
แนวทางการพิจารณาดําเนินการทําลายเอกสาร 
 

๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖  สวนท่ี ๓  ขอ ๖๖   ความวา “ ภายใน   
๖๐  วันหลังสิ้นปปฏิทิน ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือสํารวจหนังสือท่ีครบกําหนดอายุการ
เก็บในปนั้น ไมวาจะเปนหนังสือท่ีเก็บไวเองหรือท่ีฝากเก็บไวท่ีกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 
แลวจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลายเสนอหัวหนาสวนราชการระดับกรม เพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
ทําลายหนังสือ  

ตามแบบบัญชีหนังสือขอทําลาย  อยางนอยใหมีตนฉบับและสําเนาคูฉบับ โดยกรอก 
           รายละเอียดดังนี้  
 ๖๖.๑  ชื่อบัญชีหนังสือขอทําลายประจําป  ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชท่ีจัดทําบัญช ี
 ๖๖.๒  กระทรวง  ทบวง  กรม  กอง  ใหลงชื่อสวนราชการท่ีจัดทําบัญชี 
 ๖๖.๓  วันท่ี  ใหลงวัน เดือน ป ท่ีจัดทําบัญชี 
 ๖๖.๔  แผนท่ี  ใหลงเลขลําดบัของแผนบัญชี 
 ๖๖.๕  ลําดับท่ี  ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือ 
 ๖๖.๖  รหสัแฟม  ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
 ๖๖.๗  ท่ี  ใหลงเลขท่ีของหนังสือแตละฉบับ 
 ๖๖.๘  ลงวันท่ี  ใหลง วัน เดอืน ป ของหนังสือแตละฉบับ 
 ๖๖.๙  เลขทะเบียนรับ  ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 

 ๖๖.๑๐  เรื่อง  ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีท่ีไมมีชื่อเรื่องใหลงสรปุเรื่องยอ 
 ๖๖.๑๑  การพิจารณา  ใหคณะกรรมการทําลายหนังสือเปนผูกรอก  
 ๖๖.๑๒  หมายเหตุ  ใหบันทึกขอความอ่ืนใด (ถามี) 

๒.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๑๐  ความวา  
       “ ใหยกเลิกความในขอ ๕๗ ขอ ๕๘ และขอ ๕๙ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ    
       พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชขอความตอไปนี้แทน  

 ขอ ๕๗  อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวา ๑๐ ป  เวนแตหนังสือตอไปนี้ 
 ๕๗.๑  หนังสือท่ีตองสงวนเปนความลับ ใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย
แหงชาติ หรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
 ๕๗.๒  หนังสือท่ีเปนหลักฐานทางอรรถคดี สํานวนของศาล หรือพนักงานสอบสวน หรือหนังสืออ่ืนใด
ท่ีไดมีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกําหนดไวเปนพิเศษแลว การเก็บใหเปนไปตามกฎหมายและ
ระเบียบแบบแผนวาดวยการนั้น 
 
 

๕๗.๓...... 
 

 
 
 
 
 
 



