหน่งหน้าที่
๕.๓.๖.๒ ข้อความ ให้ลงสรุปสาระสาคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมี
ความประสงค์หลายประการให้แยกเป็นข้อ ๆ
๕.๓.๖.๓ คาลงท้าย ให้ใช้คาลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้
คาขึ้นต้น สรรพนาม และคาลงท้าย ที่กาหนดไว้ในภาคผนวก ๒
๕.๓.๖.๔ ลงชื่อ ให้พิมพ์ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือนั้น
๕.๓.๖.๕ ข้อมูลติดต่อ ให้พิมพ์ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่ออก
หนังสือ และหมายเลขโทรศัพท์ ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของเรื่องและหมายเลขโทรศัพท์ที่
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่นั้นได้ไว้ด้วย
๕.๓.๖.๖ ข้อความขอให้ตอบกลับ เพื่อขอให้ผู้รับอีเมลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
แจ้งตอบกลับ (reply) ว่าได้รับอีเมลนั้นแล้ว ตัวอย่างเช่น
“หากท่านได้รับอีเมลนี้แล้วกรุณาแจ้งการได้รับกลับมายังที่อยู่อีเมลนี้ด้วย
จะขอบคุณยิ่ง”

๑๖
๕.๓.๖.๗ เส้ น ปิ ดข้อความ โดยให้ มีเส้ นประหรือเส้ นทึบปิดข้อความยาวตลอด
บรรทัดที่อยู่ใต้ข้อมูลติดต่อ เพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ้นสุดเนื้อหาของอีเมล
๕.๓.๖.๘ ข้อความจากัดความรับผิดมาตรฐาน ให้พิมพ์ข้อความทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้
“อีเมล (และ/หรือเอกสารแนบ) นี้เป็นข้อมูลที่เป็นความลับและอาจเป็น
ข้อมูลที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล การนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้หรือเปิดเผยให้บุคคลอื่นใดล่วงรู้ เป็นการ
กระทาที่ไม่ได้รับอนุญาต หากท่านมิได้เป็นบุคคลที่อีเมลฉบับนี้ระบุถึงแล้ว กรุณาลบอีเมลนี้ออกจาก
คอมพิวเตอร์ที่ท่านได้รับ ทั้งนี้ขอขอบคุณหากท่านได้แจ้งผู้ส่งถึงการจัดส่งอีเมลผิดพลาดด้วย
This e-mail (and/or attachments) is confidential and may be
privileged. Use or disclosure of it by anyone other than a designated addressee is
unauthorized. If you are not an intended recipient, please delete this e –mail from the
computer on which you received it. We thank you for notifying us immediately.”
๕.๓.๗ ให้ระบุที่อยู่อีเมลของผู้รับไว้ในช่อง “ถึง” (To) โดยในกรณีที่มีผู้รับหลาย
คนให้เรียงลาดับที่อยู่อีเมลในช่องเดียวกัน แต่สาหรับกรณีที่ต้องส่งอีเมลที่ส่งออกเป็นสาเนาให้บุคคล
อื่นใดด้วยแล้ว ให้ระบุที่อยู่อีเมลของผู้รับสาเนาในช่อง “สาเนาถึง” (CC) โดยให้ส่งสาเนาไปยังที่อยู่
อีเมลของเจ้าของเรื่องด้วย (ถ้ามี)และให้ใช้ช่อง “สาเนาลับถึง” (BCC) สาหรับกรณีดังต่อไปนี้
๕.๓.๗.๑ การส่งไปจัดเก็บเป็นสาเนาภายในระบบของส่วนราชการ
๕.๓.๗.๒ การส่งหนังสือไปยังผู้ รับจานวนเกินกว่าหนึ่งคนซึ่งส่วนราชการเห็นว่า
จาเป็นต้องมีการปกปิดไม่ให้ผู้รับทราบว่าได้ส่งไปยังบุคคลอื่นด้วย
๕.๓.๘ ก่อนการส่งอีเมลออก ให้เจ้าหน้าที่ตาม ๕.๑ แนบหนังสือและสิ่งที่จะส่งไป
ด้วยที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ประเภท PDF และไฟล์อื่นใด (ถ้ามี) พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องอีก
ครั้งหนึ่ง หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ให้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (digital signature) (ถ้ามี) เพื่อ
รับรองความถูกต้องและส่งอีเมลนั้นพร้อมทั้งบันทึกในทะเบียนหนังสือส่งด้วยว่าได้ส่งหนังสือโดยทาง
อีเมลแล้ว
๕.๓.๙ ในกรณีที่ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่จ ะแนบไปกับอีเมลมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะ
สามารถแนบไปได้แล้ว ให้นาไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไปจัดเก็บไว้ในที่ที่ผู้รับอีเมลหรือผู้รับหนังสือ
สามารถเข้าถึงได้ตามที่ส่วนราชการกาหนด และให้คัดลอกที่อยู่ของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นั้นไประบุไว้ใน
ส่วนเนื้อหาของอีเมลแทน
๕.๓.๑๐ ภายหลังจากได้ส่งอีเมลแล้ว หากได้รับการตอบกลับ (reply) ตาม ๓.๒
ว่าได้รับอีเมลแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ตาม ๕.๑ ส่งต่อ (forward) อีเมลตอบกลับดังกล่าวให้เจ้าของเรื่อง
ทราบด้วย
๕.๓.๑๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าไม่สามารถส่งอีเมลไปยังผู้รับได้แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ตาม
๕.๑ ตรวจสอบและแก้ไขที่อยู่ อีเมลให้ ถูกต้องตามที่มีการประกาศเผยแพร่ห รื อที่ได้ให้ ไว้แก่ส่ ว น
ราชการนั้น แล้วส่งใหม่ อีกครั้ง หากตรวจสอบพบว่าถูกต้องแล้วหรือไม่สามารถแก้ไขที่อยู่อีเมลได้
ให้แจ้งเจ้าของเรื่องโดยเร็ว
๕.๔ เมื่อได้รับแจ้งว่าไม่สามารถส่งอีเมลไปยังที่ อยู่อีเมลของหน่วยงานหรือบุคคล
ผู้ รั บ อี เ มลตามที่ มี ก ารประกาศเผยแพร่ ห รื อ ที่ ไ ด้ ใ ห้ ไ ว้ แ ก่ ส่ ว นราชการนั้ น ให้ เ จ้ า ของเรื่ อ งติ ด ต่ อ

๑๗
หน่วยงานหรือบุคคลผู้รับอีเมลเพื่อยืนยันที่อยู่อีเมลที่สามารถรับส่ งได้ และแจ้งเจ้าหน้าที่ตาม ๕.๑
เพื่อดาเนินการส่งตาม ๕.๓ อีกครั้ง หากเจ้าหน้าที่ตาม ๕.๑ ส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ได้รับการยืนยัน
หรือแจ้งใหม่แล้วแต่ยังไม่สามารถส่งได้สาเร็จ
ให้ส่วนราชการนั้นดาเนินการส่งหนังสือให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าวด้วย
วิธีการอื่นต่อไป เพื่อให้ส่งหนังสือนั้นได้โดยไม่เกิดความเสียหายแก่ราชการ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับหนังสือ
เป็นหน่วยงานของรัฐ ให้ผู้ส่งระบุเหตุการณ์ที่ไม่สามารถส่งหนังสือนั้นโดยทางอีเมลได้ไว้ในหนังสือนั้น
เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานผู้รับได้ทราบด้วย
๕.๕ กรณีอีเมลที่มีการกาหนดชั้นความเร็วประเภทด่วนที่สุด หรือมีผลให้ผู้รับต้อง
ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในกาหนดเวลาแล้ว ให้เจ้าของเรื่องมีหน้าที่ติดต่อเจ้าหน้าที่ของผู้รับ
ทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นใดเพื่อยืนยันว่าได้รับหนังสือนั้นแล้วภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตาม ๕.๑
ได้จัดส่งอีเมล และเมื่อได้รับแจ้งแล้ว ให้เจ้าของเรื่องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตาม ๕.๑ บันทึกไว้ในหมายเหตุ
ของทะเบียนหนังสือส่งว่าได้ยืนยันกับผู้รับแล้วพร้อมทั้งระบุวันและเวลาที่ได้รับการยืนยันจากผู้รับ
ด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่ได้รับการตอบกลับว่าได้รับอีเมลแล้ว จะไม่ดาเนินการตามข้อนี้ก็ได้
๖. ในกรณีที่ส่วนราชการใดอนุญาตหรือจัดให้มีที่อยู่อีเมลกลางตามข้อ ๑ สาหรับหน่วยงาน
ในสั ง กั ด ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นภู มิ ภ าค หรื อ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ที่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ห น่ ว ยงานสารบรรณกลาง
แยกต่างหากจากส่วนกลาง หรือกรณีมีเหตุผลความจาเป็นอื่นใด ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อทาหน้าที่รับหรือส่งหนังสือทางอีเมลกลางดังกล่าว
และให้นาความในข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ มาใช้บังคับแก่หน่วยงานนั้นด้วยโดยอนุโลม
รหัสตัวอักษรโรมันประจำส่วนรำชกำรแนบท้ำยภำคผนวก ๗ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
1. รหั ส ตั ว อั ก ษรโรมั น ประจ ากระทรวง ทบวง และส่ ว นราชการที่ ไ ม่ สั ง กั ด ส านั ก
นายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือ ทบวง ให้กาหนดไว้ ดังนี้
สานักนายกรัฐมนตรี
OPM
กระทรวงกลาโหม
MOD
กระทรวงการคลัง
MOF
กระทรวงการต่างประเทศ
MFA
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
MOTS
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
SDHS
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม HESI
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
MOAC
กระทรวงคมนาคม
MOT
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MDES
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
MNRE
กระทรวงพลังงาน
MENE
กระทรวงพาณิชย์
MOC
กระทรวงมหาดไทย
MOI

๑๘
กระทรวงยุติธรรม
MOJ
กระทรวงแรงงาน
MOL
กระทรวงวัฒนธรรม
MCUL
กระทรวงศึกษาธิการ
MOE
กระทรวงสาธารณสุข
MOPH
กระทรวงอุตสาหกรรม
MIND
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ONAB
สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ RDPB
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สานักงานราชบัณฑิตยสภา
ORST
สานักงานตารวจแห่งชาติ
RTP
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
AMLO
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ PACC
2. รหัสตัวอักษรโรมันประจาจังหวัดและกรุงเทพมหานครให้กาหนดไว้ ดังนี้
กระบี่
KBI ปราจีนบุรี
PRI สมุทรสงคราม SKM
กรุงเทพมหานคร BKK ปัตตานี
PTN สมุทรสาคร
SKN
กาญจนบุรี
KRI พะเยา
PYO สระแก้ว
SKW
กาฬสินธุ์
KSN พระนครศรีอยุธยา AYA สระบุรี
SRI
กาแพงเพชร KPT พังงา
PNA สิงห์บุรี
SBR
ขอนแก่น
KKN พัทลุง
PLG สุโขทัย
STI
จันทบุรี
CHI พิจิตร
PCK สุพรรณบุรี
SPB
ฉะเชิงเทรา
CCO พิษณุโลก
PLK สุราษฎร์ธานี SNI
ชลบุรี
CBI เพชรบุรี
PBI สุรินทร์
SRN
ชัยนาท
CNT เพชรบูรณ์
PNB หนองคาย
NKI
ชัยภูมิ
CPM แพร่
PRE หนองบัวลาภู NBP
ชุมพร
CPN ภูเก็ต
PKT อ่างทอง
ATG
เชียงราย
CRI มหาสารคาม MKM อานาจเจริญ ACR
เชียงใหม่
CMIมุ กดาหาร
MDH อุดรธานี
UDN
ตรัง
TRG แม่ฮ่องสอน MSN อุตรดิตถ์
UTT
ตราด
TRT ยโสธร
YST อุทัยธานี
UTI
ตาก
TAK ยะลา
YLA อุบลราชธานี UBN
นครนายก
NYK ร้อยเอ็ด
RET นครปฐม
NPT
ระนอง
RNG นครพนม
NPM ระยอง
RYG
นครราชสีมา NMA ราชบุรี
RBR นครศรีธรรมราช NRT
ลพบุรี
LRI นครสวรรค์
NSN ลาปาง
LPG
นนทบุรี
NBI ลาพูน
LPN นราธิวาส
NWT

๑๙
เลย
บึงกาฬ
สงขลา
ประจวบคีรีขันธ์

LEI
BKN
SKA
PKN

น่าน
สกลนคร
ปทุมธานี
สมุทรปราการ

NAN ศรีสะเกษ
SNK บุรรี ัมย์
PTE สตูล
SPK

SSK
BRM
STN

2.5 ระเบียบสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ว่ำด้วยประมวลระเบียบกำรตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี
ลักษณะที่ 54 งำนสำรบรรณ พ.ศ. 2556
สานักงานเลขานุการตารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานสารบรรณกลางของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ ตามระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกาหนดอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 มีบทบาทหน้าที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและส่งหนังสือที่มีเข้า
มายังสานักงานตารวจแห่งชาติ โดยให้ใช้แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
กำรรับและกำรส่งหนังสือ13
1. หนังสือที่มีถึงสานักงานตารวจแห่งชาติ โดยจ่าหน้าซองระบุตาแหน่งผู้บัญชาการตารวจ
แห่งชาติ จเรตารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ หรือ
ตาแหน่งเทียบเท่า หรือระบุชื่อส่วนราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้ดาเนินการ ดังนี้
1.1 ให้หน่วยงานในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติและกองบัญชาการหรือเทียบเท่า
ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จัดเจ้าหน้าที่ไปรับงานที่งานรับ -ส่งหนังสือ สานักงานเลขานุการ
ตารวจแห่ งชาติ (ศูน ย์ รั บ -ส่ งหนั งสื อส านักงานตารวจแห่ งชาติ) วันละ ๒ ครั้ง ช่ว งเช้าก่อนเวลา
10.00 น. และช่วงบ่ายก่อนเวลา 15.00 น.
1.2 ให้สานักงานเลขานุการตารวจแห่งชาติ จัดแยกส่งให้หน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติและกองบัญชาการหรือเทียบเท่า ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมากที่สุ ดตาม
กาหนดหน้าที่การงานรับไปดาเนินการในฐานะเจ้าของเรื่อง โดยไม่ต้องนาเสนอผู้บัญชาการตารวจ
แห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสั่งการก่อน
กรณีที่จ่าหน้าซองระบุชื่อกับตาแหน่งหรือระบุชื่ออย่างเดียวให้สานักงานเลขานุการ
ตารวจแห่งชาติ ลงวัน เดือน ปี ที่หน้าซองโดยไม่ต้องเปิดซอง แล้วส่งถึงชื่อที่จ่าหน้าซองก่อน
1.3 กรณีหน่วยที่รับเรื่องตามข้อ 1.2 เห็นว่าจะต้องแจ้งเวียนเรื่องที่รับไปดาเนินการ
ให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ หรือถือปฏิบัติ ให้หน่วยงานนั้นเป็นเจ้าของเรื่อง รับผิดชอบในการจัดทา
หนังสือแจ้งเวียนและจัดส่ง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือแจ้งเวียนในนามของหน่วยงานนั้น หรือแจ้งเวียน
ในนามสานักงานตารวจแห่งชาติ

13

ระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ. 2556,
หน้าที่ 9.

