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คู่มือการปฏิบัติงาน 
การท าลายเอกสารราชการ 

ส าหรับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อใช้เป็นคู่มือในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนด้ำนสำรบรรณ ผู้รับผิดชอบในกำรเก็บ
เอกสำรและท ำลำยเอกสำรของหน่วยงำนต่ำงๆ ของ งำนบริหำรทั่วไป กองกลำง และผู้ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบใน
กำรจัดเก็บเอกสำรและท ำลำยเอกสำรของคณะ/ส ำนัก/หน่วยงำนต่ำง ในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  
 2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถด ำเนินกำรได้ถูกต้องตำมระเบียบฯและด ำเนินกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถด ำเนินกำรในกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบข้ันตอน กระบวนงำน 
 
2. ขอบเขต 
 เป็นกำรศึกษำกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 สว่นที ่
3 กำรท ำลำย ข้อ 66 – ข้อ 70 
 
3. ค านิยามศพัท ์
 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  หมำยควำมว่ำ หอจดหมำยเหตุแห่งชำติเฉลมิพระเกียรติ สมเด็จพระบรม
โอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร อบุลรำชธำนี  
 ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบังำนจดหมำยเหตุ หนงัสือรำชกำร เอกสำรและค ำอื่นทีเ่กี่ยวข้อง  
 จดหมายเหตุ คือ หนังสือบอกข่ำวครำวเรือ่งรำวที่เป็นไป หรือรำยงำน หรือบันทกึเหตุกำรณ์ต่ำงๆที่
เกิดข้ึน หรือเอกสำรส่วนรำชกำรหรือรฐัวิสำหกิจหรือเอกชนผลิตข้ึน เพื่อใช้เป็นหลักฐำนและเครื่องมือในกำร
ติดต่อสื่อสำรและเสรจ็สิ้นกระแสกำรใช้งำนแล้ว(เลิกใช้งำนแล้ว) แต่เอกสำรทีจ่ะนบัเป็นจดหมำยเหตุได้เนื้อหำ
สำระและรำยละเอียดอื่นๆของเอกสำรนั้นจะต้องมีควำมส ำคัญต่อสังคมและส่วนรวม หรือมีควำมส ำคัญต่อบุคคล
หรือองค์กร ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนำคต 
 จดหมำยเหตุใช้เป็นพยำนหลักฐำนในกำรบอกกล่ำวเรือ่งรำวเก่ำๆในอดีต ด้วยเหตุน้ีจดหมำยเหตุจึงถูก
ใช้เป็นแหล่งอ้ำงอิงในกำรเขียนประวัติศำสตร์  
 หนังสือ   หมำยควำมว่ำ เอกสำรรำชกำร หนังสือรำชกำร 
 หนังสือราชการ คือ เอกสำรทีเ่ป็นหลักฐำนในรำชกำรได้แก่ 
  ๑) หนังสือที่มีไปมำระหว่ำงส่วนรำชกำร 
  2) หนังสือที่มีไปถึงหน่วยงำนอื่นที่ไม่ใช่รำชกำร หรือถึงบุคคลภำยนอก 
  3) หนังสือหน่วยงำนอื่นที่ไม่ใช่รำชกำร หรือบุคคลภำยนอกมำถึงรำชกำร 
  ๔) เอกสำรทีท่ำงรำชกำรจัดท ำข้ึนเพื่อเป็นหลกัฐำน 
  ๕) เอกสำรทีท่ำงรำชกำรจัดท ำข้ึนตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบงัคับ 
  6) ข้อมูลข่ำวสำร หรือหนังสือที่ไดร้ับตำมระบบสำรบรรณอเิล็กทรอนกิส์ 
 หนังสืออ่ืน  คือหนังสือหรือเอกสำรอื่นใดทีเ่กิดข้ึนเนือ่งจำกกำรปฏิบัตงิำนของเจ้ำหน้ำที่เพือ่เป็น
หลักฐำนในรำชกำร รวมทั้งภำพถ่ำย ภำพยนตร์ ฟิล์ม ฟลิ์มภำพยนตร์ สไลด์ แถบบันทกึเสียง (เทปคำสเซ็ท และ
เทปเสียงอื่นๆ) แถบบันทกึภำพ (เทปวีดีโอชนิดต่ำงๆ) สือ่กลำงบันทึกข้อมูลได้ด้วยอุปรกณ์อเิลก็ทรอนิกส์ เช่น 
ดิสเกต ซีดี วีซีดี ดีวีดี เป็นต้น 
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 เอกสาร คือ หลักฐำน สิ่งของ หรือสื่อ ที่ใช้ในกำรติดต่อส่อสำร หรือใช้บอกเล่ำเรื่องรำวต่ำงๆ เอกสำร
มีทั้งที่เป็นตัวหนังสือ เป็นภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหว ลำยเส้น ฟิล์ม เสียง ดังที่กล่ำวมำแล้ว ดังนั้นสิ่ง ที่เรยกว่ำ
เอกสำร  หนังสือรำชกำร หนังสืออื่นๆ จดหมำยเหตุ จึงเป็นสิ่งเดียวกัน ต่ำงกันเพียงแค่จดหมำยเหตุเป็นของ
ส ำคัญและ เป็นของเก่ำเท่ำนั้น 
 เอกสารประวัติศาสตร์ คือ ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่หน่วยงำนของรัฐจัดท ำข้ึนหรือรับไว้ ไม่ว่ำจะ 
จัดท ำข้ึนด้วยสื่อประเภทใด หรือรูปแบบใด เป็นต้นฉบับหรือคู่ฉบับของหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องที่มีข้อมูลข่ำวสำร 
ประกอบกำรด ำเนินงำนเรื่องนั้นๆ อย่ำงครบถ้วนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุด ซึ่งข้อมูลข่ำวสำรประกอบกำร  
ด ำเนินงำนอำจเป็นส ำเนำหรือสิ่งพิมพ์ก็ได้ นอกจำกจะมีคุณค่ำเบื้องต้นประกอบด้วย คุณค่ำด้ำนกำรบริหำร 
คุณค่ำด้ำนกำรเงิน และคุณค่ำด้ำนกฎหมำย ต่อหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องในฐำนะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงแล้ว เมื่อ
หน่วยงำนของรัฐหมดควำมจ ำเป็นในกำรใช้ข้อมูลข่ำวสำร เพื่อกำรปฏิบัติงำนหรือเพื่อกำรตรวจสอบใดๆ ข้อมูล
ข่ำวสำรดังกล่ำวยังคงมีคุณค่ำต่อประวัติศำสตร์และต่อกำรศึกษำค้นคว้ำหน่วยงำนของรัฐจึงสมควรส่งมอบ
เอกสำรประวัติศำสตร์ให้ส ำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกรประเมินคุณค่ำและจัดเก็บรักษำเป็น 
จดหมำยเหตุ เพื่อเป็นหลักฐำนช้ันต้นที่ให้ข้อมูลส ำคัญเกี่ยวกับประวัติและพัฒนำกำรด้ำนต่ำงๆ ของประเทศ 
และเพื่อให้ประชำชนได้ศึกษำค้นคว้ำเรื่องรำวเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ สถำนที่และบุคคลที่เกิดข้ึนในอดีต 
 ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 
กล่ำวว่ำ ข้อมูลข่ำวสำรที่หน่วยงำนของรัฐจัดท ำข้ึนหรือรับไว้เพื่อกำรปฏิบัติงำน หรืออยู่ในควำมครอบครอง ดูแล
ของหน่วยงำนของรัฐ ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรธรรมดำที่ไม่มีช้ันควำมลับ หรือข้อมูลข่ำวสำรลับ
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐ หรือกำรด ำเนินงำนของเอกชน และไม่ว่ำจะได้จัดท ำข้ึนในรูปแบบใด เช่นเอกสำร 
แฟ้ม รำยงำน หนังสือ แผ่นพับ โปสเตอร์ แผนผัง แบบแปลน แผนที่ ภำพวำด ภำพร่ำง ภำพถ่ำย ฟิล์ม กำร
บันทึกภำพหรือเสียง กำรบันทึกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ท ำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรำกฏได้ 
 ข้อมูลข่าวสารลับ ค ำจ ำกัดควำมตำมระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ.2544 
กล่ำวว่ำ ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรตำมมำตรำ 14 หรือ มำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร พ.ศ.2540 ที่มีค ำสั่งไม่ให้เปิดเผยและอยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงำนของรัฐหรือ
ที่เกี่ยวกับเอกชน ซึ่งมีกำรก ำหนดช้ันควำมลับเป็นช้ันลับ ลับมำก หรือลับที่สุด 
 หน่วยงานของรัฐ ตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 กล่ำวว่ำ 
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสำหกิจ ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำศำล
เฉพำะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับกำรพิจำรณำพิพำกษำคดี องค์กรควบคุมกำรประกอบวิชำชีพ หน่วยงำนอิสระของรัฐ 
และหน่วยงำนอื่นตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  หมำยควำมว่ำ กำรประยกุต์ใช้ทำงอิเล็กตรอนไฟฟ้ำ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ 
 คณะกรรมการ   หมำยถึง  คณะกรรมกำรพิจำรณำท ำลำยหนังสือ 
 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  หมำยถึง หอจดหมำยเหตุแห่งชำติเฉลิมพระเกียรติ สมเดจ็พระบรมโอรสำธิ
รำชฯสยำมมกุฎรำชกุมำร อบุลรำชธำนี  
 
4. หน้าที่ความรับผดิชอบ 
           4.1 อธิกำรบดี  หัวหน้ำส่วนรำชกำร อนุมัติท ำลำยเอกสำรรำชกำร 

4.2 คณะกรรมกำรท ำลำยหนังสือ     ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำร และกรรมกำร อีกอย่ำงน้อย
สองคน (ปกติแต่งตั้งจำกข้ำรำชกำร ตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่ำข้ึนไป)  รวบรวมและรำยงำนผลกำรพิจำรณำ
กำรท ำลำยเอกสำรรำชกำร 



3 

 

 

4.3 กองจดหมำยเหตุแหง่ชำติ กรมศลิปำกร  (ส ำหรับจังหวัดอุบลรำชธำนี หอจดหมำยเหตุแห่งชำติ 
เฉลิมพระเกียรติ สมเดจ็พระบรมโอรสำธิรำชฯสยำมมกุฎรำชกุมำร อุบลรำชธำนี) เป็นผู้พจิำรณำเห็นชอบกำรให้
ท ำลำย หรอืไม่ท ำลำย หรือขอสงวนเอกสำรำชกำร  

 
5. แผนผังการปฏิบตัิงาน Work Flow 
 

5.1 ผังการปฏิบัติงานการท าลายหนังสือท่ีครบอายุการเก็บรักษา  
 

 
 
 
 
  
  

 
 
 
 

               
                                           
                             
 
                                       
               
          
 
 
 
 
                  
                           
 
                                                       
                                                                 
 
          
 
 

     คณะกรรมกำรฯ ด ำเนินกำรท ำลำยเอกสำร เสร็จแล้วรำยงำนให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบ 
 

ข้อ 66 ภำยใน 60 วัน หลังจำกวันสิ้นปีปฏทิิน ให้หน่วยงำนส ำรวจเอกสำรที่ครบอำยุกำรเก็บในบญัชี ขอท ำลำยตำม
แบบที ่25 (ตัวอย่ำงท้ำยระเบยีบ) เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมพิจำรณำ (ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรืออธิบดี หรือผู้
ได้รับมอบอ ำนำจกำรท ำลำยเอกสำร) 

 

ข้อ 67 หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้ที่ได้รบัมอบอ ำนำจแต่งตัง้คณะกรรมกำรท ำลำยเอกสำร 
เอกสำร 
 

ข้อ 68  หัวหน้ำส่วนรำชกำรพจิำรณำท ำลำยเอกสำรตำมบญัชี 
ท ำลำยได้ น ำเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ท ำลำยไม่ได้ ส่งคืน
งำนสำรบรรณ 

ข้อ 69 หัวหน้ำส่วนรำชกำรพิจำรณำสัง่กำร 
ถ้ำเห็นด้วยกับคณะกรรมกำรส่งบัญชีท ำลำยใหห้อจดหมำยเหตุ 
พิจำรณำว่ำจะขอสงวนไว้หรอืไม่(ข้ันตอนน้ีหน่วยงำนท ำผิดบ่อยมำก) 

ถ้ำไม่เห็นด้วยกับ
คณะกรรมกำร 
ให้ขยำยเวลำเก็บ 

ข้อ 70 หอจดหมำยเหตุฯ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ (จะขอสงวนหรือไม่ขอสงวน) 
 

ถ้ำหอจดหมำยเหตุฯไม่ขอสงวน จะแจง้
ให้หน่วยงำนท ำลำยได้ 

ถ้ำหอจดหมำยเหตุฯขอสงวนไว้บำงรำยกำร
จะแจง้ใหห้น่วยงำนสง่เอกสำรที่ขอสงวนไว้ 

หน่วยงำนสง่เอกสำรที่ขอสงวนไว้ที่หอจดหมำย
เหตุฯ (ถ้ำเอกสำรไม่ครบให้ช้ีแจงมำด้วย) 

หอจดหมำยเหตุฯ ตรวจนบัเอกสำรที่ขอสงวน
ไว้ 

ถ้ำครบ จะแจง้ให้น่วยงำน
ท ำลำยส่วนที่ไม่ขอสงวน
ส่วนที่ไม่ขอสงวน 

ถ้ำไม่ครบ ให้หน่วยงำน
ส่งเพิ่มหรือช้ีแจง 
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5.2 ผังการปฏิบัติงานการท าลายหนังสือท่ีครบอายุการเก็บรักษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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5.3 ผังการปฏิบัติงานการขอท าลายหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ  

                                  
                            

                                     
(                   3             )
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม 
เอกสารท่ี
ใช้อ้างอิง 

1.  ภำยใน60วันหลงัสิ้นปี
ปฏิทินให้หน่วยงำน
ส ำรวจเอกสำรที่ครบ
อำยุกำรเก็บในบญัชีขอ
ท ำลำยตำมแบบที ่25 
เสนอหัวหน้ำระดับกรม
พิจำรณำ  

1-15 วัน คณะกรรมกำร
ที่ได้รับ

มอบหมำย 

แบบบญัชี
ท ำลำยเอกสำร
ตำมระเบยีบฯ 
แบบที ่25 

ระเบียบ
ส ำนัก
นำยกรัฐมน
ตรีว่ำด้วย
งำนสำบรรณ 
ส่วนที่ 3 
กำรท ำลำย  

2.  
 
 
 

 

หัวหน้ำส่วนรำชกำร
หรือผู้ที่ได้รับมอบ
อ ำนำจแตง่ตัง้
คณะกรรมกำรท ำลำย
เอกสำร    

1 วัน คณะกรรมกำรฯ บันทึก
ข้อควำม 

1) ระเบียบ
ส ำนัก
นำยกรัฐมน
ตรี ว่ำด้วย
งำนสำร
บรรณ 
 

3. 
 คณะกรรมกำรฯ

พิจำรณำท ำลำย
เอกสำรตำมบญัชี
(ท ำลำยได้เสนอ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร/
ท ำลำยไม่ไดส้่งคืนงำน
สำรบรรณ  

1-15 วัน คณะกรรมกำรฯ แบบบญัชี
ท ำลำยเอกสำร
ตำมระเบยีบฯ 
แบบที ่25 

ระเบียบ
ส ำนัก
นำยกรัฐมน
ตรีว่ำด้วย
งำนสำบรรณ 
ส่วนที่ 3 
กำรท ำลำย  

4.  
หัวหน้ำส่วนพิจำรณำสั่ง
กำร ถ้ำไม่เห็นด้วยกับ
คณะกรรมกำรฯให้
ขยำยเวลำเก็บ/ถ้ำเห็น
ด้วยกับคณะกรรมกำรฯ
ส่งบญัชีท ำลำยใหห้อ
จดหมำยเหตุ  

3 วัน  
 คณะ
กรรมกำรฯ 

แบบบญัชี
ท ำลำยเอกสำร
ตำมระเบยีบฯ 
แบบที ่25 

ระเบียบ
ส ำนัก
นำยกรัฐมน
ตรีว่ำด้วย
งำนสำบรรณ 
ส่วนที่ 3 
กำรท ำลำย  

5. 
               

                  
                    
           

1-15 วัน  คณะกรรมกำรฯ บันทึกข้อควำม  

 
6. 

