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การจัดเก็บเอกสารเป็นสาระส าคัญอย่างหนึ่ง ที่จะสนับสนุนการด าเนินงานของภายใน

หน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ เพราะเอกสารหรือหนังสือราชการมีการจัดท าข้ึนเป็นจ านวนมาก และมีจ านวน

เพ่ิมมากข้ึน  ตลอดเวลา  ซึ่งเอกสารเหล่านั้นมีความส าคัญต่อการบริหารงาน  จึงจ าเป็นต้องมีการจัดเก็บ         

ให้เป็นระบบ ระเบียบ เรียบร้อยและสามารถค้นหาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันความต้องการใช้งาน  การควบคุม

การจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลา ของวงจรเอกสาร เพ่ือให้มั่นใจในประสิทธิภาพและความ

ประหยัด  ในการจัดหาการเรียกใช้  การค้น - คืน  การควบคุม  การดูแลรักษา   และการจัดการเอกสารออก

จากระบบ การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบนั้นนอกจากจะท าให้การค้นหาสะดวกขึ้นแล้ว ยังช่วยท าให ้

สภาพแวดล้อมในที่ท างานดีขึ้น ทั้งนี้แม้จะมีการจัดการที่เป็นระบบแล้ว แต่สิ่งที่ควรค านึงถึงอีกอย่างหนึ่ง คือ 

ไมค่วรเพ่ิมจ านวนเอกสารโดยไม่จ าเป็นอีก เช่น อะไรที่สามารถจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ได้ ถ้าไม่จ าเป็นก็ไม่ควร

พิมพ์ออกมา หรือส าเนาเอกสารเผื่อเอาไว้ทั้งที่ยังไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ เพราะจะท าให้เปลืองกระดาษใน

ส านักงาน  และเสียเวลาจัดการในภายหลังอีกด้วย 

 

 

ฝายบริหารงานทั่วไป ส านักคลัง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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 ความหมายและความส าคญัของเอกสาร 
 

ความหมายของเอกสาร  
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 อธิบายความหมายไว้ว่า “เอกสาร หมายถึง หนังสือที่

เป็นหลักฐาน กระดาษหรือวัตถุอ่ืนใดซึ่งได้ท าให้ปรากฏความหมายด้วย  ตัวอักษร  ตัวเลข  ผัง  หรือ  แบบแผนอย่างอ่ืน 
จะเป็นโดยวิธีพิมพ์  ถ่ายภาพ  หรือวิธีอ่ืนอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้น”  

พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 “เอกสาร” หมายความว่า กระดาษหรือ วัตถุท่ีท าให้

ปรากฏความหมายในรูปแบบอักษร สัญลักษณ์ ภาพ หรือเสียง และให้หมายความรวมถึงการบันทึก บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หรือสื่ออ่ืนใดด้วย  

“หนังสือ” หมายความว่า หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ  

“อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน   ไฟฟ้า   คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ      

วิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์      

ที่เก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้ต่างๆ 

 

ความส าคัญของเอกสาร  
เอกสารเป็นทรัพยากรขององค์กรที่ส าคัญทั้งต่อองค์กร  ต่อบุคคล  และต่อสังคม   ในด้านต่างๆ ดังนี้  
1. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล  
2. เป็นหลักฐานแสดงภารกิจ ประวัติ พัฒนาการในการด าเนินงาน และการวางแผนพัฒนา หน่วยงาน  
3. เป็นหลักฐานอ้างอิงในการคุ้มครองสิทธิของหน่วยงานและบุคคล  
4. เป็นหลักฐานการด าเนินภารกิจและกิจกรรมของหน่วยงาน และเป็นพยานเอกสารที่แสดง            

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานที่ประขาชนสามารถตรวจสอบได้ 
 
เป้าหมายของการจัดเก็บเอกสาร 
1. จัดเก็บได้ครบถ้วย  ไม่สูญหาย  และเป็นระเบียบสวยงาม 
2. ค้นหาได้ถูกต้อง  รวดเร็ว และประหยัดแรงงาน 
3. รักษาสภาพของเอกสาร  และรักษาความลับของหน่วยงาน 
4. ให้มีมาตรฐานเดียวกัน  และประหยัดค่าใช้จ่าย 
5. การเก็บเพ่ือใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหลังการเบิกจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

 

 

 



2 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่   มีงบประมาณ 
ในการด าเนินการเพ่ือบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ 2564   
จ านวน 3,357,189,800.- บาท  (สามพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)              
และมีฎีกาเบิกจ่ายเงินเป็นจ านวนมาก   ไม่ต่ ากว่าปีละ 7,000 ฎีกา  การจัดเก็บเอกสารในหน่วยงานเป็นการจัดเก็บ         
ในลักษณะของแฟ้มเอกสารทางราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  หมวด  4  การเบิกเงิน    หมวด  5  
การกันเงิน   หมวด  6  การตรวจและการอนุมัติฎีกา      หมวด  7  ข้อก าหนดในการจ่ายเงิน    ส่วนที่  1  การจ่ายเงิน 
ส่วนที่  2  หลักฐานการจ่ายเงิน    ส่วนที่  3  การจ่ายเงินยืม   หมวด  8  เงินสะสม   หมวด  10  การตรวจเงิน   และ
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2558    และตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526  และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 3 การเก็บรักษายืมและท าลายหนังสือส่วนที่  1  การเก็บรักษา   ข้อ  57  
อายุการเก็บหนังสือ   โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า  10  ปี  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560  และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 

การจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินเป็นระบบที่ท าด้วยมือ  (User Manual)   ซึ่งมีการเก็บเอกสาร     
ที่ส าคัญไว้เป็นจ านวนมาก ปัญหาที่พบคือท าให้ยากต่อการดูแลและการค้นหา  พ้ืนที่และอาคารสถานที่  ไม่เพียงพอ 
ต่อการจัดเก็บเอกสาร   เอกสารช ารุดเสียหาย  การเรียกดูเอกสารมีความล่าช้าไม่สะดวกต่อการค้นหา  และเสียเวลา 
ในการท างาน  นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและไม่มีความปลอดภัยต่อเอกสาร  รวมถึงการรักษาคุณภาพ 
ของเอกสารให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นานที่สุด 

การน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  ในด้านการจัดเก็บ เอกสาร เพ่ือช่วย 
ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดความคล่องตัวสะดวกรวดเร็วมากขึ้นโดยการน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ 
ในการจัดการเอกสาร   ได้แก่  การจัดท าการเก็บรักษาเอกสารในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์   (เอกสารที่เกิดจาก 
การสแกนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์)   ทั้งนี้ยังเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษลดพื้นท่ี และสถานที่ในการ 
จัดเก็บเอกสาร     ผู้ใช้สามารถสื่อสารผ่านทางจอคอมพิวเตอร์      ท าให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วทันต่อความต้องการข้อมูล 
ของเจ้าหน้าที่ ประหยัดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในระยะยาว ลดเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
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1. ขัน้ตอนการจดัเกบ็เอกสารการเบกิจา่ยเงนิ  
 

