
  

กระบวนการการทําลายเอกสารราชการ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ พ.ศ.2548 (ฉบับท่ี 2) 

สํารวจเอกสารภายใน 60 วัน หลังวันสิ้นปปฏิทิน 

ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรการทําลายหนังสือ 

เสนอรายงานผูมีอํานาจของสวนราชการสั่งการ           

พิจารณา เก็บเอกสาร จบกระบวนการ 

สงบัญชีหนังสือขอทําลายใหสํานักหอจดหมายเหตฯุ 

พิจารณา 

ภายใน 60 วัน 

- ดําเนินการทําลายเอกสาร 

- รายงานผล 

   - ขอสงวนเอกสารไว 
   - สงมอบเอกสารใหสํานักหอจดหมายเหตุฯ 

   - ตรวจรับ 

ขอทําลายเอกสารสวนท่ีเหลือ 

เก็บ 

ทําลาย 

ควรทําลาย 

ไมควรทําลาย 

เริ่มตน 



สรุปข้ันตอนการทําลายเอกสารท่ีพนระยะการใชงานของสวนราชการ 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526   ขอ 66 - 70 
  
   1. การสํารวจเอกสารท่ีจะทําลายใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการเก็บเอกสาร สํารวจเอกสาร หาก
เห็นวามีเอกสารใดควรทําลายได ใหจดทําบัญชีหนังสือขอทําลายตามแบบท่ี 25 เสนอผูบังคับบัญชาระดับตน 
การสํารวจเอกสารเพ่ือจะทําลายนี้ ควรทําอยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วัน หลังวันสิ้นปปฏิทิน ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ขอ 66  

  2. การแจงผลการสํารวจใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมพิจารณา หากผูบังคับบัญชาระดับตนเห็นวา
บัญชีหนังสือขอทําลายนี้สมควรทําลายได ใหทําหนังสือแจงหัวหนาสวนราชการระดับกรม (อธิบดี) เพ่ือ
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสารตอไป การทําหนังสือเสนอ หัวหนาสวนราชการระดับกรมนี้ 
ผูบังคับบัญชาระดับตนอาจเสนอรายชื่อผูสมควรแตงตั้งเปนกรรมการทําลายหนังสือไปพรอมกับบันทึกขอ
ทําลายนั้น เลยก็ได  

  3. การแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ เม่ืออธิบดี ไดรับเรื่องขออนุมัติทําลายเอกสาร จะพิจารณา
แตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสาร ซ่ึงเปนขาราชการระดับ 3 หรือเทียบเทาข้ึนไป จํานวนอยางนอย 3 คน 
เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาเอกสารท่ีขอทําลาย ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
ขอ 67 , 68  

  4. การตรวจสอบเอกสารขอทําลาย คณะกรรมการทําลายเอกสารท่ีไดรับการแตงตั้ง จะดําเนินการ
พิจารณาเอกสารท่ีขอทําลายตามบัญชีขอทําลายมานั้น วาเอกสารใดควรทําลาย เอกสารใดควรสงวนไวชั่วคราว 
หรือสงวนไวตลอดไป แลวทําบันทึกเสนออธิบดีรายงานการพิจารณาพรอมท้ังบันทึกความขัดแยงของ
คณะกรรมการ (ถามี) เพ่ือพิจารณาสั่งการ  

  5. การพิจารณาระดับกรม เม่ืออธิบดีไดรับบันทึกของคณะกรรมการทําลายเอกสารแลว จะพิจารณา
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการทําลายเอกสารอีกทีหนึ่ง ถาเห็นชอบดวยวาควรทําลาย จะสงเรื่องพรอมท้ัง
บัญชีเอกสารขอทําลายไปท่ีสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณา เอกสารใดท่ีเห็นวายังไมควร
ทําลายจะสั่งการไปยังสวนราชการท่ีขออนุมัติทําลายใหจัดเก็บไวกอนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ขอ 69  

  6. การพิจารณาของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากร จะพิจารณารายการในบัญชีเอกสาร
ขอทําลาย แลวแจงผลการพิจารณากลับไปใหสวนราชการนั้นทราบภายใน 60 วัน ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ขอ 70  เม่ือสวนราชการไดรับแจงผลการพิจารณาของสํานัก
หอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แลวใหคณะกรรมการทําลายเอกสารคัดเลือกเอกสารท่ีสํานักหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ขอสงวนไว และจัดสงเอกสารเหลานั้นใหแกสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
กรมศิลปากร ตอไป  สวนเอกสารท่ีเหลือยังคงตองเก็บไวจนกวาจะไดรับการแจงผลการตรวจรับเอกสารจาก
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร วาไดรับเอกสารท่ีขอสงวนไวครบถวนแลว และขอใหทําลาย
เอกสารสวนท่ีเหลือได  
  



  7. การทําลายและการรายงาน การทําลายเอกสารทําไดโดยวิธีเผา หรือขายเปนเศษกระดาษ (กรณีนี้
จะตองตั้งคณะกรรมการควบคุมการขายเศษกระดาษ และนําเงินท่ีไดจากการขายเศษกระดาษนั้นนําสงเขางาน
คลังเปนรายไดแผนดินตอไป)  ข้ันสุดทายรายงานผลการทําลายเอกสารใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมทราบ 
เพ่ือเก็บไวเปนหลักฐานตอไป  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ.  2526 และ พ.ศ.  
2548  (ฉบับท่ี 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ระเบียบสํานกันายกรฐัมนตร ี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ พ.ศ.2548 (ฉบับที ่2) 

