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คํานํา 

 

สืบเนื่องจากปพุทธศักราช 2553 - 2558 จํานวนเอกสารของสํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป ทําใหเกิดปญหาการบริหารจัดการ

เอกสารราชการในพื้นที่ท่ีมีจํากัดของสํานักงานฯ  

ผูเขียนจึงเสนอแนวทางการแกไขปญหาดังกลาวโดยนําวิธีปฏิบัติเรื่องการทําลายเอกสารราชการตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เปนเครื่องมือเพื่อใชในการบริหารจัดการเอกสาร

ราชการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กอปรกับในปพุทธศักราช 2555 ผูบริหารของมหาวิทยาลัยไดมอบนโยบาย

ใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีดําเนินการบริหารจัดการเอกสารราชการ ในฐานะท่ีปฏิบัติงานใน

ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปและไดรับมอบหมาย จึงนําวิธีการบริหารจัดการเอกสารราชการโดยวิธีการ

ทําลายเอกสารราชการมาใชกับเอกสารราชการที่ถูกจัดเก็บอยูภายในสํานักงานตั้งแตปพุทธศักราช 2555-2561 

(6 ป) พบวาบริเวณภายในสํานักงาน มีพ้ืนท่ีใชสอยเพิ่มมากขึ้น มีความสะอาด เอกสารราชการดูเปนระเบียบ และ

สืบคนไดงาย จากผลการดําเนินงานเชิงประจักษ จึงมองเห็นประโยชนที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการเอกสาร

ราชการโดยวิธีการทําลาย และตองการถายทอดองคความรู ประสบการณ และเทคนิคที่คนพบ เพื่อเปนแนว

ทางการดําเนินงานแกผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการราชการ ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมน้ีจะ

เปนประโยชนตอผูแสวงหาแนวทางพัฒนางานที่เก่ียวของไมมากก็นอย  
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บทที่ 1 บทนํา 
 

ความเปนมา  

            ในป พ.ศ. 2555 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานวิเทศสัมพันธ ได รับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชาใหดําเนินการจัดเก็บเอกสารของสํานักงานใหเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526 ตามนโยบายของผูบริหารมหาวิทยาลัยในการจัดเก็บเอกสาร เพื่อนําพื้นที่มาใชประโยชน
ใหไดมากที่สุด ปองกันการสูญหายของเอกสาร สามารถสืบคนเอกสารได และในป พ.ศ. 2557 สํานักวิทย

บริการ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดแจง
สํานักงานวิเทศสัมพันธ ใหติดตอรับเอกสารราชการในชวง
อายุหนังสือราชการ พ.ศ. 2539-2546 ที่เก็บอยูที่หอ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อรอการทําลาย
คืน และใหสํานักงานวิเทศสัมพันธ บริหารจัดการเอกสาร
และดําเนินการจัดสงเอกสารขอทําลายไปที่หอจดหมาย
เหตุแหงชาติ จังหวัดอุบลราชธาน ี 

 ที่ประชุมสํานักงานวิเทศสัมพันธ คร้ังที่ 5/2558 เมื่อ
วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 พิจารณาเห็นขอจํากัดของพื้นที่ ท่ีไมสามารถรองรับเอกสารเหลานั้นได จึงได
มอบหมายให นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ เสนอราง
แนวทางและแผนการบริหารจัดการเอกสารราชการ โดยภายหลังไดรับความเห็นชอบกาํหนดใหแนวทางและ
แผนการบริหารจัดการเอกสารราชการ เขาไปบรรจุในแผนการปฏิบัติงานประจําปของสํานักงาน จากการ
ดําเนินงานตามแผนการบริหารจัดการเอกสารราชการ สงผลใหมีพื้นที่ใชสอยในสํานักงานเพิ่มมากข้ึน เอกสาร
ราชการถูกจัดเก็บอยางเปนระเบียบ สามารถสืบคนเอกสารไดอยางสะดวก รวดเรว็  

 ผูเขียนจึงขอเสนอผลงานที่ไดดําเนินการจัดทําลายเอกสาร โดยแสดงเปนขอมูลสถิติการทําลาย
เอกสารราชการของสํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบด ีดังตารางตอไปนี ้

ตารางที่ 1 สถิติการทําลายเอกสารราชการ ของ สํานักงานวิเทศสัมพันธ สาํนักงานอธิการบด ี

ขอทําลายเอกสาร
ประจาํปปฏิทิน 

เอกสารที่ขอทําลาย 
(เรื่อง) 

เอกสารที่หอจดหมาย
เหตุขอสงวน (เร่ือง) 

ปรมิาณเอกสารที่
ทําลาย (เรื่อง) 

พ.ศ. 2555 4,384 369 4,015 
พ.ศ. 2557 3,891 169 3,722 
พ.ศ. 2559 1,638 53 1,585 
พ.ศ. 2561 966 - 966 
รวมทั้งสิ้น 10,879 591 10,288 
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จากตารางขางตนสามารถอธิบายเปนแผนภูมิกราฟแทงได ดังนี้ 

 
ขอมูลจากตารางที่ 1 และแผนภูมิกราฟแทง แสดงใหเห็นวา ในระหวางปปฏิทิน พ.ศ. 2555-2561 

ปริมาณเอกสารราชการที่ตองจัดเก็บไวภายในสํานักงานลดลงอยางตอเนื่องทุกป ถือเปนประโยชนท่ีเกิดขึ้นจาก

การนําวิธีการทําลายเอกสารราชการราชการมาบริหารจัดการภายในสํานักงาน เนื่องจากทําใหสํานักงานมีพื้นท่ี

ใชสอยที่สามารถนํามาใชประโยชนเพื่อดําเนินกิจกรรมตามพันธกิจของสํานักงาน สืบคนแหลงท่ีเก็บเอกสาร

ราชการไดอยางเปนระบบ สามารถจัดเก็บใหเปนระเบียบหมวดหมูในแตละปปฏิทิน ไมเกิดการสูญหาย ถูกตอง

ตามระเบียบสารบรรณ และเพิ่มประสิทธิภาพความชํานาญงานดานเอกสารใหผูปฏิบัติงานดานเอกสารอยางย่ิง 

 การดําเนินการตามแผนการทําลายเอกสารราชการอยางตอเนื่อง ท่ีสงเสริมงาน 5ส ทําใหสํานักงาน

วิเทศสัมพันธมีพื้นที่ใชสอยเพิ่มข้ึนอยางมาก สะอาด สะดวก ทั้งยังเปนสวนสําคัญที่ทําใหการดําเนินการ

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะที่รวบรวมจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรตอการ

ใหบริการของสํานักงานเปนไปอยางราบรื่น ในประเด็นที่เสนอใหมีสถานที่ตอนรับผูมาติดตออยูภายใน

สํานักงาน โดยผูเขียนมีรายละเอียดแผนและรูปภาพประกอบดังตอไปนี้   
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แผนการจัดเก็บปรับปรุงหองสํานักงานวิเทศสัมพันธ 

 

ภาพสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 5ส ของสํานักงานวิเทศสัมพันธ  
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ภาพสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 5ส ของสํานักงานวิเทศสัมพันธ รอบที่ 1 

 

วัตถุประสงคในการจัดทําลายเอกสารราชการของสํานักงาน 

1. วางระบบการจัดเก็บเอกสารใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุดตอสํานักงาน โดยใหผูปฏิบัติงาน

ดานเอกสารปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 อยาง

เครงครัด 

2. แกไขปญหาการจัดเก็บเอกสารหนังสือราชการที่รอทําลาย 

3. ปองกันการสูญหายของเอกสาราชการ   

4. เพิ่มพ้ืนท่ีใชสอยในสํานักงาน 

ประโยชนที่จะไดรับหลังจากการทําลายเอกสารราชการ   

1. หนวยงานมีพื้นที่ใชสอยเพิ่มขึ้น   

2. มีการจัดเก็บเอกสารเปนระบบ สามารถสืบคนได  คนหางายรวดเร็ว ประหยัดเวลา  

3. ไมมีคาใชจายในการจัดซื้อวัดสุเพื่อจัดเก็บเอกสาร 

 

ขอบเขต 

คูมือการปฏิบัติงานดานการทําลายเอกสารราชการเลมนี้ครอบคลุมตั้งแตการสํารวจ การทําบัญชี

ทําลายเอกสาร การแตงตั้งคณะกรรมการ การขออนุมัติทําลายหนังสอื การทําลาย และรายงานผลการทําลาย

หนังสือราชการไปยังหัวหนาสวนราชการ เพื่อชวยใหสามารถไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงานไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมตอไป โดยมีขอบเขตความหมายและระเบียบที่ยึดถือปฏิบัติ 
 



๕ 
 

ระเบียบฯ  หมายถึง  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ทําลายไดตามระเบียบ 

ขอ 66-70 หมายถึง ในสวนราชการทําลายเอกสารตามข้ันตอนที่กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 สวนท่ี 3 เริ่มตั้งแต ขอ 66-70 
. 

การทําลายเอกสาร หมายถึง การทําลายเอกสารที่ผานการพิจารณาของหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศลิปากร 

แลวหนวยงานสามารถทําลายไดโดยการเผาหรือขาย  
 

หนังสือ หมายถึง เอกสารราชการ หนังสือราชการ รวมความถึง เอกสาร หนังสือ หรือเอกสารอื่น ๆ เชน 

ภาพถายฟลม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ ภาพยนตร แผนที่ แผนผัง สิ่งพิมพระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส  
 

ระบบเอกสารอเิล็กทรอนิกส หมายถึง การประยุกตใชทางอิเล็กทรอนิกส ไฟฟาคลื่นแมเหล็กไฟฟา หรือวิธีอ่ืน

ใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุคใชวิธีการแสง วิธีการทางแมเหล็ก หรืออุปกรณที่

เก่ียวของกับการประยุกตใชวิธีการตาง ๆ  
 

คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาทําลายหนังสือเอกสารราชการ 
 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ  หมายถึง หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี  
 

หอจดหมายเหตุฝายหอสมุด หมายถึง หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ผูดูแลงานดานเอกสาร  

1. ตรวจสอบ ควบคมุ ติดตามวิเคราะหเอกสาร คัดแยก และดําเนินการลงทะเบียนหนังสือรับ 
2. ตรวจสอบ ควบคมุ ติดตาม วิเคราะหเอกสาร คัดแยก และดําเนินการลงทะเบียนหนังสือสง 

ตรวจสอบ ควบคมุ สอบถามขอมูลเพิ่มเติม ติดตาม วิเคราะหเอกสาร คดัแยก และดําเนินการ
ลงทะเบียนหนังสือสง  

3. ดําเนินจัดทําแบบฟอรมทะเบียนคมุแฟมเอกสารสาํนักงาน ลงบันทึกขอมูลในทะเบียนคุม แฟม

สํานักงาน จัดเก็บ ดูแล รักษาไมใหสูญหาย และคนหาเอกสารในสาํนักงาน  

4. ดําเนินการจัดทาํลายเอกสารประจําปสาํนักงาน รวบรวม คัดแยก เพื่อดําเนินการจัดทําลาย เอกสาร

และจัดทําเปน ขอมูลการทําลายเอกสารในแตละปปฏิทินรายงานผลการทาํลายเอกสาร  
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บทที่ 2 กฎหมายและระเบียบที่เกีย่วของกับการทําลายเอกสารของทางราชการ 
 

ผูเขียน มีเจตนาใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานธุรการตระหนักถึงความสําคัญ ดานการจัดเก็บ การ
ทําลายเอกสารราชการ เน่ืองจากการเปนเจาหนาที่ของรฐั ตองปฏิบัติงานภายใตกฎหมาย ระเบียบทางราชการ 
ซึ่งกฎหมายที่ผูปฏิบัติงานดานเอกสารควรทราบและตระหนัก และระเบียบท่ีควรทราบและยึดถือปฏิบัติ คือ  

1. *ประมวลกฎหมายอาญา หมวดความผิดตอเจาพนักงาน มาตรา 142 บัญญัติวา “ผูใดทําให
เสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหาย หรือไรประโยชนซึ่งทรัพยสินหรือเอกสารใด ๆ อันเจา
พนักงานไดยึดรักษาไว หรือสั่งใหสงเพื่อเปนพยานหลักฐาน หรือเพื่อบังคับการเปนไปตามกฎหมาย ไมวาเจา
พนักงานจะรักษาทรัพยหรือเอกสารนั้นไวเอง หรือสั่งใหผูนั้นหรือผูอ่ืนสงหรือรักษาไวก็ตาม ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ”  

2. ระเบียบที่ตองยึดถือและปฏิบัติ คือ *ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 

2526 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 สวนที่ 3 เริ่มตั้งแต ขอ 66 - 70 (หนาที่ 24 - 26) เปน

ระเบียบท่ีใชบังคับแกสวนราชการ ดานการบริหารงานเอกสาร ไดแก การจัดทํา การรับ การสง การเก็บรักษา 

การยืม การทําลาย  

* สามารถดาวโหลดไดที่  http://www.ubu.ac.th/web/inter 
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บทที่ 3 ขั้นตอนการทําลายหนังสือเอกสารราชการ 
 

ผูเขียนจะขอแสดงถึงข้ันตอนการทําลายเอกสารเปนลําดับข้ันตอน ตามแนวปฏิบัติท่ีไดดําเนินการจัด
ทําลายเอกสารในสํานักงานวิเทศสัมพันธ โดยละเอียด ซึ่งไดแทรกตัวอยางเอกสารและรูปภาพประกอบ เพื่อให
ผูปฏิบัติงานดานเอกสารเกิดความเขาใจและประโยชนสูงสุด และสามารถนําไปใชประโยชนไดสูงสุด ดังนี้  

 

1)  ศกึษาหาขอมูลเกี่ยวกับการทําลายหนังสือราชการ เริ่มจากการทราบอายุการเก็บหนังสือ  

 

.   
 

