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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
เพื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบันที่มีการปฏิบัติงานสารบรรณดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
และเปนการสอดคลองกับการบริหารราชการแนวทางใหมที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ ความคุมคา และการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สมควรวางระบบงานสารบรรณใหเปนการดําเนินงานที่มีระบบ มีความรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ และลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรี วาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๕ ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวย
การรักษาความลับของทางราชการ กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณไวเปนอยางอื่น ใหถือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย หรือระเบียบวาดวยการนั้น”
ขอ ๔ ใหเพิ่ม นิยามคําวา “อิเล็กทรอนิกส” และคําวา “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส”
ระหวางนิยามคําวา “หนังสือ” และ “สวนราชการ” ในขอ ๖ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
““อิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา
หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธีการทางแสง วิธีการ
ทางแมเหล็ก หรืออุปกรณที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชวิธีตาง ๆ เชนวานั้น
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“ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การรับสงขอมูลขาวสารหรือหนังสือผานระบบสือ่ สาร
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส””
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๙ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรี วาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๙ หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก
๙.๑ หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ
๙.๒ หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือที่มีไปถึง
บุคคลภายนอก
๙.๓ หนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ
๙.๔ เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ
๙.๕ เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ
๙.๖ ขอมูลขาวสารหรือหนังสือที่ไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส”
ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ ๒๗ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๗ หนังสืออื่น คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่เพื่อเปนหลักฐานในราชการ ซึ่งรวมถึงภาพถาย ฟลม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ และ
สื่อกลางบันทึกขอมูลดวย หรือหนังสือของบุคคลภายนอก ที่ยื่นตอเจาหนาที่ และเจาหนาที่ไดรับเขาทะเบียน
รับหนังสือของทางราชการแลว มีรูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง กรม จะกําหนดขึ้นใชตามความเหมาะสม
เวนแตมีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องใหทําตามแบบ เชน โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐาน
การสืบสวนและสอบสวน และคํารอง เปนตน
สื่อกลางบัน ทึกขอมูลตามวรรคหนึ่ง หมายความถึง สื่อใด ๆ ที่อาจใชบันทึกขอมูลไดดวย
อุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส เชน แผนบันทึกขอมูล เทปแมเหล็ก จานแมเหล็ก แผนซีดี-อานอยางเดียว
หรือแผนดิจิทัลอเนกประสงค เปนตน”
ขอ ๗ ใหยกเลิกความในขอ ๒๙ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
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“ขอ ๒๙ การติดตอราชการนอกจากการจะดําเนิน การโดยหนังสือที่เปน เอกสารสามารถ
ดําเนินการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสได
ในกรณีที่ติดตอราชการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ใหผูสงตรวจสอบผลการสงทุกครั้ง
และใหผูรับแจงตอบรับ เพื่อยืนยันวาหนังสือไดจัดสงไปยังผูรับเรียบรอยแลว และสวนราชการผูสง
ไมตองจัดสงหนังสือเปนเอกสาร เวนแตกรณีเปนเรื่องสําคัญจําเปนตองยืนยันเปนเอกสาร ใหทําเอกสาร
ยืนยันตามไปทันที
การสงขอความทางเครื่องมือสื่อสาร เชน โทรเลข วิทยุโทรเลข โทรพิมพ โทรศัพท วิทยุสอื่ สาร
วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน เปนตน ใหผูรับปฏิบัติเชนเดียวกับไดรับหนังสือ ในกรณีที่จําเปน
ตองยืนยันเปนหนังสือใหทําหนังสือยืนยันตามไปทันที
การสงขอความทางเครื่องมือสื่อสารซึ่งไมมีหลักฐานปรากฏชัดแจง เชน ทางโทรศัพท วิทยุสื่อสาร
วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน เปนตน ใหผูสงและผูรับบันทึกขอความไวเปนหลักฐาน”
ขอ ๘ ใหยกเลิกความในขอ ๓๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๓๕ หนังสือรับ คือ หนังสือที่ไดรับเขามาจากภายนอก ใหเจาหนาที่ของหนวยงาน
สารบรรณกลางปฏิบัติตามที่กําหนดไวในสวนนี้
การรับหนังสือที่มีชั้นความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ใหผูใชงานหรือผูปฏิบัติงานที่ไดรับการแตงตั้งใหเขาถึงเอกสารลับแตละระดับ เปนผูรับผานระบบการรักษา
ความปลอดภัย โดยใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ”
ขอ ๙ ใหยกเลิกความในขอ ๔๑ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๔๑ หนังสือสง คือ หนังสือที่สงออกไปภายนอก ใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวในสวนนี้
การสงหนังสือที่มีชั้น ความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ใหผูใชงานหรือผูปฏิบัติงานที่ไดรับการแตงตั้งใหเขาถึงเอกสารลับแตละระดับ เปนผูสงผานระบบการรักษา
ความปลอดภัย โดยใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ”
ขอ ๑๐ ใหยกเลิกความในขอ ๕๗ ขอ ๕๘ และขอ ๕๙ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
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“ขอ ๕๗ อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวา ๑๐ ป เวนแตหนังสือดังตอไปนี้
๕๗.๑ หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับ ใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวาดวย
การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ
๕๗.๒ หนังสือที่เปนหลักฐานทางอรรถคดี สํานวนของศาลหรือของพนักงาน
สอบสวนหรือหนังสืออื่น ใดที่ไดมีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกําหนดไวเปนพิเศษแลว การเก็บ
ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนวาดวยการนั้น
๕๗.๓ หนังสือที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรทุกสาขาวิชา และมีคุณคาตอการศึกษา
คนควา วิจัย ใหเก็บไวเปนหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรของชาติตลอดไป หรือตามที่สํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ กรมศิลปากร กําหนด
๕๗.๔ หนังสือที่ไดปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลว และเปนคูสําเนาที่มีตนเรื่องจะคนได
จากที่อื่นใหเก็บไวไมนอยกวา ๕ ป
๕๗.๕ หนังสือที่เปนเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไมมีความสําคัญ และเปนเรื่องที่เกิดขึ้น
เปนประจําเมื่อดําเนินการแลวเสร็จใหเก็บไวไมนอยกวา ๑ ป
๕๗.๖ หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้ผูกพัน
ทางการเงินที่ไมเปนหลักฐานแหงการกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงิน
รวมถึงหนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้ผูกพันทางการเงินที่หมด
ความจําเปนในการใชเปนหลักฐานแหงการกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงิน
เพราะไดมีหนังสือหรือเอกสารอื่นที่สามารถนํามาใชอางอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสารดังกลาวแลว
เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบแลวไมมีปญหา และไมมีความจําเปนตองใชประกอบ
การตรวจสอบหรือเพื่อการใด ๆ อีก ใหเก็บไวไมนอยกวา ๕ ป
หนังสือเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งเห็นวาไมมีความจําเปนตองเก็บไวถึง ๑๐ ป หรือ ๕ ป แลวแตกรณี
ใหทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ขอ ๕๘ ทุกปปฏิทินใหสวนราชการจัดสงหนังสือที่มีอายุครบ ๒๐ ป นับจากวันที่ไดจัดทําขึน้
ที่เก็บไว ณ สวนราชการใด พรอมทั้งบัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
กรมศิลปากร ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปถัดไป เวนแตหนังสือดังตอไปนี้

