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คู่มือการปฏิบัติงาน
การทาลายเอกสารราชการ
สาหรับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. วัตถุประสงค์
1.เพื่อใช้เป็นคู่มือในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนด้ำนสำรบรรณ ผู้รับผิดชอบในกำรเก็บ
เอกสำรและทำลำยเอกสำรของหน่วยงำนต่ำงๆ ของ งำนบริหำรทั่วไป กองกลำง และผู้ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบใน
กำรจัดเก็บเอกสำรและทำลำยเอกสำรของคณะ/สำนัก/หน่วยงำนต่ำง ในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถดำเนินกำรได้ถูกต้องตำมระเบียบฯและดำเนินกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถดำเนินกำรในกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบขั้นตอน กระบวนงำน

2. ขอบเขต
เป็นกำรศึกษำกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 ส่วนที่
3 กำรทำลำย ข้อ 66 – ข้อ 70

3. คานิยามศัพท์
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ หมำยควำมว่ำ หอจดหมำยเหตุแห่งชำติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรม
โอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร อุบลรำชธำนี
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับงำนจดหมำยเหตุ หนังสือรำชกำร เอกสำรและคำอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
จดหมายเหตุ คือ หนังสือบอกข่ำวครำวเรือ่ งรำวที่เป็นไป หรือรำยงำน หรือบันทึกเหตุกำรณ์ต่ำงๆที่
เกิดขึ้น หรือเอกสำรส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจหรือเอกชนผลิตขึ้น เพื่อใช้เป็นหลักฐำนและเครื่องมือในกำร
ติดต่อสื่อสำรและเสร็จสิ้นกระแสกำรใช้งำนแล้ว(เลิกใช้งำนแล้ว) แต่เอกสำรทีจ่ ะนับเป็นจดหมำยเหตุได้เนื้อหำ
สำระและรำยละเอียดอื่นๆของเอกสำรนั้นจะต้องมีควำมสำคัญต่อสังคมและส่วนรวม หรือมีควำมสำคัญต่อบุคคล
หรือองค์กร ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนำคต
จดหมำยเหตุใช้เป็นพยำนหลักฐำนในกำรบอกกล่ำวเรือ่ งรำวเก่ำๆในอดีต ด้วยเหตุนจี้ ดหมำยเหตุจึงถูก
ใช้เป็นแหล่งอ้ำงอิงในกำรเขียนประวัติศำสตร์
หนังสือ หมำยควำมว่ำ เอกสำรรำชกำร หนังสือรำชกำร
หนังสือราชการ คือ เอกสำรทีเ่ ป็นหลักฐำนในรำชกำรได้แก่
๑) หนังสือที่มีไปมำระหว่ำงส่วนรำชกำร
2) หนังสือที่มีไปถึงหน่วยงำนอื่นที่ไม่ใช่รำชกำร หรือถึงบุคคลภำยนอก
3) หนังสือหน่วยงำนอื่นที่ไม่ใช่รำชกำร หรือบุคคลภำยนอกมำถึงรำชกำร
๔) เอกสำรทีท่ ำงรำชกำรจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐำน
๕) เอกสำรทีท่ ำงรำชกำรจัดทำขึ้นตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
6) ข้อมูลข่ำวสำร หรือหนังสือที่ได้รับตำมระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
หนังสืออื่น คือหนังสือหรือเอกสำรอื่นใดทีเ่ กิดขึ้นเนือ่ งจำกกำรปฏิบัตงิ ำนของเจ้ำหน้ำที่เพือ่ เป็น
หลักฐำนในรำชกำร รวมทั้งภำพถ่ำย ภำพยนตร์ ฟิล์ม ฟิล์มภำพยนตร์ สไลด์ แถบบันทึกเสียง (เทปคำสเซ็ท และ
เทปเสียงอื่นๆ) แถบบันทึกภำพ (เทปวีดีโอชนิดต่ำงๆ) สือ่ กลำงบันทึกข้อมูลได้ด้วยอุปรกณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เช่น
ดิสเกต ซีดี วีซีดี ดีวีดี เป็นต้น
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เอกสาร คือ หลักฐำน สิ่งของ หรือสื่อ ที่ใช้ในกำรติดต่อส่อสำร หรือใช้บอกเล่ำเรื่องรำวต่ำงๆ เอกสำร
มีทั้งที่ เป็นตัวหนังสือ เป็นภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหว ลำยเส้น ฟิล์ม เสียง ดังที่ กล่ำวมำแล้ว ดังนั้นสิ่ง ที่เรยกว่ำ
เอกสำร หนังสือรำชกำร หนังสืออื่นๆ จดหมำยเหตุ จึงเป็นสิ่งเดียวกัน ต่ำงกันเพียงแค่จดหมำยเหตุเป็นของ
สำคัญและ เป็นของเก่ำเท่ำนั้น
เอกสารประวัติศาสตร์ คือ ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่หน่วยงำนของรัฐจัดทำขึ้นหรือรับไว้ ไม่ว่ำจะ
จัดทำขึ้นด้วยสื่อประเภทใด หรือรูปแบบใด เป็นต้นฉบับหรือคู่ฉบับของหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องที่มีข้อมูลข่ำวสำร
ประกอบกำรดำเนินงำนเรื่องนั้นๆ อย่ำงครบถ้วนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุด ซึ่งข้อมูลข่ำวสำรประกอบกำร
ดำเนินงำนอำจเป็นสำเนำหรือสิ่งพิมพ์ก็ได้ นอกจำกจะมีคุณค่ำเบื้องต้นประกอบด้วย คุณค่ำด้ำนกำรบริหำร
คุณค่ำด้ำนกำรเงิน และคุณค่ำด้ำนกฎหมำย ต่อหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องในฐำนะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงแล้ว เมื่อ
หน่วยงำนของรัฐหมดควำมจำเป็นในกำรใช้ข้อมูลข่ำวสำร เพื่อกำรปฏิบัติงำนหรือเพื่อกำรตรวจสอบใดๆ ข้อมูล
ข่ำวสำรดัง กล่ำวยัง คงมี คุณค่ำต่อ ประวัติศำสตร์และต่อกำรศึกษำค้นคว้ำหน่วยงำนของรัฐจึง สมควรส่งมอบ
เอกสำรประวัติศำสตร์ให้สำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกรประเมิ นคุณค่ำและจัดเก็บ รักษำเป็น
จดหมำยเหตุ เพื่อเป็นหลักฐำนชั้นต้นที่ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับประวัติและพัฒนำกำรด้ำนต่ำงๆ ของประเทศ
และเพื่อให้ประชำชนได้ศึกษำค้นคว้ำเรื่องรำวเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ สถำนที่และบุคคลที่เกิดขึ้นในอดีต
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540
กล่ำวว่ำ ข้อมูลข่ำวสำรที่หน่วยงำนของรัฐจัดทำขึ้นหรือรับไว้เพื่อกำรปฏิบัติงำน หรืออยู่ในควำมครอบครอง ดูแล
ของหน่วยงำนของรัฐ ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรธรรมดำที่ไม่มีชั้นควำมลับ หรือข้อมูลข่ำวสำรลับ
เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของรัฐ หรือกำรดำเนินงำนของเอกชน และไม่ว่ำจะได้จัดทำขึ้นในรูปแบบใด เช่นเอกสำร
แฟ้ม รำยงำน หนังสือ แผ่นพับ โปสเตอร์ แผนผัง แบบแปลน แผนที่ ภำพวำด ภำพร่ำง ภำพถ่ำย ฟิล์ม กำร
บันทึกภำพหรือเสียง กำรบันทึกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรำกฏได้
ข้อมูลข่าวสารลับ คำจำกัดควำมตำมระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ.2544
กล่ำวว่ำ ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรตำมมำตรำ 14 หรือ มำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญัติ ข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร พ.ศ.2540 ที่มีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยและอยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงำนของรัฐหรือ
ที่เกี่ยวกับเอกชน ซึ่งมีกำรกำหนดชั้นควำมลับเป็นชั้นลับ ลับมำก หรือลับที่สุด
หน่วยงานของรัฐ ตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 กล่ำวว่ำ
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำศำล
เฉพำะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับกำรพิจำรณำพิพำกษำคดี องค์กรควบคุมกำรประกอบวิชำชีพ หน่วยงำนอิ สระของรัฐ
และหน่วยงำนอื่นตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หมำยควำมว่ำ กำรประยุกต์ใช้ทำงอิเล็กตรอนไฟฟ้ำ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ
คณะกรรมการ หมำยถึง คณะกรรมกำรพิจำรณำทำลำยหนังสือ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ หมำยถึง หอจดหมำยเหตุแห่งชำติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสำธิ
รำชฯสยำมมกุฎรำชกุมำร อุบลรำชธำนี

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
4.1 อธิกำรบดี หัวหน้ำส่วนรำชกำร อนุมัติทำลำยเอกสำรรำชกำร
4.2 คณะกรรมกำรทำลำยหนังสือ ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำร และกรรมกำร อีกอย่ำงน้อย
สองคน (ปกติแต่งตั้งจำกข้ำรำชกำร ตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่ำขึ้นไป) รวบรวมและรำยงำนผลกำรพิจำรณำ
กำรทำลำยเอกสำรรำชกำร
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4.3 กองจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกร (สำหรับจังหวัดอุบลรำชธำนี หอจดหมำยเหตุแห่งชำติ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯสยำมมกุฎรำชกุมำร อุบลรำชธำนี) เป็นผู้พจิ ำรณำเห็นชอบกำรให้
ทำลำย หรือไม่ทำลำย หรือขอสงวนเอกสำรำชกำร

5. แผนผังการปฏิบตั ิงาน Work Flow
5.1 ผังการปฏิบัติงานการทาลายหนังสือที่ครบอายุการเก็บรักษา
ข้อ 66 ภำยใน 60 วัน หลังจำกวันสิ้นปีปฏิทิน ให้หน่วยงำนสำรวจเอกสำรที่ครบอำยุกำรเก็บในบัญชี ขอทำลำยตำม
แบบที่ 25 (ตัวอย่ำงท้ำยระเบียบ) เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมพิจำรณำ (ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรืออธิบดี หรือผู้
ได้รับมอบอำนำจกำรทำลำยเอกสำร)

ข้อ 67 หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้ที่ได้รบั มอบอำนำจแต่งตัง้ คณะกรรมกำรทำลำยเอกสำร
เอกสำร
ข้อ 68 หัวหน้ำส่วนรำชกำรพิจำรณำทำลำยเอกสำรตำมบัญชี
ทำลำยได้ นำเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร

ทำลำยไม่ได้ ส่งคืน
งำนสำรบรรณ

ข้อ 69 หัวหน้ำส่วนรำชกำรพิจำรณำสัง่ กำร
ถ้ำเห็นด้วยกับคณะกรรมกำรส่งบัญชีทำลำยให้หอจดหมำยเหตุ
พิจำรณำว่ำจะขอสงวนไว้หรือไม่(ขั้นตอนนีห้ น่วยงำนทำผิดบ่อยมำก)

ถ้ำไม่เห็นด้วยกับ
คณะกรรมกำร
ให้ขยำยเวลำเก็บ

ข้อ 70 หอจดหมำยเหตุฯ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ (จะขอสงวนหรือไม่ขอสงวน)
ถ้ำหอจดหมำยเหตุฯไม่ขอสงวน จะแจ้ง
ให้หน่วยงำนทำลำยได้

ถ้ำหอจดหมำยเหตุฯขอสงวนไว้บำงรำยกำร
จะแจ้งให้หน่วยงำนส่งเอกสำรที่ขอสงวนไว้
หน่วยงำนส่งเอกสำรที่ขอสงวนไว้ที่หอจดหมำย
เหตุฯ (ถ้ำเอกสำรไม่ครบให้ชี้แจงมำด้วย)
หอจดหมำยเหตุฯ ตรวจนับเอกสำรที่ขอสงวน
ไว้

ถ้ำครบ จะแจ้งให้น่วยงำน
ถ้ำไม่ครบ ให้หน่วยงำน
ทำลำยส่วนที่ไม่ขอสงวน
ส่งเพิ่มหรือชี้แจง
ส่วนที่ไม่ขอสงวน
คณะกรรมกำรฯ ดำเนินกำรทำลำยเอกสำร เสร็จแล้วรำยงำนให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบ
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5.2 ผังการปฏิบัติงานการทาลายหนังสือที่ครบอายุการเก็บรักษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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5.3 ผังการปฏิบัติงานการขอทาลายหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ

(

3

)

6

ลาดับ

ผังกระบวนการ

1.

ภายใน 60 วัน

2.

3.

4.

5.

6.