๒๐
1.4 การแยกงานและส่ งงานคืน หากหน่วยงานซึ่งได้รับงานที่สานักงานเลขานุ ก าร
ตารวจแห่งชาติ แยกส่งให้เห็นว่างานใดไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ให้หน่วยงานนั้นรีบทา
หนังสือส่งคืนสานักงานเลขานุการตารวจแห่งชาติ ภายในวันเดียวกันหรืออย่างช้าภายในวันรุ่งขึ้น
โดยผู้ลงชื่อส่งคืนต้องดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้กากับการ หรือตาแหน่งเทียบเท่า พร้อมทั้งเหตุผลที่
ส่งคืน หากทราบว่าเป็นงานของหน่วยงานใดให้แจ้งด้วย
2. ให้ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ กาหนดตัวเจ้าหน้าที่รับ-ส่งหนังสือและ
ติ ด ตามงานให้ ชั ด เจน รวมทั้ ง ก าหนดผู้ ค วบคุ ม การปฏิ บั ติ ใ ห้ มี ก ารติ ด ตามผลอย่ า งใกล้ ชิ ด โดย
หน่วยงานที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล และตาแหน่งของเจ้าหน้าที่
ผู้ทาหน้าที่รับ-ส่งหนังสือของหน่วยงานอย่างน้อย 2 คน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ส่งให้กับงานรับ-ส่ง
หนังสือ สานักงานเลขานุการตารวจแห่งชาติ หากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดังกล่าว
ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบด้วยทุกครั้ง
3. การติดต่อราชการนอกจากดาเนินการโดยหนังสือที่เป็นเอกสารแล้วสามารถดาเนินการ
ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกทางหนึ่งด้วย
ในกรณีที่ติดต่อราชการด้ว ยระบบสารบรรณอิเล็ ก ทรอนิกส์ ให้ ผู้ ส่ งตรวจผลการส่ ง
ทุกครั้งและให้ผู้รับแจ้งตอบรับเพื่อยืนยันว่าหนังสือได้จัดส่งไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้ว และส่วนราชการ
ผู้ส่งไม่ต้องจัดส่งหนังสือเป็นเอกสาร เว้นแต่กรณีเป็นเรื่องสาคัญจาเป็นต้องยืนยันเป็นเอกสารให้ทา
เอกสารยืนยันตามไปทันที
การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่ อสาร เช่น โทรพิมพ์ โทรศัพท์ โทรสาร วิทยุสื่อสาร
วิทยุกระจายเสียง หรื อวิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น ให้ ผู้ รับปฏิบัติเช่นเดียวกับได้รับหนังสื อ ในกรณีที่
จาเป็นต้องยืนยันเป็นหนังสือให้ทาหนังสือยืนยันตามไปทันที
การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสารซึ่งไม่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้ง เช่น ทางโทรศัพท์
วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู้ส่งและผู้รับบันทึกข้อความไว้เป็น
หลักฐาน
4. การส่ งไปรษณีย์ ข องหน่ว ยงานต่า งๆ ของส านักงานตารวจแห่ งชาติ ให้ ปฏิบัติต าม
เงื่อนไขของบริษัทไปรษณีย์ไทยจากัด โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการฝากส่ง ส่งตัวอย่างลายมือ
ชื่อให้หัวหน้าไปรษณีย์ที่จะฝากส่ง

2.6 ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ.254414
การปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือที่มีชั้นความลับตาม ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ.2544
14

http://ranodcity.go.th/files/com_news_laws/2020-06_b0f8b91da3d4720.pdf ,ระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 , หน้า 1.

๒๑
ข้อมูลข่ำวสำรลับ หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ที่มีคาสั่ง
ไม่ให้เปิดเผยและอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐหรือ ที่เกี่ยวกับเอกชน ซึ่งมีการกาหนดให้มีชั้นความลับเป็น ชั้นลับ ชั้น
ลั บ มาก หรื อ ชั้น ลั บ ที่สุ ด ตามระเบียบนี้ โดยคานึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและ
ประโยชน์แห่งรัฐประกอบกัน
ประโยชน์แห่งรัฐ หมายความว่า การดาเนินงานของรัฐที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะหรือ
ประโยชน์ ข องเอกชนประกอบกั น ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งความมั่ น คงของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วกั บ การเมื อ ง
ภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศ การป้องกันประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การพลังงาน และสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ หมายความว่า
1. หั ว หน้ าส่ ว นราชการที่มีฐ านะเป็นนิติ บุค คล ส าหรับส่ ว นราชการในสั งกัดกระทรวง
กลาโหมให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรม
ราชองครักษ์กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ
2. ผู้ว่าราชการจังหวัด สาหรับราชการส่วนภูมิภา
3. ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นายกเทศมนตรี
ประธานสภาตาบล ประธานกรรมการบริห ารองค์การบริห ารส่ ว นตาบล นายกเมืองพัทยา หรือ
ตาแหน่ง ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกัน แล้วแต่กรณี สาหรับราชการส่วนท้องถิ่น
4. ผู้บริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สาหรับงานของรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
กำรปรับชั้นควำมลับ หมายความว่า การลดหรือเพิ่มชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับ
และให้หมายความรวมถึงการยกเลิกชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับนั้นด้วย
ประเภทชั้นควำมลับ แบ่งออกเป็น ๓ ชั้น คือ
(๑) ลับที่สุด
(๒) ลับมาก
(๓) ลับ
ลับที่สุด หมายความถึง ข้อมูล ข่าวสารลั บซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่ วนจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด
ลับมำก หมายความถึง ข้อมูล ข่าวสารลั บซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่ ว นจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง
ลับ หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน จะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ

๒๒
ตามข้ อ ๒๕ ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ แต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม และรั บ ผิ ด ชอบการ
ดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับขึ้นภายในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบเรียกว่า “นำยทะเบียนข้อมูล
ข่ำวสำรลับ” 15 และจะแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับตามความเหมาะสมด้วยก็ได้
ให้ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับมีอานาจหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับตามที่ได้รับมอบหมาย
นำยทะเบียนข้อมูลข่ำวสำรลับ16 มีหน้าที่ดังนี้
1. ดาเนินการทางทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับให้เป็นไปตามระเบียบนี้
2. เก็บรักษาแบบเอกสารต่าง ๆ ซึ่งกรอกข้อความแล้วตามระเบียบนี้ และบรรดาข้อมูล
ข่าวสารลับที่อยู่ในความควบคุมดูแลไว้ในที่ปลอดภัย
3. เก็บรักษาบัญชีลายมือชื่อนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับของหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่ติดต่อเกี่ยวข้องกันเป็นประจา
4. ประสานงานกับผู้ควบคุมทะเบียนความไว้วางใจตามที่กาหนดในระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ เพื่อกาหนดตัวบุคคลที่จะเข้าถึงชั้นความลับตามความเหมาะสม และความ
รับผิดชอบ
5. ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารลั บ ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นระเบี ย บนี้
หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
นายทะเบี ย นข้ อ มู ล ข่ า วสารลั บ อย่ า งน้ อ ยต้ อ งจั ด ให้ มี ท ะเบี ย นข้ อ มู ล ข่ า วสารลั บ
ประกอบด้ว ย ทะเบี ย นรั บ ทะเบี ย นส่ ง และทะเบียนควบคุมข้อมูล ข่าวสารลับ แยกต่างหากจาก
ทะเบียนงาน สารบรรณตามปกติของหน่วยงานของรัฐ
ทะเบียนรับ ใช้สาหรับบันทึกรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารลับที่หน่วยงานได้รับไว้
ทะเบี ย นส่ ง ใช้ ส าหรั บ บั น ทึ ก รายละเอี ย ดของข้ อ มู ล ข่ า วสารลั บ ที่ ส่ ง ออกนอกบริ เ วณ
หน่วยงาน
ทะเบียนควบคุมข้อมูลข่ำวสำรลับ ใช้สาหรับบันทึกทางทะเบียนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ
ที่หน่วยงานจัดทาขึ้นใช้งานหรือได้ส่งออกหรือได้รั บมา รวมทั้งบันทึกการปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารลับนั้น
ทะเบียนข้อมูลข่ำวสำรลับ ให้ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารลับด้วย
แบบทะเบียนรับ ทะเบียนส่ง และทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับให้เป็นไปตามที่นายก
รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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๒๓
ในกรณีที่เห็นสมควร หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีระบบทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
ขึ้นในหน่วยงานส่วนย่อยด้วยก็ได้และให้นาความในข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ มาใช้บังคับ โดย
อนุโลม
กำรตรวจสอบ ตามข้อ ๒๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วย นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเป็นประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่อื่นอีกไม่น้อยกว่า
สองคนเป็นกรรมการ ทาการตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติตามระเบียนนี้และการมีอยู่ของ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารลั บ ที่ มี อ ยู่ ใ นทะเบี ย นข้ อ มู ล ข่ า วสารลั บ อย่ า งน้ อ ยทุ ก หกเดื อ น และเสนอรายงาน
การตรวจสอบให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นทราบและสั่งการต่อไป
เมื่อสงสัยว่าบุ คคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสารลั บได้รู้ห รืออาจรู้ถึง ข้ อมูล
ข่าวสารลับหรือเมื่อสงสัยว่ามีการละเมิดการรักษาความลับของข้อมูลข่าวสารของราชการให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า
คณะกรรมการสอบสวน ต้องเป็นผู้ซึ่งมิได้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อ ๒๙
กำรส่งและกำรรับ17 ข้อมูลข่ำวสำรที่มีชั้นควำมลับ
ข้อ ๓๕ การส่งข้อมูลข่าวสารลับภายในบริเวณหน่วยงานเดียวกันทุกชั้นความลับ ต้องใช้ใบ
ปกข้อมูลข่าวสารลับปิดทับข้อมูลข่าวสารลับ
แบบใบปกข้อมูลข่าวสารลับให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
ข้อ ๓๖ การส่งข้อมูล ข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงาน ต้องบรรจุซองหรือภาชนะ
ทึบแสงสองชั้นอย่างมั่นคง
บนซองหรือภาชนะชั้นในให้จ่าหน้าระบุเลขที่หนังสือนาส่ง ชื่อหรือตาแหน่งผู้รับ
และ หน่วยงานผู้ส่ง พร้อมทั้งทาเครื่องหมายแสดงชั้นความลับทั้งด้านหน้าและด้านหลัง บนซองหรือ
ภาชนะชั้นนอกให้จ่าหน้าระบุข้อความเช่นเดียวกับบนซองหรือภาชนะชั้นใน แต่ไม่ต้องมีเครื่องหมาย
แสดงชั้นความลับใด ๆ
ห้ามระบุชั้นความลับและชื่อเรื่องไว้ในใบตอบรับ แต่ให้ระบุเลขที่หนังสือส่ง วัน
เดือน ปี จานวนหน้าและหมายเลขฉบับไว้ในใบตอบรับดังกล่าว และเก็บรักษาใบตอบรับนั้นไว้จนกว่า
จะได้รับคืน หรือยกเลิกชั้นความลับหรือทาลายข้อมูลข่าวสารลับนั้นแล้ว
แบบใบตอบรับให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
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๒๔
ข้อ ๓๗ การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงานภายในประเทศโดย เจ้าหน้าที่นา
สาร ให้ หั ว หน้ าหน่ วยงานของรัฐ หรือผู้ซึ่งหัว หน้าหน่ว ยงานของรัฐมอบหมายมีอานาจอนุญาตให้
กระทาได้ และให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับลงทะเบียนก่อนส่งออก
การส่งข้อมูลข่าวสารลับตามวรรคหนึ่ง จะจัดให้มีผู้อารักขาการนาสารด้วยก็ได้
ข้อ ๓๘ เจ้าหน้าที่นาสารและผู้อารักขาการนาสาร มีหน้าที่ดังนี้
1. รักษาความปลอดภัยของข้อมูล ข่าวสารลับตลอดเวลาที่นาออกนอกบริเวณ
หน่วยงานและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับที่อยู่ในความดูแลให้ปลอดภัย
2. จั ดส่ งข้อมูล ข่าวสารลั บแก่นายทะเบียนข้อมูล ข่าวสารลั บ ถ้านายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับหรือผู้ปฏิบัติการแทนไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ส่งข้อ มูลข่าวสารลับนั้นแก่
ผู้รับตามจ่าหน้า ถ้าผู้รับตามจ่าหน้าไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นาข้อมูลข่าวสารลับกลับมา
เก็บรักษาที่หน่วยงานของตน และแจ้งให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับบันทึกไว้ในทะเบียนควบคุม
ข้อมูลข่าวสารลับหรือในกรณีที่สถานที่นาส่งอยู่ห่างจากหน่วยงานของรัฐที่ส่งและไม่สามารถเดินทาง
กลับภายในวันเดียวกันได้ให้เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยจนกว่าจะส่งมอบแก่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสาร
ลับหรือผู้รับตามจ่าหน้า แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่เจ้ าหน้าที่นาสารไม่ส ามารถปฏิบัติห น้าที่ได้ ให้ ผู้ อารักขาการนาสาร
ปฏิบัติหน้าที่แทน และให้รายงานนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับทราบโดยเร็ว
ข้อ ๓๙ การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกประเทศ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการ
ต่างประเทศว่าด้วยถุงเมล์การทูตโดยอนุโลม หรือให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีฐานะทางการทูตถือไปด้วยตนเอง
ก็ได้
ข้อ ๔๐ การส่ งข้อมูล ข่าวสารลั บทั้งภายในประเทศและส่ งออกนอกประเทศจะส่ ง ทาง
โทรคมนาคม ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยวิธีการอื่นใดก็ได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐก่อน
กรณีการส่งทางโทรคมนาคมให้ปฏิบัติตามคาแนะนาขององค์การรักษาความปลอดภัย
ข้อ ๔๑ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่สารบรรณทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่รับไว้เป็นข้อมูลข่าวสารลับ
ให้รีบส่งข้อมูลข่าวสารลับดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
ข้อ ๔๒ ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับลงชื่อในใบตอบรับแล้วคืนใบตอบรับนั้นแก่ผู้นาส่ง
หรือจัดส่งใบตอบรับคืนแก่หน่ว ยงานของรัฐที่เป็นผู้ส่ง และลงทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับก่อนที่จะ
ดาเนินการอย่างอื่น
ในกรณี ที่ ผู้ รั บ ยั ง ไม่ ส ามารถด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารลั บ ต่ อ ไปได้ ให้ ผู้ รั บ
นาข้อมูลข่าวสารลับที่ได้รับไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยตามระเบียบการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลั บที่
หน่วยงาน ของรัฐนั้นกาหนด

