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บทนํา 
 
  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาต ิ กรมศิลปากร  เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
ท่ีทําหนาท่ีติดตาม  รวบรวม  รับมอบเอกสารประวัติศาสตรจากหนวยงานของรัฐเพ่ือนํามาดําเนินการประเมิน
คุณคา  คัดเลือก   เก็บรักษาไวตลอดไปเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติดานจดหมายเหตุ  และดําเนินการ
จัดระบบเอกสารจดหมายเหตุตามหลักวิชาจดหมายเหตุ ไดแก  การจัดหมวดหมู  การจัดทําเครื่องมือชวยคนควา   
การอนุรักษโดยเทคนิควิธีตาง ๆ  การจัดเก็บรักษาตามมาตรฐานจดหมายเหตุ  และการใหบริการคนควาวิจัย
เอกสารจดหมายเหตุแกประชาชน 
  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวกับการสงมอบเอกสารประวัติศาสตร ไดแก  พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๔๘ ซ่ึงได
กําหนดใหสวนราชการทั้งราชการบริหารสวนกลาง  ราชการบริหารสวนภูมิภาค  และราชการบริหาร
สวนทองถ่ิน สงมอบเอกสารประวัติศาสตรใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เก็บรักษาไวเปน
เอกสารจดหมายเหตุ  และไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติในสวนอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับสํานัก
หอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร ไดแก  การฝากเก็บเอกสารสําคัญท่ียังไมครบอายุการเก็บรักษา 
การสงมอบเอกสารครบ ๒๐ ป  และการสงมอบบัญชีเอกสารครบ ๒๐ ป  ท่ีขอเก็บเอง  การทําความตกลง
การทําลายเอกสาร  การสงบัญชีหนังสือขอทําลายใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ใหความ
เห็นชอบและคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร เปนตน จากการรับมอบเอกสารประวัติศาสตร การพิจารณา
บัญชีหนังสือขอทําลาย  และการประเมินคุณคาเอกสารประวัติศาสตรท่ีรับมอบจากหนวยงานของรัฐพบวา
หนวยงานของรัฐสวนใหญไมไดปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบดังกลาว  ซ่ึงอาจจะเนื่องมาจากกฎหมาย
และระเบียบไมมีความสอดคลองกัน ไมไดกําหนดรายละเอียดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน ยากแกการถือปฏิบัติ 
หนวยงานของรัฐไมเห็นความสําคัญ  ระบบจัดเก็บเอกสารของหนวยงานท่ีไมเปนระบบ  เปนตน 
  เพ่ือใหหนวยงานของรัฐตระหนักในความสําคัญของการจัดเก็บเอกสารและใหความรวมมือ
ในการสงมอบเอกสารประวัติศาสตรใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร และเพ่ือใหหนวยงาน
ของรัฐสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวกับการสงมอบเอกสาร ประวัติศาสตรไดอยาง
ถูกตอง สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร จึงไดจัดทําคูมืออธิบายขั้นตอนการสงมอบเอกสาร
ประวัติศาสตรและการทําลายเอกสารราชการฉบับนี้ขึ้น โดยรวบรวมรายละเอียดและเอกสารท่ีเกี่ยวของกับ
การจัดเก็บเอกสารราชการ  การสงมอบเอกสารประวัติศาสตร  การทําลายเอกสารราชการ การทําขอตกลง 
และการฝากเก็บเอกสารท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรขึ้น   เพ่ือใหหนวยงานของรัฐใชเปนคูมือในการ
ดําเนินงานและเปนการประสานความรวมมือในการรวบรวม เก็บรักษาเอกสารสําคัญของชาติใหคงอยูเปน
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติตลอดไป 

 



การจัดเก็บเอกสารราชการ 
 
  การจัดเก็บเอกสารราชการเปนภารกิจท่ีหนวยงานของรัฐจะตองใหความสําคัญและ
ดําเนินการบริหารจัดการเอกสารราชการท่ีอยูในความครอบครองใหเปนระบบท่ีดี เพ่ือใหสามารถสอบคน
ขอมูลสําหรับสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐใหสําเร็จลุลวงตามนโยบายท่ีกําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพ   การบริหารเอกสารราชการท่ีอยูในความครอบครองและควบคุมดูแลใหเปนระบบ
เปนภารกิจท่ีทุกหนวยงานของรัฐจะตองใหความสําคัญตลอดทุกกระบวนการ  และตองดําเนินการอยาง
ตอเนือ่งและเปนระบบท่ีดี   หากการดําเนินการในสวนใดไม เปนไปตามกระบวนการ และขั้นตอนท่ี
กําหนดไว จะทําใหเกิดปญหาในสวนอ่ืนดวย  ปญหาสําคัญในการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐในขณะนี้
คือไมมีระบบการจัดเก็บเอกสารท่ีเปนมาตรฐานกลางของหนวยงานเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บ
เอกสารท่ีเหมาะสมและเปนไปในทิศทางเดียวกัน หรือมีระบบการจัดเก็บเอกสารท่ีไมเหมาะสมกับขั้นตอน
ในการปฏิบัติงาน ในปจจุบันระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ซ่ึงทุกหนวยงาน
ของรัฐใชเปนระเบียบในการปฏิบัติงานบริหารเอกสารไมไดกําหนดวิธีการจัดเก็บเอกสารไวใหชัดเจน 
มีเพียงการกําหนดการจัดเก็บเอกสารไวอยางกวาง ๆ เทานั้น  ทําใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการจัดเก็บ
เอกสารไมสามารถคัดแยกเอกสารท่ีสําคัญและมีคุณคาทางประวัติศาสตรกับเอกสารท่ีไมสําคัญออกจากกัน
ไดอยางชัดเจน  และเอกสารท่ีอยูในระหวางปฏิบัติกับท่ีปฏิบัติเสร็จส้ินแลวยังคงจัดเก็บอยูในที่เดียวกัน 
ทําใหขาดความเปนระเบียบเรียบรอย  ไมคลองตัวในการปฏิบัติงาน  ไมสะดวกในการตรวจคนเรื่อง 
และปญหาในขั้นตอนการทําลายและการสงมอบเอกสารประวัติศาสตรใหแกสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
กรมศิลปากร 
 

การจัดเก็บเอกสารราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 
  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ หมวด ๓  การเก็บรักษา ยืม 
และทําลายหนังสือ ไดกําหนดหลักเกณฑการเก็บรักษาเอกสารราชการไวในสวนท่ี ๑ การเก็บรักษา ดังนี ้
  “ขอ ๕๒ การเกบ็หนังสือแบงออกเปนการเก็บระหวางปฏิบัติ การเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแลว 
และการเก็บไวเพ่ือใชในการตรวจสอบ 
  ๑.  การเก็บระหวางปฏิบัติ 
       ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖  ขอ ๕๓ ไดกําหนด 
การเก็บระหวางปฏิบัติ ดังนี ้
  “ขอ ๕๓ การเก็บระหวางปฏิบัติ    คือ   การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูใน
ความรับผิดชอบของเจาของเรื่อง โดยใหกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน” 
 
 
 

๒ 



  ๒.  การเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแลว 
        ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ขอ ๕๔ และ ๕๕ 
ไดกําหนดการเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแลว ดังนี ้
      “ขอ ๕๔ จัดทําบัญชีหนังสือสงเก็บตามแบบท่ี ๑๙ ทายระเบียบอยางนอยใหมีตนฉบับ
และสําเนาคูฉบับสําหรับเจาของเรื่องและหนวยเก็บไวอยางละฉบับ โดยกรอกรายละเอียดดังนี ้
                    ๕๔.๑  จัดทําบัญชีหนังสือสงเก็บตามแบบท่ี ๑๙ ทายระเบียบอยางนอยใหมี
ตนฉบับและสําเนาคูฉบับสําหรับเจาของเรื่องและหนวยเก็บเก็บไวอยางละฉบับ โดยกรอกรายละเอียดดังนี ้
                                                              ๕๔.๑.๑  ลําดับท่ี  ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนงัสือท่ีเก็บ 
                   ๕๔.๑.๒  ท่ี   ใหลงเลขท่ีของหนังสือแตละฉบับ 
                   ๕๔.๑.๓  ลงวันท่ี  ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ 
                   ๕๔.๑.๔  เรื่อง   ใหลงช่ือเรื่องของหนังสือแตละฉบับ  
                                                                                                             ในกรณีท่ีไมมีช่ือเรื่องใหลงสรุปโดยยอ 
    ๕๔.๑.๕  อายุการเก็บหนังสือ ใหลงวัน เดือน ปท่ีจะเก็บถึง ในกรณีท่ี 

ใหเก็บไวตลอดไปใหลงคําวา   หามทําลาย 
    ๕๔.๑.๖  หมายเหต ุ  ใหบันทึกขอความอ่ืนใด (ถามี) 
   ขอ ๕๕  ไดกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการเก็บหนังสือรับ บัญชี
หนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จแลว พรอมหนังสือสงเก็บจากเจาของเรื่องมาดําเนินการ ดังนี ้
                “ขอ ๕๕  เม่ือไดรับเรื่องจากเจาของเรื่องตามขอ ๕๔ แลว ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการ
เก็บหนังสือปฏิบัติดังนี ้
                   ๕๕.๑  ประทับตรากําหนดเก็บหนังสือตามขอ ๗๓ ไวท่ีมุมลางดานขวาของ
กระดาษแผนแรกของหนังสือฉบับนั้น และลงลายมือช่ือยอกํากับตรา 
                  ๕๕.๑.๑  หนังสือท่ีตองเก็บไวตลอดไป          ใหประทับตราคําวา  

หามทําลาย  ดวยหมึกสีแดง   
                  ๕๕.๑.๒  หนังสือท่ีเก็บโดยมีกําหนดเวลา ใหประทับตราคําวา “เก็บถึง  

พ.ศ. ....”  ดวยหมึกสีน้ําเงิน 
 และลงเลขของปพุทธศักราช 
ท่ีใหเก็บถึง 

                  ๕๕.๒  ลงทะเบียนหนังสือ เก็บไวเปนหลักฐานตามแบบท่ี ๒๐ ทายระเบียบ 
โดยกรอกรายละเอียดดังนี ้
                                             ๕๕.๒.๑    ลําดับท่ี  ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือท่ีเก็บ 
                                                           ๕๕.๒.๒  วันเก็บ  ใหลงวัน เดือน ป ท่ีนําหนังสือนั้น 

เขาทะเบียนเก็บ 

๓ 



    ๕๕.๒.๓  เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๕.๒.๔  ท่ี   ใหลงเลขท่ีของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๕.๒.๕  เรื่อง   ใหลงช่ือเรื่องของหนังสือแตละฉบับ 

                                                                                 ในกรณีท่ีไมช่ือเรื่องใหลงสรุปเรื่องยอ 
    ๕๕.๒.๖   รหัสแฟม  ใหลงหมายเลขลําดับหมูของ 

การจัด แฟมเก็บหนังสือ 
    ๕๕.๒.๗  กําหนดเวลาเก็บ ใหลงระยะเวลาการเก็บตามท่ีกําหนด     

                ในตรากําหนดเก็บหนังสือขอ ๕๕.๑ 
    ๕๕.๒.๘  หมายเหต ุ  ใหบันทึกขอความอ่ืนใด (ถามี)” 
 
  ระเบียบฯ ไดกําหนดวิธีการจัดเก็บเอกสารราชการท่ีปฏิบัติเสร็จแลว โดยกําหนดใหมีการ
จัดทําบัญชีสงเก็บตามแบบท่ี ๑๙ จัดทําทะเบียนเก็บตามแบบท่ี ๒๐ นอกจากนี้ระเบียบฯ ไดกําหนดให
เจาหนาท่ีของเรื่องกําหนดอายุการเก็บเอกสารราชการท่ีจะสงไปเก็บ และใหเจาหนาท่ีหนวยเก็บกําหนดรหัส
แฟมเอกสาร แตระเบียบฯ ไมไดกําหนดหลักเกณฑวิธีการในการกําหนดรหัสแฟมใหถือปฏิบัต ิ
  หนาท่ีของสวนราชการ หนาท่ีของเจาหนาท่ีเจาของเรื่องและเจาหนาท่ีหนวยเก็บท่ีตอง
ปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารราชการท่ีปฏิบัติเสร็จแลวมีดังนี ้
  สวนราชการ 
  -  จัดใหมีหนวยเก็บ 
  -  กําหนดเจาหนาท่ีผูทําหนาท่ีรับผิดชอบการจัดเก็บเอกสารราชการในหนวยเก็บ 
  เจาหนาที่เจาของเร่ือง 
  -  สํารวจเอกสารราชการท่ีอยูในความรับผิดชอบวาเรื่องใดเปนเอกสารท่ีปฏิบัติเสร็จ
เรียบรอยแลว และไมมีอะไรจะตองทําตอไปอีก 
  -  จัดทําบัญชีสงเก็บตามแบบฟอรมท่ี ๑๙ อยางนอย ๒ ชุด โดยใหมีตนฉบับและสําเนาคูฉบับ
ใหเจาหนาท่ีเจาของเรื่องเก็บรักษาบัญชีไว ๑ ชุด 
  -  กําหนดอายุการเก็บเอกสารราชการท่ีจะสงไปหนวยเก็บ โดยกําหนดวาเก็บถึง พ.ศ. .... 
หรือหากเปนเอกสารราชการท่ีจะเก็บไวตลอดไปใหกําหนดวาหามทําลาย 
  -  ลงทะเบียบหนังสือเก็บตามแบบท่ี ๒๐ ใหลงหมายเลขลําดับหมูของแฟมเอกสาร 
  -  สงบัญชี ๑ ชุด พรอมเอกสารและเรื่องท่ีปฏิบัติท้ังหมดไปใหหนวยเก็บ 
  เจาหนาที่หนวยเก็บ 
  -  จัดทําทะเบียนเก็บเอกสารตามแบบท่ี ๒๐ 
  -  กําหนดรหัสแฟมเอกสาร 

๔ 



  -  ประทับตรากําหนดอายุการเก็บบนมุมลางดานขวาของกระดาษแผนแรกของเอกสารสง
เก็บ และลงลายมือช่ือยอกํากับตรา ตรา “เก็บถึง พ.ศ. ....”  ใชประทับเอกสารราชการเพ่ือกําหนดอายุการเก็บ 
โดยประทับตราดวยหมึก สีน้ําเงิน  ตรา  “หามทําลาย”  ใชประทับเอกสารราชการท่ีตองเก็บไวตลอดไป 
โดยประทับตราดวยหมึกสีแดง 
   
  ๓.  การเก็บเพ่ือใชในการตรวจสอบ 
         ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ขอ ๕๖ กําหนดไวดังนี้ 
         “ขอ ๕๖  การเก็บไวเพ่ือใชในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอย
แลวแตจําเปนจะตองใชในการตรวจสอบเปนประจํา ไมสะดวกในการสงไปเก็บยังหนวยเก็บของสวนราชการ
ตามขอ ๕๔ ใหเจาของเรื่องเก็บเปนเอกเทศ โดยแตงตั้งเจาหนาท่ีขึ้นรับผิดชอบก็ได  เม่ือหมดความจําเปนท่ี
จะตองใชในการตรวจสอบแลวใหจัดสงหนงัสือนั้นไปยังหนวยเก็บของสวนราชการ โดยใหถือปฏิบัติตาม
ขอ ๕๔ และขอ ๕๕ โดยอนุโลม” 
  ๔.  อายุการเก็บเอกสารราชการ 
         ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๕๗ 
ไดกําหนดอายุการเก็บไวดังนี ้
         “ขอ ๕๗  อายุการเก็บหนังสือ  โดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวา ๑๐ ป  เวนแตหนังสือ
ดังตอไปนี ้
            ๕๗.๑  หนังสือท่ีตองสงวนเปนความลับ  ใหปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบวา
ดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
            ๕๗.๒  หนังสือท่ีเปนหลักฐานทางอรรถคดี  สํานวนของศาลหรือของ
พนักงานสอบสวน หรือหนังสืออ่ืนใดท่ีไดมีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกําหนดไวเปนพิเศษแลว  การเก็บ
ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนวาดวยการนั้น 
            ๕๗.๓  หนังสือท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรทุกสาขาวิชาและมีคุณคาตอ
การศึกษา คนควา วิจัย ใหเก็บไวเปนหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรของชาติตลอดไป หรือตามท่ีสํานักหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร กําหนด 
            ๕๗.๔  หนังสือท่ีไดปฏิบัติงานเสร็จ ส้ินแลว และเปนคูสําเนาท่ีมีตนเรื่อง
จะคนไดจากท่ีอ่ืนใหเก็บไวไมนอยกวา ๕ ป  
            ๕๗.๕  หนังสือท่ีเปนเรื่องธรรมดาสามัญซ่ึงไมมีความสําคัญและเปนเรื่องท่ี
เกิดขึ้นเปนประจํา  เม่ือดําเนินการแลวเสร็จใหเก็บไวไมนอยกวา ๑ ป  
            ๕๗.๖  หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน  การจายเงิน  หรือการกอหนี้
ผูกพันทางการเงินท่ีไมเปนหลักฐานแหงการกอ  เปล่ียนแปลง  โอน  สงวน  หรือระงับซ่ึงสิทธิในทางการเงิน  
รวมถึงหนังสือหรือเอกสารเกีย่วกับการรับเงิน  การจายเงิน  หรือการกอหนี้ผูกพันทางการเงินท่ีหมดความ

๕ 



จําเปนในการใชเปนหลักฐานแหงการกอ  เปล่ียนแปลง  โอน  สงวน  หรือระงับซ่ึงสิทธิในทางการเงิน  
เพราะไดมีหนังสือหรือเอกสารอ่ืนท่ีสามารถนํามาใชอางอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสารดังกลาวแลว  
เม่ือสํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบแลวไมมีปญหาและไมมีความจําเปนตองใชประกอบการตรวจสอบ
หรือเพ่ือการใด ๆ อีก ใหเก็บไวไมนอยกวา ๕ ป 
                                      หนังสือเกี่ยวกับการเงิน   ซ่ึงเห็นวาไมมีความจําเปนตองเก็บไวถึง 
๑๐  ป  หรือ  ๕ ป  แลวแตกรณี  ใหทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 