เ แ ่
คณะ ม

คณะ

ม
เ

ฯพจ ณ
ม ญ ี

ว ้ ่ว
พจ ณ ่

จด ม พจ ณ ใ ้
คว มเ ็
(จะ
ว
ไม่
ว )
จด ม พจ ณ ใ ้
คว มเ ็
(จะ
ว
ไม่
ว )

รายละเอียด

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ภำยใน60วันหลังสิ้นปี 1-15 วัน คณะกรรมกำร
ปฏิทินให้หน่วยงำน
ที่ได้รับ
สำรวจเอกสำรที่ครบ
มอบหมำย
อำยุกำรเก็บในบัญชีขอ
ทำลำยตำมแบบที่ 25
เสนอหัวหน้ำระดับกรม
พิจำรณำ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 1 วัน คณะกรรมกำรฯ
หรือผู้ที่ได้รับมอบ
อำนำจแต่งตัง้
คณะกรรมกำรทำลำย
เอกสำร
คณะกรรมกำรฯ
1-15 วัน
พิจำรณำทำลำย
เอกสำรตำมบัญชี
(ทำลำยได้เสนอ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร/
ทำลำยไม่ได้ส่งคืนงำน
สำรบรรณ
หัวหน้ำส่วนพิจำรณำสั่ง
กำร ถ้ำไม่เห็นด้วยกับ 3 วัน
คณะกรรมกำรฯให้
ขยำยเวลำเก็บ/ถ้ำเห็น
ด้วยกับคณะกรรมกำรฯ
ส่งบัญชีทำลำยให้หอ
จดหมำยเหตุ
1-15 วัน

แบบฟอร์ม
แบบบัญชี
ทำลำยเอกสำร
ตำมระเบียบฯ
แบบที่ 25

บันทึก
ข้อควำม

เอกสารที่
ใช้อ้างอิง
ระเบียบ
สำนัก
นำยกรัฐมน
ตรีว่ำด้วย
งำนสำบรรณ
ส่วนที่ 3
กำรทำลำย
1) ระเบียบ
สำนัก
นำยกรัฐมน
ตรี ว่ำด้วย
งำนสำร
บรรณ

คณะกรรมกำรฯ แบบบัญชี
ทำลำยเอกสำร
ตำมระเบียบฯ
แบบที่ 25

ระเบียบ
สำนัก
นำยกรัฐมน
ตรีว่ำด้วย
งำนสำบรรณ
ส่วนที่ 3
กำรทำลำย
คณะ
แบบบัญชี
ระเบียบ
ทำลำยเอกสำร สำนัก
กรรมกำรฯ
ตำมระเบียบฯ นำยกรัฐมน
แบบที่ 25
ตรีว่ำด้วย
งำนสำบรรณ
ส่วนที่ 3
กำรทำลำย
คณะกรรมกำรฯ บันทึกข้อควำม

กรณีขอสงวน หอ
ทันทีที่ คณะ
จดหมำยเหตุแห่งชำติฯ ได้รับ
กรรมกำรฯ
จะแจ้งให้หน่วยงำนส่ง หนังสือแจ้ง
เอกสำรที่ขอสงวน และ
หน่วยงำนจะต้องส่ง
เอกสำรที่ขอสงวนให้หอ

แบบบัญชี
ทำลำยเอกสำร
ตำมระเบียบฯ
แบบที่ 25

ระเบียบ
สำนัก
นำยกรัฐมน
ตรีว่ำด้วย
งำนสำบรรณ
ส่วนที่ 3

7
จดหมำยเหตุ (ถ้ำไม่
ครบต้องชี้แจงเหตุผล)

8.
รายงานให้หัวหน้า
ส่วนราชการทราบ

คณะกรรมกำรฯ
3 วัน
ดำเนินกำรทำลำย
เอกสำรเสร็จแล้วให้
รำยงำนให้หัวหน้ำส่วน
รำชกำรทรำบ

กำรทำลำย

คณะ
กรรมกำรฯ

แบบบัญชี
ทำลำยเอกสำร
ตำมระเบียบฯ
แบบที่ 25

ระเบียบ
สำนัก
นำยกรัฐมน
ตรีว่ำด้วย
งำนสำบรรณ
ส่วนที่ 3
กำรทำลำย

6. ขั้นตอนการทาลายหนังสือราชการ
6.1 ขั้นตอนการจัดทาบัญชีทาลายหนังสือราชการ
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548
ได้กำหนดไว้ว่ำ
ข้อ 66 ภำยใน 60 วันหลังจำกสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้ำหน้ำที่ผรู้ ับผิดชอบในกำรเก็บหนังสือสำรวจ
หนังสือที่ครบกำหนดอำยุเก็บในปีนั้น ไม่ว่ำจะเป็นหนังสือที่เก็บไว้เองหรือฝำกเก็บไว้ที่กองจดหมำยเหตุแห่งชำติ
กรมศิลปำกร
แล้วจัดทำบัญชีหนังสือขอทำลำยเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมเพื่อพิจำรณำแต่งตัง้
คณะกรรมกำรทำลำยหนังสือ
บัญชีหนังสือขอทำลำย ให้จัดทำตำมแบบที่ 25 ท้ำยระเบียบ อย่ำงน้อยให้มีต้นฉบับและสำเนำคู่ฉบับ
โดยกรอกรำยละเอียดดังนี้
66.1 ชื่อบัญชีหนังสือขอทำลำย ประจำปี ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักรำชทีจ่ ัดทำบัญชี
66.2 กระทรวง ทบวง กรม กอง ให้ลงชื่อส่วนรำชกำรที่จดั ทำบัญชี
66.3 วันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีทจี่ ัดทำบัญชี
66.4 แผ่นที่ ให้ลงเลขลำดับของแผ่นบัญชี
66.5 ลำดับที่ ให้ลงเลขลำดับเรื่องของหนังสือ
66.6 รหัสแฟ้ม ให้ลงหมำยเลขลำดับหมู่ของกำรจัดแฟ้มเก็บหนังสือ
66.7 ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับหนังสือ
66.8 ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีของหนังสือแต่ละฉบับ
66.9 เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแต่ละฉบับ
66.10 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีทไี่ ม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
66.11 กำรพิจำรณำ ให้คณะกรรมกำรทำลำยหนังสือเป็นผูก้ รอก
66.12 หมำยเหตุ ให้บันทึกข้อควำมอื่นใด (ถ้ำมี)
ข้อ 67 ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมแต่งตัง้ คณะกรรมกำรทำลำยหนังสือประกอบด้วยประธำน
กรรมกำรและกรรมกำรอีกอย่ำงน้อยสองคน โดยปกติให้แต่งตั้งจำกข้ำรำชกำรตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่ำขึ้นไป
ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้กรรมกำรที่มำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึง่ ทำ
หน้ำที่ประธำน
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มติของคณะกรรมกำรให้ถือเสียงข้ำงมำก ถ้ำกรรมกำรผู้ใดไม่เห็นด้วยให้ทำบันทึกควำมเห็นแย้งไว้
ข้อ 68 คณะกรรมกำรทำลำยหนังสือ มีหน้ำที่ดังนี้
68.1 พิจำรณำหนังสือทีจ่ ะขอทำลำยตำมบัญชีหนังสือขอทำลำย
68.2 ในกรณีที่คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำหนังสือฉบับใดไม่ควรทำลำย และควรจะขยำย
เวลำกำรเก็บไว้ ให้ลงควำมเห็นว่ำจะขยำยเวลำกำรเก็บไว้ถึงเมื่อใด ในช่อง กำรพิจำรณำ ตำมข้อ 66.11 ของ
บัญชีหนังสือขอทำลำย แล้วให้แก้ไขอำยุกำรเก็บหนังสือในตรำกำหนดเก็บหนังสือ โดยให้ประธำนกรรมกำร
ทำลำยหนังสือลงลำยมือชื่อกำกับกำรแก้ไข
68.3 ในกรณีที่คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำหนังสือเรือ่ งใดควรให้ทำลำย ให้กรอก
เครื่องหมำยกำกบำท (x) ลงในช่อง กำรพิจำรณำ ตำมข้อ ๖๖.๑๑ ของบัญชีหนังสือขอทำลำย
68.4เสนอรำยงำนผลกำรพิจำรณำพร้อมทั้งบันทึกควำมเห็นแย้งของคณะกรรมกำร(ถ้ำมี)
ต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมเพื่อพิจำรณำสั่งกำรตำมข้อ ๖๙
68.5 ควบคุมกำรทำลำยหนังสือซึ่งผู้มีอำนำจอนุมัติให้ทำลำยได้แล้ว โดยกำรเผำหรือวิธีอื่น
ใดที่จะไม่ให้หนังสือนั้นอ่ำนเป็นเรื่องได้ และเมื่อทำลำยเรียบร้อยแล้วให้ทำบันทึกลงนำมร่วมกันเสนอผู้มอี ำนำจ
อนุมัติทรำบ
ข้อ 69 เมื่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมได้รับรำยงำนตำมข้อ 68.4 แล้ว ให้พิจำรณำสัง่ กำรดังนี้
69.1 ถ้ำเห็นว่ำหนังสือเรื่องใดยังไม่ควรทำลำย ให้สงั่ กำรให้เก็บหนังสือนั้นไว้จนถึงเวลำกำร
ทำลำยงวดต่อไป
69.2 ถ้ำเห็นว่ำหนังสือเรือ่ งใดควรทำลำย ให้สง่ บัญชีหนังสือขอทำลำยให้กองจดหมำยเหตุ
แห่งชำติ กรมศิลปำกร พิจำรณำก่อน เว้นแต่หนังสือประเภททีส่ ่วนรำชกำรนั้นได้ขอทำควำมตกลงกับกรม
ศิลปำกรแล้วไม่ต้องส่งไปให้พจิ ำรณำ
ข้อ 70 ให้กองจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกร พิจำรณำรำยกำรในบัญชีหนังสือขอทำลำยแล้วแจ้ง
ให้ส่วนรำชกำรทีส่ ่งบัญชีหนังสือขอทำลำยทรำบดังนี้
70.1 ถ้ำกองจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกร เห็นชอบด้วย ให้แจ้งให้ส่วนรำชกำรนั้น
ดำเนินกำรทำลำยหนังสือต่อไปได้ หำกกองจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกร ไม่แจ้งให้ทรำบอย่ำงใดภำยใน
กำหนดเวลำ 60 วัน นับแต่วันที่ส่วนรำชกำรนั้นได้สง่ เรื่องให้กองจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกร ให้ถือว่ำ
กองจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกร ได้ให้ควำมเห็นชอบแล้ว และให้ส่วนรำชกำรทำลำยหนังสือได้
70.2 ถ้ำกองจดหมำยแห่งชำติ กรมศิลปำกร เห็นว่ำหนังสือฉบับใดควำมขยำยเวลำกำรเก็บ
ไว้อย่ำงใดหรือให้เก็บไว้ตลอดไป ให้แจ้งให้ส่วนรำชกำรนั้นทรำบ และให้ส่วนรำชกำรนั้นๆ ทำกำรแก้ไขตำมทีก่ อง
จดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกร แจ้งมำ หำกหนังสือใด
กองจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกรเห็นควรให้ส่งไปเก็บไว้ที่กองจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกร ก็ให้ส่วน
รำชกำรนั้นๆปฏิบัติตำม
เพื่อประโยชน์ในกำรนี้ กองจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกร จะส่งเจ้ำหน้ำที่มำร่วม
ตรวจสอบหนังสือของส่วนรำชกำรนั้นก็ได้
หนังสือรำชกำร คือเอกสำรที่เป็นหลักฐำนในรำชกำร ได้แก่
๑) หนังสือที่มีไปมำระหว่ำงส่วนรำชกำร
2) หนังสือที่มีไปถึงหน่วยงำนอื่นที่ไม่ใช่รำชกำร หรือถึงบุคคลภำยนอก
3) หนังสือหน่วยงำนอื่นที่ไม่ใช่รำชกำร หรือบุคคลภำยนอกมำถึงรำชกำร
๔) เอกสำรทีท่ ำงรำชกำรจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐำน
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๕) เอกสำรทีท่ ำงรำชกำรจัดทำขึ้นตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
6) ข้อมูลข่ำวสำร หรือหนังสือที่ได้รับตำมระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือรำชกำร มี 6 ชนิด
๑) หนังสือภำยนอก
๒) หนังสือภำยใน
๓) หนังสือประทับตรำ
๔) หนังสือสัง่ กำร
๕) หนังสือประชำสัมพันธ์
๖) หนังสือทีเ่ จ้ำหน้ำที่ทที่ ำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐำนในรำชกำร
ตำมระเบียบฯข้อ 66-70 ได้กำหนดขั้นตอนกำรทำลำยเอกสำร ซึ่งสรุปสำระสำคัญได้ดังนี้
การสารวจเอกสารที่จะทาลาย นับจำกวันที่ 1 มกรำคม ของทุกปี ให้ส่วนรำชกำรสำรวจ
เอกสำรทีส่ ิ้นกระแสกำรใช้งำน และครบอำยุกำรเก็บรักษำ ตำมที่กฎหมำย หรือระเบียบกำหนด
ระเบียบฯข้อ 57 ได้กำหนดอำยุกำรเก็บเอกสำรไว้เป็นเกณฑ์กำรพิจำรณำโดยกว้ำงๆ ดังนี้
เอกสารทั่วไป อำยุกำรเก็บ 10 ปี
เอกสารที่ปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้วและมีสาเนาคู่ฉบับค้นได้จากที่อื่น อำยุกำรเก็บ 5 ปี
เอกสารธรรมดาที่ไม่มีความสาคัญ และเกิดขึ้นเป็นประจา อำยุกำรเก็บ 1 ปี
เอกสารที่เกี่ยวกับการเงิน อำยุกำรเก็บ 10 ปี และต้องผ่ำนกำรตรวจสอบจำกสำนักงำน
ตรวจเงินแผ่นดิน เรียบร้อยแล้ว
เอกสารที่เกี่ยวกับการเงิน ไม่ใช่เอกสารสิทธิ และไม่มีความจาเป็นต้องใช้เพื่อการ
ตรวจสอบใดๆ อำยุกำรเก็บ 5 ปี
ข้อยกเว้น

