คำถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions: FAQ)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

คำถามทั่วไป
คำถาม ส่วนราชการมีหน้าที่ตามระเบียบงานสารบรรณฉบับใหม่ อะไรบ้าง?
คำตอบ
ก. ตั้งแต่ 26 พ.ค. 2564
1.
ตระเตรียมดำเนินการต่าง ๆ ให้พร้อมสำหรับดำเนินการตาม ข. และ ค. (หรือ ง. ด้วยก็ได้) อาทิ
1.1. การเตรียมการจัดให้มี “email address กลาง” ของหน่วยงาน สำหรับใช้รับและส่งหนังสือราชการ
1.2. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานสารบรรณด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ เช่น
อบรมการใช้อีเมลรับส่งหนังสือ อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel สำหรับทำทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
ข. ตั้งแต่ 23 ส.ค. 2564
2.
จัดให้มี “email address กลาง” ของหน่วยงานตามรูปแบบที่กำหนดในข้อ 1 ภาคผนวก 7 (ชื่อต้องนำด้วย “saraban” ตาม
ด้วย domain name ของหน่วยงาน) แล้วเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3.
จัดให้มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานสารบรรณกลางทำหน้าที่รับและ/หรือส่งอีเมลตาม 2. (รวมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่มีอำนาจรับ และหรือ
ส่ง หนังสือลับหรือลับมาก ทางอิเล็กทรอนิกส์)
4.
เมื่อมี 2. และ 3. แล้วให้แจ้ง email address กลางดังกล่าว รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อเจ้าหน้าที่ตาม 3. ได้ ไปยัง สพร.
(DGA) เพื่อรวบรวมเผยแพร่ใน online directory ต่อไป (ถ้าทราบแน่นอนก่อน 23 ส.ค. 2564 จะแจ้งก่อนก็ได้)
5.
การติดต่อราชการให้ดำเนินการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (หมายความรวมถึงอีเมล) เป็นหลัก (การใช้เอกสาร กระดาษ
และส่งไปรษณีย์ เป็นข้อยกเว้นในกรณีเรื่อง “ลับที่สุด” หรือมีเหตุจำเป็นอื่น)
5.1. เมื่อส่งหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วต้องตรวจสอบผลการส่งทุกครั้ง (ทั้งนี้ การส่งหนังสือราชการต้องใช้ email
address กลางตาม 2. เท่านั้น)
5.2. เมื่อได้รับหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วต้องแจ้งตอบกลับ (reply) ว่าได้รับแล้ว ทุกครั้ง (ตั้ง Auto Reply ก็ได้)
5.3. กรณีหน่วยงานไม่มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะ การติดต่อราชการโดยใช้อีเมล ให้ปฏิบัติตามภาคผนวก 7
5.4. กรณีหน่วยงานมีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะ การติดต่อราชการโดยระบบดังกล่าว ให้เป็นไปตามภาคผนวก
6
6.
กำหนดจำนวนครั้งและเวลาที่เจ้าหน้าที่ตาม 3. ต้องตรวจสอบหนังสือราชการที่ได้รับทาง email address กลางตาม 2. (ซึ่งต้อง
ไม่น้อยกว่าวันละ 2 ครั้ง อย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงเช้า และ 1 ครั้งในช่วงบ่าย) (จะบ่อยกว่านั้น หรือ monitor เป็นระยะตลอดวัน
ก็ได้)
7.
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำรองข้อมูล (backup) หนังสือราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ค. ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565
8.
การจัดทำทะเบียนและบัญชีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ต้องดำเนินการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (และไม่ต้องทำเป็นรูปเล่มหรือกระดาษให้
