
ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารบริหารงานบุคคล 
 
ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายุการเก็บ เหตุผล หมายเหตุ 

 
1 

 
สําเนาหนังสือเวียนเกีย่วกับการบริหารงานบุคคล 
1.1 สําเนาหนังสือเวียนเพื่อทราบ 

- สําเนาคําสั่งแตงตั้ง  โอน  ยาย 
- สําเนาหนังสือเวียนจากสวนราชการอื่น 
                                    ฯลฯ 

 
 
เก็บไวไมนอยกวา  1  ป 
ทําลายไดตามระเบียบฯ 
ขอ 66 – 70  

 
 
หอจดหมายเหตุแหงชาติ 
ขอสงวนตนฉบับหนังสือเวียน 
จากหนวยงานเจาของเรื่อง 

 

  
1.2 สําเนาหนังสือเวียนเพื่อถอืปฏิบัติ 

- สําเนาหนังสือเวียนจากสํานักงาน ก.พ. เกี่ยวกับหลักเกณฑ 
และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

- สําเนาหนังสือเวียนจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เรื่อง 
การใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ 

                                      ฯลฯ 
 
 

 
 
 

 
เก็บไวจนกวาจะมีการ 
เปลี่ยนแปลง 
ทําลายไดตามระเบียบฯ 
ขอ 66 - 70 

 
หอจดหมายเหตุแหงชาติ 
ขอสงวนตนฉบับหนังสือเวียน 
จากหนวยงานเจาของเรื่อง 
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ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารบริหารงานบุคคล 
 
ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายุการเก็บ เหตุผล หมายเหตุ 

 
2 

  
การสอบแขงขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก  
2.1  เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 
        เอกสารประกอบดวย  

- หนังสือขออนมุัติดําเนินการสอบ 
- ประกาศรับสมัคร 
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ 
- กระดาษคําตอบ 
 
- หนังสือประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ 
- แบบฟอรมใบสมัคร 
- บัญชีรวมคะแนน 
- ประกาศผลสอบ 

 
 
เก็บไมนอยกวา  1 ป 
ทําลายไดตามระเบียบฯ 
ขอ  66 – 70 
 
 
 
 
เก็บไวไมนอยกวา  5  ป 
ทําลายไดตามระเบียบฯ 
ขอ 66 – 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หากมีการโตแยงสิทธิ์ 
ผูที่เกี่ยวของใหดําเนินการ 
ภายใน  1  ปแรกของการสอบ 
 
 
 
 
 

  
2.2  การสอบคัดเลือกเพื่อเลือ่นระดับสูงขึ้น 
        เอกสารประกอบ  เชนเดียวกับขอ 2.1 
         

 
เก็บไวไมนอยกวา  7  ป 
ทําลายไดตามระเบียบฯ 
ขอ 66 – 70 

 
ผูที่เขามาในระบบราชการแลว 
เมื่อมีการสอบเลื่อนระดับ 
สอบเสร็จแลวไมจําเปนตอง 
เก็บเอกสารไวนาน 
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ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารบริหารงานบุคคล 
 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายุการเก็บ เหตุผล หมายเหตุ 
 

3 
  
หลักฐานการเวลามาปฏิบัติราชการ 
 เอกสารประกอบดวย 

- ใบลงเวลาปฏิบัติราชการประจําวันของขาราชการ/ลูกจางประจํา 
- ใบลาประเภทตาง ๆ  

 
 
เก็บไวไมนอยกวา  5  ป 
ทําลายไดตามระเบียบฯ 
ขอ 66 – 70 
 

 
 
สําหรับไวตรวจสอบกรณีมี 
ปญหาเกิดขึ้น  เชน 
-  กรณีของหายจะไดหา    
   ผูรับผิดชอบได 
-  ปญหาในการทํานิติกรรม    
   สัญญา 
-  ตรวจสอบกรณีมีการเซ็นชื่อ 
   แทนกัน 

 
 
ลูกจางชั่วคราวไมตองเก็บ 
เชนเดียวกับขาราชการ 

  
- สมุดทะเบียนสถิติวันลาของขาราชการ/ลูกจางประจํา 
- รายงานประจําเดือน (งบวันลา, วันมาปฏิบัติราชการ 