๒๕
ข้อ ๔๓ ในกรณีที่เป็นการส่งแก่ผู้รับตามจ่าหน้า ให้ผู้รับตามจ่าหน้าแจ้งต่อนายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับ เพื่อให้ลงทะเบียนในทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับโดยไม่ชักช้า
ส่วนที่ ๕ กำรเก็บรักษำ18
ข้อ ๔๔ การเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับ ให้หน่วยงานของรัฐเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย และ
ให้กาหนดระเบียบการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับไว้เป็นการเฉพาะตามคาแนะนาขององค์การรักษา
ความปลอดภัย
ส่วนที๖่ กำรยืม
ข้อ ๔๕ การให้ยืมข้อมูลข่าวสารลับ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ซึ่งหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐมอบหมายพิจารณาด้วยว่าผู้ยืมมีหน้าที่ดาเนินการในเรื่องที่ยืมและสามารถปฏิบัติตามระเบียบ
นี้ได้หรือไม่
ถ้าเรื่องที่ผู้ประสงค์จ ะขอยืมเป็นเรื่องที่หน่ว ยงานของรัฐ อื่นเป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่ อง
การให้ยืมต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องนั้นก่อน เว้นแต่ผู้ ยืมจะเป็นหน่วยงานเจ้าของ
เรื่องนั้นเอง
ให้นายทะเบีย นข้อมูลข่าวสารลับทาบันทึกการยืม พร้อมทั้งจดแจ้งการยืมไว้ในทะเบียน
ควบคุมข้อมูลข่าวสารลับด้วย
แบบบันทึกการยืมให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ส่วนที่ ๗ กำรทำลำย ข้อ ๔๖ ในกรณีที่การเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับชั้นลับที่สุดจะเสี่ยง
ต่อการรั่ ว ไหลอันจะก่อให้เกิดอัน ตรายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ หัว หน้าหน่วยงานของรัฐจะพิจารณา
สั่งทาลายข้อมูลข่าวสารลับ ชั้นลับที่สุดนั้นได้ หากพิจารณาเห็นว่ามีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ทาลาย
หั ว หน้ าหน่ ว ยงานของรั ฐ จะสั่งทาลายข้อมูล ข่าวสารลับนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่งได้
ต่อเมื่อได้ส่งข้อมูลข่าวสารลับให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ พิจารณาก่อนว่าไม่มีคุณค่าในการเก็บรักษา
ในการสั่งทาลายข้อมูลข่าวสารลับ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการทาลาย
ข้อมูลข่าวสารลับขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเป็นประธานกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการและเมื่อคณะกรรมการดังกล่าวได้ทาลาย
ข้อมูลข่าวสารลับเสร็จแล้ว ให้จดแจ้งการทาลายไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับและจัดทา

18 https://www-nat-go-th.translate.goog/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%

B2%
E0%B8%A2/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A/
%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5
%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
%E0%B8%9A/ArticleId/4/-2526-2-2548-1?_x_tr_sl=th&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=nui,sc , ระเบี ย บว่ า
ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ,หน้า 11.

๒๖
ใบรับรองการทาลายข้อมูลข่าวสารลับด้วยใบรับรองการทาลายให้เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานไม่น้อยกว่า
หนึ่งปี
ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการอาจเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือกาหนดให้การใช้ดุลพินิจของ
หัวหน้า หน่วยงานของรัฐต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลใดก่อนก็ได้
แบบใบรั บ รองการทาลายข้อมูล ข่าวสารลั บให้ เป็นไปตามที่นายกรัฐ มนตรีกาหนดโดย
ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา
ส่วนที่ ๘ กำรปฏิบัติในเวลำฉุกเฉิน
ข้อ ๔๗ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีแผนการปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน โดยมีแผนการเคลื่อนย้าย
แผนการพิทักษ์รักษา และแผนการทาลายข้อมูลข่าวสารลับ เพื่อนามาปฏิบัติเป็นลาดับชั้นตามความ
รุนแรงของสถานการณ์
ส่วนที๙่ กรณีสูญหำย
ข้อ ๔๘ ในกรณีที่ข้อมูล ข่าวสารลั บสู ญหาย ให้ ผู้ ทราบข้อเท็จจริงรายงานข้อเท็จจริง ที่
เกี่ยวข้องให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดทราบเพื่อดาเนินการต่อไป และให้นายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับบันทึกการที่ข้อมูลข่าวสารลับสูญหายไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับด้วย
ส่วนที๑่ ๐ กำรเปิดเผย
ข้ อ ๔๙ ในกรณี ที่ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ตามมาตรา ๒๐(๑)
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มีคาสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับใด
โดยมีข้อจากัดหรือเงื่อนไขเช่นใด ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับนั้นได้ตามข้อจากัดหรือเงื่อนไขที่กาหนด
ข้อ ๕๐ ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารลับใดไม่มีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับไว้ ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกี่ยวข้องสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่นั้นได้รู้หรือควรจะรู้ข้อเท็จจริง
ว่าข้อมูลข่าวสารนั้นได้มีการกาหนดชั้นความลับไว้แล้ว
บทเฉพำะกำล
ข้ อ ๕๑ ให้ เ อกสารลั บ ตามชั้ น ความลั บ ที่ มี อ ยู่ ก่ อ นตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการรั ก ษา
ความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ.๒๕๑๗ เป็นข้อมูลข่าวสารลับตามระเบียบนี้โดยเอกสารลับชั้นปกปิดให้ถือ
ว่ามีชั้นความลับอยู่ในชั้นลับนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
แบบใบปกของเอกสารลับตามระเบี ยบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ.๒๕๑๗
ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะหมด

๒๗

2.7 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ.
๒๕๕๒19
โดยที่ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ ซึ่งเป็นระเบียบที่วาง
แนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล เอกสาร และสถานที่ได้ใช้บังคับมาเป็น
เวลานานแล้ว และมีบทบัญญัติหลายประการที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบันนารายละเอียดในทาง
ปฏิบัติมากาหนดไว้เกินความจาเป็น รวมทั้งระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพ.ศ.
๒๕๔๔ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติในการรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการที่เป็นเอกสารมิให้รั่วไหลมีผลใช้
บังคับแล้ว สมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ เพื่อให้การ
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้
อาศัยอานาจตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒20
ข้อ ๕ การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร นอกจากต้อง
ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้แล้ว ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ด้วย
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้ อ 9 บุ ค คลที่ จ ะเข้ า ถึ ง สิ่ ง ที่ เ ป็ น ความลั บ ของทางราชการในชั้ น ใด ต้ อ งเป็ น บุ ค คลที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมายความไว้วางใจ และให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการได้เฉพาะเรื่อง
ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
ข้อ 11 การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความลับของทาง
ราชการ ให้ยึดถือหลักการจากัดให้ทราบเท่าที่จาเป็น เพื่อปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงได้
ด้วยดี ห้ามผู้ไม่มีหน้าที่หรือไม่ได้รับคาสั่งหรือไม่ได้รับการมอบหมายอย่างถูกต้องอ้างยศ ตาแหน่ง
หรืออิทธิพลใดเพื่อเข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ
หมวด 7
กำรละเมิดกำรรักษำควำมปลอดภัย
ข้อ 52 (5) รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัยต่อ
ผู้ บั งคับ บั ญชาตามล าดับ ชั้น หากมีข้อมูล ข่าวสารลั บสูญหายให้ รายงานและบันทึกลงในทะเบียน
ควบคุมข้อมูลข่าวสารลับด้วย
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๓๙ ง ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒,หน้า 4.
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๓๙ ง ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒,หน้า 4.

๒๘

2.8 ตำแหน่งและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ผู้ ป ฏิบั ติงานระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์ ของหน่ว ยงานในสั งกัด ส านักงานตารวจ
แห่งชาติ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้บังคับบัญชา ให้ทาหน้าที่ใน
การรั บ -ส่ ง หนั ง สื อ ด้ว ยระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส์ มี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจในการใช้ ง านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถถ่ายทอดความรู้ วิธีการใช้ระบบ สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ งานบริหารทั่วไป
ตามคาสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา และเสนอแนะวิธีการแก้ไข
ปรับปรุงการ ปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2.8.1 ตำแหน่งและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
(1) หัวหน้าผู้รับผิดชอบงานอานวยการ (ระดับกองบังคับการ/กองกากับการหรือ
หั ว หน้ า สถานี ) มี ห น้ า ที่ ควบคุ ม ก ากั บ การปฏิ บั ติ ง านสารบรรณ พิ จ ารณาวิ เ คราะห์ ก ลั่ น กรอง
ตรวจสอบ เสนอความคิดเห็น ประกอบการพิจารณาสั่งการ เพื่อส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) ฝ่ายอานวยการ (ระดับกองกากับการหรือหัวหน้าสถานี) มีหน้าที่ ควบคุม
กากับดูแลการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ ของเจ้าหน้าที่สารบรรณ
(3) ฝ่ายอานวยการ (ระดับสารวัตร) มีหน้าที่ ควบคุม กากับดูแลการปฏิบัติงาน
ด้านธุรการของเจ้าหน้าที่ธุรการ
(4) เจ้าหน้าที่ธุรการ (ระดับรองสารวัตรและประทวน) มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ และงานสารบรรณ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(5) นายทะเบี ยนข้อมูล ข่าวสารลั บ ได้รับการแต่งตั้งจากหั ว หน้าส่ ว นราชการ
มีหน้าที่ ควบคุม กากับดูแลการปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารลับให้เป็นไปตามระเบียบว่า ด้วยการ
รักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
2.8.2 ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
2.8.2.1 กำรลงทะเบียนรับหนังสือ
1. กรณี ได้ รั บ เอกสารหนั ง สื อ เป็ น ไฟล์ เ อกสาร ส่ ง ผ่ า นทางระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาไฟล์เอกสารหนังสือที่ได้รับ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสาร และเอกสารหนังสือที่ได้รับเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานของตนหรือไม่
หากถูกต้องครบถ้วน ให้ดาเนินการลงทะเบียนรับหนังสือผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2. กรณี ได้ รั บ เอกสารหนั ง สื อ ที่ ถู ก จั ด ส่ ง มาด้ ว ยวิ ธี ก ารอื่ น (เช่ น
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ เอกสารต้นฉบับ)
(1) พิจารณาเอกสารหนังสือที่ได้รับ ตรวจสอบถามถูกต้องครบถ้วน
ของเอกสาร และเอกสารหนังสือที่ได้รับเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนหรือไม่ หากถูกต้อง
ครบถ้ ว นให้ ด าเนิ น การตรวจสอบว่ า เอกสารหนั ง สื อ ฉบั บ ดั ง กล่ า ว มี อ ยู่ ใ นระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์แล้วหรือไม่ หากไม่มีในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ทาการลงทะเบียนรับหนังสือ
เข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
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(2) เอกสารหนังสือที่ได้รับเป็นฉบับจริง ให้ดาเนินการประทับตรา
รับหนังสือมุมบนด้านขวาของหนังสือ และกรอกเลขรับหนังสือ วัน เดือน ปี และเวลาที่รับหนังสื อ
ที่ได้จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(3) สแกนเอกสารหนังสือดังกล่าวเป็นไฟล์ และแนบเพิ่มเข้าใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้น กรณีเอกสารที่สาคัญพิจารณาแล้ว มีเหตุผลจาเป็นไม่สามารถ
สแกนเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ดาเนินการลงทะเบียนรับหนังสือเข้าระบบสารบรรณ
เพียงอย่างเดียวโดยไม่สแกนเอกสารหนังสือเข้าระบบ
3. การลงรับหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ต้องพิจารณาถึง
ชั้นความเร็วของหนังสือ เช่น ด่วนที่สุด ด่วนมาก ด่วน ซึ่งต้องรีบปฏิบัติโดยทันที รวมถึงพิจารณาชั้น
ความลั บ ของหนั ง สื อ ที่ น าเข้ า ระบบ เช่ น ลั บ มาก ลั บ กรณี ห นั ง สื อ “ลั บ ที่ สุ ด ” ไม่ น าลงระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
4. เอกสารหนังสื อที่รับเข้า ระบบแล้ ว และเป็นเรื่องที่จะต้ องแจ้ ง ให้
หน่ ว ยงานต่าง ๆ ในสั งกัดรั บ ทราบ หรื อปฏิบัติต่อไป หากหน่ว ยงานผู้ รับ ดาเนินการด้ว ยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถจัดส่งผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากหน่วยงาน
ผู้รับไม่ได้ดาเนินการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้จัดส่งเอกสารฉบับจริง หรือสาเนาหนังสือ
ด้วยวิธีการอื่น ๆ (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 2.8.2.3 )
5. เอกสารหนั ง สื อ ที่ รั บ เข้ า เป็ น เรื่ อ งที่ ต้ อ งน าเสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
เพื่อทราบ หรือพิจารณาสั่งการ หากไฟล์เอกสารอยู่ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ พิมพ์หนังสือ
ฉบับดังกล่าวเป็นเอกสาร เพื่อนาเสนอผู้บังคับบัญชา หรือกรณีได้รับเอกสารต้นฉบับ ให้นาเอกสาร
ฉบับนั้นเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นต่อไป
6. กรณีเอกสารไม่สมบูรณ์ หรือมีข้อแก้ไข ผู้รับดาเนินการแจ้งผู้ส่งเพื่อ
ดาเนินการแก้ไขโดยทันที หรือหากเอกสารหนังสือฉบับดังกล่าว ไม่ใช่งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของหน่วย ให้ตีกลับหนังสือโดยระบุเหตุผลการตีกลับ
2.8.2.2 กำรออกเลขทะเบียนส่งหนังสือ
1. ตรวจสอบเอกสารหนั ง สื อ ที่ จ ะส่ ง ว่ า ครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่
เพื่อดาเนินการออกเลขทะเบียนส่งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2. หากเอกสารหนังสือไม่สมบูรณ์หรือมีข้อแก้ไขให้ส่งคืนเจ้าของเรื่อง
เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
3. ลงเลขทะเบียนส่งหนังสือ วันเดือนปี ในเอกสารหนังสือที่จะส่งออก
ทั้งในต้นฉบับ และสาเนาคู่ฉบับให้ตรงกัน
4. สแกนเอกสารหนังสื อดังกล่ าวเป็นไฟล์ และแนบเพิ่มเข้าในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้น กรณีเอกสารที่สาคัญพิจารณาแล้วมีเหตุผลจาเป็นไม่สามารถสแกน
เข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ดาเนินการออกเลขทะเบียนส่งทางระบบสารบรรณเพียง
อย่างเดียวโดยไม่สแกนเอกสารหนังสือเข้าระบบ
5. กรณีหน่วยงานผู้รับใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจัดส่ง
ไฟล์เอกสารหนังสื อดังกล่าว ทางระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์ ได้เลย หากหน่วยงาน ผู้รับไม่ได้