การสงมอบเอกสารที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร 
 
  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร มีภารกิจความรับผิดชอบในการรับมอบ
เอกสารท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร ซ่ึงหนวยงานของรัฐจะตองดําเนินการสํารวจเอกสารท่ีครบกําหนดอายุ
การเก็บรักษา ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖   และฉบับท่ี ๒  พ.ศ.๒๕๔๘   และดําเนินการสงมอบเอกสารประวัติศาสตร
ใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร เพ่ือดําเนินการตรวจรับและรับมอบเอกสารท่ีมีคุณคาทาง
ประวัติศาสตรจากหนวยงานของรัฐ และจะไดนํามาพิจารณาประเมินคุณคาเอกสารเพ่ือคัดเลือกเก็บไวเปน
เอกสารจดหมายเหตตุอไป 
 
คํานิยามสําคัญ ๆ ที่เกี่ยวของกับการสงมอบเอกสารประวัติศาสตร 
  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไดจัดทําคําอธิบายความหมายของคําวา 
“เอกสารประวัติศาสตร”  เพ่ือใหหนวยงานของรัฐทราบวาขอมูลขาวสารของราชการท่ีมีอยูในความ
ครอบครองใดเปนเอกสารประวัติศาสตรท่ีจะตองสงมอบใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 
คัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา ดังนี ้
  เอกสารประวัติศาสตร  หมายความวา  ขอมูลขาวสารของราชการท่ีหนวยงานของรัฐจัดทําขึ้น
หรือรับไว  ไมวาจะจัดทําขึ้นโดยส่ือประเภทใด ๆ หรือมีรูปแบบใด ๆ เปนตนฉบับหรือคูฉบับของหนวยงาน
เจาของเรื่องท่ีมีขอมูลขาวสารประกอบการดําเนินงานเรื่องนั้น ๆ อยางครบถวนตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังส้ินสุด  
ซ่ึงขอมูลขาวสารประกอบการดําเนินงานอาจจะเปนสําเนาหรือส่ิงพิมพก็ได  ซ่ึงนอกจากจะมีคุณคาเบ้ืองตน
ประกอบดวยคุณคาดานการบริหาร  คุณคาดานการเงิน  และคุณคาดานกฎหมายตอหนวยงานเจาของเรื่อง
ในฐานะเปนผูรับผิดชอบโดยตรงแลว  เมื่อหนวยงานของรัฐหมดความจําเปนในการใชขอมูลขาวสาร
เพ่ือการปฏิบัติงานหรือเพ่ือการตรวจสอบใด ๆ ขอมูลขาวสารดังกลาวยังคงมีคุณคาตอประวัติศาสตรและ
ตอการศึกษาคนควา  หนวยงานของรัฐจึงสมควรสงมอบเอกสารประวัติศาสตรใหสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ กรมศิลปากร ประเมินคุณคาและจัดเก็บรักษาใน  “จดหมายเหตุ”  เพ่ือเปนหลักฐานช้ันตนท่ีให
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการดานตาง ๆ ของประเทศ  และเพ่ือใหประชาชนไดศึกษาคนควา
เรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ  สถานท่ี และบุคคลท่ีเกิดขึ้นในอดีต 
  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดกําหนดคํานิยามท่ีเกี่ยวของกับ             
การสงมอบเอกสารประวัติศาสตร ดังนี้ 
  “ขอมูลขาวสาร  หมายความวา  ส่ิงท่ีส่ือความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง  ขอมูลหรือส่ิงใด ๆ  
ไมวาการส่ือความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใด ๆ และไมวาจะไดจัดทํา

๗ 



ไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถาย ฟลม  การบันทึกภาพหรือเสียง  
การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร  หรือวิธีอ่ืนใดท่ีทําใหส่ิงท่ีบันทึกไวปรากฏได 
   ขอมูลขาวสารของราชการ   หมายความวา  ขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครอง                 
หรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับเอกชน   
   หนวยงานของรัฐ หมายความวา  ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการ               
สวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา  ศาลเฉพาะในสวนท่ีไมเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคด ี 
องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ  หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกําหนด                      
คํานิยามท่ีเกี่ยวของกับการสงมอบเอกสารประวัติศาสตร  ดังนี้ 

“อิเล็กทรอนิกส  หมายความวา  การประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟา  คล่ืนแมเหล็กไฟฟา  
หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคลายกันและใหหมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธีการทางแสง  วิธีการทาง
แมเหล็ก  หรืออุปกรณท่ีเกี่ยวของกับการประยุกตใชวิธีการตาง ๆ เชนวานั้น 

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  หมายความวา  การรับสงขอมูลขาวสารหรือหนังสือผาน
ระบบส่ือสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  ขอ ๙  หนังสือราชการ คือ เอกสารท่ีเปนหลักฐานในราชการ ไดแก 
            ๙.๑  หนังสือท่ีมีไปมาระหวางสวนราชการ 
             ๙.๒  หนังสือท่ีสวนราชการมีไปถึงหนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการ  หรือท่ีมีไปถึง
บุคคลภายนอก 
           ๙.๓  หนังสือท่ีหนวยงานอ่ืนใด ซ่ึงมิใชสวนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวน
ราชการ 
          ๙.๔  เอกสารท่ีทางราชการจัดทําขึ้นเพ่ือเปนหลักฐานในราชการ 
         ๙.๕  เอกสารท่ีทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 
         ๙.๖  ขอมูลขาวสารหรือหนังสือท่ีไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
  ขอ ๒๗  หนังสืออ่ืน คือ หนังสือหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของ
เจาหนา ที่ เ พื่อ เปนหลักฐาน ในราชการ   ซ่ึงรวมถึงภาพถาย  ฟลม  แถบบันทึกเสีย ง แถบบันทึกภาพ 
และส่ือกลางบันทึกขอมูลดวย  หรือหนังสือของบุคคลภายนอกท่ียื่นตอเจาหนาท่ีและเจาหนาท่ีไดรับเขา
ทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแลว  มีรูปแบบตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม จะกําหนดช้ีใชตามความ
เหมาะสม  เวนแตมีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องใหทําตามแบบ เชน โฉนด แผนท่ี แบบ แผนผัง สัญญา 
หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน และคํารอง เปนตน” 
 

๘ 



  ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ไดกําหนดคํานิยามท่ี
เกี่ยวของกับการสงมอบเอกสารประวัติศาสตร  ดังนี ้
  “ขอมูลขาวสารลับ  หมายความวา  ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ท่ีมีคําส่ัง
ไมใหเปดเผยและอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ  ไมวาจะเปนเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของรัฐห รือที่ เกี ่ยวกับ เอกชน  ซ่ึงมีการกําหนดใหมีช้ันความลับเปนช้ันลับ  ช้ันลับมาก  
หรือช้ันลับท่ีสุด  ตามระเบียบนี้  โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานของรัฐและประโยชนแหงรัฐ
ประกอบกัน” 
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการสงมอบเอกสารประวัติศาสตร 
  ปจ จุ บั นมี ก ฎ หม า ย และ ร ะเ บี ย บท่ี ห น ว ยง า น ขอ ง รั ฐจ ะ ต อง ถื อ ปฎิ บั ติ เกี่ ย ว กั บ                        
การสงมอบเอกสารประวัติศาสตร  โดยหนวยงานของรัฐจะตองสํารวจและดําเนินการจัดสงเอกสาร
ประวัติศาสตรใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  ตามท่ีกฎหมายและระเบียบกําหนด                
ซ่ึงมีกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐               
และระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๑๐ ซ่ึงไดออกมาแกไข
เพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ โดยไดยกเลิกความในขอ ๕๗             
ขอ ๕๘ และขอ ๕๙ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  และระเบียบวาดวย
การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐสงมอบ
ขอมูลขาวสารของราชการใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไวในหมวด ๔ เอกสารประวัติศาสตร  
ดังนี้ 
  “มาตรา ๒๖  ขอมูลขาวสารของราชการท่ีหนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษาหรือ
มีอายุครบกําหนดตามวรรคสองนับแตวันท่ีเสร็จส้ินการจัดใหมีขอมูลขาวสารนั้น ใหหนวยงานของรัฐสงมอบ
ใหแกสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีกําหนดในพระราช-
กฤษฎีกาเพ่ือคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา 
  กําหนดเวลาตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามวรรคหนึ่งใหแยกตามประเภท ดังนี ้

(๑ ) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เม่ือครบเจ็ดสิบหาป    
(๒ ) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เม่ือครบยี่สิบป   
กําหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปไดในกรณีดังตอไปนี ้ 

๙ 



(๑)  หนวยงานของรัฐยังจําเปนตองเก็บขอมูลขาวสารของราชการไวเองเพ่ือประโยชนใน
การใชสอย โดยตองจัดเก็บและจัดใหประชาชนไดศึกษาคนควาตามท่ีจะตกลงกับหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
กรมศิลปากร      

(๒)  หนวยงานของรัฐเห็นวา ขอมูลขาวสารของราชการนั้นยังไมควรเปดเผยโดยมีคําส่ัง
ขยายเวลากํากับไวเปนการเฉพาะราย คําส่ังการขยายเวลานั้นใหกําหนดระยะเวลาไวดวย แตจะกําหนด
เกินคราวละหาปไมได 
  การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการขยายระยะเวลาไมเปดเผยจนเกินความจําเปน
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  บทบัญญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรี
ออกระเบียบกําหนดใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐจะตองทําลายหรืออาจทําลายไดโดยไมตอง
เก็บรักษา” 
  ซ่ึงความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๐  มีดังนี้ 

“ขอมูลขาวสารของรัฐตามมาตรา ๑๔ ขอมูลขาวสารของราชการท่ีอาจกอให เกิด               
ความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริยจะเปดเผยมิได ใหหนวยงานของรัฐเก็บรักษาไวไดเจ็ดสิบหาป 

ขอมูลขาวสารของรัฐตามมาตรา ๑๕ ขอมูลขาว สาร ของราชการท่ีมีลักษณะอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี้   หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐอาจมีคําส่ังมิใหเปดเผยก็ได โดยคํานึงถึง               
การปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชนประกอบกัน 

(๑) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความม่ันคงของประเทศ ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ หรือความม่ันคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

(๒) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ หรือไมอาจสําเร็จ 
ตามวัตถุประสงคไดไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ 
หรือการรูแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม 
  (๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด 
แตท้ังนี้ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารท่ีนํามาใชในการทําความเห็น 
หรือคําแนะนําภายในดังกลาว 
  (๔) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
  (๕) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซ่ึงการเปดเผยจะเปนการรุกลํ้าสิทธิ
สวนบุคคลโดยไมสมควร 
  (๖) ขอมูลขาวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย หรือขอมูลขาวสารท่ีมีผูให
มาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอ่ืน  
  (๗) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

๑๐ 



  คําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกําหนดเง่ือนไขอยางหนึ่งอยางใดก็ได           
แตตองระบุไวดวยวา ที่ เปด เผย ไมไดเพราะเปนขอมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และใหถือวา
การมีคําส่ังเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการเปนดุลยพินิจ  โดยเฉพาะของเจาหนาท่ีของรัฐตามลําดับสาย                 
การบังคับบัญชาแตผูขออาจอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดตามท่ีกําหนด 
ในพระราชบัญญัตินี้” 
  

  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศง๒๕๔๘ 
 

  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๑๐ ไดมีการ
แกไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ในสวนท่ีเกี่ยวกับการสงมอบ
เอกสารประวัติศาสตร  ดังนี ้

“ขอ ๕๘  ทุกปปฏิทินใหสวนราชการจัดสงหนังสือท่ีมีอายุครบ ๒๐ ป นับจากวันท่ีได
จัดทําขึ้น ท่ีเก็บไว ณ สวนราชการใด พรอมท้ังบัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ใหสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ กรมศิลปากร ภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม ของปถัดไป เวนแตหนังสือดังตอไปนี ้

                  ๕๘.๑  หนังสือท่ีตองสงวนเปนความ ลับใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวาดวย
การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 

                 ๕๘.๒  หนังสือท่ีมีกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบท่ีออกใชเปนการท่ัวไป
กําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

                 ๕๘.๓  หนังสือท่ีสวนราชการมีความจําเปนตองเก็บไวท่ีสวนราชการนั้น ใหจัดทํา
บัญชีหนังสือครบ ๒๐ ป ท่ีขอเก็บเอง สงมอบใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร 

 ขอ ๕๙ บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป และบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ป ท่ีขอเก็บเอง              
อยางนอยใหมีตนฉบับและสําเนาคูฉบับ  เพ่ือใหสวนราชการผูมอบและสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ                   
กรมศิลปากร ผูรับมอบยึดถือไวเปนหลักฐานฝายละฉบับ 

                 ๕๙.๑  บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ปใหจัดทําตามแบบท่ี ๒๑ ทายระเบียบ
โดยกรอกรายละเอียด ดังนี ้

                            ๕๙.๑.๑   ช่ือบัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ประจําป ใหลงตัวเลขของป
พุทธศักราชท่ีจัดทําบัญชี 

                        ๕๙.๑.๒  กระทรวง  ทบวง กรม กอง ใหลงช่ือสวนราชการท่ีจัดทําบัญชี 
                        ๕๙.๑.๓  วันท่ี ใหลงวัน เดือน ปท่ีจัดทําบัญชี 
                        ๕๙.๑.๔  แผนท่ี ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
                        ๕๙.๑.๕  ลําดับท่ี ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือท่ีสงมอบ 
                        ๕๙.๑.๖  รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
                        ๕๙.๑.๗  ท่ี ใหลงเลขท่ีของหนังสือแตละฉบับ 

๑๑ 



                    ๕๙.๑.๘   ลงวันท่ี ใหลงวัน  เดือน  ป  ของหนังสือแตละฉบับ 
                    ๕๙.๑.๙   เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
                      ๕๙.๑.๑๐ เรื่อง  ใหลงช่ือเรื่องของหนังสือแตละฉบับ  ในกรณีท่ีไมมีช่ือเรื่อง

ใหลงสรุปเรื่องยอ 
                     ๕๙.๑.๑๑ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอ่ืนใด (ถามี) 
                     ๕๙.๑.๑๒ ลงช่ือผูมอบ  ใหผูมอบลงลายมือช่ือและวงเล็บช่ือและนามสกุลดวย

ตัวบรรจง พรอมท้ังลงตําแหนงของผูมอบ 
                     ๕๙.๑.๑๓ ลงช่ือผูรับมอบ  ใหผูรับมอบลงลายมือช่ือและวงเล็บช่ือและนามสกุล

ดวยตัวบรรจงพรอมท้ังลงตําแหนงของผูรับมอบ 
        ๕๙.๒  บัญชีหนังสือครบ ๒๐ ป  ท่ีขอเก็บเอง  ใหจัดทําตามแบบท่ี ๒๒ ทายระเบียบ 

โดยกรอกรายละเอียดดังนี ้
                     ๕๙.๒.๑  ช่ือบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ป ท่ีขอเก็บเองประจําป ใหลงตัวเลขของป

พุทธศักราชท่ีจัดทําบัญชี 
                    ๕๙.๒.๒  กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงช่ือสวนราชการท่ีจัดทําบัญชี 
                    ๕๙.๒.๓  วันท่ี ใหลงวัน เดือน ป  ท่ีจัดทําบัญชี 
                    ๕๙.๒.๔  แผนท่ี ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
                    ๕๙.๒.๕  ลําดับท่ี ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือท่ีขอเก็บเอง 
                    ๕๙.๒.๖  รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
                    ๕๙.๒.๗  ท่ี ใหลงเลขท่ีของหนังสือแตละฉบับ 
                    ๕๙.๒.๘  ลงวันท่ี ใหลง วัน เดือน ป ของหนังสือแตละฉบับ 
                    ๕๙.๒.๙ เรื่อง ใหลงช่ือเรื่องของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีท่ีไมมีช่ือเรื่องใหลง

สรุปเรื่องยอ 
                   ๕๙.๒.๑๐ หมายเหต ุใหบันทึกขอความอ่ืนใด (ถามี)” 

 
  ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 
  ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ไดกําหนดใหหนวยงานของ
รัฐสงขอมูลขาวสารลับใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไวในสวนท่ี ๗ การทําลายดังนี ้
  “ขอ ๔๖  ในกรณีท่ีการเก็บรักษาขอมูลขาวสารช้ันลับท่ีสุดจะเส่ียงตอการรั่วไหล  อันจะ
กอใหเกิดอันตรายแกประโยชนแหงรัฐ  หัวหนาหนวยงานของรฐัจะพิจารณาส่ังทําลายขอมูลขาวสารลับช้ัน
ลับท่ีสุดนั้นได  หากพิจารณาเห็นวามีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําลาย 
    หัวหนาหนวยงานของรัฐจะส่ังทําลายขอมูลขาวสารลับ  นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่งได
ตอเม่ือไดสงขอมูลขาวสารลับใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติพิจารณากอนวาไมมีคุณคาในการเก็บรักษา” 

๑๒ 



ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการสงมอบเอกสารประวัติศาสตร 
  ๑.  หลังจากส้ินปปฏิทิน ใหหนวยงานของรัฐสํารวจเอกสาร 

      ๑.๑  สํารวจเอกสารท่ีมีอายุการเก็บครบ  ๒๐ ป  ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  และตามระเบียบขอ ๕๘, ๕๙ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี            
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘   

     ๑.๒  สํารวจเอกสารท่ีมีอายุการเก็บครบ ๗๕ ป ตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