 กรณีขอสงวน หอ
จดหมำยเหตุแห่งชำตฯิ
จะแจ้งให้หน่วยงำนส่ง
เอกสำรที่ขอสงวน และ
หน่วยงำนจะต้องสง่
เอกสำรที่ขอสงวนให้หอ

ทันทีที่
ได้รับ
หนังสือแจง้  

 คณะ
กรรมกำรฯ 

แบบบญัชี
ท ำลำยเอกสำร
ตำมระเบยีบฯ 
แบบที ่25 

ระเบียบ
ส ำนัก
นำยกรัฐมน
ตรีว่ำด้วย
งำนสำบรรณ 
ส่วนที่ 3 

  จด ม  พ จ  ณ ใ ้
คว มเ ็    (จะ  
  ว     ไม่    ว ) 

ภายใน 60 วัน 

เ   แ ่     
คณะ   ม    

คณะ   ม   ฯพ จ  ณ 
      เ       ม  ญ  ี

  ว  ้  ่ว        
พ จ  ณ   ่     

  จด ม  พ จ  ณ ใ ้
คว มเ ็    (จะ  
  ว     ไม่    ว ) 
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6. ขั้นตอนการท าลายหนังสือราชการ 
 

6.1 ขั้นตอนการจัดท าบัญชีท าลายหนังสือราชการ 
        ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548
ได้ก ำหนดไว้ว่ำ  
 ข้อ 66  ภำยใน 60 วันหลังจำกสิ้นปปีฏิทิน  ใหเ้จ้ำหน้ำที่ผูร้ับผิดชอบในกำรเก็บหนังสือส ำรวจ
หนังสือที่ครบก ำหนดอำยุเกบ็ในปีนั้น ไม่ว่ำจะเป็นหนงัสือที่เกบ็ไว้เองหรือฝำกเก็บไว้ที่กองจดหมำยเหตุแห่งชำติ 
กรมศลิปำกร แล้วจัดท ำบญัชีหนังสือขอท ำลำยเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมเพื่อพจิำรณำแต่งตัง้
คณะกรรมกำรท ำลำยหนังสือ 
 บัญชีหนังสือขอท ำลำย ให้จัดท ำตำมแบบที่ 25 ท้ำยระเบยีบ อย่ำงน้อยให้มีต้นฉบบัและส ำเนำคู่ฉบับ
โดยกรอกรำยละเอียดดงันี ้
 66.1  ช่ือบัญชีหนังสือขอท ำลำย ประจ ำปี ใหล้งตัวเลขของปีพุทธศักรำชทีจ่ัดท ำบญัชี 
 66.2  กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหล้งช่ือส่วนรำชกำรที่จดัท ำบัญชี 
 66.3  วันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีทีจ่ัดท ำบญัชี 
 66.4  แผ่นที่ ให้ลงเลขล ำดับของแผ่นบัญชี 
 66.5 ล ำดับที่ ใหล้งเลขล ำดับเรื่องของหนังสือ 
 66.6 รหสัแฟ้ม ใหล้งหมำยเลขล ำดับหมู่ของกำรจัดแฟม้เกบ็หนังสือ 
 66.7 ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับหนังสือ 
 66.8 ลงวันที่ ใหล้งวัน เดือน ปีของหนังสือแต่ละฉบบั 
 66.9 เลขทะเบียนรับ ใหล้งเลขทะเบียนรบัของหนังสือแต่ละฉบับ 
 66.10 เรื่อง ให้ลงช่ือเรื่องของหนงัสือแต่ละฉบบั ในกรณีทีไ่ม่มีช่ือเรื่องใหล้งสรปุเรื่องย่อ 
 66.11 กำรพจิำรณำ ให้คณะกรรมกำรท ำลำยหนงัสอืเป็นผูก้รอก 
 66.12 หมำยเหตุ ให้บันทึกข้อควำมอื่นใด (ถ้ำมี) 
 ข้อ 67 ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมแต่งตัง้คณะกรรมกำรท ำลำยหนังสือประกอบด้วยประธำน
กรรมกำรและกรรมกำรอีกอย่ำงน้อยสองคน โดยปกติให้แต่งตั้งจำกข้ำรำชกำรตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่ำข้ึนไป 
 ถ้ำประธำนกรรมกำรไมส่ำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้กรรมกำรที่มำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึง่ท ำ
หน้ำที่ประธำน 

จดหมำยเหตุ (ถ้ำไม่
ครบต้องชี้แจงเหตุผล) 

กำรท ำลำย  

8.  คณะกรรมกำรฯ 
ด ำเนินกำรท ำลำย
เอกสำรเสร็จแล้วให้
รำยงำนให้หัวหน้ำส่วน
รำชกำรทรำบ  

3 วัน   คณะ
กรรมกำรฯ 

แบบบญัชี
ท ำลำยเอกสำร
ตำมระเบยีบฯ 
แบบที ่25 

ระเบียบ
ส ำนัก
นำยกรัฐมน
ตรีว่ำด้วย
งำนสำบรรณ 
ส่วนที่ 3 
กำรท ำลำย  

รายงานให้หัวหน้า
ส่วนราชการทราบ 



8 

 

 

 มติของคณะกรรมกำรให้ถือเสียงข้ำงมำก ถ้ำกรรมกำรผู้ใดไม่เห็นด้วยใหท้ ำบันทกึควำมเห็นแยง้ไว้ 
 ข้อ 68 คณะกรรมกำรท ำลำยหนังสือ มหีน้ำที่ดังนี ้
  68.1     พิจำรณำหนังสือทีจ่ะขอท ำลำยตำมบัญชีหนงัสอืขอท ำลำย 
  68.2 ในกรณีที่คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำหนงัสือฉบับใดไม่ควรท ำลำย และควรจะขยำย
เวลำกำรเกบ็ไว้ ให้ลงควำมเห็นว่ำจะขยำยเวลำกำรเกบ็ไว้ถึงเมื่อใด ในช่อง กำรพิจำรณำ ตำมข้อ 66.11 ของ
บัญชีหนังสือขอท ำลำย แล้วให้แก้ไขอำยุกำรเกบ็หนงัสอืในตรำก ำหนดเก็บหนังสือ โดยใหป้ระธำนกรรมกำร
ท ำลำยหนงัสอืลงลำยมอืช่ือก ำกับกำรแก้ไข 
  68.3 ในกรณีที่คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำหนงัสอืเรือ่งใดควรให้ท ำลำย ให้กรอก
เครื่องหมำยกำกบำท (x) ลงในช่อง กำรพิจำรณำ ตำมข้อ ๖๖.๑๑ ของบัญชีหนังสือขอท ำลำย 
  68.4เสนอรำยงำนผลกำรพิจำรณำพร้อมทั้งบันทกึควำมเหน็แย้งของคณะกรรมกำร(ถ้ำม)ี
ต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมเพื่อพจิำรณำสั่งกำรตำมขอ้ ๖๙  
  68.5 ควบคุมกำรท ำลำยหนงัสือซึ่งผู้มีอ ำนำจอนุมัติให้ท ำลำยได้แล้ว โดยกำรเผำหรือวิธีอื่น
ใดที่จะไม่ใหห้นังสือนั้นอ่ำนเป็นเรื่องได้ และเมื่อท ำลำยเรยีบร้อยแล้วให้ท ำบันทึกลงนำมร่วมกันเสนอผู้มอี ำนำจ
อนุมัติทรำบ  
 ข้อ 69 เมื่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมได้รับรำยงำนตำมข้อ 68.4 แล้ว ให้พิจำรณำสัง่กำรดังนี ้
  69.1 ถ้ำเห็นว่ำหนงัสอืเรื่องใดยังไม่ควรท ำลำย ให้สัง่กำรให้เกบ็หนงัสอืนั้นไว้จนถึงเวลำกำร
ท ำลำยงวดต่อไป 
  69.2 ถ้ำเห็นว่ำหนงัสือเรือ่งใดควรท ำลำย ให้สง่บญัชีหนังสือขอท ำลำยให้กองจดหมำยเหตุ
แห่งชำติ กรมศิลปำกร พิจำรณำก่อน เว้นแต่หนังสือประเภททีส่่วนรำชกำรนั้นได้ขอท ำควำมตกลงกบักรม
ศิลปำกรแล้วไม่ต้องส่งไปให้พจิำรณำ 
 ข้อ 70 ให้กองจดหมำยเหตุแหง่ชำติ กรมศลิปำกร พจิำรณำรำยกำรในบัญชีหนงัสือขอท ำลำยแล้วแจ้ง
ให้ส่วนรำชกำรทีส่่งบญัชีหนังสือขอท ำลำยทรำบดงันี้    
  70.1 ถ้ำกองจดหมำยเหตุแหง่ชำติ กรมศิลปำกร เห็นชอบด้วย ให้แจ้งใหส้่วนรำชกำรนั้น
ด ำเนินกำรท ำลำยหนงัสอืต่อไปได้ หำกกองจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกร ไม่แจ้งให้ทรำบอย่ำงใดภำยใน
ก ำหนดเวลำ 60 วัน นับแต่วันที่ส่วนรำชกำรนั้นได้สง่เรื่องให้กองจดหมำยเหตุแหง่ชำติ กรมศิลปำกร ให้ถือว่ำ
กองจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศลิปำกร ได้ให้ควำมเห็นชอบแล้ว และให้ส่วนรำชกำรท ำลำยหนงัสอืได้ 
  70.2 ถ้ำกองจดหมำยแห่งชำติ กรมศิลปำกร เห็นว่ำหนงัสอืฉบับใดควำมขยำยเวลำกำรเกบ็
ไว้อย่ำงใดหรือใหเ้กบ็ไว้ตลอดไป ให้แจง้ใหส้่วนรำชกำรนั้นทรำบ และให้ส่วนรำชกำรนั้นๆ ท ำกำรแก้ไขตำมทีก่อง
จดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศลิปำกร แจ้งมำ หำกหนังสือใด 
กองจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศลิปำกรเห็นควรใหส้่งไปเกบ็ไว้ที่กองจดหมำยเหตุแหง่ชำติ กรมศิลปำกร ก็ใหส้่วน
รำชกำรนั้นๆปฏิบัติตำม 
  เพื่อประโยชน์ในกำรนี้ กองจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศลิปำกร จะส่งเจ้ำหน้ำที่มำร่วม
ตรวจสอบหนังสือของส่วนรำชกำรนั้นก็ได้  
 หนังสือรำชกำร คือเอกสำรที่เป็นหลักฐำนในรำชกำร ได้แก่ 
  ๑) หนังสือที่มีไปมำระหว่ำงส่วนรำชกำร 
  2) หนังสือที่มีไปถึงหน่วยงำนอื่นที่ไม่ใช่รำชกำร หรือถึงบุคคลภำยนอก 
  3) หนังสือหน่วยงำนอื่นที่ไม่ใช่รำชกำร หรือบุคคลภำยนอกมำถึงรำชกำร 
  ๔) เอกสำรทีท่ำงรำชกำรจัดท ำข้ึนเพื่อเป็นหลกัฐำน 
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  ๕) เอกสำรทีท่ำงรำชกำรจัดท ำข้ึนตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบงัคับ 
  6) ข้อมูลข่ำวสำร หรือหนังสือที่ไดร้ับตำมระบบสำรบรรณอเิล็กทรอนกิส์ 
 หนังสือรำชกำร มี 6 ชนิด   

๑) หนังสือภำยนอก 
๒) หนังสือภำยใน  
๓) หนังสือประทบัตรำ  
๔) หนังสือสัง่กำร 
๕) หนังสือประชำสมัพันธ์ 
๖) หนังสือทีเ่จ้ำหน้ำที่ทีท่ ำข้ึน หรือรับไว้เป็นหลักฐำนในรำชกำร 

 

 ตำมระเบียบฯข้อ 66-70 ได้ก ำหนดข้ันตอนกำรท ำลำยเอกสำร ซึ่งสรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ 
  การส ารวจเอกสารท่ีจะท าลาย   นับจำกวันที่ 1 มกรำคม ของทุกปี ใหส้่วนรำชกำรส ำรวจ 

เอกสำรทีส่ิ้นกระแสกำรใช้งำน และครบอำยุกำรเก็บรักษำ ตำมที่กฎหมำย หรือระเบียบก ำหนด 
 ระเบียบฯข้อ 57 ได้ก ำหนดอำยุกำรเกบ็เอกสำรไว้เป็นเกณฑ์กำรพจิำรณำโดยกว้ำงๆ ดังนี้ 

 เอกสารท่ัวไป   อำยุกำรเกบ็ 10 ป ี
 เอกสารท่ีปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้วและมีส าเนาคู่ฉบับค้นได้จากท่ีอ่ืน อำยุกำรเก็บ 5 ป ี
 เอกสารธรรมดาท่ีไม่มีความส าคัญ และเกิดขึ้นเป็นประจ า   อำยุกำรเกบ็ 1 ป ี
 เอกสารท่ีเกี่ยวกับการเงิน  อำยุกำรเก็บ 10 ปี และต้องผ่ำนกำรตรวจสอบจำกส ำนักงำน 

     ตรวจเงินแผ่นดิน เรียบร้อยแล้ว   
 เอกสารท่ีเกี่ยวกับการเงิน ไม่ใช่เอกสารสิทธิ และไมม่ีความจ าเป็นต้องใช้เพ่ือการ 

ตรวจสอบใดๆ  อำยุกำรเก็บ 5 ป ี
   
 

ข้อยกเว้น          การเก็บรักษา อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี ยกเว้น 
 หนังสือที่ต้องสงวนเป็นควำมลับ (ให้ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำม 

ปลอดภัยแหง่ชำติ หรือ ระเบียบว่ำด้วยกำรรกัษำข้อมูลข่ำวสำรลับของทำงรำชกำร พ.ศ.2544 
 หนังสือทีเ่ป็นหลักฐำนทำงอรรถคดี ส ำนวนของศำล หรอื ของพนักงำนสอบสวน หรือ 

ก ำหนดไว้พิเศษ (ให้เกบ็ตำมกฎหมำยและระเบียบแบบแผนไว้เป็นกำรเฉพำะ)  
 หนังสือที่มีคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ ขนบธรรมเนียม จำรีต ประเพณี สถิติ รำยงำน  

กำรศึกษำ  ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย แผนงำน โครงกำร  งบประมำณ หรือเรื่องอื่นใดในลักษณะคล้ำยๆกัน เกบ็ไว้
ตลอดไป โดยหอจดหมำยเหตุแห่งชำติฯ ขอเกบ็หรือขอสงวนไว้  
  หนังสือท่ีเก็บจนมีอายุครบ 20 ปี จัดส่งให้ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ภายในวันท่ี 
31 มกราคม ของปีถัดไป ยกเว้น 

 หนังสือทีเ่ป็นควำมลบั (ใหป้ฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ 
หรือระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลบัของทำงรำชกำร) 

 หนังสือที่มกีฎหมำย ข้อบงัคับก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น 
 หนังสือทีห่น่วยงำนมีควำมจ ำเป็นต้องเกบ็ (สง่แต่เฉพำะบัญชีให้ หอจดหมำยเหตุ

แห่งชำติฯ)  
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6.2 ขั้นตอนการท าลายหนังสือราชการ 
๑) ภำยใน 60 วัน หลังวันสิ้นปปีฏิทินใหห้น่วยงำนส ำรวจเอกสำรที่ครบอำยุกำรเกบ็ในบัญชีขอ 

ท ำลำยตำมแบบ 25 (มีตัวอย่ำง) เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมพิจำรณำ (ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือ อธิบดี 
หรือผู้ที่ได้รบัมอบอ ำนำจกำรท ำลำยเอกสำร) 

2) หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้ที่ได้รบัมอบอ ำนำจแตง่ตั้งคณะกรรมกำรท ำลำยเอกสำร 
3) คณะกรรมกำรฯ พจิำรณำท ำลำยเอกสำรตำมบญัชี (ท ำลำยได้ เสนอหัวหน้ำส่วน/ท ำลำยไม่ได้ 

ส่งคืนงำนสำรบรรณ) 
4) หัวหน้ำส่วนรำชกำรพจิำรณำสัง่กำร ถ้ำไม่เห็นด้วยกับคระกรรมกำรฯให้ขยำยเวลำเกบ็/ถ้ำเห็น 

ด้วยกับคณะกรรมกำรฯ ส่งบัญชีท ำลำยให้หอจดหมำยเหตุแห่งชำติฯ พิจำรณำว่ำจะขอสงวนไว้หรือไม่  (ข้ันตอน
นี้หน่วยงำนต่ำงๆ จะด ำเนินกำรผิดบ่อยมำก กล่ำวคือเมือ่หัวหน้ำส่วนรำชกำรสัง่อนุมัติให้ท ำลำยได้แล้ว 
คณะกรรมกำรจะท ำกำรท ำลำยทันที ซึ่งเป็นกำรกระท ำทีผ่ิดระเบียบ) 