ในแตละเดือน  ของขาราชการ/ลูกจางประจํา 
 

 
เก็บไวไมนอยกวา  10  ป 
ทําลายไดตามระเบียบฯ 
ขอ 66 – 70 

 
สวนราชการบางแหงมีการทํา 
นิติกรรมสัญญา  จึงจําเปน 
ตองเก็บ  10  ป  สําหรับ 
สวนราชการที่ไมมีการทํา 
นิติกรรมสัญญา  ไมจําเปนตอง 
เก็บถึง  10  ป 
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ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารบริหารงานบุคคล 
 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายุการเก็บ เหตุผล หมายเหตุ 
4 การลาศึกษา  ฝกอบรม  วิจัย  ดูงาน  ในประเทศและตางประเทศ 

4.1 ลาศึกษาตอภายในประเทศ เอกสารประกอบดวย 
      - หนังสืออนุมัติโควตาลาศึกษาตอประจําปการศึกษา 
         ของกระทรวงฯ  (ประเภท  ก.) 
      - หนังสืออนุญาตจากกรมเจาสังกัดใหสมัครสอบเขาศึกษาตอ 
      - หนังสือขออนุมัติลาศึกษาตอของขาราชการ 
      - หนังสือสัญญาผูกพันขาราชการผูลาศึกษาตอ 
      - สัญญาค้ําประกันขาราชการผูลาศึกษาตอ 
      - คําสั่งกรมเจาสังกัด อนุญาตใหขาราชการลาศึกษาตอ 
      - รายงานผลการศึกษาในแตละภาคเรียน 
      - หนังสือรายงานตัวกลับเขารับราชการหลงัสําเร็จการศึกษา 
      - คําสั่งกรมเจาสังกัดใหกลับเขาปฏิบัติราชการหลังสําเรจ็- 
        การศึกษา       
      - สําเนารายงานผลสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพรอมหลักฐาน - 
        Transcript  of  Record 
      - วิทยานิพนธหรือผลงานวิจัย (กรณีศึกษาตอในระดับที่  
        สูงกวาปริญญาตรี) 
     - สัญญาขอขยายระยะเวลาการลาศึกษาตอ (ในกรณีที่ไดรับ  
        อนุมัติใหตออายุสัญญาขยายเวลาการลาศึกษา) 

 
เก็บไวตลอดไป 

 
1. เปนเอกสารเกี่ยวของกับ   
    การนํานิติกรรมสัญญา  
    ซึ่งมีอายุความทางคดี 
     เมื่อมีการฟองรองเกิดขึ้น 
2. ใชตรวจสอบ  อางอิง 
    กรณีมีการรองเรยีน  เชน 
    ศึกษาไมจบ  เปนตน 
 
 

 
ทุนประเภท  ก  หมายถึง   
กรม/กระทรวงคัดเลือกและ 
สงไปศึกษาในสถานศึกษา 
เปนโครงการความรวมมอื 
ระหวางสถาบันการศึกษา 
กับกระทรวงศึกษาธิการ   
ประเภท  ข  หมายถึง  
ผูลาศึกษาตอตองไปสมัคร 
สอบคัดเลือกดวยตนเอง 
กับทางสถานศึกษา 
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ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารบริหารงานบุคคล 
 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายุการเก็บ เหตุผล หมายเหตุ 
 4.2  ลาศึกษาตอ  ณ  ตางประเทศ  เอกสารประกอบดวย 

       - รายละเอยีดของโครงการ/หลักสูตร  เงือ่นไขคุณสมบัติ   
          ของผูสมัครรับทุนการศึกษา 
      -  หนังสือ/หลักฐานการตอบรับใหทุนการศึกษา 
      -  หนังสือเห็นชอบ/อนุมัติใหขาราชการลาศึกษาตอ 
         จากกระทรวงเจาสังกัด 
      -  หนังสือสัญญาผูกพันขาราชการที่ขอลาศึกษาตอ 
      -  สัญญาค้ําประกันขาราชการผูลาศึกษาตอ 
      -  คําสั่งกรมเจาสังกัด  อนุญาตใหขาราชการลาศึกษาตอ 
      -  รายงานผลการศึกษาในแตละภาคเรียน 
      -  หนังสือรายงานตัวกลับเขารับราชการหลังสําเร็จการศกึษา 
  -  คําสั่งกรมเจาสังกัดใหกลับปฏิบัติราชการหลังสําเร็จการศึกษา 
      -  รายงานผลสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพรอมหลักฐาน - 
         Transcript  of  Record 
      -  รายงานผลการปฏิบัติการวิจยั/การไปเจรจาธุรกิจ/ 
          การประชุมนานาชาติ  ณ ตางประเทศ  ฯลฯ 
          (กรณีลาศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  วิจัย  ประชุม  สัมมนา  
          ณ ตางประเทศ  โดยรับทุนประเภท 1  (ข)  ตองใช 
          แบบฟอรมการรายงานตามที่กรมวิเทศสหการกําหนด 