ขั้นตอนที่ 1  เตรียมเอกสารที่ต้องการสแกนให้เรียบร้อยดังนี้  ใช้เวลา  1 - 10 นาที/1  ฎีกา 
1.1  เตรียมเอกสารที่จะสแกน ให้พร้อม เช่น ถอนลวดเย็บกระดาษออกก่อนทุกครั้งไม่ให้เหลือติดกับตัวฎีกาเบิกจ่ายเงิน   

เอกสารที่เป็นใบเสร็จต่างๆ  ติดกาวให้เรียบร้อย 

1.2  ใช้เครื่องตีเบอร์ (รันนิ่ง)  ใส่หมายเลขหน้าของเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกแผ่น 

1.3  ประทับตรายาง SCAN ด้วยสีแดง 

1.4  ตรวจเอกสารฏีกามีลายเซนต์ครบถ้วนหรือไม่ 

1.5  ใส่รายละเอียดลงบนเอกสารใบแรกของฎีกาเบิกจ่ายเงิน  ก่อนด าเนินการสแกนดังนี้ 

       -  ระบุ  วัน  เดือน  ปีที่สแกน  ทุกครั้ง 

       -  ระบุจ านวนหน้าของเอกสารทุกครั้ง 

       -  ระบุเลขที่ฎีกาเบิกจ่ายเงิน  และปีงบประมาณของฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
 

 

ตัวอย่าง ตรายางประทับตรา SCAN เอกสารฎีกาเพื่อจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2  เข้าสู่ขั้นตอนการสแกนเอกสารฎีกา ในเครือ่งถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล  ใช้เวลา 1 - 5  นาที/1  ฎีกา 

2.1  การสแกนเอกสารฎีกา ในเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ดังนี้ 

       -  การเลือก Scan Settings กดปุ่ม Auto Color Select กดปุ่ม OK  

       -  วางเอกสารตามตัวอย่าง โดยวางหน้าที่มีตัวอักษรไว้ด้านบน 

       -  กดปุ่ม Start เพ่ือเริ่ม สแกนเอกสาร 

 

 

SCAN 
Date :……………... 

Page :……………...  

File  :…………….... 

ระบุ วัน เดือน ปีท่ีสแกน 

ระบุจ ำนวนเอกสำร 

เลขที่ฎีกำ - ปีงบประมำณ 
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การสแกนเอกสารฎีกา ในเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 

 

 

 

 

2. เลือก Scan Settings  

กดปุ่ม Auto Color Select 

กดปุ่ม OK 

1. เลือก scan to usb 
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ขั้นตอนที่ 3  การตรวจสอบเอกสารฎีกา ในรูปแบบ  FILE  PDF ใช้เวลา 1 - 2  นาที/1  ฎีกา 

3.1  การจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

       -   เมื่อสิ้นสุดการสแกนแล้ว จะแสดงไฟล์เอกสารที่สแกนได้เป็นไฟล์ PDF 

       -   เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นเลขท่ีฎีกาจ่าย – ปีงบประมาณ 

       -   ตรวจสอบความสมบูรณ์  ถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารไฟล์ 

 

 

3. วางเอกสารตาม

ตัวอย่าง โดยวางหน้าที่

มีตัวอักษรไว้ด้านบน 

4. กดปุ่ม Start เพื่อ

เริ่ม สแกนเอกสาร 

เมื่อสิ้นสุดการสแกนแล้ว จะแสดง

ไฟล์เอกสารที่สแกนได้เป็นไฟล์ PDF 
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เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นเลขท่ีฎีกาจ่าย - ปีงบประมาณ 
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ขั้นตอนที่ 4   การบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนคุมการจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน  ใช้เวลา  1 - 2  นาที/1  ฎีกา 

4.1  บันทึกข้อมูลโดยการคีย์ข้อมูลลงในทะเบียนคุมการจัดเก็บฎีกา  ในระบบคอมพิวเตอร์ Excel  

4.2  ส ารองไฟล์ไว้ที่แผ่น Compact  Disk (CD)  จ านวน 1 - 4  แผ่น/เดือน 

4.3  ส ารองไว้ที่ (External  Harddisk)  มีความจุสูง  จ านวน  2  ไดร์ 

 

 

 

เมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมำจะได้ไฟล์เอกสำรฎีกำเบิกจ่ำยเงินจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ 

เอกสารดังกล่าวมีจ านวนเอกสารมากน้อยเพียงใด  ก่อนการบันทึกลงในระบบกำรจัดเก็บเอกสำรฎีกำ 

เบิกจ่ำยเงิน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ของส ำนักคลัง   องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ 

แล้วส ารองไฟล์ไว้ที่แผ่น Compact  Disk (CD) และส ารองไว้ที่ (External  Harddisk) 
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ขั้นตอนที่ 5  จัดท าคู่มือการจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงิน  ใช้เวลา  1 - 30  นาที/1  เดือน 

5.1  ไดข้้อมูลที่พิมพ์ในระบบ Microsoft  Excel  ตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว เป็นประจ าทุกเดือน  

5.2  จัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงิน เพ่ือการตรวจสอบ หรือเก็บไว้ดูเอกสารได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยบันทึกลงใน Compact  Disk (CD) 
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ขั้นตอนที่ 6  จัดเรียงฎีกา  ใช้เวลา  1 - 2  นาที  ใช้เวลา  1 - 2  นาที/1  ฎีกา 

6.1  รวบรวมเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินที่ผ่านขั้นตอนระบบการจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์     

ทุกขั้นตอนแล้ว 

6.2  น าฎีกาเบิกจ่ายเงินที่จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วมาเรียงล าดับตามเลขที่ฎีกาจ่ายโดยเรียงล าดับจากน้อยไปหามาก 

6.3  จัดท าเป็นชุดโดยการเย็บมุมเอกสารเพื่อป้องกันการสูญหาย 

 

ขั้นตอนที่ 7  การจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงินเข้าแฟ้มเอกสาร  ใช้เวลา  3  วัน/4,000 ฎีกา 

7.1  จัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเข้าแฟ้มเอกสาร  ขนาด 3 นิ้ว   เรียงตามล าดับฎีกาเบิกจ่ายเงินโดยเรียงล าดับ