  

เอกสารหนังสือราชการดังตอไปน้ี ท่ีทําลายไมได เอกสารหนังสือราชการ ที่ทําลายได 

1. หนังสือท่ีตองสงวนเปนความลับ ใหปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือระเบียบวาดวยการรักษาความ
ปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวยการรักษา
ความลับของทางราชการ 

1. หนังสือราชการที่หมดความจําเปนในการใชงาน และ
เก็บไวจนครบอายุการเก็บตามท่ีระเบียบสารบรรณ
กําหนดแลวใหดําเนินการทําลายเอกสารภายในภายใน 
60 วัน หลังจากวันสิ้นปปฏิทินประจําป 

๒.   หนังสือที่เปนหลักฐานทางอรรถคดี สํานวนของ
ศาลหรือของพนักงานสอบสวนหรือหนังสอือื่นใด
ที่มีกฎหมายหรอืระเบียบแบบแผนกําหนดไวเปน
พิเศษแลว การเก็บไวใหเปนไปตามกฎหมายและ
ระเบียบแบบแผนวาดวยการน้ัน  

2. หนังสือที่เปนเร่ืองธรรมดาสามัญซึ่งไมมีความสําคัญ 
และเปนเรื่องที่เกิดขึ้นเปนประจําเมื่อดําเนินการแลว
เสร็จใหเก็บไวไมนอยกวา 1 ป 

๓.   หนังสือที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรทุกสาขาวิชา 
และมีคุณคาตอการศึกษา คนควา วิจัย ใหเก็บไว
เปนหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรของชาติ
ตลอดไป หรือ ตามที่หอจดหมายเหตุแหงชาติ 
กรมศิลปากร กําหนด  

3. หนังสือที่ไดปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลว และเปนคูสําเนาที่มี
ตนเรื่องจะคนไดจากที่อื่นใหเก็บไวไมนอยกวา 5 ป  

๔.   หนังสือที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรทุกสาขาวิชา 
และมีคุณคาตอการศึกษา คนควา วิจัย ใหเก็บไว
เปนหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรของชาติ
ตลอดไป หรือ ตามที่หอจดหมายเหตุแหงชาติ 
กรมศิลปากร กําหนด  

4. หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน 
หรือ การกอหนี้ผูกพันทางการเงินที่ไมเปนหลักฐานแหง
การกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ
ในทางการเงิน รวมถึงหนังสือหรือเอกสารเก่ียวกับการ
รับเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้ผูกพันทางการเงินที่
หมดความจําเปนในการใชเปนหลักฐานแหงการกอ
เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทาง
การเงิน เพราะไดมีหนังสือหรือเอกสารอื่นที่สามารถ
นํามาใชอางอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสารดงักลาว
แลว เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบแลว
ไมมีปญหาและไมมีความจําเปนตองใชประกอบการ
ตรวจสอบหรือเพื่อการใด ๆ อีก ใหเก็บไวไมนอยกวา 5 
ป  หนังสือเ ก่ียวกับการเงิน ซึ่ ง เ ห็นวา ไมมี ความ
จําเปนตองเก็บไวถึง 10 ป หรือ 5 ป แลวแตกรณี ให
ทําความทําขอตกลงกับกระทรวงการคลัง  



๘ 
 

2) สํารวจเอกสาร เม่ือครบอายุการเก็บ และจัดทํารายงานผลการสํารวจ 

2.1 สํารวจเอกสารเมื่อครบอายุ ตามคูมือตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสาร มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี(ดาว

โหลดไดที ่http://www.ubu.ac.th/web/inter) 

 

 
ตัวอยางหนาปกคูมือตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสาร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป 2550 

 

 

 

 

2.2 คัดแยกเอกสาร เพื่อเตรียมจัดทําหนังสือขอทําลายเอกสาร  

  
ภาพเอกสารของสาํนักงานกอนการคัดแยก ภาพเอกสารของสํานักงานหลังการคัดแยกและเตรียมจัดทําบัญชี

หนังสือขอทําลาย 
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2.3 จัดทําบันทึกขอความ เรื่อง ขอรายงานผลการสาํรวจ เสนอหัวหนาสํานักงานพิจารณาสั่งการใหดําเนินการ
ทําลายหนังสอืราชการ ตามตัวอยางดงัตอไปนี้  

 

ตัวอยางบันทกึขอความรายงานผลการสํารวจหนังสือครบกําหนด 
 

                     บันทึกขอความ 
สวนราชการ     (ชื่อหนวยงาน)              โทร.         
ที่ ศธ                  /พิเศษ  วันที่              
เร่ือง รายงานผลการสํารวจหนังสือครบกําหนดทําลายเอกสารของ (ชื่อหนวยงาน)     

 

เรียน    หัวหนาสํานักงาน (ชื่อหนวยงาน)  
 

   (ขอความ)  ตามทีไ่ดรบัมอบหมายใหดาํเนินการจัดทําลายเอกสาราชการของสํานักงาน..................... 
ประจําป.................. น้ัน  
 

  ในการนี้ ไดดําเนินการตรวจสอบสํารวจเอกสารที่ครบอายุการเก็บรักษาประจําป ............ และได 
ดําเนินการคดัแยกเอกสารเสรจ็เรียบรอยแลว จึงใครขอรายงานผลการดําเนินงาน ดังน้ี  
  1. เอกสารครบอายุเก็บรักษาควรทําลาย  จํานวน   3,500  เรื่อง 

  2. เอกสารขอขยายการเก็บรักษา (การเงิน) จํานวน      24  เร่ือง  
   รวมเอกสารราชการทั้งสิ้น   จํานวน 3,524  เรื่อง 
 

   จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
 
 
 
 

     .............................................................(ลายมอืชือ่) 
     .............................................................(ชือ่-นามสกุล) 
     .............................................................(ตําแหนง) 
 
 
 
 
สามารถดาวโหลดแบบฟอรมรายงานผลการสํารวจหนังสือครบกําหนดทําลายไดท่ี http://www.ubu.ac.th/web/inter 
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3)  ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสารราชการ และขออนุมัติออกคาํสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ทําลายหนงัสือราชการ โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้  

     ผูปฏิบัติงานดานเอกสารเสนอรายชื่อบุคลากรในสํานักงานเพื่อรวมเปนคณะกรรมการทําลายเอกสาร โดย

ควรใหมีหัวหนาสํานักงานรวมอยูดวย จากนั้น ใหแจงบุคลากรท่ีไดรับการเสนอชื่อทราบและพิจารณาตอบรับเปนคณะ

กรรมการฯ และจัดทําแผนการทําลายเอกสารรวมกับผูปฏิบัติงานดานเอกสารของหนวยงาน และขออนุมัติคําสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือราชการเสนออธิการบดีพิจารณา โดยดําเนินการดังน้ี   

1. จัดทําบันทึกขอความ ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสารราชการ มี 2 กรณี ที่เคยได

ดําเนินการ จึงขอยกตัวอยางและรายละเอียดเพิ่มเติม ทั้ง 2 กรณี พรอมตัวอยางบันทึกขอความที่จัดพิมพเสนอ

อธิการบดีพิจารณาลงนาม ดังนี้  

1.1 กรณีที่  1 บันทึกขอความ ขออนุมัติแตงตั้ งคณะกรรมการทําลายเอกสารราชการที่

คณะกรรมการเปนกรรมการชุดใหม ยังไมเคยไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการทําลายเอกสาร

ของหนวยงาน และคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสารราชการ  
 

ตัวอยางบันทึกขอความขออนมัุติแตงต้ังคณะกรรมการทาํลายเอกสารของทางราชการชุดใหม 
 

 

                    บันทึกขอความ 
สวนราชการ     (ชื่อหนวยงาน)              โทร.         
ที่ ศธ                  /  วันที่               
เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสารราชการ 
 

เรียน อธิการบดี 
   

ตามท่ี..........(ชื่อหนวยงาน)......... จะดําเนินการทําลายเอกสารหนังสือราชการ ประจําป 
........................ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ สวนที่ ๓ การทําลายขอ ๖๖ 

 

  ..........(ชื่อหนวยงาน)......... จึงใครขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสารราชการ 
..........(ชื่อหนวยงาน)......... โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้ 

๑. ................................   ประธานกรรมการ 
๒. ................................  กรรมการ 
๓. .................................            กรรมการและเลขานุการ      

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามคําสั่งที่แนบมาพรอมนี้ 
   
       .............................................................(ลายมอืชื่อ) 
     .............................................................(ชือ่-นามสกุล) 
     .............................................................(ตําแหนง) 

 
ดาวโหลดแบบฟอรมบันทึกขอความขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการทําลายเอกสาร กรณีขอแตงต้ังกรรมการใหมไดที่ http://www.ubu.ac.th/web/inter  



๑๑ 
 

ตัวอยางคาํสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสารของทางราชการชุดใหม 
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ที ่ ....../...............  