5) หอจดหมำยเหตุแหง่ชำติฯ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ (จะขอสงวนหรือไม่ขอสงวน)   
      กรณีไม่ขอสงวน 

 หอจดหมำยเหตุแหง่ชำติฯ จะแจ้งให้หน่วยงำนส่งเอกสำรทีข่อสงวนไว้ 
 หน่วยงำนสง่เอกสำรที่ขอสงวนใหห้อจดหมำยเหตุแหง่ชำติฯ (ถ้ำเอกสำรไม่ครบให้ช้ีแจง

เหตผุลมำด้วย) 
 หอจดหมำยเหตุแหง่ชำติฯ ตรวจนับเอกสำรที่ขอสงวน ถ้ำเอกสำรครบ จะแจ้งให้

หน่วยงำนท ำลำยเอกสำรส่วนที่ไม่ขอสงวน ถ้ำเอกสำรไม่ครบ ให้หน่วยงำนส่งเพิ่มหรือ
ช้ีแจงเหตผุล 

 คณะกรรมกำรฯด ำเนินกำรท ำลำยเอกสำรเสร็จแล้วรำยงำนให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบ 
6.3 การส่งมอบเอกสารขอสงวน 

 ข้อแนะน ำในกำรสง่มอบเอกสำรใหห้อจดหมำยเหตุแหง่ชำติเฉลิมพระเกียรติฯอุบลรำชธำนี  
 เมื่อหน่วยงำนของท่ำนได้รบัหนงัสือตอบจำกหอจดหมำยเหตุแห่งชำติเฉลมิพระเกียรติฯอุบลรำชธำนี 
กรมศลิปำกร กรุณำจัดเอกสำรไปให้ โดยกำรปฏิบัติดังนี้ 

๑) ตรวจสอบรำยช่ือเอกสำรที่หอจดหมำยเหตุแห่งชำติเฉลิมพระเกียรติฯอุบลรำชธำนี กรม 
ศิลปำกร ขอสงวนไว้ตำมระเบียบงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 ข้อ 70.2  

๒) คัดเลือกเอกสำรตำมรำยกำรที่ขอสงวนไว้ กรุณำตรวจสอบให้ถูกต้อง 
๓) เอกสำรที่คัดเลือกไว้ตำมข้อ 2  ทุกรำยกำร ขอให้เขียนเลขหมวดหมูห่รอืล ำดับที่ตรง 

ตำมบัญชีหนงัสอืขอท ำลำยโดยเขียนไว้บนหน้ำแฟม้ (กรณีเก็บเอกสำรเป็นแฟ้ม) หรือมุมขวำด้ำนบนของเอกสำร
แต่ละรำยกำรเนือ่งจำกหอจดหมำยเหตุแห่งชำติเฉลิมพระเกยีรติฯอุบลรำชธำนี จะต้องด ำเนินกำรตรวจสอบ
เอกสำรที่ได้รับมอบจำกท่ำนอกีครั้งว่ำถูกต้องตำมรำยกำรทีข่อสงวนไว้หรือไม่ 
  3.1) ตัวอย่ำงกำรเขียนหมำยเลขเอกสำรตรงตำมบัญชีที่ขอท ำลำยมีดังนี้ 
   บัญชีแผ่นท่ี      5   ล าดับท่ี   108 
  3.2) ในกรณีหน่วยงำนของท่ำนขออนุมัตทิ ำลำยเอกสำรมำพร้อมกันหลำยๆหน่วยงำนให้
ระบเุอกสำรรำยกำรนั้นเป็นเอกสำรของหน่วยงำนใด เช่น 
   เอกสารกองคลัง   บัญชีแผ่นท่ี   ล าดับท่ี 205 
  เอกสำรของแตล่ะหน่วยงำนแยกไว้ต่ำงหำกอย่ำให้ปะปนกบัเอกสำรของหน่วยงำนอื่นๆเพื่อ
ควำมสะดวกในกำรตรวจสอบภำยหลัง 



11 

 

 

 4) เอกสำรที่คัดเลอืกไว้เรียบร้อยแล้ว กรุณำมัดหรอืบรรจุกลอ่งใหเ้รียบรอ้ยเพือ่ป้องกันกำรสญู
หำยหรือพลัดหลงในขณะท ำกำรขนย้ำย 
       5) ถ้ำท่ำนไม่สำมำรถจัดสง่เอกสำรบำงรำยกำรตำมที่ขอสงวนไว้แก่หอจดหมำยเหตุแห่งชำติเฉลิม
พระเกียรติฯอบุลรำชธำนี กรุณำช้ีแจงเหตุผลใหท้รำบด้วย 
       6) กำรขนย้ำยเอกสำรไปให้หอจดหมำยแหง่ชำติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลรำชธำนี ท่ำนสำมำรถท ำ
ได้ดังนี ้
  6.1) โดย ร.ส.พ. 
  6.2) โดยไปรษณีย์ ส่งหอจดหมำยเหตุแห่งชำติเฉลิมพระเกยีรติฯอุบลรำชธำนี  
         เลขที่ 74 หมู่ 10 ถนนเลี่ยงเมือง อ ำเภอเมือง จงัหวัดอุบลรำชธำนี 34000 
  6.3) โดยตนเอง ส่งถึงหอจดหมำยเหตุแห่งชำติเฉลิมพระเกยีรติฯอุบลรำชธำนี 
        ถนนเลี่ยงเมือง (ทำงหลวงหมำยเลข 23 และ24) ต.แจระแม จ.อบุลรำชธำนี 
 7) ถ้ำมีปัญหำเรื่องกำรสง่มอบเอกสำร กรุณำติดต่อโทรศัพท์หมำยเลข 045-28522-3 โทรสำร
หมำยเลข 045-285522 
 
 6.4 ตัวอย่างเอกสารท่ีเกีย่วข้องกับการท าลายเอกสารราชการ 
 

ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติท าลายเอกสารท่ีครบก าหนดอายุการเก็บ 

                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนรำชกำร      งำนบรหิำรทั่วไป   กองกลำง     มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  โทร. 3054   
ที่ ศธ 0529.2.1 /           วันที่       มีนำคม  2560  
เรื่อง    ขออนุมัติท ำลำยเอกสำรที่ครบก ำหนดอำยุกำรเก็บ 
  

เรียน    อธิกำรบด ี  
 
  ด้วยงำนบรหิำรทั่วไป กองกลำง  ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ส ำรวจเอกสำรที่ครบก ำหนดอำยุ
กำรเกบ็เอกสำร ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 ส่วนที่ 3 กำรท ำลำยข้อ 
66 ปรำกฏมเีอกสำรที่สำมำรถท ำลำยได้ครบก ำหนดเวลำ และก่อนก ำหนดเวลำ ตำมบัญชีหนงัสอืขอท ำลำย
เอกสำรที่แนบ   

 
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพจิำรณำ 
 

   
      ( นำงสำวมัณฑนำ    เจือบุญ ) 
       รักษำกำรในต ำแหน่งหัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป  
                                                              ประธำนคณะกรรมกำรท ำลำยหนังสือรำชกำร 
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ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท าลาย 
 

 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยอบุลรำชธำนี 
ที่          /2560  

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรท ำลำยหนังสือรำชกำร 
----------------------------------------- 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 18 มำตรำ 21 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี พ.ศ.
2533  และระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ  พ.ศ.2526  ข้อ 67 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
กำรท ำลำยหนังสือรำชกำรของงำนสำรบรรณ กองกลำง  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  ดัง
รำยช่ือที่เสนอต่อไปนี้คือ 
 1. นำงสำวมัณฑนำ    เจือบุญ      ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวกรรณิกำร์   บ่อแก้ว     กรรมกำร 
 3. นำยจักริน   สงวนศักดิ์      กรรมกำร 
 4. นำยประดิษฐ์       แก้ววงษำ                          กรรมกำรและเลขำนุกำร   
 
 ให้ผู้มีรำยช่ือได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.
2526  
 
 ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
    สั่ง   ณ  วันที่        มกรำคม   พ.ศ. 2560 
 
            (รองศำสตรำจำรย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข)  
                          อธิกำรบดมีหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

 

ตัวอย่างการรายงานของคณะกรรมการท าลายเอกสาร 

                          บนัทกึข้อความ       
ส่วนราชการ   กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  โทร. ๓๐๔๘         

ท่ี   ศธ ๐๕๒๙.๒/ วันท่ี         ธันวำคม   ๒๕๖๐                

เร่ือง   รำยงำนผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรท ำลำยเอกสำร ของงำนบริหำรทั่วไป กองกลำง   

เรียน อธิกำรบดี       

ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ที่ 3085/2559 ลงวันที่ 19 กันยำยน 2560 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมกำรท ำลำยหนังสือรำชกำร งำนบริหำรทั่วไป กองกลำง ซึ่งครบก ำหนดอำยุกำรเก็บรักษำ    ปี.
พ.ศ.2554 – 2558 นั้น  
  บัดน้ี คณะกรรมกำรท ำลำยหนังสือได้ร่วมกันพิจำรณำหนังสือรำชกำรของ งำนบริหำรทั่วไป   
กองกลำง ซึ่งครบก ำหนดอำยุกำรเก็บรักษำ ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526  
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 เรียบร้อยแล้ว มีรำยละเอียดตำมบัญชีหนังสือขอท ำลำย ดังนี้  

๑. ปี พ.ศ. 2554    จ ำนวน 143  รำยกำร  
๒. ปี พ.ศ. 2555 จ ำนวน 573  รำยกำร    
๓. ปี พ.ศ.2556 จ ำนวน 1,000  รำยกำร  
๔. ปี พ.ศ.2557 จ ำนวน 440  รำยกำร  
๕. ปี พ.ศ.2558 จ ำนวน 1,069   รำยกำร  
 รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 3,225 รำยกำร   
  

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำอนุมัติ และหำกเห็นชอบโปรดลงนำมหนังสือกำรท ำ  
ลำยหนังสือรำชกำรถึงหอจดหมำยเหตุแห่งชำติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลรำชธำนี รำยละเอียดตำมเอกสำร  
ที่แนบมำพร้อมนี้  
  
       
           (นำงสำวมัณฑนำ   เจือบุญ) 
                                             ประธำนคณะกรรมกำรฯ 
 
 
(นำงสำวกรรณิกำร์ บ่อแก้ว)  (นำยจักริน   สงวนศักดิ์ )               (นำยประดิษฐ แก้ววงษำ) 
        กรรมกำร                                      กรรมกำร                                   กรรมกำร 
 
 
(นำยศิลปชัย  จงใจ )                                                                        ( นำยแสวง  วงษ์วิทย์)   
        กรรมกำร                                                                                      กรรมกำร 
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ตัวอย่างผลการพิจารณาของคณะกรรมการท าลาย 
 

 
แบบบัญชีหนังสือขอท าลาย      แบบท่ี 25 
(ตามระเบียบข้อ 66) 
     บัญชีหนังสือขอท าลาย ประจ าปี ......2560 
กระทรวง/ทบวง..กระทรวงศึกษาธิการ......................... 
กรม  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี         วันท่ี..12  มีนำคม 2560.. 
กอง…งำนบรหิำรทั่วไป กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบด ี    แผ่นที่  
......3.....................  
  
ล ำดับ
ที่ 

รหสั
แฟ้ม 

ที่ ลงวันที ่ เลข
ทะเบียน
รับ 

เรื่อง กำร
พิจำรณำ 

หมำยเหต ุ

1 บธ
3.1.3 

อบ0016.3/ว
3896 

23 
ส.ค.48 

963 กำรประชุม
คณะกรรมกำร
ร่วมมือรักษษ
ควำมสงบ
เรียบร้อยตำม
ชำยแดน 

ไม่ควร
ท ำลำย  

ขยำย
เวลำเกบ็ 
5 ป ี
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ตัวอย่างหนังสือแจ้งขออนุญาตท าลายหนังสือราชการ 

 
 
 
 
ที่ ศธ  0529/ 8962                                                           มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

           อ ำเภอวำรินช ำรำบ 
         จังหวัดอุบลรำชธำนี 34190 

     12   ธันวำคม 2560 
เรื่อง       ขออนุญำตท ำลำยหนังสือรำชกำร  
เรียน       หัวหน้ำหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ เฉลิมพระเกียรติฯ อุบลรำชธำนี  
สิ่งทีส่่งมำด้วย    1. ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ  จ ำนวน 1 ฉบับ 
         2. บัญชีรำยช่ือหนังสือรำชกำรที่ขอท ำลำย                จ ำนวน 1 ชุด 
   ด้วย  งำนบริหำรทั่วไป กองกลำง  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี มีควำม
ประสงค์ขอท ำลำยหนังสือรำชกำรที่อำยุครบกำรเก็บรักษำตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 
พ.ศ.2526 ส่วนที่ 3 กำรท ำลำย ข้อ 66 งำนสำรบรรณ กองกลำง ขออนุญำตท ำลำยหนังสือรำชกำร จ ำนวน 
3,225 รำยกำร ซึ่งมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีได้ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯพิจำรณำเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย  
 

   จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพจิำรณำด ำเนินกำรในส่วนทีเ่กี่ยวข้องต่อไป 
  

         ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 ( นำงจุฑำมำศ   หงษ์ทอง ) 
             รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพและสำรสนเทศ 
         ปฏิบัติรำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 
 
 

งำนบริหำรทั่วไป  กองกลำง   ส ำนักงำนอธิกำรบดี    
โทรศัพท์ 045-353001-3 ,045-353054   โทรสำร 045-288398 
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ตัวอย่างหนังสือจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกยีรติฯ อุบลราชธานี 
 

 
 
 
 
ที่ วธ 0419.06/39                                หอจดหมำยเหตุแหง่ชำติฯ 
             74 หมู่ 10 ถ.เลี่ยงเมือง 
                                                                                                       อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี 
                                                                                                       34000 

       16 มกรำคม 2561 

เรื่อง     กำรท ำลำยเอกสำรรำชกำร  

เรียน    อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยอบุลรำชธำนี   

อ้ำงถึง   หนังสือมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ที่ ศธ 0529/8962 ลงวันที่ 12 ธันวำคม 2560 

  ตำมหนังสือทีอ่้ำงถึง มหำวิทยำลัยอบุลรำชธำนี มีควำมประสงค์จะท ำลำยเอกสำรตำม
รำยละเอียดที่แจ้งนั้น  

  หอจดหมำยเหตุแหง่ชำติเฉลมิพระเกียรติฯ อุบลรำชธำนี ส ำนักศิลปำกรที่ 9 อุบลรำชธำนี 
กรมศลิปำกร พิจำรณำแล้วเห็นชอบใหม้หำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ด ำเนินกำรท ำลำยเอกสำรเหล่ำน้ันได้   

    จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

 

        ขอแสดงควำมนับถือ 

 
                                          (นำยช ำนำญ       ภูมลี)      

                           นักจดหมำยเหตุช ำนำญกำร 
                           หัวหน้ำหอจดหมำยเหตุแหง่ชำติเฉลมิพระเกียรติฯอุบลรำชธำนี    
 
 

 
งำนบรหิำรทั่วไป  
โทร.  ๐๔๕-285522-3 
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โทรสำร  ๐๔๕ 285-5522 
 
 
 

ภาคผนวก 
ตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสารบริหารงานบุคคล 

 
ล ำดับ
ที่ 

ชื่อเรื่อง ก าหนดอายุการ
เก็บ 

เหตุผล หมายเหต ุ

1 ส าเนาหนังสือเวียนเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล 
1.1 ส าเนาหนังสือเวียนเพ่ือทราบ 
- ส ำเนำค ำสัง่แต่งตั้ง โอน 

ย้ำย 
- ส ำเนำหนงัสือเวียนจำก

ส่วนรำชกำรอื่น ฯลฯ 
 
1.2 ส าเนาหนังสือเวียนเพ่ือถือ

ปฏิบัติ 
- ส ำเนำหนงัสือเวียนจำก 

ก.พ.เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีกำรเลื่อนข้ัน
เงินเดือน 

- ส ำเนำหนงัสือเวียนจำก
ส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี เรื่องกำรให้
บ ำเหนจ็ควำมชอบเป็น
กรณีพิเศษ 