จากน้อยไปหามาก  เช่น  ฎีกาจ่ายเลขที่ 1  อยู่ด้านในสุดของแฟ้มเอกสาร 

7.2  จัดท าสันแฟ้มเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินโดยใช้รูปแบบที่ก าหนดมีสัญลักษณ์ของหน่วยงาน (โลโก้องค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครราชสีมา) 

7.3  มีหมายเลขประจ าแฟ้ม เพราะแฟ้มฎีกาเบิกจ่ายเงินมีจ านวนมาก โดยเรียงล าดับตั้งแต่แฟ้มที่ 1  จนถึงแฟ้มสุดท้าย 

 

 

ภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 

 

 

ภาพประกอบ 
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2. ขัน้ตอนการสบืคน้เอกสาร (ขอส าเนาเอกสารการเบิกจา่ยเงนิ) 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

         

อนุมัติ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นราชการ/หนว่ยงาน 

ท าหนงัสอืขอส าเนา

เอกสาร 

เสนอผา่น 

ผอ.สน.คลงั

พจิารณา 

จนท.รบัหนงัสอืเรือ่งขอ

ส าเนาเอกสาร ด าเนนิการ

ตามขัน้ตอน 

จนท.ส าเนาเอกสารใน

รปูแบบเอกสาร/CD จดัสง่

ตามค ารอ้งขอ 

ธรุการฝา่ยบรหิารงาน

ทัว่ไป  ลงทะเบยีนรบั 

 

 

ตรวจสอบหนงัสอื

เบือ้งตน้ 

สว่นราชการ/หนว่ยงานลงทะเบยีน

รบัหนงัสอืจากส านกัคลงั 

ด าเนนิการตามวตัถปุระสงค ์
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รายละเอยีดขัน้ตอนการสบืคน้เอกสาร (ขอส าเนาเอกสารการเบกิจ่ายเงนิ) 

- ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด มีความประสงค์จะขอส าเนาเอกสารการเบิกจ่ายเงิน  ผู้ขอจัดท าบันทึก
ข้อความแจ้งความประสงค์ขอส าเนาเอกสารการเบิกจ่ายเงิน มายังส านักคลัง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยมีรายละเอียด 
เลขที่ฎีกา (ถ้ามี)  ,ปีงบประมาณเบิกจ่าย  ,เลขที่สัญญาโครงการ ,รายละเอียดโครงการ ,ยอดเงินเบิกจ่าย ให้ชัดเจน           
(ตัวอย่างแนบท้าย) 

- ธุรการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ลงรับหนังสือ ตรวจสอบหนังสือเบื้องต้น  และน าเสนอต่อ ผู้อ านวยการ
ส านักคลัง 

- ผู้อ านวยการส านักคลัง  พิจารณาหนังสือ ส่งฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

- ธุรการฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ลงทะเบียนรับหนังสือ  มอบผู้รับผิดชอบ  ด าเนินการดังนี้ 
 
- กรณีผู้ขอส าเนาเอกสาร ไม่ทราบเลขที่ฎีกาเบิกจ่ายเงิน  แต่มีรายละเอียดโครงการ  สัญญา  
ด าเนินการค้นหาข้อมูลในทะเบียนคุมการจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายเงิน อยู่ไดร์ D:  Microsoft Office 
Excel ชื่อ ทะเบียนคุมฎีการะบบจัดเก็บ ปี 60 – 65  เข้าไปในปีงบประมาณที่ด าเนินการเบิกจ่ายเงินแล้ว
ด าเนิน Copy ไฟล์เอกสารฎีกาที่ได้สแกนไฟล์เรียบร้อยแล้ว  ในรูปแบบ  FILE  PDF  เก็บไว้ใน  External  
Harddisk  ส าเนาเอกสารการเบิกจ่ายเงิน กรณีเอกสารที่ขอมีปริมาณน้อย จัดส่งในรูปแบบเอกสาร    
และเอกสารที่ขอมีปริมาณมากจัดสงในรูปแบบ  Compact   Disk (CD)   ส่ง ส่วนราชการ/หน่วยงาน 
ตามค าร้องขอ  (มีตัวอย่างประกอบ)   
 
- กรณีมีเลขที่ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ครบถ้วน   ด าเนินการค้นหาไฟล์เอกสารฎีกาที่ได้สแกนไฟล์เรียบร้อย
แล้ว  ในรูปแบบ  FILE  PDF  เก็บไว้ใน  External  Harddisk  ส าเนาเอกสารการเบิกจ่ายเงิน กรณี
เอกสารที่ขอมีปริมาณน้อยจัดส่งในรูปแบบเอกสาร    และเอกสารที่ขอมีปริมาณมากจัดส่งในรูปแบบ 
Compact Disk (CD) ส่ง ส่วนราชการ/หน่วยงาน ตามค าร้องขอ    (มีตัวอย่างประกอบ) 
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สรปุข้อมลูการจดัเก็บเอกสารการเบิกจา่ยเงนิทกุประเภท 

ฝา่ยบรหิารงานทัว่ไป  ส านกัคลงั  องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันครราชสมีา 

 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 

1 เอกสารการเบิกจ่ายเงิน (ฎีกา) ปีงบประมาณ 2550           5,762  ฎีกา 

2 เอกสารการเบิกจ่ายเงิน (ฎีกา) ปีงบประมาณ 2551           6,853  ฎีกา 

3 เอกสารการเบิกจ่ายเงิน (ฎีกา) ปีงบประมาณ 2552         11,546  ฎีกา 

4 เอกสารการเบิกจ่ายเงิน (ฎีกา) ปีงบประมาณ 2553         9,460  ฎีกา 

5 เอกสารการเบิกจ่ายเงิน (ฎีกา) ปีงบประมาณ 2554         13,528  ฎีกา 

6 เอกสารการเบิกจ่ายเงิน (ฎีกา) ปีงบประมาณ 2555          9,014  ฎีกา 

7 เอกสารการเบิกจ่ายเงิน (ฎีกา) ปีงบประมาณ 2556          8,919  ฎีกา 

8 เอกสารการเบิกจ่ายเงิน (ฎีกา) ปีงบประมาณ 2557          8,238  ฎีกา 

9 เอกสารการเบิกจ่ายเงิน (ฎีกา) ปีงบประมาณ 2558           7,430  ฎีกา 

10 เอกสารการเบิกจ่ายเงิน (ฎีกา) ปีงบประมาณ 2559           8,281  ฎีกา 

11 เอกสารการเบิกจ่ายเงิน (ฎีกา) ปีงบประมาณ 2560         7,841  ฎีกา 

12 เอกสารการเบิกจ่ายเงิน (ฎีกา) ปีงบประมาณ 2561           7,761  ฎีกา 

13 เอกสารการเบิกจ่ายเงิน (ฎีกา) ปีงบประมาณ 2562            7,074  ฎีกา 
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ล าดับที่ รายการ จ านวน 

