
ขั้นตอนการปฏิบัติงานรบั-สงหนังสือราชการทางไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ปรบัปรุงครั้งที่ 1) 

…………………………………. 

การสงหนังสือทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และการลงนามในหนังสอืฉบับจริง 

 

นิยามศพัทเฉพาะ 
 อีเมล หมายถึง ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
 ระบบ e-Doc หมายถึง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส e-Document 
 อีเมลกลาง หมายถึง saraban@moj.go.th  
 ไลน OpenChat หมายถึง ไลน OpenChat หอง “สารบรรณกลาง สป.ยธ.” สามารถเขาหอง 
   ไดที่ QR Code น้ี  

 
(สำหรับผูปฏิบัติงานดานสารบรรณประจำหนวยงาน ๆ ละ ๓ ราย) 

 
   
๑. การปฏิบัติเม่ือไดรับอีเมลหนังสือจากหนวยงานภายนอกหรือสวนราชการในสังกัด สป.ยธ. 
 ๑.๑ เจาหนาทีส่ารบรรณกลางจะตรวจสอบหนังสือที่ไดรับในอีเมลกลางเพ่ือรับหนังสือในเวลาราชการ 
คือ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. หากเจาหนาที่ไดรับการประสานจากหนวยงานภายนอกวาไดสงอีเมลเรื่องดวน
นอกเวลาราชการ ใหแจงเจาหนาที่สารบรรณกลางที ่ไลน OpenChat ทนัทีที่ไดรับแจง เจาหนาทีส่ารบรรณกลาง
จะดำเนินการในสวนที่เกี่ยวตอไป 
  ๑.๒ ในกรณีทีห่นวยงานภายนอกสงหนังสือถึงปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือหนวยงานใน สป.ยธ. มาที่
อีเมลของหนวยงานหรืออีเมลของเจาหนาที่ ที่ไมใชอีเมลกลาง ใหผูที่ไดรับอีเมลทำการสงตอ (forward) ไปยัง
อีเมลกลาง เพ่ือเจาหนาที่สารบรรณกลางจะไดดำเนินการรับหนังสือในระบบ e-Doc และเจาหนาที่สารบรรณกลาง
จะเปนผูแจงกลับไปยังผูสงเพ่ือทราบที่อยูอีเมลกลางที่ถกูตองสำหรับการจัดสงครั้งตอไป 
 ๑.๓ เมื่อเจาหนาที่สารบรรณกลางไดรับอีเมลเรียบรอยแลวจะดำเนินการตอบกลับเพ่ือยืนยันไปยังผูสง
ดวยเน้ือหา ดังน้ี  

 



 ๑.๔ ในกรณีทีไ่ดรับอีเมลที่มช้ัีนความลับ เฉพาะในช้ันลับที่สุด ใหติดตอแจงผูสงใหสงอีกครั้งเปน
เอกสารตนฉบับจริง เมื่อผูสงรับทราบแลวใหดำเนินการลบอีเมลน้ันทิ้งทนัที เน่ืองจากหนังสือที่มีช้ันความลับ 
ในช้ันลับที่สุดน้ันไมอาจรับและสงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได 
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๒. การปฏิบัติในการสงหนังสือทางอีเมลไปยังหนวยงานภายนอกหรอืสวนราชการในสงักัด สป.ยธ. 

๒.1 สรางหนังสือนำ เรียน ปยธ. หรือผูบริหารที่กำกับดูแลหนวยงานของเจาของหนังสือในระบบ  
e-D0c เพ่ือพิจารณาลงนามในหนังสือขอ ๒.2 (เฉพาะกรณีที่เสนอ ปยธ.หรือผูบริหารที่กำกบัดูแลหนวยงานลงนาม 
สวนหนังสือที่ผูอำนวยการกอง/สำนัก ลงนามปฏิบัติราชการแทน ไมตองมีหนังสือนำก็ได) 

๒.2 สรางหนังสือเพ่ือให ปยธ. หรือผูบริหารที่กำกับดูแลหนวยงานเจาของหนังสือ ลงนาม ในระบบ  
e-Doc โดยเลือกผูออกเลขที่หนังสือและผูดำเนินการปลายทาง ดังน้ี 

 ๒.2.1 ผูออกเลขที่หนังสือ ใหเลือกเปน นางสาวศิริมา จงรักษ ตำแหนง เจาหนาที่สารบรรณ
กลาง สป. ดังน้ี 

 
 ๒.2.2 เลือก  “ผูดำเนินการปลายทาง” เปน สารบรรณกอง หรือ ธุรการกลุมงาน/ฝาย 

ของเจาของเรื่อง และแกไขขอความในชอง “เรียน” เปนหวัหนาสวนราชการ เชน 

 