               หนวยงานของของรัฐสามารถขอขยายเวลาสงมอบเอกสารประวัติศาสตรได                    
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖ ในกรณีดังตอไปนี้ 

             “(๑)  หนวยงานของรัฐยังจํา เปนตองเก็บขอมูลขาวสารของ ราชการไวเอง
เพ่ือประโยชนในการใชสอย  โดยตองจัดเก็บและจัดใหประชาชนไดศึกษาคนควาตามที่จะตกลงกับ
หอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร      

              (๒)  หนวยงานของรัฐเห็นวา ขอมูลขาวสารของราชการนั้นยังไมควรเปดเผยโดยมี
คําส่ังขยายเวลากํากับไวเปนการเฉพาะราย คําส่ังการขยายเวลานั้นใหกําหนดระยะเวลาไวดวย แตจะกําหนด
เกินคราวละหาปไมได 
                        การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการขยายระยะเวลาไมเปดเผยจนเกิน
ความจําเปนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
                       บทบัญญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับกับขอมูลขาวสารของราชการตามท่ี
คณะรัฐมนตรีออกระเบียบกําหนดใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐจะตองทําลายหรืออาจทําลายได
โดยไมตองเก็บรักษา” 
        ๑.๓  สํารวจขอมูลขาวสารลับ  ช้ันลับท่ีสุด  ลับมาก  ลับ  ตามระเบียบวาดวยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ สวนท่ี ๒ การตรวจสอบขอ ๒๙   
  ๒.  หนวยงานของรัฐท่ีมีความประสงคจะสงมอบเอกสารประวัติศาสตรใหติดตอประสาน
กับสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร    
  ๓. จัดทําบัญชีสงมอบเอกสารประวัติศาสตร ตามแบบท่ี ๒๑ แนบทาย ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง               
คณะกรรมการสงมอบเอกสารประวัติศาสตร  

๔. หัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรรมการเพ่ือพิจารณารายการในบัญชีสงมอบ
เอกสารประวัติศาสตร 

๕.  คณะกรรมการพิจารณารายการในบัญชีสงมอบเอกสารประวัติศาสตร  
๖. จัดทําหนังสือเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาลงนามสงมอบเอกสาร

ประวัติศาสตร พรอมจัดสงบัญชีสงมอบเอกสารประวัติศาสตร ตามแบบท่ี ๒๑  จํานวน ๒ ชุด   

๑๓ 



๗.   สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ดําเนินการรับมอบเอกสารประวัติศาสตร 
และจะตรวจสอบรายการเอกสารประวัติศาสตร ใหถูกตองตรงกับบัญชีสงมอบเอกสารประวัติศาสตร 

๘.   สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร จัดทําหนังสือแจงผลการตรวจรับเอกสาร
ประวัติศาสตร และลงนามรับมอบเอกสารประวัติศาสตร  พรอมสงมอบบัญชีเอกสารประวัติศาสตรให
หนวยงานของรัฐเจาของเอกสารประวัติศาสตร  จํานวน  ๑  ชุด  

๙.   เม่ือสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร ตรวจรับเอกสารสงมอบเรียบรอยแลว
จะนําเอกสารไปอบในเครื่องอบเอกสารเพ่ือกําจัดตัวแมลงท่ีอยูในเอกสาร และเปนการอนุรักษเอกสาร 

๑๐.หลังจากอบเอกสารเรียบรอยแลว จึงจะนําเอกสารท่ีผานการอบฆาตัวแมลงไปจัดเก็บ   
ในคลังเก็บเอกสารเพ่ือดําเนินการตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๔ 



สรุปข้ันตอนการสงมอบเอกสารประวัติศาสตร 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยงานของรัฐสํารวจเอกสารประวัติศาสตร 
ท่ีไมประสงคจะเก็บรักษาและครบอายุการเก็บรักษา 

 ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

หนวยงานของรัฐประสานสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร 

หนวยงานของรัฐจัดทําบัญชีสงมอบเอกสารประวัติศาสตร  
ตามแบบท่ี ๒๑  แนบทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ฯ 

หัวหนาหนวยงานของรัฐแตงต้ังคณะกรรมการ ฯ 

คณะกรรมการ ฯ  
พิจารณาบัญชีสงมอบเอกสารประวัติศาสตร 

เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐลงนามในหนังสือ  
สงมอบเอกสารประวัติศาสตร 

หนวยงานของรัฐสงมอบเอกสารประวัติศาสตรใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
 

สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติดําเนินการ 
รับมอบและตรวจสอบเอกสารใหตรงกับบัญชีสงมอบเอกสารประวัติศาสตร 

เอกสารไมครบถวน เอกสารครบถวน 

สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติประสาน
หนวยงานของรัฐเพื่อติดตาม 

ทวงถามเอกสาร 

สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติจัดทําหนังสือ
แจงตอบพรอมจัดสงบัญชีสงมอบเอกสาร
ประวัติศาสตรใหหนวยงานของรัฐ ๑ ชุด 

อบเอกสาร 
เพื่อกําจัดแมลง/ จัดเก็บ 

๑๕ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางหนังสือการสงมอบเอกสารประวัติศาสตร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\ 



การทําลายเอกสารราชการ 

 
  การทําลายเอกสารถือเปนขั้นตอนสําคัญขั้นตอนสุดทายของกระบวนการดําเนินงานบริหาร
เอกสาร ในปจจุบันหนวยงานของรัฐผลิตเอกสารขึ้นใชงานในวันหนึ่ง ๆ มีจํานวนและปริมาณมาก ดวยเหตุนี้
จึงจําเปนตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวกับการบริหารเอกสารอยางเครงครัดในทุกขั้นตอน 
นับตั้งแตการจัดใหมีระบบการจัดการเอกสารท่ีดี  สามารถคนหาเอกสารเพ่ือใชปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วทัน
ตามความตองการในการใชงาน  เอกสารท่ีไมประสงคจะใชงานแลวแตมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
กําหนดใหเก็บรักษาไวเปนการเฉพาะก็ตองจัดเก็บใหเหมาะสม   เพื่อสะดวกในการคนหาเอกสาร
สําหรับการตรวจสอบ  อางอิง  และสามารถคัดเลือกเอกสารเพ่ือทําลายตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
  เอกสารราชการท่ีส้ินกระแสการใชงานและครบอายุการเก็บรักษาตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖  กําหนดใหหนวยงานของรัฐควรดําเนินการทําลายเอกสาร
ทุก ๆ ป อยางนอยปละ ๑ ครั้ง  ซ่ึงหมายความวาหนวยงานของรัฐสามารถดําเนินการทําลายเอกสารกี่ครั้งก็ได
ในแตละป ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของหนวยงานของรัฐวาจะดําเนินการทําลายเอกสารในครั้งเดียวใหเสร็จส้ิน
หรือเอกสารมีปริมาณมากจําเปนตองทยอยทําลายเอกสารทีละกอง / ฝาย / งาน ก็ได 
  การทําลายเอกสารเปนขั้นตอนสําคัญท่ีจะชวยลดภาระการจัดเก็บเอกสารและสถานท่ีเก็บ
เอกสาร  ตลอดจนความส้ินเปลืองงบประมาณและบุคลากรโดยไมจําเปน ซ่ึงโดยสวนใหญแลวปญหาสําคัญ
ท่ีหนวยงานของรัฐและหนวยงานตาง ๆ ประสบอยูในปจจุบันคือการละเลยไมถือปฏิบัติเรื่องการทําลาย
เอกสารใหเปนไปตามระเบียบกําหนดไว จึงปรากฎโดยท่ัวไปวามีเอกสารเรื่องเดิม ๆ ตกคางอยูเปนจํานวนมาก 
ทําใหเปนปญหาในการจัดเก็บเอกสารนับตั้งแตขาดระบบการจัดเก็บเอกสารท่ีดี สถานท่ีเก็บเอกสารไม
เพียงพอ และการตรวจคนหาเอกสารไมสะดวกและไมคลองตัว  ดังนั้นหากหนวยงานของรัฐดําเนินการ
ทําลายเอกสารอยางสมํ่าเสมอจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน และชวยใหเกิดภาพลักษณท่ีดีแก
สถานท่ีทํางาน 
  ในปจจุบันหนวยงานของรัฐหลายแหงไมไดดําเนินการทําลายเอกสารท่ีหมดความจําเปน
ในการใชงานตามท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ กําหนด  เนื่องจาก 
                   มีระบบจัดเก็บเอกสารราชการท่ีไมเหมาะสมกับหนวยงาน  
                                ไมมีตารางกําหนดอายุเอกสารสําหรับใชเปนเครื่องมือควบคุมการจัดเก็บเอกสาร
ราชการ ทําใหไมทราบอายุการเก็บเอกสารราชการท่ีแนนอน เปนผลใหไมสามารถคัดแยกเอกสารท่ีไมมี
คุณคาเพ่ือทําลาย หรือคัดแยกเอกสารประวัติศาสตรเพ่ือสงมอบสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 
ไดอยางเปนระบบ 
 
 

๑๙ 



                                  ผูบริหารไมใหความสําคัญกับการบริหารงานเอกสาร และไมมีนโยบายท่ีชัดเจนท่ีจะ
ดําเนินการ 
                 ไมมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานบริหารเอกสารโดยเฉพาะ 
       เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร ไมทราบ
อายุการเก็บเอกสาร เกรงความผิด ไมกลาตัดสินใจทําลายเอกสาร และไมเขาใจขั้นตอนในระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ท่ีจะตองดําเนินการ 
 

  ขั้นตอนการทําลายเอกสาร 
  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ขอ ๖๖ – ๗๐ ไดกําหนด
ขั้นตอนการทําลายเอกสาร ซ่ึงสรุปสาระสําคัญไดดังนี ้
  ๑.  สํารวจเอกสารที่จะทําลาย 
        ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันส้ินปปฏิทิน ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการเก็บเอกสาร
ดําเนินการสํารวจเอกสารท่ีส้ินกระแสการใชงานและครบอายุการเก็บรักษาตามท่ีกฎหมายหรือระเบียบ
กําหนด 
  ๒.  การจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลาย 
        ใหหนวยงานของรัฐจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลายตามแบบท่ี ๒๕ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ โดยจัดทําอยางนอย ๒ ฉบับ คือ ตนฉบับและสําเนาคูฉบับ 
เพ่ือเก็บไวท่ีหนวยงานของรัฐเจาของเรื่อง ๑ ฉบับ และสงมอบใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 
พิจารณา ๑ ฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

๒๐ 



      แบบบัญชีหนังสือขอทําลาย  แบบที่ ๒๕ 
 

แบบบัญชีหนังสือขอทําลาย                              แบบท่ี ๒๕  
(ตามระเบียบขอ ๖๖) 
  

     บัญชีหนังสือขอทําลาย  ประจําป....................... 
 กระทรวง/ทบวง................................................. 
 กรม....................................................................                   วันท่ี................................................ 
 กอง....................................................................                                 แผนท่ี................................ 
 

 

ลําดับที ่
รหัส 
แฟม 

 

ที ่
 

ลงวันที ่
 

เลขทะเบียนรับ 
 

เร่ือง 
การ 

พิจารณา 
 

หมายเหตุ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

๒๑ 



       ๒.๑  การลงรายการในบัญชีหนังสือขอทําลาย 
   (๑)   ช่ือบัญชีหนังสือขอทําลายประจําป  ใหลงเลขของป พ.ศ.ท่ีจัดทําบัญชี 
   (๒)   กระทรวง ทบวง กรม กอง  ใหลงช่ือสวนราชการท่ีจัดทําบัญชี 
   (๓)   วันท่ี    ใหลงวันท่ีท่ีจัดทําบัญชี 
   (๔)   แผนท่ี    ใหลงเลขลําดับของแผนท่ี 
   (๕)   ลําดับท่ี    ใหลงเลขลําดับของเรื่องท่ีขอทําลาย 
   (๖)    รหัสแฟม    ใหลงหมายเลขรหัสหมวดหมูของ 

                   แฟมเอกสาร  
   (๗)   ท่ี     ใหลงเลขของหนังสือแตละฉบับ 
   (๘)   ลงวันท่ี    ใหลงวัน เดือน ป ของหนังสือ 

แตละฉบับ     
   (๙)   เลขทะเบียนรับ   ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือ 
        แตละฉบับ 
   (๑๐) เรื่อง    ใหลงช่ือเรื่องของหนังสือแตละฉบับ 
   (๑๑) การพิจารณา   ใหคณะกรรมการทําลายเอกสาร 
        ลงผลการพิจารณา 
   (๑๒) หมายเหต ุ    ใหลงขอความอ่ืนใด (ถามี) เชน 
        ความเห็นแยง  เห็นสมควรขยายเวลา 
        ในกรณีเห็นสมควรขยายเวลา  ใหระบุ 
        ระยะเวลาท่ีขอขยายเวลาและป พ.ศ.
        ท่ีครบกําหนดเวลาไวท้ังในบัญชี 
        และบนปกแฟมหรือบนปกเอกสาร
        แตละฉบับ   
      

 
 
 
 
 
 
 

๒๒ 



       ตัวอยางบัญชีหนังสือขอทําลายกรณีลงรายละเอียดทุกรายการ 
 
 

แบบบัญชีหนังสือขอทําลาย                              แบบท่ี ๒๕  
(ตามระเบียบขอ ๖๖) 
  

     บัญชีหนังสือขอทําลาย  ประจําป ๒๕๕๑ 
 
 กระทรวงสาธารณสุข 
 กรมสุขภาพจิต                                วันท่ี  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๑ 
 โรงพยาบาลศรีธัญญา                                             แผนท่ี.........๑.......... 
 

 

ลําดับ 
ที ่

รหัส 
แฟม 

 

ที ่
 

ลงวันที ่
เลข 

ทะเบียน 
รับ 

 

เร่ือง 
การ 

พิจารณา 
 

หมาย 
เหตุ 

๑  สธ ๐๖๐๑.๑/ว ๓๕๗ ๒๘ ก.พ.๔๕ ๕๒๙ ขอเล่ือนกําหนดการประเมินคุณภาพ X  
๒  สธ ๐๖๐๗/๕๐๖ ๑๘ มี.ค.๔๕  ขออนุมัติใหขาราชการรักษาราชการ 

แทน 
X  

๓  สธ ๐๖๐๗/๓๖๑ ๓ เม.ย.๔๕  ขอความรวมมือในการสํารวจระบบ 
แสงสวางโรงพยาบาลศรีธัญญา 

X  

๔  สธ ๐๘๐๒.๕/ว ๑๗๘๓ ๓๐ ส.ค.๔๘ ๕๙๒๐ เปนวิทยากรหรือผูอภิปรายเก่ียวกับ 
วิชาการ 

X  

๕  สธ ๐๘๐๒.๒/ว ๑๖๘๔ ๑๕ ส.ค.๔๘ ๕๕๓๒ แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการ X  
๖  สธ ๐๘๐๒.๔/พิเศษ ๑๘ ก.ค.๔๘ ๔๗๙๕ สงแบบประเมินผลหลังการศึกษา 

หลักสูตรการฝกอบรมทางไกล 
X  

๗  สธ ๐๘๐๑.๑/ว ๗๑๕ ๕ เม.ย.๔๘ ๒๔๐๓ ขอความรวมมือจําหนายไปรษณียบัตร X  
๘  สธ ๐๘๐๑.๑/ว ๕๓๔ ๑๐ มี.ค.๔๘ ๑๘๖๖ การใชเลขไทยแทนการใชเลขอารบิก X  
๙  สธ ๐๘๐๒.๒/ว ๕๗ ๑๐ ม.ค.๔๘ ๒๑๕ จัดงานวันขาราชการพลเรือน X  

๑๐  สธ ๐๘๐๑.๔/ว ๒๖๔๔ ๓ ธ.ค.๔๗ ๘๓๙๗ ขอความรวมมือในการสงขาราชการ 
เขารับการอบรม 

X  

 
 
 
 
 
 

๒๓ 



    

                                      ๒.๒  การลงบัญชีหนังสือขอทําลาย กรณีสวนราชการมีระบบจัดเก็บเอกสารและ
ประสงคจะขอทําลายท้ังแฟมเรื่อง  ใหลงรายการในบัญชีหนังสือขอทําลายดังนี ้
     (๑)  ลําดับท่ี   ใหลงลําดับแฟมท่ีจะขอทําลาย 
     (๒)  รหัสแฟม   ใหลงหมายเลขรหัสหมวดหมูของแฟมเรื่อง 
     (๓)  ท่ี    ใหเวนวาง  ไมตองลงรายละเอียด 
     (๔)  ลงวันท่ี   ใหลงวัน / เดือน / ป พ.ศ. ท่ีเปดปดแฟม เชน 
       ๒ มกราคม – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
     (๕)  เลขทะเบียนรับ  ใหเวนวาง  ไมตองลงรายละเอียด 
     (๖)  เรื่อง   ใหลงช่ือแฟมเอกสาร 
     (๗)  การพิจารณา  ใหคณะกรรมการทําลายเอกสารลงผลการพิจารณา 
     (๘)  หมายเหต ุ   ใหลงขอความอ่ืนใด (ถามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔ 



        ตัวอยางบัญชีหนังสือขอทําลายกรณีสวนราชการมีระบบจัดเก็บเอกสาร 
 
 

แบบบัญชีหนังสือขอทําลาย                              แบบท่ี ๒๕  
(ตามระเบียบขอ ๖๖) 
  

     บัญชีหนังสือขอทําลาย  ประจําป ๒๕๕๑ 
 
 กระทรวงศึกษาธิการ 
 กรม  มหาวิทยาลัยมหิดล                               วันท่ี  ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๑ 
 กอง  กองกลาง                                                             แผนท่ี.........๑.......... 
 