เป็นการซ้ำซ้อนอีก)
8.1. ทะเบียนหนังสือรับ
8.2. ทะเบียนหนังสือส่ง
8.3. บัญชีหนังสือส่งเก็บ
8.4. ทะเบียนหนังสือเก็บ
8.5. บัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ ปี
8.6. บัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปีที่ขอเก็บเอง
8.7. บัญชีฝากหนังสือ และ
8.8. บัญชีหนังสือขอทำลาย
ง. จะทำหรือไม่ก็ได้ และจะทำเมื่อไหร่ก็ได้
9.
กำหนดระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานนั้นถือเป็นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และใช้ในการปฏิบัติราชการได้
เป็นการเพิ่มเติม เช่น แอปพลิเคชัน Microsoft Teams หรือกลุ่มไลน์ทางการของหน่วยงาน เป็นต้น
10.
กรณีมีปัญหาหรืออุปสรรคทางเทคนิคเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น ขอ email address กลาง, digital signature
ฯลฯ) ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจาก สพร. (DGA) หรือ สพธอ. (ETDA) ได้
คำถาม ส่วนราชการจะแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางกลางสำหรับการรับและการส่งหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ไปยังสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน) ตามข้อ 89/1 ได้อย่างไร
คำตอบ
1. กรณีหน่วยงานกำหนด Email Address เอง หน่วยงานสามารถทำหนังสือราชการแจ้งมาที่ สพร. อย่างเป็นทางการ โดยส่งไฟล์หนังสือมาที่
saraban@dga.or.th จากนั้น สพร. จะส่งหนังสือเป็นการภายในไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เมื่อตรวจสอบแล้ว พบว่า Email Address ที่แจ้งมา มี
รูปแบบที่ถูกต้องตามภาคผนวก ๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ จะเผยแพร่ Email
Address ที่แจ้งมาทางเว็บไซต์ของ สพร. ที่ https://www.dga.or.th/document-sharing/dga-3263/mailgothai/ โดยจะปรับปรุงข้อมูล
ประมาณวันละ ๒ รอบ คือ รอบเช้าและรอบบ่าย
a. ในกรณีที่พบว่า Email Address ที่แจ้งมายังไม่ถูกต้องตามภาคผนวก ๗ สพร. จะติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเพื่ออธิบาย
เกี่ยวกับโครงสร้างหรือวิธีการกำหนด Email Address ที่ถูกต้องให้หน่วยงานได้รับทราบ ในบางกรณีอาจช่วยติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานที่ทำหน้าที่สร้าง Email Address ของกรมหรือกระทรวง เพื่อทำความเข้าใจหรือตอบข้อซักถามจนกระจ่าง
หลังจากนั้น เมื่อหน่วยงานกำหนด Email Address ใหม่ที่ถูกต้องแล้ว สามารถใช้ Email Address ใหม่ที่ถูกต้องนั้น ส่งข้อความ
มาแจ้ง สพร. ได้โดยไม่จำเป็นต้องทำหนังสือราชการมาใหม่
b. หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานระดับกรม สามารถแจ้ง Email Address ของหน่วยงานในสังกัดไม่ว่าจะเป็น สำนัก/กอง/ศูนย์
หรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดหรืออำเภอ มาพร้อมกันในคราวเดียวก็ได้ หน่วยงานที่ดำเนินการในลักษณะนี้ เช่น สำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม แจ้ง Email Address ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด มา
ให้ สพร. รับทราบและเผยแพร่ในคราวเดียวกัน
2. กรณีหน่วยงานต้องการให้ สพร. สร้างอีเมลให้ กรณีนี้เกิดขึ้นไม่มากนักสำหรับหน่วยงานของรัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า สามารถติดต่อ