  ๒.2.3 เมื่อสรางหนังสือเสร็จแลว ใหสงตรวจทานตามสายงานภายใน จากน้ันใหกด  

“สงตรวจทาน” ใหเลือกเปน ผูอำนวยการ/หัวหนาหนวยงานเปนผูตรวจหนังสือ เมื่อเห็นชอบตามหนังสือ  

ใหผูอำนวยการ/หัวหนาหนวยงานกด “สงตรวจทาน” ใหเลือกเปน เลขาฯ ของ ปยธ. หรือผูบริหารที่กำกับ

ดูแลหนวยงานเพ่ือเสนอลงนามในหนังสือตอไป 

  ๒.2.4 เมื่อ ปยธ. หรือผูบริหารที่กำกับดูแลหนวยงาน เห็นชอบลงนามเรียบรอยแลว 

เจาหนาที่สารบรรณกลางจะดำเนินการออกเลขที่หนังสือ จากน้ันหนังสอืจะถูกสงตอไปยังผูดำเนินการ

ปลายทางที่เลือกไว  

๒.๓ หนังสือประทับตรา ใหสรางหนังสือประทับตราในระบบ e-Doc โดยไมตองสรางหนังสือตามขอ  

๒.1 เลือกผูออกเลขทีห่นังสือตามขอ ๒.2.1 และเลอืกผูลงนามเปนผูอำนวยการกอง/หัวหนาหนวยงาน ตำแหนง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม สวนการระบุเรียนน้ัน ใหพิมพช่ือสวนราชการ โดยไมตองเลือก

ผูดำเนินการปลายทาง เชน 
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๒.๔ เมื่อเจาหนาที่สารบรรณกลางออกเลขในระบบแลวใหเจาของเรื่องดำเนินการโหลดไฟลหนังสือ

จากระบบ e-Doc เปนไฟลประเภท pdf หากมีสิ่งที่สงมาดวย เอกสารแนบหรือเรื่องเดิม ใหรวมไฟลใหตอเน่ือง

เปนไฟลเดียวกัน  

๒.๕ ต้ังช่ือไฟลเปนเลขอารบิก โดยเรียงตามลำดับดังน้ี ปพุทธศักราช_รหัสสวนราชการ_เลขที่หนังสือ 

(รหัสสวนราชการกระทรวงยุติธรรมตามเอกสารแนบทายภาคผนวก 7 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย

งานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ คือ MOJ) 

 

  
จากภาพดานบนก็จะไดช่ือไฟล 2564_MOJ02110_5010.pdf 

 
  ในกรณีที่การรวมไฟลใหตอเน่ืองเปนไฟลเดียวแลวไฟลมีขนาดมากกวา 15MB ใหทำการ 

แบงไฟล แล้วต้ังช่ือไฟล์ตามลำดับ ดังน้ี 

 ช่ือไฟล์ที่ ๑ 2564_MOJ2110_5010_1.pdf 

 ช่ือไฟล์ที่ ๒ 2564_MOJ2110_5010_2.pdf  
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 ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ของหนังสอือีกครั้ง แลวสงไฟลหนังสือไปยังไลน OpenChat เพ่ือ

เจาหนาที่สารบรรณกลางจะไดดำเนินการสงหนังสือของทานไปยังสวนราชการตามที่ระบุในหนังสือทางอีเมลกลาง

ตอไป ทั้งนี้ เจาหนาทีส่ารบรรณกลางจะดำเนินการสงอีเมลใหเฉพาะหนงัสือที่ไดรับไฟลจากหนวยงานเจา 

ของเรื่อง ดังนัน้จึงขอความกรุณาตรวจสอบไฟลเอกสารใหถูกตองกอนสงใหเจาหนาทีส่ารบรรณกลาง 

๒.๖ เมื่อเจาหนาที่สารบรรณกลางดำเนินการสงอีเมลเรียบรอยแลว จะแจงในไลนกลุมสารบรรณ  

เพ่ือทราบ ดังน้ี 

 
 

ทั้งน้ีเจาหนาที่สารบรรณกองหรือเจาของเรื่อง สามารถบันทึกความคิดเห็นในระบบ e-Doc ไวเปน

หลักฐานหรืออางอิงเมื่อดำเนินการสงหนังสือดังกลาวเรียบรอยแลว ดังตัวอยาง 

 
 

 ๒.๗ เจาหนาทีส่ารบรรณกลางจะดำเนินการสงหนังสือทางอีเมลในเวลาราชการ คือ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

หากเจาหนาที่ตองการสงหนังสือนอกเวลาราชการเฉพาะเรื่องดวน ใหแจงเจาหนาที่สารบรรณกลางที่ไลน 

OpenChat เพ่ือดำเนินการสงหนังสือทางอีเมลใหหนวยงานภายนอกตอไป 

 

 

3 

2 

1 
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  ๒.๘ วิธีการคนหาหนังสือ สามารถคนหาดวยวิธีการ ดังน้ี 