 

ลําดับที ่
รหัส 
แฟม 

 

ที ่
 

ลงวันที ่
เลขทะเบียน 

รับ 
 

เร่ือง 
การ 

พิจารณา 
 

หมายเหตุ 

๑ ๑.๑.๑ - ๓ ม.ค.๔๔ – 
๒๗ ธ.ค.๔๔ 

- คารักษาพยาบาล X  

๒ ๑.๑.๕ - ๙ ม.ค.๔๔ – 
๒๕ ธ.ค.๔๔ 

- เงินชวยเหลือคาทําศพ เงินสงเคราะห X  

๓ ๒.๒.๑ - ๑๑ ม.ค.๔๔ – 
๒๗ ธ.ค.๔๔ 

- ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับของคณะ / 
สถาบัน (สําเนาหนังสือนํา) 

X  

๔ ๒.๒.๒ - ๑๑ ม.ค.๔๔ – 
๑๓ ธ.ค.๔๔ 

- ประกาศ ระเบียบของหนวยงานภายนอก X  

๕ ๓.๑.๑ - ๙ เม.ย.๔๔ – 
๒๖ พ.ย.๔๔ 

- โตตอบท่ัวไป  ตอบขอบคุณ X  

๖ ๓.๒.๑ - ๙ ม.ค.๔๔ – 
๑๐ ก.ย.๔๔ 

- ขอความรวมมือประชาสัมพันธขาวสาร 
ตาง ๆ 

X  

 
 
 
  ๓.  การแจงผลการสํารวจใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือผูวาราชการจังหวัด
พิจารณา 
         เม่ือจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลายเสร็จเรียบรอยแลว ในกรณีราชการบริหารสวนกลาง
ใหจัดทําบันทึกเสนอหัวหนาสวนราชการระดับกรม หรือในกรณีราชการบริหารสวนภูมิภาค ใหเสนอผูวา
ราชการจังหวัดพรอมบัญชีหนังสือขอทําลาย และเสนอรายช่ือคณะกรรมการทําลายเอกสาร 
 

๒๕ 



  ๔.  หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการทําลาย
เอกสาร 
         คณะกรรมการทําลายเอกสารประกอบดวยประธานกรรมการ ๑ คน และคณะกรรมการ
อยางนอย ๒ คน รวม ๓ คน คณะกรรมการทําลายเอกสารอาจมีมากกวา ๓ คน ก็ได  คณะกรรมการทําลาย
เอกสารโดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการระดบั ๓ หรือเทียบเทาขึ้นไป 
 
 

             ตัวอยางคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการทําลายเอกสาร 
 
 
 
 
 

 
                  คําสั่งกรมสงเสริมสหกรณ 

                  ท่ี ๑๕๗/ ๒๕๕๑ 
                 เรื่อง   แตงต้ังคณะกรรมการทําลายหนังสือประจําป ๒๕๕๑ 

              ............................... 
 

     ดวยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแกไข พ.ศ.๒๕๓๙ 
     กําหนดใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือสํารวจหนังสือท่ีครบอายุการเก็บในปนั้น  แลวจัดทําบัญช ี
     หนังสือขอทําลายเสนอตอหัวหนาราชการระดับกรมฯ เพ่ือพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการทําลายหนังสือ 
  สํานักงานสงเสริมสหกรณพ้ืนท่ี ๒ มีหนังสือท่ีครบกําหนดการเก็บในป ๒๕๕๑ จํานวน ๑๑๖ 
     รายการ ซึ่งเปนหนังสือธรรมดาไมมีความสําคัญ จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการทําลายหนังสือประจําป ๒๕๕๑ ดังนี ้

๑.  นายทักษิณชัย    คงศาลา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๗ ประธานกรรมการ 

  ๒.  นางฉลวง   ชาญสวัสด์ิ นักวิชาการสหกรณ ๗ ว  กรรมการ 
  ๓.  นางชลธิรา   กี่สุขพันธ นักวิชาการสหกรณ ๗ ว  กรรมการ 
  ๔.  นายภัทรพล   วงศปรีชาสวัสด์ิ เจาหนาท่ีบริหารงานธุรการ ๕ กรรมการ 
  ๕.  นายวัฒนา   ตันสุริยวงศ เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ๕ กรรมการ 
 
 
                    /โดย... 
 
 

๒๖ 



       
- ๒ - 

 
โดยใหคณะกรรมการทําลายหนังสือมีหนาท่ีดังนี ้

       ๑.  พิจารณาหนังสือจะขอทําลายตามบัญชีหนังสือขอทําลาย 
  ๒.  ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือฉบับใดไมควรทําลายและควรขยายเวลาเก็บไว 
ใหลงความเห็นวาจะขยายเวลาการเก็บไวถึงเม่ือใด ในชองการพิจารณา ตามขอ ๖๖.๑๑ ของบัญชีหนังสือขอทําลาย 
แลวใหแกไขอายุการเก็บหนังสือในตารางกําหนดเก็บหนังสือ โดยใหประธานกรรมการทําลายหนังสือลงลายมือชื่อ 
กํากับการแกไข 
  ๓.  ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือเรื่องใดควรทําลาย ใหกรอกเครื่องหมาย (  X  ) 
ลงในชื่อพิจารณาตามขอ ๖๖.๑๑ ของบัญชีหนังสือขอทําลาย 
  ๔.  เสนอรายงานผลการพิจารณาพรอมท้ังบันทึกความเห็นแยงของคณะกรรมการ (ถามี)  
หัวหนาสวนราชการระดับกรมฯ เพ่ือพิจารณาสั่งการตามขอ ๖๙ 
  ๕.  การควบคุมการทําลายหนังสือ ซึ่งผูมีอํานาจอนุมัติใหทําลายไดแลว โดยการเผาหรือวิธีอื่น  ๆ
ใดท่ีจะไมใหหนังสืออานเปนเรื่องได  และเม่ือทําลายเรียบรอยแลวใหทําบันทึกลงนามรวมกัน  เสนอผูมีอํานาจ 
อนุมัติทราบ 
 
  ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 
       สั่ง  ณ  วันท่ี  ๘  เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๑ 
 
 
       (ลงนาม)        จิตรกร  สามประดิษฐ 
           (นายจิตกร  สามประดิษฐ) 
                      รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
            อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๗ 



        หนาที่ของคณะกรรมการทําลายเอกสาร 
        (๑)  พิจารณาเอกสารท่ีจะขอทําลายตามบัญชีหนังสือขอทําลาย  การพิจารณามี ๒ กรณี 
คือ 
                 ควรทําลาย  ใหทําเครื่องหมายกากบาท ( X )  ในชองการพิจารณาในบัญชี
หนังสือขอทําลาย 
                 ไมควรทําลาย  ในกรณีขยายเวลาการเก็บหรือหามทําลาย ใหแกไขอายุการเก็บ
หรือระบุไววา  “หามทําลาย”  ในชองการพิจารณาในบัญชีหนังสือขอทําลาย โดยใหประธานกรรมการ
ทําลายหนังสือลงลายมือช่ือกํากับการแกไข 
        (๒)  รายงานผลการพิจารณาใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาส่ังการตอไป 
        (๓)  เม่ือไดรับอนุมัติใหทําลายเอกสาร คณะกรรมการทําลายเอกสารมีหนาท่ีควบคุม
การทําลาย 
        (๔)  เม่ือดําเนินการทําลายหนังสือแลว รายงานผูอนุมัติทราบ 
 

  ๕.  การพิจารณาส่ังการของหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือผุวาราชการจังหวัด 
        เม่ือหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือผูวาราชการจังหวัดไดรับรายงานการขอทําลาย
เอกสารจากหนวยงานของรัฐใหดําเนินการดังนี ้
        ๕.๑  หากพิจารณาเห็นวาหนังสือฉบับใดควรขยายเวลาการเก็บหรือหามทําลาย ใหส่ังการ
สวนราชการท่ีขอทําลายเก็บเอกสารไวตอไปจนกวาจะครบระยะเวลาทําลาย 
        ๕.๒  หากพิจาณาเห็นวาหนังสือฉบับใด  ควรทําลาย  ใหสงบัญชีหนังสือขอทําลายให
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณากอน เวนแตเอกสารท่ีไดทําความตกลงเปนหลักการไว
กับสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร สวนราชการไมตองสงเรื่องใหพิจารณา แตจะสงสําเนาเรื่อง
แจงผลการดําเนินการทําลายเอกสารตามขอตกลง เพ่ือใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เก็บไว
เปนสถิติการทําลายเอกสารตอไป 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘ 



           ตัวอยางหนังสือสงใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณา 
 
 
 
 
 
           ท่ี อย ๐๐๒๗/๖๗๓๕       ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                        ถนนสายเอเชีย  อย ๑๓๐๐๐ 
 

              ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ 
 

          เรื่อง   ขออนุมัติทําลายหนังสือราชการ 
 

      เรียน   ผูอํานวยการสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
         
         สิ่งท่ีสงมาดวย   บัญชีหนังสือท่ีจะขอทําลาย จํานวน ๑ ชุด 
            

            ดวยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความประสงคจะขออนุมัติทําลายเอกสารของสํานักงาน 
         สาธารณสุขอําเภอบานแพรก  เนื่องจากครบอายุการเก็บรักษาตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีวาดวยงาน 
         สารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ดังบัญชีรายละเอียดตามเอกสารท่ีสงมาพรอมดวยนี ้
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  ผลเปนประการใดแจงใหจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
         ทราบดวย จะเปนพระคุณ 
 
               ขอแสดงความนับถือ 
 
                    อุเทน   ชวเมธ ี
             (นายอุเทน  ชวเมธ)ี 
           รองผูวาราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทน 
                ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 
         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 
         ฝายบริหารท่ัวไป 
         งานสารบรรณ 
         โทร.๐๓๕๒๔๑๕๒๐ 
         โทรสาร ๐๓๕๒๔๔๓๓๒ 
          

๒๙ 



                            ๖.  ผลการพิจารณาของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 
       สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  มีหนาท่ีพิจารณาคัดเลือกเอกสาร
ประวัติศาสตรจากบัญชีหนังสือขอทําลายของสวนราชการสงมาใหภายใน ๖๐ วัน ในกรณีท่ีตองการขอมูล
ประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  อาจสงนักจดหมายเหตุไป
สํารวจเอกสารหรือประสานขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม  ผลการพิจารณาของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  
กรมศิลปากร  มี ๒ กรณี  คือ 
       ๖.๑  ขอสงวนเอกสารประวัติศาสตร   สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร จะมี
หนังสือแจงผลการพิจารณาขอสงวนเอกสารประวัติศาสตรท้ังหมดหรือบางสวนใหหนวยงานของรัฐทราบ 
และใหหนวยงานของรัฐดําเนินการสงมอบเอกสารประวัติศาสตรท่ีขอสงวนตามรายการท่ีระบุไปในหนังสือ
ใหสํานักหอจดหมายเหตแุหงชาติ กรมศิลปากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางหนังสือขอสงวนเอกสาร 



หนา ๓๕ 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      ๖.๒  เห็นชอบใหทําลายเอกสาร  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร  พิจารณา
บัญชีหนังสือขอทําลายแลวไมประสงคจะขอสงวนเอกสาร  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร จะมี
หนังสือแจงผลการพิจารณาใหหนวยงานของรัฐดําเนินการทําลายเอกสารนั้นไดตามระเบียบตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๓ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอยางหนังสือเห็นชอบใหทําลายเอกสาร 

๓๔ 



  ๗.  การสงมอบเอกสารขอสงวน 
        เม่ือหนวยงานของรัฐไดรับหนังสือแจงตอบผลการพิจารณาจากสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ  กรมศิลปากร ใหหนวยงานของรัฐจัดทําหนังสือสงมอบพรอมเอกสารตามรายการที่สํานัก
หอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ขอสงวนไว  และรอหนังสือแจงตอบผลการตรวจรับเอกสารวา
ถูกตองครบถวนตามรายการท่ีขอสงวนจากสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เสียกอนจึงจะ
ดําเนินการทําลายเอกสารได 
         การสงมอบเอกสารขอสงวนให สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร 
ใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติตามขั้นตอนการเตรียมการสงมอบเอกสารท่ีแนบไปกับหนังสือแจงตอบผลการ
พิจารณาขอสงวนเอกสารของสํานกัหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ดังนี ้
         ๗.๑  ตรวจสอบรายการเอกสารตามหนังสือแจงตอบผลการพิจารณาของสํานัก
หอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร 
         ๗.๒  คัดเลือกเอกสารตามรายการท่ีสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร 
ขอสงวนไว  
         ๗.๓  เอกสารทุกรา ยการกรุณาเขียนหม ายเลข แผนท่ี  ลําดับท่ี  ใหตรงตามบัญชี  
โดยเขียนไวบนปกแฟมหรือในท่ีท่ีมอบเห็นไดชัดเจน เพ่ือความสะดวกรวดเร็วแกสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาต ิกรมศิลปากร ในการตรวจสอบเอกสารท่ีไดรับมอบวาถูกตองตรงตามรายการท่ีขอสงวนไวหรือไม  
ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐสงบัญชีมาพรอมกันหลายหนวยงาน โปรดระบุเอกสารรายการนั้นวาเปนเอกสาร
ของหนวยงานใด  เชน  เอกสารกองคลัง  บัญชีแผนท่ี ๖  ลําดับท่ี ๒๐๕  เอกสารของแตละหนวยงานควรแยก
ไวไมใหปะปนกันเพ่ือสะดวกในการตรวจสอบเอกสารในภายหลัง 
        ๗.๔  เอกสารท่ีคัดเลือกไวเรียบรอยแลวกรุณามัดหรือบรรจุกลองใหเรียบรอย เพ่ือปองกัน
การสูญหายในขณะทําการขนยาย 
        ๗.๕  ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐไมสามารถจัดสงเอกสารบางรายการตามท่ีสํานัก
หอจดหมายเหตุแหงชาต ิ กรมศิลปากร  ขอสงวนไว  ใหช้ีแจงเหตุผลในหนังสือนําสงดวย 
       ๗.๖  หากเอกสารมีปริมาณมาก  กอนการขนยายมาสงมอบใหสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ  กร มศิลปา กร   หนวยงานของรัฐควรแจงใหสํานักหอ จดหมา ยเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร 
ทราบลวงหนาเพ่ือจะไดจัดเตรียมสถานท่ีและเจาหนาท่ีไวใหพรอมท่ีจะอํานวยความสะดวกในการสงมอบ 
 
 
 
 
 
 

๓๕ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอยางหนังสือสงมอบเอกสารขอสงวน 
 



บัญชีรายการเอกสารขอสงวน 
 
แผนท่ี  ๑ ลําดับท่ี  ๔ เรื่องแผนปฏิบัติงานโครงการ  ป ๒๕๓๐ – ๒๕๔๘ 

๕ เรื่องแผนปฏิบัติงานสุขาภิบาล ป ๒๕๓๓ – ๒๕๔๔ 
๗ เรื่องรายกิจกรรมโรคเอดส  ป ๒๕๓๖ - ๒๕๔๘ 
๘ เรื่องรายงานมะเร็งเตานม  ป ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗ 
๙ เรื่องรายงานไขหวัดนก  ป ๒๕๔๘ 
๑๑ เรื่องรายงานยาคุมกําเนิด  ป ๒๕๓๒ – ๒๕๓๕,  ป ๒๕๔๖ – ๒๕๔๘ 
๑๕ เรื่องรายงานอนามัยโรงเรียน  ป ๒๕๔๕ – ๒๕๔๘ 
๑๖ เรื่องรายงานไขเลือดออก  ป ๒๕๒๙ – ๒๕๔๔ 
๑๘ เรื่องรายงานการใหบริการหนวยบริการ  ป ๒๕๔๖ 

            ๒              ๒๔ เรื่องรายงาน ๕ อันดับแรกของโรค  ป ๒๕๔๖ – ๒๕๔๘ 
               ๒๖ เรื่องรณรงคโปลิโอ  ป ๒๕๔๖ – ๒๕๔๘ 
               ๒๘ เรื่องงาน อสม. ป ๒๕๔๖ – ๒๕๔๘ 
               ๓๑ เรื่องรายงานการประชุม  ป ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗  
 
    รวมเอกสารขอสงวนท้ังส้ิน  ๑๓  รายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๗ 



  ๘.  การแจงผลการตรวจรับเอกสารของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 
        สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร จะตรวจรับเอกสารใหตรงตามรายการท่ี
ขอสงวนไว  จากนั้นจะมีหนังสือแจงผลการตรวจรับเอกสารใหหนวยงานของรัฐทราบ  ในกรณีผลการตรวจ
รับเอกสารครบถวนถูกตองทุกรายการ  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร จะแจงใหหนวยงาน
ของรัฐดําเนินการทําลายเอกสารสวนท่ีเหลือไดตามระเบียบตอไป  ในกรณีเอกสารยังสงไมครบถวนถูกตอง
ทุกรายการ  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร จะมีหนังสือทบทวนไปยังหนวยงานอีกครั้งหนึ่ง
ขอความรวมมือใหตรวจสอบเอกสารท่ียังไมไดสงมอบ  โดยสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 
จะรอรับมอบเอกสารจนกวาจะไดรับครบถวนทุกรายการท่ีขอสงวน  หากหนวยงานของรัฐมีปญหาขัดของ
ประการใดในการสงมอบเอกสาร จะตองชี้แจ ง เห ตุผล ใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 
ทราบเพ่ือจะไดดําเนินการตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๘ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอยางหนังสือแจงผลการตรวจรับเอกสาร 