๓๐
ดาเนินการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้จัดส่งเอกสารฉบับจริง หรือสาเนาหนังสือด้วยวิธีการ
อื่น (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 2.8.2.3 )
2.8.2.3 กำรส่งหนังสือ
1. กรณี ห น่ ว ยงานผู้ รั บ ใช้ ร ะบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เมื่ อ ผู้ ส่ ง
ได้ออกเลขทะเบี ย นส่ งหนั งสื อทางระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์ และสแกนเอกสารเข้าสู่ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว สามารถส่งไฟล์เอกสารพร้อมเอกสารแนบผ่านทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารต้นฉบับ
2. โดยปกติเมื่อจัดส่งไฟล์เอกสารทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
แล้ว ไม่จาเป็นต้องจัดส่งเป็นเอกสาร (กระดาษ) อีก ยกเว้นมีความจาเป็นต้องส่งเอกสารต้นฉบับให้
ผู้รับ หรือ ไฟล์เอกสารแนบมีขนาดเกินกว่าที่จะส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ทางเดียว
(เกิน กว่า 5 MB) ให้ จั ดส่ งเอกสารดัง กล่ าวด้ว ยวิธี การอื่ น เพิ่ มเติม เช่น ไปรษณีย์อิเล็ กทรอนิ ก ส์
เจ้าหน้าที่นาสาร หรือ ไปรษณีย์ไทย และหมายเหตุวิธีการจัดส่งไว้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ด้วย
3. กรณีจัดส่งเอกสารหนังสือผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ ส่ ง ต้ อ งท าการตรวจสอบผลการส่ ง ว่ า ผู้ รั บ ได้ ท าการลงรั บ หนั ง สื อ ผ่ า นทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์แล้วหรือไม่ หากผู้รับยังไม่ดาเนินการรับหนังสือผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ส่งต้องดาเนินการประสานงานผู้รับเพื่อให้ดาเนินการลงทะเบียนรับหนังสือทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์โดยเร็ว
4. กรณีห น่ว ยงานผู้ รับไม่ ได้ ใช้ระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ให้
จัดส่งเอกสารหนังสือวิธีการอื่น เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่นาสาร หรือ ไปรษณีย์ไทย เมื่อ
เอกสารหนังสือถึงผู้รับปลายทางให้ลงลายมือชื่อ วัน เวลา รับเอกสารนั้นไว้เป็นหลักฐานในการรับ
หนังสือ
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บทที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สานักงานตารวจแห่งชาติ
3.1 กระบวนการทางานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3.1.1 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ลาดับ
เรื่อง
รายละเอียด
1 การออกเลขทะเบียนรับหนังสือ
เนื่ อ งจากพบปั ญ หาการลงหนั ง สื อ เข้ า ระบบฯ
ของหนังสือประเภทต่าง ๆ เข้า ในหลากหลายรูปแบบ และเพื่อให้ เป็น ไปในแนวทาง
ระบบ
เดียวกัน จึงขอแจ้งรายละเอียดดังนี้
1 . 1 ก า ร ล ง ห นั ง สื อ ทั่ ว ไ ป
การลงหนั ง สื อ เข้ า ระบบฯ นั้ น เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
หนังสือเพื่อทราบ หนังสือเชิญ มอบหมายให้ เ ป็ น สารบรรณกลาง ควรจะป้ อ น
ประชุม ฯลฯ
รายละเอียดในครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น
- ที่ ให้ระบุที่หนังสือให้ครบถ้วน
- เรื่ อ ง ให้ พิ ม พ์ ชื่ อ เรื่ อ งให้ ค รบสมบู ร ณ์ ห้ า มย่ อ
เพราะมีผลต่อการค้นหาหนังสือในอนาคต
- ถึง หนังสือเรียนผู้ใด ให้ใส่ให้ครบตามที่ปรากฏ
ในเอกสาร หากหนังสือเรียนหลายหน่วย ให้ใส่ทุกหน่วย
ที่เรียน ห้ามใส่เฉพาะชื่อหน่วยตนเอง หากข้อความยาว
เกินไป สามารถพิมพ์ “และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม
เอกสารแนบ” แทนได้
- ในส่วนของช่อง เลขที่หนังสือ ช่องวันที่ ให้ป้อน
เป็นตัวเลขอารบิก (ตัวเลขสากล) ห้ามป้อนเลขไทย
1.2 หนังสือที่ไม่มีเลขที่
กรณีหนังสือไม่มีเลขที่หนังสือ ทาให้มีปัญหาในการ
ลงระบบฯ ดั ง นั้ น เมื่ อ จะด าเนิ น การน าเข้ า หนั ง สื อ ใน
ระบบฯ ห้ามใส่ - ที่ช่องเลขที่หนังสือ หากหนังสือนั้นมี
ชื่อผู้ส่ง หรือหน่วยงาน ผู้ส่ง ให้สารบรรณกลาง ทาการ
ป้อนชื่อผู้ส่ง และวันที่ เพื่อให้ระบบฯ ทาการออกเลข
ทะเบียนรับหนังสือให้โดยอัตโนมัติเช่น กัญญา/200365
(เป็นการนาชื่อจากช่อง จาก/วันเดือนปี)
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ลาดับ

2

เรื่อง
รายละเอียด
1.3 หนั ง สื อ ที่ มี ชั้ น ความลั บ
ปัจจุบันยังไม่มีระบบฯ ออกเลขทะเบียนหนังสือที่มี
(ลับ และ ลับมาก)
ชั้นความลับ แยกจาก ระบบออกเลขทะเบียนหนังสื อ
ทั่วไป การออกเลขทะเบียนหนังสือที่มีชั้นความลับยังให้
ใช้การลงสมุดคุมทะเบียนหนังสื อลั บเช่นเดิม จนกว่า
ระบบฯ จะแยกระบบฯการออกเลขทะเบียนหนังสือที่มี
ชั้นความลับ แยกออกจากระบบหนังสือทั่วไป
1.4 หนังสือคณะกรรมการ
หนังสื อของคณะกรรมการ ที่จะลงรับเข้าระบบฯ
นั้น ให้ ดาเนินการด้ว ยเมนูล งรับหนังสื อ โดยใส่ เลขที่
หนังสือของคณะกรรมการที่ช่องป้อน “ที่” เช่น คกก.
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 4/64 เป็นต้น
การออกเลขทะเบียนส่งหนังสือ
เนื่ อ งจากพบปั ญ หาการลงหนั ง สื อ เข้ า ระบบฯ
ของหนังสือประเภทต่าง ๆ เข้า ในหลากหลายรูปแบบ และเพื่อให้ เป็นไปในแนวทาง
ระบบ
เดียวกัน จึงขอแจ้งรายละเอียดดังนี้
2.1 การออกเลขทะเบี ย นส่ ง
การลงหนั ง สื อ เข้ า ระบบฯ นั้ น เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
หนั ง สื อ ของหนั ง สื อ ทั่ ว ไป มอบหมายให้ เ ป็ น สารบรรณกลาง ควรจะป้ อ น
หนังสือเพื่อทราบ หนังสือเชิญ รายละเอียดในครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น
ประชุม ฯลฯ
- ที่ ให้ระบุที่หนังสือให้ครบถ้วน
- เรื่ อ ง ให้ พิ ม พ์ ชื่ อ เรื่ อ งให้ ค รบสมบู ร ณ์ ห้ า มย่ อ
เพราะมีผลต่อการค้นหาหนังสือในอนาคต
- ถึง หนังสือเรียนผู้ใด ให้ใส่ให้ครบตามที่ปรากฏ
ในเอกสาร หากหนั ง สื อ เรี ย นหลายหน่ ว ย ให้ ใ ส่ ทุ ก
หน่ ว ยที่ เ รี ย น ห้ า มใส่ เ ฉพาะชื่ อ หน่ ว ยตนเอง หาก
ข้อความยาวเกินไป สามารถพิมพ์ “และหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องตามเอกสารแนบ” แทนได้
- ในส่วนของช่อง เลขที่หนังสือ ช่องวันที่ ให้ป้อน
เป็นตัวเลขอารบิก (ตัวเลขสากล) ห้ามป้อนเลขไทย
2.2 หนั ง สื อเวีย น ที่แจ้งผ่ าน
การส่งหนังสือเวียนผ่ านระบบฯ เมื่อเจ้าของเรื่ อ ง
ระบบฯ
สแกนเอกสารหนังสือเวียนเรียบร้อย และแนบไฟล์ลงใน
ระบบฯ ให้ดาเนินการส่งผ่านระบบ (ส่งเป็นสัญลักษณ์
กระดาษสีส้ม
) โดยไม่จาเป็นต้องสาเนาแจกจ่าย
เป็นกระดาษตาม
2.3 การออกหนั งสื อประเภท
สามารถขอเลขที่คาสั่งจากระบบฯ ได้โดยการเข้าที่
คาสั่งต่าง ๆ ของหน่วย
เมนู สร้ า ง/ทะเบี ย นหนั ง สื อ ส่ ง ภายใน และเลื อ ก
ประเภทหนังสือเป็นคาสั่ง ซึ่งจะสามารถออกเลขที่คาสั่ง
ได้
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ลาดับ
เรื่อง
3 การรับ-ส่ง หนังสือ ผ่านระบบฯ

3.1 หนังสือทั่วไป หนังสือเพื่อ
ทราบ หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม
หนั ง สื อ เวี ย น หนั ง สื อ อื่ น ที่
พิจ ารณาแล้ ว ไม่จ าเป็ น ต้ อ งส่ ง
เอกสารฉบับจริง ฯลฯ
3.2 การส่ ง เอกสารไปยั ง
หน่วยงานที่ไม่ได้ใช้ระบบฯ

รายละเอียด
เมื่ อ เริ่ ม ใช้ ร ะบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ล้ ว
จะต้องทาการลงรับหนังสือเข้าระบบฯ พร้อมกับการส่ง
หนังสือผ่านระบบฯ ก่อนส่งหนังสือฉบับจริง (กรณียังคง
ส่งเอกสารฉบับจริงตาม) ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้
มีการใช้ระบบฯ เพื่อให้ปลายทางดาเนินการผ่ านทาง
ระบบฯ การออกเลขทะเบียนรับจะไม่ซ้าซ้อน
หน่ ว ยงานที่ ท าการลงรั บ หนั ง สื อ หรื อ อกเลข
ทะเบี ย นส่ ง หนั ง สื อ จากระบบฯ เป็ น หน่ ว ยงานแรก
(หน่วยงานเจ้าของหนังสือ) ให้ทาการสแกนหนังสือเข้า
ระบบฯ และแนบไฟล์กับหนังสือฉบับนั้นในระบบฯด้วย
หนังสือทั่วไป หนังสือเพื่อทราบ หนังสือเชิญประชุม
หนั ง สื อ เวี ย น หรื อ หนั ง สื อ อื่ น ที่ พิ จ ารณาแล้ ว ไม่
จาเป็นต้องส่งเอกสารฉบับ ให้เจ้าของเรื่องสแกนเอกสาร
หนังสื อดังกล่ าวเป็นไฟล์ เอกสาร และแนบไฟล์ ล งใน
ระบบฯ ให้ดาเนินการส่งผ่านระบบ (ส่งเป็นสัญลักษณ์
กระดาษสีส้ม
) โดยไม่จาเป็นต้องสาเนาแจกจ่าย
เป็นกระดาษตาม
เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ส ารบรรณกลางได้ ท าการออกเลข
ทะเบียนรับหนังสือ หรือ ออกเลขทะเบียนส่งหนังสือ
เรียบร้อยแล้ว หากหนังสือที่ต้องการส่งไปยังหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานผู้รับ แต่ผู้รับไม่ได้ใช้ระบบฯ
ให้ดาเนินการจัดส่งเป็นเอกสารฉบับจริง และหมายเหตุ
ไว้ที่ช่องหมายเหตุในระบบฯ และทาการปิดงานได้เลย

๓๔

3.1.2 ผังงานการลงทะเบียนรั บหนังสือ และการออกเลขทะเบียนส่งหนังสือในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
การลงทะเบียนรับหนังสือ กรณีเอกสารส่งผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
.
เอกสารถูกส่งผ่านทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏที่ เมนู “รอ
ลงทะเบียน”
หากมีเอกสารแนบมาในระบบฯ
ต้องตรวจสอบเอกสารแนบทุก
ครั้งก่อนลงทะเบียนรับหนังสือ

ตรวจสอบเอกสาร
แนบ
ถูกต้อง

ลงทะเบียนรับต้นฉบับ

การจ่ายงาน

ไม่ถูกต้อง

แจ้งผู้ส่ง หรือ ตีกลับ
หนังสือ
กรณี มี เ อกสารฉบั บ จริ ง เป็ นกระดาษ
หรือ จาเป็นต้องพิมพ์เอกสารออกจาก
ระบบฯ ให้ ป ระทั บ ตรารั บ ที่ มุ ม บน
ด้ า นขวาของเอกสาร และใส่ เ ลข
ทะเบียนรับที่ได้จากระบบฯ

เสนอผู้บังคับบัญชา
สั่งการ

มีหน่วยงาน
รับผิดชอบโดยตรง
ผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
ส่งไฟล์เอกสารให้
หน่วยงาน
รับผิดชอบผ่าน
ระบบฯ
หมายเหตุ

A

ดาเนินการงาน
ผู้ส่งต้อ งตรวจสอบผล
การส่งทุกครั้ง

ปิดงาน

หมายถึง จุดเชื่อมต่อ ให้การดาเนินการต่อตามสัญลักษณ์เดียวกัน

พิมพ์เป็นเอกสาร
(กระดาษ)
นาส่งเป็นเอกสารฉบับ
จริงให้หน่วยงาน
รับผิดชอบเพื่อ
ดาเนินการต่อไป

A

๓๕

A

การดาเนินงาน

ผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

พิมพ์เอกสาร /
เสนอเอกสาร
ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
มอบหน่วยงาน

ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
ผ่านระบบ

ผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

กรณีเอกสารเกิน 5MB ให้
ทาการบีบอัดไฟล์หรือแยก
ส่งเอกสารแนบทางอีเมล
โดยหมายเหตุไว้ในระบบ

สแกนเอกสารหน้าสั่งการของ
ผู้บังคับบัญชาสั่งการเข้า
ระบบ

การ
ดาเนินการ
งาน

แนบไฟล์เอกสารเข้าระบบ
ขนาดไม่เกิน 5MB

พิมพ์เอกสาร/
นาส่งเอกสาร

เจ้าหน้าที่ธุรการ ส่งไฟล์เอกสาร
ให้หน่วยปฏิบัติ ตามสั่งการ
ผู้บังคับบัญชา

นาส่งเอกสารฉบับจริง
ให้หน่วยงานรับผิดชอบ
ดาเนินการต่อไป

ผู้ ส่ ง ต้ อ งตรวจสอบ
ผลการส่งทุกครั้ง

ปิดงาน

๓๖

การลงทะเบียนรับหนังสือ กรณี ได้รับเป็นเอกสาร (กระดาษ)
.

ตรวจสอบ
เอกสาร

ไม่ถูกต้อง

แจ้งผู้ส่ง หรือ ตีกลับ
หนังสือ

ถูกต้อง
เมนู “ลงรับหนังสือ”

ลงทะเบียนรับเอกสารโดยออก
เลขทะเบียนรับจากระบบฯ

ป ร ะ ทั บ ต ร า รั บ ที่ มุ ม บ น
ด้านขวาของเอกสาร และใส่
เลขทะเบี ย นรั บ ที่ ไ ด้ จ าก
ระบบฯ

สแกนเอกสารที่ประทับตรารับ
และใส่เลขทะเบียนรับแล้ว
เข้าสู่ระบบ

การจ่าย
งาน

เสนอผู้บังคับบัญชา
สั่งการ

มีหน่วยงานรับผิดชอบ
โดยตรง
ผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
ส่งไฟล์เอกสารให้
หน่วยงานรับผิดชอบ
ผ่านระบบฯ

ดาเนินการ

ผู้ส่งต้องตรวจสอบผลการส่ง
ทุ ก ครั้ ง และน าส่ ง เอกสาร
ฉบับจริงให้ผู้รับผิดชอบ

จัดส่งเป็นเอกสาร
ฉบับจริง
นาส่งเอกสารฉบับจริง
ให้หน่วยงานรับผิดชอบ
รับไปดาเนินการต่อไป

ปิดงาน
หมายเหตุ

A

หมายถึง จุดเชื่อมต่อ ให้การดาเนินการต่อตามสัญลักษณ์เดียวกัน หน้า 35

A

๓๗

การออกเลขทะเบียนหนังสือส่งและการส่งหนังสือ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
.

