คู่มือการจัดเก็บเอกสารและการทาลายเอกสาร

ฝ่ายสารบรรณ ส่วนอานวยการ
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

การจัดเก็บเอกสาร
การจัดเก็บเอกสารเป็นสาระสาคัญอย่างหนึ่ง ที่จะสนับสนุนการดาเนินงานของภายในหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ เพราะเอกสารหรือหนังสือราชการมีการจัดทาขึ้นเป็นจานวนมาก และมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
ตลอดเวลา ซึ่งเอกสารเหล่านั้นมีความสาคัญต่อการบริหารงาน จึงจาเป็นต้องมีการจัดเก็บให้เป็นระบบ ระเบียบ
เรียบร้อยและสามารถค้นหาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันความต้องการใช้งาน
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ได้กล่าวถึงงานสารบรรณว่า
หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทา การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึง
การทาลาย หนังสือราชการ แบ่งออกได้เป็น 6 ชนิด ได้แก่ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา
หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ และหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
ความหมายของเอกสาร
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 อธิบายความหมายไว้ว่า “เอกสาร หมายถึง
หนังสือที่เป็นหลักฐาน กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้ทาให้ปรากฏความหมายด้วย ตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือ
แบบแผนอย่างอื่น จะเป็นโดยวิธีพิมพ์ ถ่ายภาพ หรือวิธีอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้น”
พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 “เอกสาร” หมายความว่า กระดาษหรือ
วัตถุที่ทาให้ปรากฏความหมายในรูปแบบอักษร สัญลักษณ์ ภาพ หรือเสียง และให้หมายความรวมถึงการบันทึก
บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออื่นใดด้วย
“หนังสือ” หมายความว่า หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
“อิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิ ธีการทางแสง วิธีการ
ทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ต่างๆ
“ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่าน
ระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สานักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ
ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือในต่างประเทศ และให้
หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการ ให้ปฏิบัติงานในเรื่อง
ใดๆ และให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทางาน หรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน
ความสาคัญของเอกสาร
เอกสารเป็นทรัพยากรขององค์กรที่สาคัญทั้งต่อองค์กร ต่อบุคคล และต่อสังคม ในด้านต่างๆ
ดังนี้
1. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. เป็นหลักฐานแสดงภารกิจ ประวัติ พัฒนาการในการดาเนินงาน และการวางแผนพัฒนา
หน่วยงาน
3. เป็นหลักฐานอ้างอิงในการคุ้มครองสิทธิของหน่วยงานและบุคคล
4. เป็นหลักฐานการดาเนินภารกิจและกิจกรรมของหน่วยงาน และเป็นพยานเอกสารที่แสดง
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานที่ประขาชนสามารถตรวจสอบได้
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5. เป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (primary sources) สาหรับการศึกษาค้นคว้าและวิจัยในด้านต่างๆ
เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
6. เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ประเภทของเอกสาร
เอกสารของหน่วยงานหนึ่งๆ สามารถจาแนกประเภทได้หลายลักษณะ โดยพิจารณาจากวัตถุ
ประสงค์ของการจัดกลุ่ม ดังนี้
1. แบ่งตามลักษณะทางกายภาพ สามารถจาแนกได้เป็น
- เอกสารประเภทลายลักษณ์อักษร คือ เอกสารที่สื่อข้อความเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่า
จะเขียนด้วยมือ หรือพิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์ลงบนวัสดุรูปแบบต่างๆ เช่น ใบบอก สารตรา หนังสือโต้ตอบ
เอกสารการประชุม เป็นต้น
- เอกสารประเภทโสตทัศนวัสดุ คือ เอกสารที่สื่อโดยเสียงหรือภาพ เช่น ภาพถ่าย วีดีทัศน์
เทปเสียง โปสเตอร์ บัตรอวยพร
- เอกสารประเภทแผนที่ แผนผัง
- เอกสารประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ คือ เอกสารที่บันทึกข้อมูลและค้นคืนด้วยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
2. แบ่งตามลักษณะขององค์กร
- เอกสารหน่วยงานของรัฐ ได้แก่
1) หนังสือภายนอก
2) หนังสือภายใน
3) หนังสือประทับตรา
4) หนังสือสั่งการ
5) หนังสือประชาสัมพันธ์
6) หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
- เอกสารหน่วยงานภาคเอกชน โดยทั่วไปประกอบด้วยบันทึก รายงานสั้น จดหมายธุรกิจ
จดหมายแสดงไมตรีจิต เอกสารการประชุม เอกสารประชาสัมพันธ์
3. แบ่งตามความสาคัญ สามารถจาแนกได้เป็น
- เอกสารที่ไม่สาคัญ คือ เอกสารที่ได้รับมาแต่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจ หรือกิจกรรมหลัก
โดยตรงของหน่วยงานนั้นๆ เช่น จดหมายประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กร
- เอกสารที่มีประโยชน์ คือ เอกสารที่จัดทาขึ้นหรือรับไว้ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง หรือช่วงระยะใดระยะหนึ่ง เมื่อใช้เสร็จแล้วก็หมดความสาคัญ เช่น บันทึกขอใช้ห้องประชุม
- เอกสารที่สาคัญ คือ เอกสารที่จัดทาขึ้นหรือรับไว้ เพื่อใช้ในการดาเนินกิจกรรมตามหน้าที่
และเพื่อเป็นหลักฐานการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ
- เอกสารสาคัญที่สุด คือ เอกสารที่ได้จัดทาขึ้นและใช้ในการดาเนินงานที่มีความสาคัญต่อ
การปฏิบั ติงานและการบริ ห ารหน่ ว ยงาน เป็นเอกสารการเงิน เอกสารทางกฎหมาย และมีผ ลในการเป็น
พยานหลักฐาน
4. แบ่งตามวงจรชีวิตของเอกสารหรือกระแสการใช้
เอกสารที่ผลิตขึ้นหรือได้รับมาจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน แต่ละชิ้นมี
ลักษณะและระยะเวลาของการปฏิบัติงานไม่เท่ากัน เอกสารบางชนิดมีอายุการใช้งานเพียงระยะสั้นๆ บางชนิดเป็น
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เอกสารสาคัญที่สมควรเก็บตลอดไป กระบวนการของเอกสารที่เริ่มจากการผลิต การจัดเก็บ และการทาลายนี้
เรียกว่า “วงจรชีวิตของเอกสาร” สามารถจาแนกเอกสารได้ดังนี้
- เอกสารระหว่างการใช้งาน เป็นเอกสารที่อยู่ในช่วงระยะปฏิบัติงาน ซึ่งเอกสารเหล่านี้
ส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งานประมาณ 1-3 ปี ซึ่งจาเป็นต้องจัดเก็บดูแลรักษาเอกสารไว้ในสานักงานเพื่อสะดวก
ในการนามาใช้
- เอกสารกึ่งการใช้งาน เป็นเอกสารที่ปฏิบัติงานในเรื่องนั้นๆ ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว แต่ยังมี
การเรียกใช้ในบางครั้ง หรือยังไม่ครบอายุการเก็บตามที่กาหนดไว้ในระเบียบต่าง ๆ เอกสารเหล่านี้ควรได้รับ
การเคลื่อนย้ายจากสานักงานไปจัดเก็บไว้ที่ศูนย์เก็บเอกสาร เพื่อรอส่งมอบเอกสารที่มีคุณค่าให้หอจดหมายเหตุ
และทาลายเอกสารที่ไม่มีคุณค่า
- เอกสารพ้นการใช้งาน เป็นเอกสารที่สิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ว ไม่มีการเรียกใช้อีกต่อไป
เอกสารทีม่ ีคุณค่าจะได้รับการจัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุ และทาลายเอกสารที่ไม่สาคัญ
ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร
1. สารวจและคัดแยกเอกสาร
- เอกสารอยู่ระหว่างปฏิบัติงานหรือต้องใช้อ้างอิงเสมอ
- เอกสารที่ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องใช้อ้างอิงอยู่บ้างหรือสามารถนาเก็บเข้าแฟ้มได้เลย
- เอกสารที่มีความสาคัญ มีคุณค่า หรือเป็นเอกสารลับ
- เอกสารที่ทาลายได้
2. แยกประเภทเอกสารออกเป็นหมวดหมู่
- โดยทั่วไปแยกออกเป็น 10 หมวด
- ประทับตรากาหนดการเก็บเอกสารไว้ที่มุมล่างด้านขวา
เก็บถึงวันที่ ............ เดือน ................................... พ.ศ. .............. (ด้วยหมึกสีน้าเงิน)
ห้ามทาลาย (ด้วยหมึกสีแดง)
3. จัดเรียงเอกสารใส่แฟ้ม
- เอกสารใหม่อยู่บนสุด
- เอกสารที่เป็นเรื่องเดียวกันให้เรียงตามลาดับเหตุการณ์ เรื่องที่เกิดก่อนอยู่บน เรื่องที่เกิด
หลังอยู่ด้านล่าง โดยดูจากวันที่
- ไม่ควรเก็บเอกสารมากกว่า 1 เรื่องในแฟ้มเดียวกัน
- ในแต่ละแฟ้มไม่ควรเก็บเอกสารมากเกินไป
- ไม่ควรเก็บหนังสือปนกับแฟ้มเอกสาร
- เมื่อค้นเอกสารและนาออกมาใช้งานเสร็จแล้ว ควรรีบนาไปเก็บที่เดิม
4. ทาทะเบียนคุมเอกสารภายในแฟ้ม เพื่อเป็นการลงทะเบียนการจัดเก็บเอกสารในแฟ้มไว้เป็น
หลักฐาน โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้
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ทะเบียนคุมเอกสารเก็บภายในแฟ้ม
แผ่นที่ .........
ชื่อแฟ้มเอกสาร ........................................................................................... รหัสแฟ้มเอกสาร ................................
ชื่อหน่วยงาน .......................................................................................................................................... ...................
ลาดับ
ที่

ชื่อเอกสาร

เลขที่
หนังสือ

ลงวันที่/
เดือน/
พ.ศ.

เลข
ทะเบียนรับ

รหัส
เอกสาร

วันที่เก็บ

กาหนด
เวลาเก็บ

หมายเหตุ

5. ทาทะเบียนคุมแฟ้มเอกสาร เพื่อความสะดวกต่อการค้นหาว่าแฟ้มที่ต้องการอยู่ที่ใด โดย
กรอกรายละเอียด ดังนี้
ทะเบียนคุมแฟ้มเอกสาร

แผ่นที่ ...........

ชื่อหน่วยงาน .............................................................................................
หมวดเอกสาร ............................................................................................
ลาดับที่

หมวดย่อย
กลุ่มเรื่อง

ชื่อแฟ้มเอกสาร

จัดเก็บที่

หมายเหตุ

เรื่องย่อย

6. การจั ดเรี ย งแฟ้มขึ้น ชั้นหรือตู้จัด เก็บเอกสาร ควรใช้แฟ้มเก็บเอกสารให้ เหมาะสมตาม
ลักษณะชั้นหรือตู้ที่จัดเก็บ
ชั้นหรือตูเ้ ก็บเอกสาร/ตู้กระจก
- จัดเรียงแฟ้มเริ่มจากหมวด 1,2,3, ... ตามลาดับ จากซ้ายมือไปยังด้านขวามือและจาก
ด้านบนลงมาด้านล่าง
ตู้ 4 ลิ้นชัก
- จัดแฟ้มเอกสารเรียงในลิ้นชัก เริ่มจากหมวด 1,2,3, ... ตามลาดับ โดยเรียงแฟ้มเอกสาร
จากข้างนอกไปยังข้างใน และจากลิ้นชักบนลงมาลิ้นชักล่าง
คู่มือการจัดเก็บเอกสารและการทาลายเอกสาร ฝ่ายสารบรรณ ส่วนอานวยการ สานักบริหารพื้นทีอ่ นุรักษ์ที่ 12

หน้า 4

การจัดหมวดหมู่เอกสาร
ในการจั ด เก็ บ เอกสารได้ มี ก ารคั ด แยกประเภทเอกสารออกเป็ น หมวดหมู่ เพื่ อ เป็ น ระบบ
มาตรฐานเดียวกัน และมีการกาหนดสีประจาหมวดทุกหมวด เพื่อช่วยให้การจัดเก็บมองเห็นได้ชัดเจน เป็น
ระเบียบเรียบร้อย โดยทั่วไปได้แบ่งเอกสารออกเป็น 10 หมวด ดังนี้
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หมวดหมู่เอกสาร
การเงินและงบประมาณ
กฎหมาย คาสั่ง ระเบียบ พระราชบัญญัติ มติ ครม. ประกาศ คู่มือ
ทั่วไป (เบ็ดเตล็ด)
บริหาร
บริหารงานบุคคล
ประชุม
พัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารงานเอกสาร รายงานและแบบสอบถาม

ตัวย่อ
กง
กม
ทป
บห
บค
ปช
พด
ทด
ทส
บจ

หมวด (1) กง – การเงินและงบประมาณ
กง 1 กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับทางการเงิน
กง 2 งบประมาณ
กง 3 เอกสารหลักฐานทางการเงิน
กง 3.1 เงินเดือน ค่าจ้าง
กง 3.2 ค่าตอบแทน
กง 3.3 ค่าใช้สอย
กง 3.4 ค่าวัสดุ
กง 3.5 ค่าสาธารณูปโภค
กง 3.6 ค่าครุภัณฑ์
กง 3.7 เงินอุดหนุน
กง 3.8 เงินรายจ่ายอื่นๆ
กง 3.9 งบกลาง
กง 3.10 เงินนอกงบประมาณ
กง 3.11 ค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ
กง 4 รายงานเกี่ยวกับบัญชีและงบประมาณ
กง 5 การตรวจสอบกิจการภายใน
หมวด (2) กม – กฎหมาย คาสั่ง ระเบียบ คู่มือ มติ ครม.
กม 1 กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารเอกสารและจดหมายเหตุ
กม 2 คาสั่ง ระเบียบ ประกาศของสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (รวมต้นเรื่อง)
กม 3 คาสั่ง ระเบียบ จากหน่วยงานภายนอก
คู่มือการจัดเก็บเอกสารและการทาลายเอกสาร ฝ่ายสารบรรณ ส่วนอานวยการ สานักบริหารพื้นทีอ่ นุรักษ์ที่ 12
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หมวด (3) ทป – ทั่วไป
ทป 1
ทป 2
ทป 3
ทป 4
ทป 5
ทป 6
ทป 7
หมวด (4) บห – บริหาร
บห 1
บห 2
บห 3
บห 4
บห 5
บห 6

โต้ตอบทั่วไป
ทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ
ทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ (ลับ)
สาเนาหนังสือออก
หนังสือเวียนเพื่อทราบ
งานพิธีและกิจกรรมทางสังคม
ทป 6.1 งานพิธีการของสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ทป 6.2 งานพิธีและกิจกรรมอื่นๆ
การรักษาความปลอดภัยสถานที่
นโยบาย แผนงานและโครงการ
การแบ่งส่วนราชการ ตาแหน่งงาน อัตรากาลัง
การมอบหมายงาน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รายงานและสถิติ
การตรวจราชการ