  ๙.  การทําลายเอกสาร 
       ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการทําลายเอกสารไดหลังจากไดรับหนังสือแจงตอบจาก
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบใหทําลายได  โดยปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ขอ ๖๘.๕  ซ่ึงไดกําหนดวิธีการทําลายไวดังนี ้
        ๙.๑  โดยการเผา 
        ๙.๒  โดยวิธีอ่ืนใดท่ีจะไมใหหนังสือนั้นอานเปนเรื่องได  ซ่ึงอาจมีหลายวิธี  เชน ฉีก
หรือยอยเปนเศษกระดาษ 
        การจําหนายเศษกระดาษท่ีผานขั้นตอนการทําลายแลวตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ท่ี สร ๐๒๐๓/ว๑๖๒ ลงวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๔ ไดแจงเวียนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ 
สิงหาคม ๒๕๒๔ เห็นชอบดวยกับการขายกระดาษท่ีมิไดใชประโยชนของสวนราชการตามท่ีสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ  และใหสวนราชการตาง ๆ ถือปฏิบัติตอไป  ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี ้
        ๑.  เศษกระดาษท่ีผานขั้นตอนการทําลายตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน
สารบรรณแลวยกเวนเอกสารลับ  หากมีปริมาณมากใหขายเพ่ือนําเงินสงคลังเปนรายไดแผนดินตามกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณ 
        ๒.  การขาย 
               ๒.๑  สวนกลาง  ใหขายแกโรงงานท่ีผลิตกระดาษ 
               ๒.๒  สวนภูมิภาค  ใหขายแกบุคคลท่ีตองการซ้ือไดเปนการท่ัวไป 
        ๓.  วิธีขาย  ใหนําวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซ้ือตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุมาใชโดยอนุโลม  และอยูภายในหลักเกณฑดังนี ้
               ๓.๑  ขายครั้งหนึ่งซ่ึงมีน้ําหนักไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  กิโลกรัม  ใหขายโดยวิธีตกลงราคา 
               ๓.๒  ขายครั้งหนึ่งซ่ึงมีน้ําหนักเกินกวา ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม ใหขายโดยวธีิประกวดราคา 
        ๔.  กรณีท่ีสวนราชการไดดําเนินการขายกระดาษตามหลักการในขอ ๓ แลว ไมไดผล 
ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการท่ีจะพิจารณาดําเนินการเปนอยางอ่ืนไดตามท่ีเห็นสมควร 
                                             การจําหนายหรือขายกระดาษมีหลักการท่ีสําคัญ คือ ตองเปนกระดาษท่ีผาน
ขั้นตอนการทําลายและไมให เอกสารนั้นอานออกเปนเรื่องราวได  อยางไรก็ตาม เนื่องจากสวนราชการ
สวนใหญไมมีเครื่องยอยกระดาษ  การท่ีจะทําลายเอกสารกอนโดยการฉีกดวยมือ  ห่ัน  ตัดดวยมีดหรือ
กรรไกร  เปนภาระส้ินเปลืองเวลาและแรงงาน  ในกรณีนี้หนวยงานของรัฐมักจะขายในลักษณะแผน  โดยทํา
ความตกลงกับโรงงานผลิตกระดาษหรือผูซ้ือใหเปนผูยอยทําลาย  โดยคณะกรรมการทําลายตองควบคุมการ
ทําลายท่ีโรงงาน  ซ่ึงโรงงานอาจใชวิธีการตมหรือยอยท่ีโรงงานเพ่ือใหแนใจวาเอกสารนั้นไดมีการทําลาย
โดยถูกตองและไมมีการนําไปใชอยางอ่ืน 
 
 

๔๐ 



                                                                 

  ๑๐.  รายงานผลการทําลายเอกสารใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือผูวาราชการทราบ 
           เม่ือคณะกรรมการทําลายดําเนินการทําลายเอกสารเรียบรอยแลว  ในกรณีขาย
ทอดตลาดใหนําเงินเขารายไดแผนดินและใหคณะกรรมการทําลายลงนามรวมกัน  รายงานผลการทําลาย
เอกสารใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือผูวาราชการจังหวัดทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

๔๑ 



   สรุปข้ันตอนการทําลายเอกสาร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นปปฏิทินใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
    เก็บเอกสาร  สํารวจเอกสารท่ีไมประสงคจะเก็บรักษา 
    และครบกําหนดอายุการเก็บ 

๒. จัดทําบัญชีหนังสือขอทําลาย 

๓. เสนอผลการสํารวจใหหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณา 

๔. แตงต้ังคณะกรรมการทําลายเอกสาร 

๕. คณะกรรมการทําลายเอกสารพิจารณาเอกสารท่ีขอทําลาย 
     ตามรายการในบัญชีหนังสือขอทําลาย  และรายงานผล 
     การพิจารณาเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ 

๖. หัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาสั่งการตามรายงานเสนอ 
    ของคณะกรรมการทําลายเอกสาร และสงบัญชีหนังสือขอ 
    ทําลายใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติพิจารณา 

๗. การพิจารณาของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 

ขอสงวนเอกสารประวัติศาสตร เห็นชอบใหทําลาย 

๘.  หนวยงานสงมอบเอกสาร 

 

๙. สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติตรวจรับและแจงตอบ 
     ใหหนวยงานทราบ 

๑๐. คณะกรรมการทําลายเอกสารดําเนินการทําลายเอกสาร 
       และรายงานผลใหหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบ 

๔๒ 



การทําความตกลง 
 

  หนวยงานของรัฐสามารถทําความตกลงเปนหลักการกับสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ      
กรมศิลปากร  ไดใน  ๒  กรณี  คือ 
  ๑.  การทําความตกลงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖  
สวนท่ี ๓  การทําลาย ขอ  ๖๙.๒ 
  ๒.  การทําความตก ลงต าม พร ะ รา ชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
หมวด  ๔  เอกสารประวัติศาสตร  มาตรา  ๒๖ 
  

  ๑.  การทําความตกลงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖  
สวนที่ ๓  การทําลาย ขอ ๖๗๙.๒ 
       ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖  สวนท่ี ๓  การทําลาย         
ขอ  ๖๙.๒   กําหนดไวดังนี้   “ถาเห็นวาหนังสือเรื่องใดควรทําลาย   ใหสงบัญชีหนังสือขอทําลายให
กองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร พิจารณากอน เวนแตหนังสือประเภทท่ีสวนราชการนั้น ไดขอทํา
ความตกลง กับกรมศิลปากรแลว ไมตองสงไปใหพิจารณา” 
       เม่ือหนวยงานของรัฐดําเนินการทําลายเอกสารราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี      
วาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  สวนท่ี  ๓  การทําลาย  ขอ  ๖๖ – ๗๐  เปนประจําทุกปแลวพบวา
เอกสารท่ีหนวยงานของรัฐ  ผลิตขึ้นเปนประจํา  มีปริมาณเปนจํานวนมาก  และเปนเอกสารท่ัวไปท่ีไมมี
ความสําคัญโดยเนื้อหาของเอกสารไมไดแสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการ วิสัยทัศน พันธกิจ  และประเด็น
ยุทธศาสตรของหนวยงานนั้น ๆ  หนวยงานของรัฐสามารถขอทําความตกลงการทําลายเอกสารเปนหลักการ
กับสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร ได  และเม่ือสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  
พิจารณาเห็นชอบการขอทําความตกลงการทําลายเอกสารแลว  หนวยงานของรัฐสามารถท่ีจะทําลายเอกสาร
ไดโดยไมตองดําเนินการตามขั้นตอนการขออนุมัติทําลายเอกสาร  โดยถือเปนการทําลายเอกสารตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖  สวนท่ี  ๓  การทําลาย  ขอ ๖๙.๒  ซ่ึงจะเปน
ประโยชนแกหนวยงานของรัฐในการลดขั้นตอนการทําลายเอกสารใหสะดวกและรวดเร็วขึน้ 
   

      หนวยงานของรัฐที่ขอทําความตกลงการทําลายเอกสารจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ดังนี้ 
      ๑.  ตองเปนเอกสารท่ีหนวยงานของรัฐผลิตขึ้นเปนประจํา  มีปริมาณเปนจํานวนมาก  
และไมมีความสําคัญทางประวัติศาสตร  ยกตัวอยางเชน เอกสารประเภทแบบฟอรมหรือใบคํารองตางๆ  

๒.  หนวยงานของรัฐตองกําหนดอายุการเก็บเอกสารแตละรายการใหชัดเจน 
 

๔๓ 



  ๓.  หนวยงานของรัฐตองสงตัวอยางเอกสารที่ขอทําความตกลงทุกรายการไปใหสํานัก
หอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  พิจารณา 
  ๔.  หนวยงานของรัฐตองสงสําเนาเรื่องการทําลายเอกสารตามความตกลงใหแกสํานัก
หอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลาปากร  เพ่ือเก็บเปนสถิติการทําลายเอกสารดวยทุกครั้ง 
 

        ขั้นตอนการขอทําความตกลงการทําลายเอกสาร 
๑.  หนวยงานของรัฐดําเนินการสํารวจเอกสารและจัดกลุมเอกสารเปนแตละรายการ 

  ๒.  หนวยงานของรัฐกําหนดอายุการเก็บเอกสารของแตละรายการใหชัดเจนตามความจําเปน
ท่ีใชในการปฏิบัติงานและตามระเบียบ  ขอบังคับ  ของหนวยงานท่ีกําหนดขึ้นไวใชเองเปนการเฉพาะ (ถามี) 
  ๓.  หัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาใหความเห็นชอบรายการเอกสารและอายุครบกําหนด
ของเอกสารท่ีจะขอทําความตกลง 
  ๔.  หนวยงานของรัฐสงเรื่องท่ีจะขอทําความตกลงการทําลายเอกสารใหสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ  กรมศิลปากร  และรอผลการพิจารณา 
  ๕.  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  แจงผลการพิจารณาการขอทําความตกลง
การทําลายเอกสาร 
  ๖.  หนวยงานของรัฐดําเนินการทําลายเอกสารตามท่ีขอทําความตกลงกับสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ กรมศิลปากร 
  ๗.  หนวยงานของรัฐแจงผลการทําลายเอกสารตามความตกลงใหสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ กรมศิลปากร ทราบทุกครั้ง เพ่ือเก็บไวเปนสถิติการทําลายเอกสารตามระเบียบสํานักนายก
รัฐมนนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ขอ ๖๙.๒  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

๔๔ 



       สรุปข้ันตอนการขอทําความตกลงการทําลายเอกสาร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

๑.  สํารวจเอกสารที่จะขอทําความตกลง 

 

๒.  กําหนดอายุเอกสารที่จะขอทําความตกลง 

 

๓.  เสนอเรื่องใหหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณา 

 

๔.  สงเรื่องการขอทําความตกลงใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  พิจารณา 

 

๕.  รอผลการพิจารณาทําความตกลงจากสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร 

 

๖.  ดําเนินการทําลายเอกสารตามความตกลง 

 

๗.  แจงผลการทําลายตามความตกลงใหสํานักหอจดหมาเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  ทราบ 

๔๕ 



การขอเปลี่ยนแปลงการทําความตกลงการทําลายเอกสาร 
 

  การขอเปล่ียนแปลงการทําความตกลงการทําลายเอกสาร  หนวยงานของรัฐสามารถจะ
กระทําไดในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐเคยทําค ว า ม ตก ลง ก า ร ทําลายเอกสารเปนหลักการกับสํานักหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร แลว  และตอมาหนวยงานของรัฐมีเหตุผลหรือความจําเปนท่ีพิจารณา
แลวเห็นวาจะกอใหเกิดประโยชนแกหนวยงานของรัฐมากท่ีสุด  เห็นสมควรท่ีจะขอเปล่ียนแปลงการทํา
ความตกลงการทําลายเอกสารหนวยงานของรัฐ ก็สา มา รถจ ะทําความตกลงเปนหลักการกับสํานักหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ   กรมศิลปากร  เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงการ ขอทําความตกลงการทําลายเอกสารได  
โดยห นวย งาน ของ รัฐตองป ฏิบัติตามเง่ือนไขของสํานัก หอจ ดหม าย เหตุแหงชาติ  กร มศิลปาก ร 
และดําเนินการเหมือนกับการขอทําความตกลงการทําลายเอกสารตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ.  ๒๕๒๖  ขอ  ๖๙.๒       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๖ 



แบบฟอรมการแจงผลการพิจรณาการทําความตกลงทําลายเอกสาร 
 
แบบท่ี  สจช ๓๑/๒๕๔๖ 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาต ิ
 

     รายการเอกสารท่ีทําขอตกลง 
     ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศง๒๕๒๖ ขอ ๖๙.๒ 

     ระหวางกรมศิลปากร 
     กับ 

     .......................................................................................... 
     ตามหนังสือท่ี......................................ลงวันท่ี................................................................. 

 
ลําดับท่ี รายช่ือเอกสาร กําหนดอายุการเก็บ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   เก็บไวจนครบอายุการเก็บเอกสารแลวทําลายได 
                  ในปถัดไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
                  วาดวยงานสารบรรณ ขอ ๖๙.๒ และขอใหสง 
                  สําเนาเรื่องการทําลายเอกสารใหกรมศิลปากร 
                  ทราบ ๑ ฉบับ 
 

 

๔๗ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางการขอทําความตกลงทําลายเอกสารและการขอเปลี่ยนแปลง 
การทําความตกลงทําลายเอกสาร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายการเอกสารท่ีขอทําขอตกลง 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ขอ ๖๙.๒ 

ลําดับท่ี รายช่ือเอกสาร กําหนดอายุการเก็บ 
๑ เร่ืองราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการสอบสวนสิทธิในท่ีดิน (ท.ด.๑) 

(ยกเวน ท.ด.๑ แปลงแยกท่ีเก็บไวในสารบบท่ีดิน) 
๒ เร่ืองราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการสอบสวนสิทธิใหหองชุด (อ.ช.๑๕) 
๓ ใบไตสวน (น.ส.๕) 
๔ คําขอแกสิ่งสําคัญในโฉนดท่ีดิน บันทึกการรังวัดรวมโฉนดและคําขอรวมโฉนดท่ีดิน 

(ท.ด.๙) และรายงานการสํารวจเขตท่ีดินนําสงผูสอบสวน (ท.ด.๔๐) 
๕ รายงานขอแกจํานวนท่ีดินและเขตขางเคียงเฉพาะแปลง (ท.ด.๔๕) 
๖ คําขอแกสิ่งสําคัญในอาคารชุด (อ.ช.๑๗) 

เอกสารลําดับท่ี ๑–๓ เดิมขอทําลาย
ไดเมื่อจัดเก็บดวยระบบไมโครฟลม
หรือไมโครคอมพิวเตอรเรียบรอย 
แลว 
          ขอเพิ่มเอกสารลําดับท่ี ๔–๖* 

๗ ใบนัดทําการรังวัด (ท.ด.๒) 
๘ บันทึกหนาเร่ืองการรังวัดท่ีดิน (ท.ด.๘๒) 
๙ หนังสือเอกสารตาง ๆ เก่ียวกับการขอทราบราคาประเมินท่ีดิน 

๑๐ คําขออายัด หนังสือศาล หรือของหนวยงานท่ีเก่ียวของขออายัดท่ีดินไวเมื่อคดีถึงท่ีสุด 
๑๑ เร่ืองแบงแยกท่ียกเลิกเร่ืองหรือท่ีไดจดทะเบียนแลว และแผนท่ีกระดาษบาง (ร.ว.๙)  

ซึ่งไดลงระวางแลว ยกเวนบันทึกขอตกลงแบงกรรมสิทธิ์รวม ใบรับรองเขตติดตอ 
ของเจาของท่ีดินและเจาท่ีดินขางเคียง (ท.ด.๓๔) บันทึกรายงานการรังวัด (ร.ว.๓)  
ใหเก็บไวตลอดไป 

๑๒ สําเนาหนังสือตางดาวบิดา – มารดาของผูซื้อ และบิดา – มารดดาของคูสมรสของผูซื้อ 
รวมท้ังสําเนาหนังสือตางดาวของบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของในการจดทะเบียน 

๑๓ บันทึการชี้ระวาง (ร.ว.๑๐) หรือภาพถายสําเนาโฉนดและรายการจดทะเบียน 
หรือรูปแผนท่ีจําลองข้ึน ซึ่งนํามายื่นประกอบคําขอตาง ๆ 

๑๔ หนังสือรับรองวาท่ีดินไมอยูในเขตปา ท่ีสาธารณะ ท่ีราชพัสดุ ท่ีวัด (เฉพาะท่ีมิใชเก่ียวกับ
การออกหนังสือสําคัญประเภทตาง ๆ 

๑๕ หนังสือแจงขางเคียงใหมาระวางแนวเขตและลงชื่อรับรองเขตท่ีดิน (ท.ด.๓๘) 
๑๖ หนังสือแจงผูมีสิทธิในท่ีดินขางเคียงใหมาลงชื่อรับรองแนวเขตท่ีดินหรือคัดคาน 

การรังวัด (ท.ด.๘๑) 
๑๗ หนังสือขอทราบท่ีอยู 
๑๘ หนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย 
๑๙ หนังสือแจงเจาของท่ีดินมาดําเนินการ (ท.ด.๗๖) เร่ืองขอเงินมัดจํารังวัดคืน 
๒๐ รายการคนหาชื่อและท่ีอยูเจาของท่ีดินขางเคียง 
๒๑ แบบรายงานการเดินทางไปราชการ 
๒๒ สัญญาจํานองท่ีไถถอนแลว สัญญาตอทายสัญญา จํานองตาง ๆ เก่ียวเนื่องจากการจํานอง

ดังกลาว เชน บันทึกข้ึนเงินจํานอง คร้ังท่ี... สัญญาจํานองบันทึกแกไขหนี้จํานอง 
เปนประกัน บันทึกผอนตนเงินจากจํานอง บันทึกปลอดจํานอง บันทึกโอนสิทธิการ 
รับจํานอง และสัญญาจํานองเพิ่มหลักทรัพยท่ีไถถอนแลวรวมถึงเอกสารเก่ียวกับการ
ชําระหนี้จํานองโดยการทําลาย ใหรวมถึงใบเสร็จรับเงินดวย 

เดิมเอกสารลําดับท่ี ๗-๒๗* เก็บไว
ท่ีสวนงาน ๑๐ ป แลวทําลายได 
          ขอเปล่ียนแปลงเปนเก็บไวท่ี 
สวนงาน ๑ ป แลวทําลายได 