การเก็บรักษา อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี ยกเว้น
 หนังสือที่ต้องสงวนเป็นควำมลับ (ให้ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำม
ปลอดภัยแห่งชำติ หรือ ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำข้อมูลข่ำวสำรลับของทำงรำชกำร พ.ศ.2544
 หนังสือทีเ่ ป็นหลักฐำนทำงอรรถคดี สำนวนของศำล หรือ ของพนักงำนสอบสวน หรือ
กำหนดไว้พิเศษ (ให้เก็บตำมกฎหมำยและระเบียบแบบแผนไว้เป็นกำรเฉพำะ)
 หนังสือที่มีคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ ขนบธรรมเนียม จำรีต ประเพณี สถิติ รำยงำน
กำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย แผนงำน โครงกำร งบประมำณ หรือเรื่องอื่นใดในลักษณะคล้ำยๆกัน เก็บไว้
ตลอดไป โดยหอจดหมำยเหตุแห่งชำติฯ ขอเก็บหรือขอสงวนไว้
หนังสือที่เก็บจนมีอายุครบ 20 ปี จัดส่งให้สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ภายในวันที่
31 มกราคม ของปีถัดไป ยกเว้น
 หนังสือทีเ่ ป็นควำมลับ (ให้ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ
หรือระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร)
 หนังสือที่มกี ฎหมำย ข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น
 หนังสือทีห่ น่วยงำนมีควำมจำเป็นต้องเก็บ (ส่งแต่เฉพำะบัญชีให้ หอจดหมำยเหตุ
แห่งชำติฯ)
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6.2 ขั้นตอนการทาลายหนังสือราชการ
๑) ภำยใน 60 วัน หลังวันสิ้นปีปฏิทินให้หน่วยงำนสำรวจเอกสำรที่ครบอำยุกำรเก็บในบัญชีขอ
ทำลำยตำมแบบ 25 (มีตัวอย่ำง) เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมพิจำรณำ (ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือ อธิบดี
หรือผู้ที่ได้รบั มอบอำนำจกำรทำลำยเอกสำร)
2) หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้ที่ได้รบั มอบอำนำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรทำลำยเอกสำร
3) คณะกรรมกำรฯ พิจำรณำทำลำยเอกสำรตำมบัญชี (ทำลำยได้ เสนอหัวหน้ำส่วน/ทำลำยไม่ได้
ส่งคืนงำนสำรบรรณ)
4) หัวหน้ำส่วนรำชกำรพิจำรณำสัง่ กำร ถ้ำไม่เห็นด้วยกับคระกรรมกำรฯให้ขยำยเวลำเก็บ /ถ้ำเห็น
ด้วยกับคณะกรรมกำรฯ ส่งบัญชีทำลำยให้หอจดหมำยเหตุแห่งชำติฯ พิจำรณำว่ำจะขอสงวนไว้หรือไม่ (ขั้นตอน
นี้หน่วยงำนต่ำงๆ จะดำเนินกำรผิดบ่อยมำก กล่ำวคือเมือ่ หัวหน้ำส่วนรำชกำรสัง่ อนุมัติให้ทำลำยได้แล้ว
คณะกรรมกำรจะทำกำรทำลำยทันที ซึ่งเป็นกำรกระทำทีผ่ ิดระเบียบ)
5) หอจดหมำยเหตุแห่งชำติฯ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ (จะขอสงวนหรือไม่ขอสงวน)
กรณีไม่ขอสงวน
 หอจดหมำยเหตุแห่งชำติฯ จะแจ้งให้หน่วยงำนส่งเอกสำรทีข่ อสงวนไว้
 หน่วยงำนส่งเอกสำรที่ขอสงวนให้หอจดหมำยเหตุแห่งชำติฯ (ถ้ำเอกสำรไม่ครบให้ชี้แจง
เหตุผลมำด้วย)
 หอจดหมำยเหตุแห่งชำติฯ ตรวจนับเอกสำรที่ขอสงวน ถ้ำเอกสำรครบ จะแจ้งให้
หน่วยงำนทำลำยเอกสำรส่วนที่ไม่ขอสงวน ถ้ำเอกสำรไม่ครบ ให้หน่วยงำนส่งเพิ่มหรือ
ชี้แจงเหตุผล
 คณะกรรมกำรฯดำเนินกำรทำลำยเอกสำรเสร็จแล้วรำยงำนให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบ
6.3 การส่งมอบเอกสารขอสงวน
ข้อแนะนำในกำรส่งมอบเอกสำรให้หอจดหมำยเหตุแห่งชำติเฉลิมพระเกียรติฯอุบลรำชธำนี
เมื่อหน่วยงำนของท่ำนได้รบั หนังสือตอบจำกหอจดหมำยเหตุแห่งชำติเฉลิมพระเกียรติฯอุบลรำชธำนี
กรมศิลปำกร กรุณำจัดเอกสำรไปให้ โดยกำรปฏิบัติดังนี้
๑) ตรวจสอบรำยชื่อเอกสำรที่หอจดหมำยเหตุแห่งชำติเฉลิมพระเกียรติฯอุบลรำชธำนี กรม
ศิลปำกร ขอสงวนไว้ตำมระเบียบงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 ข้อ 70.2
๒) คัดเลือกเอกสำรตำมรำยกำรที่ขอสงวนไว้ กรุณำตรวจสอบให้ถูกต้อง
๓) เอกสำรที่คัดเลือกไว้ตำมข้อ 2 ทุกรำยกำร ขอให้เขียนเลขหมวดหมูห่ รือลำดับที่ตรง
ตำมบัญชีหนังสือขอทำลำยโดยเขียนไว้บนหน้ำแฟ้ม (กรณีเก็บเอกสำรเป็นแฟ้ม) หรือมุมขวำด้ำนบนของเอกสำร
แต่ละรำยกำรเนือ่ งจำกหอจดหมำยเหตุแห่งชำติเฉลิมพระเกียรติฯอุบลรำชธำนี
จะต้องดำเนินกำรตรวจสอบ
เอกสำรที่ได้รับมอบจำกท่ำนอีกครั้งว่ำถูกต้องตำมรำยกำรทีข่ อสงวนไว้หรือไม่
3.1) ตัวอย่ำงกำรเขียนหมำยเลขเอกสำรตรงตำมบัญชีที่ขอทำลำยมีดังนี้
บัญชีแผ่นที่ 5 ลาดับที่ 108
3.2) ในกรณีหน่วยงำนของท่ำนขออนุมัตทิ ำลำยเอกสำรมำพร้อมกันหลำยๆหน่วยงำนให้
ระบุเอกสำรรำยกำรนั้นเป็นเอกสำรของหน่วยงำนใด เช่น
เอกสารกองคลัง บัญชีแผ่นที่ ลาดับที่ 205
เอกสำรของแต่ละหน่วยงำนแยกไว้ต่ำงหำกอย่ำให้ปะปนกับเอกสำรของหน่วยงำนอื่นๆเพื่อ
ควำมสะดวกในกำรตรวจสอบภำยหลัง
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4) เอกสำรที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว กรุณำมัดหรือบรรจุกล่องให้เรียบร้อยเพือ่ ป้องกันกำรสูญ
หำยหรือพลัดหลงในขณะทำกำรขนย้ำย
5) ถ้ำท่ำนไม่สำมำรถจัดส่งเอกสำรบำงรำยกำรตำมที่ขอสงวนไว้แก่หอจดหมำยเหตุแห่งชำติเฉลิม
พระเกียรติฯอุบลรำชธำนี กรุณำชี้แจงเหตุผลให้ทรำบด้วย
6) กำรขนย้ำยเอกสำรไปให้หอจดหมำยแห่งชำติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลรำชธำนี ท่ำนสำมำรถทำ
ได้ดังนี้
6.1) โดย ร.ส.พ.
6.2) โดยไปรษณีย์ ส่งหอจดหมำยเหตุแห่งชำติเฉลิมพระเกียรติฯอุบลรำชธำนี
เลขที่ 74 หมู่ 10 ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000
6.3) โดยตนเอง ส่งถึงหอจดหมำยเหตุแห่งชำติเฉลิมพระเกียรติฯอุบลรำชธำนี
ถนนเลี่ยงเมือง (ทำงหลวงหมำยเลข 23 และ24) ต.แจระแม จ.อุบลรำชธำนี
7) ถ้ำมีปัญหำเรื่องกำรส่งมอบเอกสำร กรุณำติดต่อโทรศัพท์หมำยเลข 045-28522-3 โทรสำร
หมำยเลข 045-285522
6.4 ตัวอย่างเอกสารที่เกีย่ วข้องกับการทาลายเอกสารราชการ
ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติทาลายเอกสารที่ครบกาหนดอายุการเก็บ
บันทึกข้อความ
ส่วนรำชกำร งำนบริหำรทั่วไป กองกลำง มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี โทร. 3054
ที่ ศธ 0529.2.1 /
วันที่
มีนำคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติทำลำยเอกสำรที่ครบกำหนดอำยุกำรเก็บ
เรียน อธิกำรบดี
ด้วยงำนบริหำรทั่วไป กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี ได้สำรวจเอกสำรที่ครบกำหนดอำยุ
กำรเก็บเอกสำร ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 ส่วนที่ 3 กำรทำลำยข้อ
66 ปรำกฏมีเอกสำรที่สำมำรถทำลำยได้ครบกำหนดเวลำ และก่อนกำหนดเวลำ ตำมบัญชีหนังสือขอทำลำย
เอกสำรที่แนบ
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
( นำงสำวมัณฑนำ เจือบุญ )
รักษำกำรในตำแหน่งหัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป
ประธำนคณะกรรมกำรทำลำยหนังสือรำชกำร
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ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทาลาย

คำสั่งมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
ที่
/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรทำลำยหนังสือรำชกำร
----------------------------------------อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 18 มำตรำ 21 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี พ.ศ.
2533 และระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 ข้อ 67 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
กำรทำลำยหนังสือรำชกำรของงำนสำรบรรณ กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ดัง
รำยชื่อที่เสนอต่อไปนี้คือ
1. นำงสำวมัณฑนำ เจือบุญ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวกรรณิกำร์ บ่อแก้ว
กรรมกำร
3. นำยจักริน สงวนศักดิ์
กรรมกำร
4. นำยประดิษฐ์ แก้ววงษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ให้ผู้มีรำยชื่อได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.
2526
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

มกรำคม พ.ศ. 2560
(รองศำสตรำจำรย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
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ตัวอย่างการรายงานของคณะกรรมการทาลายเอกสาร

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี โทร. ๓๐๔๘
ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒/
วันที่
ธันวำคม ๒๕๖๐
เรื่อง รำยงำนผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรทำลำยเอกสำร ของงำนบริหำรทั่วไป กองกลำง
เรียน อธิกำรบดี
ตำมคำสั่งมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ที่ 3085/2559 ลงวันที่ 19 กันยำยน 2560 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรทำลำยหนังสือรำชกำร งำนบริหำรทั่วไป กองกลำง ซึ่งครบกำหนดอำยุกำรเก็ บรักษำ ปี.
พ.ศ.2554 – 2558 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมกำรทำลำยหนังสือได้ร่วมกันพิจำรณำหนังสือรำชกำรของ งำนบริหำรทั่วไป
กองกลำง ซึ่งครบกำหนดอำยุกำรเก็บรักษำ ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 เรียบร้อยแล้ว มีรำยละเอียดตำมบัญชีหนังสือขอทำลำย ดังนี้
๑. ปี พ.ศ. 2554 จำนวน 143
รำยกำร
๒. ปี พ.ศ. 2555 จำนวน 573
รำยกำร
๓. ปี พ.ศ.2556 จำนวน 1,000 รำยกำร
๔. ปี พ.ศ.2557 จำนวน 440
รำยกำร
๕. ปี พ.ศ.2558 จำนวน 1,069 รำยกำร
รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,225 รำยกำร
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำอนุมัติ และหำกเห็นชอบโปรดลงนำมหนังสือกำรทำ
ลำยหนังสือรำชกำรถึงหอจดหมำยเหตุแห่งชำติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลรำชธำนี รำยละเอียดตำมเอกสำร
ที่แนบมำพร้อมนี้
(นำงสำวมัณฑนำ เจือบุญ)
ประธำนคณะกรรมกำรฯ
(นำงสำวกรรณิกำร์ บ่อแก้ว)
กรรมกำร
(นำยศิลปชัย จงใจ )
กรรมกำร

(นำยจักริน สงวนศักดิ์ )
กรรมกำร

(นำยประดิษฐ แก้ววงษำ)
กรรมกำร
( นำยแสวง วงษ์วิทย์)
กรรมกำร
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ตัวอย่างผลการพิจารณาของคณะกรรมการทาลาย
แบบบัญชีหนังสือขอทาลาย
(ตามระเบียบข้อ 66)

แบบที่ 25

บัญชีหนังสือขอทาลาย ประจาปี ......2560
กระทรวง/ทบวง..กระทรวงศึกษาธิการ.........................
กรม มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
วันที.่ .12 มีนำคม 2560..
กอง…งำนบริหำรทั่วไป กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี
แผ่นที่
......3.....................
ลำดับ รหัส
ที่
แฟ้ม
1

บธ
3.1.3

ที่
อบ0016.3/ว
3896

ลงวันที่ เลข
เรื่อง
ทะเบียน
รับ
23
963
กำรประชุม
ส.ค.48
คณะกรรมกำร
ร่วมมือรักษษ
ควำมสงบ
เรียบร้อยตำม
ชำยแดน

กำร
พิจำรณำ

หมำยเหตุ

ไม่ควร
ทำลำย

ขยำย
เวลำเก็บ
5 ปี
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ตัวอย่างหนังสือแจ้งขออนุญาตทาลายหนังสือราชการ

ที่ ศธ 0529/ 8962

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
อำเภอวำรินชำรำบ
จังหวัดอุบลรำชธำนี 34190
12 ธันวำคม 2560

เรื่อง ขออนุญำตทำลำยหนังสือรำชกำร
เรียน หัวหน้ำหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ เฉลิมพระเกียรติฯ อุบลรำชธำนี
สิ่งทีส่ ่งมำด้วย 1. สำเนำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ
จำนวน 1 ฉบับ
2. บัญชีรำยชื่อหนังสือรำชกำรที่ขอทำลำย
จำนวน 1 ชุด
ด้วย งำนบริหำรทั่วไป กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี มีควำม
ประสงค์ขอทำลำยหนังสือรำชกำรที่อำยุครบกำรเก็บรักษำตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ
พ.ศ.2526 ส่วนที่ 3 กำรทำลำย ข้อ 66 งำนสำรบรรณ กองกลำง ขออนุญำตทำลำยหนังสือรำชกำร จำนวน
3,225 รำยกำร ซึ่งมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีได้ดำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯพิจำรณำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำดำเนินกำรในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ
( นำงจุฑำมำศ หงษ์ทอง )
รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพและสำรสนเทศ
ปฏิบัติรำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

งำนบริหำรทั่วไป กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี
โทรศัพท์ 045-353001-3 ,045-353054 โทรสำร 045-288398
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ตัวอย่างหนังสือจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี

ที่ วธ 0419.06/39

หอจดหมำยเหตุแห่งชำติฯ
74 หมู่ 10 ถ.เลี่ยงเมือง
อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี
34000
16 มกรำคม 2561

เรื่อง กำรทำลำยเอกสำรรำชกำร
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
อ้ำงถึง หนังสือมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ที่ ศธ 0529/8962 ลงวันที่ 12 ธันวำคม 2560
ตำมหนังสือทีอ่ ้ำงถึง มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี มีควำมประสงค์จะทำลำยเอกสำรตำม
รำยละเอียดที่แจ้งนั้น
หอจดหมำยเหตุแห่งชำติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลรำชธำนี สำนักศิลปำกรที่ 9 อุบลรำชธำนี
กรมศิลปำกร พิจำรณำแล้วเห็นชอบให้มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ดำเนินกำรทำลำยเอกสำรเหล่ำนั้นได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยชำนำญ ภูมลี)
นักจดหมำยเหตุชำนำญกำร
หัวหน้ำหอจดหมำยเหตุแห่งชำติเฉลิมพระเกียรติฯอุบลรำชธำนี

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

ภาคผนวก
ตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารบริหารงานบุคคล
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ที่
1
สาเนาหนังสือเวียนเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล
1.1 สาเนาหนังสือเวียนเพื่อทราบ
- สำเนำคำสัง่ แต่งตั้ง โอน
ย้ำย
- สำเนำหนังสือเวียนจำก
ส่วนรำชกำรอื่น ฯลฯ