หมวด (5) บค – บริหารงานบุคคล
บค 1 กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับการบริหารบุคคล
บค 2 การกาหนดตาแหน่งงานและอัตราเงินเดือน
บค 3 การบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนตาแหน่ง ขั้นเงินเดือน
บค 4 การย้าย โอน และยืมตัว
บค 5 การลา
บค 6 การลาศึกษาต่อ
บค 7 การลาออกและการเกษียณอายุ
บค 8 วินัย การสอบสวน
บค 9 แฟ้มประวัติ
บค 10 สวัสดิการ
บค 11 เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเกียรติคุณ
บค 12 การพัฒนาบุคลากร
บค 12.1 การฝึกอบรมหลักสูตรภายใน
บค 12.2 การฝึกอบรม สัมมนา ทุน ดูงาน
บค 12.2.1 ฝึกอบรมฯ
บค 12.2.2 ทุน
บค 12.2.3 ดูงาน
บค 13 การจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
บค 13.1 พนักงานราชการ
บค 13.2 ลูกจ้างชั่วคราว
คู่มือการจัดเก็บเอกสารและการทาลายเอกสาร ฝ่ายสารบรรณ ส่วนอานวยการ สานักบริหารพื้นทีอ่ นุรักษ์ที่ 12
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หมวด (6) ปช – ประชุม
ปช 1 การประชุมภายในสานัก
ปช 2 การประชุมภายในกรม
ปช 3 การประชุมร่วมกับส่วนราชการภายนอก
หมวด (7) พด – พัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง
พด 1 กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติการพัสดุ
พด 2 การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และจัดจ้างบริการ
พด 2.1 การจัดหาวัสดุ
พด 2.2 การจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
พด 2.3 การจัดจ้างบุคคลและบริการ
พด 3 การเบิก – จ่ายพัสดุ
พด 4 การยืม ส่งคืน และการโอนครุภัณฑ์
พด 5 การควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์
พด 6 การเช่าครุภัณฑ์
พด 7 แบบและรายละเอียดวัสดุและครุภัณฑ์
พด 8 การบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
หมวด (8) ทด – ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ทด 1 การจัดหาที่ดิน
ทด 2 การเตรียมการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
ทด 2.1 การบริหารงานโครงการ
ทด 2.2 ข้อกาหนดการคัดเลือกผู้รับจ้าง
ทด 3 การออกแบบอาคาร ตกแต่งและภูมิทัศน์
ทด 3.1 งานออกแบบผังแม่บท ออกแบบอาคารและภูมิทัศน์
ทด 3.2 งานออกแบบภูมิทัศน์
ทด 3.3 งานออกแบบตกแต่งภายในและศิลปกรรม
ทด 4 การก่อสร้างอาคาร ตกแต่งภายในและจัดภูมิทัศน์
ทด 4.1 งานเตรียมก่อสร้างอาคาร
ทด 4.2 งานก่อนสร้างอาคาร
ทด 4.3 งานภูมิทัศน์
ทด 4.4 งานตกแต่งภายในและศิลปกรรม
หมวด (9) ทส – เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส 1 นโยบาย แผนงาน และโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส 2 การพัฒนาระบบงาน / website
ทส 3 การดูแล HW / SW
คู่มือการจัดเก็บเอกสารและการทาลายเอกสาร ฝ่ายสารบรรณ ส่วนอานวยการ สานักบริหารพื้นทีอ่ นุรักษ์ที่ 12
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หมวด (10) บจ – การบริหารงานเอกสาร รายงานและแบบสอบถาม
บจ 1 การบริหารงานเอกสาร
บจ 1.1 การจัดทามาตรฐานการจัดการเอกสาร
บจ 1.2 การให้คาปรึกษาแนะนา
บจ 1.3 การรับมอบเอกสารและการจัดหาเอกสาร
บจ 1.3.1 เอกสารจากส่วนราชการ
บจ 1.3.2 เอกสารส่วนบุคคล
บจ 1.4 การประเมินคุณค่าและการพิจารณาขอทาลายเอกสาร
บจ 1.4.1 การประเมินคุณค่า
บจ 1.4.2 การพิจารณาขอทาลายเอกสาร
บจ 1.5 การควบคุมศูนย์เก็บเอกสาร
บจ 2 งานจดหมายเหตุ
บจ 2.1 การจัดทามาตรฐานงานจดหมายเหตุ
บจ 2.2 การรับมอบและส่งมอบเอกสาร
บจ 2.3 การจัดหมวดหมู่เอกสารและจัดทาเครื่องมือช่วยค้น
บจ 3 การบันทึกเหตุการณ์
บจ 4 การบริการ
บจ 4.1 บริการรับฝากเก็บเอกสาร
บจ 4.2 บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า
บจ 4.3 บริการยืม – คืน
บจ 4.4 บริการทาสาเนาเอกสาร
บจ 4.5 บริการนาชมศึกษาดูงาน
บจ 4.6 ฝึกงาน
บจ 4.7 สถิตกิ ารให้บริการ
บจ 5 การจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่
บจ 5.1 การจัดนิทรรศการ
บจ 5.2 การจัดบรรยายฝึกอบรม
บจ 5.3 การจัดทาเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
บจ 5.4 การขอความอนุเคราะห์เข้าบันทึกเทปโทรทัศน์
บจ 6 ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
บจ 7 การอนุรักษ์และสงวนรักษา
บจ 7.1 การดูแลคลังเอกสาร
บจ 7.2 การบูรณะและซ่อมเอกสาร
บจ 7.3 การจัดทาไมโครฟิล์ม
บจ 7.4 การทาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บจ 8 การจัดทาการความเสี่ยงและการรักษาความปลอดภัย
บจ 9 แบบรายงาน
บจ 10 แบบสอบถาม
(หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะงาน)
คู่มือการจัดเก็บเอกสารและการทาลายเอกสาร ฝ่ายสารบรรณ ส่วนอานวยการ สานักบริหารพื้นทีอ่ นุรักษ์ที่ 12

หน้า 8

สีประจาหมวดหมู่เอกสาร
หมวด

รายชื่อหมวดเอกสาร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

การเงินและงบประมาณ
กฎหมาย คาสั่ง ระเบียบ พระราชบัญญัติ มติ ครม. ประกาศ คู่มือ
ทั่วไป (เบ็ดเตล็ด)
บริหาร
บริหารงานบุคคล
ประชุม
พัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารงานเอกสาร รายงานและแบบสอบถาม

สีของหมวด
เหลือง
เขียวอ่อน
เขียวเข้ม
ชมพู
น้าตาลเข้ม
ครีม
น้าเงิน
ส้ม
ฟ้า
เทา

(จะมีหรือไม่มีก็ได้)

การทาลายเอกสาร
ระเบีย บสานักนายกรัฐ มนตรีว่าด้ว ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 กาหนดให้ส่ว นราชการ
ถือปฏิบัติในการทาลายเอกสารเป็นประจาทุกปี ในหมวด 3 การเก็บรักษา ยืม และทาลายหนังสือ ข้อ 66
ถึง 70 ซึ่งระเบียบข้างต้นได้กาหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติไว้ รวมทั้งให้ส่วนราชการต้องส่งบัญชีรายชื่อเอกสารที่
ประสงค์จะทาลายในแต่ละปีให้สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เพื่อพิจารณาสงวนรักษาเอกสาร
ราชการที่มีคุณค่า ไว้เป็นข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และอ้างอิง หรือเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ก่อนที่
จะทาลายไป
การทาลายเอกสารที่หมดความจาเป็นในการใช้ปฏิบัติงานหรือครบกาหนดอายุการจัดเก็บ เป็น
การลดภาระการจัดเก็บเอกสารที่ไม่จาเป็นลง สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานจะดูเป็นระเบียบ รวมทั้งประหยัด
งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สาหรับการจัดเก็บเอกสาร
ขั้นตอนการทาลายเอกสาร
1. สารวจเอกสารที่จะทาลาย
ภายใน 60 วั น นั บจากวั นสิ้ นปี ปฏิ ทิ น ให้ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รั บผิ ดชอบในการเก็ บเอกสาร
ดาเนินการสารวจเอกสารที่ครบกาหนดอายุการเก็บในปีนั้น ตามที่กฎหมายหรือระเบียบกาหนด การสารวจ
เอกสารเพื่อทาลายควรทาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. จัดทาบัญชีหนังสือขอทาลาย
บัญชีหนังสือขอทาลายให้จัดทาตามแบบ 25 ท้ายระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ในการจัดทาบัญชีอย่างน้อยให้มีต้นฉบับและสาเนาคู่ฉบับ
คู่มือการจัดเก็บเอกสารและการทาลายเอกสาร ฝ่ายสารบรรณ ส่วนอานวยการ สานักบริหารพื้นทีอ่ นุรักษ์ที่ 12
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แบบบัญชีหนังสือขอทาลาย

แบบที่ 25

บัญชีหนังสือขอทาลาย ประจาปี ...........
กระทรวง/ทบวง ...............................................................
กรม ...................................................................................
กอง ...................................................................................
ลาดับที่ รหัสแฟ้ม

ที่

ลงวันที่

วันที่ ........................................................
แผ่นที่ ............

เลขทะเบียนรับ

เรื่อง

การพิจารณา

หมายเหตุ

2.1 การลงรายการในบัญชีหนังสือขอทาลาย
1) ชื่อบัญชีหนังสือขอทาลายประจาปี
2) กระทรวง ทบวง กรม กอง
3) วันที่
4) แผ่นที่
5) ลาดับที่
6) รหัสแฟ้ม
7) ที่
8) ลงวันที่
9) เลขทะเบียนรับ
10) เรื่อง
11) การพิจารณา
12) หมายเหตุ

ให้ลงเลขของปี พ.ศ.ที่จัดทาบัญชี
ให้ลงชื่อส่วนราชการที่จัดทาบัญชี
ให้ลงวันที่ที่จัดทาบัญชี
ให้ลงเลขลาดับของแผ่นที่
ให้ลงเลขลาดับของเรื่องที่ขอทาลาย
ให้ลงหมายเลขรหัสหมวดหมู่ของแฟ้ม
เอกสาร
ให้เลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ
ให้ลงวัน เดือน ปี ของหนังสือแต่ละฉบับ
ให้ลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแต่ละฉบับ
(เลขรับหนังสือของสานักงาน)
ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ
ให้คณะกรรมการทาลายเอกสารลงผล
พิจารณา
ให้ลงข้อความอื่นใด (ถ้ามี) เช่น
ความเห็นแย้ง เห็นสมควรขยายเวลา
ในกรณีเห็นสมควรขยายเวลาให้ระบุ
ระยะเวลาที่ขอขยายเวลาและปี พ.ศ.
ที่ครบกาหนดเวลาไว้ ทั้งในบัญชีและ
บนปกแฟ้มหรือบนปกเอกสารแต่ละฉบับ

คู่มือการจัดเก็บเอกสารและการทาลายเอกสาร ฝ่ายสารบรรณ ส่วนอานวยการ สานักบริหารพื้นทีอ่ นุรักษ์ที่ 12
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3. เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการทาลายหนังสือ
เมื่อจัดทาบัญชีหนังสือขอทาลายเรียบร้อยแล้ว ในกรณีราชการบริหารส่วนกลางให้จัดทา
บันทึกเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือในกรณีราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
พร้อมบัญชีหนังสือขอทาลาย และเสนอรายชื่อคณะกรรมการทาลายเอกสาร
4. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการทาลายเอกสาร
คณะกรรมการทาลายเอกสารประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และคณะกรรมการ
อย่ า งน้ อ ย 2 คน รวม 3 คน คณะกรรมการท าลายเอกสารอาจมี ม ากกว่ า 3 คน ก็ ไ ด้ โดยปกติ
คณะกรรมการทาลายเอกสารให้แต่งตั้งข้าราชการระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
หน้าที่ของคณะกรรมการทาลายเอกสาร
4.1. พิจารณาเอกสารที่จะขอทาลายตามบัญชีหนังสือขอทาลายการพิจารณามี 2 กรณี คือ
- ควรทาลาย ให้ทาเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องการพิจารณาในบัญชีหนังสือขอทาลาย
- ไม่ควรทาลาย ในกรณีขยายเวลาการเก็บหรือห้ามทาลาย ให้แก้ไขอายุการเก็บหรือระบุ
ไว้ว่า “ห้ามทาลาย” ในช่องการพิจารณาในบัญชีหนังสือขอทาลาย โดยให้ประธานกรรมการทาลายหนังสือลงลายมือชื่อ
กากับการแก้ไข
4. 2. รายงานผลการพิจาณาให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
สั่งการต่อไป
4.3. เมื่อได้รับอนุมัติให้ทาลายเอกสาร คณะกรรมการทาลายเอกสารมีหน้าที่ควบคุมการทาลาย
4.4. เมื่อดาเนินการทาลายหนังสือแล้ว รายงานผู้อนุมัติทราบ
5. การพิจารณาสั่งการของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
เมื่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับรายงานการขอทาลายเอกสารจาก
หน่วยงายของรัฐให้ดาเนินการ ดังนี้
5.1 หากพิจารณาเห็นว่าหนังสือฉบับใดควรขยายเวลาการเก็บหรือห้ามทาลาย ให้สั่งการ
ส่วนราชการที่ขอทาลาย เก็บเอกสารไว้ต่อไปจนกว่าจะครบระยะเวลาทาลาย
5.2 หากพิจารณาเห็นว่าหนังสือฉบับใดควรทาลาย ให้ส่งบัญชีหนังสือขอทาลายให้สานักหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรพิจารณาก่อน เว้นแต่เอกสารที่ได้ทาความตกลงเป็นหลักการไว้กับสานักหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ส่วนราชการไม่ต้องส่งเรื่องให้พิจารณา แต่จะส่งสาเนาเรื่องแจ้งผลการดาเนินการทาลาย
เอกสารตามข้อตกลง เพื่อให้สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปกรเก็บไว้เป็นสถิติการทาลายเอกสารต่อไป
6. ผลการพิจารณาองสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์
จากบัญชีหนังสือขอทาลายของส่วนราชการส่งมาให้ภายใน 60 วัน ในกรณีที่ต้องการข้อมูลประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติม สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร อาจส่งนักจดหมายเหตุไปสารวจเอกสารหรือประสานขอทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติม ผลการพิจารณาของสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร มี 2 กรณี คือ
6.1 ขอสงวนเอกสารประวัติศาสตร์ สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จะมีหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณาขอสงวนเอกสารประวัติศาสตร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้หน่วยงานของรัฐทราบ และให้หน่วยงานของ
รัฐดาเนินการส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์ที่ขอสงวนตามรายการที่ระบุไปในหนังสือ ให้สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากร
6.2 เห็นชอบให้ทาลายเอกสาร สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณาบัญชี
หนังสือขอทาลายแล้วไม่ประสงค์จะขอสงวนเอกสาร สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จะมีหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาให้หน่วยงานของรัฐ ดาเนินการทาลายเอกสารนั้นได้ตามระเบียบต่อไป
คู่มือการจัดเก็บเอกสารและการทาลายเอกสาร ฝ่ายสารบรรณ ส่วนอานวยการ สานักบริหารพื้นทีอ่ นุรักษ์ที่ 12
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7. การส่งมอบเอกสารขอสงวน
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับหนังสือแจ้งตอบผลการพิจารณาจากสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากร ให้หน่วยงานของรัฐจัดทาหนังสือส่งมอบพร้อมเอกสาร ตามรายการที่สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ขอสงวนไว้ และรอหนังสือแจ้งตอบผลการตรวจรับเอกสารว่าถูกต้องครบถ้วนตามรายการที่ขอสงวน จากสานักหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เสียก่อนจึงจะดาเนินการทาเอกสารได้
การส่งมอบเอกสารขอสงวนให้สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ให้หน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติตามขั้นตอนการเตรียมการส่งมอบเอกสารที่แนบไปกับหนังสือแจ้งตอบ ผลการพิจารณาของสงวนเอกสารของ
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ดังนี้
7.1 ตรวจสอบรายการเอกสารตามหนังสือแจ้งตอบผลการพิจารณา ของสานักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร
7.2 คัดเลือกเอกสารตามรายการที่สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรขอสงวนไว้
7.3 เอกสารทุกรายการกรุณาเขียนหมายเลขแผ่นที่ ลาดับที่ ให้ตรงตามบัญชี โดยเขียนไว้บนปก
แฟ้มหรือในที่ที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อความสะดวกรวดเร็วแก่ สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ในการ
ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับมอบ ว่าถูกต้องตรงตามรายการที่ขอสงวนไว้หรือไม่ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐส่งบัญชีมา
พร้อมกันหลายหน่วยงาน โปรดระบุเอกสารรายการนั้นว่าเป็นเอกสารของหน่วยงานใด เช่น เอกสาร กองคลัง บัญชี
แผ่นที่ 6 ลาดับที่ 205 เอกสารของแต่ละหน่วยงานควรแยกไว้ไม่ให้ประปนกัน เพื่อสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร
ในภายหลัง
7.4 เอกสารที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้วกรุณามัดหรือบรรจุกล่องให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการ
สูญหายในขณะทาการขนย้าย
7.5 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดส่งเอกสารบางรายการ ตามที่สานักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร ขอสงวนไว้ ให้ชี้แจงเหตุผลในหนังสือนาส่งด้วย
7.6 หากเอกสารมีปริมาณมาก ก่อนการขนย้ายมาส่งมองให้สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากร หน่วยงานของรัฐควรแจ้งให้สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้
จัดเตรียมสถานที่และเจ้าหน้าที่ไว้ให้พร้อมที่จะอานวยความสะดวกในการส่งมอบ
8. การแจ้งผลการตรวจรับเอกสารของสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จะตรวจรับเอกสารให้ตรงตามรายการที่ขอสงวนไว้
จากนั้นจะมีหนังสือแจ้งผลการตรวจรับเอกสารให้หน่วยงานของรัฐทราบ ในกรณีผลการตรวจรับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
ทุกรายการ สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จะแจ้งให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการทาลายเอกสารส่วนที่
เหลือได้ตามระเบียบต่อไป ในกรณีเอกสารยังส่งไม่ครบถ้วนถูกต้องทุกรายการ สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากร จะมีหนังสือทบทวนไปยังหน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
โดยสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จะรอรับมอบเอกสารจนกว่าจะได้รับครบถ้วนทุกรายการที่ขอสงวน
หากหน่วยงานของรัฐมีปัญหาขัดข้องประการใดในการส่งมอบเอกสาร จะต้องชี้แจงเหตุผลให้สานักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร ทราบเพื่อจะได้ดาเนินการต่อไป
9. การทาลายเอกสาร
ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการทาลายเอกสารได้หลังจาก ได้รับหนังสือแจ้งตอบจากสานักหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบให้ทาลายได้ โดยปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 69.5 ซึ่งได้กาหนดวิธีการทาลายไว้ ดังนี้
9.1 โดยการเผา
คู่มือการจัดเก็บเอกสารและการทาลายเอกสาร ฝ่ายสารบรรณ ส่วนอานวยการ สานักบริหารพื้นทีอ่ นุรักษ์ที่ 12