หมวดที ่3 การเก็บรกัษา ยืม และทําลาย 

สวนที ่3 
การทําลาย 

ขอ ๖๖ ภายใน ๖๐ วันหลังจากวันสิ้นปปฏิทิน ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือ
สํารวจหนังสือท่ีครบกําหนดอายุการเก็บในปนั้น ไมวาจะเปนหนังสือท่ีเก็บไวเองหรือท่ีฝากเก็บไวท่ีกองจดหมาย
เหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แลวจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลายเสนอหัวหนาสวนราชการระดับกรมเพ่ือพิจารณา
แตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือบัญชีหนังสือขอทําลาย ใหจัดทําตามแบบท่ี ๒๕ ทายระเบียบ อยางนอยให
มีตนฉบับและสําเนาคูฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

๖๖.๑ ชื่อบัญชีหนังสือขอทําลาย ประจําป ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชท่ีจัดทําบัญชี 
๖๖.๒ กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการท่ีจัดทําบัญชี 
๖๖.๓ วันท่ี ใหลงวัน เดือน ปท่ีจัดทําบัญชี 
๖๖.๔ แผนท่ี ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
๖๖.๕ ลําดับท่ี ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือ 
๖๖.๖ รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
๖๖.๗ ท่ี ใหลงเลขท่ีของหนังสือแตละฉบับ 
๖๖.๘ ลงวันท่ี ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ 
๖๖.๙ เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
๖๖.๑๐ เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีท่ีไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุปเรื่องยอ 
๖๖.๑๑ การพิจารณา ใหคณะกรรมการทําลายหนังสือเปนผูกรอก 
๖๖.๑๒ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอ่ืนใด (ถามี) 

ขอ ๖๗ ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือประกอบดวย
ประธานกรรมการและกรรมการอีกอยางนอยสองคน โดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการตั้งแตระดับ ๓ หรือ
เทียบเทาข้ึนไปถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทํา
หนาท่ีประธานมติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถากรรมการผูใดไมเห็นดวยใหทําบันทึกความเห็นแยงไว 

ขอ ๖๘ คณะกรรมการทําลายหนังสือ มีหนาท่ีดังนี้ 
๖๘.๑ พิจารณาหนังสือท่ีจะขอทําลายตามบัญชีหนังสือขอทําลาย 
๖๘.๒ ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือฉบับใดไมควรทําลาย และควรจะขยายเวลาการ

เก็บไว ใหลงความเห็นวาจะขยายเวลาการเก็บไวถึงเม่ือใด ในชอง การพิจารณาตามขอ ๖๖.๑๑ ของบัญชี
หนังสือขอทําลาย แลวใหแกไขอายุการเก็บหนังสือในตรากําหนดเก็บหนังสือ โดยใหประธานกรรมการทําลาย
หนังสือลงลายมือชื่อกํากับการแกไข 

๖๘.๓ ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือเรื่องใดควรใหทําลาย ใหกรอกเครื่องหมาย
กากบาท (x) ลงในชอง การพิจารณา ตามขอ ๖๖.๑๑ ของบัญชีหนังสือขอทําลาย 
  



๖๘.๔ เสนอรายงานผลการพิจารณาพรอมท้ังบันทึกความเห็นแยงของคณะกรรมการ (ถามี) ตอหัวหนา
สวนราชการระดับกรมเพ่ือพิจาณาสั่งการตามขอ ๖๙ 

๖๘.๕ ควบคุมการทําลายหนังสือซ่ึงผูมีอํานาจขออนุมัติใหทําลายไดแลว โดยการเผาหรือวิธีอ่ืนใดท่ีจะ
ไมใหหนังสือนั้นอานเปนเรื่องได และเม่ือทําลายเรียบรอยแลวใหทําบันทึกลงนามรวมกันเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
ทราบ 

ขอ ๖๙ เม่ือหัวหนาสวนราชการระดับกรมไดรับรายงานตามขอ ๖๘.๔ แลว ใหพิจารณาสั่ง
การดังนี้ 

๖๙.๑ ถาเห็นวาหนังสือเรื่องใดยังไมควรทําลาย ใหสั่งการใหเก็บหนังสือนั้นไวจนถึงเวลาการทําลาย
งวดตอไป 

๖๙.๒ ถาเห็นวาหนังสือเรื่องใดควรทําลาย ใหสงบัญชีหนังสือขอทําลายใหสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณากอน เวนแตหนังสือประเภทท่ีสวนราชการนั้นไดขอทําความตกลงกับกรม
ศิลปากรแลว ไมตองสงไปใหพิจารณา 

ขอ ๗๐ ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณารายการในบัญชีหนังสือขอทําลาย
แลวแจงใหสวนราชการท่ีสงบัญชีหนังสือทําลายทราบดังนี้ 

๗๐.๑ ถาสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบดวย ใหแจงใหสวนราชการนั้น
ดําเนินการทําลายหนังสือตอไปได หากสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไมแจงใหทราบอยางใด
ภายในกําหนดเวลา ๖๐ วัน นับแตวันท่ีสวนราชการนั้นไดสงเรื่องใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรม
ศิลปากรใหถือวาสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไดใหความเห็นชอบแลว และใหสวนราชการ
ทําลายหนังสือได 

๗๐.๒ ถาสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นวาหนังสือฉบับใดควรจะขยายเวลาการเก็บ
ไวอยางใดหรือใหเก็บไวตลอดไป ใหแจงใหสวนราชการนั้นทราบ และใหสวนราชการนั้น ๆ ทําการแกไขตามท่ี
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แจงมา หากหนังสือใดสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากร 
เห็นควรใหสงไปเก็บไวท่ีสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ก็ใหสวนราชการนั้น ๆ ปฏิบัติตามเพ่ือ
ประโยชนในการนี้ สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร จะสงเจาหนาท่ีมารวมตรวจสอบหนังสือของ
สวนราชการนั้นก็ได 