เก็บไวตลอดไป 1. เปนเอกสารเกี่ยวของกับ 
    การทํานิติกรรมสัญญา   
    ซึ่งมีอายุความทางคดี   
    เมื่อมีการฟองรองเกิดขึ้น 
2. ใชตรวจสอบ  อางอิง   
    กรณีมีการรองเรยีน  เชน   
    ศึกษาไมจบ  เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุนประเภท  1  (ข)   ไดแก 
ทุนที่ผานกรมวิเทศสหการ 
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ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารบริหารงานบุคคล 
 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายุการเก็บ เหตุผล หมายเหตุ 
 

5 
 
การบรรจุแตงตั้ง โอน  ยาย  ยืมตัว  ลาออก  ขอกลับเขารับราชการ 
5.1  การบรรจุแตงตั้งผูสอบแขงขัน/สอบคัดเลือก/คัดเลือก      
       เอกสารประกอบดวย 
       -  หนังสือรายงานตัว 
       -  เอกสารการสมัครสอบ เชน ใบสมัคร  คุณวุฒิการศึกษา   
          สําเนาทะเบียนบาน  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกลุ 
           
 

 
 
เก็บไวในแฟมประวัติและ 
ทําลายพรอมแฟมประวัติ 

  

 5.2 การเลื่อนขาราชการดํารงตําแหนงสูงขึ้น ในระดับควบ/ 
       นอกระดับควบ/เลื่อนทางวิชาการ (ว, วช, ชช) 
       เอกสารประกอบดวย 
       -  แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานขอขาราชการ 
       -  เอกสารงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ 

เก็บไวในแฟมประวัติและ 
ทําลายพรอมแฟมประวัติ 
 
 

เก็บไวตลอดไป 

 
 
 
 
เพื่อประโยชนสําหรับการวิจัย 
ในการศึกษาขอมูลและ 
สํานักงาน ก.พ. จะเก็บไว 
ตลอดไปเพื่อปองกันการ 
เสนองานซ้ํา 
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ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารบริหารงานบุคคล 
 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายุการเก็บ เหตุผล หมายเหตุ 
  

5.3 การโอนขาราชการ 
       เอกสารประกอบดวย 
       -  แบบคํารองขอโอน 
       -  สําเนา ก.พ.7 
       -  สําเนาบตัรประจําตัวขาราชการ 
       -  สําเนาคณุวุฒกิารศึกษา 
       -  สําเนาทะเบียนบาน 
       -  สําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล 
 
 

 
เก็บไวในแฟมประวัตแิละ 
ทําลายพรอมแฟมประวัต ิ

  

   5.4 การโยกยายขาราชการ 
       เอกสารประกอบดวย 
       -  แบบคํารองขอยาย 
       -  เอกสารการสมัครสอบ (กรณยีายขาราชการที่ไดรับวุฒิเพิ่มขึ้น) 
       -  หนังสือเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุแตงตั้งในตําแหนงที่สอบได   
          (กรณยีายขาราชการทีไ่ดรับวุฒิเพิ่มขึ้น) 

เก็บไวในแฟมประวัตแิละ 
ทําลายพรอมแฟมประวัต ิ
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ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารบริหารงานบุคคล 
 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายุการเก็บ เหตุผล หมายเหตุ 
  

5.5 การยืมตัวขาราชการ 
       เอกสารประกอบดวย 
       -  หนังสือโตตอบระหวางหนวยงาน/สวนราชการที่ขอยืมตัว 
          ขาราชการปฏิบัติงาน กับหนวยงาน/สวนราชการเจาของ 
          อัตราตกลงยินยอมใหยมืตัวขาราชการ 
       -  คําสั่งกรม 
 

 
เก็บไวในแฟมประวัติและ 
ทําลายพรอมแฟมประวัติ 
 
 
 
 
 
 

  

   5.6 การลาออก 
       เอกสารประกอบดวย 
       -  หนังสือขอลาออกจากราชการ 
       -  คําสั่งอนุมัติการลาออกจากราชการ 
 