 
เก็บไว้ไม่น้อย
กว่ำ 1 ปี 
ท ำลำยได้ตำม
ระเบียบฯ ข้อ 
66-70 
 
 
เก็บไว้จนกว่ำจะ
มีกำร
เปลี่ยนแปลง 
ท ำลำยได้ตำม
ระเบียบฯข้อ 
66-70 

 
หอจดหมำยเหตุ
แห่งชำติขอสงวน
ต้นฉบับหนงัสอืเวียน
จำกหน่วยงำนเจ้ำของ
เรื่อง 
 
หอจดหมำยเหตุ
แห่งชำติขอสงวน
ต้นฉบับหนงัสอืเวียน
จำกหน่วยงำนเจ้ำของ
เรื่อง 
 

 

2 การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก 
และการคัดเลือก 
2.1 เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการ 
 เอกสำรประกอบด้วย 
- หนังสือขออนมุัติด ำเนินกำรสอบ 
- ประกำศกำรรับสมัคร 
- ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรสอบ 
- กระดำษค ำตอบ 

 
เก็บไว้ไม่น้อย
กว่ำ 1 ปี 
ท ำลำยได้ตำม
ระเบียบฯ ข้อ 
66-70 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หำกมีกำรโต้แย้ง
สิทธ์ิผูท้ี่เกี่ยวข้อง
ให้ด ำเนินกำร
ภำยใน 1 ปีแรก
ของกำรสอบ 
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ล ำดับ
ที่ 

ชื่อเรื่อง ก าหนดอายุการ
เก็บ 

เหตุผล หมายเหต ุ

- หนังสือประกำศรำยช่ือผู้มสีิทธิ
สอบ 
- แบบฟอร์มใบสมัคร 
-บัญชีรวมคะแนน 
- ประกำศผลสอบ 
2.2 การสอบคัดเลือกเพ่ือเลื่อน
ระดับสูงขึ้น 
เอกสำรประกอบ เช่นเดียวกบัข้อ 
2.1  
 
 
 
 

เก็บไว้ไม่น้อย
กว่ำ 5 ปี  
ท ำลำยได้ตำม
ระเบียบฯข้อ 
66-70 
 
 
เก็บไว้ไม่น้อย
กว่ำ 1 ปี 
ท ำลำยได้ตำม
ระเบียบฯ ข้อ 
66-70 

 
 
ผู้ที่เข้ำมำในระบบ
รำชกำรแล้วเมื่อมกีำร
สอบเลือ่นระดบัสอบ
เสร็จแล้วไม่จ ำเป็นต้อง
เก็บเอกสำรไว้นำน 

3 หลักฐานการลงเวลามาปฏิบัติ
ราชการ 
เอกสำรประกอบด้วย 
- ใบลงเวลำปฏิบัติรำชกำร

ประจ ำวันของข้ำรำชกำร/
ลูกจ้ำงประจ ำ 

- ใบลำประเภทต่ำงๆ 
 
 
 
 
 
- สมุดทะเบียนสถิติวันลำ 

ของข้ำรำชกำร/
ลูกจ้ำงประจ ำ 

- รำยงำนประจ ำเดือน (งบ
วันลำ วันมำปฏิบัติ
รำชกำรในแต่ละเดือน 
ของข้ำรำชกำร/
ลูกจ้ำงประจ ำ) 

 
 
 

 
เก็บไว้ไม่น้อย
กว่ำ 5 ปี 
ท ำลำยได้ตำม
ระเบียบฯ ข้อ 
66-70 
 
 
 
 
 
 
 
เก็บไว้ไม่น้อย
กว่ำ 10 ปี 
ท ำลำยได้ตำม
ระเบียบฯข้อ 
66-70 

 
ส ำหรับไว้ตรวจสอบ
กรณีมีปญัหำเกิดข้ึน 
เช่น  
- กรณีของหำย

จะได้หำ
ผู้รบัผิดชอบ
ได ้

- ปัญหำในกำร
ท ำนิติกรรม
สัญญำ 

- ตรวจสอบ
กรณีมีกำร
เซ็นช่ือแทน
กัน 

 
ส่วนรำชกำรบำงแหง่มี
กำรท ำนิติกรรมสญัญำ 
จึงจ ำเป็นต้องเก็บ 10 
ปี ส ำหรับส่วนรำชกำร
ที่ไม่มีกำรท ำนิติกรรม
สัญญำ ไมจ่ ำเป็นต้อง
เก็บถึง 10 ป ี

 
ลูกจ้ำงช่ัวครำวไม่
ต้องเกบ็
เช่นเดียวกับ
ข้ำรำชกำร 
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4 การลาศึกษา ฝึกอบรม 

วิจัย ดูงาน ในประเทศและ
ต่างประเทศ 
4.1 ลาศึกษาต่อ
ภายในประเทศ เอกสาร
ประกอบด้วย 
- หนังสืออนมุัติโควตำลำ
ศึกษำต่อประจ ำปีกำรศึกษำ
ของกระทรวงฯ(ประเภท ก) 
- หนังสืออนญุำตจำกกรม
เจ้ำสังกัดให้สมัครสอบเข้ำ
ศึกษำต่อ 
- หนังสือขออนมุัติลำศึกษำ
ต่อของข้ำรำชกำร 
- หนังสือสัญญำผูกพัน
ข้ำรำชกำรที่ขอลำศึกษำต่อ 
-สัญญำค้ ำประกัน
ข้ำรำชกำรที่ขอลำศึกษำต่อ 
-ค ำสั่งกรมเจ้ำสังกัด 
อนุญำตให้ข้ำรำชกำรลำ
ศึกษำต่อ 
-รำยงำนผลกำรศึกษำในแต่
ละภำคเรียน 
-หนังสือรำยงำนตัวกลับเข้ำ
รับรำชกำรหลังส ำเรจ็
กำรศึกษำ 
- ค ำสั่งกรมเจ้ำสังกัดให้กลับ
ปฏิบัติรำชกำรหลังส ำเร็จ 
กำรศึกษำ 

 
 
เก็บไว้ตลอดไป 

 
 

1. เป็น
เอกสำร
เกี่ยวข้อง
กับกำรท ำ
นิติกรรม
สัญญำซึ่งมี
อำยุควำม
ทำงคด ี

2. ใช้
ตรวจสอบ 
อ้ำงอิง 
กรณีมีกำร
ร้องเรียน 
เช่นศึกษำ
ไม่จบ เป็น
ต้น 

 
 
ทุนประเภท ก 
หมำยถึง กรม/
กระทรวงคัดเลือก
และสง่ไปศึกษำ
ในสถำนศึกษำ
เป็นโครงกำร
ควำมร่วมมือ
ระหว่ำง
สถำบันกำรศึกษำ
กับ
กระทรวงศึกษำธิ
กำร 
ประเภท ข. 
หมำยถึงผู้ลำ
ศึกษำต่อต้องไป
สมัครสอบ
คัดเลือกด้วย
ตนเองกบัทำง
สถำนศึกษำ 

4 4.1 (ต่อ) 
-ส ำเนำรำยงำนผลส ำเรจ็
กำรศึกษำตำมหลักสูตร
พร้อมหลกัฐำน Transcript 
of Record 
-วิทยำนิพนธ์/หรือ
ผลงำนวิจัย(กรณีศึกษำต่อ
ในระดับทีสู่งกว่ำปรญิญำ
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ตรี) 
-สัญญำขอขยำยระยะเวลำ
กำรลำศึกษำต่อ (ในกรณีที่
ได้รับอนุมัติให้ต่ออำยุ
สัญญำขยำยเวลำศึกษำต่อ) 
 
4.2 ลาศึกษาต่อ ณ 
ต่างประเทศ เอกสาร
ประกอบด้วย 
-รำยละเอียดของโครงกำร/
หลักสูตร เงื่อนไข 
คุณสมบัติของผูส้มัครรับ
ทุนกำรศึกษำ 
-หนังสือ/หลักฐำนกำรตอบ
รับทุนกำรศึกษำ 
-หนังสือเห็นชอบ/อนุมัติให้
ข้ำรำชกำรลำศึกษำต่อจำ
กระทรวงเจ้ำสังกัด 
-หนังสือสัญญำผกูพัน
ข้ำรำชกำรผูล้ำศึกษำต่อ 
-สัญญำค้ ำประกัน
ข้ำรำชกำรผูล้ำศึกษำต่อ 

 
4 4.2 (ต่อ) 

-ค ำสั่งกรมเจ้ำสังกัด อนุญำตให้
ข้ำรำชกำรลำศึกษำต่อ 
-รำยงำนผลผลกำรศึกษำในแต่ละ
ภำคเรียน 
-หนังสือรำยงำนตัวกลับเข้ำรับ
รำชกำรหลังส ำเรจ็กำรศึกษำ 
-ค ำสั่งกรมเจ้ำสังกัดให้กลับปฏิบัติ
รำชกำรหลังส ำเรจ็กำรศึกษำ 
-รำยงำนผลส ำเรจ็กำรศึกษำตำม
หลักสูตรพร้อมหลักฐำน 
Transcript of Record 
-รำยงำนผลกำรกำรปฏิบัติกำร
วิจัย/กำรไปเจรจำธุรกิจ/กำร
ประชุมนำนำชำติ ณ ต่ำงประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุนประเภท 1(ข) 
ได้แก่ ทุนที่ผ่ำน
กรมวิเทศสหกำร  
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ฯลฯ (กรณีลำศึกษำ ฝึกอบรม ดู
งำน วิจัย ประชุม สมัมนำ ณ 
ต่ำงประเทศ โดยรบัทุนประเภท 
1(ข) ต้องใช้แบบฟอร์มกำรำยงำน
ตำมที่กรมวิเทศสหกำร(ก ำหนด) 
 
 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อเรื่อง ก าหนดอายุการ
เก็บ 

เหตุผล หมายเหต ุ

5 การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย ยืมตัว 
ลาออก ขอกลับเข้ารับราชการ 
5.1 การบรรจุแต่งตั้งผู้
สอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก/
คัดเลือก 
เอกสารประกอบด้วย 
-หนังสือรำยงำนตัว 
-เอกสำรกำรสมัครสอบ เช่น ใบ
สมัคร คุณวุฒิกำรศึกษำ ส ำเนำ
ทะเบียนบ้ำน หลักฐำนกำรเปลี่ยน
ช่ือ/นำมสกลุ 
5.2 การเลื่อนข้าราชการด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น ในระดับควบ/
นอกระดับควบ/เลื่อนทาง
วิชาการ (ว/วช/ชช) 
เอกสารประกอบด้วย 
-แบบประเมินบุคคลและกำร
ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร 
-เอกสำรงำนวิขัย/ผลงำนทำง
วิชำกำร 
 
 

 
 
เก็บไว้ในแฟ้ม
ประวัติและท ำลำย
พร้อมแฟม้ประวัต ิ
 
 
 
เก็บไว้ในแฟ้ม
ประวัติและท ำลำย
พร้อมแฟม้ประวัต ิ
 
 
เก็บไว้ตลอดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อใช้ประโยชน์
ส ำหรับนักวิจัยใน
กำรศึกษำข้อมลู
และส ำนักงำน ก.พ.
จะเกบ็ไว้ตลอดไป
เพื่อปอ้งกันกำร
เสนอผลงำนซ้ ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5 5.3 การโอนข้าราชการ เอกสำร
ประกอบด้วย 
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- แบบค ำร้องขอโอน 
- ส ำเนำ ก.พ.7 
- ส ำเนำบัตรประจ ำข้ำรำชกำร 
- ส ำเนำคุณวุฒิกำรศึกษำ 
- ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
- ส ำเนำใบส ำคัญกำรเปลี่ยนช่ือ/
นำมสกลุ 
 
5.4 การโยกยา้ยขา้ราชการ   
เอกสำรประกอบ 
- แบบค ำร้องขอย้ำย 
- เอกสำรกำรกำรสมัครสอบ (กรณี
ย้ำยข้ำรำชกำรที่ได้รบัวุฒิเพิม่ขึ้น) 
-หนังสือเรียกมำรำยงำนตัวเพื่อ
บรรจุแต่งตัง้ในต ำแหน่งที่สอบได้
(กรณีย้ำยข้ำรำชกำรที่ได้รบัวุฒิ
เพิ่มข้ึน)  
 
 

เก็บไว้ในแฟ้ม
ประวัติและท ำลำย
พร้อมแฟม้ประวัต ิ
 
 
 
 
เก็บไว้ในแฟ้ม
ประวัติและท ำลำย
พร้อมแฟม้ประวัต ิ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

5 5.5 การยืมตัวขา้ราชการ 
เอกสำรประกอบด้วย 
- หนังสือโต้ตอบระหว่ำง

หน่วยงำน/ส่วนรำชกำรที่ขอ
ยืมตัวข้ำรำชกำรมำ
ปฏิบัติงำน กับหน่วยงำน/
ส่วนรำชำรเจ้ำของอัตรำตก
ลงยินยอมให้ยืมตัว
ข้ำรำชกำร 

- ค ำสั่งกรม 
 
 
5.6 การลาออก 
เอกสำรประกอบด้วย 

 
 
เก็บไว้ในแฟ้ม
ประวัติและท ำลำย
พร้อมแฟม้ประวัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
เก็บไว้ในแฟ้ม
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- หนังสือขอลำออกจำก
รำชกำร 

- ค ำสั่งอนุมัตกิำรลำออกจำก
รำชกำร 

 
 

ประวัติและท ำลำย
พร้อมแฟม้ประวัต ิ
 
 
 

 
5 5.7 การขอกลับเข้ารับราชการ 

เอกสำรประกอบด้วย 
- แบบฟอร์มหนังสือขอบรรจุ

กลับเข้ำรบัรำชกำร 
- ส ำเนำ ก.พ.7 
- ส ำเนำค ำสัง่อนุญำตให้

ข้ำรำชกำรลำออกจำก
รำชกำร 

- ประวัติกำรรบัรำชกำรที่ผ่ำน
กำรลำออก และหนังสือ
รับรองควำมประพฤติจำก
ผู้บังคับบญัชำ ที่ด ำรง
ต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำระดบั 6 

- ประวัติกำรท ำงำนหลงัจำก
ลำออกจำกรำชกำร จนถึงวัน
ยื่นใบสมัครขอกลับเข้ำรับ
รำชกำร และหนังสือรบัรอง
ควำมประพฤติ/กำรท ำงำน
ขำกสถำบัน(ถ้ำม)ี 

 
 
 

 
 
เก็บไว้ในแฟ้ม
ประวัติและ
ท ำลำยพร้อมแฟม้
ประวัต ิ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 การจัดท าแผนอัตราก าลัง/การ

ก าหนดต าแหน่ง 
เอกสำรประกอบด้วย 
- มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 

 
- รำยละเอียดแผนงำน

ปรับปรงุระบบงำน และ
ก ำหนดต ำแหน่งต่ำงๆ 

 
 
เก็บไว้ตลอดไป 
 
หลงัจำกจัดท ำแผน
อัตรำก ำลงัใหม่
แล้ว เก็บไว้ไม่น้อย
กว่ำ 5 ปี   

 
 
เพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิง 
 
ปฏิบัติตำมระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 
พ.ศ.2526 ข้อ 57 
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- รำยละเอียดเกี่ยวกับหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบและ
ลักษณะงำนของต ำแหน่ง
ต่ำงๆ 

- รำยละเอียดแผน
อัตรำก ำลงัทีส่ ำนักงำน 
ก.พ.อนุมัต ิ

 

ท ำลำยได้ตำม
ระเบียบฯข้อ 66-
70 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
7 วินัย 

7.1 การด าเนินการทางวินัย 
เอกสำรประกอบด้วย 
-หนังสือร้องเรียน 
-บันทึกควำมเห็นของ
ผู้บังคับบญัชำแต่ละระดับช้ัน 
-ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนหำข้อเท็จจรงิ 
-รำยงำนสรุปควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรสอบสวนหำ
ข้อเท็จจรงิเสนอกรม(ตำมกฎ 
ก.พ.ข้อ 18) 
-ค ำสั่งลงโทษข้ำรำชกำรทำงวินัย
หรือให้ออกจำกรำชกำร 
-รำยงำนกำรลงโทษและกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัย 
-หนังสืออุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษ
ข้ำรำชกำรทำงวินัย(กรณีมกีำร
อุทธรณ์) 
-หนังสือร้องทุกข์(กรณีไมส่ำมำรถ
อุทธรณ์) 

 
 
 

