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ค าน า 

การจัดเก็บและการท าลายเอกสารราชการ เป็นองค์ประกอบส าคัญของงานสารบรรณในการ 
บริหารเอกสารราชการให้มีประสิทธิภาพ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
ก าหนดให้ส่วนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการ บริหารส่วนภูมิภาค 
และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องถือปฏิบัติในการท าลายเอกสารราชการ ซึ่งระเบียบฯไดก าหนดขั้นตอน 
วิธีการ ในการปฏิบัติไวแลว รวมทั้งก าหนดให้ต้องส่งบัญชีรายชื่อเอกสาร ที่ประสงค์จะท าลายในแต่ละปี ให้
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรพิจารณาก่อน ทั้งนี้ เพ่ือให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 
จังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณาสงวนรักษาเอกสารราชการที่มีคุณค่าไวส าหรับเป็นข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย และการอ้างอิง ส าหรับเอกสารที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ไมขอสงวนไว หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสุพรรณบุรีจะแจง ให้หน่วยงานเจาของเอกสารด าเนินการท าลายเอกสาร
ดังกล่าวได โดยวิธีการเผา หรือขาย หรือวิธีอ่ืน ใดแล้วแต่กรณีต่อไป การท าลายเอกสารราชการที่สิ้นกระแส
การใช้งานแล้วนั้น เป็นกระบวนการในการบริหารเอกสารของส่วนราชการขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งเป็นผลดีส าหรับ
ส่วนราชการนั้นๆ ในการลดจ านวนเอกสารที่ไมจ าเป็นลง ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกภายใต้
พ้ืนที่และอุปกรณ์การจัดเก็บเอกสารที่มีอยู่ หน่วยงานจะดูเป็นระเบียบขึ้น รวมทั้งเป็นการประหยัด
งบประมาณด้วย ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 หรือฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ได
ก าหนดให้ส่วนราชการต่างๆ ถือปฏิบัติในการท าลายเอกสารราชการเป็นประจ าทุกปี โดยก าหนดไวในส่วนที่ 
3 เรื่องการท าลาย ขอ 66 ถึง 70 

ผู้รับการประเมิน เล็งเห็นว่าเพ่ือให้การท าลายเอกสารราชการของหน่วยงานเป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 หรือฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และเป็นการให้ความรู้ 
ความเข้าใจแก่กลุ่มงานต่างๆ ในโรงพยาบาลท่ายาง เกี่ยวกับการท าลายเอกสารได้อย่างถูกต้อง เป็นการ
ส่งเสริมให้กลุ่มงานเอาใจใส่ดูแล รับผิดชอบรักษาสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ท างานนอกเหนือจากหน้าที่
ปกติ จึงได้จัดท าคู่มือการท าลายเอกสารราชการ เพ่ือให้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน   
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การท าลายหนังสือราชการ 

ขอ 66 ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นปีปฏิทิน ให้เจาหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือส ารวจหนังสือ
ที่ครบก าหนดอายุเก็บในปีนั้น ไมว่าจะเป็นหนังสือที่เก็บไวเองหรือฝากเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม
ศิลปากร แล้วจัดท าบัญชีหนังสือขอท าลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการท าลายหนังสือบัญชีหนังสือขอท าลาย ให้จัดท าตามแบบที่ 25 ท้ายระเบียบ อย่างน้อยให้มี
ต้นฉบับและส าเนาคูฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

66.1 ชื่อบัญชีหนังสือขอท าลาย ประจ าปี ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่จัดท าบัญชี 
66.2 กระทรวง ทบวง กรม กอง ให้ลงชื่อส่วนราชการที่จัดท าบัญชี 
66.3 วันที่ ให้ลงวัน เดือน ปที่จัดท าบัญชี 
66.4 แผ่นที่ ให้ลงเลขล าดับของแผ่นบัญชี 
66.5 ล าดับที่ ให้ลงเลขล าดับเรื่องของหนังสือ 
66.6 รหัสแฟ้ม ให้ลงหมายเลขล าดับหมูของการจัดแฟม้เก็บหนังสือ 
66.7 ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับหนังสือ 
66.8 ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปของหนังสือแต่ละฉบับ 
66.9 เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแต่ละฉบับ 
66.10 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ 
66.11 การพิจารณา ให้คณะกรรมการท าลายหนังสือเป็นผู้กรอก 
66.12 หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 

ขอ 67 ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือประกอบด้วยประธาน
กรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อยสองคน โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3หรือเทียบเท่าขึ้น
ไปถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนที่ไดให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่
ประธานมติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถากรรมการผู้ใดไมเห็นด้วยให้ท าบันทึกความเห็นแย้งไว 

ขอ 68 คณะกรรมการท าลายหนังสือ มีหน้าที่ดังนี ้
68.1 พิจารณาหนังสือที่จะขอท าลายตามบัญชีหนังสือขอท าลาย 
68.2 ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือฉบับใดไมควรท าลาย และควรจะขยาย