ตรวจสอบเอกสารที่ต้องการจัดส่ง
พร้อมเอกสารแนบให้ถูกต้อง
เมนู สร้าง/ทะเบียน
หนังสือส่งภายใน

ออกเลขทะเบียนส่งหนังสือ
นาเลขทะเบียนส่งที่ได้จากระบบฯ
เขียนที่เลขที่หนังสือในเอกสาร

ผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

สแกนเอกสารทั้งหมดเข้าสู่ระบบ
เป็น PDF ขนาดไม่เกิน 5 MB

กรณี เ อกสารเกิ น 5MB ให้ ท า
การบี บ อั ด ไฟล์ หรื อ แยกส่ ง
เอกสารแนบทางอี เ มล โดย
หมายเหตุไว้ในระบบ

การส่ง

ผู้รับไม่ใช้ระบบฯ
จัดส่งเป็นเอกสาร

ส่งเอกสารฉบับจริงตาม
การนาส่ง
เมนูส่ง เลือกหน่วยงาน
เอกสาร
นาเข้ากล่องข้อความสีฟ้า
ไม่ส่งเอกสารตาม
บจริง
เมนูส่ง เลือกหน่วฉบั
ยงาน
นาเข้ากล่องข้อความสีส้ม
ดาเนินการส่งผ่านระบบฯ

ปิดงาน

ส่งเอกสารฉบับจริงให้
ผู้รับ โดยวิธีการอื่น เช่น
คนนาสาร , อีเมล
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3.2 การเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
การขออี เ มล ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ เพื่ อ ใช้ ใ นการเข้ า สู่ ร ะบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ตร.
การเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จะใช้ชื่อผู้ใช้งาน (User Name) เป็นอีเมลที่
ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ อ อกให้ (..@police.go.th) โดยสามารถขอใช้ ง านอี เ มลดั ง กล่ า วได้ ที่
งานอินเตอร์เน็ต สานักงานสารสนเทศและการสื่อสาร หรือที่เว็บไซต์

กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม

การตั้งชื่ออีเมล ไม่เกิน 14 ตัวอักษร โดยไม่รวม @police.go.th
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https://register.police.go.th เมื่อได้อีเมลเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานทาหนังสือมอบหมาย
ให้ทาหน้าที่สารบรรณกลางหน่วย และแจ้งยศ ชื่อ-ชื่อสกุล อีเมล และหนังสือมอบหมาย หน้าที่เจ้าหน้าที่
สารบรรณกลางของหน่วย ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน เพื่อดาเนินการออกสิทธิผู้ใช้ก่อนเข้า
ใช้งานระบบ โดยการเข้าใช้งานระบบจะเข้าระบบด้วย Microsoft Windows หรือ เข้าด้วยโปรแกรม
Web Browser ตามปกติ จากนั้นเลือกโปรแกรม Web Browser ที่ปรากฏเป็นรูป Icon ในคอมพิวเตอร์

หลังเข้าโปรแกรม Web Browser แล้ว ให้ป้อน URL ของระบบงาน ดังนี้

URL : www.edoc.police.go.th/iwebflow

ระบบจะเข้าสู่หน้าจอ Login เข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สานักงานตารวจแห่งชาติ
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ผู้ใช้สามารถเลือกปีฐานข้อมูล หรือปีของข้อมูลที่ต้องการเข้าไปดาเนินการ โดยกดลูกศรขึ้น
ลง เลือกปีที่ปรากฏ โดยหากเป็นปีปัจจุบัน ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นให้แล้ว จากนั้นป้อนชื่อ (User Name)
และ รหัสผ่าน (Password) ตามลาดับ.

ส่วนประกอบของระบบงาน .
1
2
เ มื่ อ ป้ อ น ชื่ อ
ต่าง ๆ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

และรหัสผ่านถูกต้องดงหน้าหลังระบบ ซึ่งประกอบด้วยเมนู
3

เมนูหลัก
รายละเอียดผู้ใช้งาน
เมนูสั่งงาน
ตั้งค่าการใช้งานระบบ

4
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หน้าหลัก เป็นหน้าจอแรก หลังจากเข้าสู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือเป็นเมนูหลัก ของ
ระบบโดยมีส่วนประกอบแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เมนูหลัก ประกอบด้วยเมนูหลักทั้งหมดของระบบ ซึ่งแสดงอยู่ด้านบน ในตาแหน่ง
เดิมของทุก ๆ หน้าจอ ประกอบด้วย

หน้าหลัก
ค้นหา
พิมพ์รายงาน
ออกจากระบบ

เลือกเมื่อต้องการกลับมาหน้าแรกหรือเมนูหลักของระบบ (หน้าแรก)
เลือกเพื่อเข้าสู่หน้าจอ ค้นหาหนังสือในสมุดงานขอบงหน่วยงาน
เลือกเพื่อการพิมพ์รายงานรูปแบบต่าง ๆ
ต้องการออกจากระบบ โดยกลับมาหน้าจอป้อนชื่อและรหัสใหม่

หน้าจอค้นหา

หน้าจอพิมพ์รายงาน
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดผู้ใช้งาน เช่น แจ้งชื่อผู้ใช้ หน่วยงานที่สังกัด และชื่อองค์กร หรือหน่วย
ธุรกิจ

ส่วนที่ 3 เมนูสั่งการหนังสือ แบ่งเป็น 7 เมนู คือ
หนังสือรอดำเนินกำร ประกอบด้วยเมนูย่อย
หนังสือรอลงทะเบียน แสดงเรื่องซึ่งเป็นรายการที่ส่งเข้ามา
ใหม่ หรือเรื่องเดิมส่งกลับมา ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือรอดาเนินการ แสดงเรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
หนั งสื อ ตี ก ลั บ แสดงเรื่ อ งที่ ต้ อ งตรวจสอบ เนื่ อ งจากมี ก าร
ตีกลับคืนจากผู้รับ
ลงทะเบียนรับส่ง ประกอบด้วยเมนูย่อย
ลงรับหนังสือ เข้าสู่หน้าจอสาหรับป้อนหนังสือรับเข้ า มา
เอกสารที่เป็นกระดาษ
สร้าง/ทะเบียนหนังสือส่งภายใน สาหรับออกเลขทะเบียนส่ง
หนังสือทั้งหนังสือภายใน และหนังสือภายนอก
สร้าง/ทะเบียนหนังสือส่งภายนอก สาหรับออกเลขทะเบียนส่ง
หนั ง สื อ ทั้ ง หนั ง สื อ ภายในและหนั ง สื อ ภายนอก ส าหรั บ ระดั บ
ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ลงนาม
คำสั่งพิเศษ
คาสั่งพิเศษ สาหรับการส่งหนังสือ - ปิดงาน เป็นจานวนมาก
หรือพิมพ์รายงานสถิติ
ลงทะเบียนรับส่ง ประกอบด้วยเมนูย่อย
หนังสือรับเข้า แสดงรายการของหนังสือที่เป็นเรื่องรับเข้า
หรือลงรับผ่านระบบ
หนังสือภายในหน่วยงาน แสดงรายการของเรื่องที่หน่วยงาน
ผู้ใช้ออกเลขที่สาหรับส่งภายใน หรือออกหนังสือในนามหน่วยงาน
หนังสือออกภายนอก แสดงรายการของเรื่องที่ออกเลขที่ส่ง
ภายนอกทั้งหมด (สาหรับผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ลงนาม)
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รำยกำรส่งเอกสำร
สาหรับตรวจงานที่ส่งไปหน่วยงานอื่น หรือ กรณีส่งหนังสือผิด
ใช้ดึงเรื่องที่ส่งไปหน่วยงานอื่นกลับมา
เอกสำรที่ต้องติดตำม ประกอบด้วยเมนูย่อย
เฉพาะหน่วยงานตนเอง หนังสือที่ให้ควาวมสาคัญเป็นพิเศษ
ราบรวมหนังสือทุกสถานะ (ระหว่างดาเนินการ ส่ง ปิด ตรวจสอบ)
ที่หน่วยงานกาหนดให้เป็นหนังสือต้องติดตาม
หน่ ว ยงานอื่ น แสดงรายการที่ ก าหนดเป็ น หนั ง สื อ ที่ ต้ อ ง
ติดตามโดยหน่วยงานอื่นเป็นผู้กาหนด
ควบคุมระบบ
ผู้ดูแลระบบ จัดการเกี่ยวกับผู้ใช้, หน่วยงาน หรือการตั้งค่า
ระบบ

ส่วนที่ 4 การตั้งค่าการใช้งาน
สามารถปรับแต่งการใช้งานและมีเครื่องมือ และการสลับเปลี่ยนตะกร้างานและฐานข้อมูล เพื่อ
อานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในลักษณะ Single Log in
ปรั บ แต่ งการใช้ งาน การปรั บ แต่งจานวนเรื่ อ งที่ต้ องการให้
แสดงภายใน 1 หน้ารายการหนังสือ โดยผู้ใช้เลือกจานวนเรื่องที่
ต้องการจากนั้นเลือกหน้าจอแสดงรายการหนังสือ ระบบจะแสดง
จานวนรายการตามที่เลือกไว้

รายละเอียดผู้ใช้งาน แสดงรายละเอียด-ชื่อ สกุล สิทธิการใช้
งาน ชั้ น ความลับ หนั งสือ ที่ ได้รับ สิทธิ์ โดยแสดงทุก ตะกร้างานที่
ใช้มีสิทธิ์
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ช่วยเหลือ
ช่วยเหลือ แสดงคู่มือการใช้งานระบบ

เลือกฐำนข้อมูล
เปลี่ยนฐานข้อมูล สาหรับการใช้งานปีฐานข้อมูลสารบรรณ
โดยไม่ต้องออกจากระบบก่อน

เปลี่ยนหน่วยงำน
สาหรับเปลี่ยนมาทางานตะกร้าอื่น กรณีมีหน้าที่สารบรรณ
กลางหลายหน่วยงาน
หมายเหตุ
เมนู เปลี่ยนหน่วยงาน และเข้าสู่หน่วยงานหลัก จะปรากฎเฉพาะ
ชื่อผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าทางานได้มากกว่า 1 ตะกร้างาน

เข้าสู่หน้างานหลัก
กลับยังหน่วยงานที่ทาหน้าที่สารบรรณหลัก เมื่อดาเนินงานตะกร้างานอื่นเรียบร้อยแล้ว
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Pop Up แจ้งเตือนหนังสือใหม่
เมื่อเข้าสู่ระบบฯ ระบบจะเปิดโปรแกรมเตือนหนังสือใหม่ ซึ่งจะปรากฏอยู่ที่มีบนด้านซ้ายของ
จอภาพ ระบบจะแสดงจานวนรายการ หนังสือที่เข้ามาใหม่ ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับให้ทราบ ในโปรแกรม
ดังกล่าวจะแจ้งจานวนหนังสือที่เข้ามาใหม่ โดยเฉพาะรายการที่ชั้นความเร็วจะเป็นตัวหนังสื อสีแดงเพื่อ
แจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานดาเนินการโดยด่วน
การตั้งเวลาเตือน กรณีมีห นังสื อใหม่ส่ งมาที่หน่วย
ผู้ใช้
เลือกเวลาในการเตือนได้ โดยกดลูกศรชี้ขึ้นลง

3.3 การรับหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เมนู หนังสือรอลงทะเบียน
กรณีที่หน่วยงานผู้ส่งใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เช่นเดียวกับผู้รับ และผู้ส่งได้ดาเนินการส่งหนังสือใหม่ให้ผู้รับ
ผ่ า นระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยระบบจะแสดง
หนั ง สื อ ใหม่ ที่ เ มนู หนั ง สื อ รอลงทะเบี ย น ให้ ผู้ ใ ช้ ท าการ
ตรวจสอบหนั ง สื อ ใหม่ โดยกดเข้ า ที่ เ มนู หนั ง สื อ รอ
ลงทะเบียน จะปรากฎหน้าจอ
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การดาเนินการ
หากมีเอกสารแนบ ผู้รับต้องทาการตรวจสอบเอกสารแนบว่าเป็นเรื่องเดียวกับรายละเอียดเลขที่
หนังสือ เรื่องหนังสือที่แสดงที่หน้าจอหรือไม่
1.1 หากเป็นหนังสือที่ถูกต้อง ให้ดาเนินการ < รับต้นฉบับ >
1.2 หากหนั งสื อไม่ถูกต้อง หรือไม่ใช่ห นังสือในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ให้ ทาการ
< ตีกลับ >

กรณีรับต้นฉบับ .
1. ตามข้อ 1.2 ผู้รับยังไม่ได้ทาการลงทะเบียนรับหนังสือใหม่ สังเกตจากช่อง ทะเบียน จะเป็น
เครื่องหมายรูปกระดาษ
เพื่อให้ผู้ใช้กดเข้าไปดาเนินการรับหนังสือต้นฉบับ

หมายเหตุ สัญลักษณ์ ที่จะปรากฏในหน้าจอ หนังสือรอลงทะเบียน
รูปกระดาษสีฟ้า
หมายถึง รายการที่จะมีหนังสือฉบับจริงส่งมาให้
รูปกระดาษสีส้ม
ผู้รับอ่านหนังสือแนบจากระบบ
รูปแฟ้มปิด สีเหลือง
รูปแฟ้มปิด สีแดง
ระยะเวลาดาเนินการ

หมายถึง รายการที่ไม่มีหนังสือฉบับจริงส่งมา โดยผู้ส่งให้
หมายถึง รายการนั้นยังไม่ได้เปิดอ่าน
หมายถึ ง รายการนั้ น ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ปิ ด อ่ า น และเลยก าหนด
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รูปแฟ้มเปิดสีเหลือง

หมายถึง รายการนั้นมีการเปิดอ่านแล้ว

หมายถึง

หนังสือด่วนที่สุด

หมายถึง

หนังสือด่วนมาก

หมายถึง

หนังสือด่วน
หมายถึง หนังสือที่แนบมาในระบบพร้อมหนังสือใหม่

หมายถึง

เอกสารแนบเพิ่มเติม จะแสดงอยู่ด้านหน้าเลขทะเบียน สัญลักษณ์รูป

กระดาษ
2. เมื่อทาการลงรั บ หนั งสื อเรีย บร้ อย ระบบจะแสดงเลขทะเบียนหนังสื อรับ ที่ช่อ ง < เลข
ทะเบี ย นหนั ง สื อ > ให้ ก ด ตกลง ตรวจสอบรายละเอี ย ดหนั ง สื อ ที่ ท าการรั บ ผ่ า นระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ หากถูกต้อง ให้กด < ดาเนินการต่อ > จนปรากฏหน้าจอดังภาพ