ก ำหนดอำยุกำร
เก็บไมเ่ท่ำกันตำม
ควำมหนักเบำของ
ควำมผิดดังนี ้
1.เรื่องรอ้งเรียน 
ไต่สวนโดยไม่ต้อง
ตั้งกรรมกำรเก็บไว้
ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
ท ำลำยได้ตำม
ระเบียบฯข้อ 66-
70 
2.เรื่องผิดวินัยที่ไม่
ต้องอุทธรณ์เก็บไว้
ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี  
3.เรื่องผิดวินัย
ร้ำยแรงภำยหลัง
กำรสอบสวนและ
พิจำรณำโทษเสร็จ
สิ้นเกบ็ไว้ไม่น้อย
กว่ำ 10 ปี ท ำลำย
ได้ตำมระเบียบฯ
ข้อ 66-70 

ปฏิบัติตำมระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 
พ.ศ.2526 ข้อ 57 
และหนงัสือส ำนักงำน 
ก.พ.ที่ สร 0906/ว6 
ลงวันที่ 8 มิถุนำยน 
2514 
 
 
 
 
 
 

หอจดหมำยเหตุ
แห่งชำติจะขอ
สงวนเอกสำร
รำยกำรนีท้ั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 7.2 กำรด ำเนินคดีทำงศำล 

7.2.1 คดีแพ่ง เอกสำร
ประกอบด้วย 
-ส ำนวนค ำฟ้อง/ร้องเรียน

หลงัสิ้นสุดอำยุ
ควำมบังคับคดี
เก็บไว้ไม่น้อย
กว่ำ 10 ปี 

ปฏิบัติตำมระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำด้วยงำนสำร
บรรณ พ.ศ.2526 

อำยุควำมมี 2 
ประเภท 
1.อำยุควำม
ฟ้องรอ้ง 
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กล่ำวหำผู้กระท ำผิด(คู่กรณี)
รำยละเอียด ประวัติควำม
เป็นมำ มลูเหตุในกำรฟ้อง 
พร้อมเอกสำรพยำนหลักฐำน
ต่ำงๆ เช่นภำพถ่ำย เทป
บันทึกเสียง สัญญำ ฯลฯ  
-หนังสือมอบอ ำนำจใหเ้ป็น
ผู้แทนของส่วนรำชกำรในกำร
ติดต่อประสำนงำนและ
ด ำเนินคดีทำงศำล 
-หมำยศำลต่ำงๆเช่น 
หมำยเรียกพยำน สบืพยำน 
นัดฟังผลค ำพิพำกษำของศำล 
ฯลฯ 
-รำยงำนผลกำรพิจำรณำคดี
ค ำพิพำกษำของศำล 
 
7.2.2 คดีอาญา เอกสำร
ประกอบด้วย 
-เอกสำรประกอบเช่นเดียวกบั
ข้อ 7.2.1 
 

ท ำลำยได้ตำม
ระเบียบฯข้อ 
66-70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลงัจำกคดี
สิ้นสุดแล้วเกบ็ไว้
ไม่น้อยกว่ำ 10 
ปี ท ำลำยได้ตำม
ระเบียบฯข้อ 
66-70 

ข้อ 57  
 
 
 
 
 

2.อำยุควำมบังคับ
คด ี
คดีแพ่งจะเกี่ยวกับ
เรื่อง 
-ผิดสัญญำ/
ข้อตกลง 
-ชดใช้ค่ำเสียหำย
กรณีละเมิด 
-ช ำระหนี้ตำม
สัญญำเช่ำ/เช่ำซื้อ
ทรัพยส์ิน ฯลฯ 
-ชดใช้ตำมสัญญำ
ค้ ำประกัน 
-ขอให้เป็นบุคคล
ล้มละลำย 
-บุกรุก/รุกล้ ำเขต
หวงห้ำม 
หอจดหมำยเหตุ
แห่งชำติจะขอ
สงวนเอกสำร
รำยกำรนี้ตำม
ควำมส ำคัญของ
คด ี

 
8 แฟ้มประวัติข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า 
เอกสำรประกอบด้วย 
-ข้อมูลชีวประวัติของข้ำรำชกำร 
-หลักฐำนเกี่ยวกับตัวข้ำรำชกำร 
เช่นกำรแต่งตั้ง เลื่อนข้ันเงินเดอืน 
กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ 
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่ได้รบั 
จ ำนวนวันลำหยุดรำชกำร ขำด
รำชกำร มำสำย ควำมสำมำรถ
พิเศษ กำรปฏิบัตริำชกำรพเิศษ 
ฯลฯ 
 
 

หลงัพ้นจำก
รำชกำรแล้วเก็บ
ไว้ไม่น้อยกว่ำ 
10 ปี ท ำลำยได้
ตำมระเบียบฯข้อ 
66-70 
 
 
 
 
 
 
 
หลงัเลิกจ้ำงแล้ว 

ปฏิบัติตำมระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำด้วยงำนสำร
บรรณ พ.ศ.2526 
ข้อ 57  
 
 
 
 
 

ยกเว้นข้ำรำชกำร
บำงรำยที่ทำยำทมี
สิทธ์ิที่จะได้รับกำร
สงเครำะหเ์ป็น
พิเศษ ส่วนรำชกำร
นั้นอำจวำง
ระเบียบเก็บแฟม้
ประวัติข้ำรำชกำร
เกินกว่ำ 10 ปี ได้
ตำมที่เห็นสมควร 
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แฟ้มประวัติลูกจ้างชั่วคราว 1 ปี ท ำลำยได้
ตำมระเบียบฯ 
ข้อ 66-70 

หอจดหมำยเหตุ
แห่งชำติจะขอ
สงวนไว้เฉพำะ
แฟ้มข้ำรำชกำร
ระดับ 8 ข้ึนไป
และแฟ้มประวัติ
ลูกจ้ำงที่มีควำม
ช ำนำญกำรพิเศษ 
 

 
9 ก.พ.7 

เอกสำรประกอบด้วย 
-ข้อมูลเกี่ยวกบัประวัติส่วนตัว 
-ข้อมูลวันครบเกษียณอำยุ วัน
บรรจเุข้ำรับรำชกำร ประเภท
ข้ำรำชกำร กำรได้รบัโทษทำง
วินัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลงัพ้นจำก
รำชกำรแล้วเก็บไว้
ไม่น้อยกว่ำ 10 ปี 
ท ำลำยได้ตำม
ระเบียบฯข้อ 66-
70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติตำมระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 
พ.ศ.2526 ข้อ 57  
 
 
 
 

หอจดหมำยเหตุ
แห่งชำติจะขอ
สงวนไว้เฉพำะแฟ้ม
ข้ำรำชกำรระดบั 8 
ข้ึนไปและแฟ้ม
ประวัติลกูจ้ำงที่มี
ควำมช ำนำญกำร
พิเศษ 

 
 

10 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
10.1 กำรขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ มงกุฎ
ไทย เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
ช้ำงเผือก (ให้แก่ข้ำรำชกำร/

 
เก็บไว้ไม่น้อย
กว่ำ 3 ปี และ
ต้องบันทกึลง
แฟ้มประวัติ

 
 
 

กำรเสนอขอ
พระรำชทำนเครื่องรำชฯ
ใด ช้ันตรำใดแก่บุคคลใด 
ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ที่ก ำหนดในบญัชีท้ำย
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ลูกจ้ำง/ชำวต่ำงประเทศ/ผู้วำย
ชนม์) เอกสำรประกอบด้วย 
-แบบบัญชีรำยช่ือบุคคลทีพ่ึง
ได้รับกำรพิจำรณำเสนอขอ
พระรำชทำนเครื่องรำชฯ
ประจ ำปี (แบบน.ร.6) 
-แบบบญัชีแสดงคุณสมบัติ 
ผลงำน/ควำมดีควำมชอบอัน
เป็นประโยชน์แกร่ำชกำร/
สำธำรณชน ของบุคคลซึง่เสนอ
ขอพระรำชทำนเครื่องรำชฯ
(แบบน.ร.3) 
-แบบบญัชีแสดงจ ำนวนช้ันตรำ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ช้ัน
สำยสะพำย (แบบ น.ร.4) 
แบบบญัชีแสดงจ ำนวนช้ันตรำ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ช้ันต่ ำกว่ำ
สำยสะพำย (แบบ น.ร.5) 
-หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมกำร
พิจำรณำตรวจสอบ และรับรอง
คุณสมบัติของบุคคล ซึ่งเสนอขอ
พระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

บุคคล
เรียบร้อยแล้ว
ท ำลำยได้ตำม
ระเบียบฯข้อ 
66-70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
กำรขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์
(บัญชี 7 บัญชี 15) 
 

 
ล ำดับ
ที่ 

ชื่อเรื่อง ก าหนดอายุ
การเก็บ 

เหตุผล หมายเหต ุ

10 -รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรพจิำรณำกลั่นกรอง
ฯ 
-กำรขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์แก่
ข้ำรำชกำรกรณีพเิศษ 
 
10.2 การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณา
ภรณ์(ให้แก่บุคคลผู้ท า
คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ/
หรือบริจาคทรัพย์สินเพ่ือ

เก็บไว้ไม่น้อย
กว่ำ 10ปี และ
ท ำลำยได้ตำม
ระเบียบฯข้อ 
66-70 
 
เก็บไว้ไม่น้อย
กว่ำ 5 ปี 
ท ำลำยได้ตำม
ระเบียบฯข้อ 
66-70 
 

 
 
 
 
ปฏิบัติตำมระเบียบ
ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำ
ด้วยงำนสำรบรรณ 
พ.ศ.2526 ข้อ 57 

หอจดหมำยเหตุแหง่ชำติ
ขอสงวนเอกสำรรำยกำร
นี้ทั้งหมด 
 
 
กำรเสนอขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์
ดิเรกคุณำภรณ์ ช้ันใด
ให้แก่บุคคลใด ใหเ้ป็นไป
ตำมที่ก ำหนดไว้ในบัญชี
ท้ำยพระรำชกฤษฎีกำว่ำ
ด้วยกำรขอพระรำชทำน
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สาธารณประโยชน์ 
เอกสำรประกอบด้วย 
-เอกสำรผลงำน/หรือหลักฐำนกำร
บรจิำคทรัพยส์ิน เช่น ใบ
อนุโมทนำบัตร หนงัสือโอน
กรรมสทิธ์ิ ฯลฯ 
-แบบหนังสือรับรองแสดงผลงำน 
(แบบ นร.1) หรือ แบบหนังสือ
รับรองแสดงรำยกำรบรจิำค
ทรัพยส์ิน(แบบนร.2) แล้วแต่กรณี  
-หนังสือรับรองมูลค่ำแห่งทรัพยส์ิน
ที่บรจิำค(กรณีกำรบรจิำค
ทรัพยส์ินที่มิใช่เงิน) 

 
 
 
 
 
 
 

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์อัน
เป็นทีส่รรเสริญยิ่งดเิรก
คุณำภรณ์ พ.ศ.2538 

 
ล ำดับ
ที่ 

ชื่อเรื่อง ก าหนดอายุการ
เก็บ 

เหตุผล หมายเหต ุ

10 -หนังสอืแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน
รำคำทรัพยส์ินที่ได้รบับริจำค 
-แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติ ผลงำน/
ควำมดีควำมชอบอันเป็นประโยชน์แก่
ข้ำรำชกำร/สำธำรณชนของบุคคลซึง่
เสนอขอพระรำชทำนเครือ่งรำชฯ(แบบ
น.ร.3)ช้ันสำยสะพำย(แบบน.ร.4) 
-แบบบัญชีแสดงจ ำนวนช้ันตรำ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ช้ันต่ ำกว่ำ
สำยสะพำย(แบบ น.ร.5) 
-แบบบัญชีรำยช่ือบุคคลทีพ่ึงได้รบักำร
พิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนเครือ่ง
รำชฯประจ ำปี (แบบน.ร.6) 
-หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมกำรพจิำรณำ
ตรวจสอบและรบัรองคุณสมบัติของ
บุคคล ซึ่งเสนอขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
-รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรชุด
ต่ำงๆ เพื่อพจิำรณำกำรขอ
พระรำชทำนเครื่องรำชอสิริยำภรณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เก็บไว้ตลอดไป 
 

 
 
 
 
 

หอจดหมำยเหตุ
แห่งชำติขอสงวน
เอกสำรรำยกำรนี้
ทั้งหมด 
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10 10.3 การขอพระราชทานเหรียญ

ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 
เอกสำรประกอบด้วย 
-แบบประวัติผู้ได้รบักำรเสนอช่ือ
เพื่อพจิำรณำขอพระรำชทำน
เหรียญดุษฎีมำลำ เข็มศลิปวิทยำ
(แบบ  
ร.ด.ม.1) 
-แบบเสนอผลงำน เพื่อขอ
พระรำชทำนเหรียญดุษฎีมำลำเข็ม
ศิลปวิทยำ(แบบ ร.ด.ม.2) 

เก็บไว้ไม่น้อยกว่ำ 
10 ปี ท ำลำยได้
ตำมระเบียบฯข้อ 
66-70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติตำมระเบียบ
ส ำนักนำยรัฐมนตรี
ว่ำด้วยงำนสำร
บรรณ พ.ศ.2526 
ข้อ 57 
 
 

เหรียญดุษฎีมำลำ 
เข็มศิลปวิทยำ เป็น
เหรียญซึง่พระมหำกษ
ตริย์พระรำชทำนแก่
ทหำรต ำรวจ 
ข้ำรำชกำร ประชำชน 
ซึ่งเป็นผูท้รงคุณวุฒิ
ในทำงศิลปวิทยำอัน
เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง
ต่อประเทศชำติ ต้องมี
ผลงำนประกำรใด
ประกำรหนึ่งดังนี้คือ.- 
1.คิดค้นควำมรู้
ระบบ/กรรมวิธี/หรือ
ประดิษฐส์ิ่งใหม่เป็น
ผลส ำเร็จ 
2.ได้แสดงใหเ้ป็นที่
ปรำกฏว่ำมีฝมีือและ
ช่ือเสียงยอดเยี่ยม
ในทำงศิลปวิทยำ 
 

 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

ต้นฉบับค าสั่งต่างๆ  
ตัวอย่ำงค ำสั่ง เช่น 
-ค ำสั่งบรรจุแตง่ตั้งข้ำรำชกำร/
โอน/ย้ำย/ลำออก 
-แต่งตั้งข้ำรำชกำรรกัษำกำรใน
ต ำแหน่ง/รกัษำรำชกำรแทน 
-แต่งตั้งคณะกรรมกำรต่ำงๆ 
-อนุญำตให้ข้ำรำชกำรลำศึกษำ
ต่อ 
-เลื่อนเงินเดือน  
ฯลฯ  
การพิจารณาความดีความชอบ 
เอกสำรประกอบด้วย 
-แบบฟอรม์ประเมินผลกำร

 
เก็บไว้ตลอดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
บันทึกลงใน กพ.7 
แล้วเก็บไว้ไม่น้อย
กว่ำ 5 ปี ท ำลำย
ได้ตำมระเบียบฯ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปฏิบัติตำมระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 
พ.ศ.2526 ข้อ 57 

 
เฉพำะตัวค ำสั่ง
เท่ำนั้นให้ 
หน่วยงำนเกบ็เรียง
ตำมล ำดับในแต่ละ
ปี 
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ปฏิบัติงำน เพื่อเลือ่นข้ันเงินเดือน
ข้ำรำชกำร/ลกูจ้ำงประจ ำ 
 
 

ข้อ 66-70 

 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการต่างๆ   
(กำรประชุมเกี่ยวกับกำร
บรหิำรงำนบุคคล) 
เอกสำรประกอบด้วย 
-หนังสือเชิญประชุม 
-ระเบียบวำระกำรประชุม 
-เอกสำรประกอบกำรประชุม 
-รำยงำนกำรประชุม 
-บันทึกกำรประชุม 
-หนังสือน ำส่งรำยงำนกำรประชุม 
ฯลฯ 

 
เก็บไว้ไม่น้อยกว่ำ 
5 ปี ท ำลำยได้
ตำมระเบียบฯข้อ 
66-70 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปฏิบัติตำมระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 
พ.ศ.2526 ข้อ 57 

 
หอจดหมำยเหตุ
แห่งชำติจะขอ
สงวนเฉพำะ
เอกสำรกำรประชุม
ของหัวหน้ำส่วน
รำชกำร และ
หน่วยงำนเจ้ำของ
เรื่อง 

 
ตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสารการเงินและเอกสารท่ีเกีย่วข้อง 