๕๐ 



 
ลําดับท่ี รายช่ือเอกสาร กําหนดอายุการเก็บ 

๒๓ สัญญาเชาซึ่งเลิกเชา หรือสิ้นสุดระยะเวลาการเชา 
๒๔ สัญญาขายฝากซึ่งไดมีการไถถอนแลว 
๒๕ บันทึกขอตกลงเร่ืองการจดทะเบียนทรัพยสิทธิประเภทภารจํายอม สิทธิเก็บกินบุริมสิทธิ 

ตอมามีการจดทะเบียนยกเลิก (ยกเวนบันทึกยกเลิกการจดทะเบียนทรัพยสิทธิประเภท 
นั้น ๆ ) 

๒๖ หนังสือแจงผูขอมาจดทะเบียน (เตือนคร้ังท่ี ๑ – ๓) 
๒๗ หนังสือยกเลิกเร่ืองการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการรังวัดท่ีดิน 

 

๒๘ โฉนดท่ีดินซึ่งไดรวมโฉนดท่ีดินและตัดเก็บรักษาไวในสารบบท่ีดินยกเวนโฉนดท่ีดินเกา
สมัยรัชกาลท่ี ๕ และ ๖  

๒๙ เอกสารท่ีเก่ียวกับการจดทะเบียนของทางราชการท่ีไมเปนปจจุบัน เชน หนงัสือรับรอง
ของการทางพิเศษแหงประเทศไทยรับรองวาท่ีดินไมอยูในเขตทาง เปนตน 

๓๐ เอกสารเก่ียวกับผูขอจดทะเบียนท่ีเปนนิติบุคคลท่ีมีอยูท้ังหมด 
๓๑ หลักฐานประกอบอ่ืน ๆ เชน สําเนาหนังสือแสดงการเปล่ียนชื่อตัวสกุลหรืออ่ืน ๆ 

เฉพาะท่ีเก่ียวกับเจาของเดิม (ไมใชผูถือกรรมสิทธิ์ปจจุบัน) 
๓๒ ประกาศและหลักฐานการปดประกาศตาง ๆ 
๓๓ บันทึกถอยคําตาง ๆ (ท.ด.๑๖) 
๓๔ บันทึกขอความเร่ืองลงนามในโฉนดทีดิน 
๓๕ แบบแสดงคาธรรมเนียมและคาใชจายในการรังวัด 
๓๖ บันทึกถอยคําการชําระภาษีอากร 
๓๗ บันทึกการประเมินราคาทรัพยสิน (ท.ด.๘๖) 
๓๘ ประกาศรับรองการทําประโยชนท่ีดิน (แบบหมายเลข ๘) 
๓๙ หนังสือการระวังชี้แนวเขตท่ีดิน 
๔๐ คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับหนังสือรับรองการทําประโยชน (ท.ด.๑ก) 
๔๑ สัญญาตาง ๆ (ท.อ.๕) (ท.อ.๖) (ท.อ.๙) และบันทึกขอตกลงตอทายสัญญาจํานอง 
๔๒ บันทึกขอตกลงเร่ืองกรรมสิทธิ์รวม (ท.ด.๗๐) 
๔๓ บันทึกการสอบสวนจดทะเบียนมรดก (ท.ด.๘) 
๔๔ คําขอรับรองการทําประโยชน (น.ส.๑) 
๔๕ รายงานการรังวัด (ร.ว.๓) 
๔๖ หนังสือมอบอํานาจของบุคคลท่ัวไปหรือของธนาคาร 
๔๗ หนังสือยินยอมคูสมรส 

ลําดับท่ี ๒๘-๔๗ ขอเก็บไวท่ี 
สวนงาน ๑๐ ป แลวทําลายได 
(คงเดิม) 

๔๘ หลักฐานการอนุมัติใหบุคคลตางดาวและวัดวาอารามไดมาซึ่งท่ีดิน 
๔๙ เร่ืองพิพาทตาง ๆ ท่ีขอพิพาทยุติแลว 

เอกสารลําดับท่ี ๔๘-๔๙ เก็บไวท่ี 
สวนงาน ๑๐ ป แลวสงมอบสํานัก
หอจดหมายเหตุแหงชาติ (คงเดิม 

 
 
 

๕๑ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๒ 



แบบท่ี  สจช ๓๑/๒๕๔๖ 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
 

     รายการเอกสารท่ีทําขอตกลง 
     ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศง๒๕๒๖ ขอ ๖๙.๒ 

     ระหวางกรมศิลปากร 
     กับ 

     กรมท่ีดิน 
     ตามหนังสือท่ี  มท ๐๕๑๕/๐๘๕๘๗  ลงวันท่ี  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๔๙ 

 
ลําดับท่ี รายชื่อเอกสาร กําหนดอายุการเก็บ 

๑ 
 
 

๒ 
 

๓ 
๔ 
 
 

๕ 
๖ 

เรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการสอบสวนสิทธ ิ
ในท่ีดิน (ท.ด.๑) 
(ยกเวน ท.ด.๑ แปลงแยกท่ีเก็บไวในสารบบท่ีดิน) 
เรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการสอบสวนสิทธ ิ
ในหองชุด (อ.ช.๑๕) 
ใบไตสวน (น.ส.๕) 
คําขอแกสิ่งสําคัญในโฉนดท่ีดิน บันทึกการรังวัดรวมโฉนดและ 
คําขอรวมโฉนดท่ีดิน (ท.ด.๙) และรายงานการสํารวจเขตท่ีดิน 
นําสงผูสอบสวน (ท.ด.๔๐) 
รายงานขอแกจํานวนท่ีดินและเขตขางเคียงเฉพาะแปลง (ท.ด.๔๕) 
คําขอแกสิ่งสําคัญในอาคารชุด (อ.ช.๑๗) 

เอกสารลําดับท่ี ๑ – ๖  
ทําลายไดเม่ือจัดเก็บดวย 
ระบบไมโครฟลมหรือ 
ไมโครคอมพิวเตอรเรียบรอย
แลว 

๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
 

๑๑ 

ใบนัดทําการรังวัด (ท.ด.๒) 
บันทึกหนาเรื่องการรังวัดท่ีดิน (ท.ด.๘๒) 
หนังสือเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการขอทราบราคาประเมินท่ีดิน 
คําขออายัด  หนังสือศาล  หรือของหนวยงานท่ีเกี่ยวของขออายัด 
ท่ีดินไวเม่ือคดีถึงท่ีสุด 
เรื่องแบงแยกท่ียกเลิกเรื่องหรือท่ีไดจดทะเบียนแลว และแผนท่ี 
กระดาษบาง (ร.ว.๙) ซึ่งไดลงระวางแลวยกเวนบันทึกขอตกลง 
แบงกรรมสิทธิ์รวม  ใบรับรองเขตติดตอของเจาของท่ีดินและ 
เจาของท่ีดินขางเคียง (ท.ด.๓๔) บันทึกรายงานการรังวัด (ร.ว.๓) 
ใหเก็บไวตลอดไป 

๑ ป 
๑ ป 
๑ ป 
๑ ป  

 
๑ ป 

 
 

๕๓ 



การแจงผลการทําลายเอกสารราชการตามความตกลง 
 
  ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐไดเคยขอทําความตกลงการทําลายเอกสารราชการเปนหลักการ
กับสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติแลวและมีความประสงคจะทําลายเอกสารดังกลาว  หนวยงานของรัฐ
สามารถดํา เนินการทําลาย เอกสารราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 
พ.ศ.  ๒๕๒๖ ได  โดยไมตองสงบัญชีหนังสือขอทําลายเอกสารราชการไปใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  
กรมศิลปากร  พิจารณากอนตามระเบียบฯ ขอ  ๖๙.๒  และเม่ือหนวยงานของรัฐดําเนินการทําลายเอกสาร
ราชการตามความตกลงเรียบรอยแลว  หนวยงานของรัฐจะตองสงสําเนาเรื่องการทําลายเอกสาร            
ราชการตามระเบียบฯ ขอ  ๖๙.๒  ใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  เพ่ือตรวจสอบรายการ
เอกสารราชการท่ีดําเนินการทําลายถูกตองตรงกับรายการเอกสารท่ีขอทําความตกลง  และเพ่ือเก็บเปนสถิติ
การทําลายเอกสารรา ชก าร ขอ งห นว ยง าน ของรัฐตามระเบียบสํา นัก นา ยก รัฐ มน ตรีวาดวยงานสาร
บรรณ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ตอไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๔ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางการแจงผลการทําลายเอกสารราชการตามความตกลง ๕๕ 



รายการเอกสารที่ทําลายประจําป ๒๕๕๑ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ตามหนังสือใหความเห็นชอบท่ี  วธ ๐๔๐๗/๘๓๔ ลว. ๒๓/๐๔/๒๕๔๗ 

 

ลําดับท่ี 
 

รายช่ือเอกสาร 
กําหนดอายุ 

การเก็บ 
๑ หนังสือโตตอบกับหนวยงานภายนอก 

-  การขอความอนุเคราะหหรือขอความรวมมือกับบุคคลหรือหนวยงานภายนอก 
   สําเนาหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลหรือขอใชบริการ 
-  สําเนาหนังสือถึงบริษัทการบินไทย จํากัด เพื่อใหออก/เปลี่ยน/ยกเลิกบัตรเดินทาง 
   โดยเครื่องบินใหกับพนักงานและ/หรือการขอคืนเงินคาโดยสาร ป ๒๕๔๖ 

 
๒ ป 

 
๒ ป 

๒ เอกสารภายใน 
-  บันทึก 
   (๑)  สรุปการใชจายวงเงินงบประมาณคารับรองเพื่อทราบ ป ๒๕๔๐ 
   (๒)  เสนอเรื่องขอถอนหนังสือคํ้าประกับสัญญา ป ๒๕๔๐ 

(๓) ขออนุมัติใหพนักงานเขารับการอบรมหลักสูตรภายใน/ตางประเทศ 
ป ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ 

(๔) ขออนุมัติการจัดหลักสูตรอบรมรายไตรมาส ป ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙ 
-  หนังสือเวียน ป ๒๕๔๐, ๒๕๔๖ - ๒๕๔๘ 
-  แบบแสดงขอมูลการมาทํางาน การทํางานลวงเวลา การลา และแบบอื่นท่ีเกี่ยวของ 
   (๑)  รายงานการมาทํางาน ป ๒๕๔๐, ๒๕๔๕ – ๒๕๔๘ 
   (๒)  การลา เอกสารประกอบดวย 
          ๑.  แบบการลาระหวางเวลาทํางาน ป ๒๕๔๐, ๒๕๔๔ – ๒๕๔๙  
         ๒.  ใบลาสามัญ ป ๒๕๔๐, ๒๕๔๔ – ๒๕๔๙  
         ๓.  แบบกําหนดการหยุดและการขอเปลี่ยนแปลงการหยุดพักผอนประจําป 
               ป ๒๕๔๐, ๒๕๔๔ – ๒๕๔๙ 
(๓) รายงานการปฏิบัติงานภายนอกสํานักงาน เอกสารประกอบดวย 

๑.  แบบลงเวลาไปปฏิบัติงานของสํานักงานนอกสถานท่ี  
     ป ๒๕๔๕, ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ 

(๔) ใบเบิกคาลวงเวลา เอกสารประกอบดวย 
๑.  แบบขออนุมัติเกี่ยวกับการทํางานลวงเวลา / การทํางานในวันหยุด 
     ป ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐ 

         ๒. ใบเลิกคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาทํางานลวงเวลาในวันหยุด 
               ป ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐ 
         ๓.  แบบลงเวลาการทํางานลวงเวลาประจําเดือน ป ๒๕๓๙ - ๒๕๔๐ 
         ๔.  รายละเอียดการขอเบิกคาตอบแทนการทํางานลวงเวลา 
               ป ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐ 

 
 

๑ ป 
๑ ป 
๒ ป 

 
๒ ป 
๒ ป  

 
๒ ป 
๒ ป 

 
 
 
 

๒ ป 
 
 

๑๐ ป 
 
 
 
 

๕๖ 



 
 

ลําดับท่ี 
 

รายช่ือเอกสาร 
กําหนดอายุ 

การเก็บ 
 -  แบบการขอเบิก/ขอใชบริการตาง ๆ ภายในสํานักงานและแบบอื่นท่ีเกี่ยวของ ไดแก 

          -  ใบสมัครเขาทํางาน ป ๒๕๔๙ 
-  ทะเบียนรับ – สงเอกสารระหวางสวนงานในสํานักงาน ป ๒๕๔๐, ๒๕๔๔ - ๒๕๔๙ 
-  ทะเบียนรายงานและเอกสารประกอบ 
   (๑)  การจัดหา การควบคุมครุภัณฑ และการประกันทรัพยสิน เอกสารประกอบดวย 
          ๑.  แบบรายงานการตรวจรับ ป ๒๕๔๐ 
         ๒.  ใบเบิกพัสดุ ป ๒๕๔๘ 
   (๒)  การบัญชีและการจัดทํารายงานทางการเงิน  
   (๓)  การพิจารณาจัดทํา บริหาร และควบคุมงบประมาณ เอกสารประกอบดวย 
          ๑.  คําขอต้ังงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๔๐ 
         ๒.  การพิจารณางบประมาณรายจายประจําป ๒๕๔๐ 
         ๓.  บันทึกรายงานการเปรียบเทียบรายจายผานการตัดงบประมาณแลว 
                กับงบประมาณรายจายประจําป 
         ๔.  รายงานเปรียบเทียบการตัดงบประมาณรายจายแยกประเภทตามป ๒๕๔๐ 
         ๕.  แบบแจงผลการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป 
         ๖.  รายงานเปรียบเทียบการตัดงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๔๐ 
         ๗.  บันทึก/หนังสือเวียนผลการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป 
  (๔)  การรับ – จายเงินของสํานักงาน รวมท้ังการเบิกกุญแจตูนิรภัย เอกสารประกอบดวย 
         ๑.   รายงานเงินสดรับ ป ๒๕๔๐ 
        ๒.   รายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน ป ๒๕๔๐ 
        ๓.   ทะเบียนเงินสดยอยรายวัน ป ๒๕๔๐ 
        ๔.   ทะเบียนใบเบิกคาใชจาย ป ๒๕๔๐ 
        ๕.   ทะเบียนคุมเช็ค ป ๒๕๔๐ 
        ๖.   ทะเบียนเงินฝากธนาคาร ป ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐ 
        ๗.   รายงานเบิกชดใชเงินสดยอย ป ๒๕๔๐ 
        ๘.   รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ป ๒๕๔๐ 
        ๙.   รายงานความเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝาก ป ๒๕๔๐ 
        ๑๐. สําเนาใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ป ๒๕๔๐  
        ๑๑. ประมาณการรายจาย ๓ เดือน ป ๒๕๔๐ 
        ๑๒. รายงานการเก็บรักษาเงินสดยอย ป ๒๕๔๐ 

 
๑ ป 
๒ ป 

 
๑ ป 

 
 

๑๐ ป 
๑๐ ป 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒ ป 
 

 
 

๕๗ 



 
 

ลําดับท่ี 
 

รายช่ือเอกสาร 
กําหนดอายุ 

การเก็บ 
    (๕)  งานดานภาษี เอกสารประกอบดวย 

           ๑.  สําเนาแบบ ภพ. ๓๐ ป ๒๕๔๐ และสําเนาแบบ ภพ. ๓๖ ป ๒๕๔๐ 
          ๒.  รายงานภาษีซื้อ ป ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐ รายงานภาษีขาย ป ๒๕๓๗ และ ๒๕๔๐ 
          ๓.  สําเนาแบบ ภงด.๑, ๓, ๕๓ ป ๒๕๔๐ 
          ๔.  สําเนาหนังสือภาษีหัก ณ ท่ีจาย ป ๒๕๔๐ เลมท่ี ๙ – ๒๗ 
   (๖)  การตรวจสอบกิจการภายใน เอกสารประกอบดวย 
          ๑.  รายงานการตรวจสอบ ป ๒๕๓๕ - ๒๕๓๘ 

 
๑๐ ป 

 
 
 
 

๕ ป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๕๘ 



รายการเอกสารที่ทําลายประจําป ๒๕๕๑ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ตามหนังสือใหความเห็นชอบท่ี  วธ ๐๔๐๗/๐๓๙๔ ลว. ๒๒/๐๒/๒๕๔๙ 
 

ลําดับท่ี 
 

รายช่ือเอกสาร 
กําหนดอายุ 

การเก็บ 
๑ หนังสือโตตอบกับหนวยงานภายนอก 

-  แบบรายงานหรือหนังสือท่ีบริษัทหลักทรัพยสงใหสํานักงาน 
   (๑)  รายงานฐานะการเงิน (แบบ บ.ล.๒) และรายงานรายไดและคาใชจาย 
          (แบบ บ.ล.๒/๑) ป ๒๕๓๕ – ๒๕๔๐ 
  (๒)  รายงานการคํานวณเงินกองทุนและสภาพคลองสุทธิ (แบบ บ.ล.๔/๑) 
  (๓)  รายงานการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย (แบบ บ.ล.๕/๑) ป ๒๕๓๖ – ๒๕๔๐ 
-  แบบรายงานของบริษัทจดทะเบียน 
   (๑)  แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ ๕๖ – ๑) ป ๒๕๓๕ – ๒๕๔๐ 
  (๒)  รายงานประจําป (แบบ ๕๖ – ๒) ป ๒๕๓๕ – ๒๕๔๐  
  (๓)  งบการเงิน ป ๒๕๓๕ – ๒๕๔๐  
  (๔)  รายงานการถือครองหลักทรัพย ป ๒๕๓๕ – ๒๕๔๐  

 
๑๐ ป 

 
 
 
 
 