2

1.2 สาเนาหนังสือเวียนเพื่อถือ
ปฏิบัติ
- สำเนำหนังสือเวียนจำก
ก.พ.เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีกำรเลื่อนขั้น
เงินเดือน
- สำเนำหนังสือเวียนจำก
สำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี เรื่องกำรให้
บำเหน็จควำมชอบเป็น
กรณีพิเศษ
การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก
และการคัดเลือก
2.1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการ
เอกสำรประกอบด้วย
- หนังสือขออนุมัติดำเนินกำรสอบ
- ประกำศกำรรับสมัคร
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรสอบ
- กระดำษคำตอบ

กาหนดอายุการ
เก็บ
เก็บไว้ไม่น้อย
กว่ำ 1 ปี
ทำลำยได้ตำม
ระเบียบฯ ข้อ
66-70

เหตุผล

หมายเหตุ

หอจดหมำยเหตุ
แห่งชำติขอสงวน
ต้นฉบับหนังสือเวียน
จำกหน่วยงำนเจ้ำของ
เรื่อง

หอจดหมำยเหตุ
เก็บไว้จนกว่ำจะ แห่งชำติขอสงวน
มีกำร
ต้นฉบับหนังสือเวียน
เปลี่ยนแปลง
จำกหน่วยงำนเจ้ำของ
ทำลำยได้ตำม เรื่อง
ระเบียบฯข้อ
66-70

เก็บไว้ไม่น้อย
กว่ำ 1 ปี
ทำลำยได้ตำม
ระเบียบฯ ข้อ
66-70

หำกมีกำรโต้แย้ง
สิทธิ์ผทู้ ี่เกี่ยวข้อง
ให้ดำเนินกำร
ภำยใน 1 ปีแรก
ของกำรสอบ

18
ลำดับ
ที่

ชื่อเรื่อง
- หนังสือประกำศรำยชื่อผู้มสี ิทธิ
สอบ
- แบบฟอร์มใบสมัคร
-บัญชีรวมคะแนน
- ประกำศผลสอบ
2.2 การสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อน
ระดับสูงขึ้น
เอกสำรประกอบ เช่นเดียวกับข้อ
2.1

3

หลักฐานการลงเวลามาปฏิบัติ
ราชการ
เอกสำรประกอบด้วย
- ใบลงเวลำปฏิบัติรำชกำร
ประจำวันของข้ำรำชกำร/
ลูกจ้ำงประจำ
- ใบลำประเภทต่ำงๆ

- สมุดทะเบียนสถิติวันลำ
ของข้ำรำชกำร/
ลูกจ้ำงประจำ
- รำยงำนประจำเดือน (งบ
วันลำ วันมำปฏิบัติ
รำชกำรในแต่ละเดือน
ของข้ำรำชกำร/
ลูกจ้ำงประจำ)

กาหนดอายุการ
เหตุผล
เก็บ
เก็บไว้ไม่น้อย
กว่ำ 5 ปี
ทำลำยได้ตำม ผู้ที่เข้ำมำในระบบ
ระเบียบฯข้อ
รำชกำรแล้วเมื่อมีกำร
66-70
สอบเลือ่ นระดับสอบ
เสร็จแล้วไม่จำเป็นต้อง
เก็บเอกสำรไว้นำน
เก็บไว้ไม่น้อย
กว่ำ 1 ปี
ทำลำยได้ตำม
ระเบียบฯ ข้อ
66-70
เก็บไว้ไม่น้อย
กว่ำ 5 ปี
ทำลำยได้ตำม
ระเบียบฯ ข้อ
66-70

เก็บไว้ไม่น้อย
กว่ำ 10 ปี
ทำลำยได้ตำม
ระเบียบฯข้อ
66-70

สำหรับไว้ตรวจสอบ
กรณีมีปญ
ั หำเกิดขึ้น
เช่น
- กรณีของหำย
จะได้หำ
ผู้รบั ผิดชอบ
ได้
- ปัญหำในกำร
ทำนิติกรรม
สัญญำ
- ตรวจสอบ
กรณีมีกำร
เซ็นชื่อแทน
กัน
ส่วนรำชกำรบำงแห่งมี
กำรทำนิติกรรมสัญญำ
จึงจำเป็นต้องเก็บ 10
ปี สำหรับส่วนรำชกำร
ที่ไม่มีกำรทำนิติกรรม
สัญญำ ไม่จำเป็นต้อง
เก็บถึง 10 ปี

หมายเหตุ

ลูกจ้ำงชั่วครำวไม่
ต้องเก็บ
เช่นเดียวกับ
ข้ำรำชกำร
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4

4

การลาศึกษา ฝึกอบรม
วิจัย ดูงาน ในประเทศและ
ต่างประเทศ
เก็บไว้ตลอดไป
4.1 ลาศึกษาต่อ
ภายในประเทศ เอกสาร
ประกอบด้วย
- หนังสืออนุมัติโควตำลำ
ศึกษำต่อประจำปีกำรศึกษำ
ของกระทรวงฯ(ประเภท ก)
- หนังสืออนุญำตจำกกรม
เจ้ำสังกัดให้สมัครสอบเข้ำ
ศึกษำต่อ
- หนังสือขออนุมัติลำศึกษำ
ต่อของข้ำรำชกำร
- หนังสือสัญญำผูกพัน
ข้ำรำชกำรที่ขอลำศึกษำต่อ
-สัญญำค้ำประกัน
ข้ำรำชกำรที่ขอลำศึกษำต่อ
-คำสั่งกรมเจ้ำสังกัด
อนุญำตให้ข้ำรำชกำรลำ
ศึกษำต่อ
-รำยงำนผลกำรศึกษำในแต่
ละภำคเรียน
-หนังสือรำยงำนตัวกลับเข้ำ
รับรำชกำรหลังสำเร็จ
กำรศึกษำ
- คำสั่งกรมเจ้ำสังกัดให้กลับ
ปฏิบัติรำชกำรหลังสำเร็จ
กำรศึกษำ
4.1 (ต่อ)
-สำเนำรำยงำนผลสำเร็จ
กำรศึกษำตำมหลักสูตร
พร้อมหลักฐำน Transcript
of Record
-วิทยำนิพนธ์/หรือ
ผลงำนวิจัย(กรณีศึกษำต่อ
ในระดับทีส่ ูงกว่ำปริญญำ

1. เป็น
เอกสำร
เกี่ยวข้อง
กับกำรทำ
นิติกรรม
สัญญำซึ่งมี
อำยุควำม
ทำงคดี
2. ใช้
ตรวจสอบ
อ้ำงอิง
กรณีมีกำร
ร้องเรียน
เช่นศึกษำ
ไม่จบ เป็น
ต้น

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

20
ตรี)
-สัญญำขอขยำยระยะเวลำ
กำรลำศึกษำต่อ (ในกรณีที่
ได้รับอนุมัติให้ต่ออำยุ
สัญญำขยำยเวลำศึกษำต่อ)
4.2 ลาศึกษาต่อ ณ
ต่างประเทศ เอกสาร
ประกอบด้วย
-รำยละเอียดของโครงกำร/
หลักสูตร เงื่อนไข
คุณสมบัติของผูส้ มัครรับ
ทุนกำรศึกษำ
-หนังสือ/หลักฐำนกำรตอบ
รับทุนกำรศึกษำ
-หนังสือเห็นชอบ/อนุมัติให้
ข้ำรำชกำรลำศึกษำต่อจำ
กระทรวงเจ้ำสังกัด
-หนังสือสัญญำผูกพัน
ข้ำรำชกำรผูล้ ำศึกษำต่อ
-สัญญำค้ำประกัน
ข้ำรำชกำรผูล้ ำศึกษำต่อ
4

4.2 (ต่อ)
-คำสั่งกรมเจ้ำสังกัด อนุญำตให้
ข้ำรำชกำรลำศึกษำต่อ
-รำยงำนผลผลกำรศึกษำในแต่ละ
ภำคเรียน
-หนังสือรำยงำนตัวกลับเข้ำรับ
รำชกำรหลังสำเร็จกำรศึกษำ
-คำสั่งกรมเจ้ำสังกัดให้กลับปฏิบัติ
รำชกำรหลังสำเร็จกำรศึกษำ
-รำยงำนผลสำเร็จกำรศึกษำตำม
หลักสูตรพร้อมหลักฐำน
Transcript of Record
-รำยงำนผลกำรกำรปฏิบัติกำร
วิจัย/กำรไปเจรจำธุรกิจ/กำร
ประชุมนำนำชำติ ณ ต่ำงประเทศ

ทุนประเภท 1(ข)
ได้แก่ ทุนที่ผ่ำน
กรมวิเทศสหกำร

21
ฯลฯ (กรณีลำศึกษำ ฝึกอบรม ดู
งำน วิจัย ประชุม สัมมนำ ณ
ต่ำงประเทศ โดยรับทุนประเภท
1(ข) ต้องใช้แบบฟอร์มกำรำยงำน
ตำมที่กรมวิเทศสหกำร(กำหนด)
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ที่
5
การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย ยืมตัว
ลาออก ขอกลับเข้ารับราชการ
5.1 การบรรจุแต่งตั้งผู้
สอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก/
คัดเลือก
เอกสารประกอบด้วย
-หนังสือรำยงำนตัว
-เอกสำรกำรสมัครสอบ เช่น ใบ
สมัคร คุณวุฒิกำรศึกษำ สำเนำ
ทะเบียนบ้ำน หลักฐำนกำรเปลี่ยน
ชื่อ/นำมสกุล
5.2 การเลื่อนข้าราชการดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น ในระดับควบ/
นอกระดับควบ/เลื่อนทาง
วิชาการ (ว/วช/ชช)
เอกสารประกอบด้วย
-แบบประเมินบุคคลและกำร
ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร
-เอกสำรงำนวิขัย/ผลงำนทำง
วิชำกำร

5

5.3 การโอนข้าราชการ เอกสำร
ประกอบด้วย

กาหนดอายุการ
เก็บ

เหตุผล

เก็บไว้ในแฟ้ม
ประวัติและทำลำย
พร้อมแฟ้มประวัติ

เก็บไว้ในแฟ้ม
ประวัติและทำลำย
พร้อมแฟ้มประวัติ
เก็บไว้ตลอดไป

เพื่อใช้ประโยชน์
สำหรับนักวิจัยใน
กำรศึกษำข้อมูล
และสำนักงำน ก.พ.
จะเก็บไว้ตลอดไป
เพื่อป้องกันกำร
เสนอผลงำนซ้ำ

หมายเหตุ
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- แบบคำร้องขอโอน
- สำเนำ ก.พ.7
- สำเนำบัตรประจำข้ำรำชกำร
- สำเนำคุณวุฒิกำรศึกษำ
- สำเนำทะเบียนบ้ำน
- สำเนำใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ/
นำมสกุล
5.4 การโยกย้ายข้าราชการ
เอกสำรประกอบ
- แบบคำร้องขอย้ำย
- เอกสำรกำรกำรสมัครสอบ (กรณี
ย้ำยข้ำรำชกำรที่ได้รบั วุฒิเพิม่ ขึ้น)
-หนังสือเรียกมำรำยงำนตัวเพื่อ
บรรจุแต่งตัง้ ในตำแหน่งที่สอบได้
(กรณีย้ำยข้ำรำชกำรที่ได้รบั วุฒิ
เพิ่มขึ้น)

5

เก็บไว้ในแฟ้ม
ประวัติและทำลำย
พร้อมแฟ้มประวัติ

เก็บไว้ในแฟ้ม
ประวัติและทำลำย
พร้อมแฟ้มประวัติ

5.5 การยืมตัวข้าราชการ
เอกสำรประกอบด้วย
เก็บไว้ในแฟ้ม
- หนังสือโต้ตอบระหว่ำง
หน่วยงำน/ส่วนรำชกำรที่ขอ ประวัติและทำลำย
พร้อมแฟ้มประวัติ
ยืมตัวข้ำรำชกำรมำ
ปฏิบัติงำน กับหน่วยงำน/
ส่วนรำชำรเจ้ำของอัตรำตก
ลงยินยอมให้ยืมตัว
ข้ำรำชกำร
- คำสั่งกรม
5.6 การลาออก
เอกสำรประกอบด้วย

เก็บไว้ในแฟ้ม
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- หนังสือขอลำออกจำก
รำชกำร
- คำสั่งอนุมัตกิ ำรลำออกจำก
รำชกำร

5

6

5.7การขอกลับเข้ารับราชการ
เอกสำรประกอบด้วย
- แบบฟอร์มหนังสือขอบรรจุ
กลับเข้ำรับรำชกำร
- สำเนำ ก.พ.7
- สำเนำคำสัง่ อนุญำตให้
ข้ำรำชกำรลำออกจำก
รำชกำร
- ประวัติกำรรับรำชกำรที่ผ่ำน
กำรลำออก และหนังสือ
รับรองควำมประพฤติจำก
ผู้บังคับบัญชำ ที่ดำรง
ตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำระดับ 6
- ประวัติกำรทำงำนหลังจำก
ลำออกจำกรำชกำร จนถึงวัน
ยื่นใบสมัครขอกลับเข้ำรับ
รำชกำร และหนังสือรับรอง
ควำมประพฤติ/กำรทำงำน
ขำกสถำบัน(ถ้ำมี)

ประวัติและทำลำย
พร้อมแฟ้มประวัติ

เก็บไว้ในแฟ้ม
ประวัติและ
ทำลำยพร้อมแฟ้ม
ประวัติ

การจัดทาแผนอัตรากาลัง/การ
กาหนดตาแหน่ง
เอกสำรประกอบด้วย
เก็บไว้ตลอดไป
- มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง
หลังจำกจัดทำแผน
อัตรำกำลังใหม่
- รำยละเอียดแผนงำน
แล้ว เก็บไว้ไม่น้อย
ปรับปรุงระบบงำน และ
กว่ำ 5 ปี
กำหนดตำแหน่งต่ำงๆ

เพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิง
ปฏิบัติตำมระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ
พ.ศ.2526 ข้อ 57
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- รำยละเอียดเกี่ยวกับหน้ำที่ ทำลำยได้ตำม
ระเบียบฯข้อ 66ควำมรับผิดชอบและ
ลักษณะงำนของตำแหน่ง 70
ต่ำงๆ
- รำยละเอียดแผน
อัตรำกำลังทีส่ ำนักงำน
ก.พ.อนุมัติ
7