 
ขอบเขตและควำมหมำยของค ำว่ำ “หนังสือหรอืเอกสำรทำงกำรเงินซึ่งมิใช่เอกสำรสิทธิ” 
 หนังสือหรือเอกสารทางการเงิน  หมำยควำมว่ำ หนังสือหรอืเอกสำรเกี่ยวกับกำรเงิน กำรจ่ำยเงินหรือ
กำรก่อหนี้ผกูพันทำงกำรเงิน 
 ตัวอย่าง 
 หนังสือหรือเอกสำรทีเ่กี่ยวกบักำรรับเงิน ได้แก่ ส ำเนำหรือคู่ฉบับใบเสร็จรับเงิน ส ำเนำใบส ำคัญรบัเงิน 
สมุดคู่ฝำก คู่ฉบบัฎีกำเบิกเงินจำกคลังประเภทต่ำงๆ 
 หนังสือหรือเอกสำรทีเ่กี่ยวกบักำรจ่ำยเงิน ได้แก่ ต้นฉบับใบเสรจ็รบัเงิน คู่ฉบับใบน ำส่งเงินรำยได้
แผ่นดิน ต้นข้ัวใบน ำฝำกเงินกับธนำคำรหรือคลังจังหวัด ต้นข้ัวเช็ค คู่ฉบับใบน ำส่งเงินกบัคลังประเภทต่ำงๆ ฯลฯ 
 หนังสือหรือเอกสำรทีเ่กี่ยวกบักำรก่อหนีผู้กพันทำงกำรเงิน ได้แก่ สัญญำกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำง สัญญำ
แลกเปลี่ยนทรัพยส์ินซึง่ต้องจ่ำยเงินเพิม่ หนังสือหรือบันทึกกำรอนุมัติของผูม้ีอ ำนำจที่ผูกพันในกำรจ่ำยเงินของ
ทำงรำชกำร ส ำเนำใบสั่งซื้อของส่วนรำชกำรกับส ำเนำใบสง่ของของผู้ขำย ฯลฯ 
 เอกสารสิทธิ มีควำมหมำยตำมบญัญัติไว้ในประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑(๙) ดังนี้ “เอกสำรสิทธิ” 
หมำยควำมว่ำ เอกสำรทีเ่ป็นหลกัฐำนกำรก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ 
 หนังสือหรือเอกสารทางการเงินซึ่งมิใช่เอกสารสิทธิ   หมำยควำมว่ำ หนังสือหรือเอกสำรเกี่ยวกับกำร
รับเงิน กำรจ่ำยเงิน หรือกำรกอ่หนีผู้กพันทำงกำรเงินที่ไมเ่ปน็หลักฐำนแห่งกำรกอ่เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือ
ระงบัสทิธิในทำงกำรเงิน 
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 หนังสือหรือเอกสำรตำมวรรคแรก ให้ควำมหมำยรวมถึงหนงัสือหรือเอกสำรเกี่ยวกับกำรรับเงินกำร
จ่ำยเงินหรอืกำรก่อหนีผู้กพันทำงกำรเงินทีห่มดควำมจ ำเป็นในกำรใช้หลกัฐำนแห่งกำรกอ่ เปลี่ยนแปลง โอน 
สงวนหรือระงบัซึ่งสิทธิในทำงกำรเงินเพรำะได้มีหนังสือหรอืเอกสำรอื่นที่สำมำรถน ำมำอ้ำงอิงหรือทดแทนหนงัสอื
หรือเอกสำรดงักล่ำวแล้ว 
 ตัวอย่าง  
 กรณีซื้อขำยที่ดิน เมื่อผูซ้ื้อช ำระรำคำที่ดินแล้ว ผู้ขำยออกใบเสร็จรับเงินให้ใบเสรจ็รบัเงินน้ีเป็นหนงัสอื
หรือเอกสำรสิทธิทำงกำรเงิน เมื่อผูซ้ื้อและผู้ขำยได้จดทะเบยีนโอนกันถูกต้องตำมกฎหมำยแล้วใบเสรจ็รบัเงินก็
หมดสภำพไปเนื่องจำกหมดควำมจ ำเป็นเพรำะได้มีเอกสำรอืน่คือโฉนดแทนแล้ว 
 หรือกรณีจ้ำงท ำของ เช่น ท ำสัญญำจำงเครื่องจกัร เมือ่สร้ำงเครื่องจักรแล้วเสร็จตำมสัญญำผู้ว่ำจ้ำง
ช ำระค่ำจ้ำง และผู้รบัจ้ำงออกใบเสรจ็รบัเงินให้ ใบเสร็จรับเงนิน้ีเป็นเอกสำรสิทธิทำงกำรเงินและถ้ำได้จดทะเบียน
เครื่องจักรแล้ว ใบเสรจ็รับเงินน้ันกห็มดสภำพไปเนื่องจำกหมดควำมจ ำเป็นเพรำะมเีอกสำรอื่นคือทะเบียน
เครื่องจักรแทนเป็นต้น 

ตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสารการเงินและเอกสารท่ีเกีย่วข้อง 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อเรื่อง    ก าหนดอายุการเก็บ          หมายเหตุ 

1 ส าเนาหนังสือเวียนเกี่ยวกับการเงิน 
1.1 ส าเนาหนังสือเวียนเพ่ือทราบ เช่น 
1.1.1 ส ำเนำ พ.ร.บ.ให้อ ำนำจ

กระทรวงกำรคลงักู้เงินจำก
ต่ำงประเทศ 

1.1.2 ส ำเนำพระรำชก ำหนด เรือ่งให้
อ ำนำจกระทรวงกำรคลังปรบั
โครงสร้ำงเงินกู้ต่ำงประเทศ 
พ.ศ.2528 ฯลฯ 

1.2 ส าเนาหนังสือเวียนเพ่ือถือปฏิบัติ
เช่น 

1.2.1 พระรำชบัญญัตบิ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำร พ.ศ.2539 

1.2.2 พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรรกัษำพยำบำล 
พ.ศ.2523 ฯลฯ 

 

ให้ส่วนรำชกำรเกบ็
รักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ 1 
ปี ท ำลำยได้ตำม
ระเบียบฯข้อ 66-70 
 
 
 
 
 
ให้ส่วนรำชกำรเกบ็
รักษำไว้จนกว่ำจะมี
กำรเปลี่ยนแปลง 
ท ำลำยได้ตำมระเบียบ
ฯข้อ66-70 
หมำยเหต:ุระเบียบ 
หมำยถึง ระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำ
ด้วยงำนสำรบรรณ 
พ.ศ.2526 

ก ำหนดอำยุกำรเกบ็
ตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
งำนสำรบรรณ พ.ศ.
2526 ข้อ 57.5 

2 ระเบียบการเงินท่ีเกี่ยวข้องเฉพาะแต่ละ
หน่วยงาน 

2.1 ระเบียบกำรเงินตำมแผนควำม

ให้ส่วนรำชกำรเกบ็
รักษำไว้จนกว่ำจะ
ยกเลกิระเบียบสง่หอ
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ร่วมมือกบัต่ำงประเทศ 
2.2 ระเบียบกำรเงินช่วยเหลือจำก

ต่ำงประเทศ 
เอกสำรประกอบด้วย 
- เหตผุลในกำรก ำหนดระเบียบ 
- ข้ันตอนกำรด ำเนินกำร 

      -      เอกสำรกำรอนุมัตริะเบียบ 

จดหมำยเหตุแห่งชำติ 

 
ล าดับ
ท่ี 

ชื่อเรื่อง    ก าหนดอายุการเก็บ          หมายเหตุ 

3 การตรวจสอบภายใน เอกสำร
ประกอบด้วย 
3.1 รำยงำนกำรตรวจสอบเอกสำร
ประจ ำป ี
3.2 รำยงำนกำรตรวจสอบโครงกำร
ต่ำงๆของหน่วยงำน 

ให้ส่วนรำชกำรเกบ็
รักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ 1 
ปี ท ำลำยตำมระเบียบ
ฯข้อ 66-70 

ก ำหนดอำยุกำรเกบ็
ตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
งำนสำรบรรณ พ.ศ.
2526 ข้อ 57.5 

4 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
เอกสำรประกอบด้วย 
4.1 บัญชีจ่ำยเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำ 
4.2 ส ำเนำค ำสัง่บรรจุแต่งตั้ง โอนย้ำย 
4.3 หลักฐำนในกำรปรบัเพิม่หรือลด
อัตรำเงินเดือน 
4.4 ใบแสดงกำรเลื่อนระดับและปรับ
อัตรำ 
4.5 หนังสือรบัรองเงินเดือนหรอืจ่ำย 
4.6 หนังสือรบัรองกำรเบิกเงินเดือนครั้ง
สุดท้ำย 
4.7 รำยละเอียดประกอบกำรเบิกจ่ำย
เงินเดือนและค่ำจ้ำงข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง 

ล ำดับที่ 4.4-4.6สตง.
ตรวจสอบแล้วไมม่ี
ปัญหำ ใหส้่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ 
5 ปี เมื่อมหีนังสือหรือ
เอกสำรอื่นที่สำมำรถ
น ำมำใช้อ้ำงอิงหรือ
ทดแทนหนังสือหรอื
เอกสำรดังกล่ำวแล้ว 
ท ำลำยตำมระเบียบฯ
ข้อ 66-70  

ปฏิบัติตำมหนงัสอื
กระทรวงกำรคลงัที่ กค 
0510/ว96 ลว.11 
ม.ิย.2533 

5 หมวดค่าจ้างชั่วคราว เอกสำร
ประกอบด้วย 
5.1 ส ำเนำค ำสัง่จ้ำง 
5.2 หนังสืออนุมัติอัตรำต ำแหน่ง 
5.3ใบลงเวลำปฏิบัติงำน 
 
 
 
 

 
ล ำดับที่ 5.1-5.3 สตง.
ตรวจสอบแล้วไมม่ี
ปัญหำ ใหส้่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ 
5 ปี เมื่อมหีนังสือหรือ
เอกสำรอื่นที่สำมำรถ
น ำมำใช้ อ้ำงอิงหรือ
ทดแทนหนังสือหรอื

 
ปฏิบัติตำมหนงัสอื
กระทรวงกำรคลงัที่ กค 
0510/ว69 ลว.11 
มิถุนำยน 2533 
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5.4 แบบฟอร์มกำรเบิกจ่ำย 
(หลกัฐำนกำรจ่ำยเงิน) 

เอกสำรดังกล่ำวแล้ว
ท ำลำยได้ตำมระเบียบ
ฯข้อ 66-70 
 
ล ำดับที่ 5.4 สตง.
ตรวจสอบแล้วไมม่ี
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ 
10 ปี ท ำลำยได้ตำม
ระเบียบฯ ข้อ 66-70 
 

6 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
6.1ค่ำตอบแทน 
6.1.1บันทกึอนุมัตปิฏิบัติงำนนอกเวลำ 
6.1.2 ใบลงเวลำกำรปฏิบัติงำน 
6.1.3 หลกัฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทน
กำรปฏิบัตงิำนนอกเวลำ 
 
 
*เอกสำรชุดน้ีจะมี 2 ฉบับ ฉบับจรงิสง่
คลังตั้งเบิกและ สตง.ตรวจสอบฉบบั
ส ำเนำเก็บที่หน่วยงำนผู้ขอเบิก สตง.ไม่
ตรวจสอบ 
 
6.2 ค่าเชา่บ้าน เอกสำรประกอบด้วย 
6.2.1ส ำเนำบรรจุข้ำรำชกำรครั้งแรก 
6.2.2 หลกัฐำนกำรโอน/ย้ำย 
6.2.3 แบบรำยงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจรงิ 
6.2.4 แบบขอรับเงินค่ำเช่ำบ้ำน(แบบ 
72 ก) 
6.2.5 หลกัฐำนกำรเช่ำ/สญัญำเช่ำซือ้ 

 
สตง.ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ 
10 ปี ท ำลำยได้ตำม
ระเบียบ 
ฯข้อ 66-70 
 
ฉบับส ำเนำหน่วยงำนผู้
ขอเบิกเก็บไว้ไม่น้อย
กว่ำ 1 ปี ท ำลำยได้
ตำมระเบียบฯข้อ 66-
70 
 
ล ำดับที่ 6.2.1-6.2.5 
เก็บไว้จนสิ้นสุดสัญญำ
กำรเช่ำซื้อหรือผูเ้บกิ
หมดสทิธ์ิขอเบกิ สตง.
ตรวจสอบแล้วไมม่ี
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ 
5 ปี ท ำลำยได้ตำม
ระเบียบฯข้อ 66-70  

 
 
 
 
 
 
 
 
ก ำหนดอำยุกำรเกบ็
ตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
งำนสำรบรรณ พ.ศ.
2526 ข้อ 57.5 
 

 6.2.6 แบบขอเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำน 
(แบบ 73 ก) 
6.2.7 ค ำอนุมัติเบกิจ่ำย 
 

ล ำดับที่ 6.2.6-6.2.7 
สตง.ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ 

ปฏิบัติตำมหนงัสอื
กระทรวงกำรคลงัที่ กค 
0510/ว69 ลว.11 
มิถุนำยน 2533 
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6.2.8 ใบเสรจ็รบัเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง (ค่ำใช้
สอย) เอกสำรประกอบด้วย 
6.3.1 ใบขออนุมัติกำรเดินทำง 
6.3.2 รำยงำนกำรเดินทำง 
6.3.3 ใบแนบขอเบิกค่ำใช้จ่ำยเดินทำง
ไปรำชกำร(แบบ ๘๗๐๓) 
6.3.4 ใบเสรจ็รบัเงิน/ใบรบัรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน(แบบ๑๑๑) 
6.3.5 บันทึกกำรอนมุัติเบกิจ่ำย 
 
 
6.4 ค่ำวัสด/ุค่ำจ้ำงเหมำ(ค่ำใช้สอย) 
เอกสำรประกอบด้วย 
6.4.1 บันทึกอนุมัติขอจัดซื้อ จัดจ้ำง 
6.4.2 ใบสัง่จ้ำง/สั่งซื้อ/สัญญำจ้ำง 
6.4.3 ใบตรวจรับ/ใบสง่ของ/
ใบเสร็จรับเงิน 

5 ปี เมื่อมหีนังสือหรือ
เอกสำรอื่นที่สำมำรถ
น ำมำใช้อ้ำงอิงหรือ
ทดแทนหนังสือหรอื
เอกสำรดังกล่ำวแล้ว 
ท ำลำยไดต้ำมระเบียบ
ฯข้อ 66-70 
 
ล ำดับที่ 6.2.8 สตง.
ตรวจสอบแล้วไมม่ี
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ 
10 ปี ท ำลำยได้ตำม
ระเบียบฯข้อ 66-70 
 
สตง.ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ 
5 ปี เมื่อมหีนังสือหรือ
เอกสำรอื่นที่สำมำรถ
น ำมำใช้อ้ำงอิงหรือ
ทดแทนหนังสือหรอื
เอกสำรดังกล่ำวแล้ว 
ท ำลำยได้ตำมระเบียบ
ฯข้อ 66-70 
สตง.ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ 
5 ปี เมื่อมหีนังสือหรือ
เอกสำรอื่นที่สำมำรถ
น ำมำใช้อ้ำงอิงหรือ
ทดแทนหนังสือหรอื
เอกสำรดังกล่ำวแล้ว 
ท ำลำยได้ตำมระเบียบ
ฯข้อ 66-70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปฏิบัติตำมหนงัสอื
กระทรวงกำรคลงัที่ กค 
0510/ว69 ลว.11 
มิถุนำยน 2533 
 
 
 
 
 
 
 
ปฏิบัติตำมหนงัสอื
กระทรวงกำรคลงัที่ กค 
0510/ว69 ลว.11 
มิถุนำยน 2533 
 
 

7 หมวดสาธารณูปโภค เอกสาร
ประกอบด้วย 

สตง.ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร

ปฏิบัติตำมหนงัสอื
กระทรวงกำรคลงัที่ กค 
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7.1 หลักฐำนใบแจง้หนี้ค่ำน้ ำประปำ ค่ำ
ไฟฟ้ำ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำไปรษณีย ์
7.2 บันทึกขออนมุัติเบกิจ่ำย 
7.3 ใบเสร็จรับเงิน 

เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ 
5 ปี เมื่อมหีนังสือหรือ
เอกสำรอื่นที่สำมำรถ
น ำมำใช้อ้ำงอิงหรือ
ทดแทนหนังสือหรอื
เอกสำรดังกล่ำวแล้ว 
ท ำลำยได้ตำมระเบียบ
ฯข้อ 66-70 
 
 