หน้า 12

9.2 โดยวิธีอื่นใดที่จะไม่ให้หนังสือนั้นอ่านเป็นเรื่องได้ ซึ่งอาจมีหลายวิธี เช่น ฉีกหรือย่อยเป็น
เศษกระดาษ
การจ าหน่ วยเศษกระดาษที่ ผ่ านขั้ นตอนการท าลายแล้ วตามหนั งสื อส านั กเลขาธิ การ
คณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 162 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2524 ได้แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
6 สิงหาคม 2524 เห็นชอบด้วยกับการขายกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์ของส่วนราชการ ตามที่สานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่วนราชการต่างๆ ถือปฏิบัติต่อไป ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้
1) เศษกระดาษที่ผ่านขั้นตอบการทาลายตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน
สารบรรณแล้วยกเว้นเอกสารลับ หากมีปริมาณมากให้ขายเพื่อนาเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ
2) การขาย
- ส่วนกลาง ให้ขายแก่โรงงานที่ผลิตกระดาษ
- ส่วนภูมิภาค ให้ขายแก่บุคคลที่ต้องการซื้อได้เป็นการทั่วไป
3) วิธีขาย ให้นาวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
มาใช้โดยอนุโลม และอยู่ภายในหลักเกณฑ์ ดังนี้
- ขายครั้งหนึ่งซึ่งมีน้าหนักไม่เกิน 10,000 กิโลกรัม ให้ขายโดยวิธีตกลงราคา
- ขายครั้งหนึ่งซึ่งมีน้าหนักเกินกว่า 10,000 กิโลกรัม ให้ขายโดยวิธีประกวดราคา
4) กรณีที่ส่วนราชการได้ดาเนินการขายกระดาษตามหลักการใน ข้อ 3 แล้ว ไม่ได้ผล
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ ที่จะพิจารณาดาเนินการเป็นอย่างอื่นได้ตามที่เห็นสมควร
การจาหน่ายหรือขายกระดาษมีหลักการที่สาคัญ คือ ต้องเป็นกระดาษที่ผ่านขั้นตอนการ
ทาลายและไม่ให้เอกสารนั้นอ่านออกเป็นเรื่องราวได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากส่วนราชการส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องย่อย
กระดาษ การที่จะทาลายเอกสารก่อนโดยการฉีดด้วยมือ หั่น ตัดด้วยมีดหรือกรรไกร เป็นภาระสิ้นเปลืองเวลาและ
แรงงาน ในกรณีนี้หน่วยงานของรัฐมักจะขายในลักษณะแผ่น โดยทาความตกลงกับโรงงานผลิตกระดาษหรือผู้ซื้อให้เป็น
ผู้ย่อยทาลาย โดยคณะกรรมการทาลายต้องควบคุมการทาลายที่โรงงาน ซึ่งโรงงานอาจใช้วิธีการต้มหรือย่อยที่โรงงาน
เพื่อให้แน่ใจว่า เอกสารนั้นได้มีการทาลายโดยถูกต้องและไม่มีการนาไปใช้อย่างอื่น
10. รายงานผลการทาลายเอกสารให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือผู้ว่าราชการทราบ
เมื่อคณะกรรมการทาลายดาเนินการทาลายเอกสารเรียบร้อยแล้ว ในกรณีขาดทอดตลาด ให้นา
เงินเข้ารายได้แผ่นดินและให้คณะกรรมการทาลายลงนามร่วมกัน รายงานผลการทาลายเอกสารให้หัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมหรือผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
การส่งมอบเอกสารให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ให้แนวทางในการพิจารณาเอกสารที่ควรส่งมอบให้
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
มาตรา 26 และเอกสารที่มีอายุครบ 20 ปี ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และข้อแนะนาในการส่งมอบ ดังนี้
1. เอกสารที่เกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของหน่วยงาน เช่น ประวัติการจัดตั้งหน่วยงาน
การแบ่งส่วนราชการ การปรับปรุงหรือยกเลิกหน่วยงาน เอกสารเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายหรือแผนงานเอกสาร
โต้ตอบระหว่างผู้บริหารระดับสูง
2. เอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบ คาสั่ ง ข้อบังคับ ประกาศ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติ เอกสารทางด้านกฎหมาย คู่มือปฏิบัติงาน มติต่างๆ
คู่มือการจัดเก็บเอกสารและการทาลายเอกสาร ฝ่ายสารบรรณ ส่วนอานวยการ สานักบริหารพื้นทีอ่ นุรักษ์ที่ 12
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3. เอกสารเกี่ยวกับการเงินงบประมาณ เช่น การร่างคาขอตั้งงบประมาณประจาปี รายงานการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ระเบียบเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ
4. เอกสารเกี่ยวกับการประชุมของผู้บริหาร เอกสารการประชุมคณะกรรมการและคณะทางานต่างๆ
ของหน่วยงาน
5. เอกสารเกี่ยวกับรายงาน เช่น รายงานประจาปี สถิติข้อมูลต่าง ๆ
6. เอกสารการประชาสัมพันธ์ เช่น การชี้แจงแถลงข่าวทางหนังสือพิมพ์ ข่าวหนังสือพิมพ์ที่
เสนอข่าวเกี่ยวกับงานของหน่วยงาน
7. เอกสารโครงการสาคัญ ๆ ของหน่วยงาน
8. เอกสารโสตทัศนวัสดุ เช่น ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ ภาพยนตร์
แผนที่ แผนผัง สิ่งพิมพ์ โปสเตอร์
ข้อแนะนาในการส่งมอบเอกสารให้สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
1. คัดเลือกและตรวจสอบเอกสารตามรายการที่สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอสงวน
2. เอกสารที่คัดเลือกไว้ทุกรายการให้เขียนหมายเลข แผ่นที่ ลาดับที่ ให้ตรงตามบัญชีหนังสือขอ
ทาลาย โดยเขียนไว้บนหน้าแฟ้มหรือที่ที่มองเห็นได้ชัดเจน เนื่องจากสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
จะต้องทาการตรวจสอบเอกสารที่ได้รับมอบจากหน่วยงานอีกครั้ง ว่าถูกต้องตรงตามรายการที่ขอสงวนไว้หรือไม่
2.1 การเขียนหมายเลขเอกสารให้ตรงตามบัญชีขอทาลาย
บัญชีแผ่นที่ 1 ลาดับที่ 30
บัญชีแผ่นที่ 2 ลาดับที่ 45
2.2 ในกรณีที่ภายในหน่วยงานขออนุมัติทาลายเอกสารพร้อมๆ กัน ให้ระบุว่าเอกสารรายการนั้น
เป็นเอกสารของ กอง/ฝ่าย ใด เช่น
เอกสารฝ่ายบริหารเอกสาร บัญชีแผ่นที่ 1 ลาดับที่ 7
เอกสารฝ่ายการคลัง
บัญชีแผ่นที่ 5 ลาดับที่ 70
และเอกสารของแต่ละ กอง/ฝ่าย ควรแยกไว้ไม่ปะปนกัน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
3. เอกสารที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้วควรบรรจุ กล่องให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันเอกสารสูญหายขณะ
ทาการขนย้าย
4. เอกสารรายการใดที่ไม่สามารถส่งให้สานักจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ตามที่ขอ
สงวนให้ชี้แจงเหตุผลในหนังสือนาส่ง
5. ก่อนการส่งมอบเอกสาร ควรแจ้งให้สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ทราบ
ล่วงหน้า เพื่อจะได้จัดเตรียมสถานที่ และเจ้าหน้าที่ไว้รับเอกสาร

คู่มือการจัดเก็บเอกสารและการทาลายเอกสาร ฝ่ายสารบรรณ ส่วนอานวยการ สานักบริหารพื้นทีอ่ นุรักษ์ที่ 12

หน้า 14

ภาคผนวก

หมวด ๑ กง - การเงินงบประมาณ

เอกสารที่จัดเก็บในหมวดนี้เป็นเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและงบประมาณ เช่น เงินเดือน
ค่าจ้าง เงินค่าใช้สอย เงินบำ�เหน็จบำ�นาญ เงินอุดหนุน เป็นต้น
หมวด ๑
กง - การเงินและ
งบประมาณ
กง ๑		 กฎหมาย
		 ระเบียบ คำ�สัง่
		 ข้อบังคับทาง
		 การเงิน

คำ�อธิบายหมวดหมู่ /แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม /
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ค�ำสั่ง
หนังสือเวียนทางการเงินที่ได้รับจากส่วนราชการอื่น
และที่ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดท�ำ
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้มตาม
พ.ศ. หรือแยกชื่อแฟ้มย่อย เช่น
ทุกหน่วยงาน
- กฎหมาย ระเบียบ ค�ำสั่ง หนังสือเวียนทาง
ทำ�ลายหลังจากมีการ
การเงินของส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลง/ ยกเลิก
- ระเบียบ ค�ำสั่งทางการเงินของส�ำนัก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ (รวมต้นเรื่อง)

กง ๒ งบประมาณ

กำ�หนดอายุการจัดเก็บ

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจัดท�ำและพิจารณา
งบประมาณประจ�ำปี
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้มตาม
พ.ศ. หรือแยกชื่อแฟ้มย่อย เช่น
- การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของ
ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น ค�ำขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีเสนอส�ำนักงบประมาณ หนังสือตอบ
จากส�ำนักงบประมาณ ร่างค�ำขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี

ทุกหน่วยงาน
ส่ ง มอบหอจดหมายเหตุ
หลังจากมีการเปลีย่ นแปลง
(ตามตารางฯ การเงิน ข้อ ๒)

ฝบห.
เก็บ ๕ ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ
(คำ�ขอตั้งงบประมาณ
สำ�นัก)
ทุกหน่วยงาน
เก็บ ๓ ปี ทำ�ลาย
(ตามตารางฯ การเงินฯ
ข้อ ๑๕)

คู่มือการจัดทำ�ตารางกำ�หนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ
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หมวด ๑
กง - การเงินและ
งบประมาณ

คำ�อธิบายหมวดหมู่ /แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม /
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
- งบประมาณประจ�ำ พ.ศ.

- เอกสารและหลักฐานการโอน / ขออนุมัติ
เงินงบประมาณประจ�ำงวด
		 เอกสารภายในแฟ้ม เช่น หลักฐานการใช้จ่าย
งบประมาณ หลักฐานการโอนและขออนุมัติเงิน
ประจ�ำงวดเอกสารการขอและอนุมัติเงินประจ�ำงวด
หนังสือตอบขอโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณประจ�ำปี
- สมุดคุมงบประมาณ

จัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงินทั้งรายรับและ
กง ๓		 เอกสาร
หลักฐานทางการเงิน รายจ่ายของส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และ
เอกสารการเบิกจ่ายเงินตามโครงการต่าง ๆ
กง ๓.๑ เงินเดือน
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง
		 ค่าจ้าง
ประจ�ำค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้ม
ตาม พ.ศ. หรือแยกชื่อแฟ้มย่อยตามประเภท
การเบิกจ่าย เช่น
- การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ�ำ พ.ศ. yyyy
		 เอกสารภายในแฟ้ม เช่น บัญชีถอื จ่ายเงินเดือน /
ค่าจ้างประจ�ำ หลักฐานในการปรับเพิ่มหรือลดอัตรา
เงินเดือน รายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายเงินเดือน
และค่าจ้างข้าราชการและลูกจ้าง หลักฐานการจ่ายเงิน

< 106 >

คู่มือการจัดทำ�ตารางกำ�หนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ

กำ�หนดอายุการจัดเก็บ
ฝบห.
เก็บ ๕ ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ
(ฉบับสมบูรณ์ที่สำ�นักฯ
ได้รับ)
ทุกหน่วยงาน
เก็บ ๓ ปี ทำ�ลาย
(ตามตารางฯ การเงินฯ
ข้อ ๑๕)
ทุกหน่วยงาน
เก็บ ๓ ปี ทำ�ลาย

ทุกหน่วยงาน
เก็บ ๓ ปี ทำ�ลาย

ฝบห.
เก็บ ๑๐ ปี และผ่าน
การตรวจสอบจาก สตง.
แล้วทำ�ลาย

หมวด ๑
กง - การเงินและ
งบประมาณ

คำ�อธิบายหมวดหมู่ /แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม /
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ

กำ�หนดอายุการจัดเก็บ

- การเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราว พ.ศ. yyyy
		 เอกสารภายในแฟ้ม เช่น ส�ำเนาค�ำสั่งจ้าง
หนังสืออนุมัติอัตราต�ำแหน่ง ใบลงเวลาปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มเบิกจ่าย หลักฐานการจ่ายเงิน

ฝบห.
เก็บ ๑๐ ปี และผ่าน
การตรวจสอบจาก สตง.
แล้วท�ำลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ ๑ ปี ท�ำลาย
(ส�ำเนา)
กง ๓.๒ ค่าตอบแทน จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เช่น ฝบห.
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเช่าบ้าน
เก็บ ๑๐ ปี และผ่าน
เงินสมนาคุณ วิทยากร / กรรมการ เป็นต้น
การตรวจสอบจาก สตง.
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
แล้วท�ำลาย
ใช้ชอื่ หมวดเอกสารเป็นชือ่ แฟ้ม แยกแฟ้มตาม พ.ศ. หน่วยงานอื่น
หรือแยกชื่อแฟ้มย่อยตามประเภทการเบิกจ่าย เช่น เก็บ ๑ ปี ท�ำลาย
- การเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(ส�ำเนา)
พ.ศ. yyyy หรือการเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
(ตามตารางฯ การเงิน
ราชการโครงการ........................... พ.ศ. yyyy
ข้อ ๖.๑)
		 เอกสารภายในแฟ้ม เช่น บันทึกอนุมัติ
การปฏิบัติงานนอกเวลา ใบลงเวลาปฏิบัติงาน
หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลา
- การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน - ชื่อผู้เบิก พ.ศ. yyyy ฝบห.
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น ส�ำเนาค�ำสั่งการบรรจุ เก็บ ๑๐ ปี และผ่านการ
รับราชการครั้งแรก หลักฐานการโอนย้าย แบบขอรับ ตรวจสอบจาก สตง. แล้ว
เงินค่าเช่าบ้าน หลักฐานการเช่า / สัญญาเช่าซื้อ
ท�ำลาย
แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน ค�ำอนุมัติเบิกจ่าย หลักฐาน
การจ่ายเงิน ใบเสร็จรับเงิน
- การเบิกจ่ายเงินสมนาคุณวิทยากร / กรรมการ ฝบห.
เก็บ ๑๐ ปี และผ่านการ
(เบี้ยประชุม) แยกชื่อแฟ้มตามชื่อการประชุม
ตรวจสอบจาก สตง. แล้ว
สัมมนาได้
ท�ำลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ ๑ ปี ท�ำลาย (ส�ำเนา)

คู่มือการจัดทำ�ตารางกำ�หนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ
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หมวด ๑
กง - การเงินและ
งบประมาณ
กง ๓.๓ ค่าใช้สอย

คำ�อธิบายหมวดหมู่ /แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม /
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้สอย เช่น
การเดินทางไปราชการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมา
บริการ / แรงงาน ค่าซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน
การรับรองและพิธกี าร เป็นต้น รวมทัง้ เอกสารการ
อนุมตั ิ
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชอื่ หมวดเอกสารเป็นชือ่ แฟ้ม แยกแฟ้มตาม พ.ศ.
หรือแยกชื่อแฟ้มย่อยตามประเภทการเบิกจ่าย เช่น
- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการใน
ประเทศ พ.ศ. yyyy
		 เอกสารภายในแฟ้ม เช่น ใบขออนุมัติเดินทาง
รายงานการเดินทาง ใบแนบขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปราชการ ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

- การเบิกจ่ายค่าเช่าทรัพย์สิน พ.ศ. yyyy
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คู่มือการจัดทำ�ตารางกำ�หนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ

กำ�หนดอายุการจัดเก็บ

ฝบห.
สตง. ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหาให้เก็บไว้ไม่น้อย
กว่า ๕ ปี เมื่อมีหนังสือ
หรือหลักฐานอืน่ ทีส่ ามารถ
น�ำมาอ้างอิงหรือทดแทน
หลักฐานดังกล่าวแล้ว
ท�ำลาย (ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค ๐๕๐๑/ว ๖๙
ลงวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๓๓)
หน่วยงานอื่น
เก็บ ๑ ปี ท�ำลาย (ส�ำเนา)
ฝบห.
สตง. ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหาให้เก็บไว้ไม่น้อย
กว่า ๕ ปี เมื่อมีหนังสือ
หรือหลักฐานอืน่ ทีส่ ามารถ
น�ำมาอ้างอิงหรือทดแทน
หลักฐานดังกล่าวแล้ว
ท�ำลาย (ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค ๐๕๐๑/ว ๖๙
ลงวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๓๓)
หน่วยงานอื่น
เก็บ ๑ ปี ท�ำลาย
(ส�ำเนา)