เลขทะเบีนนหนังสือรับ
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3.4 ตีกลับหนังสือ
3.4.1 กรณีเป็นผู้รับหนังสือ
ในกรณีที่ผู้รับ ตรวจสอบพบว่ารายการหนังสือบางรายการในหน้า หนังสือรอลงทะเบียน ไม่ใช้
หนังสือของหน่วยงานตน หรือผู้ส่ง ส่งหนัง สือมาผิดหน่วยงาน และในกรณี่ที่ส่งหนังสือไม่ครบถ้วน ผู้ใช้
สามารถส่งเรื่องคืน หรือ ตีหนังสือกลับคืน หน่วยงานต้นทาง โดยกดที่เครื่องหมาย รูปกระดาษ ในหน้า
รายการงานรอลงทะเบียน และกดปุ่ม ตีกลับ ในหน้ารายละเอียดหนังสือ

ระบบจะแสดงหน้าจอการตีกลับหนังสือ ผู้รับจะต้องป้อน เหตุผลของการตีกลับหนังสือในช่อง
บันทึกการตีกลับ โดยระบบจะนาข้อความที่ป้อนไปแจ้งหน่วยงานผู้ส่ง ให้ทราบถึงเหตุผลของการตีกลับ
จากนั้นกดปุ่ม
ตกลง เพื่อยืนยันการตีกลับหนังสือ
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3.4.2 กรณีเป็นผู้ส่งหนังสือ
แสดงรายการที่ผิดปกติ เพื่อให้ผู้ส่งเข้าไปตรวจสอบ โดย
สังเกตจานวนเรื่องที่แจ้งด้านใต้เมนู ส่วนเรื่องที่อยู่ภายใน
เมนู เช่น เป็นเรื่องที่มาจากผู้รับที่พิจารณาแล้วว่า เรื่องที่ส่ง
ไม่เกี่ยวข้องกับหน่ว ยงานของตนเอง หรือ หนังสื อมีความ
ผิดพลาดไม่ครบถ้วน ผู้รับจึ งทาการ < ตีกลับ > หนังสือคืน
ผู้ส่ง โดยสังเกต สถานะของเรื่องจะเป็นรูปดาวสีแดง

เมนู หนังสือระหว่างดาเนินการ
แสดงรายการหนังสื อที่รับเข้า มาในหน่ว ยงาน ซี่งเป็น
เรื่ อ งที่ มี เ ลขทะเบี ย นแล้ ว หรื อ เป็ น งานสร้ า ง/ทะเบี ย น
หนั ง สื อ ส่ ง ภายใน (การออกเลขหนั ง สื อ ส่ ง ) และอยู่ ใ น
ระหว่างดาเนินการ ยังไม่ปิดงาน ยังไม่จัดส่ งไปหน่ว ยงาน
ใด ๆ ระบบจะแสดงข้อมูล สังเกตสถานะเป็นรูปนาฬิกาสีฟ้า

50

3.5 การลงรับหนังสือ กรณีเป็นกระดาษ (Paper)
เมื่อมีหนังสือเป็นเอกสาร (กระดาษ) ส่งมาที่หน่วยงาน โดยไม่ได้ส่งผ่านทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้รับตรวจสอบที่เมนู < หนังสือรอลงทะเบียน > ว่ามีเลขที่หนังสือฉบับดังกล่าว ส่งผ่าน
มาทางระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ ไม่ หรื อ สื บ ค้ น ได้ จ ากเมนู < ค้ น หา > ที่ เ มนู ห ลั ก เพื่ อ
ตรวจสอบว่ามีหนังสือฉบับเดียวกันนี้อยู่ในระบบฯ ของหน่วยแล้วหรือไม่
หากไม่มี ให้ ห น่ ว ยผู้ รับ ทาการลงทะเบียนรับหนังสือ โดยป้อนรายละเอี ยดที่เมนู < ลงรั บ
หนังสือ >
โดยคลิ ก ที่ < ลงรั บ หนั ง สื อ >จะปรากฏหน้ า
< ทะเบียนรับ > ให้ผู้รับงานป้อนรายละเอียดของหนังสือ
ที่ มี ม าถึ ง ให้ ค รบถ้ ว น โดยเฉพาะช่ อ งที่ เ ป็ น อั ก ษรสี แ ดง
(เลขที่ ห นั ง สื อ ลงวั น ที่ จาก ถึ ง และเรื่ อ ง) หากป้ อ น
รายละเอียดในช่อง อักษรสีแดง ไม่ครบถ้วน ระบบจะแจ้ง
เตือน และไม่ทาการออกเลขหนังสือรับ

รายละเอียดข้อมูล
เลขที่หนังสือ : เลขที่หนังสือตามจริง (ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือต้นฉบับ) สามารถป้อนได้ 100
ตัวอักษร หากสร้างต้นแบบเรื่องเก็บไว้
จานวน
: ป้อนจานวนเลขทะเบียนที่ต้องการสร้าง
ลงวันที่
: ป้อนวันที่ที่ระบุในหนังสือ ระบบจะปรากฏวันที่ปัจจุบันให้ก่อน ผู้ใช้สามารถ
เปลี่ยนแปลงโดยการ ป้อนวันที่ที่ต้องการ หรือ เลือกวันที่จากปฏิทิน โดยกดปุ่ม
ด้านท้ายของช่องวันที่
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วันที่รับ
: วัน/เวลารับหนังสือ ระบบจะขึ้นให้อัตโนมัติ
ชั้นความเร็ว : หนังสือที่นาเข้าระบบ หากมีระบุชั้นความเร่งด่วนในการทางาน สามารถเลือก
ได้โดยกดลูกศรชี้ลง เพื่อเลือก
ชั้นความลับ : หนังสือที่นาเข้าระบบ หากมีระบุชั้นความลับ ให้ระบุชั้นความลับ (หนังสือที่มี
ชั้นความลับจะดาเนินการโดยนายทะเบียนชั้นความลับที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน)
หมวดหนังสือ : กาหนดหมวดหมู่ของหนังสื อ หากผู้ รับไม่กาหนด ระบบจะกาหนดให้ เป็น
< หนังสือทั่วไป >
อ้างถึง
: ป้อนข้อมูลอ้างอิง ที่มีการ ระบุในหนังสือ ซึ่งป้อนได้ 100 ตัวอักษร
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ป้อนรายละเอียดของ สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้อนได้ 100 ตัวอักษร
จาก
: ป้อนชื่อหน่วยงานที่ส่งมาให้ โดยป้อนได้ 100 ตัวอักษร หรือ เลือกรายชื่อ
หน่วยงาน
กดปุ่มด้านท้ายช่อง จาก เพื่อแสดงรายชื่อหน่วยงานภายใน ที่ใช้ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ป้อนคาค้นแล้วกดปุ่มค้นหา หรือกดปุ่มค้นหาเลย ระบบจะแสดงชื่อหน่วยงาน
ทั้งหมด กดที่หน่วยงานที่ต้องการเพื่อเลือก
กดปุ่มด้านท้ายช่องจากเพื่อแสดงรายชื่อหน่วยงานภายนอกที่ติดต่อ
ด้วยบ่อย และได้สร้า งชื่อไว้ในระบบ ผู้ใช้สามารถป้อนคาค้นแล้วกดปุ่มค้นหา หรือกดปุ่มค้นหาระบบจะ
แสดงชื่อหน่วยงานทั้งหมด กดที่หน่วยงานที่ต้องการเพื่อเลือก
ถึง
: ป้อนชื่อหน่วยงานที่ระบุถึงในหนังสือ ป้อนได้ 100 ตัวอักษร หรือเลือกรายชื่อ
หน่วยงานจากปุ่ม
หรือ
เหมือนกับการทางานหัวข้อ จาก
เรื่อง
: ป้อน ชื่อเรื่องของหนังสือ สามารถป้อนได้ 255 ตัวอักษร
รายละเอียด : รายละเอียดเพิ่มเติม หรือเนื้อเรื่องสรุป สามารถป้อนได้ 2 ล้านตัวอักษร
วิธีการนาส่ง : กดลูกศรชี้ลงเพื่อเลือกวิธีการนาส่ง
วัตถุประสงค์ : กดลูกศรชี้ลงเพื่อเลือก วัตถุประสงค์ของเรื่องที่รับมา
นาเสนอ/ผู้ปฏิบัติ : บันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงาน หรือส่งเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา
อายุหนังสือ : กาหนดอายุของหนังสือ หรือ กดปุ่มสี่เหลี่ยมด้านซ้าย ระบบจะแสดงปฏิทินให้
เลือกซึ่งหลักการทางานจะเหมือนการเลือกวันที่หนังสือ
ติดตามผลการทางาน : ผู้ปฏิบัติทาสัญลักษณ์ไว้ เพื่อให้สะดวกต่อการรวบรวมหนังสือต้อง
ติดตามภายใต้เมนู < หนังสือที่ต้องติดตาม > ที่หน้าหลัก
ที่เก็บหนังสือ : ผู้บันทึกข้อมูลสามารถป้อน สถานที่เก็บหนังสือต้นฉบับตามจริงเพื่อใช้อ้างอิง
ดาเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ : ป้อน หรือ เลือกวั นที่เพื่อกาหนดวันที่ที่ต้องดาเนินการให้
แล้วเสร็จ
หมายเหตุ
: ข้อความหมายเหตุ ในที่นี้ให้ใส่ วงเล็บ และพิมพ์ตัวย่อหน่วยงานที่ต้องการ
ส่งถึงและสามารถพิมพ์ข้อความอย่างอื่นเพิ่มเติมได้ เช่น เบอร์โทรศัพท์
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เมื่อป้อนรายละเอียดจนสมบูรณ์แล้ว ระบบจะให้ผู้ใช้เลือกดาเนินการต่อ โดยเลือกปุ่มทางาน
กดปุ่ม
เพื่อบันทึกเรื่องที่นาเข้าระบบ
กดปุ่ม
เมื่อต้องการยกเลิกเรื่อง โดยระบบจะล้างข้อมูลตามช่องป้อน
ต่าง ๆ ให้ว่างและอยู่หน้าจอการสร้างหนังสือเดิม เพื่อรอผู้รับมาป้อนข้อมูลใหม่ หรือ ดาเนินงานในหัวข้อ
อื่นต่อไป
กดปุ่ม
เมื่อต้องการบันทึกเรื่องเข้าสู่ระบบ พร้อมทั้งให้
ระบบเก็บรายละเอียดข้อมูลต้นแบบไว้ ใช้เลือกเป็นต้นแบบในภายหลัง
เมื่อกดปุ่มสร้ าง หรือ สร้างและเก็บต้นแบบข้อความแล้ว ระบบจะให้เลขทะเบียน และวันที่
เวลารับ ดังภาพ ผู้ใช้สามารถเลือกแนบหนังสือต้นฉบับหรือไม่ก็ได้ ในหน้านี้
เลขทะเบีนนหนังสือรับ

กรณีที่ต้องการแนบหนังสือ สามารถเลือกได้ 2 วิธี ตามชนิดของหนังสือที่ต้องการแนบ
1. แนบไฟล์ข้อมูลสาเร็จรูปชนิดต่าง ๆ ด้วยวิธี Browse
2. แนบข้อมูลที่เป็น กระดาษ ด้วยวิธี Scan
กรณี ไม่ต้องการแนบหนังสือ ผู้ใช้สามารถเลือกขั้นตอนการทางานต่อ ได้ 2 วิธี ดังนี้
1. กดปุ่ม < ป้อนเรื่องใหม่ > เมื่อต้องการกลับไปหนังสือลงรับหนังสือ เพื่อป้อน
ข้อมูลเรื่องใหม่ต่อไป
2. กดปุ่ ม < ด าเนิน การต่อ > เมื่อต้องการสั่ งการต่ อ ไป กับเรื่องที่ล งรับนี้ ให้ จบ
ขั้นตอนที่ต้องการ เช่น แก้ไขข้อมูล บันทึกการทางาน หรือส่งหนังสือต่อ เป็นต้น
การแนบหนังสือ
1. แนบใหม่ข้อมูลสาเร็จรูปชนิดต่าง ๆ ด้วยวิธี Browse (Choose File)
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เมื่อกดปุ่ม Choose File ระบบแสดงหน้าจอให้เลือกไฟล์ที่ต้องการส่งเข้าระบบ เพื่อ
แนบไฟล์เอกสารไปพร้อมเรื่องหนังสือ ผู้รับเลือกไฟล์ข้อมูลจากแหล่งต้นทางซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้ทาระบบอยู่
ในขณะนี้ เมื่อเลือกได้ไฟล์ที่ต้องการแล้ว กดปุ่ม Open เลือกไฟล์ที่ต้องการ และกด < แนบหนังสือ >

2. แนบข้อมูลที่เป็นกระดาษด้วยวิธี Scan ผู้ใช้กด Scan

.