๑๐ ป 
๑๐ ป 
๑๐ ป 
๑๐ ป 

๒ เอกสารภายใน 
-  บันทึก 
   (๑)  แจงสวนงานเกี่ยวกับการตอสัญญาระบบรักษาความปลอดภัยและ 
          สําเนาแจงยามรักษาการณไมมาปฏิบัติงาน 
   (๒)  การฝกซอม การทดสอบ และสรุปการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรักความปลอดภัย 
           (ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบควบคุมการเขาออก และระบบแจงสัญญาณเตือนภัย) 

(๕) การจัดทําบัตรผานเขาออกสํานักงานและใบแทนใบเสร็จรับเงินคาทําบัตรใหม 
(๖) การกําหนดพื้นท่ีจอดรถในสํานักงาน 
(๗) ขอใหตรวจสอบประวัติและพฤติการณของลูกจางทดลองงานและนักศึกษาฝกงาน 
(๘) การแจงการอยูปฏิบัติงานเกินเวลาปดสํานักงาน 

-  ทะเบียน 
   (๑)  การจัดหา การควบคุมครุภัณฑ และการประกันภัยทรัพยสิน เอกสารประกอบดวย 
          ๑.  ทะเบียนรับจายวัสดุสํานักงาน 
  (๒)  การรับจายเงินของสํานักงาน รวมท้ังการเบิกกุญแจตูนิรภัย 
          ๑.  สําเนาใบรับเงิน ป ๒๕๔๐ 
         ๒.  ใบแจงเรียกเก็บเงิน ป ๒๕๔๐ 
         ๓.  ทะเบียนเงินยืมทดรอง ป ๒๕๔๐ 
         ๔.  ตนข้ัวเช็ค ป ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐ 
         ๕.  Bank statement ป ๒๕๔๐ 

 
 

๒ ป 
 

๒ ป 
 

๒ ป 
๑ ป 
๑ ป 
๑ ป 

 
๒ ป 

 
 

๒ ป 
๒ ป 
๒ ป 
๑๐ ป 
๑๐ ป 

 

๕๙ 



 
 

ลําดับท่ี 
 

รายช่ือเอกสาร 
กําหนดอายุ 

การเก็บ 
 (๓) การจําหนาย พรบ. ประกาศ หนังสือ และสิ่งตีพิมพอื่น 

๑.  เอกสารเกี่ยวกับการจําหนาย พรบ. ประกาศ หนังสือ และสิ่งตีพิมพอื่น  
     ป ๒๕๔๐ 

-  แบบการขอเบิก/ขอใชบริการตาง ๆ ภายในสํานักงานและแบบอื่นท่ีเกี่ยวของ 
   (๑)  แบบขนยายพัสดุครุภัณฑออกนอกสํานักงาน 
  (๒)  แบบฝากยานพาหนะ 
  (๓)  แบบแจงประชุมบุคคลภายนอก 

 
๕ ป 

 
 

๑ ป 
๑ ป 
๑ ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๐ 



  ๒.  การทําความตกลงตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐             
หมวด  ๔  มาตรา  ๒๖ 
         พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  หมวด  ๔  มาตรา  ๒๖  
กําหนดไวดังนี้  
                                       “ขอมูลขาวสารของราชการท่ีหนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษาหรือมีอายุ
ครบกําหนดตามวรรคสองนับแตวันท่ีเสร็จส้ินการจัดใหมีขอมูลขาวสารนั้น  ใหหนวยงานของรัฐสงมอบ
ใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา        
เพ่ือคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษา   คนควา  
       กําหนดเวลาตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามวรรคหนึ่งใหแยกตามประเภท  ดังนี ้

             ๑.  ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา  ๑๔  เม่ือครบเจ็ดสิบหาป 
            ๒.  ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา  ๑๕  เม่ือครบยี่สิบป 

                                    กําหนดเวลาตามวรรคสอง  อาจขยายออกไปไดในกรณีดังตอไปนี ้
      ๑.  หนวยงานของรัฐยังจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลขาวสารของราชการไวเองเพ่ือ
ประโยชนในการใชสอย โดยตอ ง จัด เ ก็บ แ ละ จัดใหประชาชนไดศึกษาคนควาตามท่ีจะตกลงกับหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร 
     ๒.  หนวยงานของรัฐเห็นวา  ขอมูลขาวสารของราชการนั้นยังไมควรเปดเผยโดยมีคําส่ัง
ขยายเวลากํากับไวเปนการเฉพาะราย  คําส่ังการขยายเวลานั้นใหกําหนดระยะเวลาไวดวย  แตจะกําหนดเกิน
คราวละหาปไมได 
            การตรวจสอบหรือทบทวนมิใหมีการขยายระยะเวลาไมเปดเผยจนเกินความจําเปน        
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
            บทบัญญัติตามมาตรานี้ มิใหใช บังคับกับขอมูลขาวสารของราชการตามท่ี
คณะรัฐมนตรีออกระเบียบกําหนดใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐจะตองทําลายหรืออาจทําลายได
โดยไมตองเก็บรักษา” 

          สวนพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ตามมาตรา  ๑๔  
กําหนดไววา  

         “ขอมูลขาวสารของราชการท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย
จะเปดเผยไมได”   

         และตามมาตรา ๑๕  กําหนดไววา  
         “ขอมูลขาวสารของราชการท่ีมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  หนวยงานของ

รัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐอาจมีคําส่ังมิใหเปดเผยก็ได  โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของ
หนวยงานของรัฐ  ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชนท่ีเกี่ยวของประกอบกัน 

 

๖๑ 



             หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐอาจมีคําส่ังมิใหเปดเผยก็ได โดยคํานึงถึงการ
ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ  ประโยชนสาธารณะ  และประโยชนของเอกชนท่ีเกี่ยวของ
ประกอบกัน 
                                           ๑.   การ เปด เผยจะกอให เกิดความเสียหายตอความม่ันคงของประเทศ  
ความสัมพันธระหวางประเทศหรือความม่ันคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
                                           ๒.  การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ  หรือไมอาจ
สําเร็จตามวัตถุประสงคได  ไมวาจะเกี่ย วกับการ ฟองคดี  การปองกัน  การปราบปราม  การทดสอบ  
การตรวจสอบ  หรือการรูแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม 
                                           ๓.  ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่ง
เรื่องใด  แตท้ังนี้ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ  รายงานขอเท็จจริง  หรือขอมูลขาวสารท่ีนํามาใชในการทํา
ความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกลาว 
                                           ๔.  การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด 
                                           ๕.  รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคล ซ่ึงการเปดเผยจะเปนการรุกลํ้า
สิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร 
                                           ๖.  ขอมูลขาวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย  หรือขอมูล
ขาวสารท่ีมีผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอ่ืน 
                                           ๗.  กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
                                           คําส่ังมิให เปด เผยขอมูล ขาวสารของราชการจะกําหนดเง่ือนไขอยางใดก็ได  
แตตองระบุไวดวยวาท่ีเปดเผยไมไดเพราะเปนขอมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด  และใหถือวาการ
มีคําส่ังเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ เปนดุลพินิจ  โดยเฉพาะของเจาหนาท่ีของรัฐตามลําดับสาย
การบังคับบัญชาแตผูขออาจอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดตามท่ีกําหนดใน
พระราชบัญญัตินี้“    
                                          ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  หมวด  ๔  เอกสาร
ประวัติศาสตร  มาตรา  ๒๖  มีสาระสําคัญดังนี้คือ  หนวยงานของรัฐใดท่ีมีขอมูลขาวสารของราชการตาม
มาตรา  ๑๔  ซ่ึงเปนขอมูลขาวสารของราชการท่ีเกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริย  เม่ือครบกําหนดอายุ
การเก็บ  ๗๕  ปแลว  ใหสงมอบขอมูลขาวสารของราชการนั้นแกสํานักหอจดหมายเหตุ แหงชาติ  
กรมศิลปากร  และหนวยงานของรัฐใดท่ีมีขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา  ๑๕  ซ่ึงเปนขอมูลขาวสาร
ของราชการท่ีเกี่ยวของกับความม่ันคงของประเทศ  การบังคับใชกฎหมาย  ความคิดเห็นภายในหนวยงาน
ของรัฐ  ความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด  รายงานทางการแพทย ฯลฯ เม่ือครบกําหนดอายุการเก็บ  
๒๐  ปแลว  ใหหนวยงานของรัฐสงมอบขอมูลขาวสารของราชการนั้นแกสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  
กรมศิลปากร 

๖๒ 



                                           แตเม่ือครบกําหนดอายุการเก็บขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา  ๑๔ และ
มาตรา๑๕  แลว  หนวยงานของรัฐยังมีความจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลขาวสารของราชการไวเองหรือ
หนวยงานของรัฐพิจารณาแลวเห็นวาขอมูลขาวสารของราชการนั้นยังไมควรเปดเผย  สมควรขยายเวลาการ
จัดเก็บขอมูลขาวสารนั้นไว  หนวยงานของรัฐก็สามารถขอทําความตกลงกับสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  
กรมศิลปากรได โดยหนวยงานของรัฐตองปฏิบัติตามเง่ือนไขของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติดังนี้   

                                  ๑.  หนวยงานของรัฐตองมีเหตุผลและความจําเปน   
                                         ๒.  หนวยงานของรัฐตองมีมาตรฐานในการจัดเก็บรักษาขอมูลขาวสารของราชการ   
                                         ๓.  หนวยงานของรัฐตองสามารถจัดใหประชาชนเขาศึกษา คนควาขอมูลขาวสาร
ของราชการนั้นได 
                                         ๔.  หนวยงานของ รัฐจะ สามารถขยายเวลาการจัดเก็บขอมูลขาวสารไดไมเกิน
คราวละหาป    
 

ขั้นตอนการขอทําความตกลงจัดเก็บขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  ไวที่
หนวยงานของรัฐ หรือการขอทําความตกลงขยายเวลาการจัดเก็บขอมูลขาวสาร 
                                         ๑.  หนวยงานของรัฐดําเนินการสํารวจขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา  ๑๔  
และมาตรา  ๑๕  ท่ีครบกําหนดอายุการเก็บและตองการจะจัดเก็บไวท่ีหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานของ
รัฐสํารวจขอมูลขาวสารของราชการท่ีตองการจะขอขยายเวลาการจัดเก็บขอมูลขาวสารของราชการ 
                                        ๒.  หนวยงานของรัฐสงเรื่องท่ีจะขอทําความตกลงจัดเก็บขอมูลขาวสารตามมาตรา  
๑๔  และมาตรา  ๑๕  ท่ีครบกําหนดอายุการเก็บไวท่ีหนวยงานของรัฐ  หรือหนวยงานของรัฐสงเรื่องท่ีจะขอ
ทําความตกลงขยายเวลาการจัดเก็บขอมูลขาวสารใหแกสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  
พิจารณาและรอผลการพิจารณา 
                                       ๓.  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แจงผลการพิจารณาการขอทํา
ความตกลง 
                                       ๔.  หนวยงานของรัฐดําเนินการจัดเก็บขอมูลขาวสารของราชการตามท่ีขอทําความ
ตกลงกับสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร 

 
 
 
 
 

 
 

๖๓ 



สรุปข้ันตอนการขอทําความตกลงจัดเก็บขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา  ๑๔ 
และมาตรา  ๑๕  ไวที่หนวยงานของรัฐ  

หรือการขอทําความตกลงขยายเวลาการจัดเก็บขอมูลขาวสาร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

๑.  สํารวจขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานของรัฐขอจัดเก็บไวเอง 
หรือขอขยายเวลาการจัดเก็บ 

 

๒.  สงเรื่องขอทําความตกลงให 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  พิจารณา 

 

 

๓.  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร 
แจงผลการพิจารณาการทําความตกลง 

 

 

๔. ดําเนินการตามความตกลง 
 

๖๔ 



การฝากเก็บเอกสารที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร 
 
  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ขอ ๖๐ กําหนดให
หนวยงานของรัฐท่ีมีการจัดเก็บเอกสารท่ียังไมถึงกําหนดทําลายและพิจารณาเห็นวาเปนเอกสารท่ีมี
ความสําคัญ  และประสงคจะฝากใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เก็บไวตามระเบียบได
กําหนดดังนี้ 
  “ขอ ๖๐  หนังสือท่ียังไมถึงกําหนดทําลาย  ซ่ึงสวนราชการเห็นวาเปนหนังสือท่ีมี
ความสําคัญและประสงคจะฝากใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เก็บไว ใหปฏิบัติดังนี ้
                                                   ๖๐.๑  จัดทําบัญชีฝากหนังสือตามแบบท่ี ๒๓ ทายระเบียบ อยางนอยใหมี
ตนฉบับและสําเนาคูฉบับ โดยกรอกรายละเอียดดังนี ้
                                                               ๖๐.๑.๑    ช่ือบัญชีฝากหนังสือ  ประจําป  ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราช
ท่ีจัดทําบัญชี 
                    ๖๐.๑.๒    กระทรวง  ทบวง กรม  กอง  ใหลงช่ือสวนราชการท่ีจัดทําบัญชี 
                  ๖๐.๑.๓   วันท่ี  ใหลงวัน เดือน ป ท่ีจัดทําบัญชี 
                                                        ๖๐.๑.๔   แผนท่ี  ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
                                                        ๖๐.๑.๕   ลําดับท่ี  ใหลงเลขลําดับเรือ่งของหนังสือ 
                                                        ๖๐.๑.๖   รหัสแฟม  ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
      ๖๐.๑.๗   ท่ี  ใหลงเลขท่ีของหนังสือแตละฉบับ 
                  ๖๐.๑.๘   ลงวันท่ี  ใหลงวัน เดือน ป ของหนังสือแตละฉบับ 
      ๖๐.๑.๙   เลขทะเบียนรับ  ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
      ๖๐.๑.๑๐ เรื่อง ใหลงช่ือเรื่องของหนังสือแตละฉบับ  ในกรณีที่ไม มี
ช่ือเรื่องใหลงสรุปเรื่องยอ 
      ๖๐.๑.๑๑ หมายเหตุ  ใหบันทึกขอความอ่ืนใด (ถามี) 
      ๖๐.๑.๑๒ ลงช่ือผูฝาก  ใหผูฝากลงลายมือช่ือและวงเล็บช่ือและนามสกุล
ดวยตัวบรรจง  พรอมท้ังลงตําแหนงของผูฝาก 
      ๖๐.๑.๑๓ ลงช่ือผูรับฝาก  ใหผูรับฝากลงลายมือช่ือและวงเล็บช่ือและ
นามสกุลดวยตัวบรรจง  พรอมท้ังลงตําแหนงของผูรับฝาก 
       ๖๐.๒  สงตนฉบับและสําเนาคูฉบับบัญชีฝากหนงัสือ พรอมกับหนังสือท่ีจะฝาก
ใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร  
      ๖๐.๓  เม่ือสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ตรวจหนังสือและรับฝาก
หนังสือแลวใหลงนามในบัญชีฝากหนังสือ  แลวคืนตนฉบับใหสวนราชการผูฝากเก็บไวเปนหลักฐาน 

๖๕ 



  หนังสือท่ีฝากเก็บไวท่ีสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ใหถือวาเปนหนังสือ
ของสวนราชการผูฝาก  หากสวนราชการผูฝากตองการใชหนังสือหรือขอคืน  ใหทําไดโดยจัดทําหลักฐานตอ
กันไวใหชัดแจง 
  เม่ือถึงกําหนดการทําลายแลว  ใหสวนราชการผูฝากดําเนินการตามขอ ๖๖” 
  ดังนั้นเพ่ือใหเปนการป ฏิบัติตามระเบียบสํานัก นายกรัฐมน ตรีวาดวยงานสารบรรณ 
พ.ศ.๒๕๒๖ ขอ ๖๐  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร จึงไดกําหนดหลัก เกณฑและวิธีการ
รับฝากเก็บเอกสารของหนวยงานของรัฐ  ดังนี ้
  
หลักเกณฑในการรับฝากเก็บเอกสารประวัติศาสตร 

๑.  เอกสารราชการท่ีจะนํามาฝากเก็บรักษาไว ท่ีสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ                   
กรมศิลปากร จะตองเปนเอกสารท่ีปฏิบัติงานเสร็จส้ินแลวอยางนอย ๒ ป  

๒.  เปนเอกสารราชการท่ีสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ประเมินคุณคาแลว
วาเปนเอกสารประวัติศาสตรและมีคุณคาตอการศึกษา คนควา วิจัย  

๓.  เอกสารของหนวยงานของรัฐท่ีจะฝากเก็บไวท่ีสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ                   
กรมศิลปากร จะตองเปนเอกสารท่ีมีการกําหนดอายุการจัดเก็บเอกสารแลว 

๔.  เ ม่ื อฝากเก็บ เอกสารจนครบอายุการฝากเก็บ เอกสารแล วจะตองส งมอบให                           
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 
   
ขั้นตอนและวิธีการในการรับฝากเอกสารประวัติศาสตร 

๑.   หนวยงานของรัฐท่ีประสงคจะฝากเก็บเอกสารไวท่ีสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ                  
กรมศิลปากร ใหประสานกับสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร หรือกรณีท่ีหนวยงานของรัฐตั้งอยู
ในสวนภูมิภาคใหประสานกับหอจดหมายเหตุแหงชาติสวนภูมิภาค โดยจัด ทําบัญชีรายการเอกสารขอ
ฝากเกบ็  ระยะเวลาท่ีขอฝากเก็บเอกสาร พรอมกับสงตัวอยางเอกสารท่ีจะขอฝากเก็บและระเบียบท่ีเกี่ยวของ
กับเอกสารนั้น ๆ ใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร พิจารณากอน โดยยังไมตองสงเอกสาร
ท้ังหมดใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร 

๒.    สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร พิจารณาประเมินคุณคาเอกสารขั้นตน
จากรายการ และตัวอยางเอกสารท่ีหนวยงานของรัฐสงใหพิจารณา  หากพิจารณาแลวเห็นวามีคุณคาเปน
เอกสารประวัติศาสตรตามหลักเกณฑในการรับฝากเก็บเอกสาร สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ                     
กรมศิลปากร จึงจะรับฝากเก็บเอกสารนั้น ๆ  