หมวด ๑
กง - การเงินและ
งบประมาณ

คำ�อธิบายหมวดหมู่ /แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม /
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ

กำ�หนดอายุการจัดเก็บ

- การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ (หรือจ้างเหมา
แรงงาน) พ.ศ. yyyy หรือก�ำหนดชื่อแฟ้มตาม
ประเภทงาน พ.ศ. หรือโครงการได้ เช่น
- ค่าจ้างเหมาบริการ (หรือจ้างเหมาแรงงาน)
พ.ศ. yyyy
- ค่าจ้างเหมาบริการ (หรือจ้างเหมาแรงงาน) โครงการ...................... พ.ศ. yyyy
		 เอกสารภายในแฟ้ม เช่น บันทึกขออนุมัติ
จัดจ้าง ใบสั่งจ่าย ใบสั่งซื้อ สัญญาจ้าง ใบตรวจรับ
ใบเสร็จรับเงิน

ฝบห.
สตง. ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหาให้เก็บไว้ไม่น้อย
กว่า ๕ ปี เมื่อมีหนังสือ
หรือหลักฐานอืน่ ที่
สามารถน�ำมาอ้างอิงหรือ
ทดแทนหลักฐานดังกล่าว
แล้วท�ำลาย (ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค ๐๕๐๑/ว ๖๙
ลงวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๓๓)
หน่วยงานอื่น
เก็บ ๑ ปี ท�ำลาย (ส�ำเนา)

- การเบิกจ่ายค่าซ่อมแซมบ�ำรุงรักษา พ.ศ. yyyy
หรือก�ำหนดชื่อแฟ้มตามประเภทงาน พ.ศ. หรือ
โครงการหรือชื่อครุภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ได้ เช่น
- ค่าซ่อมแซมบ�ำรุงรักษา พ.ศ. yyyy
- ค่าซ่อมแซมบ�ำรุงรักษา - โครงการ....................
พ.ศ. yyyy
		 เอกสารภายในแฟ้ม เช่น บันทึกขออนุมัติ
ขอจัดจ้าง ใบสัง่ จ่าย ใบสัง่ ซือ้ สัญญาจ้าง ใบตรวจรับ
ใบเสร็จรับเงิน

ฝบห.
สตง. ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหาให้เก็บไว้ไม่น้อย
กว่า ๕ ปี เมื่อมีหนังสือ
หรือหลักฐานอืน่ ที่
สามารถน�ำมาอ้างอิงหรือ
ทดแทนหลักฐานดังกล่าว
แล้วท�ำลาย (ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค ๐๕๐๑/ว ๖๙
ลงวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๓๓)
หน่วยงานอื่น
เก็บ ๑ ปี ท�ำลาย
(ส�ำเนา)

คู่มือการจัดทำ�ตารางกำ�หนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ
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หมวด ๑
กง - การเงินและ
งบประมาณ

กง ๓.๔		 ค่าวัสดุ

< 110 >

คำ�อธิบายหมวดหมู่ /แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม /
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ

กำ�หนดอายุการจัดเก็บ

- การเบิกจ่ายค่ารับรองและพิธีการ พ.ศ. yyyy
หรือก�ำหนดชื่อแฟ้มประเภทงาน พ.ศ. หรือ
โครงการได้

ฝบห.
สตง. ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหาให้เก็บไว้ไม่น้อย
กว่า ๕ ปี เมื่อมีหนังสือ
หรือหลักฐานอืน่ ที่
สามารถน�ำมาอ้างอิงหรือ
ทดแทนหลักฐานดังกล่าว
แล้วท�ำลาย (ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงการ
คลังที่ กค ๐๕๐๑/ว ๖๙
ลงวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๓๓)
หน่วยงานอื่น
เก็บ ๑ ปี ท�ำลาย (ส�ำเนา)

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าวัสดุ
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้มตาม
พ.ศ. หรือกำ�หนดชื่อแฟ้มตามประเภทงาน พ.ศ. หรือ
โครงการ เช่น
- ค่าวัสดุ พ.ศ. yyyy
- ค่าวัสดุ - โครงการ.................พ.ศ. yyyy
		 เอกสารภายในแฟ้ม เช่น บันทึกขออนุมัติ
ขอจัดซื้อจัดจ้าง ใบสั่งจ่าย ใบสั่งซื้อ ใบตรวจรับ
ใบเสร็จรับเงิน

ฝบห.
สตง. ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหาให้เก็บไว้ไม่น้อย
กว่า ๕ ปี เมื่อมีหนังสือ
หรือหลักฐานอืน่ ทีส่ ามารถ
นำ�มาอ้างอิงหรือทดแทน
หลักฐานดังกล่าวแล้ว
ทำ�ลาย (ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค ๐๕๐๑/ว ๖๙
ลงวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๓๓)
หน่วยงานอื่น
เก็บ ๑ ปี ทำ�ลาย
(สำ�เนา)

คู่มือการจัดทำ�ตารางกำ�หนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ

หมวด ๑
กง - การเงินและ
งบประมาณ
กง ๓.๕		
ค่าสาธารณูปโภค

กง ๓.๖ ค่าครุภัณฑ์

คำ�อธิบายหมวดหมู่ /แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม /
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ

กำ�หนดอายุการจัดเก็บ

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
ค่าไปรษณีย์ ค่าเช่า Lease Line เช่น หลักฐาน
ใบแจ้งหนี้บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย ใบเสร็จรับเงิน
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้มตาม
พ.ศ. หรือแยกชื่อแฟ้มตามประเภทสาธารณูปโภคได้
เช่น
- กง ๓.๕/๑ ค่าไฟฟ้า พ.ศ. yyyy
- กง ๓.๕/๒ ค่าประปา พ.ศ. yyyy

ฝบห.
สตง. ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหาให้เก็บไว้ไม่น้อย
กว่า ๕ ปี เมื่อมีหนังสือ
หรือหลักฐานอืน่ ทีส่ ามารถ
นำ�มาอ้างอิงหรือทดแทน
หลักฐานดังกล่าวแล้ว
ทำ�ลาย (ปฏิบตั ติ ามหนังสือ
กระทรวงการคลัง
ที่ กค ๐๕๐๑/ว ๖๙
ลงวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๓๓)
หน่วยงานอื่น
เก็บ ๑ ปี ทำ�ลาย
(สำ�เนา)

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์
สำ�หรับค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างดูที่หมวดที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้มตาม
พ.ศ. หรือกำ�หนดชื่อแฟ้มตามประเภทงาน พ.ศ. หรือ
โครงการ เช่น
- ค่าครุภัณฑ์ พ.ศ. yyyy
- ค่าครุภัณฑ์ - โครงการ.................พ.ศ. yyyy
		 เอกสารภายในแฟ้ม เช่น บันทึกขออนุมัติ
ขอจัดซื้อจัดจ้าง คำ�สั่งแต่งตั้งกรรมการ รายงานผล
การพิจารณาสอบราคา หรือการประกวดราคา
สัญญาจ้าง ใบตรวจรับ ใบเสร็จรับเงิน

ฝบห.
เก็บ ๑๐ ปี และผ่าน
การตรวจสอบจาก สตง.
แล้วทำ�ลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ ๑ ปี ทำ�ลาย
(สำ�เนา)

คู่มือการจัดทำ�ตารางกำ�หนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ
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หมวด ๑
คำ�อธิบายหมวดหมู่ /แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม /
กง - การเงินและ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
งบประมาณ
กง ๓.๗ เงินอุดหนุน จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบอุดหนุน
เช่น บันทึกขออนุมัติการเบิกจ่าย ใบแจ้งหนี้ตามประเภท
รายจ่าย ใบเสร็จรับเงิน

กง ๓.๘ เงินรายจ่าย จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรายจ่ายอื่น ๆ
		 อื่น ๆ
เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
เงินค่าปรับที่คืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้มตาม
พ.ศ. หรือก�ำหนดชื่อแฟ้มตามประเภทงาน พ.ศ.
หรือโครงการได้ เช่น
- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ต่างประเทศ แยกชื่อแฟ้มตามชื่อโครงการ /
หลักสูตรได้
		 เอกสารภายในแฟ้ม เช่น บันทึกขออนุมตั เิ ดินทาง
รายงานการเดินทาง
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คู่มือการจัดทำ�ตารางกำ�หนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ

กำ�หนดอายุการจัดเก็บ
ฝบห.
สตง. ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหาให้เก็บไว้ไม่น้อย
กว่า ๕ ปี เมื่อมีหนังสือ
หรือหลักฐานอืน่ ทีส่ ามารถ
นำ�มาอ้างอิงหรือทดแทน
หลักฐานดังกล่าวแล้ว
ทำ�ลาย (ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค ๐๕๐๑/ว ๖๙
ลงวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๓๓)
หน่วยงานอื่น
เก็บ ๑ ปี ทำ�ลาย (สำ�เนา)
ฝบห.
สตง. ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหาให้เก็บไว้ไม่น้อย
กว่า ๕ ปี เมื่อมีหนังสือ
หรือหลักฐานอืน่ ทีส่ ามารถ
นำ�มาอ้างอิงหรือทดแทน
หลักฐานดังกล่าวแล้ว
ทำ�ลาย (ปฏิบตั ติ ามหนังสือ
กระทรวงการคลัง
ที่ กค ๐๕๐๑/ว ๖๙
ลงวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๓๓)
หน่วยงานอื่น
เก็บ ๑ ปี ทำ�ลาย (สำ�เนา)

หมวด ๑
กง - การเงินและ
งบประมาณ
กง ๓.๙ งบกลาง

คำ�อธิบายหมวดหมู่ /แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม /
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ

กำ�หนดอายุการจัดเก็บ

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากงบกลาง
เช่น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
- การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ฝบห.
สตง. ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหาให้เก็บไว้ไม่น้อย
กว่า ๕ ปี เมื่อมีหนังสือ
หรือหลักฐานอืน่ ทีส่ ามารถ
นำ�มาอ้างอิงหรือทดแทน
หลักฐานดังกล่าวแล้ว
ทำ�ลาย (ปฏิบตั ติ ามหนังสือ
กระทรวงการคลัง
ที่ กค ๐๕๑๐/ว ๖๙
ลงวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๓๓)

- การเบิกจ่ายค่าช่วยการศึกษาบุตร

ฝบห.
สตง. ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหาให้เก็บไว้ไม่น้อย
กว่า ๕ ปี เมื่อมีหนังสือ
หรือหลักฐานอืน่ ทีส่ ามารถ
นำ�มาอ้างอิงหรือทดแทน
หลักฐานดังกล่าวแล้ว
ทำ�ลาย (ปฏิบตั ติ ามหนังสือ
กระทรวงการคลัง
ที่ กค ๐๕๑๐/ว ๖๙
ลงวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๓๓)

กง ๓.๑๐ เงินนอก จัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเงินรายได้และรายจ่าย
งบประมาณ อืน่ ๆ ของสำ�นักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เช่น เงิน
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้มตาม
พ.ศ. หรือแยกชื่อแฟ้มตามประเภทของค่าใช้บริการ
ได้ เช่น
- ใบเสร็จรับเงินจากผู้ใช้บริการ
- ใบนำ�ส่งเงินเข้าคลัง

ฝบห.
เก็บ ๑๐ ปี และผ่านการ
ตรวจสอบจาก สตง. แล้ว
ทำ�ลาย
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หมวด ๑
กง - การเงินและ
งบประมาณ
กง ๓.๑๑ ค่าใช้จ่าย
โครงการ
ต่าง ๆ

คำ�อธิบายหมวดหมู่ /แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม /
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ของโครงการต่าง ๆ
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
- กง ๓.๑๑/๑ โครงการจัดระบบการจัดเก็บ
เอกสาร
- กง ๓.๑๑/๒ โครงการจัดระบบศูนย์เก็บเอกสาร

กำ�หนดอายุการจัดเก็บ
ฝบห.
สตง. ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหาให้เก็บไว้ไม่น้อย
กว่า ๕ ปี เมื่อมีหนังสือ
หรือหลักฐานอืน่ ทีส่ ามารถ
นำ�มาอ้างอิงหรือทดแทน
หลักฐานดังกล่าวแล้ว
ทำ�ลาย (ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค ๐๕๑๐/ว ๖๙
ลงวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๓๓)

กง ๔	รายงาน
จัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับรายงานเกี่ยวกับ
	เกี่ ย วกั บ บั ญ ชี บัญชีและงบประมาณต่าง ๆ
และงบประมาณ แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชอื่ หมวดเอกสารเป็นชือ่ แฟ้ม แยกแฟ้มตาม พ.ศ.
หรือแยกชื่อแฟ้มตามประเภทของรายงานได้ เช่น
- รายงานเงินสดคงเหลือประจ�ำวัน
- สมุดคุมหลักฐานขอเบิกค่าใช้จ่าย
- รายงานเงินคงเหลือประจ�ำวัน
- สมุดเงินสด

ฝบห.
เก็บ ๑๐ ปี และผ่าน
การตรวจสอบจาก สตง.
แล้วทำ�ลาย

กง ๕ การตรวจสอบ จัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการ
กิจการภายใน ภายในและการติดต่อประสานงานกับ สตง.
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้มตาม
พ.ศ. หรือแยกชือ่ แฟ้มตามประเภทของรายงานได้ เช่น
- รายงานการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน
- รายงานการตรวจสอบจาก สตง.
- เอกสารประกอบการตรวจสอบงบการเงิน

ฝบห.
เก็บ ๑๐ ปี และผ่าน
การตรวจสอบจาก สตง.
แล้วทำ�ลาย
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หมวด ๒ กม - กฎหมาย คำ�สั่ง ระเบียบ คู่มือ มติ ครม.
เอกสารที่จัดเก็บในหมวดนี้เป็นเอกสารเกี่ยวกับคำ�สั่งภายในส่วนงาน คำ�สั่งทั่วไป ระเบียบ
ประกาศต่าง ๆ กฎหมาย กฎกระทรวง ฯลฯ มติต่าง ๆ พระราชบัญญัติ คู่มือ ทั้งนี้สามารถจัดเก็บในหมวดหมู่
เฉพาะเรื่องได้ เช่น พระราชบัญญัติทางการเงิน ให้เก็บเรื่องดังกล่าวไว้ในหมวดการเงินและงบประมาณ
หมวด ๒
คำ�อธิบายหมวดหมู่ / แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม /
กม - กฎหมาย คำ�สั่ง
กำ�หนดอายุการจัดเก็บ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
ระเบียบ คู่มือ มติ ครม.
กม ๑ กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับ จัดเก็บเอกสารการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
การบริหารเอกสาร เอกสารและจดหมายเหตุ
และจดหมายเหตุ แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ ชื่ อ หมวดเอกสารเป็ น ชื่ อ แฟ้ ม แยกแฟ้ ม ทุกหน่วยงาน
ตาม พ.ศ. หรือตั้งชื่อแฟ้มชื่อการประชุม
ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น ส�ำเนาบันทึกการประชุม หลังสิ้นสุดงาน
ร่างกฎหมาย หลักการเหตุผล เอกสารอ้างอิงประกอบ
การร่างกฎหมาย
กม ๒	ค�ำสั่ง ระเบียบ
ประกาศของส�ำนัก
หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ
(รวมต้นเรื่อง)

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับค�ำสั่ง ระเบียบ ประกาศของ
ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จัดเรียงตามเลขที่
และแยกแฟ้มตามประเทศ (ต้นเรื่องการจัดท�ำค�ำสั่ง
ระเบียบ ประกาศทีส่ ว่ นงานจัดท�ำ ใช้หมวดหมูเ่ ฉพาะ
เรื่อง เช่นค�ำสั่งระเบียบเกี่ยวกับการบัญชี ใช้หมวด
การเงิน)
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ ชื่ อ หมวดเอกสารเป็ น ชื่ อ แฟ้ ม แยกแฟ้ ม
ตามปีหรือแยกชื่อแฟ้มย่อยตามประเภทเอกสารได้

กม ๓ คำ�สั่ง ระเบียบ จั ด เก็ บ เอกสารประเภทคำ�สั่ ง ระเบี ย บ รวมทั้ ง
จากหน่วยงาน หนังสือเวียน จากหน่วยงานภายนอกเพื่อทราบ /
ภายนอก
เพื่อถือปฏิบัติ
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
จัดเรียงตามเลขที่และแยกแฟ้มตามประเภท
แหล่งที่มา เช่น
- คำ�สั่งกระทรวงวัฒนธรรม ปี yyyy
- ระเบียบกรมศิลปากร ปี yyyy

ฝบห.
ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
หลั ง จากเปลี่ ย นแปลง
ผูล้ งนาม
(ต้นฉบับที่มีรายชื่อ
ผู้ลงนาม)
หน่วยงานอื่น
ท�ำลายหลังจากมีฉบับใหม่
(ส�ำเนา)