ประสานงานมาที่ สพร. เพื่อขอใช้บริการ MailGoThai สำหรับงานสารบรรณได้ โดยกรอกแบบฟอร์มขอใช้งานตามปกติ และให้ผู้บริหาร
ระดับผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปลงนาม แล้วส่งเอกสารมาที่ contact@dga.or.th
โดย สพร. จะสร้างชื่อโดเมนให้เป็นโดเมนย่อยของบริการ MailGoThai คือ มีคำว่า @mail.go.th ต่อท้ายเสมอ เช่น E mail Address ของ
กรมราชทัณฑ์ กำหนดเป็น saraban@doc.mail.go.th เป็นต้น
คำถาม ส่วนราชการสามารถดูที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของหน่วยงานของรัฐทั้งหมดได้ที่ใด
คำตอบ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้มีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้แล้ว ที่ URL นี้
https://www.dga.or.th/document-sharing/dga-3263/mailgothai/ และสามารถเข้าถึงได้ในแบบ machine readable ได้ ที่นี่
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FrdvFwWmBzlfK5dbsyGvYA9vDuEyb27D0yMaaxgLw_g/edit#gid=0

คำแนะนำเชิงเทคนิค
ถาม หากส่วนราชการยังไม่มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ส่วนราชการ ต้องดำเนินการอย่างใด
คำตอบ ส่วนราชการต้องดำเนินการตามข้อ ๘๙/๑ กล่าวคือ “อย่างน้อยต้องมีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง
สําหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของส่วนราชการนั้น”
ถาม หากส่วนราชการมีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงอยู่กับระบบสนับสนุนการ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(e-CMS) ของ สพร. อยู่แล้ว ส่วนราชการ ต้องดำเนินการใดเพิ่มหรือไม่
คำตอบ ส่วนราชการต้องจัดให้มีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสําหรับการรับและการส่งหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการนั้น ตามภาคผนวก ๖
ข้อ ๑ เพื่อใช้สำหรับรับส่งหนังสือ กับส่วนราชการอื่นที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยน ข้อมูลฯ (e-CMS)
ถาม หากส่วนราชการกำลังจะพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาใหม่ ส่วนราชการยังจำเป็นต้องเชื่อมโยงอยู่กับระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ระหว่าง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-CMS) ของ สพร. หรือไม่
คำตอบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ส่วนราชการ ต้อง จัดให้มีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง
สําหรับการรับและการส่งหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการนั้น ตามภาคผนวก ๖ ข้อ ๑
ดังนั้น สพร. จึงขอแนะนำให้ส่วนราชการที่จะพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นมาใหม่ หรือปรับปรุงะระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เดิม ให้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว และพัฒนาระบบสารบรรณฯ ให้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในการรับ และส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับส่วน
ราชการอื่น ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะครอบคลุม ทั้งส่วนราชการที่เชื่อมโยงกับระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยน ข้อมูลฯ (e-CMS) และส่วนราชการที่ไม่
ได้เชื่อมโยงกับระบบดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ส่วนราชการอาจเชื่อมระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่าง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-CMS) ของ สพร. เป็นทางเลือก
เพิ่มเติมด้วย ก็ได้
ถาม ส่วนราชการจะขอจดโดเมนตามชื่อที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ของภาคผนวก 7 ได้อย่างไร
คำตอบ
1. ตรวจสอบกับหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานหรือส่วนกลางก่อนว่า หน่วยงานของท่านมี Domain เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์นี้
เรียบร้อยแล้วหรือไม่