 
 
 
  

เก็บไวในแฟมประวัติและ 
ทําลายพรอมแฟมประวัติ 
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ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารบริหารงานบุคคล 
 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายุการเก็บ เหตุผล หมายเหตุ 
  

5.7 การขอกลับเขารับราชการ 
       เอกสารประกอบดวย 
       -  แบบฟอรมหนังสอืขอบรรจุกลับเขารับราชการ 
       -  สําเนา  ก.พ. 7 
       -  สําเนาคําสั่งอนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการ 
       -  ประวัติการรับราชการที่ผานมากอนการลาออก  และหนังสือ 
          รับรองความประพฤติจากผูบังคับบัญชา  ที่ดํารงตําแหนง 
          ไมต่ํากวาระดับ 6 
       -  ประวัติการทํางานหลังจากออกจากราชการ จนถึงวันยืน่ 
          ใบสมัครขอกลับเขารับราชการ  และหนังสือรับรองความประพฤติ/ 
          การทํางานจากสถาบัน  (ถามี) 
 

 
เก็บไวในแฟมประวัติและ 
ทําลายพรอมแฟมประวัติ 
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6 

 
การจัดทําแผนอัตรากําลัง/การดํารงตําแหนง 
เอกสารประกอบดวย 

- มาตรฐานการกําหนดตําแหนง 
 
- รายละเอียดแผนงานปรับปรุงระบบงาน และกําหนดตําแหนงตาง ๆ 
- รายละเอียดเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานของ

ตําแหนงตาง ๆ 
- รายละเอียดแผนอัตรากําลังที่สํานักงาน ก.พ. อนุมัติ 

 
 
 
เก็บไวตลอดไป 
 
หลังจากจัดทําแผนอัตรา 
กําลังใหมแลว เก็บไว 
ไมนอยกวา  5  ป   
ทําลายไดตามระเบียบฯ   
ขอ 66 - 70  

 
 
 
เพื่อใชในการอางอิง 
 
ปฏิบัติตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526 ขอ  57 
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7 วินัย 
7.1 การดําเนินการทางวินัย 
      เอกสารประกอบดวย 
      -  หนังสือรองเรยีน 
      -  บันทึกความเห็นของผูบังคับบัญชาแตละระดับชั้น 
      -  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาขอเท็จจริง 
      -  รายงานสรุปความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน 
         หาขอเท็จจริงเสนอกรม  (ตามกฎ ก.พ. ขอ 18) 
      -  คําสั่งลงโทษขาราชการทางวินัยหรือใหออกจากราชการ  
      -  รายงานการลงโทษและการดําเนินการทางวินัย 
      -  หนังสืออทุธรณคําสั่งลงโทษขาราชการทางวินัย 
         (กรณีมีการอุทธรณ) 
      -  หนังสือรองทุกข  (กรณีไมสามารถอุทธรณ) 
  

 
กําหนดอายุการเก็บไมเทากัน 
ตามความหนักเบาของ 
ความผิด ดังนี้ 
1. เรื่องรองเรียน  ไตสวน  
    โดยไมตองตั้งกรรมการ 
     เก็บไวไมนอยกวา  1  ป 
     ทําลายไดตามระเบียบ 
    ขอ 66 – 70 
2.  เรื่องผิดวินัยที่ไมตองอุทธรณ 
     เก็บไวไมนอยกวา  5  ป 
3.  เรื่องผิดวินัยรายแรง 
     ภายหลังการสอบสวนและ 
     พิจารณาโทษเสร็จสิ้นแลว 
     เก็บไวไมนอยกวา  10  ป   
     ทําลายไดตามระเบียบฯ  
     ขอ 66 – 70 
 

 
ปฏิบัติตามระเบียบสํานัก- 
นายกรัฐมนตรี วาดวยงาน 
สารบรรณ พ.ศ.2526 ขอ 57 
และหนังสือสํานักงา ก.พ.  
ที่ สร 0906/ว  ลงวันที่   
8  มิถุนายน  2514 