   ๒.๘.๑ สารบรรณกอง คนหาหนังสือไดจากเมนู “ทะเบียนหนังสือสง” แลวเลือกที่แท็บ  

“สงภายนอก” 

 

   ๒.๘.๒ เจาของเรื่อง/ผูสรางหนังสือ คนหาหนังสือไดจากเมนู “เอกสารดำเนินการแลว”  

 

  

๓. การแจงที่อยูอีเมลสำหรบัรับสงหนังสือราชการ 

 เพ่ือใหการรับสงหนังสือทางอีเมลเปนไปตามภาคผนวก ๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงาน

สารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอใหหนวยงานดำเนินการดังน้ี  

 ๓.๑ การรับสงหนังสือราชการภายนอกใหใชที่อยูอีเมลกลาง  เพ่ือหนวยงานภายนอกสามารถตอบกลับ

หนังสือ เวนแตเปนเอกสารทั่วไป เชน แบบตอบรับ แบบฟอรมตาง ๆ เอกสารเพ่ิมเติม ขอมูลเพ่ือการประสานหรือ

การประสานลวงหนา ฯลฯ  ที่ไมใชหนังสือราชการภายนอก  สามารถใชที่อยูอีเมลของหนวยงานเจาของเรื่องได 

 ๓.๒ การพิมพหนังสือราชการภายนอก ใหระบุที่อยูอีเมลเปนอีเมลกลางเทาน้ัน  ดังตัวอยางน้ี 

ตัวอยางการพิมพท่ีอยูอีเมลในหนังสือภายนอก 

  

 

 

 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
กองกลาง 
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๑๓๕ (กนิษฐา)  
โทรสาร. ๐ ๒๑๔๓ ๘๒๔๒  
อีเมล saraban@moj.go.th 
 

หน่วยงานเจา้ของเรื่อง 

อีเมลกลาง สป.ยธ. 
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๔. การเสนอหนังสือทีจ่ำเปนตองใชหนังสือฉบับจริง   

หนังสือที่มีความจำเปนตองใชฉบับจริง ใหดำเนินการ ดังน้ี 

๔.๑ หนังสือที่รฐัมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมลงนาม และหนังสือที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือผูบริหาร

กระทรวงยุติธรรมที่มีอำนาจ ลงนามถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ใหใชหนังสือฉบับจริงและใหปฏิบัติตามวิธี

และขั้นตอนเดิม  

๔.๒ หนังสือที่เสนอผูบริหาร มีขั้นตอนดังน้ี 

   ๔.๒.๑ สรางหนังสือในระบบ e-D0c เฉพาะหนังสือนำ เรียน ปยธ. หรือผูบริหารที่กำกับดูแล

หนวยงานของเจาของหนังสือ  

  ๔.๒.๒ หนังสือลงนามฉบับจรงิ จัดเขาแฟมเสนอ ปยธ. หรือผูบริหารที่กำกบัดูแลหนวยงาน โดย

หนาปกแฟมใหระบุรายละเอียดใหตรงกับหนังสือนำ ในขอ ๔.๒.๑ เชน เลขที่หนังสือ ช่ือเรื่อง วันเดือนป ช่ือและ

หมายเลขโทรศพัทของเจาของเรื่อง  เปนตน 

  ๔.๒.๓ หนังสือลงนามฉบับจรงิที่เปน “สำเนาคูฉบับ” การลงนามกำกับหรือลงนามผานทาย

หนังสือ ใหเจาของเรื่องพิมพช่ือผูลงนามกำกับหรือลงนามผานในหนังสือ และผูลงนามกำกับหรือลงนามผาน

ระบุความเห็นในระบบ e-Doc ของหนังสือในขอ ๔.๒.๑ วา "ไดตรวจสอบแลว" 

ตัวอยางการลงนามกำกับหรือลงนามผานใน “สำเนาคูฉบับ” 

 

 

 

 

   ๔.๒.๔ เมื่อ ปยธ. หรือผูบริหารที่กำกับดูแลหนวยงาน ลงนามในหนังสือ และเจาหนาที่สารบรรณ

กลางออกเลขเรียบรอยแลว เจาหนาที่สารบรรณกลางจะดำเนินการแจงแฟมงานออกในไลน OpenChat จากน้ันให

เจาหนาที่สารบรรณของหนวยงานสแกนหนังสือพรอมเรื่องเดิมและหรือเอกสารแนบ (ถามี) ใหเปนไฟลเดียวกัน 

จากน้ันดำเนินการตามขอ ๒.๕ เพ่ือใหเจาหนาที่สารบรรณกลางดำเนินการสงอีเมลตอไป  

    

 

 รวิวรรณ   ตรวจ/แก 

 วราภรณ   ตรวจ/แก 

 ฉัตรปวีณ   ทาน 

 กนิษฐา   ราง/พิมพ 