14 เอกสารการเบิกจ่ายเงิน (ฎีกา) ปีงบประมาณ 2563             7,750  ฎีกา 

15 เอกสารการเบิกจ่ายเงิน (ฎีกา) ปีงบประมาณ 2564       14,420  ฎีกา 

16 

ไฟล์ส าเนาข้อมูลเอกสารการเบิกจ่ายเงิน (ฎีกา)  ไฟล์ FDF  ส ารองไว้ที่ 

(External  Harddisk) เริ่มสแกนตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2560 – 2564  

และปีงบประมาณ 2565  อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน 

   44,846  ฎีกา 

 

1. ปญัหาและอปุสรรค/แนวทางการแกไ้ข 

- สิ้นเปลืองเวลาในการค้นหาเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน  แต่เมื่อน าระบบจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ 

- มาใช้ก็สามารถค้นหาเอกสาร และส าเนาเอกสารได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไป 

- ค้นหาเอกสารดังกล่าวมาเกาะและส าเนาเอกสาร   ต้องเสียเวลาไปเก็บที่เดิม   ท าให้สิ้นเปลืองน้ ามัน
เชื้อเพลิง  ในการเดินทางไปค้นหาเอกสารที่จัดเก็บท่ี สถานที่จัดเก็บฎีกาที่ส านักช่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

- สิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ และหมึกถ่ายเอกสาร ในการส าเนาเอกสารเก็บไว้ดู 

- เกิดปัญหาพ้ืนที่จัดเก็บเอกสาร  และการค้นหาเอกสารมีข้อจ ากัดเก่ียวกับบุคลากร  ในการค้นหาเอกสาร
ที่จัดเก็บไว้ที่ส านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

- ได้รับเอกสารไม่ครบถ้วน ซึ่งเกิดจากเอกสารเปียกน้ าหลุดออก  หรือขาดหายเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิด  เช่น เกิดไฟไหม้  เอกสารการเบิกจ่ายเงิน  เกิดความเสียหายจากน้ าไม่สามารถดูเอกสาร
ดังกล่าวได้   จึงได้มีการแก้ไขปัญหาไว้อาจจะเกิดขึ้นได้โดยการจัดเก็บเอกสารส าเนาเอกสารไว้ดังนี้                     
-  ส ารอง  File เอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถดาวโหลดไฟล์ในระบบ 
-  ส ารอง  File เอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน ลงในแผ่น Compact Disk (แผ่น CD) เก็บไว้ทุกเดือน 
-  ส ารอง  File เอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน ลงใน External  Harddisk 
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2. ประโยชน์ของการจดัเกบ็เอกสารการเบิกจา่ยเงนิ  

- เพ่ือให้เกิดการจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อย  มีความเป็นระบบ   และระเบียบ 

- เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

- เพ่ือรวบรวม File ข้อมูลเอกสารที่มีการทักท้วงอยู่ ในระบบเดียวกัน  ในรูปการจัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร์ 

- เพ่ือรวบรวม File ข้อมูลฎีกาเบิกจ่ายเงินอยู่ในระบบเดียวกัน ในรูปการจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ 

- ประหยัดเวลาท าให้การค้นหาและการจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

- ท าให้มีมาตรฐานเดียวกันในการจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

- เพ่ือการเก็บรักษาฎีกาเบิกจ่ายเงินเป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคต 

- มีแหล่งเก็บเอกสารที่มีความปลอดภัย และถาวร ไม่เกิดการช ารุดเสียหายของเอกสาร 

- สามารถค้นหาฎีกาเบิกจ่ายเงิน และเอกสารประกอบในการตรวจสอบ ตามค าร้องขอ ของส านักการ
ตรวจเงินแผ่นดิน   ส านักงาน  ปปช. ฯลฯ  และหน่วยตรวจสอบภายใน 

- ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจในการจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง 

- ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร 

- มีแหล่งหรือพ้ืนที่ในการจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงินที่ปลอดภัย และถาวรไม่ช ารุดเสียหายเนื่องจากเป็น
เอกสารที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก ดังนี้ 
- ส ารอง  File เอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถดาวโหลดไฟล์ในระบบ 

   - ส ารอง  File เอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน ลงในแผ่น Compact Disk (แผ่น CD) เก็บไว้ทุกเดือน 
- ส ารอง  File เอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน ลงใน External  Harddisk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยงานสารบรรณ 

พ.ศ.  ๒๕๒๖ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ.  ๒๕๐๖  
เสียใหมใหเหมาะสมย่ิงข้ึน  คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ.  ๒๕๒๖” 
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๒๖  เปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
  ๓.๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ.  ๒๕๐๖ 
  ๓.๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลงชื่อในหนังสือราชการ  พ.ศ.  ๒๕๐๗ 
  ๓.๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลงชื่อในหนังสือราชการ  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๑๖ 
บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  มติของคณะรัฐมนตรี  และคําส่ังอื่นใด  ในสวนที่กําหนดไวแลว 

ในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัด  หรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน  เวนแตกรณีที่กลาวในขอ  ๕ 
ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกสวนราชการ 
สวนราชการใดมีความจําเปนที่จะตองปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่ไดกําหนดไว 

ในระเบียบนี้ใหขอทําความตกลงกับผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
ขอ ๕ ในกรณีที่กฎหมาย  หรือระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  กําหนดวิธี

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณไวเปนอยางอื่น  ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย  หรือระเบียบวาดวยการนั้น 
ขอ ๖ ในระเบียบนี้ 
“งานสารบรรณ”  หมายความวา  งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร  เร่ิมต้ังแตการจัดทํา  

การรับ  การสง  การเก็บรักษา  การยืม  จนถึงการทําลาย 
“หนังสือ”  หมายความวา  หนังสือราชการ 
“สวนราชการ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  สํานักงาน  หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ  

ทั้งในราชการบริหารสวนกลาง  ราชการบริหารสวนภูมิภาค  ราชการบริหารสวนทองถิ่น  หรือในตางประเทศ  
และใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย 
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  ๕๑.๓ ที่  ใหลงเลขที่ของหนังสือ 
  ๕๑.๔ ลงวันที่  ใหลงวัน  เดือน  ป  ของหนังสือ 
  ๕๑.๕ รายการ  ใหลงเร่ืองยอของหนังสือเพื่อใหทราบวา  หนังสือนั้นมาจากที่ใด  

เร่ืองอะไร 
  ๕๑.๖ การปฏิบัติ  ใหบันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือนั้นเพื่อใหทราบวาสงไปที่ใด  