ทุกหน่วยงาน
- ทำ�ลายหลังจากมี
ฉบับใหม่ (เพื่อปฏิบัติ)
- เก็บ ๑ ปี ทำ�ลาย
(เพื่อทราบ)
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หมวด ๓ ทป - ทั่วไป
เอกสารทีจ่ ดั เก็บในหมวดนีเ้ ป็นเอกสารเกีย่ วกับประเภทเรือ่ งโต้ตอบโดยทัว่ ไป ทะเบียนรับ - ส่ง
เอกสาร เอกสารประชาสัมพันธ์ งานพิธีและกิจกรรมทางสังคม
หมวด ๓
ทป - ทั่วไป

คำ�อธิบายหมวดหมู่ / แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม /
กำ�หนดอายุการจัดเก็บ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ

ทป ๑ โต้ตอบทั่วไป

ทป ๒

ทป ๓

ทป ๔

ทป ๕

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับหนังสือโต้ตอบเรื่องทั่วไป เช่น
หนังสือขอรับบริจาค การกุศล ขอความอนุเคราะห์
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
แยกแฟ้มตามปีหรือแยกชื่อแฟ้มย่อย
ทุกหน่วยงาน
เก็บ ๑ ปี ทำ�ลาย
ทะเบียนรับ - ส่ง
ทุกหน่วยงาน
- ทะเบียนรับเอกสารภายนอก ปี yyyy
เก็บ ๑๐ ปี ทำ�ลาย
หนังสือ
		 แยกแฟ้มตามปี
ทุกหน่วยงาน
- ทะเบียนส่งเอกสารภายนอก ปี yyyy
เก็บ ๑๐ ปี ทำ�ลาย
		 แยกแฟ้มตามปี
ทุกหน่วยงาน
- ทะเบียนรับเอกสารภายใน ปี yyyy
เก็บ ๓ ปี ทำ�ลาย
		 แยกแฟ้มตามปี
ทุกหน่วยงาน
- ทะเบียนส่งเอกสารภายใน ปี yyyy
เก็บ ๓ ปี ทำ�ลาย
		 แยกแฟ้มตามปี
ทะเบียนรับ - ส่ง
- ทะเบียนรับเอกสารภายนอก (ลับ) ปี yyyy ทุกหน่วยงาน
เก็บ ๑๐ ปี ทำ�ลาย
หนังสือ (ลับ) 		 แยกแฟ้มตามปี
- ทะเบียนส่งเอกสารภายนอก (ลับ) ปี yyyy ทุกหน่วยงาน
เก็บ ๑๐ ปี ทำ�ลาย
		 แยกแฟ้มตามปี
ทุกหน่วยงาน
- ทะเบียนรับเอกสารภายใน (ลับ) ปี yyyy
เก็บ ๓ ปี ทำ�ลาย
		 แยกแฟ้มตามปี
ทุกหน่วยงาน
- ทะเบียนส่งเอกสารภายใน (ลับ) ปี yyyy
เก็บ ๓ ปี ทำ�ลาย
		 แยกแฟ้มตามปี
สำ�เนา
- ปี yyyy แยกแฟ้มตามปี
ฝบห.
หนังสือออก
		 เอกสารภายในแฟ้ม เช่น สำ�เนาที่ ๓ ของ เก็บ ๑ ปี ทำ�ลาย
เอกสารออกที่สำ�นักหอจดหมายเหตุแห่งชาติส่งไป
หน่วยงานภายนอก ลงนามโดยผู้อำ�นวยการ
หนังสือเวียน
- ปี yyyy แยกแฟ้มตามปี
ทุกหน่วยงาน
เพื่อทราบ
เก็บ ๑ ปี ทำ�ลาย
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หมวด ๓
ทป - ทั่วไป

คำ�อธิบายหมวดหมู่ / แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม /
กำ�หนดอายุการจัดเก็บ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ

ทป ๖		 งานพิธีและ
		 กิจกรรม
ทางสังคม

จั ด เก็ บ เอกสารเกี่ ย วกั บ การงานพิ ธี แ ละกิ จ กรรม
ทางสังคม

ทป ๖.๑ งานพิธีการ
		 ของสำ�นัก
		 หอจดหมายเหตุ
		 แห่งชาติ

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจัดงานพิธีการส�ำคัญของ
ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เช่น งานพิธีเปิด
หอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาค
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
แยกชื่อตามแฟ้มชื่องานพิธี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
หลังจากสิ้นสุดงาน
หน่วยงานอื่น
เก็บ ๑ ปี ท�ำลาย

ทป ๖.๒ งานพิธีและ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจัดงานพิธีและกิจกรรม
		 กิจกรรมอื่น ๆ อืน่ ๆ (ที่ไม่ใช่พิธีการส�ำคัญ) ที่ส�ำนักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ ชื่ อ หมวดเป็ น ชื่ อ แฟ้ ม เอกสาร แยกแฟ้ ม ทุกหน่วยงาน
ตาม พ.ศ. หรือแยกชื่อแฟ้มย่อยตามชื่องานพิธี
เก็บ ๑ ปี ท�ำลาย
ทป ๗ การรักษา
จั ด เก็ บ เอกสารเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความปลอดภั ย
		 ความปลอดภัย สถานที่ เช่น การจัดเวรยาม รายงานการอยู่เวรยาม
		 สถานที่
การสอบสวนกรณี ต ่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ การรั ก ษา
ความปลอดภัย
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ ชื่ อ หมวดเป็ น ชื่ อ แฟ้ ม เอกสาร แยกแฟ้ ม
ตาม พ.ศ. หรือแยกชื่อแฟ้มย่อย เช่น
- ตารางเวรยาม พ.ศ. yyyy
ฝบห.
เก็บ ๑ ปี ทำ�ลาย
- สมุดบันทึกรายงานการอยู่เวรยาม พ.ศ. yyyy ฝบห.
เก็บ ๑๐ ปี ทำ�ลาย
- รายงานสอบสวนกรณีเกิดเพลิงไหม้

ฝบห.
เก็บ ๑๐ ปี ทำ�ลาย

คู่มือการจัดทำ�ตารางกำ�หนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ

< 117 >

หมวด ๓
ทป - ทั่วไป

คำ�อธิบายหมวดหมู่ / แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม /
กำ�หนดอายุการจัดเก็บ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น การสอบข้อเท็จจริง
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โดยมีเอกสารแนบเรื่อง เช่น
ส�ำเนาค�ำสั่งกรมศิลปากรเรื่องการช�ำระเบี้ยประกัน
อัคคีภัยต้นฉบับบันทึกค�ำให้การ ส�ำเนาค�ำสั่ง สจช.
เรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง กรณี
เกิดเหตุเพลิงไหม้ รายงานเครื่องควบคุมความชื้น
เกิดเพลิงไหม้
- การป้องกันอัคคีภัย พ.ศ. yyyy จัดเก็บแผน ฝบห.
การปฏิ บั ติ ก ารเมื่ อ เกิ ด อั ค คี ภั ย (หนั ง สื อ ติ ด ต่ อ ทำ�ลายหลั ง จากมี ก าร
การฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย จัดเก็บที่หมวดหนังสือ เปลี่ยนแปลง
โต้ตอบ)
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คู่มือการจัดทำ�ตารางกำ�หนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ

หมวด ๔ บห - บริหาร
เอกสารที่จัดเก็บในหมวดนี้เป็นเอกสารเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน โครงการ การแบ่งส่วน
ราชการ การแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ คำ�สัง่ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการบริหารงาน การมอบอำ�นาจให้ทำ�หน้าทีแ่ ทน
หรือการรักษาการแทนในตำ�แหน่งใดตำ�แหน่งหนึ่ง
หมวด ๔
บห - บริหาร
บห ๑ นโยบาย
แผนงาน และ
โครงการ

คำ�อธิบายหมวดหมู่ / แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม /
กำ�หนดอายุการจัดเก็บ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน โครงการ
ของกระทรวงวั ฒ นธรรม กรมศิ ล ปากร และ
ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ หากเป็นนโยบาย
แผนงานโครงการเฉพาะเรื่ อ งให้ จั ด เก็ บ ในหมวด
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น โครงการจัดท�ำตารางก�ำหนด
อายุการเก็บเอกสารให้จดั เก็บในหมวด บจ - การบริหาร
งานเอกสารและจดหมายเหตุ
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้มตาม ทุกหน่วยงาน
พ.ศ. หรือแยกชื่อแฟ้มย่อย เช่น
- ท�ำลายหลังจากมี
- แผนกลยุทธ์กรมศิลปากร พ.ศ. yyyy
ฉบับใหม่
(เพื่อปฏิบัติ)
- เก็บ ๑ ปี ท�ำลาย
(เพื่อทราบ)
- แผนกลยุทธ์ตามภารกิจของส�ำนักหอหมายเหตุ
แห่งชาติ พ.ศ. yyyy
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น แผนการด�ำเนินงาน
(action plan) การติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งาน
รายงานผลการด�ำเนินงาน เป็นต้น หากมีเอกสาร
ปริมาณมากสามารถเพิ่มแฟ้มย่อยตามงานที่ปฏิบัติได้
เช่ น แฟ้ ม การด� ำ เนิ น งาน แฟ้ ม การประชุ ม
คณะกรรมการ

ฝบห.
เก็บ ๕ ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ
(แผนภารกิจของส�ำนัก)
หน่วยงานอื่น
เก็บ ๕ ปี ท�ำลาย
(แผนของกลุ่มงาน)

คู่มือการจัดทำ�ตารางกำ�หนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ
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หมวด ๔
บห - บริหาร

คำ�อธิบายหมวดหมู่ /แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม /
กำ�หนดอายุการจัดเก็บ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
- แผนปฏิบัติของส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ หน่วยงานอื่น
เก็บ ๕ ปี ทำ�ลาย
พ.ศ. yyyy
(แผนของกลุ่มงาน)
- โครงการ / แผนงาน................ พ.ศ. yyyy หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ใช้ชอื่ โครงการ / แผนงานเป็นชือ่ แฟ้ม หากมีเอกสาร - ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
ปริ ม าณมากสามารถเพิ่ ม แฟ้ ม ย่ อ ยตามงานที่ หลังสิ้นสุดโครงการ
ปฏิบตั ไิ ด้ เช่น แฟ้มการบริหารโครงการ / ดำ�เนินงาน (โครงการสำ�คัญ)
แฟ้มการประชุมคณะกรรมการ แฟ้มค่าใช้จ่าย
- เก็บ ๕ ปี ทำ�ลาย
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
(โครงการทั่วไป)
แฟ้มการบริหารโครงการ / การดำ�เนินงานโครงการ
เช่น
- โครงการ / แผนงาน............ - การดำ�เนินงาน
พ.ศ. .....
เอกสารภายในแฟ้ ม เช่ น หนั ง สื อ เชิ ญ เป็ น
ที่ปรึกษา การแต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะทำ�งาน
แผนการดำ�เนินงาน (action plan) การติดตาม
ผลการดำ�เนินงาน รายงานผลการดำ�เนินงาน เป็นต้น
แฟ้มการประชุมคณะกรรมการ / คณะทำ�งาน
- โครงการ / แผนงาน................ - การประชุม
คณะกรรมการ / คณะทำ�งาน พ.ศ. ....
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น หนังสือเชิญประชุม
ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม

บห ๒		
		
		
		

การแบ่ง
ส่วนราชการ
ตำ�แหน่งงาน
อัตรากำ�ลัง
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จัดเก็บเอกสารการแบ่งส่วนราชการ การปรับปรุง
เปลี่ย นแปลงโครงสร้ า งส่ ว นราชการ ภาพรวม
อัตรากำ�ลัง
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ ชื่ อ หมวดเอกสารเป็ น ชื่ อ แฟ้ ม แยกแฟ้ ม
ตาม พ.ศ. หรือแยกชื่อแฟ้มย่อย เช่น

คู่มือการจัดทำ�ตารางกำ�หนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ

หมวด ๔
บห - บริหาร

คำ�อธิบายหมวดหมู่ /แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม /
กำ�หนดอายุการจัดเก็บ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
- การแบ่งส่วนราชการและอัตรากำ�ลังฝ่ายงานต่าง ๆ
พ.ศ. yyyy
เอกสารภายในแฟ้ ม เช่ น โครงสร้ า งการ
แบ่งส่วนราชการ และรายละเอียดแผนอัตรากำ�ลัง
ที่ กพ. อนุมัติ

ฝบห.
ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
หลังจากกำ�หนด
โครงสร้างใหม่
หน่วยงานอื่น
ทำ�ลายหลังจากกำ�หนด
โครงสร้างใหม่
(ฉบับสำ�เนา)

- การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอัตรากำ�ลัง
ฝ่ายงานต่าง ๆ พ.ศ. yyyy
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น เอกสารการประชุมร่าง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และรายละเอียด
แผนอัตรากำ�ลังที่เสนอ

ฝบห.
ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
หลังจากกำ�หนด
โครงสร้างใหม่
หน่วยงานอื่น
เก็บ ๕ ปี ทำ�ลาย
(ฉบับสำ�เนา)

คู่มือการจัดทำ�ตารางกำ�หนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ
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หมวด ๔
บห - บริหาร

คำ�อธิบายหมวดหมู่ /แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม /
กำ�หนดอายุการจัดเก็บ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ

บห ๓		 การมอบหมายงาน จั ด เก็ บ เอกสารการมอบหมายงาน การส่ ง และ
รับมอบงาน รวมทั้งการปฏิบัติราชการแทน
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้มตาม
พ.ศ. หรือแยกชื่อแฟ้มย่อย เช่น
- การมอบหมายงาน
ฝบห.
		 เอกสารภายในแฟ้ม เช่น คำ�สั่งรักษาราชการ เก็บ ๒ ปี ส่งมอบ
แทนคำ�สั่งปฏิบัติราชการแทน
หอจดหมายเหตุ
(ระดับผู้อ�ำนวยการ)
- การส่งมอบ
ทุกหน่วยงาน
ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
หลังจากผู้รับมอบงาน
หมดความจ�ำเป็นในการ
ใช้งาน
(ระดับผู้อ�ำนวยการ)
-	ท�ำลายหลังจาก
ผู้รับมอบงานหมด
ความจ�ำเป็นในการ
ใช้งาน (ระดับต�่ำกว่า
ผู้อ�ำนวยการ)
บห ๔		 การประเมินผล จั ด เก็ บ เอกสารเกี่ ย วกั บ การประเมิ น และวั ด ผล
คุณภาพงานรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
		 การปฏิบัติ
งาน เช่น การประชุมคณะกรรมการก�ำหนดตัวชี้วัด
		 ราชการ
การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดรายงานผลการประเมิน
ทุกระดับ ส�ำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคลดูที่ บค ๓
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้มตาม
พ.ศ. หรือแยกชื่อแฟ้มย่อยตามตัวชี้วัด เช่น
- รายงานผลการประเมินการด�ำเนินงานของ ฝบห.
สจช.
เก็บ ๒ ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ
(ฉบับที่ส่งกรมศิลปากร)
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คู่มือการจัดทำ�ตารางกำ�หนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ

หมวด ๔
บห - บริหาร

คำ�อธิบายหมวดหมู่ /แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม /
กำ�หนดอายุการจัดเก็บ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ

บห ๕ รายงานและสถิติ จั ด เก็ บ เอกสารเกี่ ย วกั บ รายงานและสถิ ติ
การด�ำเนินงานรายงานประจ�ำปี รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น (รายงานและสถิติเฉพาะเรื่อง
สามารถเก็บตามหมวดเฉพาะเรื่อง)
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ ชื่ อ หมวดเอกสารเป็ น ชื่ อ แฟ้ ม แยกแฟ้ ม
ตาม พ.ศ. เช่น
- รายงานการปฏิ บั ติ ง าน รวมรายงาน ฝบห.
ผลการปฏิบัติงานประจ�ำ พ.ศ.
เก็บ ๒ ปี ส่งมอบ
หอจดหมายเหตุ
(ฉบับที่ส่งกรมศิลปากร)
- รายงานการปฏิ บั ติ ง าน รวมรายงานผล ทุกหน่วยงาน
การปฏิบัติงานรายไตรมาส รายเดือน
เก็บ ๓ ปี ท�ำลาย
บห ๖ การตรวจราชการ จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการตรวจราชการที่ส�ำนัก
หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ หรื อ หอจดหมายเหตุ
แห่ ง ชาติ ใ นส่ ว นภู มิ ภ าคของผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
(รั ฐ มนตรี ปลั ด กระทรวง อธิ บ ดี รองอธิ บ ดี
ผูต้ รวจราชการ และผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ)
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้มตาม ฝบห.
พ.ศ. จัดเก็บเอกสาร เช่น บันทึกรายงานการตรวจ เก็บ ๕ ปี ส่งมอบ
ราชการสมุดตรวจราชการ
หอจดหมายเหตุ

คู่มือการจัดทำ�ตารางกำ�หนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ
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หมวด ๕ บค - บริหารงานบุคคล
เอกสารที่ จั ด เก็ บ ในหมวดนี้ เ ป็ น เอกสารเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล เช่ น การสรรหา
การพิจารณาความดีความชอบ การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอนย้าย การลาออก ทะเบียนประวัติ เป็นต้น
หมวด ๕
คำ�อธิบายหมวดหมู่ /แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม /
กำ�หนดอายุการจัดเก็บ
บค - บริหารงานบุคคล
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
บค ๑	กฎหมาย ระเบียบ
คำ�สั่ง ข้อบังคับ
การบริหารงาน
บุคคล

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คำ�สั่ง
ข้ อ บั ง คั บ ทางการบริ ห ารงานบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ จาก
ส่ ว นราชการอื่ น และที่ สำ�นั ก หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติจัดทำ�
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ทุกหน่วยงาน
ใช้ ชื่ อ หมวดเอกสารเป็ น ชื่ อ แฟ้ ม แยกแฟ้ ม ทำ�ลายหลังจากมี
ตามปีหรือแยกชื่อแฟ้มย่อย เช่น
การเปลีย่ นแปลง / ยกเลิก

บค ๒	การกำ�หนด
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานตำ�แหน่งงานและ
ตำ�แหน่งงานและ คำ�บรรยายลักษณะงานตำ�แหน่งต่าง ๆ
อัตราเงินเดือน แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้มตาม
ปีหรือแยกชื่อแฟ้มย่อย เช่น
- มาตรฐานการกำ�หนดตำ�แหน่งงาน พ.ศ. yyyy ฝบห.
ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
หลังจากมีการเปลีย่ นแปลง
หน่วยงานอื่น
เก็บตลอดไป
- คำ�บรรยายลักษณะงาน พ.ศ. yyyy
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ฝบห.
ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
หลังจากมีการเปลีย่ นแปลง
หน่วยงานอื่น
เก็บตลอดไป

หมวด ๕
บค - บริหารงานบุคคล

คำ�อธิบายหมวดหมู่ /แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม/
กำ�หนดอายุการจัดเก็บ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ

บค ๓ การบรรจุ แต่งตัง้ จั ด เก็ บ เอกสารเกี่ ย วกั บ การขอบรรจุ การบรรจุ
เลื่อนตำ�แหน่ง การแต่งตั้ง การเลื่อนตำ�แหน่ง รวมทั้งการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน
ขัน้ เงินเดือน
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชอื่ หมวดเอกสารเป็นชือ่ แฟ้ม แยกแฟ้มตามปี
หรือแยกชื่อแฟ้มย่อย เช่น
ฝบห.
- การขอบรรจุข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ�
เก็บ ๒ ปี ทำ�ลาย (คำ�สั่ง
		 (แยกแฟ้มตาม พ.ศ.)
จั ด เก็ บ ในแฟ้ ม ประวั ติ
ที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่)
- การบรรจุข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ�
		 (แยกแฟ้มตาม พ.ศ.)