 
หอจดหมายเหตุแหงชาติ 
จะขอสงวนเอกสาร 
รายการนี้ทั้งหมด 
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7.2 การดําเนินคดีทางศาล 
       7.2.1  คดีแพง  เอกสารประกอบดวย 
                 - สํานวนคําฟอง/รองเรียนกลาวหาผูกระทําความผิด 
                    (คูกรณี) รายละเอยีด  ประวัติความเปนมา  มูลเหตุ 
                    ในการฟอง  พรอมเอกสารพยานหลักฐานตาง ๆ 
                    เชน ภาพถาย เทปบันทึกเสียง  สัญญา  ฯลฯ   
                 - หนังสือมอบอํานาจใหเปนผูแทนของสวนราชการ 
                    ในการติดตอประสานงาน และดําเนินคดีทางศาล 
                 - หมายศาลตาง ๆ เชน  หมายเรียกพยาน   สืบพยาน   
                   นัดฟงผลคําพิพากษาของศาล  ฯลฯ 
                 - รายงานผลการพิจารณาคดีคําพิพากษาของศาล  
 
 

 
หลังสิ้นสุดอายคุวามบังคับคดี 
เก็บไวไมนอยกวา  10  ป 
ทําลายไดตามระเบียบฯ  
ขอ  66 – 70 
 
 

 
ปฏิบัติตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526  ขอ  57 

 
อายุความมี  2  ประเภท 
1. อายุความฟองรอง 
2. อายุความบังคับคดี 
คดีแพงจะเกี่ยวกับเรื่อง 
    - ผิดสัญญา/ขอตกลง 
    - ชดใชคาเสียหายกรณีละเมิด 
    - ชําระหนี้ตามสัญญาเชา/ 
       เชาซื้อทรัพยสิน  ฯลฯ 
    - ชดใชตามสัญญาค้ําประกัน 
    - ขอใหเปนบุคคลลมละลาย 
    - บุกรุก/รุกล้าํเขตหวงหาม 

 7.2.2  คดีอาญา  เอกสารประกอบดวย 
          -  เอกสารประกอบเชนเดียวกับขอ  7.2.1 

หลังจากคดีสิ้นสุดแลว 
เก็บไวไมนอยกวา  10  ป 
ทําลายไดตามระเบียบฯ 
ขอ  66 - 70 

 หอจดหมายเหตุแหงชาติ 
จะขอสงวนเอกสารรายการนี ้
ตามความสําคัญของคดี 
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8 
 
แฟมประวัติขาราชการ  ลูกจางประจํา 
เอกสารประกอบดวย 

-  ขอมูลชีวประวัติของขาราชการ 
-  หลักฐานเกี่ยวกับตัวขาราชการ  เชน  การแตงตั้ง  เลื่อนขั้นเงินเดือน   
   การพัฒนาความรูความสามารถ  เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับ   
   จํานวนวันลาหยุดราชการ  ขาดราชการ  มาสาย  ความสามารถพิเศษ   
   การปฏิบัติราชการพิเศษ  ฯลฯ 
 

 
หลังพนจากราชการแลว 
เก็บไวไมนอยกวา  10  ป 
ทําลายไดตามระเบียบฯ 
ขอ  66 - 70 

 
ปฏิบัติตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526  ขอ  57 
 

 
ยกเวนขาราชการบางรายที่ 
ทายาทมีสิทธิ์ที่จะไดรับการ
สงเคราะหเปนพิเศษ  
สวนราชการนัน้อาจวางระเบียบ
เก็บแฟมประวัติขาราชการ 
เกินกวา  10  ป  ไดตามที่ 
เห็นสมควร 

 แฟมประวัติลูกจางชั่วคราว หลังจากเลิกจางแลว 1 ป 
ทําลายไดตามระเบียบฯ 
ขอ  66 – 70 
 
 
 
 
 
 

 หอจดหมายเหตุแหงชาติ 
จะขอสงวนไวเฉพาะแฟม 
ประวัติขาราชการระดับ 8 
ขึ้นไป  และแฟมประวัติลูกจาง 
ที่มีความชํานาญการพิเศษ 
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9 
 
ก.พ.7  
เอกสารประกอบดวย 
       -  ขอมูลเกี่ยวกับประวัติสวนตัว 
       -  ขอมูลวนัครบเกษียณอายุ วันบรรจุเขารับราชการ 
           ประเภทขาราชการ  การไดรับโทษทางวินัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หลังพนจากราชการแลว 
เก็บไวไมนอยกวา  10  ป 
ทําลายไดตามระเบียบฯ 
ขอ  66 - 70 