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๙๙ ง

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๔๘

๕๘.๑ หนังสือที่ตองสงวนเปน ความลับใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวาดวย
การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ
๕๘.๒ หนังสือที่มีกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบที่ออกใชเปนการทั่วไปกําหนดไว
เปนอยางอื่น
๕๘.๓ หนังสือที่สวนราชการมีความจําเปนตองเก็บไวที่สวนราชการนั้นใหจัดทําบัญชี
หนังสือครบ ๒๐ ปที่ขอเก็บเอง สงมอบใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร
ขอ ๕๙ บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป และบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปที่ขอเก็บเอง อยางนอย
ใหมีตนฉบับและสําเนาคูฉบับ เพื่อใหสวนราชการผูมอบและสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร
ผูรับมอบยึดถือไวเปนหลักฐานฝายละฉบับ
๕๙.๑ บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ใหจัดทําตามแบบที่ ๒๑ ทายระเบียบ
โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๕๙.๑.๑ ชื่อบัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ประจําป ใหลงตัวเลขของ
ปพุทธศักราชที่จัดทําบัญชี
๕๙.๑.๒ กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี
๕๙.๑.๓ วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่จัดทําบัญชี
๕๙.๑.๔ แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี
๕๙.๑.๕ ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่สงมอบ
๕๙.๑.๖ รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ
๕๙.๑.๗ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ
๕๙.๑.๘ ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ
๕๙.๑.๙ เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ
๕๙.๑.๑๐ เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่อง
ใหลงสรุปเรื่องยอ
๕๙.๑.๑๑ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)
๕๙.๑.๑๒ ลงชื่อผูมอบ ใหผูมอบลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและนามสกุล
ดวยตัวบรรจงพรอมทั้งลงตําแหนงของผูมอบ

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๙๙ ง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๔๘

๕๙.๑.๑๓ ลงชื่อผูรับมอบ ใหผูรับมอบลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและนามสกุล
ดวยตัวบรรจงพรอมทั้งลงตําแหนงของผูรับมอบ
๕๙.๒ บัญชีหนังสือครบ ๒๐ ป ที่ขอเก็บเอง ใหจัดทําตามแบบที่ ๒๒ ทายระเบียบ
โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๕๙.๒.๑ ชื่อบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปที่ขอเก็บเองประจําป ใหลงตัวเลขของ
ปพุทธศักราชที่จัดทําบัญชี
๕๙.๒.๒ กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี
๕๙.๒.๓ วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่จัดทําบัญชี
๕๙.๒.๔ แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี
๕๙.๒.๕ ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่ขอเก็บเอง
๕๙.๒.๖ รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ
๕๙.๒.๗ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ
๕๙.๒.๘ ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ
๕๙.๒.๙ เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่อง
ใหลงสรุปเรื่องยอ
๕๙.๒.๑๐ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๘
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