0510/ว69 ลว.11 
มิถุนำยน 2533 
 

8 หมวดครุภัณฑ์ ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 
เอกสำรประกอบด้วย 
8.1 รำยงำนขอซื้อ หรือจ้ำง 
8.2 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
8.3 รำยงำนผลกำรพิจำรณำสอบรำคำ
หรือรำยงำนผลกำรประกวดรำคำ 
8.4 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง,สัญญำ,แบบพิมพ์
เขียว 
8.5 ใบเสร็จรับเงิน 
8.6หลกัฐำนกำรโอนสิทธ์ิ กำรรบัเงิน  
 
8.7 ใบตรวจพสัดุหรือกำรจ้ำง 
8.8 บันทึกอนมุัติกำรเบิกจ่ำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8.9 ทะเบียนครุภัณฑ ์

 
ล ำดับที่ 8.1-8.6  
สตง.ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้จนสิ้นสุด
โครงกำรหรือสัญญำ
เก็บต่ออีกไม่น้อยกว่ำ 
10 ปี ท ำลำยได้ตำม
ระเบียบฯข้อ 66-70  
 
 
ล ำดับที่ 8.7-8.8 สตง.
ตรวจสอบแล้วไมม่ี
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ 
5 ปี เมื่อมหีนังสือหรือ
เอกสำรอื่นที่สำมำรถ
น ำมำใช้อ้ำงอิงหรือ
ทดแทนหนังสือหรอื
เอกสำรดังกล่ำวแล้ว
ท ำลำยได้ตำมระเบียบ
ฯข้อ 66-70 
ให้ส่วนรำชกำรเกบ็
รักษำไว้จนกว่ำรำยกำร
ครุภัณฑ์ในทะเบียน
จ ำหน่ำยหมดท ำลำยได้
ตำมระเบียบฯข้อ66-
70 

 
เรื่องกำรก่อสร้ำง
เฉพำะเอกสำรประเภท 
-แบบแปลน 
-ค ำขออนุมัต ิ
-ค่ำใช้จ่ำยครบอำยุกำร
เก็บแล้วส่งหอจดหมำย
เหตุแหง่ชำติ 
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9 หมวดเงินอุดหนนุ/หมวดรายจ่ายอ่ืน 
เอกสำรประกอบด้วย 
9.1 บันทึกอนมุัติกำรเบิกจ่ำย 
9.2 ใบเสร็จรับเงิน 
9.3ใบแจง้หนี้ตำมระเภทรำยจ่ำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.4 เอกสำรโครงกำรพิเศษ 
(เอกสำรประกอบด้วย โครงกำร เอกสำร 
กำรเงินฯ) 
 
 

 
ล ำดับที่ 9.1-9.3 สตง.
ตรวจสอบแล้วไมม่ี
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ 
5 ปี เมื่อมหีนังสือหรือ
เอกสำรอื่นที่สำมำรถ
น ำมำใช้อ้ำงอิงหรือ
ทดแทนหนังสือหรอื
เอกสำรดังกล่ำวแล้ว
ท ำลำยได้ตำมระเบียบ
ฯข้อ 66-70 
 
ล ำดับที่ 9.4 สตง.
ตรวจสอบแล้วไมม่ี
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้จนสิ้นสุด
โครงกำรแล้วเก็บต่ออกี
ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ส่งหอ
จดหมำยเหตุแห่งชำติ 

 
ปฏิบัติตำมหนงัสอื
กระทรวงกำรคลงัที่ กค 
0510/ว69 ลว.11 
มิถุนำยน 2533 
 

10 หมวดเงินงบกลาง  
เอกสำรประกอบด้วย 
10.1 เงินส ำรองจ่ำยฉุกเฉิน 
10.2 เงินพฒันำจงัหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.3 ส ำเนำโครงกำร 
 
 
 

 
ล ำดับที่ 10.1-10.2 
สตง.ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ 
5 ปี เมื่อมหีนังสือหรือ
เอกสำรอื่นที่สำมำรถ
น ำมำใช้อ้ำงอิงหรือ
ทดแทนหนังสือหรอื
เอกสำรดังกล่ำวแล้ว 
ท ำลำยได้ตำมระเบียบ
ฯข้อ 66-70  
 
ล ำดับที่ 10.3 สตง.
ตรวจสอบแล้วไมม่ี
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ 
5 ปี ส่งหอจดหมำย

 
ปฏิบัติตำมหนงัสอื
กระทรวงกำรคลงัที่ กค 
0510/ว69 ลว.11 
มิถุนำยน 2533 
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10.4 ค่ำรักษำพยำบำล 
10.5 เงินช่วยเหลือบุตร 
10.6 เงินช่วยกำรศึกษำบุตร 

เหตุแหง่ชำติ  
 
ล ำดับที่ 10.4-10.6 
สตง.ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ 
5 ปี เมื่อมหีนังสือหรือ
เอกสำรอื่นที่สำมำรถ
น ำมำใช้อ้ำงอิงหรือ
ทดแทนหนังสือหรอื
เอกสำรดังกล่ำวแล้ว 
ท ำลำยได้ตำมระเบียบ
ฯข้อ 66-70  
 

 
 
 
ล ำดับที่ 10.4-10.6 
เอกสำรมี 2 ประเภท 
คือ 1.เอกสำรประเภท
ฎีกำ(ค ำขอเบิกเงิน 
หลักฐำนกำรเบิกจ่ำย
ท ำลำยตำมอำยุที่
ก ำหนดในตำรำงนี)้ 
2.เอกสำรประกอบกำร
ตรวจสอบกำรขอใช้
สิทธ์ิใหส้่วนรำชกำร
เก็บรักษำจนกว่ำผู้ขอ
เบิกหมดสิทธ์ิเบิกไม่
น้อยกว่ำ 5 ปี ท ำลำย
ได้ตำมระเบียบฯข้อ 
66-70 
 

11 เอกสารทางบัญชี เอกสำรประกอบด้วย 
11.1สมุดบัญชีเงินสด(แบบ๒๑๐๑) 
11.2 สมุดบญัชีเงินฝำกธนำคำร 
(แบบ๒๑๐๒) 
11.3 สมุดบญัชีเงินแยกประเภท 
11.4 ใบโอน (สมุดรำยวัน) 
11.5 บัญชีเงินรำยได้แผ่นดิน (แบบ
๓๐๐๖)  
11.6 บัญชีเงินรำยได้แผ่นดินน ำส่งคลงั
(แบบ ๓๐๐๗) 
11.7 บัญชีลูกหนี้เงินยืมรำชกำร 
11.8 บัญชีลูกหนี้เงินทดรองรำชกำร 
11.9 บัญชีใบส ำคัญเงินทดรองรำชกำร 
11.10 บัญชีลกูหนีเ้งินทดแทนรำชกำร  

 
ให้ส่วนรำชกำรเกบ็
รักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ 
10 ปี ท ำลำยได้ตำม
ระเบียบฯข้อ 66-70 

 

12 เอกสารประเภททะเบียน  เอกสำร
ประกอบด้วย  
12.1 ทะเบียนคุมงบประมำณรำยจ่ำย 
(แบบ ๒๑๒๑) 
12.2. ทะเบียนคุมฎีกำเบิกจ่ำยเงิน 

 
 
ให้รำชกำรเกบ็รักษำไว้
ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 
ท ำลำยได้ตำมระเบียบ
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12.3 ทะเบียนรำยจ่ำยเงินตำม
แผนงำน/ตำมโครงกำร (แบบ ๒๑๒๑) 
12.4 ทะเบียนรำยจ่ำยเงินงบกลำง 
12.5 ทะเบียนคุมเงินทดรองรำชกำร 
12.6 ทะเบียนคุมหลักฐำนขอเบิก 
12.7 ทะเบียนเช็ค 

ฯข้อ 66-70 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 

รายงานการเงิน  เอกสำรประกอบด้วย 
13.1 รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน ณ 
วันสิ้นเดือน 
13.2 รำยงำนแยกประเภททั่วไป 
13.3 รำยงำนฐำนะเงินงบประมำณ
รำยจ่ำย 
13.4 รำยงำนเงินรำยจ่ำยงบกลำง 
13.5 งบเทียบยอดเงินฝำกธนำคำร ณ 
วันสิ้นเดือน 
13.6 รำยงำนลกูหนีเ้งินทดรองรำชกำร,
ใบส ำคัญเงินทดรองรำชกำร 
13.7 รำยงำนลกูหนีเ้งินยืมทดรอง
รำชกำร รำยงำนลูกหนี้เงินนอก
งบประมำณ 
 
13.8 รำยงำนเงินนอกงบประมำณ 
13.9 รำยงำนเงินรำยได้แผ่นดิน 
13.10 รำยงำนรำยจ่ำยตำมแผนงำน/

งำน/โครงกำร  
 
 
 
 
เอกสารประกอบการบันทึกรายการทาง
บัญชี 
14.1 ส ำเนำฎีกำเงินนอกงบประมำณ
,เงินนอกงบประมำณ 
14.2 ส ำเนำใบน ำส่งเงินนอก
งบประมำณหรือเงินเบกิเกินส่งคืน 
14.3 ใบน ำส่งหรอืใบเสร็จรับเงิน 
14.4 ใบน ำส่งเงินรำยได้แผ่นดิน น ำส่ง
คลัง 

 
ล ำดับที่ 13.1-13.7 
สตง.ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ 
5 ปี ท ำลำยได้ตำม
ระเบียบฯข้อ 66-70 
 
 
 
 
 
 
 
ล ำดับที่ 13.8-13.10 
สตง.ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ 
5 ปี ส่งหอจดหมำย
เหตุแหง่ชำติ 
 
 
ล ำดับที่ 14.1-14.4 
สตง.ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ 
5 ปี เมื่อมหีนังสือหรือ
เอกสำรอื่นที่สำมำรถ
น ำมำอ้ำงอิงหรอื
ทดแทนหนังสือหรอื
เอกสำรดังกล่ำวแล้ว 
ท ำลำยได้ตำมระเบียบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปฏิบัติตำมหนงัสอื
กระทรวงกำรคลงัที่ กค 
0510/ว69 ลงวันที่ 
11 มิ.ย.2533 
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14.5 สมุดต้นข้ัวเช็ค * 
14.6 สมุดเงินยืม 
14.7 สมุดคู่มือวำงฎีกำเบิกเงินคงคลัง
(แบบ๘๖๐๑) 
14.8 ต้นข้ัวบัตร* 
14.9 สมุดเงินฝำกธนำคำร 
 

ฯข้อ 66-70 
 
ล ำดับที่ 14.5-14.9 
สตง.ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ 
10 ปี ท ำลำยได้ตำม
ระเบียบฯข้อ 66-70 

15 หมวดงบประมาณ 
เอกสำรประกอบด้วย  
15.1 พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำป ี
15.2 ระเบียบงบประมำณ 
15.3 หลักฐำนกำรโอนและขออนุมัติ
เงินประจ ำงวด 
15.4 เอกสำรกำรขออนุมัตเิงินประจ ำ
งวด 
 
 
 
 
15.5 ค ำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี เสนอส ำนักงบประมำณ 
15.6 ค ำขอแปรญัญติและค ำช้ีแจง
ประกอบ 
15.7 หนังสือตอบจำกส ำนัก
งบประมำณ 
15.8 ร่ำงค ำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำป ี
15.9 หนังสือตอบขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมำณประจ ำปี  

 
ล ำดับที่ 15.1-15.2 
ให้ส่วนรำชกำรเกบ็
รักษำไว้จนกว่ำจะมี
กำรเปลี่ยนแปลง
ท ำลำยได้ตำมระเบียบ
ฯข้อ 66-70 ล ำดับที่ 
15.3-15.4 ให้ส่วน
รำชกำรเก็บรักษำไว้ไม่
น้อยกว่ำ 5 ปี ท ำลำย
ได้ตำมระเบียบฯข้อ 
66-70 
 
ล ำดับที่ 15.5-15.9 
ให้ส่วนรำชกำรเกบ็
รักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ 5 
ปี ส่งหอจดหมำยเหตุ
แห่งชำติ 
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 คู่ม            ด   จ ดเ ็ เ                     ่วไ          
(จ ด     มคู่ม            ด   ุ   เ ็ เ     ม  ว        ุ     ธ  ี) 

 มวด ่ี ๑     เ        ะม ณ 
 มวด ่ี ๒  พ ะ     ญญ    พ ะ        ด พ ะ    ฤษฎี   ม  คณะ  ฐม   ี ค    ่   ้    ค    
   ะเ ี    ฎ   ะ  ศ 
 มวด ่ี ๓  โ ้    
 มวด ่ี ๔         ่วไ  
 มวด ่ี ๕           ุคค  
 มวด ่ี ๖      ะ ุม 
 มวด ่ี ๗    พ ฒ   ุค     
 มวด ่ี ๘ ว  ดุ ค ุภ ณฑ์  ่ีด     ่  ่   ้   
 มวด ่ี ๙         ถ    แ ะแ     ถ ม 
 มวด ่ี ๑๐ แผ     โค      ว จ   
 มวด ่ี ๑๑    ศึ ษ  แ ะ  ณฑ  ศึ ษ  
 มวด ่ี ๑๒          ศึ ษ  
 มวด ่ี ๑๓ พ ธี    ่  ๆ 
 มวด ่ี ๑๔    คว คุมภ  ใ  
 มวด ่ี ๑๕ ม  ว       ใ            ฐ 

 
 
 
 
 
 
 

 มวด ๑     เ        ะม ณ 
 มวดเ        ่ แฟ้มเ           ด   ุ   

จ ดเ ็  
 ม  เ   ุ

๑.๑ พ ะ     ญญ   /
 ะเ ี  / ้    ค  /
  ะ  ศด้     เ    

๑.๑.๑                          
๑.๑.๒        /         /     ศ/
                                
      ฐ                      

               ๕ 
 ี              
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๑.๑.๓                             
            

              
      
      ฐ         
               
 .ศ.๒๕๒๖     
๕๗.๕            
               

๑.๒     ะม ณ ๑.๒.๑                         ี 
(       ) 
๑.๒.๒                        

               ๕ 
 ี              
           
             
              
      
      ฐ         
               
 .ศ.๒๕๒๖     
๕๗.๕            
               

 

๑.๓    เ   จ่   เ   
    ะม ณแผ่ ด   

๑.๓.๑.๑            
๑.๓.๑.๔                         
๑.๓.๑.๕          ู โภ  
๑.๓.๑.๘            ๆ 
๑.๓.๒                        

                ๕ 
 ี              
             
      ฐ         
               
 .ศ.๒๕๒๖     
๕๗.๕            
               

 

 มวด ๑     เ        ะม ณ 
 มวดเ        ่ แฟ้มเ           ด   ุ   

จ ดเ ็  
 ม  เ   ุ

๑.๔          
   เ    

๑.๔.๑              ผ      
๑.๔.๒                       

                ๕ 
 ี              
                
      ฐ         
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 .ศ.๒๕๒๖     
๕๗.๕            
               

๑.๕ เ       ะเภ 
 ะเ ี   

๑.๕.๑                           
๑.๕.๒                         
๑.๕.๙               ๆ 
 
 

                
๑๐  ี       
          
             
              
      
      ฐ         
               
 .ศ.๒๕๒๖     
๕๗.๕            
               

 

 

หมวด ๒  พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี 
ค าสั่ง ข้อบังคับ ระเบียบ กฎ ประกาศ  

หมวดเอกสาร ชื่อแฟ้มเอกสาร ก าหนดอายุการ
จัดเก็บ 

หมายเหต ุ

๑.๒ พระราชบัญญัติ 
พระราชก าหนด     
พระราชกฤษฎีกา 

๒.๑.๑ พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี  
๒.๑.๒ พระรำชบญัญัติอื่นๆ 
๒.๑.๓ พระรำชก ำหนด 
๒.๑.๔ พระรำชกฤษฏีกำ 

เก็บที่หน่วยงำน
จนกว่ำจะมีกำร
เปลี่ยนแปลงแล้ว
ส่งมอบงำน
จดหมำยเหต ุ

 

๒.๒ มติคณะรัฐมนตรี ๒.๒.๑ มติคณะรัฐมนตรี เก็บที่หน่วยงำน ๒ 
ปี แล้วขอท ำลำย 

 

๒.๓ ค าสั่งต่างๆ ๒.๓.๑ ค ำสัง่ทบวงมหำวิทยำลัย/สกอ. 
๒.๓.๒ ค ำสัง่สภำมหำวิทยำลัย 
๒.๓.๓ ค ำสัง่มหำวิทยำลัย** หมำยถึง 
ค ำสั่งทีห่น่วยงำนคุมออกเลข 
๒.๓.๔ ค ำสัง่ คณะ/หน่วยงำน 
๒.๓.๕ ค ำสัง่จำกหน่วยงำนภำยนอก 