วินัย
7.1 การดาเนินการทางวินัย
เอกสำรประกอบด้วย
-หนังสือร้องเรียน
-บันทึกควำมเห็นของ
ผู้บังคับบัญชำแต่ละระดับชั้น
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนหำข้อเท็จจริง
-รำยงำนสรุปควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรสอบสวนหำ
ข้อเท็จจริงเสนอกรม(ตำมกฎ
ก.พ.ข้อ 18)
-คำสั่งลงโทษข้ำรำชกำรทำงวินัย
หรือให้ออกจำกรำชกำร
-รำยงำนกำรลงโทษและกำร
ดำเนินกำรทำงวินัย
-หนังสืออุทธรณ์คำสัง่ ลงโทษ
ข้ำรำชกำรทำงวินัย(กรณีมกี ำร
อุทธรณ์)
-หนังสือร้องทุกข์(กรณีไม่สำมำรถ
อุทธรณ์)

7

7.2 กำรดำเนินคดีทำงศำล
7.2.1 คดีแพ่ง เอกสำร
ประกอบด้วย
-สำนวนคำฟ้อง/ร้องเรียน

กำหนดอำยุกำร
เก็บไม่เท่ำกันตำม
ควำมหนักเบำของ
ควำมผิดดังนี้
1.เรื่องร้องเรียน
ไต่สวนโดยไม่ต้อง
ตั้งกรรมกำรเก็บไว้
ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
ทำลำยได้ตำม
ระเบียบฯข้อ 6670
2.เรื่องผิดวินัยที่ไม่
ต้องอุทธรณ์เก็บไว้
ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี
3.เรื่องผิดวินัย
ร้ำยแรงภำยหลัง
กำรสอบสวนและ
พิจำรณำโทษเสร็จ
สิ้นเก็บไว้ไม่น้อย
กว่ำ 10 ปี ทำลำย
ได้ตำมระเบียบฯ
ข้อ 66-70

หลังสิ้นสุดอำยุ
ควำมบังคับคดี
เก็บไว้ไม่น้อย
กว่ำ 10 ปี

ปฏิบัติตำมระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ
พ.ศ.2526 ข้อ 57
และหนังสือสำนักงำน
ก.พ.ที่ สร 0906/ว6
ลงวันที่ 8 มิถุนำยน
2514

ปฏิบัติตำมระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยงำนสำร
บรรณ พ.ศ.2526

หอจดหมำยเหตุ
แห่งชำติจะขอ
สงวนเอกสำร
รำยกำรนีท้ ั้งหมด

อำยุควำมมี 2
ประเภท
1.อำยุควำม
ฟ้องร้อง
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กล่ำวหำผู้กระทำผิด(คู่กรณี)
รำยละเอียด ประวัติควำม
เป็นมำ มูลเหตุในกำรฟ้อง
พร้อมเอกสำรพยำนหลักฐำน
ต่ำงๆ เช่นภำพถ่ำย เทป
บันทึกเสียง สัญญำ ฯลฯ
-หนังสือมอบอำนำจให้เป็น
ผู้แทนของส่วนรำชกำรในกำร
ติดต่อประสำนงำนและ
ดำเนินคดีทำงศำล
-หมำยศำลต่ำงๆเช่น
หมำยเรียกพยำน สืบพยำน
นัดฟังผลคำพิพำกษำของศำล
ฯลฯ
-รำยงำนผลกำรพิจำรณำคดี
คำพิพำกษำของศำล
7.2.2 คดีอาญา เอกสำร
ประกอบด้วย
-เอกสำรประกอบเช่นเดียวกับ
ข้อ 7.2.1

8

ทำลำยได้ตำม
ระเบียบฯข้อ
66-70

ข้อ 57

หลังจำกคดี
สิ้นสุดแล้วเก็บไว้
ไม่น้อยกว่ำ 10
ปี ทำลำยได้ตำม
ระเบียบฯข้อ
66-70

แฟ้มประวัติข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
เอกสำรประกอบด้วย
-ข้อมูลชีวประวัติของข้ำรำชกำร
-หลักฐำนเกี่ยวกับตัวข้ำรำชกำร
เช่นกำรแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน
กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่ได้รบั
จำนวนวันลำหยุดรำชกำร ขำด
รำชกำร มำสำย ควำมสำมำรถ
พิเศษ กำรปฏิบัตริ ำชกำรพิเศษ
ฯลฯ

หลังพ้นจำก
รำชกำรแล้วเก็บ
ไว้ไม่น้อยกว่ำ
10 ปี ทำลำยได้
ตำมระเบียบฯข้อ
66-70

หลังเลิกจ้ำงแล้ว

2.อำยุควำมบังคับ
คดี
คดีแพ่งจะเกี่ยวกับ
เรื่อง
-ผิดสัญญำ/
ข้อตกลง
-ชดใช้ค่ำเสียหำย
กรณีละเมิด
-ชำระหนี้ตำม
สัญญำเช่ำ/เช่ำซื้อ
ทรัพย์สิน ฯลฯ
-ชดใช้ตำมสัญญำ
ค้ำประกัน
-ขอให้เป็นบุคคล
ล้มละลำย
-บุกรุก/รุกล้ำเขต
หวงห้ำม
หอจดหมำยเหตุ
แห่งชำติจะขอ
สงวนเอกสำร
รำยกำรนี้ตำม
ควำมสำคัญของ
คดี

ปฏิบัติตำมระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยงำนสำร
บรรณ พ.ศ.2526
ข้อ 57

ยกเว้นข้ำรำชกำร
บำงรำยที่ทำยำทมี
สิทธิ์ที่จะได้รับกำร
สงเครำะห์เป็น
พิเศษ ส่วนรำชกำร
นั้นอำจวำง
ระเบียบเก็บแฟ้ม
ประวัติข้ำรำชกำร
เกินกว่ำ 10 ปี ได้
ตำมที่เห็นสมควร
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แฟ้มประวัติลูกจ้างชั่วคราว

9

ก.พ.7
เอกสำรประกอบด้วย
-ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว
-ข้อมูลวันครบเกษียณอำยุ วัน
บรรจุเข้ำรับรำชกำร ประเภท
ข้ำรำชกำร กำรได้รบั โทษทำง
วินัย

10

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
10.1 กำรขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ มงกุฎ
ไทย เครื่องรำชอิสริยำภรณ์
ช้ำงเผือก (ให้แก่ข้ำรำชกำร/

1 ปี ทำลำยได้
ตำมระเบียบฯ
ข้อ 66-70

หลังพ้นจำก
รำชกำรแล้วเก็บไว้
ไม่น้อยกว่ำ 10 ปี
ทำลำยได้ตำม
ระเบียบฯข้อ 6670

เก็บไว้ไม่น้อย
กว่ำ 3 ปี และ
ต้องบันทึกลง
แฟ้มประวัติ

หอจดหมำยเหตุ
แห่งชำติจะขอ
สงวนไว้เฉพำะ
แฟ้มข้ำรำชกำร
ระดับ 8 ขึ้นไป
และแฟ้มประวัติ
ลูกจ้ำงที่มีควำม
ชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติตำมระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ
พ.ศ.2526 ข้อ 57

หอจดหมำยเหตุ
แห่งชำติจะขอ
สงวนไว้เฉพำะแฟ้ม
ข้ำรำชกำรระดับ 8
ขึ้นไปและแฟ้ม
ประวัติลกู จ้ำงที่มี
ควำมชำนำญกำร
พิเศษ

กำรเสนอขอ
พระรำชทำนเครื่องรำชฯ
ใด ชั้นตรำใดแก่บุคคลใด
ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ที่กำหนดในบัญชีท้ำย
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ลูกจ้ำง/ชำวต่ำงประเทศ/ผู้วำย
ชนม์) เอกสำรประกอบด้วย
-แบบบัญชีรำยชื่อบุคคลทีพ่ ึง
ได้รับกำรพิจำรณำเสนอขอ
พระรำชทำนเครื่องรำชฯ
ประจำปี (แบบน.ร.6)
-แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติ
ผลงำน/ควำมดีควำมชอบอัน
เป็นประโยชน์แก่รำชกำร/
สำธำรณชน ของบุคคลซึง่ เสนอ
ขอพระรำชทำนเครื่องรำชฯ
(แบบน.ร.3)
-แบบบัญชีแสดงจำนวนชั้นตรำ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้น
สำยสะพำย (แบบ น.ร.4)
แบบบัญชีแสดงจำนวนชั้นตรำ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นต่ำกว่ำ
สำยสะพำย (แบบ น.ร.5)
-หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมกำร
พิจำรณำตรวจสอบ และรับรอง
คุณสมบัติของบุคคล ซึ่งเสนอขอ
พระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ที่
10 -รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรอง
ฯ
-กำรขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์แก่
ข้ำรำชกำรกรณีพเิ ศษ

บุคคล
เรียบร้อยแล้ว
ทำลำยได้ตำม
ระเบียบฯข้อ
66-70

ระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
กำรขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์
(บัญชี 7 บัญชี 15)

กาหนดอายุ
เหตุผล
การเก็บ
เก็บไว้ไม่น้อย
กว่ำ 10ปี และ
ทำลำยได้ตำม
ระเบียบฯข้อ
66-70
ปฏิบัติตำมระเบียบ
สำนัก
เก็บไว้ไม่น้อย นำยกรัฐมนตรีว่ำ
10.2 การขอพระราชทาน
กว่ำ 5 ปี
ด้วยงำนสำรบรรณ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณา ทำลำยได้ตำม พ.ศ.2526 ข้อ 57
ภรณ์(ให้แก่บุคคลผู้ทา
ระเบียบฯข้อ
คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ/
66-70
หรือบริจาคทรัพย์สินเพื่อ

หมายเหตุ
หอจดหมำยเหตุแห่งชำติ
ขอสงวนเอกสำรรำยกำร
นี้ทั้งหมด
กำรเสนอขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์
ดิเรกคุณำภรณ์ ชั้นใด
ให้แก่บุคคลใด ให้เป็นไป
ตำมที่กำหนดไว้ในบัญชี
ท้ำยพระรำชกฤษฎีกำว่ำ
ด้วยกำรขอพระรำชทำน
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สาธารณประโยชน์
เอกสำรประกอบด้วย
-เอกสำรผลงำน/หรือหลักฐำนกำร
บริจำคทรัพย์สิน เช่น ใบ
อนุโมทนำบัตร หนังสือโอน
กรรมสิทธิ์ ฯลฯ
-แบบหนังสือรับรองแสดงผลงำน
(แบบ นร.1) หรือ แบบหนังสือ
รับรองแสดงรำยกำรบริจำค
ทรัพย์สิน(แบบนร.2) แล้วแต่กรณี
-หนังสือรับรองมูลค่ำแห่งทรัพย์สิน
ที่บริจำค(กรณีกำรบริจำค
ทรัพย์สินที่มิใช่เงิน)
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
กาหนดอายุการ
ที่
เก็บ
10 -หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน
รำคำทรัพย์สินที่ได้รบั บริจำค
-แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติ ผลงำน/
ควำมดีควำมชอบอันเป็นประโยชน์แก่
ข้ำรำชกำร/สำธำรณชนของบุคคลซึง่
เสนอขอพระรำชทำนเครือ่ งรำชฯ(แบบ
น.ร.3)ชั้นสำยสะพำย(แบบน.ร.4)
-แบบบัญชีแสดงจำนวนชั้นตรำ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นต่ำกว่ำ
สำยสะพำย(แบบ น.ร.5)
-แบบบัญชีรำยชื่อบุคคลทีพ่ ึงได้รบั กำร
พิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนเครือ่ ง
รำชฯประจำปี (แบบน.ร.6)
-หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำ เก็บไว้ตลอดไป
ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของ
บุคคล ซึ่งเสนอขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์
-รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรชุด
ต่ำงๆ เพื่อพิจำรณำกำรขอ
พระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์อัน
เป็นทีส่ รรเสริญยิ่งดิเรก
คุณำภรณ์ พ.ศ.2538

เหตุผล

หมายเหตุ
หอจดหมำยเหตุ
แห่งชำติขอสงวน
เอกสำรรำยกำรนี้
ทั้งหมด
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10 10.3 การขอพระราชทานเหรียญ
ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
เอกสำรประกอบด้วย
-แบบประวัติผู้ได้รบั กำรเสนอชื่อ
เพื่อพิจำรณำขอพระรำชทำน
เหรียญดุษฎีมำลำ เข็มศิลปวิทยำ
(แบบ
ร.ด.ม.1)
-แบบเสนอผลงำน เพื่อขอ
พระรำชทำนเหรียญดุษฎีมำลำเข็ม
ศิลปวิทยำ(แบบ ร.ด.ม.2)

11

12

ต้นฉบับคาสั่งต่างๆ
ตัวอย่ำงคำสั่ง เช่น
-คำสั่งบรรจุแต่งตั้งข้ำรำชกำร/
โอน/ย้ำย/ลำออก
-แต่งตั้งข้ำรำชกำรรักษำกำรใน
ตำแหน่ง/รักษำรำชกำรแทน
-แต่งตั้งคณะกรรมกำรต่ำงๆ
-อนุญำตให้ข้ำรำชกำรลำศึกษำ
ต่อ
-เลื่อนเงินเดือน
ฯลฯ
การพิจารณาความดีความชอบ
เอกสำรประกอบด้วย
-แบบฟอร์มประเมินผลกำร

เก็บไว้ไม่น้อยกว่ำ
10 ปี ทำลำยได้
ตำมระเบียบฯข้อ
66-70

ปฏิบัติตำมระเบียบ
สำนักนำยรัฐมนตรี
ว่ำด้วยงำนสำร
บรรณ พ.ศ.2526
ข้อ 57

เก็บไว้ตลอดไป

บันทึกลงใน กพ.7
แล้วเก็บไว้ไม่น้อย
กว่ำ 5 ปี ทำลำย
ได้ตำมระเบียบฯ

เหรียญดุษฎีมำลำ
เข็มศิลปวิทยำ เป็น
เหรียญซึง่ พระมหำกษ
ตริย์พระรำชทำนแก่
ทหำรตำรวจ
ข้ำรำชกำร ประชำชน
ซึ่งเป็นผูท้ รงคุณวุฒิ
ในทำงศิลปวิทยำอัน
เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง
ต่อประเทศชำติ ต้องมี
ผลงำนประกำรใด
ประกำรหนึ่งดังนี้คือ.1.คิดค้นควำมรู้
ระบบ/กรรมวิธี/หรือ
ประดิษฐ์สิ่งใหม่เป็น
ผลสำเร็จ
2.ได้แสดงให้เป็นที่
ปรำกฏว่ำมีฝมี ือและ
ชื่อเสียงยอดเยี่ยม
ในทำงศิลปวิทยำ

เฉพำะตัวคำสั่ง
เท่ำนั้นให้
หน่วยงำนเก็บเรียง
ตำมลำดับในแต่ละ
ปี

ปฏิบัติตำมระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ
พ.ศ.2526 ข้อ 57
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ปฏิบัติงำน เพื่อเลือ่ นขั้นเงินเดือน ข้อ 66-70
ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจำ

13

การประชุมคณะกรรมการต่างๆ
(กำรประชุมเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนบุคคล)
เอกสำรประกอบด้วย
-หนังสือเชิญประชุม
-ระเบียบวำระกำรประชุม
-เอกสำรประกอบกำรประชุม
-รำยงำนกำรประชุม
-บันทึกกำรประชุม
-หนังสือนำส่งรำยงำนกำรประชุม
ฯลฯ

เก็บไว้ไม่น้อยกว่ำ
5 ปี ทำลำยได้
ตำมระเบียบฯข้อ
66-70

ปฏิบัติตำมระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ
พ.ศ.2526 ข้อ 57

หอจดหมำยเหตุ
แห่งชำติจะขอ
สงวนเฉพำะ
เอกสำรกำรประชุม
ของหัวหน้ำส่วน
รำชกำร และ
หน่วยงำนเจ้ำของ
เรื่อง

ตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารการเงินและเอกสารที่เกีย่ วข้อง
ขอบเขตและควำมหมำยของคำว่ำ “หนังสือหรือเอกสำรทำงกำรเงินซึ่งมิใช่เอกสำรสิทธิ”
หนังสือหรือเอกสารทางการเงิน หมำยควำมว่ำ หนังสือหรือเอกสำรเกี่ยวกับกำรเงิน กำรจ่ำยเงินหรือ
กำรก่อหนี้ผกู พันทำงกำรเงิน
ตัวอย่าง
หนังสือหรือเอกสำรทีเ่ กี่ยวกับกำรรับเงิน ได้แก่ สำเนำหรือคูฉ่ บับใบเสร็จรับเงิน สำเนำใบสำคัญรับเงิน
สมุดคู่ฝำก คู่ฉบับฎีกำเบิกเงินจำกคลังประเภทต่ำงๆ
หนังสือหรือเอกสำรทีเ่ กี่ยวกับกำรจ่ำยเงิน ได้แก่ ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน คู่ฉบับใบนำส่งเงินรำยได้
แผ่นดิน ต้นขั้วใบนำฝำกเงินกับธนำคำรหรือคลังจังหวัด ต้นขั้วเช็ค คู่ฉบับใบนำส่งเงินกับคลังประเภทต่ำงๆ ฯลฯ
หนังสือหรือเอกสำรทีเ่ กี่ยวกับกำรก่อหนีผ้ ูกพันทำงกำรเงิน ได้แก่ สัญญำกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำง สัญญำ
แลกเปลี่ยนทรัพย์สินซึง่ ต้องจ่ำยเงินเพิม่ หนังสือหรือบันทึกกำรอนุมัติของผูม้ ีอำนำจที่ผูกพันในกำรจ่ำยเงินของ
ทำงรำชกำร สำเนำใบสั่งซื้อของส่วนรำชกำรกับสำเนำใบส่งของของผู้ขำย ฯลฯ
เอกสารสิทธิ มีควำมหมำยตำมบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑(๙) ดังนี้ “เอกสำรสิทธิ”
หมำยควำมว่ำ เอกสำรทีเ่ ป็นหลักฐำนกำรก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ
หนังสือหรือเอกสารทางการเงินซึ่งมิใช่เอกสารสิทธิ หมำยควำมว่ำ หนังสือหรือเอกสำรเกี่ยวกับกำร
รับเงิน กำรจ่ำยเงิน หรือกำรก่อหนีผ้ ูกพันทำงกำรเงินที่ไม่เป็นหลักฐำนแห่งกำรก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือ
ระงับสิทธิในทำงกำรเงิน
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หนังสือหรือเอกสำรตำมวรรคแรก ให้ควำมหมำยรวมถึงหนังสือหรือเอกสำรเกี่ยวกับกำรรับเงินกำร
จ่ำยเงินหรือกำรก่อหนีผ้ ูกพันทำงกำรเงินทีห่ มดควำมจำเป็นในกำรใช้หลักฐำนแห่งกำรก่อ เปลี่ยนแปลง โอน
สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิในทำงกำรเงินเพรำะได้มีหนังสือหรือเอกสำรอื่นที่สำมำรถนำมำอ้ำงอิงหรือทดแทนหนังสือ
หรือเอกสำรดังกล่ำวแล้ว
ตัวอย่าง
กรณีซื้อขำยที่ดิน เมื่อผูซ้ ื้อชำระรำคำที่ดินแล้ว ผู้ขำยออกใบเสร็จรับเงินให้ใบเสร็จรับเงินนี้เป็ นหนังสือ
หรือเอกสำรสิทธิทำงกำรเงิน เมื่อผูซ้ ื้อและผู้ขำยได้จดทะเบียนโอนกันถูกต้องตำมกฎหมำยแล้วใบเสร็จรับเงินก็
หมดสภำพไปเนื่องจำกหมดควำมจำเป็นเพรำะได้มีเอกสำรอืน่ คือโฉนดแทนแล้ว
หรือกรณีจ้ำงทำของ เช่น ทำสัญญำจำงเครื่องจักร เมือ่ สร้ำงเครื่องจักรแล้วเสร็จตำมสั ญญำผู้ว่ำจ้ำง
ชำระค่ำจ้ำง และผู้รบั จ้ำงออกใบเสร็จรับเงินให้ ใบเสร็จรับเงินนี้เป็นเอกสำรสิทธิทำงกำรเงินและถ้ำได้จดทะเบียน
เครื่องจักรแล้ว ใบเสร็จรับเงินนั้นก็หมดสภำพไปเนื่องจำกหมดควำมจำเป็นเพรำะมีเอกสำรอื่นคือทะเบียน
เครื่องจักรแทนเป็นต้น
ตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารการเงินและเอกสารที่เกีย่ วข้อง
ลาดับ
ชื่อเรื่อง
ที่
1
สาเนาหนังสือเวียนเกี่ยวกับการเงิน
1.1 สาเนาหนังสือเวียนเพื่อทราบ เช่น
1.1.1 สำเนำ พ.ร.บ.ให้อำนำจ
กระทรวงกำรคลังกู้เงินจำก
ต่ำงประเทศ
1.1.2 สำเนำพระรำชกำหนด เรือ่ งให้
อำนำจกระทรวงกำรคลังปรับ
โครงสร้ำงเงินกู้ต่ำงประเทศ
พ.ศ.2528 ฯลฯ
1.2 สาเนาหนังสือเวียนเพื่อถือปฏิบัติ
เช่น
1.2.1 พระรำชบัญญัตบิ ำเหน็จบำนำญ
ข้ำรำชกำร พ.ศ.2539
1.2.2 พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล
พ.ศ.2523 ฯลฯ

2

กาหนดอายุการเก็บ
ให้ส่วนรำชกำรเก็บ
รักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ 1
ปี ทำลำยได้ตำม
ระเบียบฯข้อ 66-70

ให้ส่วนรำชกำรเก็บ
รักษำไว้จนกว่ำจะมี
กำรเปลี่ยนแปลง
ทำลำยได้ตำมระเบียบ
ฯข้อ66-70
หมำยเหตุ:ระเบียบ
หมำยถึง ระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำ
ด้วยงำนสำรบรรณ
พ.ศ.2526
ระเบียบการเงินที่เกี่ยวข้องเฉพาะแต่ละ ให้ส่วนรำชกำรเก็บ
หน่วยงาน
รักษำไว้จนกว่ำจะ
2.1 ระเบียบกำรเงินตำมแผนควำม ยกเลิกระเบียบส่งหอ

หมายเหตุ
กำหนดอำยุกำรเก็บ
ตำมระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
งำนสำรบรรณ พ.ศ.
2526 ข้อ 57.5
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ร่วมมือกับต่ำงประเทศ
2.2 ระเบียบกำรเงินช่วยเหลือจำก
ต่ำงประเทศ
เอกสำรประกอบด้วย
- เหตุผลในกำรกำหนดระเบียบ
- ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
- เอกสำรกำรอนุมัตริ ะเบียบ
ลาดับ
ชื่อเรื่อง
ที่
3
การตรวจสอบภายใน เอกสำร
ประกอบด้วย
3.1 รำยงำนกำรตรวจสอบเอกสำร
ประจำปี
3.2 รำยงำนกำรตรวจสอบโครงกำร
ต่ำงๆของหน่วยงำน
4
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
เอกสำรประกอบด้วย
4.1 บัญชีจ่ำยเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจำ
4.2 สำเนำคำสัง่ บรรจุแต่งตั้ง โอนย้ำย
4.3 หลักฐำนในกำรปรับเพิม่ หรือลด
อัตรำเงินเดือน
4.4 ใบแสดงกำรเลื่อนระดับและปรับ
อัตรำ
4.5 หนังสือรับรองเงินเดือนหรือจ่ำย
4.6 หนังสือรับรองกำรเบิกเงินเดือนครั้ง
สุดท้ำย
4.7 รำยละเอียดประกอบกำรเบิกจ่ำย
เงินเดือนและค่ำจ้ำงข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง
5
หมวดค่าจ้างชั่วคราว เอกสำร
ประกอบด้วย
5.1 สำเนำคำสัง่ จ้ำง
5.2 หนังสืออนุมัติอัตรำตำแหน่ง
5.3ใบลงเวลำปฏิบัติงำน

จดหมำยเหตุแห่งชำติ

กาหนดอายุการเก็บ

หมายเหตุ

ให้ส่วนรำชกำรเก็บ
รักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ 1
ปี ทำลำยตำมระเบียบ
ฯข้อ 66-70

กำหนดอำยุกำรเก็บ
ตำมระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
งำนสำรบรรณ พ.ศ.
2526 ข้อ 57.5

ลำดับที่ 4.4-4.6สตง.
ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหำ ให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ
5 ปี เมื่อมีหนังสือหรือ
เอกสำรอื่นที่สำมำรถ
นำมำใช้อ้ำงอิงหรือ
ทดแทนหนังสือหรือ
เอกสำรดังกล่ำวแล้ว
ทำลำยตำมระเบียบฯ
ข้อ 66-70

ปฏิบัติตำมหนังสือ
กระทรวงกำรคลังที่ กค
0510/ว96 ลว.11
มิ.ย.2533

ลำดับที่ 5.1-5.3 สตง.
ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหำ ให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ
5 ปี เมื่อมีหนังสือหรือ
เอกสำรอื่นที่สำมำรถ
นำมำใช้ อ้ำงอิงหรือ
ทดแทนหนังสือหรือ

ปฏิบัติตำมหนังสือ
กระทรวงกำรคลังที่ กค
0510/ว69 ลว.11
มิถุนำยน 2533
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เอกสำรดังกล่ำวแล้ว
ทำลำยได้ตำมระเบียบ
ฯข้อ 66-70
5.4 แบบฟอร์มกำรเบิกจ่ำย
(หลักฐำนกำรจ่ำยเงิน)

6

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
6.1ค่ำตอบแทน
6.1.1บันทึกอนุมัตปิ ฏิบัติงำนนอกเวลำ
6.1.2 ใบลงเวลำกำรปฏิบัติงำน
6.1.3 หลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทน
กำรปฏิบัตงิ ำนนอกเวลำ
*เอกสำรชุดนี้จะมี 2 ฉบับ ฉบับจริงส่ง
คลังตั้งเบิกและ สตง.ตรวจสอบฉบับ
สำเนำเก็บที่หน่วยงำนผู้ขอเบิก สตง.ไม่
ตรวจสอบ
6.2 ค่าเช่าบ้าน เอกสำรประกอบด้วย
6.2.1สำเนำบรรจุข้ำรำชกำรครั้งแรก
6.2.2 หลักฐำนกำรโอน/ย้ำย
6.2.3 แบบรำยงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
6.2.4 แบบขอรับเงินค่ำเช่ำบ้ำน(แบบ
72 ก)
6.2.5 หลักฐำนกำรเช่ำ/สัญญำเช่ำซือ้
6.2.6 แบบขอเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำน
(แบบ 73 ก)
6.2.7 คำอนุมัติเบิกจ่ำย

ลำดับที่ 5.4 สตง.
ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ
10 ปี ทำลำยได้ตำม
ระเบียบฯ ข้อ 66-70
สตง.ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ
10 ปี ทำลำยได้ตำม
ระเบียบ
ฯข้อ 66-70
ฉบับสำเนำหน่วยงำนผู้
ขอเบิกเก็บไว้ไม่น้อย
กว่ำ 1 ปี ทำลำยได้
ตำมระเบียบฯข้อ 6670

กำหนดอำยุกำรเก็บ
ตำมระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
งำนสำรบรรณ พ.ศ.
2526 ข้อ 57.5

ลำดับที่ 6.2.1-6.2.5
เก็บไว้จนสิ้นสุดสัญญำ
กำรเช่ำซื้อหรือผูเ้ บิก
หมดสิทธิ์ขอเบิก สตง.
ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ
5 ปี ทำลำยได้ตำม
ระเบียบฯข้อ 66-70
ลำดับที่ 6.2.6-6.2.7
สตง.ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ

ปฏิบัติตำมหนังสือ
กระทรวงกำรคลังที่ กค
0510/ว69 ลว.11
มิถุนำยน 2533
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5 ปี เมื่อมีหนังสือหรือ
เอกสำรอื่นที่สำมำรถ
นำมำใช้อ้ำงอิงหรือ
ทดแทนหนังสือหรือ
เอกสำรดังกล่ำวแล้ว
ทำลำยได้ตำมระเบียบ
ฯข้อ 66-70
6.2.8 ใบเสร็จรับเงิน

6.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง (ค่ำใช้
สอย) เอกสำรประกอบด้วย
6.3.1 ใบขออนุมัติกำรเดินทำง
6.3.2 รำยงำนกำรเดินทำง
6.3.3 ใบแนบขอเบิกค่ำใช้จ่ำยเดินทำง
ไปรำชกำร(แบบ ๘๗๐๓)
6.3.4 ใบเสร็จรับเงิน/ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน(แบบ๑๑๑)
6.3.5 บันทึกกำรอนุมัติเบิกจ่ำย
6.4 ค่ำวัสดุ/ค่ำจ้ำงเหมำ(ค่ำใช้สอย)
เอกสำรประกอบด้วย
6.4.1 บันทึกอนุมัติขอจัดซื้อ จัดจ้ำง
6.4.2 ใบสัง่ จ้ำง/สั่งซื้อ/สัญญำจ้ำง
6.4.3 ใบตรวจรับ/ใบส่งของ/
ใบเสร็จรับเงิน
7