 
-๒- 

 
 ๕๗.๓  หนังสือท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรทุกสาขาวิชา และมีคุณคาตอการศึกษา คนควา วิจัย ให
เก็บไวเปนหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรของชาติตลอดไป หรือ ตามท่ีสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
กรมศิลปากร กําหนด 
 ๕๗.๔  หนังสือท่ีไดปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลว  และเปนคูสําเนาท่ีมีตนเรื่องจะคนไดจากท่ีอ่ืนใหเก็บไวไม
นอยกวา ๕ ป  
 ๕๗.๕  หนังสือท่ีเปนเรื่องธรรมดาสามัญซ่ึงไมมีความสําคัญ และเปนเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนเปนประจํา
เม่ือดําเนินการแลวเสร็จใหเก็บไวไมนอยกวา ๑ ป 
 ๕๗.๖  หนังสือหรือเอกสารเก่ียวกับการรับเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้ผูกพันทางการเงินท่ีไมเปน
หลักฐานแหงการกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิในทางการเงิน เพราะไดมีหนังสือหรือมี
เอกสารอ่ืนท่ีสามารถนํามาใชอางอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสารดังกลาวแลว เม่ือสํานักงานตรวจ
เงินแผนดินตรวจสอบแลวไมมีปญหาและไมมีความจําเปนตองใชประกอบการตรวจสอบเพ่ือการใดๆ 
อีก ใหเก็บไวไมนอยกวา ๕ ป 
 หนังสือเก่ียวกับการเงิน ซ่ึงเห็นวาไมมีความจําเปนตองเก็บไวถึง ๑๐ ป หรือ ๕ ป แลวแตกรณีใหทํา
ความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
 ขอ ๕๘  ทุกปปฏิทินใหสวนราชการจัดสงหนังสือท่ีมีอายุครบ ๒๐ ป นับจากวันท่ีไดจัดทําข้ึน ท่ีเก็บไว 
ณ สวนราชการใด พรอมท้ังหนังสือสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรม
ศิลปากร ภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม ของปถัดไป เวนแตหนังสือดังตอไปนี้ 
 ๕๘.๑  หนังสือท่ีตองสงวนไวเปนความลับใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวาดวยการรักษาความ
ปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
 ๕๘.๒  หนังสือท่ีมีกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบท่ีออกใชเปนการท่ัวไปกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
 ๕๘.๓  หนังสือท่ีสวนราชการจําเปนตองเก็บไวท่ีสวนราชการนั้น ใหจัดทําบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ป ท่ี
ขอเก็บเอง สงมอบใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร  
 ขอ ๕๙  บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป และบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ป ท่ีขอเก็บเองอยางนอยใหมี
ตนฉบับและสําเนาคูฉบับ เพ่ือใหสวนราชการผูมอบและสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 
ผูรับมอบยึดถือไวเปนหลักฐานฝายละฉบับ 
 ๕๙.๑  บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ใหจัดตามแบบท่ีแนบนี้ 
    ฯ 
 ๕๙.๒  บัญชีหนังสือครบ ๒๐ ป ท่ีขอเก็บเอง ใหจัดตามแบบท่ีแนบนี้ 
 
 
 
  

 
 
 
 



 
การปฏิบัติตอเอกสารที่มคีุณคาทางประวัติศาสตร 

 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  เอกสารประวัติศาสตรมาตรา ๒๖  
กําหนดวา  ขอมูลขาวสารของราชการท่ีหนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษาหรือมีอายุครบกําหนดนับแต
วันท่ีเสร็จสิ้นการจัดใหมีขอมูลขาวสารนั้น ใหหนวยงานของรัฐสงมอบใหหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ ตามท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาเพ่ือคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา 
 กําหนดเวลาตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามวรรคหนึ่งใหแยกตามประเภทดังนี้ 

(๑) ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เม่ือครบ ๗๕ ป เปนขอมูลขาวสารของ 
ราชการท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริยจะเปดเผยมิได 

(๒)   ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๑๕  เม่ือครบ ๒๐ ป ขอมูลขาวสารท่ีมีลักษณะ 
อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐอาจมีคําสั่งไมใหเปดเผยก็ได  โดยคํานึงถึง
การปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ  ประโยชนสาธารณะและประโยชนของเอกชนท่ีเก่ียวของ
ประกอบกัน ซ่ึงเปนเรื่องอาจกอใหเกิดความเสียหายตอความม่ันคงของประเทศ ทําใหการบังคับใชกฎหมาย
เสื่อมประสิทธิภาพ กอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด  หรือการรุกล้ํา
สิทธิสวนบุคคล ขอมูลขาวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย หรือกรณีอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา 

การฝากเก็บเอกสารกับหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 
 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  ขอ ๖๐  กําหนดวา หนังสือท่ียัง
ไมถึงกําหนดทําลาย ซ่ึงสวนราชการเห็นวาเปนหนังสือท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร ประสงคจะฝากหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เก็บไวนั้น ใหสวนราชการจัดทําบัญชีฝากหนังสือพรอมกับหนังสือท่ีจะฝาก
ใหหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร  เม่ือหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร ตรวจหนังสือและรับฝาก
หนังสือแลว หนังสือท่ีฝากเก็บไวท่ีหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ใหถือวาเปนหนังสือของสวนราชการ
ผูฝาก  หอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร จะใหบริการเฉพาะหนวยงานเจาของเอกสารซ่ึงมีหนังสือรับรอง
จากหัวหนาหนวยงานเจาของเอกสารมาแสดงทุกครั้งเทานั้น  สําหรับบุคคลภายนอกท่ีตองการใชเอกสารตองมี
หลักฐานแสดงความยินยอมจากหนวยงานเจาของเอกสารมาแสดง 
 เม่ือถึงกําหนดการทําลายเอกสารแลวใหสวนราชการผูฝากดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ขอ ๖๖  เรื่องการทําลายเอกสาร 
 

 


