แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการทําลายหนังสือราชการ
******************
ขั้นตอนการทําลายหนังสือราชการใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 โดยมีขั้นตอนการทําลายหนังสือราชการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1

สํารวจเอกสารและสิ่งของที่จะทําลาย พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการสํารวจเอกสาร
และสิ่งของ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ ฯ ขอ 66 ภายใน 60 วันหลังจาก
วันสิ้นปปฏิทิน ใหมีการสํารวจเอกสารที่ครบอายุการเก็บในปนั้นหรือเอกสารที่เก็บไวไมเกิดประโยชนหรือ
ไมใชประกอบการอางอิงใด ๆ แลว (ขั้นตอนการสํารวจและคัดแยกเอกสาร ควรดูจากบัญชีคุมแฟมเก็บ
เอกสาร และดูอายุเก็บหนังสือตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ ฯ ขอ 57) และ
รายงานผลการสํารวจใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมทราบ การสํารวจเอกสารเพื่อทําลายควรทําอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง
โดยอาจแตงตั้งคณะกรรมการสํารวจเอกสารและสิ่งของ ซึ่งมีหนาที่ ดังนี้
1. สํารวจหนังสือที่ครบอายุการเก็บในปนั้น
2. สํารวจสิ่งของและเอกสารตาง ๆ ของหนวยงานโดยคัดแยก จัดหมวดหมู ทั้งเอกสารและ
สิ่งของ เปนของจําเปน ของใชได ของใชไมได
3. เสนอรายงานผลการสํารวจ ใหหัวหนากอง/สํานัก เพื่อเสนอแตงตั้งคณะกรรมการทําลาย
หนังสือประจําปนั้น ตอหัวหนาสวนระดับกรม เพื่อพิจารณาสั่งการ และจําหนายเอกสาร และวัสดุหรือ
ครุภัณฑที่ไมจําเปนอีก ตอไป

ขั้นตอนที่ 2

เมื่อสํารวจเอกสารและสิ่งของเรียบรอยแลว จัดทําบัญชีหนังสือขอทําลาย
จัดทําบัญชีขอทําลายใหจัดทําตามแบบที่ 25 ทายระเบียบ โดยจัดทําตนฉบับและสําเนา
คูฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อบัญชีหนังสือขอทําลาย ประจําป ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่จัดทําบัญชี
2. กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี
3. วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่จัดทําบัญชี
4. แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี
5. ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือ
6. รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ
7. ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ
8. ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ
9.เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ

-210. เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุปเรื่องยอ
11. การพิจารณา ใหคณะกรรมการทําลายหนังสือเปนผูกรอก
12. หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)
ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการสํารวจเอกสารและสิ่งของตามแบบบัญชีหนังสือขอทําลาย ใหหัวหนา
สวนราชการระดับกรมพิจารณา พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือราชการ
จัดทําบันทึกแนบบัญชีหนังสือขอทําลายพรอมแนบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทําลาย
เอกสาร ซึ่งประกอบดวย ประธานกรรมการ และกรรมการอีกอยางนอยสองคน โดยแตงตั้งจากขาราชการ
ระดับ 3 หรือเทียบเทาขึ้นไป เพื่อทําหนาที่พิจารณาเอกสารที่จะขอทําลาย เสนอหัวหนาสวนราชการ
พิจารณาตามลําดับชั้นกอนเสนอหัวหนาสวนราชการระดับกรม เพื่อพิจารณาบัญชีหนังสือขอทําลาย และ
ลงนามคําสั่งแตงตั้งฯ
หนาที่ของคณะกรรมการทําลายหนังสือราชการ
หัวหนาสวนราชการระดับกรม มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือราชการ โดย
คณะกรรมการมีหนาที่ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ ฯ ขอ 28 ดังนี้
1. พิจารณาบัญชีขอทําลายเอกสาร
2. ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาเอกสารเรื่องใดยังไมควรทําลาย และควรขยาย
เวลาการเก็บไวถึงเมื่อใด ใหลงความเห็นไวในชองการพิจารณา
3. ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นเอกสารเรื่องใดควรใหทําลาย ใหกรอกเครื่องหมาย
(x) ลงในชองการพิจารณาของบัญชีหนังสือขอทําลาย
4. เสนอรายงานผลการพิจารณา พรอมทั้งบันทึกความเห็นขัดแยงของคณะกรรมการ
(ถามี) ตอหนาหัวสวนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาสั่งการ
5. ควบคุมการทําลายหนังสือซึ่งผูมีอํานาจอนุมัติใหทําลายไดแลว โดยการเผาหรือวิธีอื่นใด
ที่จะไมใหหนังสือนั้นอานเปนเรื่องได และเมื่อทําลายเรียบรอยแลวใหทําบันทึกลงนามรวมกันเสนอผูมี
อํานาจอนุมัติทราบ
ขั้นตอนที่ 4