๓.   เอกสารของหนวยงานของรัฐท่ีสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร รับฝากเก็บ
หนวยงานของรัฐท่ีเปนเจาของเอกสารจะตองจัดทําบัญชีฝากเก็บเอกสาร โดยใชแบบฟอรมสํานัก                     
หอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร (แบบท่ี สจช. ๒๙/๒๕๒๕) จํานวน ๓ ชุด 

๖๖ 



๔.   เอกสารของหนวยงานของรัฐท่ีสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร รับฝากเก็บ 
หนวยงานของรัฐท่ีเปนเจาของเอกสารจะตองจัดกลุมเอกสาร แลวมัดเอกสารเปนมัดๆ แตละมัดใหมีความหนา
ประมาณ ๑ ฟุต  เพ่ือสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร นํามาบรรจุลงกลองเอกสาร (เอกสารประมาณ 
๑ ฟุต บรรจุได ๑ กลอง)  

๕.  หนวยงานของรัฐท่ีเปนเจาของเอกสารจะตองจัดทําใบปะหนาเอกสารแตละมัด                    
เรียงตามลําดับหมายเลข ๑, ๒, ๓  จนครบทุกมัด 

๖.   หนวยงานของรัฐท่ีเปนเจาของเอกสารจะตองเรียงลําดับเอกสารในแตละมัดใหตรงกับ
ลําดับเรื่อง  ช่ือเรื่อง ในแบบฟอรมบัญชีสงมอบฝากเก็บของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร   
พรอมท้ังเขียนลําดับกลองและเรื่องบนปกเอกสารดวยดินสอสีดําใหถูกตองตามบัญชีสงมอบเอกสารฝากเก็บ                  
(การเรียงลําดับเรื่องใหส้ินสุดเฉพาะเอกสารแตละมัด ขึ้นมัดใหมใหเรียงลําดับ ๑ ใหม) 

๗.   หนวยงานของรัฐท่ีเปนเจาของเอกสารสงมอบเอกสารฝากเก็บพรอมบัญชีใหสํานัก                
หอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร  เม่ือสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร  ไดรับมอบเอกสารฝาก
เก็บของหนวยงานของรัฐแลว จะดําเนินการตรวจสอบเอกสารตามรายการรวมกับหนวยงานของรัฐเจาของ
เอกสารใหถูกตองกอนท่ีรับมอบเอกสาร 

๘.   เม่ือสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ตรวจรับเอกสารฝากเก็บเรียบรอยแลว
จะนําเอกสารไปอบในเครื่องอบเอกสารเพ่ือกําจัดตัวแมลงท่ีอยูในเอกสาร และเปนการอนุรักษเอกสาร 

๙.   หลังจากอบเอกสารเรียบรอยแลว จึงจะนําเอกสารท่ีผานการอบฆาตัวแมลงไปจัดเก็บใน
คลังเก็บเอกสาร  

๑๐. สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร จะจัดทําหนังสือแจงตอบการรับฝากเก็บ
เอกสาร พรอมบัญชีเอกสารฝากเก็บท่ีกําหนดสถานท่ีเก็บเอกสารสงใหหนวยงานของรัฐเจาของเอกสาร ๑ ชุด  
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร จะเก็บไว ๒ ชุด โดยเก็บไวในแฟมตนเรื่อง ๑ ชุด และเก็บไวใน
กลองเอกสาร ๑ ชุด  

๑๑. เม่ือครบอายุการฝากเก็บเอกสารแลวหนวยงานของรัฐเจาของเอกสารจะตองดําเนินการ
จัดทําหนังสือสงมอบเอกสารฝากเก็บที่ครบ อายุการฝาก เก็บแลวใหสํานักหอจดหมาย เหตุแหงชาติ 
กรมศิลปากร  

 

วิธีลงรายการในแบบฟอรมขอฝากเก็บเอกสาร 
๑.  ชอง  “กลองท่ี”  ใหลงลําดับใหตรงกับหมายเลขตามใบปะหนาเอกสารแตละมัด 
๒.  ชอง  “เรื่องท่ี” ใหลงลําดับเรื่องของเอกสารแตละมัด 
๓.  ชอง  “รายช่ือแฟมเอกสารและปท่ีเปด-ปดแฟม”  ใหลงช่ือเรื่องเอกสารแตละแฟม ปท่ี

เอกสารเกิดขึ้นและส้ินสุดในแตละแฟมเรื่อง 

๖๗ 



๔.  ชอง “ทําลายไดเม่ือพนวันท่ี” ใหหนวยงานกําหนดวัน เดือน ป ท่ี จะสงมอบให             
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 

๕.  ชอง “สถานท่ีเก็บ” สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร จะเปนผูกําหนด 
๖.  ชอง “หมายเหต”ุ อาจใสเง่ือนไข หรือรายละเอียดอ่ืนใด (ถามี) 
๗.  ผูสงมอบเอกสารจะตองเปนหัวหนาหนวยงานระดับกองขึ้นไป เปนผูลงนามสงมอบ

เอกสารฝากเก็บ 
๘.  ผูรับมอบเอกสารจะตองเปนหัวหนากลุมวิจัยและบริหารเอกสาร เปนผูลงนามรับมอบ

เอกสารฝากเก็บ 
 

การใหบริการเอกสารฝากเก็บ 
๑.  เอกสารท่ีหนวยงานของรัฐนํามาฝากเก็บไวท่ีสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ยังคงเปนเอกสารของหนวยงานของรัฐนั้น  ๆ                 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร จะใหบริการเฉพาะหนวยงานเจาของเอกสาร ซ่ึงมีหนังสือรับรอง
จากหัวหนาหนวยงานเจาของเอกสารมาแสดงดวยทุกครั้ง 

๒.  สําหรับบุคคลท่ีประสงคจะใชเอกสารฝากเก็บ ตองนําหลักฐานแสดงความยินยอมจาก
หนวยงานของรัฐซ่ึงเปนเจาของเอกสารมาแสดงดวยทุกครั้งพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 

เอกสารที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร จะไมรับฝากเก็บ 
๑.  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร จะไมรับฝากเก็บเอกสารท่ีไมเขาหลักเกณฑ

การรับฝากเก็บเอกสาร  
  ๒.  เปนเอกสารท่ีสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ประเมินคุณคาแลววาเปน
เอกสารท่ีไมมีคุณคาทางประวัติศาสตร และคุณคาตอการศึกษา คนควา วิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๘ 



สรุปข้ันตอนการรับฝากเก็บเอกสาร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจงความประสงจจะฝากเก็บเอกสาร 

ประสานสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 

 

จัดทําบัญชีรายการเอกสาร  กําหนดระยะเวลาท่ี 
ขอฝากเก็บ และจัดสงตัวอยางเอกสารท่ีขอฝากเก็บ 

สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณาประเมินคุณคาเอกสาร 

ไมรับฝากเก็บเอกสาร รับฝากเก็บเอกสาร 

หนวยงานของรัฐจัดทําบัญชีฝากเก็บ
เอกสารลงในแบบ สจช.๒๙/๒๕๒๕ 

จํานวน ๓ ชุด 

- หนวยงานของรัฐจัดกลุมเอกสารหนาประมาณ ๑ ฟุต  
- จัดทําใบปะหนา 
- เรียงลําดับเรื่องในกลองใหตรงกับบัญชีฝากเก็บ 

สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ             
ตรวจสอบเอกสารใหตรงกับบัญชีฝากเก็บ 

- สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติแจงตอบ 
   การรับฝากเก็บเอกสาร 
- สงบัญชีพรอมระบุตําแหนงสถานท่ีเก็บ 
  เอกสารใหหนวยงานของรัฐ ๑ ชุด   

- เม่ือครบกําหนดการฝากเก็บเอกสารหนวยงานของรัฐ 
  ตองทําหนังสือสงมอบเอกสารฝากเก็บใหสํานักหอ 
 จดหมายเหตุแหงชาติ 

เอกสารไมครบถวน เอกสารครบถวน 

สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
ประสานหนวยงานของรัฐ                          

เพื่อติดตามทวงถามเอกสาร 

อบเอกสารเพื่อ
กําจัดแมลง / จัดเก็บ 

๖๙ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางหนังสือการฝากเก็บเอกสาร ๗๐ 



บัญชีสงมอบเอกสารฝากเก็บ 
แบบท่ี  หจช.๒๙/๒๕๒๕                               ฝายบริหารเอกสาร 
ฝายบริหารเอกสาร                  เลขทะเบียน 
หจช.    กระทรวบ  ทบวงมหาวิทยาลัย  กรม  สํานักงานปลัดทบวง        แฟมโตตอบ 
    สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา            ศูนยเอกสารอุดมศึกษา        โทร.๒๔๕๘๙๒๔  โทรสาร ๒๔๕๘๙๒๕ 
 

สถานท่ีเก็บ  

กลองท่ี 
 

เรื่องท่ี 
 

รายช่ือแฟมเอกสารและปท่ีเปด - ปดแฟม 
 

ทําลายไดเม่ือพนวันท่ี ตูท่ี ช้ันท่ี 

 

หมายเหตุ 

๑ ๑ คณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๓๗) ฝากเก็บถึงป พ.ศ.๒๕๔๖ ๑๑๒ ๕ เอกสาร ศ.เกษม 
(๑ – ๒๒) ๒ โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ (พ.ศ.๒๕๓๗)    วัฒนชัย 

 ๓ ท่ีต้ังทบวงมหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๓๗)     
 ๔ คณะกรรมการกําหนดนโยบายและแนวทางการฝกอบรมบุคลากร     
  สป.ทบวงมหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๓๗)     
 ๕ คณะทํางานสาขาทางแพทยฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ (พ.ศ.๒๕๓๗)     
 ๖ คณะอนุกรรมการโครงการชนบทศึกษา (พ.ศ.๒๕๓๘)     
 ๗ การประชุมรวมระหวางทบวงฯ กระทรวงการคลัง และกระทรวงศึกษาธิการ     
  เรื่อง มาตรการสงเสริมภาคเอกชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย     
  (โครงการจัดต้ังสถานศึกษาเอกชน) (พ.ศ.๒๕๓๘)     
 ๘ การสัมมนาทางวิชาการเรื่องวิทยาศาสตรสุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
  (พ.ศ.๒๕๓๘)     

 

ลงช่ือ                   ณรงค   เพียรเกิดสุข               ผูสงมอบเอกสาร           ลงช่ีอ                               ทิพยวรรณา  ชุมเพ็งพันธุ               ผูรับมอบเอกสาร 
                       (นายณรงค  เพียรเกิดสุข)                                   (นางทิพยวรรณา  ชุมเพ็งพันธุ) 
ตําแหนง  ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานอุมศึกษา            ตําแหนง                          หัวหนาฝายบริหารเอกสาร 
วันท่ี  ๒๓  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๔๑           แผนท่ี    ๑    ในจํานวน   ๔๖    แผน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยงาน 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติสวนกลาง 
และหอจดหมายเหตุแหงชาติสวนภูมิภาค 

 
 
 
 
 
 
 



การแบงพื้นที่ความรับผิดชอบ 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติสวนกลาง  และหอจดหมายเหตุแหงชาติสวนภูมิภาค 

 
หนวยงาน พ้ืนที่รับผิดชอบ สถานที่ติดตอ 

สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาต ิ
กลุมวิจัยและบริหารเอกสาร 

หนวยงานของรัฐในราชการบริหาร 
สวนกลาง และจังหวัดในภาคกลาง 
๑๒ จังหวัด ไดแก นนทบุร ี
สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม 
สมุทรสาคร ลพบุรี สระบุรี สิงหบุร ี
อางทอง ชัยนาท อุทัยธาน ี
พระนครศรีอยุธยา 

ผูอํานวยการสํานักหอจดหมายเหต ุ
แหงชาต ิ
ที่อยู 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาต ิ
ถนนสามเสน ทาวาสุกรี เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
โทร. ๐  ๒๒๘๑ ๘๘๘๓ 
         ๐ ๒๒๘๑ ๑๕๙๙ ตอ ๑๑๙, ๑๒๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๒๘๑ ๘๘๘๓ 

หอจดหมายเหตุแหงชาต ิ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ 
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เชียงใหม 

จังหวัดในภาคเหนือ ๘ จังหวัด 
ไดแก เชียงใหม ลําพูน ลําปาง 
แมฮองสอน ตาก พิษณุโลก 
กําแพงเพชร นครสวรรค 

หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาต ิ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ 
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เชียงใหม 
ที่อยู 
หอจดหมายเหตุแหงชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์
พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม 
ถนนสุเทพ  อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐ 
โทร.         (๐๕๓) ๒๘๑๔๒๔ 
โทรสาร   (๐๕๓) ๒๘๑๔๒๕ 
 

 
 
 
 

๗๓ 



 
หนวยงาo พ้ืนที่รับผิดชอบ สถานที่ติดตอ 

หอจดหมายเหตุแหงชาต ิ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ 
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ- 
ราชกุมาร พะเยา 

จังหวัดในภาคเหนือ ๘ จังหวัด 
ไดแก พะเยา เชียงราย นาน แพร 
อุตรดิตถ เพชรบูรณ พิจิตร สุโขทัย 

หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาต ิ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ 
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
พะเยา 
ที่อยู 
หอจดหมายเหตุแหงชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา 
(อยูในบริเวณวัดพระธาตุจอมทอง) 
ถนนซุปเปอรไฮเวย  อําเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทร.         (๐๕๔) ๔๑๑๐๕๑ 
โทรสาร   (๐๕๔) ๔๑๑๐๕๒ 

หอจดหมายเหตุแหงชาต ิ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ 
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ- 
ราชกุมาร อุบลราชธาน ี

จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๑๙ จังหวัด ไดแก อุบลราชธาน ี
นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร 
ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ ยโสธร 
รอยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม 
หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลําภ ู
เลย ขอนแกน มหาสารคาม  
กาฬสินธุ สกลนคร ชัยภูมิ 

หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาต ิ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ 
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช- 
อุบลราชธาน ี
ที่อยู 
หอจดหมายเหตุแหงชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธาน ี
ถนรเล่ียงเมือง ตําบลจาระแม 
อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 
โทร.         (๐๔๕) ๒๘๕๕๒๓ 
โทรสาร   (๐๔๕) ๒๘๕๕๒๒ 

 
 

 

๗๔ 



หนวยงาo พ้ืนที่รับผิดชอบ สถานที่ติดตอ 
หอจดหมายเหตุแหงชาต ิ
จังหวัดสุพรรณบุร ี

จังหวัดในภาคกลาง ๖ จังหวัด 
ไดแก สุพรรณบุรี กาญจนบุร ี
ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุร ี
ประจวบคีรีขันธุ 

หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาต ิ
จังหวัดสุพรรณบุร ี
ที่อยู 
หอจดหมายเหตุแหงชาต ิ
จังหวัดสุพรรณบุร ี
ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท 
ตําบลสนามชัย อําเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ 
โทร.         (๐๓๕) ๕๓๕๕๐๑ 
โทรสาร   (๐๓๕) ๕๓๕๕๐๒ 

หอจดหมายเหตุแหงชาต ิ
จังหวัดจันทบุร ี

จังหวัดในภาคตะวันออก ๘ จังหวัด 
ไดแก จันทบุรี นครนายก 
ปราจีนบุรี สระแกว ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ระยอง ตราด 

หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาต ิ
จังหวัดจันทบุร ี
ที่อยู 
หอจดหมายเหตุแหงชาต ิ
จังหวัดจันทบุร ี
ถนนทาหลวง ตําบลวัดใหม 
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐ 
โทร.         (๐๓๙) ๓๒๔๖๘๕ 
โทรสาร   (๐๓๙) ๓๒๓๙๒๓ 

หอจดหมายเหตุแหงชาต ิ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ 
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
สงขลา 

จังหวัดในภาคใต ๕ จังหวัด 
ไดแก สงขลา ชุมพร สุราษฎรืธาน ี
นครศรีธรรมราช พัทลุง 

หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาต ิ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ 
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
สงขลา 
ที่อยู 
หอจดหมายเหตุแหงชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์
พระบรมราชินีนาถ สงขลา 
ถนนกาญจนวนิช ตําบลคอหงส 
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐  
โทร.         (๐๗๔) ๒๑๒๔๗๙ 
โทรสาร   (๐๗๔) ๒๑๒๕๖๒ 

๗๕ 



 
หนวยงาo พ้ืนที่รับผิดชอบ สถานที่ติดตอ 

หอจดหมายเหตุแหงชาต ิ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ 
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ตรัง 

จังหวัดในภาคใต ๕ จังหวัด 
ไดแก ตรัง ระนอง พังงา กระบ่ี 
ภูเก็ต 

หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาต ิ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ 
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง 
ที่อยู 
หอจดหมายเหตุแหงชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์
พระบรมราชินีนาถ ตรัง 
ถนนหนองหยวน ตําบลทับเท่ียง 
อําเภอเมือง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐ 
โทร.         (๐๗๕) ๒๑๒๕๐๔ 
โทรสาร   (๐๗๕) ๒๑๖๖๖๗ 

หอจดหมายเหตุแหงชาต ิ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ 
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ยะลา 

จังหวัดในภาคใต ๔ จังหวัด 
ไดแก ยะลา ปตตานี นราธิวาส 
สตูล 

หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาต ิ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ 
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ยะลา 
ที่อยู 
หอจดหมายเหตุแหงชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์
พระบรมราชินีนาถ ยะลา 
ถนนเทศบาล ๒  ตําบลสะเตง 
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐ 
โทร.         (๐๗๓) ๒๔๔๕๗๑ 
โทรสาร   (๐๗๓) ๒๑๖๖๖๗ 
 

 

๗๖ 