2. ถ้าหน่วยงานไม่เคยมี Domain ประจำหน่วยงานกลางมาก่อน จะต้องดำเนินการร้องขอการจดทะเบียน Domain กับผู้ให้บริการ โดยถ้า
เป็นการจดทะเบียนสำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน (ที่มีการใช้ Domain .go.th .co.th และ .or.th ตามลำดับ) ให้
ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 17 ธันวาคม 2545 https://www.thnic.co.th/doc/cab17dec45.pdf และถ้าเป็นการจดทะเบียน
สำหรับหน่วยงานภายใต้กองทัพไทยต้องได้รับรองการจะทะเบียน Domain (ที่มีการใช้ Domain .mi.th) จากกรมการทหารสื่อสาร กอง
บัญชาการกองทัพไทย
3. ตัวอย่างของผู้ให้บริการรับจดทะเบียน Domain อาทิ thnic.co.th, dotarai.co.th, domain.z.com, siamdomain.com เป็นต้น
4. ในการจดทะเบียน Domain ของหน่วยงานรัฐจำเป็นต้องยื่นเอกสารหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณา และมีค่าธรรมเนียรายปีที่แตกต่าง
กัน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากผู้ให้บริการโดยตรง อาทิ https://www.thnic.co.th/th/policy/#goth ในกรณีของ thnic.co.th
เมื่อส่วนราชการจดโดเมนแล้ว นอกจากจะสามารถนำโดเมนดังกล่าวมาใช้เพื่อจัดทำ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของหน่วยงานตาม
ระเบียบสารบรรณฯ ได้แล้ว ยังสามารถนำโดเมนดังกล่าวไปใช้ในการจัดทำเว็บไซต์ของส่วนราชการได้อีกด้วย
คำถาม กรณีที่ส่วนราชการมีที่อยู่อีเมลกลางแล้ว แต่รูปแบบไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ภาคผนวก 7 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 หน่วยงานควรทำอย่างไร
คำตอบ ส่วนราชการควรสร้างอีเมลกลางใหม่ที่มีรูปแบบตามที่กำหนดในข้อ 1 ของภาคผนวก 7 ฯ ทั้งนี้ ส่วนราชการอาจตั้งค่าส่งอีเมล์ต่ออัตโนมัติ
(Auto Forward) ให้อีเมลที่ส่งเข้าอีเมลกลางเดิม ของส่วนราชการถูกส่งต่อไปยังอีเมลกลางใหม่โดยอัตโนมัติ หรือตั้งค่าตอบกลับอัตโนมัติ (Auto Reply)
ให้ผู้ส่งหนังสือไปยังอีเมลกลางเดิมให้ส่งหนังสือไปยังอีเมลกลางใหม่ที่ถูกต้อง ก็ได้
ทั้งนี้ ผู้ให้บริการระบบอีเมล บางราย (Email Server) เช่น ระบบเมลกลางภาครัฐที่ให้บริการโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) อาจอนุญาตให้ท่านกำหนด Email Alias สำหรับอีเมลกลางเดิมได้ เช่น กำหนดให้ saraban@opdc.go.th เป็น Alias สำหรับอีเมลกลางเดิม
nr1200@opdc.go.th เป็นต้น (ดูภาพข้างล่าง) ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลกับผู้ให้บริการระบบอีเมล ของส่วนราชการท่านเพิ่มเติม

คำถาม ถ้าปัจจุบันหน่วยงานมีการมีการใช้ อีเมล @saraban.mail.go.th อยู่แล้วจะต้องทำอย่างไร

คำตอบ
1. ถ้า อีเมล ภายใต้ Domain ของหน่วยงาน เป็น อีเมล บนระบบอีเมลกลางภาครัฐ ที่ สพร. ให้บริการอยู่ ให้ดำเนินการเปิดเคสผ่าน DGA
Contact Center (contact@dga.or.th) เพื่อดำเนินการย้ายข้อมูลจดหมายเดิมไปที่อยู่ใหม่ ยกตัวอย่าง ร้องขอการย้ายช้อมูลจดหมายเก่า
ทั้งหมดจาก dga@saraban.mail.go.th ไปที่ saraban@dga.or.th
2. ถ้า อีเมล์ ภายใต้ Domain ของหน่วยงาน เป็น อีเมล บนระบบอีเมลกลางภาครัฐ ที่ สพร. ให้บริการอยู่ แต่ชื่อนำหน้า @ ไม่ใช่ saraban ให้
ร้องขอไปที่ Mail admin ของหน่วยงานเพื่อสร้างอีเมล์ Alias ที่ใช้ชื่อนำหน้า @ ว่า saraban จากนั้นให้ดำเนินการตามข้อ XXX (อ้างไปยัง
ข้อที่ดำเนินการเรื่อง Alias mail)
3. ถ้า อีเมล ภายใต้ Domain ของหน่วยงาน เป็น อีเมล บนระบบอีเมล ที่ไม่ใช่ระบบอีเมลกลางภาครัฐ ที่ สพร. ให้บริการอยู่ หน่วยงานจะต้อง
Export ข้อมูลจดหมายออกมาเป็นไฟล์นามสกุล PST เพื่อนำไป Import เข้าที่ อีเมล ใหม่ ภายใต้ Domain ของหน่วยงาน โดยมีขั้นตอน
คร่าวๆบนการทำงานของ Outlook ดังนี้
a. คลิกที่เมนู “File”

b. เลือกหัวข้อ “Open & Export” ตามด้วยคลิก “Import/Export”

c.

จะปรากฏหน้า Import and Export Wizard ให้เลือก “Export to a file” จากนั้นกด “Next”

d. ต่อมาให้เลือก “Outlook Data File (.pst)” และกด “Next”

e. จากนั้น ให้คลิกที่อีเมล์ (ตามรูปตัวอย่าง) และเลือก “Include SubFolders” เสร็จแล้วกดปุ่ม “Next”

f.