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสารราชการ 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕๓๓ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ขอ ๖๗ จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการทําลายเอกสารราชการของ ..........(ชื่อหนวยงาน)......... มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังรายชื่อ
ท่ีเสนอตอไปนี้คือ 

๑. ...................................  ประธานกรรมการ 
๒. ....................................  กรรมการ 
๓. ....................................           กรรมการและเลขานุการ 

  ใหผูมีรายชื่อไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดวยงานสารบรรณ   
พ.ศ. ๒๕๒๖ 
  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

     สั่ง   ณ  วันที่ ................... เดือน................พ.ศ. .............. 
 
 
 
                                                           (ลงชื่อ).................................................... 
                     (พิมพชื่อเต็ม) 

             อธิการบดีหรือผูไดรับมอบหมาย 
 
 

ดาวโหลดแบบฟอรมบันทึกขอความ ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการทาํลายเอกสาร คําสั่งแตงต้ังกรรมการทําลายเอกสาร ไดที่ 
http://www.ubu.ac.th/web/inter 

  



๑๒ 
 

1.2 กรณีที่ 2 บันทึกขอความ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการทําลายเอกสาร 

และขอยกเลิกคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการทําลายเอกสารราชการเดิม  

 
ตัวอยางบันทึกขอความขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อแตงต้ังคณะกรรมการทําลายเอกสารของทางราชการ 

 
 

                    บันทึกขอความ 
สวนราชการ     (ชื่อหนวยงาน)              โทร.         
ที่ ศธ                  /  วันที่               
เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการและขอแตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสารราชการ 
 

เรียน อธิการบดี 
   

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ท่ี ................................. ลงวันที่ ..................................  
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือราชการ ..............(หนวยงาน)......................... ท้ังนี้ ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงตําแหนง ... . . .. .. . . . .(ชื่อกรรมการ) . .. .. . . . .. .. .  จากเดิม . .. . .. . . . .. . . . .. .. . . . .. . . ... .. . . . .. .. .  เปน 
..........................................  
   เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงาน
สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ สวนที่ ๓ การทําลายขอ ๖๖ .............(หนวยงาน)............... จึงใครขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการทําลายเอกสารราชการ .............(หนวยงาน)............... โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้ 

1.................................   ประธานกรรมการ 
2.................................  กรรมการ 
3..................................            กรรมการและเลขานุการ      

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามคําสั่งที่แนบมาพรอมนี้ 
   
 
 
      (ลงชื่อ)      .................................................   
                           
                                                                     (พิมพชื่อเต็ม) 
        ตําแหนง..................................... 
 
 
ดาวโหลดแบบฟอรมบันทึกขอความขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสาร กรณขีอเปลี่ยนแปลงคําสั่งแตงตั้งกรรมการ ไดที่ http://www.ubu.ac.th/web/inter 



๑๓ 
 

ตัวอยาง คําสั่งยกเลิกและขอแตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสารของทางราชการ 

 
คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ที่  ................../..................  
เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสารราชการ 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
๒๕๓๓ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ขอ ๖๗ จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
ทําลายเอกสารราชการของ .............(หนวยงาน)............... มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังรายชื่อที่เสนอตอไปนี้ คือ 

1........................................  ประธานกรรมการ 
2.......................................  กรรมการ 
3........................................           กรรมการและเลขานุการ 

  ใหผูมีรายชื่อไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 
๒๕๒๖ 
  อนึ่ง ใหยกเลกิคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ................................... ลงวันที่ .......................................   
และใหใชคาํสั่งนี้แทน 
   
  ท้ังนี ้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
      สั่ง   ณ  วันที่........... เดือน.............  พ.ศ. ........................ 
 
 
                                                            (ลงชื่อ)................................................... 
                       (พิมพชื่อเตม็) 

      อธิการบดหีรือผูไดรับมอบหมาย 
 

ดาวโหลดแบบฟอรมบันทึกขอความขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสาร กรณีขอเปลี่ยนแปลงคําสั่งแตงตั้งกรรมการไดที่ http://www.ubu.ac.th/web/inter 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



๑๔ 
 

4) ดําเนินการจัดทําแผนการทําลายเอกสารของทางราชการ ลงในปฏิทินประจําปของหนวยงาน   

ถึงขั้นตอนที่ 3 ใหผูปฏิบัติงานดานเอกสารของหนวยงานดําเนินการนัดหมายคณะกรรมการที่ไดรับ

การแตงตั้ง รวมกําหนดแผนการปฏิบัติงานการทําลายเอกสารของหนวยงานลงในปฏิทินการปฏิบัติงาน

ประจําปของหนวยงาน เพื่อชวยใหผูปฏิบัติงานดานเอกสารและคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง สามารถ

ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการดําเนินงานได  และคณะกรรมการฯ สามารถกําหนดวันตรวจทําลาย

เอกสาร วันรายงานผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบ ชวยลดปญหาการตรวจเอกสารลาชา เพิ่ม

ประสิทธิภาพใหผูปฏิบัติงานดานเอกสาร และทําใหสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีระบุในแผนประจําป

ของหนวยงานได  

ตัวอยาง แผนปฏิทินการดําเนินการทําลายเอกสารราชการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน 

สวนงานดานสารบรรณ การทําลายเอกสารราชการ  



๑๕ 
 

5) บันทึกรายละเอียดขอมูลลงในบญัชีหนังสือขอทาํลายเอกสารราชการ  

บันทึกขอมูลของหนังสือราชการที่ครบอายุทําลายลงในบัญชีหนังสือขอทําลายตามแบบที่ 25 ทาย

ระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ ตามตัวอยางแบบฟอรมตอไปนี้  

ตัวอยาง แบบฟอรมบัญชีหนังสอืขอทําลาย 

 
สามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ http://www.ubu.ac.th/web/inter 

 

 

 

 

 

 

  



๑๖ 
 

ตัวอยาง การบันทึกขอมูลหนังสือลงในบัญชีขอทําลาย 

  

โดยมีวิธีกรอกรายละเอียดดังน้ี  

1. ชื่อบัญชีหนังสือขอทําลาย ใหกรอก ตัวเลข ป พ.ศ. ..... ที่จัดทําบัญชี  

2. กระทรวง กรม กอง  ใหกรอก กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชื่อหนวยงาน  

3. วัน เดือน ป   ใหกรอก วันเดือนปที่จัดทําบัญช ี 

4. ลาํดับที่    ใหกรอก เลขลําดับเรื่องของหนังสือ เชน ลําดับท่ี 1 2 3 ตามลาํดับ  

5. รหสัแฟม    ใหกรอก หมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ ถาไมมีใหขีด (-) 