เมื่อใด 
 

หมวด  ๓ 
การเก็บรักษา  ยืม  และทําลายหนังสือ 

 
สวนที่  ๑ 

การเก็บรักษา 
 

ขอ ๕๒ การเก็บหนังสือแบงออกเปน  การเก็บระหวางปฏิบัติ  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว  
และการเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ 

ขอ ๕๓ การเก็บระหวางปฏิบัติ  คือ  การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบ
ของเจาของเร่ืองโดยใหกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 

ขอ ๕๔ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว  คือ  การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว  และ
ไมมีอะไรที่จะตองปฏิบัติตอไปอีก  ใหเจาหนาที่ของเจาของเร่ืองปฏิบัติดังนี้ 

  ๕๔.๑ จัดทําบัญชีหนังสือสงเกบ็ตามแบบที่  ๑๙  ทายระเบียบ  อยางนอยใหมีตนฉบับ  
และสําเนาคูฉบับสําหรับเจาของเร่ืองและหนวยเก็บ  เก็บไวอยางละฉบับ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

   ๕๔.๑.๑ ลําดับที่  ใหลงเลขลําดับเร่ืองของหนังสือที่เก็บ 
   ๕๔.๑.๒ ที่  ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
   ๕๔.๑.๓ ลงวันที่  ใหลงวัน  เดือน  ปของหนังสือแตละฉบับ 
   ๕๔.๑.๔ เร่ือง  ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ  ในกรณีที่ไมมีชื่อเร่ือง

ใหลงสรุปเร่ืองยอ 
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   ๕๔.๑.๕ อายุการเก็บหนังสือ  ใหลงวัน  เดือน  ปที่จะเก็บถึง  ในกรณีใหเก็บไว
ตลอดไป  ใหลงคําวา  หามทําลาย 

   ๕๔.๑.๖ หมายเหตุ  ใหบันทึกขอความอ่ืนใด  (ถามี) 
  ๕๔.๒ สงหนังสือและเรื่องปฏิบัติทั้งปวงที่เกี่ยวของกับหนังสือนั้น  พรอมทั้งบัญชี

หนงัสือสงเก็บไปใหหนวยเก็บที่สวนราชการนั้น ๆ  กําหนด 
ขอ ๕๕ เมื่อไดรับเร่ืองจากเจาของเร่ืองตามขอ  ๕๔  แลว  ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บ

หนังสือปฏิบัติดังนี้ 
  ๕๕.๑ ประทับตรากําหนดเก็บหนังสือตามขอ  ๗๓  ไวที่มุมลางดานขวาของกระดาษ

แผนแรกของหนังสือฉบับนั้น  และลงลายมือชื่อยอกํากับตรา 
   ๕๕.๑.๑ หนงัสือที่ตองเก็บไวตลอดไป  ใหประทับตราคําวา  หามทําลาย  

ดวยหมึกสีแดง 
   ๕๕.๑.๒ หนังสือที่เก็บโดยมีกําหนดเวลา  ใหประทับตราคําวา  เก็บถึง  

พ.ศ.  ....  ดวยหมึกสีน้ําเงิน  และลงเลขของปพุทธศักราชที่ใหเก็บถึง 
  ๕๕.๒ ลงทะเบียนหนังสือเก็บไวเปนหลักฐานตามแบบที่  ๒๐  ทายระเบียบ  โดยกรอก

รายละเอียดดังนี้ 
   ๕๕.๒.๑ ลําดับที่  ใหลงเลขลําดับเร่ืองของหนังสือที่เก็บ 
   ๕๕.๒.๒ วันเก็บ  ใหลงวัน  เดือน  ปที่นําหนังสือนั้นเขาทะเบียนเก็บ 
   ๕๕.๒.๓ เลขทะเบียนรับ  ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
   ๕๕.๒.๔ ที่  ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
   ๕๕.๒.๕ เร่ือง  ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ  ในกรณีที่ไมมีชื่อเร่ือง

ใหลงสรุปเร่ืองยอ 
   ๕๕.๒.๖ รหัสแฟม  ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
   ๕๕.๒.๗ กําหนดเวลาเก็บ  ใหลงระยะเวลาการเก็บตามที่กําหนดในตรา

กําหนดเก็บหนังสือตามขอ  ๕๕.๑ 
   ๕๕.๒.๘ หมายเหตุ  ใหบันทึกขอความอ่ืนใด  (ถามี) 
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ขอ ๕๖ การเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ  คือ  การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว  
แตจําเปนจะตองใชในการตรวจสอบเปนประจํา  ไมสะดวกในการสงไปเก็บยังหนวยเก็บของสวนราชการ
ตามขอ  ๕๔  ใหเจาของเร่ืองเก็บเปนเอกเทศ  โดยแตงต้ังเจาหนาที่ข้ึนรับผิดชอบก็ได  เมื่อหมดความจําเปน 
ที่จะตองใชในการตรวจสอบแลว  ใหจัดสงหนังสือนั้นไปยังหนวยเก็บของสวนราชการโดยใหถือปฏิบัติ
ตามขอ  ๕๔  และขอ  ๕๕  โดยอนุโลม 

ขอ ๕๗ อายุการเก็บหนังสือ  โดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวา  ๑๐  ป  เวนแตหนังสือดังตอไปนี้ 
  ๕๗.๑ หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับ  ใหปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ 

วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 
  ๕๗.๒ หนังสือที่เปนหลักฐานทางอรรถคดี  สํานวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวน  

หรือหนังสืออื่นใดที่ไดมีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกําหนดไวเปนพิเศษแลว  การเก็บใหเปนไป 
ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนวาดวยการนั้น 

  ๕๗.๓ หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร  ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี  สถิติ  
หลักฐาน  หรือเร่ืองที่ตองใชสําหรับศึกษาคนควา  หรือหนังสืออื่นในลักษณะเดียวกัน  ใหเก็บไวเปนหลักฐาน
ทางราชการตลอดไปหรือตามที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  กําหนด 

  ๕๗.๔ หนังสือที่ไดปฏิบัติงานเสร็จส้ินแลว  และเปนคูสําเนาที่มีตนเร่ืองจะคนได
จากที่อื่นใหเก็บไวไมนอยกวา  ๕  ป 

  ๕๗.๕ หนังสือที่เปนเร่ืองธรรมดาสามัญซ่ึงไมมีความสําคัญ  และเปนเร่ืองที่เกิดข้ึน
เปนประจําเมื่อดําเนินการแลวเสร็จใหเก็บไวไมนอยกวา  ๑  ป 

ในกรณีหนังสือที่เกี่ยวกับการเงิน  ซ่ึงมิใชเปนเอกสารสิทธิ  หากเห็นวาไมมีความจําเปน 
ตองเก็บไวถึง  ๑๐  ป  ใหทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอทําลายได 

