กระบวนการการทําลายเอกสารราชการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2)
เริ่มตน

สํารวจเอกสารภายใน 60 วัน หลังวันสิ้นปปฏิทิน

ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรการทําลายหนังสือ

เสนอรายงานผูมีอํานาจของสวนราชการสั่งการ

พิจารณา

ไมควรทําลาย

เก็บเอกสาร

จบกระบวนการ

ควรทําลาย
สงบัญชีหนังสือขอทําลายใหสํานักหอจดหมายเหตุฯ
ขอทําลายเอกสารสวนที่เหลือ

พิจารณา
ภายใน 60 วัน

ทําลาย
- ดําเนินการทําลายเอกสาร
- รายงานผล

เก็บ

- ขอสงวนเอกสารไว
- สงมอบเอกสารใหสํานักหอจดหมายเหตุฯ
- ตรวจรับ

สรุปขั้นตอนการทําลายเอกสารที่พนระยะการใชงานของสวนราชการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ขอ 66 - 70
1. การสํารวจเอกสารที่จะทําลายใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บเอกสาร สํารวจเอกสาร หาก
เห็นวามีเอกสารใดควรทําลายได ใหจดทําบัญชีหนังสือขอทําลายตามแบบที่ 25 เสนอผูบังคับบัญชาระดับตน
การสํารวจเอกสารเพื่อจะทําลายนี้ ควรทําอยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วัน หลังวันสิ้นปปฏิทิน ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ขอ 66
2. การแจงผลการสํารวจใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมพิจารณา หากผูบังคับบัญชาระดับตนเห็นวา
บั ญชี ห นั งสื อขอทํ า ลายนี้ ส มควรทํ า ลายได ใหทําหนัง สือแจงหัว หนาสว นราชการระดับ กรม (อธิบ ดี) เพื่ อ
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสารตอไป การทําหนังสือเสนอ หัว หนาสวนราชการระดับกรมนี้
ผูบังคับบัญชาระดับตนอาจเสนอรายชื่อผูสมควรแตงตั้งเปน กรรมการทําลายหนังสือไปพรอมกับบันทึกขอ
ทําลายนั้น เลยก็ได
3. การแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ เมื่ออธิบดี ไดรับเรื่องขออนุมัติทําลายเอกสาร จะพิจารณา
แตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสาร ซึ่งเปนขาราชการระดับ 3 หรือเทียบเทาขึ้นไป จํานวนอยางนอย 3 คน
เพื่อทําหนาที่พิจารณาเอกสารที่ขอทําลาย ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ขอ 67 , 68
4. การตรวจสอบเอกสารขอทําลาย คณะกรรมการทําลายเอกสารที่ไดรับการแตงตั้ง จะดําเนินการ
พิจารณาเอกสารที่ขอทําลายตามบัญชีขอทําลายมานั้น วาเอกสารใดควรทําลาย เอกสารใดควรสงวนไวชั่วคราว
หรื อ สงวนไว ต ลอดไป แล ว ทํ า บั น ทึ ก เสนออธิ บ ดี ร ายงานการพิ จ ารณาพร อ มทั้ ง บั น ทึ ก ความขั ด แย ง ของ
คณะกรรมการ (ถามี) เพื่อพิจารณาสั่งการ
5. การพิจารณาระดับกรม เมื่ออธิบดีไดรับบันทึกของคณะกรรมการทําลายเอกสารแลว จะพิจารณา
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการทําลายเอกสารอีกทีหนึ่ง ถาเห็นชอบดวยวาควรทําลาย จะสงเรื่องพรอมทั้ง
บัญชีเอกสารขอทําลายไปที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณา เอกสารใดที่เห็นวายังไมควร
ทําลายจะสั่งการไปยังสวนราชการที่ขออนุมัติทําลายใหจัดเก็บไวกอนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ขอ 69
6. การพิจารณาของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากร จะพิจารณารายการในบัญชีเอกสาร
ขอทํ า ลาย แล ว แจ งผลการพิ จ ารณากลั บ ไปให ส ว นราชการนั้ น ทราบภายใน 60 วั น ตามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ขอ 70 เมื่อสวนราชการไดรับแจงผลการพิจารณาของสํานัก
หอจดหมายเหตุ แห งชาติ กรมศิ ล ปากร แล ว ให คณะกรรมการทํ า ลายเอกสารคัดเลือกเอกสารที่สํานักหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ขอสงวนไว และจัดสงเอกสารเหลานั้นใหแกสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
กรมศิลปากร ตอไป สวนเอกสารที่เหลือยังคงตองเก็บไวจนกวาจะไดรับการแจงผลการตรวจรับเอกสารจาก
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร วาไดรับเอกสารที่ขอสงวนไวครบถวนแลว และขอใหทําลาย
เอกสารสวนที่เหลือได

7. การทําลายและการรายงาน การทําลายเอกสารทําไดโดยวิธีเผา หรือขายเปนเศษกระดาษ (กรณีนี้
จะตองตั้งคณะกรรมการควบคุมการขายเศษกระดาษ และนําเงินที่ไดจากการขายเศษกระดาษนั้นนําสงเขางาน
คลังเปนรายไดแผนดินตอไป) ขั้นสุดทายรายงานผลการทําลายเอกสารใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมทราบ
เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานตอไป ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 2)