หมวดสาธารณูปโภค เอกสาร
ประกอบด้วย

ลำดับที่ 6.2.8 สตง.
ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ
10 ปี ทำลำยได้ตำม
ระเบียบฯข้อ 66-70
สตง.ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ
5 ปี เมื่อมีหนังสือหรือ
เอกสำรอื่นที่สำมำรถ
นำมำใช้อ้ำงอิงหรือ
ทดแทนหนังสือหรือ
เอกสำรดังกล่ำวแล้ว
ทำลำยได้ตำมระเบียบ
ฯข้อ 66-70
สตง.ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ
5 ปี เมื่อมีหนังสือหรือ
เอกสำรอื่นที่สำมำรถ
นำมำใช้อ้ำงอิงหรือ
ทดแทนหนังสือหรือ
เอกสำรดังกล่ำวแล้ว
ทำลำยได้ตำมระเบียบ
ฯข้อ 66-70

ปฏิบัติตำมหนังสือ
กระทรวงกำรคลังที่ กค
0510/ว69 ลว.11
มิถุนำยน 2533

ปฏิบัติตำมหนังสือ
กระทรวงกำรคลังที่ กค
0510/ว69 ลว.11
มิถุนำยน 2533

สตง.ตรวจสอบแล้วไม่มี ปฏิบัติตำมหนังสือ
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร กระทรวงกำรคลังที่ กค
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7.1 หลักฐำนใบแจ้งหนี้ค่ำน้ำประปำ ค่ำ
ไฟฟ้ำ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำไปรษณีย์
7.2 บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ำย
7.3 ใบเสร็จรับเงิน

8

หมวดครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
เอกสำรประกอบด้วย
8.1 รำยงำนขอซื้อ หรือจ้ำง
8.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
8.3 รำยงำนผลกำรพิจำรณำสอบรำคำ
หรือรำยงำนผลกำรประกวดรำคำ
8.4 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง,สัญญำ,แบบพิมพ์
เขียว
8.5 ใบเสร็จรับเงิน
8.6หลักฐำนกำรโอนสิทธิ์ กำรรับเงิน
8.7 ใบตรวจพัสดุหรือกำรจ้ำง
8.8 บันทึกอนุมัติกำรเบิกจ่ำย

8.9 ทะเบียนครุภัณฑ์

เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ 0510/ว69 ลว.11
5 ปี เมื่อมีหนังสือหรือ มิถุนำยน 2533
เอกสำรอื่นที่สำมำรถ
นำมำใช้อ้ำงอิงหรือ
ทดแทนหนังสือหรือ
เอกสำรดังกล่ำวแล้ว
ทำลำยได้ตำมระเบียบ
ฯข้อ 66-70

ลำดับที่ 8.1-8.6
สตง.ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้จนสิ้นสุด
โครงกำรหรือสัญญำ
เก็บต่ออีกไม่น้อยกว่ำ
10 ปี ทำลำยได้ตำม
ระเบียบฯข้อ 66-70
ลำดับที่ 8.7-8.8 สตง.
ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ
5 ปี เมื่อมีหนังสือหรือ
เอกสำรอื่นที่สำมำรถ
นำมำใช้อ้ำงอิงหรือ
ทดแทนหนังสือหรือ
เอกสำรดังกล่ำวแล้ว
ทำลำยได้ตำมระเบียบ
ฯข้อ 66-70
ให้ส่วนรำชกำรเก็บ
รักษำไว้จนกว่ำรำยกำร
ครุภัณฑ์ในทะเบียน
จำหน่ำยหมดทำลำยได้
ตำมระเบียบฯข้อ6670

เรื่องกำรก่อสร้ำง
เฉพำะเอกสำรประเภท
-แบบแปลน
-คำขออนุมัติ
-ค่ำใช้จ่ำยครบอำยุกำร
เก็บแล้วส่งหอจดหมำย
เหตุแห่งชำติ
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9

10

หมวดเงินอุดหนนุ/หมวดรายจ่ายอื่น
เอกสำรประกอบด้วย
9.1 บันทึกอนุมัติกำรเบิกจ่ำย
9.2 ใบเสร็จรับเงิน
9.3ใบแจ้งหนี้ตำมระเภทรำยจ่ำย

ลำดับที่ 9.1-9.3 สตง.
ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ
5 ปี เมื่อมีหนังสือหรือ
เอกสำรอื่นที่สำมำรถ
นำมำใช้อ้ำงอิงหรือ
ทดแทนหนังสือหรือ
เอกสำรดังกล่ำวแล้ว
ทำลำยได้ตำมระเบียบ
ฯข้อ 66-70

ลำดับที่ 9.4 สตง.
9.4 เอกสำรโครงกำรพิเศษ
ตรวจสอบแล้วไม่มี
(เอกสำรประกอบด้วย โครงกำร เอกสำร ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
กำรเงินฯ)
เก็บรักษำไว้จนสิ้นสุด
โครงกำรแล้วเก็บต่ออีก
ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ส่งหอ
จดหมำยเหตุแห่งชำติ
หมวดเงินงบกลาง
เอกสำรประกอบด้วย
ลำดับที่ 10.1-10.2
10.1 เงินสำรองจ่ำยฉุกเฉิน
สตง.ตรวจสอบแล้วไม่มี
10.2 เงินพัฒนำจังหวัด
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ
5 ปี เมื่อมีหนังสือหรือ
เอกสำรอื่นที่สำมำรถ
นำมำใช้อ้ำงอิงหรือ
ทดแทนหนังสือหรือ
เอกสำรดังกล่ำวแล้ว
ทำลำยได้ตำมระเบียบ
ฯข้อ 66-70
10.3 สำเนำโครงกำร

ลำดับที่ 10.3 สตง.
ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ
5 ปี ส่งหอจดหมำย

ปฏิบัติตำมหนังสือ
กระทรวงกำรคลังที่ กค
0510/ว69 ลว.11
มิถุนำยน 2533

ปฏิบัติตำมหนังสือ
กระทรวงกำรคลังที่ กค
0510/ว69 ลว.11
มิถุนำยน 2533
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เหตุแห่งชำติ
10.4 ค่ำรักษำพยำบำล
10.5 เงินช่วยเหลือบุตร
10.6 เงินช่วยกำรศึกษำบุตร
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เอกสารทางบัญชี เอกสำรประกอบด้วย
11.1สมุดบัญชีเงินสด(แบบ๒๑๐๑)
11.2 สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร
(แบบ๒๑๐๒)
11.3 สมุดบัญชีเงินแยกประเภท
11.4 ใบโอน (สมุดรำยวัน)
11.5 บัญชีเงินรำยได้แผ่นดิน (แบบ
๓๐๐๖)
11.6 บัญชีเงินรำยได้แผ่นดินนำส่งคลัง
(แบบ ๓๐๐๗)
11.7 บัญชีลูกหนี้เงินยืมรำชกำร
11.8 บัญชีลูกหนี้เงินทดรองรำชกำร
11.9 บัญชีใบสำคัญเงินทดรองรำชกำร
11.10 บัญชีลกู หนีเ้ งินทดแทนรำชกำร
เอกสารประเภททะเบียน เอกสำร
ประกอบด้วย
12.1 ทะเบียนคุมงบประมำณรำยจ่ำย
(แบบ ๒๑๒๑)
12.2. ทะเบียนคุมฎีกำเบิกจ่ำยเงิน

ลำดับที่ 10.4-10.6
สตง.ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ
5 ปี เมื่อมีหนังสือหรือ
เอกสำรอื่นที่สำมำรถ
นำมำใช้อ้ำงอิงหรือ
ทดแทนหนังสือหรือ
เอกสำรดังกล่ำวแล้ว
ทำลำยได้ตำมระเบียบ
ฯข้อ 66-70

ให้ส่วนรำชกำรเก็บ
รักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ
10 ปี ทำลำยได้ตำม
ระเบียบฯข้อ 66-70

ให้รำชกำรเก็บรักษำไว้
ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี
ทำลำยได้ตำมระเบียบ

ลำดับที่ 10.4-10.6
เอกสำรมี 2 ประเภท
คือ 1.เอกสำรประเภท
ฎีกำ(คำขอเบิกเงิน
หลักฐำนกำรเบิกจ่ำย
ทำลำยตำมอำยุที่
กำหนดในตำรำงนี)้
2.เอกสำรประกอบกำร
ตรวจสอบกำรขอใช้
สิทธิ์ให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำจนกว่ำผู้ขอ
เบิกหมดสิทธิ์เบิกไม่
น้อยกว่ำ 5 ปี ทำลำย
ได้ตำมระเบียบฯข้อ
66-70
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12.3 ทะเบียนรำยจ่ำยเงินตำม
แผนงำน/ตำมโครงกำร (แบบ ๒๑๒๑)
12.4 ทะเบียนรำยจ่ำยเงินงบกลำง
12.5 ทะเบียนคุมเงินทดรองรำชกำร
12.6 ทะเบียนคุมหลักฐำนขอเบิก
12.7 ทะเบียนเช็ค
รายงานการเงิน เอกสำรประกอบด้วย
13.1 รำยงำนเงินคงเหลือประจำวัน ณ
วันสิ้นเดือน
13.2 รำยงำนแยกประเภททั่วไป
13.3 รำยงำนฐำนะเงินงบประมำณ
รำยจ่ำย
13.4 รำยงำนเงินรำยจ่ำยงบกลำง
13.5 งบเทียบยอดเงินฝำกธนำคำร ณ
วันสิ้นเดือน
13.6 รำยงำนลูกหนีเ้ งินทดรองรำชกำร,
ใบสำคัญเงินทดรองรำชกำร
13.7 รำยงำนลูกหนีเ้ งินยืมทดรอง
รำชกำร รำยงำนลูกหนี้เงินนอก
งบประมำณ

ฯข้อ 66-70

ลำดับที่ 13.1-13.7
สตง.ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ
5 ปี ทำลำยได้ตำม
ระเบียบฯข้อ 66-70

ลำดับที่ 13.8-13.10
13.8 รำยงำนเงินนอกงบประมำณ สตง.ตรวจสอบแล้วไม่มี
13.9 รำยงำนเงินรำยได้แผ่นดิน
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
13.10 รำยงำนรำยจ่ำยตำมแผนงำน/ เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ
งำน/โครงกำร
5 ปี ส่งหอจดหมำย
เหตุแห่งชำติ
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ลำดับที่ 14.1-14.4
เอกสารประกอบการบันทึกรายการทาง สตง.ตรวจสอบแล้วไม่มี
บัญชี
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
14.1 สำเนำฎีกำเงินนอกงบประมำณ เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ
,เงินนอกงบประมำณ
5 ปี เมื่อมีหนังสือหรือ
14.2 สำเนำใบนำส่งเงินนอก
เอกสำรอื่นที่สำมำรถ
งบประมำณหรือเงินเบิกเกินส่งคืน
นำมำอ้ำงอิงหรือ
14.3 ใบนำส่งหรือใบเสร็จรับเงิน
ทดแทนหนังสือหรือ
14.4 ใบนำส่งเงินรำยได้แผ่นดิน นำส่ง เอกสำรดังกล่ำวแล้ว
คลัง
ทำลำยได้ตำมระเบียบ

ปฏิบัติตำมหนังสือ
กระทรวงกำรคลังที่ กค
0510/ว69 ลงวันที่
11 มิ.ย.2533
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ฯข้อ 66-70

14.5 สมุดต้นขั้วเช็ค *
14.6 สมุดเงินยืม
14.7 สมุดคู่มือวำงฎีกำเบิกเงินคงคลัง
(แบบ๘๖๐๑)
14.8 ต้นขั้วบัตร*
14.9 สมุดเงินฝำกธนำคำร
15

หมวดงบประมาณ
เอกสำรประกอบด้วย
15.1 พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี
15.2 ระเบียบงบประมำณ
15.3 หลักฐำนกำรโอนและขออนุมัติ
เงินประจำงวด
15.4 เอกสำรกำรขออนุมัตเิ งินประจำ
งวด

15.5 คำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี เสนอสำนักงบประมำณ
15.6 คำขอแปรญัญติและคำชี้แจง
ประกอบ
15.7 หนังสือตอบจำกสำนัก
งบประมำณ
15.8 ร่ำงคำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี
15.9 หนังสือตอบขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมำณประจำปี

ลำดับที่ 14.5-14.9
สตง.ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหำให้ส่วนรำชกำร
เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ
10 ปี ทำลำยได้ตำม
ระเบียบฯข้อ 66-70

ลำดับที่ 15.1-15.2
ให้ส่วนรำชกำรเก็บ
รักษำไว้จนกว่ำจะมี
กำรเปลี่ยนแปลง
ทำลำยได้ตำมระเบียบ
ฯข้อ 66-70 ลำดับที่
15.3-15.4 ให้ส่วน
รำชกำรเก็บรักษำไว้ไม่
น้อยกว่ำ 5 ปี ทำลำย
ได้ตำมระเบียบฯข้อ
66-70
ลำดับที่ 15.5-15.9
ให้ส่วนรำชกำรเก็บ
รักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ 5
ปี ส่งหอจดหมำยเหตุ
แห่งชำติ
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.ศ.๒๕๒๖
๕๗.๕
๑.๕ เ
ะเ ี

ะเภ

๑.๕.๑
๑.๕.๒
๑.๕.๙

๑๐ ี
ๆ

ฐ
.ศ.๒๕๒๖
๕๗.๕

หมวด ๒

พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี
คาสั่ง ข้อบังคับ ระเบียบ กฎ ประกาศ

หมวดเอกสาร
๑.๒ พระราชบัญญัติ
พระราชกาหนด
พระราชกฤษฎีกา
๒.๒ มติคณะรัฐมนตรี
๒.๓ คาสั่งต่างๆ

ชื่อแฟ้มเอกสาร
๒.๑.๑ พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี
๒.๑.๒ พระรำชบัญญัติอื่นๆ
๒.๑.๓ พระรำชกำหนด
๒.๑.๔ พระรำชกฤษฏีกำ
๒.๒.๑ มติคณะรัฐมนตรี

๒.๓.๑ คำสัง่ ทบวงมหำวิทยำลัย/สกอ.
๒.๓.๒ คำสัง่ สภำมหำวิทยำลัย
๒.๓.๓ คำสัง่ มหำวิทยำลัย** หมำยถึง
คำสั่งทีห่ น่วยงำนคุมออกเลข
๒.๓.๔ คำสัง่ คณะ/หน่วยงำน
๒.๓.๕ คำสัง่ จำกหน่วยงำนภำยนอก
๒.๔ ข้อบังคับ ระเบียบ ๒.๔.๑ ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัย
กฎ
๒.๔.๒ ข้อบังคับมหำวิทยำลัย