 
ปฏิบัติตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526  ขอ  57 
 

 
หอจดหมายเหตุแหงชาติ 
จะขอสงวนไวเฉพาะ ก.พ.7 
ของขาราชการระดับ 8  
ขึ้นไป  และลูกจางผูม ี
ความชํานาญการพิเศษ 
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10 
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ 
10.1 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณฯ มงกุฎไทย   
        เครื่องราชอิสริยาภรณฯ  ชางเผือก  (ใหแก  ขาราชการ/ 
       ลูกจาง/ชาวตางประเทศ/ผูวายชนม)  เอกสารประกอบดวย 
        - แบบบัญชีรายชื่อบุคคลที่พึงไดรับการพิจารณาเสนอขอ 
          พระราชทานเครื่องราชฯ  ประจําป  (แบบ  น.ร. 6)  
        - แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติ ผลงาน/ความดีความชอบ 
          อันเปนประโยชนแกราชการ/สาธารณชน ของบุคคล   
          ซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ  (แบบ  น.ร. 3) 
        - แบบบัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ 
          ชั้นสายสะพาย   (แบบ น.ร. 4) 
        - แบบบัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ 
          ชั้นต่ํากวาสายสะพาย   (แบบ น.ร. 5) 
        - หนังสือแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ และ   
          รับรองคุณสมบัติของบุคคล  ซึ่งเสนอขอพระราชทาน 
          เครื่องราชอิสริยาภรณ 
 

 
 
เก็บไวไมนอยกวา  3  ป 
และตองมีบันทึกลงแฟม 
ประวัติบุคคลเรียบรอยแลว 
ทําลายไดตามระเบียบฯ 
ขอ  66 - 70 

  
 
การเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชฯ ใด  ชั้นตราใด 
แกบุคคลใด ใหเปนไปตาม   
หลักเกณฑที่กําหนดในบัญชี 
ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสรยิาภรณ    
(บัญชี  7 , บัญชี  15) 
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        -  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ  
           -  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณแกขาราชการ 
              กรณีพิเศษ 
 
 

 
เก็บไวไมนอยกวา  10  ป 
ทําลายไดตามระเบียบฯ 
ขอ  66 - 70 

  
หอจดหมายเหตุแหงชาติ 
ขอสงวนเอกสารรายการนี ้
ทั้งหมด 
 

 10.2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ ดิเรกคุณากรณ  
         (ใหแกบุคคลผูทําคุณประโยชนแกประเทศชาติ/หรือบริจาค 
         ทรัพยสินเพื่อสาธารณประโยชน) 
         เอกสารประกอบดวย 
         -  เอกสารผลงาน/หรอืหลักฐานการบริจาคทรัพยสิน  เชน 
            ใบอนุโมทนาบัตร หนังสือโอนกรรมสิทธิ์  ฯลฯ 
         -  แบบหนังสือรับรองแสดงผลงาน  (แบบ น.ร. 1) 
            หรือ  แบบหนังสือรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพยสิน 
            (แบบ น.ร. 2)   แลวแตกรณี 
         -  หนังสือรับรองมูลคาแหงทรัพยสินที่บริจาค  
            (กรณีการบริจาคทรัพยสินที่มิใชเงิน) 

 

เก็บไวไมนอยกวา  5  ป 
ทําลายไดตามระเบียบฯ 
ขอ  66 - 70 

ปฏิบัติตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526  ขอ  57 

การเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสรยิาภรณฯ   
ดิเรกคุณากรณ  ชั้นใด 
ใหแกบุคคลใด  ใหเปนไปตาม 
ที่กําหนดไวในบญัชี 
ทายพระราชกฤษฎีกา 
วาดวยการขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสรยิาภรณ 
อันเปนที่สรรเสริญยิ่ง 
ดิเรกคุณากรณ พ.ศ. 2538 
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10.3  การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา  เข็มศิลปวิทยา 
 เอกสารประกอบดวย 
  -    แบบประวัติผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาขอพระราชทาน 
      เหรียญดุษฎีมาลา  เข็มศิลปวิทยา  (แบบ  ร.ด.ม. 1) 
 -   แบบเสนอผลงาน  เพื่อขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา   
     เข็มศิลปวิทยา  (แบบ  ร.ด.ม.  2) 

 
เก็บไวไมนอยกวา  10  ป 
ทําลายไดตามระเบียบฯ 
ขอ  66 - 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปฏิบัติตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526  ขอ  57 