หัวหนาสวนราชการระดับกรมพิจารณาสั่งการ
หัวหนาสวนราชการระดับกรมพิจารณาบัญชีหนังสือขอทําลาย โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1. ถาหัวหนาสวนราชการระดับกรม เห็นวาเรื่องใดยังไมควรทําลาย ใหสั่งการใหเก็บ
หนังสือนั้นไวจนถึงเวลาการทําลายงวดตอไป
2. ถาหัวหนาสวนราชการระดับกรม เห็นวาหนังสือเรื่องใดควรทําลาย ใหสงบัญชีหนังสือ
ขอทําลายใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณากอน เวนแตหนังสือประเภทชี่สวนราชการ
นั้นไดขอทําความตกลงกับกรมศิลปากรแลว ไมตองสงไปใหพิจารณา

-3ขั้นตอนที่ 5 สงบัญชีหนังสือขอทําลายใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณาเห็นชอบ
เมื่อหัวหนาสวนระดับกรมพิจารณาแลว ใหสงบัญชีหนังสือขอทําลายใหกองจดหมายเหตุ
แหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณาทําลาย ซึ่งผลการพิจารณาจะแจงใหสวนราชการที่สงบัญชีหนังสือขอ
ทําลายทราบ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1. ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณาเห็นชอบใหแจงใหสวนราชการ
ดําเนินการทําลายหนังสือตอไปได แตถาหากหากกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไมแจงใหทราบ
ผลพิจารณา ภายในกําหนดเวลา 60 วัน นับแตวันที่สวนราชการนั้นไดสงเรื่องใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ
กรมศิลปากร ใหถือวากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไดใหความเห็นชอบแลว และใหสวนราชการ
ทําลายหนังสือได
2. ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นวาหนังสือฉบับใดควรจะขยายเวลา
การเก็บไวอยางใดหรือใหเก็บไวตลอดไป ใหแจงใหสวนราชการนั้นทราบ และใหสวนราชการนั้น ๆ ทําการ
แกไขตามที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แจงมา หากหนังสือใดกองจดหมายเหตุแหงชาติ
กรมศิลปากรเห็นควรใหสงไปเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ก็ใหสวนราชการนั้น ๆ
ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่ 6

การทําลายหนังสือ
หนังสือที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไดใหความเห็นชอบใหสวนราชการ
ทําลายไดแลวนั้น ใหปฏิบัติ ดังนี้จัด
1. ทําบันทึกรายงานผลและแนบหลักฐานการดําเนินการขอทําลายหนังสือทั้งหมด
เสนอหัวหนาสวนราชการระดับกรมทราบและอนุมัติการทําลาย
2. เมื่อหัวหนาสวนพิจารณาอนุมัติแลว สวนราชการสามารถดําเนินการทําลายไดโดย
การเผาหรือการขายเปนเศษกระดาษ โดยมิใหเอกสารนั้นอานเปนขอความได แลวนําเงินรายไดจากการขาย
สงเปนรายไดแผนดินตอไป

ขั้นตอนที่ 7

รายงานผลการทําลายหนังสือใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมทราบ
เมื่อทําลายหนังสือเรียบรอยแลว ใหทําหนังสือเสนอรายงานการทําลายหนังสือ เสนอ
หัวหนาสวนราชการระดับกรมทราบดวย
************************************************************

ที่มา : ไดจาการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการระดมสมอง ของบุคลากรในกลุมสารบรรณ สํานักงานเลขานุการกรม

-4อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวา 10 ป เวนแตหนังสือดังตอไปนี้
1. หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับ ใหปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย
แหงชาติ หรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ
2. หนังสือที่เปนหลักฐานทางอรรถคดี สํานวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวนหรือหนังสืออื่นใดที่มี
กฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกําหนดไวเปนพิเศษแลว การเก็บใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผน
วาดวยการนั้น
3. หนังสือที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรทุกสาขาวิชา และมีคุณคาตอการศึกษา คนควา วิจัย ใหเก็บไวเปน
หลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรของชาติตลอดไป หรือ ตามที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม กําหนด
4. หนังสือที่ไดปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลว และเปนคูสําเนาที่มีตนเรื่องจะคนไดจากที่อื่นใหเก็บไวไมนอยกวา 5 ป
5. หนังสือที่เปนเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไมมีความสําคัญ และเปนเรื่องที่เกิดขึ้นเปนประจําเมื่อดําเนินการแลว
เสร็จใหเก็บไวไมนอยกวา 1 ป
6. หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน หรือ การกอหนี้ผูกพันทางการเงินที่ไมเปนหลักฐาน
แหงการกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงิน รวมถึงหนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการ
รับเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้ผูกพันทางการเงินที่หมดความจําเปนในการใชเปนหลักฐานแหงการกอ
เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงิน เพราะไดมีหนังสือหรือเอกสารอื่นที่สามารถ
นํามาใชอางอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสารดังกลาวแลว เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ
แลวไมมีปญหาและไมมีความจําเปนตองใชประกอบการตรวจสอบหรือเพื่อการใด ๆ อีก ใหเก็บไวไมนอยกวา
5 ป หนังสือเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งเห็นวาไมมีความจําเปนตองเก็บไวถึง 10 ป หรือ 5 ป แลวแตกรณี ใหทําความ
ตกลงกับกระทรวงการคลัง
ที่มา : ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