เมื่อดาเนินการแนบเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอ
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จะแสดงเอกสารที่ได้ทาการแนบพร้อมหนังสือ โดยจะขึ้นภาพสัญลักษณ์ของประเภทหนังสือที่
ส่วนล่างของหน้าจอ < รายละเอียดหนังสือ >
การเพิ่มเอกสาร แนบเอกสารเพิ่ม หรือปรับปรุงหนังสือแนบท้าย
เป็นการแนบเอกสารเข้าสู่ระบบฯ ซึ่งผู้ใช้งานสามารมเพิ่มรายการที่ต้องการแนบเอกสาร โดย
คลิกที่ เลขทะเบียน จากหน้า รายละเอียด จะพบว่าที่มุมล่างด้านซ้ายมือของจอภาพ โดยรวมเอกสาร
แนบไม่เกิน 5MB จะปรากฏตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีความหมายดังนี้
ตัวอักษร A หมายถึง การแนบเอกสารเพิ่มเติม จะปรากฏสัญลักษณ์
หน้าเลข
ทะเบียนหนังสือ หรือสัญลักษณ์รูปกระดาษ
ตัวอักษร E หมายถึง การแก้ไขเอกสารแนบที่มีอยู่เดิม
ตัวอักษร D หมายถึง การลบเอกสารแนบที่มีอยู่เดิม โดยกดตัว D ที่หน้ารายการที่ต้องการ
ลบ
** เมื่อมีการแนบเพิ่มจะขึ้นสัญลักษณ์ และเอกสารแนบในบรรทัดที่ 2 ของรายการแนบเอกสาร

3.6 การสร้างเลขทะเบียนหนังสือส่ง
เป็นการออกเลขที่หนังสือที่หน่วยงานสร้าง โดยผู้บังคับบัญชา ลงนามตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
โดยดาเนินการดังนี้
1. ผู้ใช้เลือกเมนู สร้าง/ทะเบียนหนังสือส่งภายใน จากเมนูหน้าหลัก ตามภาพ
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ระบบจะแสดงแบบฟอร์มการป้อนข้อมูลที่ต้องการออกทะเบียนหนังสือส่ง

หมายเหตุ
1. การออกเลขที่หนังสือใหม่ ระบบจะตรวจสอบ ช่องที่ทาการป้อนข้อมูล โดยเฉพาะช่องที่เป็น
อักษรสีแดง (ช่องเลขที่หนังสือใส่ เลขส่วนราชการและใส่ / ปิดท้ายเลข เช่น 0001.15/ ลงวันที่ จาก
ถึง และเรื่อง) นอกนั้นสามารถเว้นว่างได้ หากป้อนรายละเอียดในช่อง อักษรสีแดง ไม่ครบถ้วน ระบบ
จะแจ้งเตือน และไม่ทาการออกเลขหนังสือส่ง ช่องเลขทะเบียนหนังสือ (ด้านขวาของแบบฟอร์ม) ไม่ต้อง
ป้อนให้เว้นไว้ ระบบจะกาหนดลาดับเลขทะเบียนหนังสืออัตโนมัติ
2. ระบบจะให้ลาดับของหนังสือเลขที่ เรียงลาดับ เฉพาะของหน่วยงานนั้น ๆ เท่านั้น
เมื่อผู้ ใช้กดสร้ า งหนั งสื อ ระบบจะถามให้ ตอบยืนยันอีกครั้ง ซึ่งขั้นตอนจะคล้ ายเมนู ลงรับ
หนังสือ (เมนูสีเหลือง) จากนั้นระบบจะแสดงผลลัพธ์การออกเลขที่ให้ผู้ใช้ตรวจสอบ
เลขทะเบีนนหนังสือส่ง

3

ทาการแนบหนังสือ ตามหน้า 19 ของคู่มือ
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3.7 บันทึกการปฏิบัติงาน

การบั น ทึกการปฏิบั ติ ถือเป็นขั้นตอนของการ บันทึกการทางาน หรือการดาเนินงานของ
หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องกับ หนั งสื อ ส าหรับเป็นประโยชน์ในการประสานงาน และการให้ ข้อมูล ในการ
ดาเนินงาน โดยผู้ใช้กดที่ปุ่ม < บันทึกงาน > ระบบจะแสดงหน้าจอสาหรับป้อนคาสั่งการ หรือบันทึกการ
ทางาน โดยระบบจะแสดงบันทึกงานเดิมให้ทราบด้านล่าง และผู้ใช้ป้อนคาสั่งการ หรือบันทึกการปฏิบัติ
จากนั้นตอบ < ตกลง > เป็นการยืนยันการทางาน
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3.8 การส่งหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
การส่งงาน เป็นการส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างหน่วยงานต้นเรื่อง
(ผู้ส่ง) และ หน่วยงานปลายทาง (ผู้รับ) เพื่อให้หน่วยงานผู้รับสามารถรับหนังสือไปดาเนินการต่อทาง
ระบบฯ ได้ โ ดยผู้ ใ ช้ ง านเลื อ กรายการที่ ต้ อ งการส่ ง ด้ ว ยระบบฯ (คลิ ก ที่ เ ลขทะเบี ย น) จะเข้ า สู่ ห น้ า
รายละเอียดงาน และกดเลือก < ส่ง >

1. เลือกหน่วยงานที่ต้องการส่ง หากหน้าหน่วยงานเป็น + แสดงว่ายังมีหน่วยงานย่อยให้เลือก
หากเป็น - เป็นหน่วยที่ทาการเลือกส่งได้

2. กดเลือกหน่วยงาน ย้ายเข้า กล่อง << ส่งถึง >> โดย
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กล่องสีฟ้า ส่ ง ถึ ง -พร้ อ มต้ น ฉบั บ เป็ น การส่ ง โดยให้ ผู้ รั บ รอหนั ง สื อ ต้ น ฉบั บ (ตั ว
กระดาษ) ผู้รับ จะได้หนังสือเป็นสัญลักษณ์ รูปกระดาษสีฟ้า ในเมนูหนังสือ รอลงทะเบียน
กล่องสีฟ้า สาเนาถึง -พร้อมต้น ฉบับ เป็นการส่งโดยให้ ผู้รับ รอหนังสือต้นฉบับ (ตัว
กระดาษ) ผู้รับจะได้หนังสือเป็นสัญลักษณ์ รูปกระดาษสีฟ้า ในเมนูหนังสือ รอลงทะเบียน โดยเป็นการส่ง
ในลักษณะสาเนาถึง หรือ cc เพื่อทราบ
กล่องสีส้ม ส่งถึง -พร้ อมต้น ฉบับ เป็นการส่ งโดยให้ ผู้ รับ ไม่ต้องรอหนังสื อต้นฉบั บ
(ตัวกระดาษ) ผู้รับ จะได้หนังสือเป็นสัญลักษณ์ รูปกระดาษสีฟ้า ในเมนูหนังสือ รอลงทะเบียน
กล่องสีส้ม สาเนาถึง-พร้อมต้นฉบับ เป็นการส่งโดยให้ผู้รับ ไม่ต้องรอหนังสือต้นฉบับ
(ตัวกระดาษ) ผู้รับจะได้หนังสือเป็นสัญลักษณ์ รูปกระดาษสีฟ้า ในเมนูหนังสือ รอลงทะเบียน โดยเป็น
การส่งในลักษณะสาเนาถึง หรือ cc เพื่อทราบ
หากเลือกผิด สามารถกดชื่อหน่ วยงานที่ย้ายเข้าไป และกดปุ่ม <<ย้ายออก>> ได้ เมื่อเลือก
ถูกต้องเรีบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม <<ยืนยันส่ง>> เพื่อส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานปลายทาง

3.9 การดึงกลับหนังสือ
หลังจากเสร็จสิ้นการส่ง ผู้ส่งอาจทราบภายหลังว่าหนังสือที่ส่งไปแล้วนั้น ส่ งผิดหน่วยงาน หรือ
หนังสือไม่สมบูรณ์ ผู้ส่งสามารถดึงเรื่องกลับคืนมายังหน่วยงานของตนเองได้ แต่จะต้องดึงหนังสือกลับมา
ก่อนที่หน่วยงานผู้รับปลายทางจะทาการลงรับหนังสือ และให้เลขทะเบียน ซึ่งการดึงกลับสามารถทาได้ 2
วิธี คือ ตรวจสอบรายการส่งจากเมนู < รายการส่งหนังสือ > ที่หน้าหลัก หรือใช้เมนูค้นหา เพื่อ < ค้นหา
> งานส่งออก และ < ดึงกลับ >

โดยสังเกตได้จาก ช่องทะเบียน ยังคงเป็นเอกสารรูปกระดาษ (แสดงว่าผู้รับยังไม่ได้ท าการ
ลงทะเบียนรับ หากหน่วยผู้รับลงทะเบียนรับแล้ว จะเป็นตัวเลข ไม่สามารถดึงกลับได้)
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ใส่เหตุผลการดึงกลับ และกด < ตกลง >

3.10 การแก้ไขหนังสือ
ผู้รับสามารถแก้ไขหนังสือที่หน่วยงานตนเองเป็นผู้ป้อนข้อมูลได้ เช่นเดียวกับ ผู้ส่ง สามารถ
แก้ไขหนังสือที่หน่วยงานตนเองเป็นผู้สร้างขึ้นได้ หากพบว่ารายละเอียดหนังสือผิ ดพลาด โดยกดที่เมนู <
แก้ไข > เมื่อทาการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กด < ตกลง >
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3.11 การปิดงาน
เมื่อผู้ใช้งาน ดาเนินการหนังสือเสร็จสิ้น จะต้องทาการปิดงาน โดยหนังสือที่ถูกปิดแล้ว จะออก
จากเมนู หนังสือรอดาเนินการ โดยการ เลือกเมนู < ปิดงาน > ทีห่ น้าจอรายละเอียด และกด < ตกลง >

3.12 การยกเลิกหนังสือ
หนั ง สื อ ที่ ผู้ ใ ช้ จั ด ท าขึ้ น สามารถยกเลิ ก หนั ง สื อ ได้ โดยกดไปที่ < เลขทะเบี ย นหนั ง สื อ >
ที่ต้องการยกเลิก แล้วกดปุ่ม < ยกเลิก > และกด < ตกลง > จะมีสัญลักษณ์
ขึ้นหน้าเลขทะเบียน
หนังสือ การสั่งยกเลิกหนังสือ จะยังสามารถค้นหาการตรวจสอบได้

3.13 การลบหนังสือ
หนังสือที่ผู้ใช้ได้จัดทา (ออกเลขที่ในระบบไปแล้ว ยังไม่กดส่งหน่วยงานใด ๆ ) สามารถสั่งลบ
ออกจากทะเบียนได้ โดยกดปุ่ม < ลบหนังสือ > และกด < ตกลง > เพื่อยืนยันการลบหนังสือออกจาก
ทะเบียน เมื่อลบหนังสือแล้ว จะไม่สามารถค้นหาหนังสือนั้นได้อีก เลขทะเบีย นหนังสือที่ลบไปนั้นจะเป็น
เลขว่าง ผู้ใช้สามารถนาเลขทะเบียนที่ลบไปนั้นมาใช้ได้อีก โดยพิมพ์เลขทะเบียนนั้น ในช่องเลขทะเบียน
เช่นเดียวกับวิธีการแทรกเลขทะเบียน
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3.14 การค้นหาหนังสือ
หนังสือที่ได้รับมา และอยู่ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงหนังสือที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ที่ทา
การออกเลขทะเบียนแล้ว เมื่อต้องการค้นหาหนังสือสามารถทาได้โดยการกดเมนู < ค้นหา > ที่ เมนูหลัก
การค้นหาจะแบ่งเป็น
1. ค้นหาหนังสือ
2. ค้นหาหนังสือตามเงื่อนไข
3. ค้นหาหนังสือส่งออก
4. ค้นหาในเนื้อหาเอกสาร (ยังไม่ได้เปิดให้ใช้งาน)
เมนูค้นหาหนังสือ
เป็นหน้าจอสาหรับ ค้นหาหนังสื อที่ได้ลงทะเบียนรับแล้ว หรือออกเลขทะเบียนส่ งแล้ว โดย
รายการค้นหาจะเป็นรายการตามเงื่อนไขที่แบบฟอร์มกาหนด และจะแสดงข้อมูลเฉพาะในหน่วยงานของ
ผู้ใช้เท่านั้น โดยหัวข้อการค้นหา ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้ตามเงื่อนไขในแบบฟอร์ม โดยป้อนข้อมูลของ
หนังสือที่ต้องการค้นหา หรือ ผสมหลายส่วนของข้อมูลที่ทราบซึ่งข้อมูล ที่ค้น ถือว่าเกี่ยวข้องกัน แบบ
“และ, หรือ, ไม่ใช้” ซึ่งผู้ใช้จะต้องกาหนดเงื่อนไข ที่ใช้ในการค้นหา โดยเลือกระหว่าง และ หรือ ที่ปรากฏ
กรณีที่ไม่เลือกระบบจะกาหนดให้เป็นการค้นหาเงื่อนไขแบบ และ หลังจากป้อนข้อมูลที่ต้องการค้นหาแล้ว
ผู้ใช้กดปุ่ม < ตกลง > เพื่อสั่งการให้ระบบเริ่มค้นหา ซึ่งถ้ามีข้อมูลเข้าตามข้อกาหนดที่ค้นหา ระบบจะ
แสดงรายการที่พบให้ทราบ
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เมนูค้นหาหนังสือตามเงื่อนไข
เป็นการค้นหาเรื่องที่ผ่ านเข้ามาในตะกร้างานของหน่วยงานผู้ใช้ ซึ่งสามารถค้นหาได้ห ลาย
ตัวเลือก โดยป้อนข้อมูลของหนังสือที่ต้องการค้นหา หรือ ผสมหลายส่วนของข้อมูลที่ทราบซึ่งข้อมูลที่ค้น
ถือว่าเกี่ยวข้องกันแบบ “และ, หรือ” ซึ่งผู้ใช้จะต้องกาหนดเงื่อนไข ที่ใช้ในการค้ นหา โดยเลือกระหว่าง
และ หรือ ที่ปรากฏ กรณีที่ไม่เลือกระบบจะกาหนดให้เป็นการค้นหาเงื่อนไขแบบ และ หลังจากป้อนข้อมูล
ที่ต้องการค้นหาแล้ว ผู้ใช้กดปุ่ม < ตกลง > เพื่อสั่งการให้ระบบเริ่มค้นหา ซึ่งถ้ามีข้อมูลเข้าตามข้อกาหนด
ที่ค้นหา ระบบจะแสดงรายการที่พบให้ทราบ

การค้นหางานส่งออก
เป็นการค้นหาหนังสือที่ส่งออกไปหน่วยงานต่าง ๆ เช่นเดียวกับการแสดงรายการหนังสือในเมนู
รายการส่งหนังสือในหน้าหลัก แต่เมนูนี้ เมนูค้นหางานส่งออกนี้ เป็นเหมือนการค้นหาหนังสือในเมนู
รายการส่งหนังสือ

63

3.15 การติดตามการปฏิบัติงาน/การติดตามการทางาน
การทางานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในแต่ละขั้ นตอนที่ผู้ใช้ดาเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ
ระบบจะเก็บ ข้อมูลประวัติของเรื่ องตามขั้นตอนการดาเนินการไว้ ผู้ใช้สามารถติดตามหนังสื อได้จ าก
หน้าจอแสดงรายการหนังสือ (หนังสือระหว่างดาเนินการ, หนังสือรอลงทะเบียน, ทะเบียนงาน) หรือ จาก
หน้าจอรายละเอียดหนังสือ

เลือกที่ < เลขที่หนังสือ > จากหน้าแสดงรายการหนังสือ หรือ จากหน้ารายละเอียดหนังสือ
หลังจากกดที่เลขที่หนังสือแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอขั้นตอนการดาเนินการหนังสือ ตามหน่วยงานต่าง ๆ
ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการดาเนินการล่าสุด

1

2

3
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3.15.1 ดูบันทึกการปฏิบัติภายในหน่วยงาน
ระบบจะแสดงข้อมูลการทางานของหน่วยงาน การลงรับ/สร้างหนังสือ - รับต้นฉบับ
บันทึกงาน

.