ขอ ๕๘ ทุกปปฏิทินใหสวนราชการจัดสงหนังสือที่มีอายุครบ  ๒๕  ป  นับจากวันที่ไดจัดทําข้ึน  
ที่เก็บไว  ณ  สวนราชการใด  พรอมทั้งบัญชีสงมอบหนังสือครบ  ๒๕  ป  ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ  
กรมศิลปากร  ภายในวันที่  ๓๑  มกราคม  ของปถัดไป  เวนแตหนังสือดังตอไปนี้ 

  ๕๘.๑ หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับใหปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ 
วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 

  ๕๘.๒ หนังสือที่มีกฎหมาย  ขอบังคับ  หรือระเบียบที่ออกใชเปนการทั่วไป  
กําหนดไวเปนอยางอื่น 
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  ๕๘.๓ หนังสือที่สวนราชการมีความจําเปนตองเก็บไวที่สวนราชการนั้น  ใหจัดทํา
บัญชีหนังสือครบ  ๒๕  ป  ที่ขอเก็บเองสงมอบใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร 

ขอ ๕๙ บัญชีสงมอบหนังสือครบ  ๒๕  ป  และบัญชีหนังสือครบ  ๒๕  ปที่ขอเก็บเอง  
อยางนอยใหมีตนฉบับและสําเนาคูฉบับ  เพื่อใหสวนราชการผูมอบและกองจดหมายเหตุแหงชาติ   
กรมศิลปากร  ผูรับมอบยึดถือไวเปนหลักฐานฝายละฉบับ 

  ๕๙.๑ บัญชีสงมอบหนังสือครบ  ๒๕  ป  ใหจัดทําตามแบบที่  ๒๑  ทายระเบียบ  
โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

   ๕๙.๑.๑ ชื่อบัญชีสงมอบหนังสือครบ  ๒๙  ป  ประจําป  ใหลงตัวเลข 
ของปพุทธศักราชที่จัดทําบัญชี 

   ๕๙.๑.๒ กระทรวง  ทบวง  กรม  กอง  ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
   ๕๙.๑.๓ วันที่  ใหลงวัน  เดือน  ปที่จัดทําบัญชี 
   ๕๙.๑.๔ แผนที่  ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
   ๕๙.๑.๕ ลําดับที่  ใหลงเลขลําดับเร่ืองของหนังสือที่สงมอบ 
   ๕๙.๑.๖ รหัสแฟม  ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
   ๕๙.๑.๗ ที่  ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
   ๕๙.๑.๘ ลงวันที่  ใหลงวัน  เดือน  ปของหนังสือแตละฉบับ 
   ๕๙.๑.๙ เลขทะเบียนรับ  ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
   ๕๙.๑.๑๐ เร่ือง  ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ  ในกรณีที่ไมมีชื่อเร่ือง

ใหลงสรุปเร่ืองยอ 
   ๕๙.๑.๑๑ หมายเหตุ  ใหบันทึกขอความอ่ืนใด  (ถามี) 
   ๕๙.๑.๑๒ ลงชื่อผูมอบ  ใหผูมอบลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและนามสกุล

ดวยตัวบรรจงพรอมทั้งลงตําแหนงของผูมอบ 
   ๕๙.๑.๑๓ ลงชื่อผูรับมอบ  ใหผูรับมอบลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและ

นามสกุลดวยตัวบรรจงพรอมทั้งลงตําแหนงของผูรับมอบ 
  ๕๙.๒ บัญชีหนังสือครบ  ๒๕  ป  ที่ขอเก็บเอง  ใหจัดทําตามแบบที่  ๒๒  ทายระเบียบ  

โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 



 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

   ๕๙.๒.๑ ชื่อบัญชีหนังสือครบ  ๒๕  ป  ที่ขอเก็บเองประจําป  ใหลงตัวเลข
ของปพุทธศักราชที่จัดทําบัญชี 

   ๕๙.๒.๒ กระทรวง  ทบวง  กรม  กอง  ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
   ๕๙.๒.๓ วันที่  ใหลงวัน  เดือน  ปที่จัดทําบัญชี 
   ๕๙.๒.๔ แผนที่  ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
   ๕๙.๒.๕ ลําดับที่  ใหลงเลขลําดับเร่ืองของหนังสือที่ขอเก็บเอง 
   ๕๙.๒.๖ รหัสแฟม  ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
   ๕๙.๒.๗ ที่  ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
   ๕๙.๒.๘ ลงวันที่  ใหลงวัน  เดือน  ปของหนังสือแตละฉบับ 
   ๕๙.๒.๙ เร่ือง  ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ  ในกรณีที่ไมมีชื่อเร่ือง

ใหลงสรุปเร่ืองยอ 
   ๕๙.๒.๑๐ หมายเหตุ  ใหบันทึกขอความอ่ืนใด  (ถามี) 
ขอ ๖๐ หนังสือที่ยังไมถึงกําหนดทําลาย  ซ่ึงสวนราชการเห็นวาเปนหนังสือที่มีความสําคัญ

และประสงคจะฝากใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  เก็บไว  ใหปฏิบติัดังนี้ 
  ๖๐.๑ จัดทําบัญชีฝากหนังสือตามแบบที่  ๒๓  ทายระเบียบ  อยางนอยใหมีตนฉบับ

และสําเนาคูฉบับ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๖๐.๑.๑ ชื่อบัญชีฝากหนังสือ  ประจําป  ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราช 

ที่จัดทําบัญชี 
   ๖๐.๑.๒ กระทรวง  ทบวง  กรม  กอง  ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
   ๖๐.๑.๓ วันที่  ใหลงวัน  เดือน  ปที่จัดทําบัญชี 
   ๖๐.๑.๔ แผนที่  ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
   ๖๐.๑.๕ ลําดับที่  ใหลงเลขลําดับเร่ืองของหนังสือ 
   ๖๐.๑.๖ รหัสแฟม  ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
   ๖๐.๑.๗ ที่  ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
   ๖๐.๑.๘ ลงวันที่  ใหลงวัน  เดือน  ปของหนังสือแตละฉบับ 
   ๖๐.๑.๙ เลขทะเบียนรับ  ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 



 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

   ๖๐.๑.๑๐ เร่ือง  ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ  ในกรณีที่ไมมีชื่อเร่ือง
ใหลงสรุปเร่ืองยอ 

   ๖๐.๑.๑๑ หมายเหตุ  ใหบันทึกขอความอ่ืนใด  (ถามี) 
   ๖๐.๑.๑๒ ลงชื่อผูฝาก  ใหผูฝากลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและนามสกุล

ดวยตัวบรรจงพรอมทั้งลงตําแหนงของผูฝาก 
   ๖๐.๑.๑๓ ลงชื่อผู รับฝาก  ใหผู รับฝากลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อและ

นามสกุลดวยตัวบรรจงพรอมทั้งลงตําแหนงของผูรับฝาก 
  ๖๐.๒ สงตนฉบับและสําเนาคูฉบับบัญชีฝากหนังสือพรอมกับหนังสือที่จะฝาก 

ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร 
  ๖๐.๓ เมื่อกองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  ตรวจหนังสือและรับฝากหนังสือแลว

ใหลงนามในบัญชีฝากหนังสือ  แลวคืนตนฉบับใหสวนราชการผูฝากเก็บไวเปนหลักฐาน 
หนังสือที่ฝากเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  ใหถือวาเปนหนังสือของสวนราชการ

ผูฝาก  หากสวนราชการผูฝากตองการใชหนังสือหรือขอคืน  ใหทําไดโดยจัดทําหลักฐานตอกันไวใหชัดแจง 
เมื่อถึงกําหนดการทําลายแลว  ใหสวนราชการผูฝากดําเนินการตามขอ  ๖๖ 
ขอ ๖๑ การรักษาหนังสือ  ใหเจาหนาที่ระมัดระวังรักษาหนังสือใหอยูในสภาพใชราชการ 

ไดทุกโอกาส  หากชํารุดเสียหายตองรีบซอมใหใชราชการไดเหมือนเดิม  หากสูญหายตองหาสําเนามาแทน  
ถาชํารุดเสียหายจนไมสามารถซอมแซมใหคงสภาพเดิมได  ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบและให 
หมายเหตุไวในทะเบียนเก็บดวย 

ถาหนังสือที่สูญหายเปนเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรอืหนังสือสําคัญที่เปนการแสดงเอกสารสิทธิ
ก็ใหดําเนินการแจงความตอพนักงานสอบสวน 

 
สวนที่  ๒ 
การยืม 

 
ขอ ๖๒ การยืมหนังสือที่สงเก็บแลว  ใหปฏิบัติดังนี้ 

  ๖๒.๑ ผูยืมจะตองแจงใหทราบวาเร่ืองที่ยืมนั้นจะนําไปใชในราชการใด 



 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

  ๖๒.๒ ผูยืมจะตองมอบหลักฐานการยืมใหเจาหนาที่เก็บ  แลวลงชื่อรับเร่ืองที่ยืมไว
ในบัตรยืมหนังสือและใหเจาหนาที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืม  เรียงลําดับวัน  เดือน  ปไวเพื่อติดตาม
ทวงถาม  สวนบัตรยืมหนังสือนั้นใหเก็บไวแทนที่หนังสือที่ถูกยืมไป 

  ๖๒.๓ การยืมหนังสือระหวางสวนราชการ  ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปนหัวหนา
สวนราชการระดับกองขึ้นไป  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

  ๖๒.๔ การยืมหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน  ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปน
หัวหนาสวนราชการระดับแผนกขึ้นไป  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๖๓ บัตรยืมหนังสือ  ใหจัดทําตามแบบที่  ๒๔  ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
  ๖๓.๑ รายการ  ใหลงชื่อเร่ืองหนังสือที่ขอยืมไปพรอมดวยรหัสของหนังสือนั้น 
  ๖๓.๒ ผูยืม  ใหลงชื่อบุคคล  ตําแหนง  หรือสวนราชการที่ยืมหนังสือนั้น 
  ๖๓.๓ ผูรับ  ใหผูรับหนังสือนั้นลงลายมือชื่อ  และวงเล็บชื่อกํากับพรอมดวยตําแหนง

ในบรรทัดถัดไป 
  ๖๓.๔ วันยืม  ใหลงวัน  เดือน  ปที่ยืมหนังสือนั้น 
  ๖๓.๕ กําหนดสงคืน  ใหลงวัน  เดือน  ปที่จะสงหนังสือนั้นคืน 
  ๖๓.๖ ผูสงคืน  ใหผูสงคืนลงลายมือชื่อ 
  ๖๓.๗ วันสงคืน  ใหลงวัน  เดือน  ปที่สงหนังสือคืน 
ขอ ๖๔ การยืมหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จหรือหนังสือที่เก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ   

ใหถือปฏิบัติตามขอ  ๖๒  โดยอนุโลม 
ขอ ๖๕ การใหบุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทํามิได  เวนแตจะใหดูหรือคัดลอกหนังสือ  

ทั้งนี้  จะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสวนราชการระดับกองขึ้นไป  หรือผูที่ไดรับมอบหมายกอน 
 

สวนที่  ๓ 
การทําลาย 

 
ขอ ๖๖ ภายใน  ๖๐  วันหลังจากวันส้ินปปฏิทิน  ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือ

สํารวจหนังสือที่ครบกําหนดอายุการเก็บในปนั้น  ไมวาจะเปนหนังสือที่เก็บไวเองหรือที่ฝากเก็บไว 



 หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  แลวจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลายเสนอหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมเพื่อพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการทําลายหนังสือ 

บัญชีหนังสือขอทําลาย  ใหจัดทําตามแบบที่  ๒๕  ทายระเบียบ  อยางนอยใหมีตนฉบับและ
สําเนาคูฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

  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  ใหลงเลขลําดับเร่ืองของหนังสือ 
  ๖๖.๖ รหัสแฟม  ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
  ๖๖.๗ ที่  ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
  ๖๖.๘ ลงวันที่  ใหลงวัน  เดือน  ปของหนังสือแตละฉบับ 
  ๖๖.๙ เลขทะเบียนรับ  ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
  ๖๖.๑๐ เร่ือง  ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ  ในกรณีที่ไมมีชื่อเร่ืองใหลงสรุป

เร่ืองยอ 
  ๖๖.๑๑ การพิจารณา  ใหคณะกรรมการทําลายหนังสือเปนผูกรอก 
  ๖๖.๑๒ หมายเหตุ  ใหบันทึกขอความอ่ืนใด  (ถามี) 
ขอ ๖๗ ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมแตงต้ังคณะกรรมการทําลายหนังสือประกอบดวย

ประธานกรรมการและกรรมการอีกอยางนอยสองคน  โดยปกติใหแตงต้ังจากขาราชการต้ังแตระดับ  ๓  
หรือเทียบเทาข้ึนไป 

ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
ทําหนาที่ประธาน 

มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก  ถากรรมการผูใดไมเห็นดวยใหทําบันทึกความเห็นแยงไว 
ขอ ๖๘ คณะกรรมการทําลายหนังสือ  มีหนาที่ดังนี้ 
  ๖๘.๑ พิจารณาหนังสือที่จะขอทําลายตามบัญชีหนังสือขอทําลาย 



 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

  ๖๘.๒ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือฉบับใดไมควรทําลาย  และ
ควรจะขยายเวลาการเก็บไว  ใหลงความเห็นวาจะขยายเวลาการเก็บไวถึงเมื่อใด  ในชอง  การพิจารณา  
ตามขอ  ๖๖.๑๑  ของบัญชีหนังสือขอทําลาย  แลวใหแกไขอายุการเก็บหนังสือในตรากําหนดเก็บหนังสือ  
โดยใหประธานกรรมการทําลายหนังสือลงลายมือชื่อกํากับการแกไข 