กาหนดอายุการ
จัดเก็บ
เก็บที่หน่วยงำน
จนกว่ำจะมีกำร
เปลี่ยนแปลงแล้ว
ส่งมอบงำน
จดหมำยเหตุ
เก็บที่หน่วยงำน ๒
ปี แล้วขอทำลำย
เก็บที่หน่วยงำน
จนกว่ำจะมีกำร
เปลี่ยนแปลงแล้ว
ส่งมอบงำน
จดหมำยเหตุ
เก็บที่หน่วยงำน
จนกว่ำจะมีกำร

หมายเหตุ
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๒.๕ ประกาศ

หมวด ๓

๒.๔.๓ ระเบียบมหำวิทยำลัย
๒.๔.๔ ข้อบังคับ ระเบียบ คู่มือและกฎ
อื่นๆ
๒.๕.๑ ประกำศทบวงมหำวิทยำลัย/สกอ.
๒.๕.๒ ประกำศสภำมหำวิทยำลัย
๒.๕.๓ ประกำศจำกหน่วยงำนภำยนอก

เปลี่ยนแปลงแล้ว
ส่งมอบงำน
จดหมำยเหตุ
เก็บที่หน่วยงำน
จนกว่ำจะมีกำร
เปลี่ยนแปลงแล้ว
ส่งมอบงำน
จดหมำยเหตุ

ชื่อแฟ้มเอกสาร

กาหนดอายุการ
จัดเก็บ
เก็บที่หน่วยงำน ๑
ปี
แล้วขอทำลำย

โต้ตอบ

หมวดเอกสาร
๓.๑ โต้ตอบทั่วไป

๓.๑.๑ ตอบขอบคุณ /แสดงควำมยินดี
๓.๑.๒ ขอควำมอนุเครำะห์
๓.๑.๓ เชิญร่วมงำน/ส่งรำยชื่อร่วมงำน
๓.๑.๔ สำเนำหนังสือภำยนอก**
๓.๑.๕ หนังสือภำยใน(บันทึกระหว่ำง
หน่วยงำน)
๓.๑.๖ กำรขอใช้บริกำร
๓.๑.๗ ทะเบียนหนังสือรับ **
๓.๑.๘ ทะเบียนหนังสือส่ง**
๓.๑.๙ ทะเบียนออกเลขที่คำสัง่ **

หมายเหตุ แฟ้ม
๓.๑.๗ ,
๓.๑.๘,๓.๑.๙ เก็บ
ที่หน่วยงำน ๑๐ ปี
แล้วส่งมอบงำน
จดหมำยเหตุ

๓.๒ ขอความร่วมมือ

๓.๒.๑ ขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน
ภำยใน
๓.๒.๒ หน่วยงำนภำยนอกขอควำม
ร่วมมือ
-กำรจัดงำนทั่วไป/ขอรับบริจำค
สิ่งของ/ตรวจเยี่ยม/ดูงำน/ขอใช้สถำนที่

เก็บที่หน่วยงำน ๑
ปี แล้วขอทำลำย

๓.๔ หนังสือเวียน เพื่อ
ทราบ/เพื่อถือปฏิบัติ

๓.๔.๑ หนังสือเวียนจำกภำยนอก
๓.๔.๒ หนังสือเวียนภำยใน

เก็บที่หน่วยงำน ๑
ปี แล้วขอทำลำย

หมวด ๔

หมายเหตุ

บริหารทั่วไป

หมวดเอกสาร

ชื่อแฟ้มเอกสาร

๔.๑ การจัดตั้งการแบ่ง ๔.๑.๑ ประวัติกำรจัดตั้ง
ส่วนงาน หน้าที่ ความ ๔.๑.๒ กำรแบ่งส่วนรำชกำรและหน้ำที่

กาหนดอายุการ
จัดเก็บ
เก็บที่หน่วยงำน ๕
ปี แล้วส่งมอบงำน

หมายเหตุ
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รับผิดชอบ

ควำมรับผิดชอบ
๔.๑.๓ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
๔.๒ รักษาราชการแทน ๔.๒.๑ กำรมอบอำนำจผู้รกั ษำกำรแทน
/การมอบหมายงาน
๔.๒.๒ กำรส่งมอบงำนในหน้ำที่

หมวด ๕

เก็บที่หน่วยงำน ๕ บันทึก
ปีแล้วส่งหอ
ข้อควำมมอบ
จดหมำยเหตุ
อำนำจ กรณี
มีกำร
ออกเป็น
คำสั่งให้
จัดเก็บใน
หมวดที่ 2.3
คำสั่งต่ำงๆ

บริหารงานบุคคล

หมวดเอกสาร

ชื่อแฟ้มเอกสาร

๕.๑ ระเบียบ
บริหารงานบุคคล

๕.๑.๑ ระเบียบทั่วไป
๕.๑.๒ ระเบียบกำรลำ

๕.๕ การบรรจุแต่งตั้ง
ถอดถอน
๕.๗ การลา

๕.๕.๑ กำรบรรจุเข้ำรับรำชกำร/
ปฏิบัติงำน
๕.๕.๒ แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำร
บริหำร
๕.๗.๑ กำรลำ
๕.๗.๑.๑ ลำป่วย/ลำกิจ
๕.๗.๑.๓ ลำพักผ่อน
๕.๗.๑.๗ สรุปสถิติกำรลำ
๕.๗.๒ ลำออก

๕.๑๒ ประเมินผล
บุคลากร
๕.๑๓ สถิติการ
ปฏิบัติงาน

๕.๑๒.๑ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ประจำปี
๕.๑๓.๑ สถิติกำรมำปฏิบัตงิ ำน
(ใบลงเวลำ)

หมวด ๖

จดหมำยเหตุ

กาหนดอายุการ
จัดเก็บ
เก็บถำวรที่
หน่วยงำน จนกว่ำ
จะมีกำร
เปลี่ยนแปลง
เก็บที่หน่วยงำน ๒
ปีแล้วขอทำลำย

หมายเหตุ

เก็บที่หน่วยงำน ๒
ปีแล้วขอทำลำย

เก็บที่หน่วยงำน ๒
ปีแล้วขอทำลำย
เก็บที่หน่วยงำน ๕
ปีแล้วขอทำลำย

การประชุม

หมวดเอกสาร

ชื่อแฟ้มเอกสาร

กาหนดอายุการ
จัดเก็บ

หมายเหตุ
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๖.๑ ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย

๖.๑.๒ ประชุมผูบ้ ริหำรมหำวิทยำลัย

ชุดของเลขำนุกำร
กำรประชุม เก็บที่
หน่วยงำน ๑๐ ปี
แล้วส่งมอบหอ
จดหมำยเหตุ

๖.๒ ประชุม
๖.๒.๑ ประชุมกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร
คณะกรรมการภายนอก มหำวิทยำลัย

ชุดของเลขำนุกำร
กำรประชุม เก็บที่
หน่วยงำน ๑๐ ปี
แล้วส่งมอบหอ
จดหมำยเหตุ

๖.๓ ประชุมอื่นๆ

ชุดของเลขำนุกำร
กำรประชุม เก็บที่
หน่วยงำน ๑๐ ปี
แล้วส่งมอบหอ
จดหมำยเหตุ

หมวด ๗

๖.๓.๑ ประชุมกองกลำง

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

การพัฒนาบุคลากร

หมวดเอกสาร

ชื่อแฟ้มเอกสาร

๗.๒ ฝึกอบรม/สัมมนา/ ๗.๒.๑ ฝึกอบรมภำยในประเทศ
ศึกษาดูงาน
๗.๒.๓ สัมมนำภำยในประเทศ
๗.๒.๔ ฝึกอบรมต่ำงประเทศ
๗.๓ เชิญสอน/เชิญ

๗.๓.๑ เชิญสอน เชิญบรรยำย วิทยำกร

กาหนดอายุการ
จัดเก็บ
เก็บที่หน่วยงำน ๑
ปี แล้วขอทำลำย
เก็บที่หน่วยงำน ๑

หมายเหตุ
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บรรยาย /วิทยากร

หมวด ๘

ปี แล้วขอทำลำย

วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หมวดเอกสาร

ชื่อแฟ้มเอกสาร

๘.๑ ระเบียบต่างๆ
เกี่ยวกับพัสดุ

๘.๑.๑ ระเบียบพัสดุ กำรปฏิบัติตำม
ข้อกำหนด

๘.๒ วัสดุ ครุภัณฑ์

๘.๒.๑ บัญชี/ทะเบียน /ครุภัณฑ์
๘.๒.๒ รำยงำนกำรตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี
๘.๒.๓ ประวัติครุภัณฑ์(แยกแต่ละ
รำยกำร)
๘.๒.๔ กำรจัดหำพัสดุ (จัดซื้อ จัดจ้ำง)
๘.๒.๖ กำรขอเบิกพัสดุ (แบบฟอร์มใบ
เบิก)

หมวด ๙

หมายเหตุ

กาหนดอายุการ
จัดเก็บ
เก็บที่หน่วยงำน ๒
ปี แล้วส่งมอบหอ

หมายเหตุ

รายงาน สถิติ และแบบสอบถาม

หมวดเอกสาร
๙.๑ รายงาน

กาหนดอายุการ
จัดเก็บ
เก็บที่หน่วยงำน
จนกว่ำจะมีกำร
เปลี่ยนแปลงแล้ว
ส่งมอบหอ
จดหมำยเหตุ
๘.๒.๑ เก็บที่
หน่วยงำน
ตลอดไป
๘.๒.๒ เก็บที่
หน่วยงำน ๑ ปี
แล้วขอทำลำย
๘.๒.๓ เก็บที่
หน่วยงำนจนกว่ำ
ครุภัณฑ์จะ
จำหน่ำยออกและ
เก็บต่ออีก ๑ ปี
แล้วขอทำลำย
๘.๒.๔ เก็บที่
หน่วยงำน ๑๐ปี
เมื่อผ่ำนกำร
ตรวจสอบจำก
สตง.เรียบร้อยแล้ว
ขอทำลำย
๘.๒.๖ เก็บที่
หน่วยงำน ๑ ปี
แล้วขอทำลำย

ชื่อแฟ้มเอกสาร
๙.๑.๑ รำยงำนประจำปี
๙.๑.๒ รำยงำนเพื่อกำรประกันคุณภำพ
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๙.๒ สถิติ

๙.๓ แบบสอบถาม

๙.๑.๓ รำยงำนอื่นๆ
๙.๒.๑ สถิตทิ ั่วไป ที่หน่วยงำนจัดทำขึ้น
๙.๒.๒ สถิตทิ ั่วไป ที่เวียนเพื่อทรำบ
๙.๒.๓ ข้อมูลสถิติ เพือ่ งำนประกัน
คุณภำพ
๙.๓.๑ แบบสอบถำมเรื่องต่ำงๆ

จดหมำยเหตุ
เก็บที่หน่วยงำน ๑
ปี แล้วขอทำลำย
เก็บที่หน่วยงำน ๑
ปี แล้วขอทำลำย

หมวด ๑๐ แผนงาน โครงการ งานวิจัย
หมวดเอกสาร
๑๐.๑ แผนงาน แผน
แม่บท
๑๐.๒ โครงการ

ชื่อแฟ้มเอกสาร

กาหนดอายุการ
จัดเก็บ
๑๐.๑.๑ แผนปฏิบัติงำนภำยในหน่วยงำน เก็บที่หน่วยงำน ๕
ต่ำงๆทำส่งกองแผน
ปี แล้วส่งมอบหอ
๑๐.๑.๒ แผนงำนทั่วไป
จดหมำยเหตุ
๑๐.๒.๔ โครงกำรของหน่วยงำน คณะ/
สำนัก
๑๐.๒.๔.๑ โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่
ชุมชน
๑๐.๒.๔.๒ โครงกำรทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
๑๐.๒.๔.๓ โครงกำรอื่นๆ

หมายเหตุ

หลังเสร็จสิ้น
โครงกำร ๕ ปี
แล้วขอทำลำย

หมวด ๑๓ พิธีการต่างๆ
หมวดเอกสาร

ชื่อแฟ้มเอกสาร

๑๓.๑ พิธีประจา

๑๓.๑.๑ พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร
๑๓.๑.๒ พิธีวันสถำปนำมหำวิทยำลัย

๑๓.๒ พิธีสาคัญ

๑๓.๒.๑ กำรร่วมงำนพิธีต่ำงๆ

๑๓.๓ พิธีทั่วไป

๑๓.๓.๑ กิจกรรมอื่นๆ

กาหนดอายุการ
จัดเก็บ
เก็บที่หน่วยงำน ๑
ปี แล้วขอทำลำย

หมายเหตุ

เก็บที่หน่วยงำน ๑
ปี แล้วขอทำลำย
เก็บที่หน่วยงำน ๑
ปี แล้วขอทำลำย

หมวด ๑๔ การควบคุมภายใน
หมวดเอกสาร

ชื่อแฟ้มเอกสาร

กาหนดอายุการ

หมายเหตุ
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๑๔.๑ การควบคุม
ภายใน

๑๔.๑.๑ กำรจัดวำงระบบกำรควบคุม
ระดับมหำวิทยำลัย/หน่วยงำน

จัดเก็บ
เก็บที่หน่วยงำน ๑
ปี แล้วขอทำลำย

หมวด ๑๕ มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
หมวดเอกสาร

ชื่อแฟ้มเอกสาร

๑๕.๑.๑ ระเบียบ คาสั่ง ๑๕.๑.๑ ระเบียบมหำวิทยำลัยต่ำงๆเพือ่
เตรียมกำรเป็นมหำวิทยำลัยในกำกับ
๑๕.๑.๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
อำนวยกำรและคณะทำงำนมหำวิทยำลัย
ในกำกับ
๑๕.๓ การเตรียมการ ๑๕.๓.๑ เตรียมกำรเป็นมหำวิทยำลัยใน
เป็นมหาวิทยาลัยใน
กำกับ
กากับของรัฐ เอกสารดู
งาน

กาหนดอายุการ
จัดเก็บ
เก็บที่หน่วยงำน ๕
ปี แล้วส่งมอบหอ
จดหมำยเหตุ

หมายเหตุ

เก็บที่หน่วยงำน ๕
ปี แล้วส่งมอบหอ
จดหมำยเหตุ

เอกสารอ้างอิง
1.ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิม่ เติม 2548
2.กฎหมำยและระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกำรทำลำยหนังสือรำชกำร กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม
3.เอกสำรแนะนำหอจดหมำยเหตุแห่งชำติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำม
มกุฎรำชกุมำร อุบลรำชธำนี