3.15.2 ดูบันทึกการปฏิบัติงาน
ระบบจะแสดงข้อมูลการทางานให้ทุกขั้นตอนที่หนังสือผ่าน รวมทั้งการแก้ไขข้อมูล
หนั งสื อที่เกิดบั น ทึกการทางาน บั นทึกคาสั่ งการ ซึ่งในการแสดงผลระบบจะแจ้งวันที่และเวลา โดย
เรียงลาดับเหตุการณ์ที่เกิดก่อนหลัง รวมทั้งผู้ดาเนินการในแต่ละเหตุการณ์
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3.15.3 ดูบันทึกแบบตาราง
ระบบจะแสดงข้อมูลการทางานของหน่วยงาน การลงรับ/สร้างหนังสือ-รับต้นฉบับ

3.16 การพิมพ์รายงาน
ให้ผู้ใช้ พิมพ์รายงานออกจากระบบฯ ทุกวัน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน แทนทะเบียนหนังสือรับ
ทะเบียนหนังสือส่งเดิมที่เขียนด้วยมือ
เมนู < พิมพ์รายงาน > เป็นหน้าจอสาหรับพิมพ์รายงาน ของหนังสือที่สร้างเอง หรือรับจาก
หน่ ว ยงานอื่น โดยเรื่ องที่พิมพ์ นั้ น จะต้องเป็นเรื่อ งที่ผ่ านตะกร้ างาน หรือหน่ว ยงานของผู้ ใช้ เ ท่ า นั้ น
สามารถทาได้โดยการเข้าที่เมนู < พิมพ์รายงาน > ที่เมนูหลัก และป้อนเงื่อนไขของหนังสือที่ต้องการ
พิมพ์รายงาน เช่น เลขทะเบียนหนังสือ เลขที่หนังสือ วันเดือนปี อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วกดปุ่ม < ตกลง >
ระบบฯ จะแสดงรายงานออกมาในรูปแบบที่เลือก ได้แก่ Microsoft Word หรือ Microsoft Excel
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รูปแบบรายงาน ตามเมนูที่ปรากฏ
1. หนังสือรับ
พิมพ์รายงาน เรื่องที่เป็นหนังสือรับเข้า หรือลงรับเข้ามาใน
หน่วยงาน
2. หนังสือส่งออกภายใน
พิมพ์รายงาน เรื่องที่หน่วยงานสร้าง หรือออกเลขที่ภายใน
3. หนังสือส่งออกเพื่อเซ็นรับ พิ ม พ์ ร ายงาน เรื่ อ งที่ ส่ ง ไปยั ง หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ภายใน
หน่วยงาน
4. หนังสือส่งภายนอกองค์กร พิมพ์รายงาน เรื่องที่สร้างหรือออกเลขที่ส่งภายนอกองค์กร
5. พิมพ์รายงานตามประเภทหนังสือ พิมพ์รายงาน เฉพาะประเภทที่กาหนดเพิ่มเติม
ตัวอย่างรายงาน
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3.17 การโอนหนังสือข้ามปี
การโอนข้ามปี เป็นการคัดลอก ข้อมูลจากฐานข้อมูลปีเก่าที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ มายัง
ฐานข้อมูลปัจจุบัน ดังนั้น ในฐานข้อมูลปีปัจจุบัน จะมีข้อมูลหนังสือที่ลงรับ -ออกเลขในปีปัจจุบัน และ
หนังสือที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จในปีเก่าบางส่วน

เมื่ อ กดที่ เ มนู หนั ง สื อ รอลงทะเบี ย น หรื อ หนั ง สื อ ระหว่ า งด าเนิ น งานจะพบหนั ง สื อ ที่ ยั ง
ดาเนินการไม่เสร็จ เมื่อกดที่ทะเบียนหนังสือ ท่านจะเห็นว่าเมนูสั่งการเปิดให้ท่านบันทึกงาน ปิดงาน
เท่านั้น หากต้องการส่งหนังสือ หรือดาเนินการอย่างใดในหนังสือที่ค้างปีปฏิทิน ให้ทาการโอนงาน โดย
กดปุ่ม < โอนงาน > ดังภาพ

ระบบจะแสดงปีฐานข้อมูลปีปัจจุบัน ดังภาพ ให้ท่านกดปุ่ม < ตกลง > เพื่อโอนงานไปยังปี
ฐานข้อมูลปัจจุบัน
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บทที่ 4
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1. ประเด็นปัญหา : ในขั้นตอนการลงทะเบียนรับหนังสือ พบว่าการส่งหนังสือผ่านทางระบบฯ
ไม่ได้สแกนไฟล์เอกสารแนบมาด้วย จะดาเนินการอย่างไร
การแก้ไขปัญหา และการเสนอแนะ :
กรณีที่ 1 ผู้ส่ง ส่งหนังสือผ่านทางระบบฯ โดยระบุการส่งแบบแนบเอกสารมาพร้อมกับหนังสือ
นาส่ง (รูปกระดาษสีส้ม) แต่ เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่ได้แนบเอกสารมาในระบบฯ ให้ผู้รับดาเนินการ
แจ้งผู้ส่งให้ผู้ดาเนินการนาเข้าเอกสารเพิ่มเติมมาในระบบโดยทันที ทั้งนี้ เมื่อผู้ส่งแนบเอกสารเพิ่มเติม
เข้าระบบฯ แล้ว ระบบฯ จะทาการอัพเดตข้อมูลโดยอัตโนมัติ
กรณีที่ 2 ผู้ส่ง ส่งหนังสือผ่านทางระบบฯ โดยระบุการส่งแบบไม่แนบเอกสารเข้ามาในระบบฯ
(รูปกระดาษสีฟ้า) เมื่อผู้รับได้รับเอกสารตัวจริงที่เป็นกระดาษแล้ว ให้ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลการส่ง
หนังสือผ่านทางระบบฯ ที่เมนูหนังสือรอลงทะเบียน ว่าผู้ส่งได้จัดส่งข้อมูลการส่งหนังสือมาให้ทางระบบ
แล้วหรือยัง ถ้ามีข้อมูลในเมนูดังกล่าวแล้ว ให้ดาเนินการลงรับหนังสือตามปกติ เมื่อเขียนเลขทะเบียนรับ
ลงบนเอกสารแล้ ว ให้ ทาเอกสารมาสแกนพร้ อ มตั้ งชื่ อ ไฟล์ จากนั้นดาเนิน การตาม “เทคนิคในการ
ปฏิบัติงานระบบฯ : การแนบไฟล์เพิ่มเติม” ดังนี้
1. เข้าไปในเมนูรายละเอียดหนังสือ
2. กดที่อักษร A ตามภาพ
3. กดที่ปุ่ม Choose File และค้นหาชื่อไฟล์ที่ได้ทาการสแกนไว้
4. และกดปุ่มแนบเพิ่ม
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2. ประเด็นปัญหา : ในขั้นตอนการแนบเอกสาร สามารถแนบเอกสารได้ไม่เกิน 5MB ต่อหนังสือ
ราชการ 1 เรื่อง ซึ่งบางครั้งไม่เพียงพอเนื่องจากเอกสารแนบมีจานวนมาก
การแก้ไขปัญหา และการเสนอแนะ : กรณีเอกสารแนบมีขนาดเกินกว่า 5MB สามารถแยก
เอกสารแนบเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. แนบหนั ง สื อ น าส่ ง และเอกสารส าคั ญ เข้ า ในระบบ และด าเนิ น การส่ ง ผ่ า นหนั ง สื อ นั้ น
ทางระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิ กส์ โดยระบุในหมายเหตุถึงวิธีการจัดส่ งเอกสารแนบที่เหลื อเพื่ อ ให้
ผู้รับทราบถึงช่องทางเอกสารแนบอื่นเพิ่มเติมต่อไป
2. เอกสารแนบอื่ น ที่ไ ม่ส ามารถจั ดส่ ง ทางระบบสารบรรณอิเล็ ก ทรอนิ กส์ ไ ด้ ให้ จัดส่ ง ทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
3. ประเด็นปัญหา : การลงรับหนังสือกรณีที่ได้รับเป็นเอกสารและจะต้องนาเข้าระบบฯ เมื่อทาการ
ลงทะเบียนรับเข้าระบบฯ แล้ว และดาเนินการส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบฯ แล้ว แต่พบว่า
ผู้ลงรับ กรอกข้อมูลรายละเอียดหนังสือผิด จะดาเนินการแก้ไขอย่างไร
การแก้ไ ขปัญหา และการเสนอแนะ : ในระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์ เมื่อผู้ลงรับเป็น
ผู้ดาเนินการลงรับหนังสือฉบับนั้นเข้าระบบฯ ด้วยตนเอง ถึงแม้ว่าจะทาการส่งหนังสือผ่านระบบฯ ไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วยังคงสามารถแก้ไขหนังสือฉบับนั้นได้ ดังนี้
1. เลือกเมนู หนังสือรอดาเนินการ หรือเมนูค้นหา
2. ค้นหาหนังสือที่ต้องการแก้ไข
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3. เลือกหนังสือฉบับดังกล่าวเข้าไปยังหน้ารายละเอียด
4. เลือกเมนู แก้ไข ดาเนินการแก้ไขข้อมูล
5. กดตกลง
4. ประเด็นปัญหา : เมื่อหน่วยทาการลงทะเบียนรับหนังสือกรณีได้รับเป็นเอกสาร แต่ปรากฏว่ า
ระบบแจ้งเตือนว่า มีเอกสารเลขที่หนังสือดังกล่าว ในระบบแล้ว โดยหน่วยงานอื่นเป็นผู้ดาเนินการ
รับเข้าระบบ และต้องการรับเอกสารเรื่องนี้ต่อหรือไม่ จะต้องดาเนินการอย่างไร

การแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ : ให้ผู้รับทาการตรวจสอบว่า เลขที่หนังสือ และเรื่องที่
แสดงในกล่องข้อความในระบบฯ ตรงกับเอกสารที่เราได้รับหรือไม่ และตรวจสอบว่า หนังสือฉบับ
ดังกล่าว เรียน หัวหน้าหน่วยของผู้รับด้วยหรือไม่ หากข้อมูลถูกต้อง สามารถดาเนินการรับต่อได้เลย โดย
การกด ตกลง
5. ประเด็นปัญหา : กรณีการบันทึกข้อมูลช่อง “ถึง” กรณีได้รับเอกสารเป็นกระดาษ
การแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ : การบันทึกข้อมูล กรณีได้รับเอกสารเป็นกระดาษ ระบบ
จะบันทึกข้อมูลของหน่วยที่ทาการลงรับลาดับแรกเป็ นข้อมูลหลัก เพื่ออานวยความสะดวกกับหน่วยที่ลง
รับลาดับถัดไป ไม่ต้องบันทึกข้อมูลซ้า ฉะนั้น การบันทึกข้อมูลในช่อง “จาก” ให้ลงข้อมูลตามความเป็น
จริงในหนังสือ เช่น หากในหนังสือ เรียน ผบช.หรือตาแหน่งเทียบเท่า หรือ ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.
ให้ผู้ปฏิบัติบันทึกข้อมูลช่อง “จาก” เช่นเดียวกับหนังสือ
กรณี จาก ตร. ให้บันทึกข้อมูลช่อง “จาก” โดยใส่ “ตร.” ตามด้วย “(ยศ. ชื่อ-ชื่อสกุล(หรือฯ)
/ตาแหน่ง)” เพื่อให้ทราบว่า เป็นหนังสือจากผู้บังคับบัญชา ระดับ ตร. ท่านใด
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6. ประเด็นปัญหา : หากมีการร้องขอให้ สืบค้นหนังสือเรื่องหนึ่ง แต่เป็นหนังสือที่ดาเนินการในปี
ย้อนหลังจากปีปัจจุบัน จะดาเนินการสืบค้นอย่างไร
การแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ : การค้นหาหนังสือของปีย้อนหลัง สามารถดาเนินการได้
ดังนี้
1. ในหน้าเมนู หลัก
2. เลือกที่เมนู เปลี่ยนฐานข้อมูล (อยู่บริเวณเมนูด้านขวามือ)
3. ระบบจะขึ้นกล่องข้อความ ให้เลือกฐานข้อมูลของปีที่ต้องการค้นหาหนังสือ ให้เลือกปีที่
ต้องการค้นหาหนังสือฉบับนั้น
4. เมื่อเลือกแล้ว จะปรากฏหน้าจอหลัก ของฐานข้อมูลปีย้อนหลังที่เลือก สามารถเข้าไปค้นหา
หนังสือที่ต้องการได้
5. เมื่อดาเนินการค้นหาหนังสือเสร็จสิ้น ให้เลือ กเมนู เปลี่ยนฐานข้อมูล และเข้ากลับเข้าสู่
ฐานข้อมูลปีปัจจุบัน

7. ประเด็ น ปั ญ หา : ระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท างานผ่ า นระบบ Internet หากระบบ
Internet หรือระบบแม่ข่ายมีปัญหา หรือไม่สามารถใช้งาน Internet ได้ จะทาให้ไม่สามารถใช้งาน
ระบบฯ ได้ แต่หากมีเอกสารที่จาเป็นต้องดาเนินการในช่วงที่ระบบมีปัญหา จะดาเนินการอย่างไร
การแก้ไขปัญหา และการเสนอแนะ : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่ทางานผ่าน
เครือข่าย Internet หากช่วงเวลาใด Internet หรือเครื่องแม่ข่ายมีปัญหา จะทาให้ไม่สามารถใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ไม่ได้ยกเลิกการใช้
ทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือแต่อย่างใด เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบการรับ-ส่งหนังสือ จากรับ-ส่ง ลงสมุดทะเบียน
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รับ-ส่งหนังสือ เป็นการรับ -ส่ง ผ่านระบบฯ เท่านั้น ถ้ามีเอกสารที่จาเป็นเร่งด่วนต้องดาเนินการในช่วง
ระบบมีปัญหา ให้ดาเนินการดังนี้
แนวทางที่ 1 กรณีจาเลขที่หนังสือล่าสุดได้
- ลงทะเบียนรับ-ส่ง หรือออกเลขที่หนังสือด้วยเลขที่หนังสือลาดับต่อมาด้วยมือ ในสมุดทะเบียน
รับหนังสือ(สีน้าเงิน) พร้อมระบุวันที่ เวลา หมวดเอกสาร หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เอกสารสามารถ
ดาเนินการต่อไปได้ และภายหลังหากระบบฯ พร้อมใช้งานให้ดาเนินการลงทะเบียนรับ -ส่ง หรือออกเลขที่
หนังสือในระบบฯ ย้อนหลัง โดยเรียบลาดับตามการลงรับ -ส่งหนังสือในสมุดทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ และ
ดาเนินการต่อไปได้
แนวทางที่ 2 กรณีจาเลขที่หนังสือล่าสุดไม่ได้
- ติดต่อไปยั งผู้ ดูแลระบบ เพื่อสอบถามเลขที่ล่ าสุ ดจากฐานข้อมูล และดาเนินการตามแนบ
ทางที่ 1 ต่อไป
8. ประเด็นปัญหา : การติดตามผลการทางาน
การแก้ไขปัญหา และการเสนอแนะ : การติดตามผลการทางาน หมายถึงหนังสือที่ผู้รับหรือผู้
ส่งให้ความสนใจ และต้องการติดตามผลการทางานของหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นพิเศษ หนังสือที่ได้ติดตาม
จะปรากฏที่เมนู ติดตามผลการทางาน เมื่อเราต้องการตรวจสอบหนังสือ ต้องเข้าดู ข้อมูลที่เมนู ติดตาม
ผลการทางาน
ในระบบปัจจุบัน ยังไม่มีกล่องข้อความ (ป๊อปอัพ) หรือ เสียง แสดงการแจ้งเตือนหนังสือที่
ติดตามขึ้นอัตโนมัติ ยังคงต้องให้เข้าไปตรวจสอบหนังสือที่เมนู ติดตามผลการทางาน
9. ประเด็นปัญหา : หากหน่วยระดับ กองกากับการลงไป ต้องการมีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ต้องดาเนินการอย่างไร
การแก้ไขปัญหา และการเสนอแนะ สามารถติดต่อขอที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของ
หน่ ว ยได้ ที่ กลุ่ ม งานอิ น เตอร์ เ น็ ต กองก ากั บ การเทคโนโลยี ส ารสนเทศกลาง ส านั ก งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ สานักงานตารวจแห่งชาติ โทรศัพท์ 0 2205 2628