6. ที่     ใหกรอก เลขที่หนังสือของแตละฉบับ ถาไมมีใหขีด (-)  

7. ลงวันที่    ใหกรอก วัน เดือน ป ของหนังสือแตละฉบับ ถาไมมวีันที่ ใหลง เดือน ป  

8. เลขทะเบียนรับ   ใหกรอก เลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ ถาไมมีใหขีด (-) 

9. เร่ือง    ใหกรอก เร่ืองของหนังสือแตละฉบับ หรือลงชื่อแฟมในกรณีเร่ืองเหมือนกัน 

จัดเก็บเปนแฟม 

10. พิจารณา    ใหกรอก ผลการพิจารณาของคณะกรรมการทาํลายหนังสือ  

11. หมายเหตุ   ใหกรอก ขอมูลอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณา (ถามี)

1 
2 3 

4 5 10 11 6 7 8 9 



๑๗ 
 

ตัวอยาง บันทึกขอความที่ครบอายุการเก็บรักษา และนํามาบันทึกรายละเอียดขอมูลลงในบัญชีขอทําลาย

เอกสารราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

              

1. ในตารางทะเบียนบัญชีขอทําลายเอกสารลาํดับที่ 6 ตรงที่ ศธ... ของเอกสารใหลงเลขที่หนังสือของแตละ

ฉบับ ดังตวัอยาง คือ “ศธ 0529.2/ว 609” ถาไมมีใหขีด (-)  

2. ในตารางทะเบียนบัญชีขอทําลายเอกสารลาํดับที่ 7 ใหลงลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ป ของหนังสือแตละ

ฉบับ ถาไมมีวันท่ี ใหลง เดือน ป ดังตัวอยาง คือ “14 สิงหาคม 2561” ถาไมมีใหขีด (-)  

3. ในตารางทะเบียนบัญชีขอทําลายเอกสารลาํดับที่ 8 ใหลงเลขทะเบียนของหนวยงาน ดังตัวอยาง คือ 

“1214/15082561” ถาไมมีใหขีด (-) 

4. ในตารางทะเบียนบัญชีขอทําลายเอกสารลาํดับที่ 9  ใหบันทึกชื่อเรื่อง ของหนังสือแตละฉบับ ดังตัวอยาง 

คือ “การแจงเวียนเอกสารในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส”  

 

 

1 
4 

3 

2 



๑๘ 
 

ตัวอยาง บัญชีขอทําลายเอกสารราชการที่ลงบันทึกขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว 

 

  

แบบบัญชีหนังสือขอทําลาย

(ตามระเบียบขอ 66) บัญชีหนังสือขอทําลาย     ประจําป 2560

กระทรวง/ทบวง กระทรวงศึกษาธิการ วันท่ี 3 ตุลาคม 2560

กรม มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี

กอง สํานักงานวิเทศสัมพันธ    สํานักงานอธิการบดี

ลําดับ รหัสแฟม ท่ี ลงวันท่ี เลขทะเบียนรับ เร่ือง การพิจารณา หมายเหตุ

คําส่ัง 

1.1 คําส่ัง/ประกาศ

1 1 ท 2101.1/ว 4594 23-ส.ค.-39 1302/260839 ขอสงสําเนาคําส่ัง ม.อบ. ที่ 593/39 เร่ือง แตงต้ังผูชวย

อธิการบดีฝายวิชาการ

√

2 2 ทม 2101.1.6/ว 145 22-มี.ค.-39 520/250339 แกไขคําส่ัง ม.อุบลฯ ที่ 165/2539 เร่ือง แกไขคําส่ัง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 165/2539

√

3 3 ทม 2101.1/ว 1585 20-มี.ค.-39 506/210339 ขอสงสําเนาคําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 180/2539 

เร่ือง แตงต้ังผูรักษาราชการในตําแหนงหัวหนาภาคงาน

สอนวิชาภาษาสถาบันภาษาวัฒนธรรม

√

4 4 ทม 2101.1/ว 1483 15-มี.ค.-39 483/180339 ขอสงสําเนาคําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 29/2539 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพือ่รับทุนตามโครงการสงเสริมผูมี

ความสามารถพเิศษ เปนอาจารยในสถาบันอุดมศกึษาของ

รัฐ ประจําป 2539 คร้ังที่ 2 สาขาสังคมศาสตร /

มนุษยศาสตร

√



๑๙ 
 

6) รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการทําลายเอกสารราชการใหอธิการบดีพิจารณา  

 เมื่อบันทึกขอมูลลงบัญชีขอทําลายเอกสารเสรจ็เรียบรอยแลว และคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบ

แลว ใหรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ใหอธิการบดีพิจารณา ใหผูปฏิบัติงานดานเอกสารที่ไดรับ

การแตงตั้งเปนเลขานุการและคณะกรรมการ ดําเนินการ ดังน้ี  

1. จัดบันทึกขอความรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการทาํลายเอกสาร  

2. แนบบัญชีขอทําลายเอกสารราชการที่คณะกรรมการไดดําเนินบันทึกขอมูลเสรจ็เรียบรอยแลว

เสนออธิการบดีพิจารณา  

3. แนบหนังสือสงออกภายนอกถึงหัวหนาหอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี ให

อธิการบดีพิจารณาลงนาม  การเสนอพิจารณาจะพบวามีอยู 2 กรณี  

3.1 ถาอธิการบดี เห็นวาเรื่องใดยังไมควรทําลาย ใหเก็บหนังสือไวจนถึงเวลาการทาํลายงวด

ตอไป 

3.2 ถาอธิการบดี เห็นวาเรื่องใดควรทําลาย ใหสงบัญชีหนังสือขอทําลายใหหอจดหมายเหตุ

แหงชาติกรมศลิปากร พิจารณา ดังตัวอยางตอไปนี้  

ตัวอยางเอกสาร ตามขั้นตอนที่ 1 บันทึกขอความ รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการทําลาย
เอกสาร 

 

                 บันทึกขอความ 
สวนราชการ  .................(หนวยงาน).................... สังกัด..........................   โทร. ....................... 
ท่ี   ศธ ..................../................     วันท่ี ................................................. 
เรื่อง  รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการทําลายเอกสาร      
เรียน อธิการบดี 
   

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ............................. ลงวันที่  ........................... เรื่อง  
แตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือราชการ ..............(หนวยงาน)............... นั้น 
 
  บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดสํารวจเอกสารที่ครบกําหนดอายุการเก็บเอกสาร ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ สวนที่ ๓ ทําลายขอ ๖๖ ปรากฏมีเอกสารที่สามารถทําลายได 
ตามบัญชีหนังสือขอทําลายเอกสารที่แนบ ซึ่งจะไดขออนุญาตการทําลายเอกสารถึงหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิม
พระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานีตอไป 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเอกสารหนังสือขออนุญาตทําลาย 
หนังสือราชการ ถึงหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรตฯิ ที่แนบมาพรอมนี้ 
   
             (ลงชื่อ)....................................................                  
               ตําแหนง................................................. 
ดาวโหลดแบบฟอรมไดท่ี http://www.ubu.ac.th/web/inter 



๒๐ 
 

ตัวอยางเอกสาร ตามขั้นตอนที่ 1 บันทึกขอความรายงานผลการพจิารณาของคณะกรรมการทําลาย

เอกสารถึงอธิการบดี 
 
 
 