ฝบห.
เก็บ ๒ ปี ทำ�ลาย (คำ�สั่ง
จั ด เก็ บ ในแฟ้ ม ประวั ติ
ที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่)

- การเลื่อนระดับ
		 (แยกแฟ้มตาม พ.ศ.)

ฝบห.
เก็บ ๒ ปี ทำ�ลาย

-	การประเมินผลการปฏิบัติงาน / การเลื่อนขั้น ฝบห.
เงินเดือน (แยกแฟ้มตาม พ.ศ.)
เก็บ ๓ ปี ฝากเก็บ กบอ.
หน่วยงานอื่น
เก็บ ๓ ปี ทำ�ลาย
- การให้เงินรางวัล (แยกแฟ้มตาม พ.ศ.)

ฝบห.
เก็บ ๒ ปี ทำ�ลาย

- การขอมีบัตรประจำ�ตัว

ฝบห.
เก็บ ๑ ปี ทำ�ลาย

คู่มือการจัดทำ�ตารางกำ�หนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ

< 125 >

หมวด ๕
บค - บริหารงานบุคคล
บค ๔		 การย้าย โอน
		 และยืมตัว

คำ�อธิบายหมวดหมู่ /แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม/
กำ�หนดอายุการจัดเก็บ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารเกีย่ วกับการย้าย โอน รวมทัง้ การยืมตัว
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชอื่ หมวดเอกสารเป็นชือ่ แฟ้ม แยกแฟ้มตามปี
หรือแยกชื่อแฟ้มย่อย เช่น
- การย้าย โอน (แยกแฟ้มตาม พ.ศ. yyyy)
		 เอกสารภายในแฟ้ม เช่น แบบคำ�ร้องขอโอน
แบบคำ�ร้องขอย้าย บันทึกเสนอ การโยกย้าย สำ�เนา
คำ�สั่งการโอนข้าราชการ สำ�เนาคำ�สั่งการโยกย้าย
ข้าราชการ

ฝบห.
เก็บ ๑ ปี ทำ�ลาย
(คำ�สั่งจัดเก็บในแฟ้ม
ประวัติที่กลุ่มการ
เจ้าหน้าที่)

- การยืมตัว (แยกแฟ้มตามชื่อผู้ปฏิบัติงาน)
ฝบห.
		 เอกสารภายในแฟ้ม เช่น หนังสือขอยืมตัว ทำ�ลายหลังจากกลับมา
หนังสืออนุญาตให้ยืมตัวจากต้นสังกัด
ปฏิบัตหิ น้าที่
บค ๕		 การลา

จัดเก็บเอกสารหลักฐานการลงเวลามาปฏิบัติงาน
ใบลาและหลักฐานประกอบการลา รวมสถิติและ
รายงานสรุปประจำ�เดือน เช่น
- หลักฐานการลงเวลาปฏิบัติงาน (แยกแฟ้ม ฝบห.
ตาม พ.ศ.)
เก็บ ๒ ปี ทำ�ลาย
- ใบลา (แยกแฟ้มตามประเภทการลาและ พ.ศ.) ฝบห.
เก็บ ๒ ปี ทำ�ลาย
- รายงานสรุ ป สถิ ติ ก ารมาปฏิ บั ติ ง าน การลา ฝบห.
ประจำ�เดือน
เก็บ ๕ ปี ทำ�ลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ ๕ ปี ทำ�ลาย

บค ๖		 การลาศึกษาต่อ จั ด เก็ บ เอกสารการลาศึ ก ษาต่ อ ในประเทศและ ฝบห.
ต่างประเทศ (แยกแฟ้มตามบุคคล)
ทำ�ลายหลังจากกลับมา
ปฏิบัติหน้าที่
(เอกสารต้นเรื่องที่
สมบูรณ์จัดเก็บที่
กลุ่มการเจ้าหน้าที่)
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หมวด ๕
คำ�อธิบายหมวดหมู่ /แนวทางการกำ�หนดชื่อแฟ้ม /
กำ�หนดอายุการจัดเก็บ
บค - บริหารงานบุคคล
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
บค ๗		 การลาออกและ จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการลาออกหรือเกษียณอายุ
ฝบห.
		 การเกษียณอายุ
- ลาออก แยกแฟ้มตามบุคคลและ พ.ศ.
เก็บ ๑ ปี ทำ�ลาย
(เอกสารต้นเรื่องที่
สมบูรณ์ จัดเก็บที่กลุ่ม
การเจ้าหน้าที่)
ฝบห.
เก็บ ๒ ปี ทำ�ลาย
- เกษียณอายุ แยกแฟ้มตาม พ.ศ.
บค ๘		 วินัย
		 การสอบสวน

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการดำ�เนินการทางวินัย
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชื่อหมวดเป็นชื่อแฟ้มเอกสาร และแยกแฟ้ม ฝบห.
รายบุคคล
๑. เก็บ ๑ ปี ทำ�ลาย
(เรื่องร้องเรียน
ไต่สวนที่ไม่ต้องตั้ง
คณะกรรมการ)
๒. เก็บ ๕ ปี ทำ�ลาย
(เรื่องผิดวินัยที่
ไม่ต้องอุทธรณ์)
๓. หลังดำ�เนินการ
สิ้นสุด เก็บ ๑๐ ปี
ทำ�ลาย
(เรือ่ งผิดวินยั ร้ายแรง)
๔.	หลังสิ้นสุดอายุความ
บังคับคดีเก็บ ๑๐ ปี
ทำ�ลาย
(การดำ�เนินการ
ทางคดีแพ่ง)
๕.	หลังคดีสิ้นสุดเก็บ
๑๐ ปี ทำ�ลาย
(การดำ�เนินการ
ทางคดีอาญา)
(ตามตารางฯ บริหาร
งานบุคคล ข้อ ๗.๑)

คู่มือการจัดทำ�ตารางกำ�หนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ

< 127 >

หมวด ๕
คำ�อธิบายหมวดหมู่ /แนวทางการกำ�หนดชื่อแฟ้ม /
กำ�หนดอายุการจัดเก็บ
บค - บริหารงานบุคคล
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
บค ๙		 แฟ้มประวัติ

บค ๑๐		สวัสดิการ

จัดเก็บเอกสารเกีย่ วกับสำ�เนาแฟ้มประวัตขิ า้ ราชการ
ลูกจ้างประจำ�
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชื่อหมวดเป็นชื่อแฟ้มเอกสาร และแยกแฟ้ม
รายบุคคล
จัดเก็บเอกสารการดำ�เนินงานสวัสดิการต่าง ๆ
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
แยกแฟ้มตามประเภทสวัสดิการ เช่น
- สมาชิกกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
		 (แยกแฟ้มรายบุคคล)

ฝบห.
เก็บตลอดไป

ฝบห.
หลังจากพ้นสภาพสมาชิก
กองทุนฯ เก็บ ๑ ปี
ทำ�ลาย (เอกสารต้นเรือ่ ง
ที่สมบูรณ์จดั เก็บที่
กลุม่ การเจ้าหน้าที)่
- สมาชิกกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ (แยกแฟ้ม
ฝบห.
รายบุคคล)
หลังจากพ้นสภาพสมาชิก
กองทุนฯ เก็บ ๑ ปี
ทำ�ลาย (เอกสารต้น
เรื่องที่สมบูรณ์จดั เก็บที่
กลุม่ การเจ้าหน้าที)่
- การประกันสังคม (แยกแฟ้มรายบุคคล)
ฝบห.
หลังจากพ้นสภาพ
สมาชิกประกันสังคม
เก็บ ๑ ปี ทำ�ลาย
- ประกันชีวิตกลุ่ม (แยกแฟ้มราย พ.ศ.)
ฝบห.
เก็บ ๑ ปี ทำ�ลาย
- การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
ฝบห.
(แยกแฟ้มราย พ.ศ.) หากเป็นหลักฐานทางการเงิน เก็บ ๕ ปี ทำ�ลาย
จัดเก็บที่หมวดการเงิน
- หนังสือรับรอง
ฝบห.
เก็บ ๑ ปี ทำ�ลาย
- บ้านพักข้าราชการ
หจภ.
ทำ�ลายหลังจากมีการแจ้ง
ขอยกเลิกการเข้าพัก
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หมวด ๕
คำ�อธิบายหมวดหมู่ /แนวทางการกำ�หนดชื่อแฟ้ม /
กำ�หนดอายุการจัดเก็บ
บค - บริหารงานบุคคล
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
บค ๑๑		เครื่องราช
อิสริยาภรณ์
		 และเกียรติคุณ

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาเสนอรายชื่อ
ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเกียรติคุณต่าง ๆ
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
แยกแฟ้มตามประเภทเกียรติคุณ เช่น
ฝบห.
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. yyyy
เก็บ ๕ ปี ทำ�ลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ ๑ ปี ทำ�ลาย
- ความดีความชอบ
ฝบห.
		 (แยกแฟ้มตามชือ่ รางวัล เช่น ข้าราชการดีเด่น) เก็บ ๕ ปี ทำ�ลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ ๑ ปี ทำ�ลาย

บค ๑๒ การพัฒนา
		 บุคลากร

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
รวมทั้งการติดต่อประสานงาน การขออนุมัติเพื่อเข้า
ฝึกอบรมสัมมนา ดูงานทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
สำ�หรั บ เอกสารการเบิ ก จ่ า ยเงิ น สามารถเก็ บ ที่
หมวด กง - การเงินและงบประมาณ

บค ๑๒.๑	การฝึกอบรม จั ด เก็ บ เอกสารเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมที่
หลักสูตร สำ�นักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดสำ�หรับเจ้าหน้าที่
ภายใน
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชื่อหมวดเป็นชื่อแฟ้มเอกสาร แยกแฟ้มตามปี
หรือแยกชื่อแฟ้มย่อยตามชื่อหลักสูตร เช่น
- ชื่อหลักสูตร................. พ.ศ. yyyy
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บ ๕ ปี ทำ�ลาย
บค ๑๒.๒	การฝึกอบรม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรมฯ
สัมมนา ดูงาน ที่ จั ด โดยหน่ ว ยงานภายนอก ทั้ ง ในประเทศและ
ฝึกงาน
ต่างประเทศ
หลักสูตร
ภายนอก
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หมวด ๕
คำ�อธิบายหมวดหมู่ /แนวทางการกำ�หนดชื่อแฟ้ม /
กำ�หนดอายุการจัดเก็บ
บค - บริหารงานบุคคล
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
บค ๑๒.๒.๑ ฝึกอบรมฯ จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรมฯ
ในประเทศ ทีจ่ ัดโดยหน่วยงานภายนอก (ในประเทศ)
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชื่อหมวดเป็นชื่อแฟ้มเอกสาร แยกแฟ้มตามปี
หรือแยกชื่อแฟ้มย่อยตามชื่อหลักสูตร เช่น
ทุกหน่วยงาน
- ฝึกอบรมในประเทศ แยกแฟ้มตาม พ.ศ.
เก็บ ๕ ปี ทำ�ลาย
- ชื่อหลักสูตร.................. พ.ศ. yyyy
หมายเหตุ เอกสารประกอบการอบรมฯ ส่ ง เก็ บ
			
ห้องสมุด ๑ ชุด
บค ๑๒.๒.๒ ฝึกอบรมฯ จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน การขอ
ต่างประเทศ อนุมัติเข้ารับการฝึกอบรมฯ ในต่างประเทศ รวมทั้ง
รายงานผลการอบรม สัมมนา
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชื่อหมวดเป็นชื่อแฟ้มเอกสาร แยกแฟ้มตามปี
หรือแยกชื่อแฟ้มย่อยตามชื่อหลักสูตร เช่น
- ฝึกอบรมต่างประเทศ แยกแฟ้มตาม พ.ศ.
ทุกหน่วยงาน
- ชื่อหลักสูตร................ พ.ศ. yyyy
เก็บ ๕ ปี ทำ�ลาย
หมายเหตุ เอกสารประกอบการอบรมฯ ส่ ง เก็ บ
			
ห้องสมุด ๑ ชุด
บค ๑๓ การจ้างพนักงาน จัดเก็บเอกสารเกีย่ วกับการจ้างพนักงานราชการและ
ราชการและ ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
บค ๑๓.๑		 พนักงาน
		 ราชการ

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจ้างพนักงานราชการ
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชื่อหมวดเป็นชื่อแฟ้มเอกสาร แยกแฟ้มตามปี
หรือแยกชื่อแฟ้มย่อยตามรายบุคคล เช่น
- สัญญาจ้าง (แยกแฟ้มรายบุคคล)
ฝบห.
หลังจากเลิกจ้าง /
ลาออก
เก็บ ๒ ปี ทำ�ลาย
- การประเมินผลงาน
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คู่มือการจัดทำ�ตารางกำ�หนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ

ฝบห.
เก็บ ๒ ปี ทำ�ลาย

หมวด ๕
คำ�อธิบายหมวดหมู่ /แนวทางการกำ�หนดชื่อแฟ้ม /
กำ�หนดอายุการจัดเก็บ
บค - บริหารงานบุคคล
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
- หลักฐานการลงเวลาปฏิบัติงาน
		 (แยกแฟ้มตาม พ.ศ.)

ฝบห.
เก็บ ๒ ปี ทำ�ลาย

- ใบลา
		 (แยกแฟ้มตามประเภทการลา และ พ.ศ.)

ฝบห.
เก็บ ๒ ปี ทำ�ลาย

- รายงานสรุ ป สถิ ติ ก ารมาปฏิ บั ติ ง าน การลา ฝบห.
เก็บ ๒ ปี ทำ�ลาย
		 ประจำ�เดือน
บค ๑๓.๒ ลูกจ้างชัว่ คราว จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชื่อหมวดเป็นชื่อแฟ้มเอกสาร แยกแฟ้มตามปี
หรือแยกชื่อแฟ้มย่อยตามรายบุคคล เช่น
- สัญญาจ้าง (แยกแฟ้มรายบุคคล)
ทุกหน่วยงาน
หลังจากเลิกจ้าง /
ลาออก
เก็บ ๒ ปี ทำ�ลาย
- การประเมินผลงาน
ทุกหน่วยงาน
เก็บ ๒ ปี ทำ�ลาย
- หลักฐานการลงเวลาปฏิบัติงาน
		 (แยกแฟ้มตาม พ.ศ.)

ทุกหน่วยงาน
เก็บ ๑ ปี ทำ�ลาย

- ใบลา
		 (แยกแฟ้มตามประเภทการลา และ พ.ศ.)