ต่อมาเลือกที่จัดเก็บไฟล์ ที่ “Browse..” พร้อมกำหนดชื่อไฟล์ตามที่ต้องการ โดยจะมีนามสกุล .pst และกดเลือก รายการที่
ต้องการ
● Replace duplicates with item exported คือ แทนที่รายการที่มีอยู่แล้วด้วยการบันทึกซ้ำ
● Allow duplicate items to be created คือ อนุญาตให้รายการที่ซ้ำกันถูกสร้างขึ้น

● Do not export duplicate items คือ อย่าส่งออกรายการที่ซ้ำกัน

g.

จะมีหน้าต่าง Create Outlook Data File สำหรับให้ใส่รหัสผ่านของไฟล์ที่ทำการ Backup เก็บไว้ที่เครื่อง เมื่อสร้างรหัสผ่าน
เสร็จแล้ว ให้กด “OK”

h. จากนั้น Outlook จะให้ใส่รหัสผ่านที่ได้สร้างไว้ตามข้อ 7. ใส่รหัสผ่านเสร็จแล้ว กด “OK” เสร็จสิ้นขั้นตอน

i.

ตรวจสอบไฟล์ และขนาดจาก Folder ที่เราเลือกจัดเก็บตามข้อ 6.

ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
คำถาม โดเมนคืออะไร
คำตอบ DNS (Domain Name System) หรือ ระบบชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ต คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีคอมพิวเตอร์ทั่วโลกจำนวนมากเชื่อม
ต่อกัน โดยแต่ละเครื่องในระบบ อินเตอร์เน็ตมีระเบียบวิธีสื่อสารระหว่างกันได้ด้วย Internet Protocol (IP) และอ้างอิงถึงกันและกันจากชุดหมายเลข
Internet Protocol (IP address) ซึ่งเป็นชุดหมายเลขที่จำเป็นต้องกำหนดให้มีประจำแต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์ใน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีลักษณะเป็น
กลุ่มตัวเลข 4 กลุ่มประกอบกันที่คั่นด้วยดอท เช่น 203.151.17.31 และไม่ซ้ำกันในแต่ละเครื่องเพื่อให้การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์มีการ อ้างอิงไปยัง

แต่ละเครื่องได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
เนื่องจากปริมาณคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายมีแนว โน้มเพิ่มขึ้นมาก ทำให้การจะเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นั้นผ่าน
ทางการจดจำหมายเลขเครื่องเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับผู้ใช้ (end user) จึงเกิดระบบโดเมนเนม (Domain Name System) หรือเรียกโดยย่อว่า
ระบบ DNS ขึ้นมาเสริมระเบียบวีธีเดิมที่สื่อสารด้วย Internet Protocol โดยตรง เพื่อเอื้ออำนวยให้ผู้ใช้เข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กระจายอยู่ในเครือ
ข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านทางการจำชื่อโดเมนที่เป็นชุดตัวอักษรแทน เช่น www.thnic.or.th
จากการที่มีระบบโดเมนเข้ามาเสริม กิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงต้องอิงอาศัยอยู่กับการทำงานของระบบโดเมนเป็น
ลำดับแรก จึงอาจจกล่าวได้ว่า ระบบโดเมนเป็นระบบที่สำคัญมากต่อการดำเนินไปของกิจกรรมในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งหากระบบโดเมนไม่ทำงานเว็บ
บราวเซอร์ซึ่งเป็นช่องทางเชื่อมต่อสู่โลก อินเตอร์เน็ตให้แก่ผู้ใช้นั้น จะไม่สามารถหาเครื่องคอมพิวเตอร์ในอินเทอร์เน็ตพบ และทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถรับ
หรือส่งอีเมลได้ หรือเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ ได้ (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม https://www.thnic.or.th/dns/ )
1.