 
เหรียญดุษฎีมาลา  เข็มศิลปวิทยา 
เปนเหรียญซึ่งพระมหากษัติย 
พระราชทานแกทหาร  ตํารวจ 
ขาราชการ  ประชาชน 
ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในทาง 
ศิลปวิทยาอันเปนประโยชน 
อยางยิ่งตอประเทศชาติ  ตองมี 
ผลงานประการใดประการหนึ่ง 
ดังนี้  คือ  : - 
1.  คิดคนความรุระบบ/ 
     กรรมวิธี/หรอืประดิษฐสิ่งใหม 
     เปนผลสําเร็จ 
2.  ไดแสดงใหเปนที่ปรากฏ 
     วามีฝมือและชื่อเสียง 
     ยอดเยี่ยมในทางศิลปวิทยา 
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ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารบริหารงานบุคคล 
 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายุการเก็บ เหตุผล หมายเหตุ 
  

- หนังสือแตงตั้งคณะกรรมการประเมินราคาทรัพยสิน 
 ที่ไดรับบริจาค 
- แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติ  ผลงาน/ความดีความชอบ 
 อันเปนประโยชนแกราชการ/สาธารณชน   ของบุคคล   
 ซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ  (แบบ น.ร.3)   
 ชั้นสายสะพาย  (แบบ น.ร.4) 
- แบบบัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  (แบบ น.ร.5) 
- แบบบัญชีรายชื่อบุคคลที่พึงไดรับการพิจารณาเสนอขอ 
 พระราชทานเครื่องราชฯ  ประจําป  (แบบ  น.ร.6)  
- หนังสือแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ  และ 
 รับรองคุณสมบัติของบุคคล  ซึ่งเสนอขอพระราชทาน 
 เครื่องราชอิสรยิาภรณ 

 
- รายงานการประชุมคณะกรรการชุดตาง ๆ  เพื่อพิจารณา 
 การขอพระราชทานเครื่องอิสรยิาภรณ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เก็บไวตลอดไป 
 

  
หอจดหมายเหตุแหงชาติ 
ขอสงวนเอกสารรายการนี ้
ทั้งหมด 
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ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารบริหารงานบุคคล 
 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายุการเก็บ เหตุผล หมายเหตุ 
 

11 
 
ตนฉบับคําสั่งตาง ๆ 
ตัวอยางคําสั่ง  เชน 

- คําสั่งบรรจุแตงตั้งขาราชการ/โอน/ยาย/ลาออก 
- แตงตั้งขาราชการรักษาการในตําแหนง/รักษาราชการแทน 
- แตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ 
- อนุญาตใหขาราชการลาศึกษาตอ 
- เลื่อนเงินเดอืน 
                                                 ฯลฯ 

 
เก็บไวตลอดไป 

  
เฉพาะตัวคําสั่งเทานั้น 
ใหหนวยงานเกบ็เรยีง 
ตามลําดับในแตละป 

 
12 

 
   การพิจารณาความดีความชอบ 
   เอกสารประกอบดวย 

- แบบฟอรมประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 ขาราชการ/ลูกจางประจํา 

 
 
 

 
บันทึกลงใน ก.พ. 7 แลว 
เก็บไวไมนอยกวา  5  ป 
ทําลายไดตามระเบียบฯ 
ขอ 66 – 70 
 

 
ปฏิบัติตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526  ขอ  57 
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ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารบริหารงานบุคคล 
 

ลําดับที่ ชื่อเรื่อง กําหนดอายุการเก็บ เหตุผล หมายเหตุ 
 

13 
 
การประชุมคณะกรรมการตาง ๆ 
(การประชุมที่เกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคล) 
เอกสารประกอบดวย 

- หนังสือเชิญประชุม 
- ระเบียบวาระการประชุม 
- เอกสารประกอบการประชมุ 
- รายงานการประชุม 
- บันทึกการประชุม 
- หนังสือนําสงรายงานการประชุม 
                              ฯลฯ 
 
 

 
 

 

 
 
เก็บไวไมนอยกวา  5  ป 
ทําลายไดตามระเบียบฯ 
ขอ 66 – 70 
 

 
 
ปฏิบัติตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526  ขอ  57 

 
 
หอจดหมายเหตุแหงชาต ิ
จะขอสงวนเฉพาะเอกสาร 
การประชุมของหัวหนา 
สวนราชการ และหนวยงาน 
เจาของเรื่อง - 104 - 

 