เก็บที่หน่วยงำน
จนกว่ำจะมีกำร
เปลี่ยนแปลงแล้ว
ส่งมอบงำน
จดหมำยเหต ุ

 

๒.๔ ข้อบังคับ ระเบียบ 
กฎ 

๒.๔.๑ ข้อบงัคับสภำมหำวิทยำลัย 
๒.๔.๒ ข้อบงัคับมหำวิทยำลัย 

เก็บที่หน่วยงำน
จนกว่ำจะมีกำร
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๒.๔.๓ ระเบียบมหำวิทยำลัย 
๒.๔.๔ ข้อบงัคับ ระเบียบ คู่มือและกฎ
อื่นๆ 

เปลี่ยนแปลงแล้ว
ส่งมอบงำน
จดหมำยเหต ุ

๒.๕ ประกาศ ๒.๕.๑ ประกำศทบวงมหำวิทยำลัย/สกอ. 
๒.๕.๒ ประกำศสภำมหำวิทยำลัย 
๒.๕.๓ ประกำศจำกหน่วยงำนภำยนอก 

เก็บที่หน่วยงำน
จนกว่ำจะมีกำร
เปลี่ยนแปลงแล้ว
ส่งมอบงำน
จดหมำยเหต ุ

 

หมวด ๓  โต้ตอบ  
หมวดเอกสาร ชื่อแฟ้มเอกสาร ก าหนดอายุการ

จัดเก็บ 
หมายเหต ุ

๓.๑ โต้ตอบท่ัวไป ๓.๑.๑ ตอบขอบคุณ /แสดงควำมยินด ี
๓.๑.๒ ขอควำมอนุเครำะห ์
๓.๑.๓ เชิญร่วมงำน/ส่งรำยช่ือร่วมงำน 
๓.๑.๔ ส ำเนำหนังสือภำยนอก** 
๓.๑.๕ หนังสือภำยใน(บันทึกระหว่ำง
หน่วยงำน) 
๓.๑.๖ กำรขอใช้บริกำร 
๓.๑.๗ ทะเบียนหนังสือรบั ** 
๓.๑.๘ ทะเบียนหนังสือสง่** 
๓.๑.๙ ทะเบียนออกเลขที่ค ำสัง่ ** 
 

เก็บที่หน่วยงำน ๑ 
ปี  
แล้วขอท ำลำย 
 
หมายเหตุ แฟ้ม 
๓.๑.๗ , 
๓.๑.๘,๓.๑.๙ เก็บ
ที่หน่วยงำน ๑๐ ปี 
แล้วส่งมอบงำน
จดหมำยเหต ุ

 

๓.๒ ขอความร่วมมือ ๓.๒.๑ ขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน
ภำยใน 
๓.๒.๒ หน่วยงำนภำยนอกขอควำม
ร่วมมือ  
       -กำรจัดงำนทั่วไป/ขอรบับริจำค
สิ่งของ/ตรวจเยี่ยม/ดูงำน/ขอใช้สถำนที่  
 

เก็บที่หน่วยงำน ๑ 
ปี แล้วขอท ำลำย 

 

๓.๔ หนังสือเวียน เพ่ือ
ทราบ/เพ่ือถือปฏิบัติ 

๓.๔.๑ หนงัสอืเวียนจำกภำยนอก 
๓.๔.๒ หนงัสอืเวียนภำยใน   
 

เก็บที่หน่วยงำน ๑ 
ปี แล้วขอท ำลำย 

 

หมวด ๔  บริหารท่ัวไป  
หมวดเอกสาร ชื่อแฟ้มเอกสาร ก าหนดอายุการ

จัดเก็บ 
หมายเหต ุ

๔.๑ การจัดตั้งการแบ่ง
ส่วนงาน หน้าท่ี ความ

๔.๑.๑ ประวัติกำรจัดต้ัง 
๔.๑.๒ กำรแบ่งส่วนรำชกำรและหน้ำที่

เก็บที่หน่วยงำน ๕ 
ปี แล้วส่งมอบงำน
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รับผิดชอบ ควำมรับผิดชอบ  
๔.๑.๓ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

จดหมำยเหตุ  
 

๔.๒ รักษาราชการแทน 
/การมอบหมายงาน 

๔.๒.๑ กำรมอบอ ำนำจผู้รกัษำกำรแทน 
๔.๒.๒ กำรสง่มอบงำนในหน้ำที ่

เก็บที่หน่วยงำน ๕
ปีแล้วสง่หอ
จดหมำยเหต ุ

บันทึก
ข้อควำมมอบ
อ ำนำจ กรณี
มีกำร
ออกเป็น
ค ำสั่งให้
จัดเกบ็ใน
หมวดที่ 2.3 
ค ำสั่งต่ำงๆ 

 
หมวด ๕  บริหารงานบุคคล  

หมวดเอกสาร ชื่อแฟ้มเอกสาร ก าหนดอายุการ
จัดเก็บ 

หมายเหต ุ

๕.๑ ระเบียบ
บริหารงานบุคคล 

๕.๑.๑ ระเบียบทั่วไป 
๕.๑.๒ ระเบียบกำรลำ 
 

เก็บถำวรที่
หน่วยงำน จนกว่ำ
จะมีกำร
เปลี่ยนแปลง 

 

๕.๕ การบรรจุแต่งตั้ง 
ถอดถอน 

๕.๕.๑ กำรบรรจุเข้ำรบัรำชกำร/
ปฏิบัติงำน 
๕.๕.๒ แต่งตั้งผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำร
บรหิำร 

เก็บที่หน่วยงำน ๒
ปีแล้วขอท ำลำย 

 

๕.๗ การลา ๕.๗.๑    กำรลำ 
๕.๗.๑.๑  ลำป่วย/ลำกจิ 
๕.๗.๑.๓  ลำพักผ่อน 
๕.๗.๑.๗   สรุปสถิติกำรลำ 
๕.๗.๒      ลำออก 
 

เก็บที่หน่วยงำน ๒
ปีแล้วขอท ำลำย 

 

๕.๑๒ ประเมินผล
บุคลากร 

๕.๑๒.๑ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำป ี

เก็บที่หน่วยงำน ๒
ปีแล้วขอท ำลำย 

 

๕.๑๓ สถิติการ
ปฏิบัติงาน 

๕.๑๓.๑ สถิติกำรมำปฏิบัตงิำน 
           (ใบลงเวลำ) 

เก็บที่หน่วยงำน ๕ 
ปีแล้วขอท ำลำย 

 

 
หมวด ๖  การประชุม  

หมวดเอกสาร ชื่อแฟ้มเอกสาร ก าหนดอายุการ
จัดเก็บ 

หมายเหต ุ
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๖.๑ ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั 

๖.๑.๒ ประชุมผูบ้รหิำรมหำวิทยำลัย ชุดของเลขำนุกำร
กำรประชุม เกบ็ที่
หน่วยงำน ๑๐ ปี 
แล้วส่งมอบหอ
จดหมำยเหต ุ

แฟ้มเอกสำรกำร
ประชุมแต่ละครั้ง
ประกอบด้วย 
1.หนังสือเชิญ
ประชุม 
2.ระเบียบวำระ
กำรประชุม 
3.รำยนำม
ผู้เข้ำร่วมประชุม 
4.รำยงำนกำร
ประชุม 
5.เอกสำร
ประกอบกำร
ประชุม 
6.มติที่ประชุม 

๖.๒ ประชุม
คณะกรรมการภายนอก 

๖.๒.๑ ประชุมกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร
มหำวิทยำลัย 

ชุดของเลขำนุกำร
กำรประชุม เกบ็ที่
หน่วยงำน ๑๐ ปี 
แล้วส่งมอบหอ
จดหมำยเหต ุ

แฟ้มเอกสำรกำร
ประชุมแต่ละครั้ง
ประกอบด้วย 
1.หนังสือเชิญ
ประชุม 
2.ระเบียบวำระ
กำรประชุม 
3.รำยนำม
ผู้เข้ำร่วมประชุม 
4.รำยงำนกำร
ประชุม 
5.เอกสำร
ประกอบกำร
ประชุม 
6.มติที่ประชุม 

๖.๓ ประชุมอ่ืนๆ ๖.๓.๑ ประชุมกองกลำง ชุดของเลขำนุกำร
กำรประชุม เกบ็ที่
หน่วยงำน ๑๐ ปี 
แล้วส่งมอบหอ
จดหมำยเหต ุ

 

 
 
หมวด ๗  การพัฒนาบุคลากร  

หมวดเอกสาร ชื่อแฟ้มเอกสาร ก าหนดอายุการ
จัดเก็บ 

หมายเหต ุ

๗.๒ ฝึกอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน 
 
 

๗.๒.๑ ฝึกอบรมภำยในประเทศ 
๗.๒.๓ สัมมนำภำยในประเทศ 
๗.๒.๔ ฝึกอบรมต่ำงประเทศ 

เก็บที่หน่วยงำน ๑ 
ปี แล้วขอท ำลำย 

 

๗.๓ เชิญสอน/เชิญ ๗.๓.๑ เชิญสอน เชิญบรรยำย วิทยำกร เก็บที่หน่วยงำน ๑  
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บรรยาย /วิทยากร ปี แล้วขอท ำลำย 
 
หมวด ๘  วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  

หมวดเอกสาร ชื่อแฟ้มเอกสาร ก าหนดอายุการ
จัดเก็บ 

หมายเหต ุ

๘.๑ ระเบียบต่างๆ
เกี่ยวกับพัสดุ 
 
 

๘.๑.๑ ระเบียบพัสดุ กำรปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนด 
 

เก็บที่หน่วยงำน
จนกว่ำจะมีกำร
เปลี่ยนแปลงแล้ว
ส่งมอบหอ
จดหมำยเหต ุ

 

๘.๒ วัสดุ ครุภัณฑ์ ๘.๒.๑ บญัชี/ทะเบียน /ครุภัณฑ ์
๘.๒.๒ รำยงำนกำรตรวจสอบพัสดุ
ประจ ำป ี
๘.๒.๓ ประวัติครุภัณฑ์(แยกแตล่ะ
รำยกำร) 
๘.๒.๔ กำรจัดหำพัสดุ (จัดซื้อ จัดจ้ำง) 
๘.๒.๖ กำรขอเบิกพสัดุ (แบบฟอรม์ใบ
เบิก) 

๘.๒.๑ เก็บที่
หน่วยงำน
ตลอดไป 
๘.๒.๒ เก็บที่
หน่วยงำน ๑ ปี 
แล้วขอท ำลำย 
๘.๒.๓ เก็บที่
หน่วยงำนจนกว่ำ
ครุภัณฑ์จะ
จ ำหน่ำยออกและ
เก็บต่ออีก ๑ ปี 
แล้วขอท ำลำย 
๘.๒.๔ เก็บที่
หน่วยงำน ๑๐ปี 
เมื่อผ่ำนกำร
ตรวจสอบจำก 
สตง.เรียบร้อยแล้ว
ขอท ำลำย 
๘.๒.๖ เก็บที่
หน่วยงำน ๑ ปี 
แล้วขอท ำลำย 
 

 

 
หมวด ๙  รายงาน สถิติ และแบบสอบถาม  

หมวดเอกสาร ชื่อแฟ้มเอกสาร ก าหนดอายุการ
จัดเก็บ 

หมายเหต ุ

๙.๑ รายงาน 
 

๙.๑.๑ รำยงำนประจ ำปี  
๙.๑.๒ รำยงำนเพื่อกำรประกันคุณภำพ 

เก็บที่หน่วยงำน ๒ 
ปี แล้วส่งมอบหอ
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 ๙.๑.๓ รำยงำนอื่นๆ  จดหมำยเหต ุ
๙.๒ สถิติ ๙.๒.๑ สถิตทิั่วไป ที่หน่วยงำนจัดท ำข้ึน 

๙.๒.๒ สถิตทิั่วไป ที่เวียนเพื่อทรำบ 
๙.๒.๓ ข้อมลูสถิติ เพือ่งำนประกัน
คุณภำพ  

เก็บที่หน่วยงำน ๑ 
ปี แล้วขอท ำลำย 

 

๙.๓ แบบสอบถาม  ๙.๓.๑ แบบสอบถำมเรื่องต่ำงๆ เก็บที่หน่วยงำน ๑ 
ปี แล้วขอท ำลำย 

 

หมวด ๑๐  แผนงาน โครงการ งานวิจัย  
หมวดเอกสาร ชื่อแฟ้มเอกสาร ก าหนดอายุการ

จัดเก็บ 
หมายเหต ุ

๑๐.๑ แผนงาน แผน
แม่บท 
 
 

๑๐.๑.๑ แผนปฏิบัติงำนภำยในหน่วยงำน
ต่ำงๆท ำส่งกองแผน 
๑๐.๑.๒ แผนงำนทั่วไป 

เก็บที่หน่วยงำน ๕ 
ปี แล้วส่งมอบหอ
จดหมำยเหต ุ

 

๑๐.๒ โครงการ ๑๐.๒.๔ โครงกำรของหน่วยงำน คณะ/
ส ำนัก 
๑๐.๒.๔.๑ โครงกำรบรกิำรวิชำกำรแก่
ชุมชน 
๑๐.๒.๔.๒ โครงกำรท ำนุบ ำรงุ
ศิลปวัฒนธรรม 
๑๐.๒.๔.๓ โครงกำรอื่นๆ 
  

หลงัเสรจ็สิ้น
โครงกำร ๕ ปี  
แล้วขอท ำลำย 

 

 
 
หมวด ๑๓  พิธีการต่างๆ  

หมวดเอกสาร ชื่อแฟ้มเอกสาร ก าหนดอายุการ
จัดเก็บ 

หมายเหต ุ

๑๓.๑ พิธีประจ า 
 
 

๑๓.๑.๑ พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร  
๑๓.๑.๒ พิธีวันสถำปนำมหำวิทยำลัย  

เก็บที่หน่วยงำน ๑ 
ปี แล้วขอท ำลำย 

 

๑๓.๒ พิธีส าคัญ ๑๓.๒.๑ กำรร่วมงำนพิธีต่ำงๆ  เก็บที่หน่วยงำน ๑ 
ปี แล้วขอท ำลำย 

 

๑๓.๓ พิธีท่ัวไป  ๑๓.๓.๑ กิจกรรมอื่นๆ เก็บที่หน่วยงำน ๑ 
ปี แล้วขอท ำลำย 

 

 
หมวด ๑๔  การควบคุมภายใน  

หมวดเอกสาร ชื่อแฟ้มเอกสาร ก าหนดอายุการ หมายเหต ุ
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จัดเก็บ 
๑๔.๑ การควบคุม
ภายใน  
 
 

๑๔.๑.๑ กำรจัดวำงระบบกำรควบคุม
ระดับมหำวิทยำลัย/หน่วยงำน  

เก็บที่หน่วยงำน ๑ 
ปี แล้วขอท ำลำย 

 

 
หมวด ๑๕  มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  

หมวดเอกสาร ชื่อแฟ้มเอกสาร ก าหนดอายุการ
จัดเก็บ 

หมายเหต ุ

๑๕.๑.๑ ระเบียบ ค าสั่ง  
 
 
 
 

๑๕.๑.๑ ระเบียบมหำวิทยำลัยต่ำงๆเพือ่
เตรียมกำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับ 
๑๕.๑.๒ ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรและคณะท ำงำนมหำวิทยำลัย
ในก ำกับ 
 

เก็บที่หน่วยงำน ๕ 
ปี แล้วส่งมอบหอ
จดหมำยเหต ุ

 

๑๕.๓ การเตรียมการ
เป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ เอกสารดู
งาน 

๑๕.๓.๑ เตรียมกำรเป็นมหำวิทยำลัยใน
ก ำกับ 

เก็บที่หน่วยงำน ๕ 
ปี แล้วส่งมอบหอ
จดหมำยเหต ุ

 

                               
 
เอกสารอ้างอิง 

1.ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิม่เติม 2548 
2.กฎหมำยและระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกำรท ำลำยหนงัสือรำชกำร กรมศลิปำกร กระทรวงวัฒนธรรม 
3.เอกสำรแนะน ำหอจดหมำยเหตุแห่งชำติเฉลิมพระเกียรติ สมเดจ็พระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำม

มกุฎรำชกุมำร อุบลรำชธำนี  