                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ  .................(หนวยงาน).................... สังกัด..........................   โทร. ....................... 
ท่ี   ศธ ..................../................     วันท่ี ................................................. 
เรื่อง  รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการทําลายเอกสาร      
เรียน อธิการบดี 

   
  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี ท่ี ............................. ลงวันท่ี .............................. 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือราชการ .............(หนวยงาน)........................... นั้น 
 

  บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดสํารวจเอกสารท่ีครบกําหนดอายุการเก็บเอกสาร ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ สวนที่ ๓ ทําลายขอ ๖๖ ปรากฏมีเอกสารท่ี
สามารถทําลายไดตามบัญชีหนังสือขอทําลายเอกสารท่ีแนบ หากทานเห็นชอบจักไดเสนอเรื่องขออนุญาต
ทําลายเอกสารถึงหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี ตอไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
 
                     ประธานกรรมการ 
               
 
                กรรมการ 

 
 

                                              กรรมการและเลขานกุาร 
 
ดาวโหลดแบบฟอรมไดท่ี http://www.ubu.ac.th/web/inter 

 

 

 

 

  



๒๑ 
 

ตัวอยางเอกสาร ตามขั้นตอนที่ 2 แบบบัญชีหนังสือขอทําลายเอกสารราชการ เสนออธิการบดีพิจารณา 

 
 

  

แบบบญัชีหนังสือขอทําลาย

(ตามระเบยีบขอ 66) บญัชีหนังสือขอทําลาย     ประจําป 2560

กระทรวง/ทบวง กระทรวงศึกษาธิการ วันท่ี 3 ตลุาคม 2560

กรม มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

กอง สํานักงานวิเทศสัมพันธ    สํานักงานอธิการบดี

ลําดับ รหัสแฟม ท่ี ลงวันท่ี เลขทะเบยีนรับ เร่ือง การพิจารณา หมายเหตุ

คําส่ัง 

1.1 คําส่ัง/ประกาศ

1 1 ท 2101.1/ว 4594 23-ส.ค.-39 1302/260839 ขอสงสําเนาคําส่ัง ม.อบ. ท่ี 593/39 เร่ือง แตงต้ังผูชวย

อธิการบดีฝายวิชาการ

√

2 2 ทม 2101.1.6/ว 145 22-ม.ีค.-39 520/250339 แกไขคําส่ัง ม.อุบลฯ ท่ี 165/2539 เร่ือง แกไขคําส่ัง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 165/2539

√

3 3 ทม 2101.1/ว 1585 20-ม.ีค.-39 506/210339 ขอสงสําเนาคําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ี 180/2539 

เร่ือง แตงต้ังผูรักษาราชการในตําแหนงหัวหนาภาคงาน

สอนวิชาภาษาสถาบันภาษาวัฒนธรรม

√

4 4 ทม 2101.1/ว 1483 15-ม.ีค.-39 483/180339 ขอสงสําเนาคําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ี 29/2539 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพือ่รับทุนตามโครงการสงเสริมผูมี

ความสามารถพเิศษ เปนอาจารยในสถาบันอุดมศกึษาของ

รัฐ ประจําป 2539 คร้ังที่ 2 สาขาสังคมศาสตร /

มนุษยศาสตร

√

√



๒๒ 
 

ตัวอยางเอกสาร ตามข้ันตอนที่ 3 หนงัสือสงออกภายนอก ถึงหัวหนาหอจดหมายเหตแุหงชาติเฉลิมพระ

เกียรติฯ อุบลราชธานี เพื่อขอทําลายหนังสือราชการ 

 

 

 
ที่ ศธ ๐๕๒๙/           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
            อําเภอวารินชําราบ 
            จังหวัดอุบลราชธาน ี
               
           วันที่ ..................................   
     

เรื่อง   ขออนุญาตทําลายหนังสือราชการ 
 

เรียน   หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. สําเนาคาํสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือราชการฯ      จาํนวน ๑ ชุด 
  ๒. บัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่ขอทําลาย        จํานวน ๑  ชุด 
   
  ดวย............(หนวยงาน).............. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงคขอทําลาย
หนังสือราชการที่อายุครบการเก็บรักษาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
สวนที่ ๓ การทําลาย ขอ ๖๖ ดังนั้น จึงใครขออนุญาตทําลายหนังสือราชการ ทั้งสิ้นจํานวน ......................... 
รายการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดาํเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
    
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 

       (พิมพชื่อเต็ม) 
      ตาํแหนง................................................... 

 
ชื่อหนวยงาน 
โทรศพัท ..............................  โทรสาร ................................ 
 
ดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ http://www.ubu.ac.th/web/inter 

 

  



๒๓ 
 

7) สงบัญชีหนังสือขอทําลายใหหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณาเห็นชอบ  

 7.1 เมื่ออธิการบดีพิจารณาแลว ใหสงบัญชีหนังสือขอทําลายให หอจดหมายเหตุแหงชาติ กรม

ศิลปากร พิจารณา โดยใหทําสําเนา 1 ชุด เก็บไวที่สํานักงาน 

 
ในการจัดสงเอกสารบัญชีหนังสือขอทําลายเอกสาร แบบทาย 25 ไปยังหอจดหมายเหตุเฉลิมพระ

เกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานีนั้น สามารถจัดสงเอกสารได 3 ชองทางดังนี้  

ชองทางที่ 1 ฝากกองกลาง สํานักงานอธิการบดี จัดสงไปยังหอจดหมายเหตุฯ จังหวัดอุบลราชธานี  

ชองทางที่ 2 จัดสงทางไปรษณยี ที่อยู 74 หมู 10 ซอยสีหพนม ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลแจระแม จังหวัด

อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท 045 285 522 

ชองทางที่ 3  ผูเขียนเสนอวา ควรจัดสงเอกสารดวยตนเองเนื่องจากปองกันเอกสารของสวนราชการสญูหาย 

แตหากหนวยงานใดประสงคจะจัดสงเอกสารทางไปรษณยี ก็ทําได แตขอใหประสานหอ

จดหมายเหตุฯ เพื่อติดตามการรับพัสดุอีกครั้ง  

แผนที่เดินทางไป หอจดหมายเหตุฯ จังหวัดอุบลราชธานี  

 

 

 

  



๒๔ 
 

แนวทางดําเนินการหลังจากไดรับหนังสือแจงตอบกลับจาก หอจดหมายเหตุแหงชาติ จังหวัดอุบลราชธานี 

1. หาก หอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณาเห็นชอบจักแจงใหสวนราชการดําเนินการทําลาย

เอกสารราชการได ภายในกําหนด 60 วัน ตั้งแตวันที่หนวยงานดําเนินการจัดสงเอกสารให อยางไรก็

ตามหากหอจดหมายเหตุฯ ไมแจงใหทราบผลพิจารณา ภายในกําหนดเวลา 60 วัน นับแตวันที่สวน

ราชการนั้นไดสงเรื่องให หอจดหมายเหตุฯ ใหถือวาหอจดหมายเหตุฯ ไดใหความเห็นชอบแลว และให

สวนราชการทําลายหนังสือได โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้   

1.1 รับเรื่องจากหนังสือจากหอจดหมายเหตุฯ ซึ่งแจงขอสงวนเอกสาร หรือแจงใหทําลายเอกสารได 