ขั้นตอนการทําลายหนังสือราชการ
1.สํารวจเอกสารและสิ่งของที่จะทําลาย พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการสํารวจเอกสารและสิ่งของ
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการสํารวจเอกสารและสิ่งของ
1.2 สํารวจเอกสารและสิ่งของที่ครบอายุการเก็บในปนั้น หรือเอกสารที่เก็บไวไมเกิดประโยชนหรือไมใช
ประกอบการอางอิงใด ๆ แลว
1.3 เสนอรายงานผลการสํารวจใหหัวหนาระดับกอง/สํานัก ทราบ

2. จัดทําบัญชีหนังสือขอทําลาย
รายงานผลการสํารวจใหหัวหนาระดับกอง/สํานัก
โดยจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลายตามแบบ ที่ 25 ทาย
ระเบียบ สนร. วาดวยงานสารบรรณ ฯ
5. สงบัญชีหนังสือขอทําลายใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ
กรมศิลปากร พิจารณาเห็นชอบ
5.1 เมื่อหัวหนาสวนราชการระดับกรมพิจารณาแลว ให
บัญชีหนังสือขอทําลายให กองจดหมายเหตุแหงชาติ
กรมศิลปากร พิจารณา
5.2 แนวทางปฏิบัติ
5.2.1 ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรม
ศิลปากร พิจารณาเห็นชอบใหแจงใหสวนราชการนั้น
ดําเนินการทําลายหนังสือตอไปได หากกองจดหมายเหตุ
แหงชาติ กรมศิลปากร ไมแจงผลการพิจารณาภายใน
กําหนดเวลา 60 วัน นับแตวันที่สว นราชการนั้นไดสง
เรื่องใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ใหถือวา
กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไดใหความ
เห็นชอบแลว และใหสวนราชการทําลายหนังสือได
5.2.2 ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ
กรมศิลปากร เห็นวาหนังสือฉบับใดควรจะขยายเวลาการเก็บ
ไวอยางใดหรือใหเก็บไวตลอดไป ใหแจงใหสวนราชการนั้น
ทราบ และใหสวนราชการนั้น ๆ ทําการแกไขตามที่กอง
จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แจงมา หากหนังสือใด
กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากรเห็นควรใหสงไปเก็บไว
ที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ก็ใหสวนราชการ
นั้น ๆ ปฏิบัตติ าตาม

3. รายงานผลการสํารวจเอกสารและสิ่งของ ให
หัวหนาสวนราชการระดับกรมพิจารณา พรอมทั้ง
แตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือราชการ
3.1 จัดทําบันทึกแนบบัญชีหนังสือขอทําลาย
พรอมทั้งยกรางคําสั่งคณะกรรมการทําลาย
หนังสือราชการเสนอหัวหนาสวนราชการระดับ
กรมพิจารณาลงนาม
3.2 คณะกรรมการทําลายหนังสือราชการ
พิจารณาบัญชีหนังสือขอทําลาย พรอมทั้งเสนอ
ผลพิจารณาตอหัวหนาสวนระดับกรม

4. หัวหนาสวนราชการระดับกรมพิจารณาสั่งการ
ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ถาหัวหนาสวนราชการ เห็นวาเรื่องใดยังไมควรทําลาย
ใหเก็บหนังสือไวจนถึงเวลาการทําลายงวดตอไป
4.2 ถาหัวหนาสวนราชการ เห็นวาเรื่องใดควรทําลาย ใหสง
บัญชีหนังสือขอทําลายใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรม
ศิลปากร พิจารณา
6.การทําลายหนังสือ
6.1 จัดทําบันทึกรายงานผลและ
แนบหลักฐานการดําเนินการขอ
ทําลายหนังสือทั้งหมด เสนอ
หัวหนาสวนราชการระดับกรม
ทราบ เพื่ออนุมัติทําลาย
6.2 ทําลายเอกสารโดยมิให
สามารถนํามาอานเปนขอความได

7. รายงานผลการทําลาย
หนังสือ
ทําบันทึกเสนอรายงานผลการ
ดําเนินการทําลายหนังสือ
ทุกขั้นตอน ใหหัวหนาสวน
ระดับกรมทราบ