ทุกหน่วยงาน
เก็บ ๑ ปี ทำ�ลาย

- รายงานสรุ ป สถิ ติ ก ารมาปฏิ บั ติ ง าน การลา ทุกหน่วยงาน
		 ประจำ�เดือน
เก็บ ๑ ปี ทำ�ลาย

คู่มือการจัดทำ�ตารางกำ�หนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ
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หมวด ๖ ปช - ประชุม
เอกสารที่จัดเก็บในหมวดนี้เป็นเอกสารเกี่ยวกับการประชุมทั่ว ๆ ไป การประชุมผู้บริหาร
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำ�งานชุดต่าง ๆ รวมทั้งการประชุมภายในส่วนงาน โดยเก็บเอกสาร
ทัง้ กระบวนการในการประชุม เช่น หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม
และรายงานการประชุม เป็นต้น แต่หากการประชุมที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องเฉพาะ เช่น การประชุมพิจารณา
ความดีความชอบ ให้เก็บเอกสารไว้ในหมวด บค - บริหารงานบุคคล เป็นต้น
หมวด ๖
คำ�อธิบายหมวดหมู่ / แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม /
บค - บริหารงานบุคคล
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ

กำ�หนดอายุการจัดเก็บ

ปช ๑ การประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจัดการประชุมและ
ภายในสำ�นัก บันทึกการประชุมคณะกรรมการ คณะท�ำงาน
ชุดต่าง ๆการประชุมภายในกลุม่ งานต่าง ๆ ภายใน
ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ หากเป็นการประชุม
เฉพาะเรื่ อ งสามารถจั ด เก็ บ ในหมวดเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง เช่นการประชุมคณะกรรมการจัดท�ำ
มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร ให้จัดเก็บในหมวด
บจ - การบริหารงานเอกสารและจดหมายเหตุ
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชื่อคณะกรรมการ คณะท�ำงานเป็นชื่อแฟ้ม
และแยกแฟ้มตาม พ.ศ. เช่น
- การประชุ ม คณะกรรมการ คณะท� ำ งาน ๑. เก็บ ๑ ปี ส่งมอบ
ชุดต่าง ๆ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
(ชุดเลขานุการ)
๒. เก็บ ๑ ปี ท�ำลาย
(ชุดผู้เข้าร่วมประชุม)
- การประชุมภายในกลุ่มงานต่าง ๆ

ทุกหน่วยงาน
เก็บตลอดไป

ปช ๒ การประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจัดการประชุมและ
ภายใน
บันทึกการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ
กรมศิลปากร แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชื่อคณะกรรมการ คณะทำ�งานเป็นชื่อแฟ้ม ทำ�ลายหลังจากคณะกรรมการ
สิ้นสุดภารกิจ (คัดเลือกการ
และแยกแฟ้มตาม พ.ศ.
ประชุมคณะกรรมการชุดที่
สำ�คัญส่งมอบหอจดหมายเหตุ)
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คู่มือการจัดทำ�ตารางกำ�หนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ

หมวด ๖
คำ�อธิบายหมวดหมู่ / แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม /
บค - บริหารงานบุคคล
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ

กำ�หนดอายุการจัดเก็บ

ปช ๓	การประชุม จั ด เก็ บ เอกสารเกี่ ย วกั บ การจั ด การประชุ ม
ร่วมกับส่วน การเข้ า ร่ ว มประชุ ม และบั น ทึ ก การประชุ ม
งานภายนอก คณะกรรมการชุดต่าง ๆ
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชื่อคณะกรรมการ คณะทำ�งานเป็นชื่อแฟ้ม ทำ�ลายหลังจาก
และแยกแฟ้มตาม พ.ศ.
คณะกรรมการสิ้นสุดภารกิจ
(คัดเลือกการประชุม
คณะกรรมการชุดที่สำ�คัญ
ส่งมอบหอจดหมายเหตุ)

คู่มือการจัดทำ�ตารางกำ�หนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ
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หมวด ๗ พด - พัสดุ ครุภัณฑ์
เอกสารที่จัดเก็บในหมวดนี้เป็นเอกสารเกี่ยวกับการพัสดุ ได้แก่ การจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์
รวมทั้งการเบิก - จ่าย การโอน การเช่า การบำ�รุงรักษาและซ่อมแซม
หมวด ๗
พด - พัสดุ ครุภัณฑ์

คำ�อธิบายหมวดหมู่ / แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม /
กำ�หนดอายุการจัดเก็บ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ

พด ๑ กฎหมาย ระเบียบ จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คำ�สั่ง
คำ�สั่ง ข้อบังคับ		 ข้ อ บั ง คั บ แนวทางปฏิ บั ติ ก ารพั ส ดุ ที่ ไ ด้ รั บ จาก
แนวทางปฏิบัติ ส่วนราชการอืน่ และทีส่ ำ�นักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
การพัสดุ
จัดทำ�
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้มตามปี ทำ�ลายหลั ง จากมี ก าร
หรือแยกชื่อแฟ้มย่อย
แก้ไขหรือเปลีย่ นแปลง
พด ๒ การจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ และ
จัดจ้างบริการ

จัดเก็บเอกสารหลักฐานการจัดซือ้ จัดหาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
และจัดจ้างบริการ
ส�ำหรับเอกสารการเบิกจ่าย สามารถจัดเก็บที่
หมวด กง - การเงินและงบประมาณ

พด ๒.๑ การจัดหาวัสดุ จัดเก็บเอกสารหลักฐานการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้มตามปี
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น บันทึกเสนอขออนุมัติ
จัดหา และรายละเอียดประกอบเอกสารการเสนอ
ราคาหนั ง สื อ แจ้ ง กรมประชาสั ม พั น ธ์ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง ผลการเปิดซอง
หนังสือมอบอ�ำนาจ เป็นต้น
พด ๒.๒ การจัดหา
ครุภัณฑ์
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ฝบห.
เก็บ ๕ ปี ทำ�ลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ ๒ ปี ทำ�ลาย

จัดเก็บเอกสารหลักฐานการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ ชื่ อ หมวดเอกสารเป็ น ชื่ อ แฟ้ ม แยกแฟ้ ม ฝบห.
ตามปี
เก็บ ๑๐ ปี ทำ�ลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ ๒ ปี ทำ�ลาย

คู่มือการจัดทำ�ตารางกำ�หนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ

หมวด ๗
พด - พัสดุ ครุภัณฑ์

คำ�อธิบายหมวดหมู่ / แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม /
กำ�หนดอายุการจัดเก็บ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น บันทึกเสนอขออนุมตั ิ
จัดหา และรายละเอียดประกอบเอกสารการเสนอ
ราคาหนั ง สื อ แจ้ ง กรมประชาสั ม พั น ธ์ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง ผลการเปิดซอง
หนังสือมอบอ�ำนาจเป็นต้น

พด ๒.๓ การจัดจ้าง
		 บุคคล
		 และบริการ

จัดเก็บเอกสารหลักฐานการจัดจ้างบุคคลและบริการ
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ ชื่ อ หมวดเอกสารเป็ น ชื่ อ แฟ้ ม แยกแฟ้ ม
ตามปี
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น บันทึกเสนอขออนุมัติ
จัดหา และรายละเอียดประกอบเอกสารการเสนอ
ราคาหนั ง สื อ แจ้ ง กรมประชาสั ม พั น ธ์ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง ผลการเปิดซอง
หนังสือมอบอ�ำนาจ เป็นต้น

ฝบห.
เก็บ ๕ ปี ทำ�ลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ ๒ ปี ทำ�ลาย

พด ๓ การเบิก - จ่ายพัสดุ จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายวัสดุและหนังสือ
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ ชื่ อ หมวดเอกสารเป็ น ชื่ อ แฟ้ ม แยกแฟ้ ม
ตามปี เช่น
- การเบิกจ่ายวัสดุ ปีงบประมาณ yyyy
ทุกหน่วยงาน
- การเบิกจ่ายหนังสือ
หลังจาก สตง. /
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบแล้วไม่มี
ปัญหาเก็บ ๑ ปี ทำ�ลาย
พด ๔		 การยืม ส่งคืน
		 และการโอน
		 ครุภัณฑ์

จั ด เก็ บ เอกสารหลั ก ฐานบั น ทึ ก การยื ม ส่ ง คื น และ
โอนครุภัณฑ์
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้มตามปี
เช่น
- การยืมและการส่งคืนครุภัณฑ์ ปี yyyy
ทุกหน่วยงาน
ทำ�ลายหลังจากส่งคืน
- การโอนครุภัณฑ์ ปี yyyy

ทุกหน่วยงาน
เก็บ ๑ ปี ทำ�ลาย
(บันทึกข้อมูลใน
ทะเบียนครุภัณฑ์แล้ว)

คู่มือการจัดทำ�ตารางกำ�หนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ
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หมวด ๗
พด - พัสดุ ครุภัณฑ์

คำ�อธิบายหมวดหมู่ / แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม /
กำ�หนดอายุการจัดเก็บ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ

พด ๕		 การควบคุมวัสดุ จัดเก็บเอกสารหลักฐานการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์
		 ครุภัณฑ์
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้มตาม
ประเภทและปี เช่น
- ทะเบียนวัสดุ ปีงบประมาณ yyyy

ฝบห.
หลังจาก สตง. ตรวจสอบ
แล้วไม่มีปัญหา
เก็บ ๑ ปี ทำ�ลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ ๑ ปี ทำ�ลาย

- ทะเบียนเบิกจ่ายหนังสือ

ทุกหน่วยงาน
หลังจาก สตง. /
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบแล้วไม่มปี ญั หา
เก็บ ๑ ปี ทำ�ลาย

- การใช้รถยนต์ส่วนกลาง

ฝบห.
เก็บ ๕ ปี ทำ�ลาย

- ทะเบียนครุภัณฑ์ ปี yyyy

ทุกหน่วยงาน
ทำ�ลายหลังจากจำ�หน่าย
บัญชีหมด

- การจำ�หน่ายครุภัณฑ์ ปี yyyy

ฝบห.
เก็บ ๒ ปี ทำ�ลาย
หน่วยงานอื่น
เก็บ ๑ ปี ทำ�ลาย

พด ๖ การเช่าครุภัณฑ์ จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเช่าครุภัณฑ์
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้มตามปี ทุกหน่วยงาน
ทำ�ลายหลังจากหมด
หรือแยกชื่อแฟ้มย่อยตามชื่อครุภัณฑ์
สัญญาเช่า ๑ ปี
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หมวด ๗
พด - พัสดุ ครุภัณฑ์

คำ�อธิบายหมวดหมู่ / แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม /
กำ�หนดอายุการจัดเก็บ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ

จั ด เก็ บ เอกสารเกี่ ย วกั บ แบบและรายละเอี ย ด
พด ๗ แบบและ
(Specification) วั ส ดุ แ ละครุ ภั ณ ฑ์ รวมทั้ ง คู่ มื อ
รายละเอียด
วัสดุและครุภณ
ั ฑ์ การใช้งานเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงาน
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้มตามปี
หรือแยกชื่อแฟ้มย่อยตามชื่อครุภัณฑ์ เช่น
- วัสดุ แยกตามประเภทวัสดุ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บตลอดไป
- ครุภัณฑ์ แยกตามประเภทครุภัณฑ์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เก็บตลอดไป

คู่มือการจัดทำ�ตารางกำ�หนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ
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หมวด ๘ ทด - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เอกสารที่จัดเก็บในหมวดนี้เป็นเอกสารเกี่ยวกับการจัดหาที่ดิน การก่อสร้างและต่อเติมอาคาร
รวมถึงการตกแต่งภายใน การออกแบบภูมิทัศน์ และการบำ�รุงรักษาและซ่อมแซมอาคารสถานที่
หมวด ๘
คำ�อธิบายหมวดหมู่ / แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม /
กำ�หนดอายุการจัดเก็บ
ทด - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
ทด ๑		 การจัดหาที่ดิน จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้าง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
สถานที่ทำ�การหอจดหมายเหตุ
หลังจากสิ้นสุดงาน
(ยกเว้นโฉนดที่ดิน /
เอกสารสิทธิ์การใช้ที่ดิน
เก็บตลอดไป)
ทด ๒		 การเตรียมการ จัดเก็บเอกสารเกีย่ วกับการเตรียมการก่อสร้างอาคาร
		 ก่อสร้างอาคารและ หอจดหมายเหตุ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
		 สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
ทด ๒.๑ การบริหารงาน จัดเก็บเอกสารการบริหารงานโครงการก่อสร้าง ได้แก่ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
โครงการ
แนวทางการด�ำเนินงานโครงการ การแต่งตัง้ คณะกรรมการ ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
ชุดต่าง ๆ แผนงาน แผนการด�ำเนินโครงการ เอกสาร หลังจากสิ้นสุดงาน
การประกวดราคา บันทึกรายงานและข้อมูลต่าง ๆ
ทด ๒.๒ ข้อกำ�หนด
การคัดเลือก
ผู้รับจ้าง

จัดเก็บเอกสารหลักการ เกณฑ์การคัดเลือกผูร้ บั จ้าง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอนการด�ำเนินโครงการ ได้แก่ ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
การเตรี ย มการก่ อ นการก่ อ สร้ า ง งานออกแบบ หลังจากสิ้นสุดงาน
งานก่อสร้าง เป็นข้อก�ำหนดประกอบการคัดเลือก
ผู ้ รั บ จ้ า งต่ า ง ๆ ในโครงการและสั ญ ญาจ้ า งของ
แต่ละงาน

ทด ๓		 การออกแบบ		 จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการออกแบบอาคาร ตกแต่ง
		 อาคาร ตกแต่ง		 ภายในและภูมิทัศน์
		 อาคารและภูมทิ ศั น์
ทด ๓.๑ งานออกแบบ จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการออกแบบผังอาคารและ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
ผังแม่บทออกแบบ ภูมิทัศน์
หลังจากสิ้นสุดงาน
อาคารและภูมทิ ศั น์
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หมวด ๘
คำ�อธิบายหมวดหมู่ / แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม /
กำ�หนดอายุการจัดเก็บ
ทด - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ทด ๓.๒ งานออกแบบ จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการออกแบบภูมิทัศน์
ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
ภูมิทัศน์
หลังจากสิ้นสุดงาน
ทด ๓.๓ งานออกแบบ จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายใน หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ตกแต่งภายใน และศิลปกรรม งานครุภณ
ั ฑ์สำ�นักงาน งานอืน่ ๆ และ ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
และศิลปกรรม รายละเอียดประกอบแบบตามที่ผู้ออกแบบจัดทำ� หลังจากสิ้นสุดงาน
ทด ๔ การก่อสร้างอาคาร จั ด เก็ บ เอกสารเกี่ ย วกั บ การดำ�เนิ น การก่ อ สร้ า ง
ตกแต่งภายใน อาคารหอจดหมายเหตุ การตกแต่งภายใน รวมทั้ง
และจัดภูมิทัศน์ การจัดภูมิทัศน์
ทด ๔.๑ งานเตรียม
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเตรียมก่อนการก่อสร้าง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ก่อสร้างอาคาร อาคาร เช่น งานขุดย้ายต้นไม้ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
หลังจากสิ้นสุดงาน
เป็นต้น
ทด ๔.๒ งานก่อสร้าง
อาคาร

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร รวมทั้ง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และสาธารณูปโภค
หลังจากสิ้นสุดงาน

ทด ๔.๓ งานภูมิทัศน์

จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจัดภูมิทัศน์

ทด ๔.๔ งานตกแต่ง
ภายในและ
ศิลปกรรม

จัดเก็บเอกสารเกีย่ วกับการตกแต่งภายในอาคารทุกงาน หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เช่น งานผู้รับจ้างตกแต่งภายใน
ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
หลังจากสิ้นสุดงาน

ทด ๕ การบำ�รุงรักษา
และซ่อมแซม
อาคารสถานที่

จั ด เก็ บ เอกสารเกี่ ย วกั บ การบำ�รุ ง รั ก ษาและการ ทุกหน่วยงาน
ซ่อมแซมอาคาร สถานที่ รวมทั้งหลักฐานประกอบ ทำ�ลายหลังจากหมด
ความจำ�เป็น
เช่น ใบสั่งงานซ่อม ขอบเขตงาน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
หลังจากสิ้นสุดงาน