เสนอผูบังคบับัญชาและแจงคณะกรรมการทําลายเอกสารทราบ  

1.2 กรณีมีเอกสารขอสงวนไวเพื่อจัดสงไปยังหอจดหมายเหตุแหงชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ให

ผูปฏิบัติงานดานธุรการหรือเลขานุการคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง ดําเนินการตรวจสอบ

และรวบรวมเอกสารที่ขอสงวนไว เพื่อดําเนินการจัดสงเอกสารที่ขอสงวนใหหอจดหมายเหตุ

แหงชาติ จังหวัดอุบลราชธานี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 
 

ตัวอยางหนังสือจากหอจดหมายเหตุแหงชาติแจงขอสงวนเอกสารราชการ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 
 

ตัวอยางหนังสือจากหอจดหมายเหตุแหงชาติแจงขอสงวนเอกสารราชการ 

 
 

 

 

 

  



๒๗ 
 

ตัวอยางหนังสือจากหอจดหมายเหตุแหงชาติแจงขอสงวนเอกสารราชการ 

 
 

 

 

 



๒๘ 
 

1.3 ถาหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นวาหนังสือฉบับใดควรจะขยายเวลาการเก็บไวอยาง

ใดหรือใหเก็บไวตลอดไป แจงใหสวนราชการนั้นทราบ และใหสวนราชการนั้น ๆ ทําการแกไข

ตามท่ีหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แจงหากหนังสือใดหอจดหมายเหตุแหงชาติกรม

ศิลปากร เห็นควรใหสงไปเก็บไวที่หอจดหมายเหตุ กรมศิลปากร ก็ใหสวนราชการนั้น ๆ ปฏิบัติตาม 

1.4 ใหคณะกรรมการทําลายเอกสารดําเนินการทําลายหนังสือที่หอจดหมายเหตุแหงชาติ จังหวัด

อุบลราชธานีไมไดขอสงวนไว  โดยวิธี เผา ยอยสลาย หรือขาย  

1.5 เมื่อดําเนินการทําลายเอกสารแลวเสร็จแลวใหจัดทําบันทึกรายงานผลและแนบหลักฐานการ

ดําเนินการขอทําลายหนังสือทั้งหมด เสนออธิการบดี ทราบ เพ่ืออนุมัติทําลาย 

1.6 ดําเนินการคัดแยกเอกสารที่หอจดหมายเหตุแหงชาติ จังหวัดอุบลราชธานีขอสงวนครบเรียบรอย

แลว ดําเนินการจัดทําหนังสือบันทึกขอความนําเรียนอธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนาม จัดสงเอกสาร

ที่ขอสงวนไปเก็บไวที่หอจดหมายเหตุแหงชาติ จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีตัวอยางดงัตอไปนี้  

 

ตัวอยางบันทึกขอความสงเอกสารตามรายการที่หอจดหมายเหตุฯ ขอสงวนเอกสารราชการ 

 

          

 

              บันทึกขอความ 
          สวนราชการ................(หนวยงาน).........................    โทร. ...................................... 
          ที่   ศธ ..................../.................       วันที่ ............................................................... 
          เรื่อง  เสนอหนังสือเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม 
      

          เรียน อธิการบดี 
     

  อางถึงหนังสือหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี ที่ 
................................. ลงวันที่ ........................ ขอสงวนเอกสารราชการ ที่มหาวิทยาลัอุบลราชธานี
แจงความประสงคขอทําลาย จํานวน ......รายการ เพื่อมอบใหเจาหนาที่ประเมินคุณคาเอกสารอีก
ครั้งหนึ่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 

  บัดน้ี ...................(หนวยงาน)................. ไดดําเนินการตรวจสอบและคัดแยก 
เอกสารตามที่หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี รองขอเรียบรอยแลว จึงใคร
ขอความอนุเคราะหจากทานเพื่อโปรดพิจารณาลงนามหนังสือนําสงเอกสารราชการตามเอกสารท่ี
แนบมาพรอมนี้ 
 

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
   

       (ลงชื่อ)......................................................                            
      ตําแหนง.............................................. 

ดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ http://www.ubu.ac.th/web/inter 
 



๒๙ 
 

ตัวอยางหนังสือสงเอกสารราชการ ที่หอจดหมายเหตุฯ ขอสงวนเอกสารไว 

 

 

 
ที่  ศธ ๐๕๒๙/                    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                ตําบลเมืองศรไีค 
            อําเภอวารินชําราบ 
            จังหวัดอุบลราชธานี 
                วันที่ ................................    
เรื่อง สงเอกสารราชการ 
 

เรียน หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี 
 

อางถึง หนังสือหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี ที่ ........................................  
ลงวันท่ี .............................................. 

 

สิ่งที่สงมาดวย   บัญชีรายชื่อเอกสารท่ีหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธาน ีขอสงวนไว  
                    จํานวน ๑ ชดุ 
 

  ตามหนังสือที่อางถึง หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี ขอสงวน
เอกสารราชการ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแจงความประสงคขอทําลาย จํานวน ... รายการ เพื่อมอบให
เจาหนาที่ประเมินคุณคาเอกสารอีกครั้งหน่ึง ความแจงแลวนั้น 
 

  .................(หนวยงาน)............................  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดตรวจสอบเอกสาร
ตามที่หอจดหมายเหตุแจงขอสงวนจํานวนดังกลาวแลว จึงใครขอสงเอกสารดังกลาว รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่สงมาดวย 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
                          (พิมพชื่อเต็ม) 
                 อธิการบดีหรือผูไดรับมอบหมาย 
 

................(หนวยงาน)............... 
โทรศพัท .................................   
โทรสาร ..................................... 
 
 
ดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ http://www.ubu.ac.th/web/inter 



๓๐ 
 

บทที่ 4 เทคนคิในการปฏิบัติงาน 
 

 

แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี ในการทําลายเอกสารหนังสือราชการ  

1. ใหหนวยงานดําเนินการจัดทําทะเบียนคุมแฟมและใหแยกแฟมตามหมวด ที่หอจดหมายเหตุกําหนด ทํา
ใหไมตองเสียเวลาในการแยกเอกสาร ประหยัดเวลาในการทํางาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานที่
รวดเร็ว 

2. ในการจัดตั้งคณะกรรมการใหเสนอความคิดเห็นรายชื่อใหหัวหนาสํานักงานพิจารณาเบื้องตนโดย
คณะกรรมการ 1 ใน 2 นั้น ควรจะเปนผูปฏิบัติงานดานธุรการ และประธานกรรมการควรจะเปนหัวหนา
สํานักงาน หรือผูบังคบับัญชาเบื้องตน ภายในหนวยงาน 
** หรือ หากตองการเจาหนาที่ผูมีความรูความสามารถดานการทําลายเอกสารจากหนวยงานอื่น ก็ให
ดําเนินการจัดทาํหนังสือบันทึกขอความอนุเคราะหเปนกรรมการทําลายเอกสารใหหนวยงาน หากไดรับ
แจงวาสามารถเปนกรรมการทําลายเอกสารได ก็ใหดําเนินการนําเรียนผูบังคบับัญชาและ (ราง) คําสั่ง
แตงตั้งตอไป 

3. แจงบทบาทหนาท่ีการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ขอ 28 ใหคณะกรรรมการทราบโดยนัด
ประชุมชี้แจงและแจง (ราง) แผนกําหนดการทําลายเอกสารใหคณะกรรมการทราบและรวมพิจารณา
แผนการทําลายเอกสารของหนวยงาน  