  ๖๘.๓ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือเร่ืองใดควรใหทําลาย  ใหกรอก
เคร่ืองหมายกากบาท  (×)  ลงในชอง  การพิจารณา  ตามขอ  ๖๖.๑๑  ของบัญชีหนังสือขอทําลาย 

  ๖๘.๔ เสนอรายงานผลการพิจารณาพรอมทั้งบันทึกความเห็นแยงของคณะกรรมการ  
(ถามี)  ตอหัวหนาสวนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาสั่งการตามขอ  ๖๙ 

  ๖๘.๕ ควบคุมการทําลายหนังสือซ่ึงผูมีอํานาจอนุมัติใหทําลายไดแลว  โดยการเผา
หรือวิธีอื่นใดที่จะไมใหหนังสือนั้นอานเปนเร่ืองได  และเมื่อทําลายเรียบรอยแลวใหทําบันทึกลงนาม
รวมกันเสนอผูมีอํานาจอนุมัติทราบ 

ขอ ๖๙ เมื่อหัวหนาสวนราชการระดับกรมไดรับรายงานตามขอ  ๖๘.๔  แลว  ใหพิจารณา
ส่ังการดังนี้ 

  ๖๙.๑ ถาเห็นวาหนังสือเร่ืองใดยังไมควรทําลาย  ใหส่ังการใหเก็บหนังสือนั้นไว
จนถึงเวลาการทําลายงวดตอไป 

  ๖๙.๒ ถาเห็นวาหนังสือเ ร่ืองใดควรทําลาย   ใหสงบัญชีหนังสือขอทําลาย 
ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  พิจารณากอน  เวนแตหนังสือประเภทที่สวนราชการนั้น 
ไดขอทําความตกลงกับกรมศิลปากรแลว  ไมตองสงไปใหพิจารณา 

ขอ ๗๐ ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  พิจารณารายการในบัญชีหนังสือขอทําลายแลว
แจงใหสวนราชการที่สงบัญชีหนังสือทําลายทราบดังนี้ 

  ๗๐.๑ ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  เห็นชอบดวย  ใหแจงใหสวนราชการนัน้
ดําเนินการทําลายหนังสือตอไปได  หากกองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  ไมแจงใหทราบอยางใด
ภายในกําหนดเวลา  ๖๐  วัน  นับแตวันที่สวนราชการนั้นไดสงเร่ืองใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ   
กรมศิลปากร  ใหถือวากองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  ไดใหความเห็นชอบแลว  และใหสวนราชการ
ทําลายหนังสือได 



 หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

  ๗๐.๒ ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  เห็นวาหนังสือฉบับใดควรจะ
ขยายเวลาการเก็บไวอยางใดหรือใหเก็บไวตลอดไป  ใหแจงใหสวนราชการนั้นทราบ  และใหสวนราชการนั้น ๆ   
ทําการแกไขตามที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  แจงมา  หากหนังสือใดกองจดหมายเหตุแหงชาติ  
กรมศิลปากร  เห็นควรใหสงไปเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  ก็ใหสวนราชการนั้น ๆ  
ปฏิบัติตาม 

เพื่อประโยชนในการนี้  กองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  จะสงเจาหนาที่มารวมตรวจสอบ
หนังสือของสวนราชการนั้นก็ได 

 
หมวด  ๔ 

มาตรฐานตรา  แบบพิมพ  และซอง 
 

ขอ ๗๑ ตราครุฑสําหรับแบบพิมพ  ใหใชตามแบบที่  ๒๖  ทายระเบียบ  มี  ๒  ขนาด  คือ 
  ๗๑.๑ ขนาดตัวครุฑสูง  ๓  เซนติเมตร 
  ๗๑.๒ ขนาดตัวครุฑสูง  ๑.๕  เซนติเมตร 
ขอ ๗๒ ตราชื่อสวนราชการใหใชตามแบบที่  ๒๗  ทายระเบียบ  มีลักษณะเปนรูปวงกลมสองวง

ซอนกันเสนผาศูนยกลางวงนอก  ๔.๕  เซนติเมตร  วงใน  ๓.๕  เซนติเมตร  ลอมครุฑตามขอ  ๗๑.๑  
ระหวางวงนอกและวงในมีอักษรไทยชื่อกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น 
ที่มีฐานะเปนกรมหรือจังหวัดอยูขอบลางของตรา 

สวนราชการใดที่มีการติดตอกับตางประเทศ  จะใหมีชื่อภาษาตางประเทศเพิ่มข้ึนดวยก็ได   
โดยใหอักษรไทยอยูขอบบนและอักษรโรมันอยูขอบลางของตรา 

ขอ ๗๓ ตรากําหนดเก็บหนังสือ  คือ  ตราที่ใชประทับบนหนังสือเก็บ  เพื่อใหทราบกําหนด
ระยะเวลาการเก็บหนังสือนั้นมีคําวา  เก็บถึง  พ.ศ.  ....  หรือคําวา  หามทําลาย  ขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพ  
๒๔  พอยท 



 หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๘๖ บัญชีหนังสือครบ  ๒๕  ป  ที่ขอเก็บเอง  เปนบัญชีที่ใชลงรายการหนังสือที่มีอายุครบ  
๒๕  ป  ซ่ึงสวนราชการนั้นมีความประสงคจะเก็บไวเอง  มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ  ๔  พิมพสองหนา  
ตามแบบที่  ๒๒  ทายระเบียบ 

ขอ ๘๗ บัญชีฝากหนังสือ  เปนบัญชีที่ใชลงรายการหนังสือที่สวนราชการนําฝากไวกับ 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ  ๔  พิมพสองหนา  ตามแบบที่  ๒๓  
ทายระเบียบ 

ขอ ๘๘ บัตรยืมหนังสือ  ใชสําหรับเปนหลักฐานแทนหนังสือที่ใหยืมไป  มีขนาดเอ  ๔  
พิมพหนาเดียว  ตามแบบที่  ๒๔  ทายระเบียบ 

ขอ ๘๙ บัญชีหนังสือขอทําลาย  เปนบัญชีที่ใชลงรายการหนังสือที่ครบกําหนดเวลาการเก็บ
มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ  ๔  พิมพสองหนา  ตามแบบที่  ๒๕  ทายระเบียบ 

 
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ ๙๐ แบบพิมพ  และซอง  ซ่ึงมีอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหใชไดตอไปจนกวาจะหมด 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 
พลเอก  เปรม  ติณสูลานนท 

นายกรัฐมนตรี 