คู่มือการจัดทำ�ตารางกำ�หนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ
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หมวด ๙ ทส - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารที่จัดเก็บในหมวดนี้เป็นเอกสารเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน และโครงการเกี่ยวกับ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบงาน และ website รวมทั้งการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์
และระบบงานคอมพิวเตอร์
หมวด ๙
คำ�อธิบายหมวดหมู่ /แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม/
กำ�หนดอายุการจัดเก็บ
ทส - เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
ทส ๑ นโยบาย แผนงาน จัดเก็บเอกสารเกีย่ วกับนโยบาย แผนงาน โครงการที่
และโครงการ
เกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีของกระทรวงวัฒนธรรม
ด้านเทคโนโลยี		 กรมศิลปากร และสำ�นักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
สารสนเทศ
หากเป็นโครงการทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาระบบงาน /
website ของสำ�นั ก หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ ใช้
หมวด ทส ๒
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้มตาม
พ.ศ. หรือแยกชื่อแฟ้มย่อย เช่น
- แผนเทคโนโลยี ส ารสนเทศ กรมศิ ล ปากร ทุกหน่วยงาน
พ.ศ. yyyy
- ทำ�ลายหลังจาก
มีฉบับใหม่
(เพื่อปฏิบัติ)
- เก็บ ๑ ปี ทำ�ลาย
(เพื่อทราบ)
- โครงการ............................. พ.ศ. yyyy เช่น หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
โครงการพั ฒ นาสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ เ พื่ อ งานด้ า น - ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
ศิลปวัฒนธรรม (GIS) พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒
หลังจากสิ้นสุดโครงการ
(สำ�หรับโครงการสำ�คัญ)
- ทำ�ลายหลังจากสิ้น
สุดโครงการแล้ว ๕ ปี
(สำ�หรับโครงการทั่วไป)
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หมวด ๙
คำ�อธิบายหมวดหมู่ /แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม/
กำ�หนดอายุการจัดเก็บ
ทส - เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
- การติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านตามแผน / ฝบห.
โครงการ
ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
หลังจากสิน้ สุดโครงการ
(สำ�หรับแผนภารกิจ
สำ�นัก)
หน่วยงานอื่น
ทำ�ลายหลังจากสิ้นสุด
โครงการแล้ว ๕ ปี
(สำ�หรับแผนของกลุม่ งาน)
จัดเก็บเอกสารเกีย่ วกับการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล
ทส ๒ การพัฒนา
ระบบงาน / 		 และ website ของสำ�นักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
website
รวมทั้งโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานและ
website ที่สำ�นักหอจดหมายเหตุแห่งชาติดำ�เนินการ
เองหรือดำ�เนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้มตาม
พ.ศ. หรือแยกชื่อแฟ้มย่อย เช่น
- โครงการ........................... พ.ศ. yyyy หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เช่ น โครงการจั ด ทำ�ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ - ส่งมอบ
จดหมายเหตุ เ หตุ ก ารณ์ ม หั น ตภั ย จากคลื่ น สึ น ามิ หอจดหมายเหตุหลัง
จากสิน้ สุดโครงการ
พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๐
(สำ�หรับโครงการ
สำ�คัญ)
- ทำ�ลายหลังจากสิ้น
สุดโครงการแล้ว ๕ ปี
(สำ�หรับโครงการทัว่ ไป)
ฝบห.
-	การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน /
ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
โครงการ
หลังจากสิ้นสุดโครงการ
(สำ�หรับแผนภารกิจ
สำ�นัก)
หน่วยงานอื่น
ทำ�ลายหลังจากสิ้นสุด
โครงการแล้ว ๕ ปี
(สำ�หรับแผนของกลุม่ งาน)
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หมวด ๙
คำ�อธิบายหมวดหมู่ /แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม/
กำ�หนดอายุการจัดเก็บ
ทส - เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
ทส ๓ การดูแล HW / SW จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบงานคอมพิ ว เตอร์ แ ละฐานข้ อ มู ล เช่ น
การกำ�หนดหมายเลข IP address หากเป็นการจัดหา
หรื อ เช่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ (Hardware)
เช่าบริการอินเทอร์เน็ต /Leased Line รวมทั้ง
การเบิกจ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์ให้ใช้หมวด พด - พัสดุ
ครุภัณฑ์
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ ชื่ อ หมวดเอกสารเป็ น ชื่ อ แฟ้ ม แยกแฟ้ ม หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ตาม พ.ศ. หรือแยกชื่อแฟ้มย่อย
ทำ�ลายหลังจากสิ้นสุด
งาน
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หมวด ๑๐ บจ - การบริหารงานเอกสารและจดหมายเหตุ
เอกสารที่ จั ด เก็ บในหมวดนี้เ ป็ นเอกสารเกี่ย วกับ ดำ�เนิ นงานด้ า นงานบริ หารเอกสารและ
งานจดหมายเหตุ หากเป็นแผนงานหรือโครงการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับงานด้านบริหารเอกสารและงานจดหมายเหตุ
ให้ใช้แนวทางการตั้งชื่อแฟ้มและอายุการเก็บเอกสารตามหมวด บห ๑ นโยบาย แผนงานและโครงการ
โดยจัดเก็บในหมวดหมู่ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนั้น ๆ เช่น โครงการจัดทำ�มาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของ
สำ�นักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดเก็บเอกสารที่หมวด บจ ๑.๑ การจัดทำ�มาตรฐาน
การจัดเก็บเอกสาร
หมวด ๑๐
คำ�อธิบายหมวดหมู่ /แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม /
บจ - การบริหารงานเอกสาร
กำ�หนดอายุการจัดเก็บ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
และจดหมายเหตุ
บจ ๑ การบริหารงาน		 จั ด เก็ บ เอกสารเกี่ ย วกั บ การจั ด ทำ�มาตรฐาน
การจัดการเอกสาร เช่น คู่มือการจัดการเอกสาร
เอกสาร
คู่มือการประเมินคุณค่าเอกสาร ตารางกำ�หนดอายุ
การเก็บเอกสาร
บจ ๑.๑ การจัดทำ�มาตรฐาน จั ด เก็ บ เอกสารเกี่ ย วกั บ การจั ด ทำ�มาตรฐานการ
การจัดการเอกสาร จัดการเอกสาร เช่ น ตารางกำ�หนดอายุ ก ารเก็ บ
เอกสาร
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชื่อหมวดเอกสารเป็นชื่อแฟ้ม แยกแฟ้มตาม กบอ.
พ.ศ. หรือกำ�หนดชือ่ แฟ้มตามประเภทงาน และ พ.ศ. เก็บ ๕ ปี
ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
บจ ๑.๒ การให้คำ�ปรึกษา จัดเก็บเอกสารเกีย่ วกับการขอคำ�ปรึกษาแนะนำ�และ กบอ.
การหารือจากส่วนราชการเกี่ยวกับหมวดหมู่จัดเก็บ เก็บ ๕ ปี ท�ำลาย
แนะนำ�
เอกสารการประเมินคุณค่าและกำ�หนดอายุเอกสาร
การทำ�ลายเอกสาร เช่น หนังสือขอความอนุเคราะห์
จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชอื่ หมวดเป็นชือ่ แฟ้มเอกสาร แยกแฟ้มตามชือ่
ส่วนราชการและ พ.ศ. เช่น
- การให้คำ�ปรึกษาแนะนำ� - กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. yyyy
คู่มือการจัดทำ�ตารางกำ�หนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ
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หมวด ๑๐
คำ�อธิบายหมวดหมู่ /แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม /
บจ - การบริหารงานเอกสาร
กำ�หนดอายุการจัดเก็บ
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
และจดหมายเหตุ
บจ ๑.๓ การรับมอบและ จัดเก็บเอกสารเกีย่ วกับการรับมอบและจัดหาเอกสาร
การจัดการเอกสาร
บจ ๑.๓.๑ เอกสารจาก
			 ส่วนราชการ

จั ด เก็ บ เอกสารเกี่ ย วกั บ การรั บ มอบเอกสารจาก
ส่ ว นราชการตามพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือระเบียบสำ�นักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ รวมทั้ง
การจัดหาเอกสาร
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชอื่ หมวดเป็นชือ่ แฟ้มเอกสาร แยกแฟ้มตามชือ่
ส่วนราชการ และ พ.ศ. หรือตามประเภทงาน และ
พ.ศ. หรือตามโครงการ เช่น
- การรั บ มอบเอกสารจากส่ ว นราชการ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. yyyy
เอกสารภายในแฟ้ม เช่น หนังสือส่งมอบเอกสาร
จากหน่วยงานเจ้าของเอกสาร บัญชีส่งมอบเอกสาร
หนังสือตอบรับเอกสาร และหนังสือทวงถามกรณี
เอกสารไม่ครบถ้วน
- ขอความร่วมมือส่งมอบเอกสารราชการ
- ทะเบียนรับมอบเอกสารราชการ
		 (แยกแฟ้มตาม พ.ศ.)

กบอ.
ส่งมอบหน่วยงานที่
มีหน้าที่จัดหมวดหมู่
เอกสารเมื่อประเมิน
คุณค่าเรียบร้อยแล้ว
ทุกหน่วยงาน
เก็บตลอดไป
ทุกหน่วยงาน
เก็บตลอดไป

- ทะเบียนสิ่งของที่ระลึก (แยกแฟ้มตาม พ.ศ.) ทุกหน่วยงาน
เก็บตลอดไป
- ทะเบียนควบคุมหนังสือโต้ตอบเอกสารส่วน ทุกหน่วยงาน
เก็บตลอดไป
ราชการ
- สถิตกิ ารรับมอบเอกสาร (แยกแฟ้มตาม พ.ศ.) ทุกหน่วยงาน
เก็บตลอดไป
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หมวด ๑๐
คำ�อธิบายหมวดหมู่ /แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม /
บจ - การบริหารงานเอกสาร
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
และจดหมายเหตุ
บจ ๑.๓.๒ เอกสารส่วนบุคคล จัดเก็บเอกสารเกีย่ วกับการรับมอบเอกสารส่วนบุคคล
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชื่อหมวดเป็นชื่อแฟ้มเอกสาร แยกแฟ้มตามชื่อ
บุคคล และ พ.ศ. หรือตามประเภทงาน และ พ.ศ.หรือ
ตามโครงการ เช่น
- การรับมอบเอกสารส่วนบุคคล นาย / นาง /น.ส.
............. พ.ศ. yyyy
		 เอกสารภายในแฟ้ม เช่น หนังสือส่งมอบเอกสารจาก
เจ้าของเอกสาร รวมทัง้ บัญชีสง่ มอบเอกสารและหนังสือ
ตอบขอบคุณ

กำ�หนดอายุการจัดเก็บ

กบอ.
ส่งมอบหน่วยงานที่
มีหน้าทีจ่ ัดหมวดหมู่
เอกสารเมื่อประเมิน
คุณค่าเรียบร้อยแล้ว

- ทะเบี ย นควบคุ ม หนั ง สื อ โต้ ต อบเอกสาร ทุกหน่วยงาน
ส่วนบุคคล
เก็บตลอดไป
- ทะเบียนรับมอบเอกสารส่วนบุคคล (แยกแฟ้ม ทุกหน่วยงาน
ตาม พ.ศ.)
เก็บตลอดไป
- ทะเบียนสิ่งของที่ระลึก (แยกแฟ้มตาม พ.ศ.) ทุกหน่วยงาน
เก็บตลอดไป
- สถิติการรับมอบเอกสารส่วนบุคคล

ทุกหน่วยงาน
เก็บตลอดไป

บจ ๑.๔ การประเมินคุณค่า จั ด เก็ บ เอกสารเกี่ ย วกั บ การประเมิ น คุ ณ ค่ า และ
และการพิจารณา การพิจารณาขอท�ำลายเอกสาร
ขอทำ�ลายเอกสาร
บจ ๑.๔.๑ การประเมินคุณค่า จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณค่า
เอกสาร
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ชื่อหมวดเป็นชื่อแฟ้มเอกสาร แยกแฟ้มตาม
ชุดเอกสาร และ พ.ศ. หรือตามโครงการ เช่น

คู่มือการจัดทำ�ตารางกำ�หนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ
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หมวด ๑๐
คำ�อธิบายหมวดหมู่ /แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม /
บจ - การบริหารงานเอกสาร
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
และจดหมายเหตุ
- การประเมินคุณค่าเอกสารชุด.......... พ.ศ.
yyyy
		 เอกสารภายในแฟ้ ม เช่ น ค� ำ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ / คณะท�ำงานประเมินคุณเอกสาร
เอกสารการประชุมพิจารณาประเมินคุณค่าเอกสาร
ของฝ่ายเลขานุการบันทึกการส่งมอบเอกสารให้กับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดหมวดหมู่เอกสาร
- ทะเบียนประเมินคุณค่าเอกสาร
บจ ๑.๔.๒ การพิจารณา จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาทำ�ลายเอกสาร /
ขอทำ�ลายเอกสาร การขอทำ�ความตกลงการทำ�ลายเอกสารของหน่วยงาน
ของรั ฐ และเอกสารของสำ�นั ก หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
ใช้ ชื่ อ หมวดเอกสารเป็ น ชื่ อ แฟ้ ม เอกสารชื่ อ
ส่วนราชการแยกแฟ้มตามประเภทงาน และ พ.ศ.
หรือตามโครงการ เช่น
- การพิจารณาขอทำ�ลายเอกสาร - กระทรวง
มหาดไทย พ.ศ. yyyy (กรณีเห็นชอบให้ทำ�ลาย
เอกสาร)
		 เอกสารภายในแฟ้ม เช่น หนังสือขอความเห็น
ชอบการทำ�ลายเอกสารจากหน่ ว ยงานของรั ฐ
บั ญ ชี ห นั ง สื อ ขอทำ�ลาย และหนั ง สื อ แจ้ ง ผลการ
พิจารณาเห็นชอบให้ทำ�ลายเอกสาร
- การพิจารณาขอทำ�ลายเอกสาร - กระทรวง
มหาดไทย พ.ศ. yyyy (กรณีขอสงวนเอกสาร)
		 เอกสารภายในแฟ้ม เช่น หนังสือขอความเห็น
ชอบการทำ�ลายเอกสารของหน่วยงานของรัฐ บัญชี
หนั ง สื อ ขอทำ�ลาย หนั ง สื อ แจ้ ง ผลการพิ จ ารณา
ขอสงวนเอกสาร หนังสือส่งมอบเอกสารขอสงวน
หนังสือแจ้งผลการตรวจรับเอกสาร หนังสือทวงถาม
เอกสาร หากไม่ครบถ้วน
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กำ�หนดอายุการจัดเก็บ
ทุกหน่วยงาน
เก็บตลอดไป
ชุดผู้เข้าร่วมประชุม
เก็บ ๑ ปี ท�ำลาย

ทุกหน่วยงาน
เก็บตลอดไป

กบอ.
หลังจากตอบอนุมัติ
ทำ�ลาย
เก็บ ๑ ปี ทำ�ลาย

กบอ.
ส่งมอบหน่วยงานที่
มีหน้าที่จัดหมวดหมู่
เอกสารเมื่อประเมิน
คุณค่าเรียบร้อยแล้ว

หมวด ๑๐
คำ�อธิบายหมวดหมู่ /แนวทางการกำ�หนดชือ่ แฟ้ม /
บจ - การบริหารงานเอกสาร
ตัวอย่างเอกสารที่จัดเก็บ
และจดหมายเหตุ
- การท� ำ ความตกลงการท� ำ ลายเอกสาร กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. yyyy
		 เอกสารภายในแฟ้ม เช่น หนังสือขอท�ำความ
ตกลงการท� ำ ลายเอกสารของหน่ ว ยงานของรั ฐ
และขอเปลี่ยนแปลงการท�ำความตกลง
- หนั ง สื อ แจ้ ง ผลการท� ำ ลายเอกสารตาม
ข้อตกลง - กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. yyyy
- สถิติการท�ำลาย
		 (แยกแฟ้มตาม พ.ศ.)
- ทะเบียนขออนุมัติท�ำลายเอกสาร พ.ศ. yyyy

กำ�หนดอายุการจัดเก็บ
กบอ.
เก็บตลอดไป

กบอ.
เก็บ ๑ ปี ท�ำลาย
กบอ.
เก็บตลอดไป
กบอ.
เก็บตลอดไป
- ทะเบียนควบคุมรายการแฟ้มโต้ตอบเอกสาร กบอ.
เก็บตลอดไป
ขอสงวน (แยกแฟ้มตามหน่วยงาน)
- การท�ำลายเอกสาร - ส�ำนักหอจดหมายเหตุ ทุกหน่วยงาน
เก็บ ๑ ปี ท�ำลาย
แห่งชาติ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) พ.ศ. ….
		 เอกสารภายในแฟ้ ม เช่ น ค� ำ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการท� ำ ลายเอกสาร บั ญ ชี ห นั ง สื อ ขอ
ท�ำลายเอกสารรายงานผลการพิจารณา บันทึกแจ้ง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปด�ำเนินการตามระเบียบฯ พัสดุ

บจ ๑.๕ การควบคุมศูนย์ จั ด เก็ บ เอกสารเกี่ย วกั บ การควบคุ ม ดู แ ลศู น ย์ เ ก็ บ
เก็บเอกสาร
เอกสาร
แนวทางการตั้งชื่อแฟ้ม :
- ทะเบียนอบเอกสาร
ทุกหน่วยงาน
เก็บตลอดไป
- ทะเบียนคลังเก็บเอกสาร

ทุกหน่วยงาน
เก็บตลอดไป
- ทะเบียนส่งมอบเอกสารให้กลุ่มงานอื่น
กบอ.
เก็บตลอดไป
- โครงการจัดระบบศูนย์เก็บเอกสาร พ.ศ. .... กบอ.
เก็บ ๕ ปี ทำ�ลาย

คู่มือการจัดทำ�ตารางกำ�หนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ
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