4. ใหหนวยงานจัดทําแผนการทําลายเอกสารโดยกําหนดวันเวลาใหกรรมการทราบลวงหนาอยางนอย 30 
วัน เพื่อจะไดใหกรรมการบริหารจัดการเวลาและดําเนินตามกําหนดของแผนทําลายเอกสาร 

5. ใหผูดูแลงานดานเอกสารที่ไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการบันทึกลงบัญชีเอกสารทําลาย 
จํานวน 1 หรือ 2 ราย เพื่อใหครบถวนสมบูรณ ตรวจสอบตรวจทานกอนเสนอคณะกรรมและประธาน 
อยางนอย 2 ครั้ง กอนเสนอ และใหมีการจัดพิมพโดยไมพิมพซ้ําไฟลเดิมใหตั้งไฟลใหม เพื่องายตอการ
สืบคน และปองกันขอมูลเกาสูญหาย  

6. ควรใหเจาหนาที่ผูดูแลงานดานเอกสารที่ไดรบัแตงตั้งเปนคณะกรรมการทําลายเอกสารแยกไฟลเอกสาร  
ออกเปน 2 ไฟล คือ  

           6.1 เอกสารที่ทําลายได  
           6.2 เอกสารที่ขยายเวลาการทําลาย เพื่องายตอการสืบคน หรือหาขอมูลเสนออธิการบดีพิจารณาของ       
                 ขยายเวลาการจัดเก็บเอกสาร (ถามี) 

7. ตามระเบียบสารบรรณ วาดวยการทําลายเอกสาร หากพนกําหนด 60 วัน หอจดหมายเหตุแหงชาติ กรม
ศิลปากร ยังไมไดแจงกลับมายังหนวยงาน หนวยงานสามารถดําเนินการทําลายได  

8. หากมีเครื่องจักรยอยเอกสารขนาดใหญ ก็สามารถยอยเอกสารไดรวดเร็ว และไมสงผลเสียตอ
สภาพแวดลอม แตหากหนวยงานใดยังไมมีก็ใหประสานสอบถามกับหนวยงานในองคกรเดียวกันหาก
หนวยงานอ่ืนมีก็ทําหนังสือขอความอนุเคราะหยืมครุภัณฑเครื่องจักรยอยเอกสารได ทั้งนี้ เพื่อเปนการ
ประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยใชอุปกรณรวมกัน  

9. เมื่อทําลายเรียบรอยแลวใหคณะกรรมการทําลายเอกสารทําบันทึกเสนออธิการบดีทราบตอไปโดยไมตอง
แจงหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 

 
 

 

 



๓๑ 
 

 

กลยุทธในการปฏิบัติงาน 

เนื่องจากในแตละปสํานักงานวิเทศสัมพันธ มีเอกสารราชการที่จัดทําข้ึน และรับมาจากหนวยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นมากในแตละป นอกจากบันทึกขอความโตตอบท่ัวไปแลว สํานักงาน
ยังไดรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนใหดําเนินโครงการตาง ๆ ดวยอีก ทําใหมีสําเนาเอกสารการ
เบิกจายเปนจํานวนมาก ที่ตองจัดเก็บในแตละป โดยจะมีเอกสารที่มีอายุการเก็บสามารถทําลายได ก็มีปริมาณ
เพิ่มข้ึนตามลําดับ เมื่อถึงเวลาทําลายก็จะตองใชเวลาในการกรอกรายการเอกสารลงบัญชีหนังสือขอทําลาย ทํา
ใหเจาหนาที่ไมสามารถปฏิบัติงานดานเอกสารใหเปนไปตามระเบียบงานสารบรรณ วาดวยการทําลายเอกสาร 
ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งทําใหขอมูลเกาสูญหายและผิดระเบียบ  

ผูเขียนจึงทําตามกลยุทธ “คิดกอนทํา” รวมกับเจาหนาท่ีในสํานักงาน ซึ่งเห็นควรใหมีการวางแผนการ
ทําลายเอกสาร ตามนโยบายของผูบริหารมหาวิทยาลัยในการจัดเก็บเอกสาร เพื่อเปนกรอบแนวความคิดใน
การดําเนินงานแกผูบริหาร ในกระบวนการตัดสินใจ การบริหารอยางถูกทิศทาง และเพื่อนําพื้นท่ีมาใช
ประโยชนใหไดมากท่ีสุด ปองกันการสูญหายของเอกสาร ดังนั้น จึงควรจัดทําแบบประเมินความคิดเห็นตอการ
ทําลายเอกสารระดับสํานักงาน และระดับมหาวิทยาลัย ติดตามผล เพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปเปนภาพรวม
ใหญ เสนอผูบริหารพิจารณา เพื่อนําขอมูลนั้นมาตัดสินแลว วางแผนเพื่อดําเนินไปถูกทิศทาง นําไปสู
ความสําเร็จมาพัฒนางานดานเอกสารใหเปนแนวทางปฏิบัติเดียวกัน โดยยึดถือระเบียบสารบรรณสามารถ
ตรวจสอบไดรายงานผลเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของผูปฏิบัติงานดานเอกสาร  

วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน ใหใชวัตถุประสงคของคูมือเปนหลักในการปฏิบัติ  และให

คณะกรรมการทําลายเอกสารที่ไดรับการแตงตั้ง กํากับควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบ สวนผลท่ี

แตกตางออกไปในแตละครั้ง เมื่อเทียบกับวัตถุประสงคแลวถือวา เปนเรื่องตองนํามาพัฒนาปรับปรุงตอไป 

นอกจากนั้นอาจใชวิธีการสัมภาษณ หรือใชแบบสอบถามกับบุคคลหนวยงานอ่ืนที่มาปรึกษาและแลกเปลี่ยน

แนวทางการทําลายเอกสาร  
 

จรรยาบรรณ/คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  

1. มีความโปรงใส 

2. ปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด 

3. รับผิดชอบตอหนาที่  

4. เก็บความลับ 

5. สรางวินัย  

6. เสียสละ 

 

 

 

 



๓๒ 
 

 

บรรณานกุรม 
 

รูปแบบผูจัดทํา/ผูรวบรวม ระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  

http://www.finearts.go.th/premarchives/files/154/saraban2548.pdf 
สํานักวิทยบรกิาร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

คูมือตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป 2550 

 

รูปแบบผูจัดทํา/ผูรวบรวม สารสนเทศอเิล็กทรอนิกสประเภทอื่น ๆ 
ผูจัดทํางานสารบรรณ กลุม
บริหารทั่วไปสํานักงาน
คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

คูมือการจัดเก็บและทําลายหนังสือ 
http://www.thaiantialcohol.com/uploads/files/2558ALC.pdf 

ไมปรากฏนามผูแตง  ขอควรระวังรักษาเอกสารทางราชการ อางอิงจาก  
http://www.extension.su.ac.th/webfm_send/242  

รูปภาพ https://www.google.co.th/searh 
 

 

     “ไมมีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์” 



๓๓ 
 

ผูจัดทํา 

นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน  

ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ สาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

 

ที่ปรึกษา 

ดร. อรนุช ปวงสุข 

ตําแหนง ผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษานานาชาติ 

นางพัชรินทร จงใจ 

ตําแหนง หัวหนาสํานักงานวิเทศสัมพันธ 

 