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2)
หมวดที่ 3 การเก็บรักษา ยืม และทําลาย
สวนที่ 3
การทําลาย
ขอ ๖๖ ภายใน ๖๐ วันหลังจากวันสิ้นปปฏิทิน ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือ
สํารวจหนังสือที่ครบกําหนดอายุการเก็บในปนั้น ไมวาจะเปนหนังสือที่เก็บไวเองหรือที่ฝากเก็บไวที่กองจดหมาย
เหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แลวจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลายเสนอหัวหนาสวนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณา
แตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือบัญชีหนังสือขอทําลาย ใหจัดทําตามแบบที่ ๒๕ ทายระเบียบ อยางนอยให
มีตนฉบับและสําเนาคูฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๖๖.๑ ชื่อบัญชีหนังสือขอทําลาย ประจําป ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่จัดทําบัญชี
๖๖.๒ กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี
๖๖.๓ วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่จัดทําบัญชี
๖๖.๔ แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี
๖๖.๕ ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือ
๖๖.๖ รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ
๖๖.๗ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ
๖๖.๘ ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ
๖๖.๙ เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ
๖๖.๑๐ เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุปเรื่องยอ
๖๖.๑๑ การพิจารณา ใหคณะกรรมการทําลายหนังสือเปนผูกรอก
๖๖.๑๒ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)
ขอ ๖๗ ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือประกอบดวย
ประธานกรรมการและกรรมการอีกอยางนอยสองคน โดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการตั้งแตระดับ ๓ หรือ
เทียบเทาขึ้นไปถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทํา
หนาที่ประธานมติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถากรรมการผูใดไมเห็นดวยใหทําบันทึกความเห็นแยงไว
ขอ ๖๘ คณะกรรมการทําลายหนังสือ มีหนาที่ดังนี้
๖๘.๑ พิจารณาหนังสือที่จะขอทําลายตามบัญชีหนังสือขอทําลาย
๖๘.๒ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือฉบับใดไมควรทําลาย และควรจะขยายเวลาการ
เก็บไว ใหลงความเห็นวาจะขยายเวลาการเก็บไวถึงเมื่อใด ในชอง การพิจารณาตามขอ ๖๖.๑๑ ของบัญชี
หนังสือขอทําลาย แลวใหแกไขอายุการเก็บหนังสือในตรากําหนดเก็บหนังสือ โดยใหประธานกรรมการทําลาย
หนังสือลงลายมือชื่อกํากับการแกไข
๖๘.๓ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือเรื่องใดควรใหทําลาย ใหกรอกเครื่องหมาย
กากบาท (x) ลงในชอง การพิจารณา ตามขอ ๖๖.๑๑ ของบัญชีหนังสือขอทําลาย

๖๘.๔ เสนอรายงานผลการพิจารณาพรอมทั้งบันทึกความเห็นแยงของคณะกรรมการ (ถามี) ตอหัวหนา
สวนราชการระดับกรมเพื่อพิจาณาสั่งการตามขอ ๖๙
๖๘.๕ ควบคุมการทําลายหนังสือซึ่งผูมีอํานาจขออนุมัติใหทําลายไดแลว โดยการเผาหรือวิธีอื่นใดที่จะ
ไมใหหนังสือนั้นอานเปนเรื่องได และเมื่อทําลายเรียบรอยแลวใหทําบันทึกลงนามรวมกันเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
ทราบ
ขอ ๖๙ เมื่อหัวหนาสวนราชการระดับกรมไดรับรายงานตามขอ ๖๘.๔ แลว ใหพิจารณาสั่ง
การดังนี้
๖๙.๑ ถาเห็นวาหนังสือเรื่องใดยังไมควรทําลาย ใหสั่งการใหเก็บหนังสือนั้นไวจนถึงเวลาการทําลาย
งวดตอไป
๖๙.๒ ถาเห็นวาหนังสือเรื่องใดควรทําลาย ใหสงบัญชีหนังสือขอทําลายใหสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณากอน เวนแตหนังสือประเภทที่สวนราชการนั้นไดขอทําความตกลงกับกรม
ศิลปากรแลว ไมตองสงไปใหพิจารณา
ขอ ๗๐ ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณารายการในบัญชีหนังสือขอทําลาย
แลวแจงใหสวนราชการที่สงบัญชีหนังสือทําลายทราบดังนี้
๗๐.๑ ถาสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบดวย ใหแจงใหสวนราชการนั้น
ดําเนินการทําลายหนังสือตอไปได หากสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไมแจงใหทราบอยางใด
ภายในกําหนดเวลา ๖๐ วัน นับแตวันที่สวนราชการนั้นไดสงเรื่องใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรม
ศิลปากรใหถือวาสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไดใหความเห็นชอบแลว และใหสวนราชการ
ทําลายหนังสือได
๗๐.๒ ถาสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นวาหนังสือฉบับใดควรจะขยายเวลาการเก็บ
ไวอยางใดหรือใหเก็บไวตลอดไป ใหแจงใหสวนราชการนั้นทราบ และใหสวนราชการนั้น ๆ ทําการแกไขตามที่
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แจงมา หากหนังสือใดสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากร
เห็นควรใหสงไปเก็บไวที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ก็ใหสวนราชการนั้น ๆ ปฏิบัติตามเพื่อ
ประโยชนในการนี้ สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร จะสงเจาหนาที่มารวมตรวจสอบหนังสือของ
สวนราชการนั้นก็ได