ในกรณีที่หน่วยงานมี Domain หลักอยู่แล้ว และต้องการทำ Sub Domain เพิ่มเช่น opdc.go.th เป็นโดเมนหลัก และต้องการสร้าง
สามารถข้ามไปดูวิธีการสร้าง Sub-Domain ได้เลย
2. หน่วยงานไม่เคยมี Domain หลักมาก่อน เป็นการดำเนินการใหม่ทั้งหมด ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
● ขอให้ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารตามประเภทดดเมน ดังตัวอย่างตาม URL ต่อไปนี้
https://www.thnic.co.th/th/policy/#main
● ดำเนินการตรวจสอบชื่อโดเมนที่ต้องการ
● ดำเนินการจองโดเมนและชำระเงินตามขั้นตอนของผู้ให้บริการ
ขั้นตอนการจดโดเมน ขั้นตอนข้างล่างอ้างอิงจากผู้ให้บริการ dotarai ผู้ให้บริการรายอื่นอาจมีขั้นตอนที่แตกต่างกันได้ แต่จะคล้ายคลึงกัน
1.

Login เข้าสู่ระบบที่ https://register.dotarai.com หรือถ้าท่านยังไม่เคยสมัครสมาชิก กรุณาลงทะเบียนสมาชิกใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียนใหม่ ที่หน้า
https://register.dotarai.com
หลังจาก Login เลือกคลิกเมนู โดเมน (2.1) และคลิกเลือกเมนู จดโดเมน (2.2)

2.

ใส่ชื่อโดเมนที่ต้องการจดทะเบียนในช่องว่าง (3.1) (โดยไม่ต้องใส่ www ด้านหน้า) หลังจากนั้นทำเครื่องหมายScreenshot from 2015-06-08
16_20_40.pngลงในช่อง ดอท(.)(3.2) ที่ท่านต้องการ เช่น .in.th และ .co.th เป็นต้น แล้วคลิกที่ ตรวจสอบ(3.3) ระบบจะดำเนินการตรวจสอบสถานะ
ของโดเมน ที่ต้องการว่า ว่าง หรือไม่ ดังตัวอย่างด้านล่าง

3.

เมื่อดำเนินการ ตรวจสอบสถานะของโดเมน หากโดเมนว่าง ท่านสามารถเลือกจำนวนปีที่ต้องการจดทะเบียน หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม ถัดไป

4.

ระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้าสรุปรายละเอียดรายการที่ท่านสั่งซื้อ เมื่อท่านตรวจสอบแล้ว ให้คลิกปุ่ม ถัดไป

5.

หลังจากที่คลิกที่ปุ่มถัดไปแล้ว จะปรากฏหน้าจอสรุปรายการโดเมนของท่าน พร้อมยอดเงินที่ต้องชำระ ทั้งนี้ให้ท่านเลือกวิธีการชำระค่าบริการ โดยท่าน
สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการโอนผ่านธนาคาร/ATM หรือรูปแบบชำระผ่านบัตรเครดิต

6.

ทำเครื่องหมายที่ช่อง
การสั่งซื้อ

ข้อตกลงการลงทะเบียนดอทอะไร หลังจากที่ท่านได้อ่านเพื่อเป็นการยอมรับข้อตกลงการใช้บริการ จากนั้นคลิก ยืนยัน

7.

หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าจอรายละเอียดการสั่งซื้อโดเมนของท่าน (ดังภาพ) ถือเป็นการสิ้นสุดขั้นตอนการขอจดทะเบียนโดเมน (การจดทะเบียนโดเมน
ภายใต้ .th ขอให้ท่านส่งเอกสารประกอบการจดทะเบียนตามข้อมูลที่
https://register.dotarai.com/index.php?page=Agreement&new_language=0 มายังอีเมล support@dotarai.co.th

วิธีการสน้าง Sub-Domain
เมื่อหน่วยงานมี Domain หลักของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว จะมีวิธีในการสร้าง Sub-Domain ดังนี้

ื่ Sub-Domain ก่อนโดยจะมีรป
*** ให้หน่วยงานตงช
ั้ อ
ู แบบตามภาคผนวก ๗
***

1.

2.

การแก้ไข CNAME/A/MX/TXT record (อ้างอิงตามเว็บไซด์ dotarai.com)
Login เข้าสู่ระบบที่ https://register.dotarai.com แล้วคลิกที่เมนู โดเมน (1.1) หลังจากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอรายการโดเมนของท่าน ให้คลิกที่ ดู (1.2)
หลังชื่อโดเมนที่ต้องตั้งค่า

ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลของโดเมนที่ท่านเลือก หากท่านต้องการใช้บริการ Name Server ของดอทอะไร เพื่อจัดเก็บข้อมูลโซนไฟล์ของโดเมน
ท่านจำเป็นต้องแก้ไข Name Server ให้เป็น ns1.dotarai.com และ ns2.dotarai.com
*** หากท่านเลือกใช้บริการ Name Server อื่น ท่านจะไม่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูล CNAME/A/MX/TXT ที่ดอทอะไรได้ เนื่องจาก
ข้อมูลดังกล่าวถูกจัดเก็บไว้ที่ Name Server ที่ท่านใช้บริการอยู่ ท่านจะต้องดำเนินการแก้ไขที่ผู้ให้บริการ Name Server ของโดเมนเท่านั้น

หากโดเมนของท่านใช้ Name Server เป็น ns1.dotarai.com และ ns2.dotarai.com อยู่แล้ว ระบบจะแสดงตัวเลือก ดีเอ็นเอส (3.1) ซึ่ง
ท่านสามารถคลิก เพื่อเข้าไปสู่หน้าจอแก้ไขข้อมูล CNAME / A / MX / TXT ของโดเมนได้ สำหรับการเพิ่มข้อมูลใหม่นั้น เมื่อท่านได้กรอกข้อมูลในช่อง
ว่างเรียบร้อยแล้ว กรุณาคลิกปุ่ม เพิ่ม (3.2) ด้านหลังช่องที่ใส่ข้อมูลแต่ละประเภท

3.

หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม บันทึก(4) เพื่อส่งคำขอเพิ่มเติม CNAME / A / MX / TXT เมื่อท่านดำเนินการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลในโซนไฟล์เสร็จแล้วทุกครั้ง
เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูลที่ทำดำเนินการไว้
หมายเหตุ
● กรณีใส่ชื่อเครื่องต้องใส่ .(dot) ต่อท้ายทุกครั้ง มิฉะนั้นระบบจะเติมชื่อโดเมนหลังชื่อเครื่องที่ท่านกรอกเข้ามา
● ข้อมูลประเภท A ใช้เมื่อต้องการชี้ชื่อเครื่องไปยัง IP Address (ถ้าเป็นเว็บต้อง Setup เครื่องที่ IP Address ดังกล่าวให้มี และแสดงข้อมูล
ของเว็บเรียบร้อยก่อน) ในช่อง “ค่า” จะต้องใส่เป็น IP Address จะใส่เป็นชื่อเครื่องไม่ได้
● ข้อมูล MX ใช้สำหรับการใส่ข้อมูลเมลเซิร์ฟเวอร์เพื่อรับอีเมลสำหรับโดเมนนั้นๆ (ต้องตั้งค่าเซิฟเวอร์เพื่อให้รับอีเมลได้ก่อน) โดยสามารถเลือก
ใส่เซิร์ฟเวอร์ได้มากกว่าหนึ่งเครื่อง ตามลำดับความสำคัญ
● ข้อมูล CNAME ใช้เมื่อต้องการตั้งชื่อเรียกให้กับเครื่องเดิมมากกว่าหนึ่งชื่อ โดย CNAME จะเหมือนกับการตั้งชื่อเล่นให้กับเครื่องดังกล่าว

●

ข้อมูล TXT ใช้สำหรับการใส่ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโดเมน เช่น ข้อมูลการยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน สำหรับสมัครบริการ Google Apps
เป็นต้น

หากต้องการลบข้อมูลให้ทำเครื่องหมายScreenshot from 2015-06-21 10_49_53 - Copy.png หลังrecord ที่ต้องการลบ (5.1) จากนั้นค
ลิกเมนู ลบที่เลือกไว้ (5.2) เมื่อลบข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม บันทึก (5.3)

ร่วมจัดทำโดย
● สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
● สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
● สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
● สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
● สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
● สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
● สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