เวลาการเก็บไว ให้ลงความเห็นว่าจะขยายเวลาการเก็บไวถึงเมื่อใด ในช่อง การพิจารณา ตามข้อ 66.11 ของ
บัญชีหนังสือขอท าลาย แล้วให้แกไขอายุการเก็บหนังสือในตราก าหนดเก็บหนังสือโดยให้ประธานกรรมการ
ท าลายหนังสือลงลายมือชื่อก ากับการแกไข 

68.3 ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่ าหนังสือเรื่องใดควรให้ท าลาย ให้กรอก
เครื่องหมายกากบาท (x) ลงในช่อง การพิจารณา ตามข้อ ๖๖.๑๑ ของบัญชีหนังสือขอท าลาย 

68.4เสนอรายงานผลการพิจารณาพรอมทั้งบันทึกความเห็นแย้งของคณะกรรมการ 
(ถ้ามี)ต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพ่ือพิจารณาสั่งการตามข้อ ๖๙ 

68.5 ควบคุมการท าลายหนังสือซึ่งผู้มีอ านาจอนุมัติให้ท าลายไดแลว โดยการเผาหรือวิธีอ่ืน
ใดที่จะไมให้หนังสือนั้นอ่านเป็นเรื่องได และเมื่อท าลายเรียบร้อยแล้วให้ท าบันทึกลงนามร่วมกันเสนอผู้มี
อ านาจอนุมัติทราบ 
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ขอ 69 เมื่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมไดรับรายงานตามข้อ 68.4 แลว ให้พิจารณาสั่งการดังนี้ 
69.1 ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดยังไมควรท าลาย ให้สั่งการให้เก็บหนังสือนั้นไวจนถึงเวลาการ

ท าลายงวดต่อไป 
69.2 ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรท าลาย ให้ส่งบัญชีหนังสือขอท าลายให้กองจดหมายเหตุ

แห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณาก่อน เว้นแต่หนังสือประเภทที่ส่วนราชการนั้นไดขอท าความตกลงกับกรม
ศิลปากรแล้วไม่ต้องส่งไปให้พิจารณา 

ขอ 70 ให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณารายการในบัญชีหนังสือขอท าลายแล้ว
แจ้งให้ส่วนราชการที่ส่งบัญชีหนังสือขอท าลายทราบดังนี้ 

70.1 ถากองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบด้วย ให้แจ้งให้ส่วนราชการนั้น
ด าเนินการท าลายหนังสือต่อไปได หากกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ไมแจ้งให้ทราบอย่างใดภายใน
ก าหนดเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ส่วนราชการนั้นไดส่งเรื่องให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ให้ถือว่า
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ไดให้ความเห็นชอบแลว และให้ส่วนราชการท าลายหนังสือได 

70.2 ถากองจดหมายแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นว่าหนังสือฉบับใดความขยายเวลาการเก็บ
ไวอย่างใดหรือให้เก็บไวตลอดไป ให้แจ้งให้ส่วนราชการนั้นทราบ และให้ส่วนราชการนั้นๆ ท าการแกไขตามที่
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร แจ้งมา หากหนังสือใดกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรเห็น
ควรให้ส่งไปเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหชาติ กรมศิลปากร ก็ให้ส่วนราชการนั้นๆ ปฏิบัติตามเพ่ือประโยชนใน
การนี้ กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จะส่งเจาหน้าที่มาร่วมตรวจสอบหนังสือของส่วนราชการนั้นก็
ได ้

ดังนั้นก่อนถึงการเขาขั้นตอนรายละเอียดการท าลายเอกสาร จ าเป็นอย่างยิ่งต้องท าความเขา
ใจความหมายของค าว่า “การบริหารเอกสาร” “หนังสือราชการ” หรือ “เอกสารราชการ” 

และค าว่า “สวนราชการ” ให้เข้าใจตรงกันเสียก่อนว่า การบริหารเอกสารประกอบด้วย
ขั้นตอนอะไรบ้าง เอกสารราชการที่จะต้องด าเนินการท าลายตามระเบียบฯ หมายถึงเอกสารอะไร และส่วน 
ราชการที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ นี้ครอบคลุมถึงหน่วยงานใดบ้าง 

ความหมายของค าว่า “การบริหารงานเอกสาร”ระเบียบฯ ขอ6 ไดให้ความหมายของการ
บริหารเอกสารราชการว่า เริ่มตั้งแตก่ารจัดท า การรับ-การสง-การเก็บรักษา –การยืม-การท าลายเอกสาร 

 
ความหมายของค าว่า “หนังสือราชการ” หรือ “เอกสารราชการ”ระเบียบฯ ขอ 9 ไดให้

ความหมายว่าหนังสือราชการ คือเอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ไดแก 
• หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 

หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซ่ึงไมใช่ส่วนราชการ หรือ ที่มีไปถึงบุคคลภายนอก 
• หนังสือที่หน่วยงานอ่ืนใด ซึ่งไมใช่ส่วนราชการ หรือที่บุคคลภายนอก มีมาถึงส่วนราชการ

และสว่นราชการไดรับเขาทะเบียนหนังสือของทางราชการแลว 
• เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพ่ือเป็นหลักฐาน

ในทางราชการ เช่น หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึกและหนังสืออ่ืน ซึ่งรวมถึง ภาพถ่าย ฟลม แถบ
บันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ สื่อกลางบันทึกข้อมูล เป็นต้น 



 
3 

• เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ เช่น โฉนดแผนที่ 
แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน และค ารอ้ง เป็นต้น 

• ข้อมูล ข่าวสาร หรือ หนังสือที่ไดรับจากระบบการรับส่งข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์(ไดมี
การยกร่างเพ่ือแกไขระเบียบฯใหเกิดความชัดเจนว่า ข้อมูลข่าวสาร หรือหนังสือที่ไดรับจากระบบการรับส่ง
ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นหนังสือราชการด้วย) 

ความหมายของค าว่า “สวนราชการ”ระเบียบฯขอ 6 ไดให้ความหมายว่า กระทรวง ทบวง 
กรม หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ ทั้งในราชการสวนกลางราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น หรือในต่างประเทศ และให้ความหมายรวมถึงคณะกรรมการด้วย ซึ่งหมายถึง คณะบุคคลที่ไดรับ
มอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในเรื่องใดๆและให้ความหมายรวมถึงคณะกรรมการ คณะท างาน 
หรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน 

ความหมายของเอกสาร 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ อธิบายความหมายไว้ว่า “เอกสาร หมายถึงหนังสือ
ที่เป็นหลักฐาน; (กฎ) กระดาษหรือวัตถุอ่ืนใดซึ่งได้ท าให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลขผัง หรือแผน
แบบอย่างอ่ืน จะเป็นโดยวิธีพิมพ์ ถ่ายภาพ หรือวิธีอ่ืนอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้น” 

พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ “เอกสาร” หมายความว่า กระดาษหรือวัตถุที่ท า
ให้ปรากฏความหมายในรูปแบบอักษร สัญลักษณ์ ภาพ หรือเสียง และให้หมายความรวมถึงการบันทึกบนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออ่ืนใดด้วย 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔ ให้ความหมายค าว่าข้อมูลข่าวสาร
ของราชการไว้ดังนี้ ข้อมูลข่าวสาร หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงข้อมูลหรือสิ่งใด 
ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดท า
ไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์มการบันทึกภาพหรือเสียง 
การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้และข้อมูลข่าวสารของราชการ 
หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนและพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๔ ให้นิยาม ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า ข้อความที่
ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่นวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข โทรพิมพ์หรือโทรสาร 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ความหมายของ หนังสือ หมายความว่า หนังสือราชการและ
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ ๑) หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ๒) 
หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก๓) หนังสือที่
หน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ ๔) เอกสารที่ทางราชการจัดท า
ขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ ๕) เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึน้ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
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นอกจากนั้นระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ยังอธิบายความหมาย 
ของหนังสืออ่ืนว่า “หนังสือหรือเอกสารอ่ืนใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นหลักฐาน
ในทางราชการซึ่งรวมถึงภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพด้วย หรือหนังสือของบุคคลภายนอก
ที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล้วมีรูปแบบตามที่กระทรวง 
ทบวง กรม จะก าหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสม เว้นแต่มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให้ท าตามแบบ เช่น 
โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวนและค าร้อง เป็นต้น” 

ส่วนประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๗) ได้ให้ความหมายของเอกสาร เอกสารราชการและ
เอกสารสิทธิไว้ดังนี้ เอกสาร หมายความว่า กระดาษหรือวัตถุอ่ืนใดซึ่งได้ท าให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร
ตัวเลข ผัง หรือแผนแบบอย่างอ่ืน จะเป็นโดยวิธีพิมพ์ ถ่ายภาพ หรือวิธีอ่ืนอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้น 
เอกสารราชการ หมายความว่า เอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้ท าข้ึนหรือรับรองในหน้าที่และให้หมายความรวมถึง
ส าเนาเอกสารนั้น ๆ ที่เจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่ด้วย เอกสารสิทธิหมายความว่า เอกสารที่เป็นหลักฐาน
แห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ 

ดังนั้นอาจสรุปความหมายของเอกสารและเอกสารขององค์กรได้ดังนี้ 
เอกสาร หมายถึง กระดาษหรือวัตถุอ่ืนใดซึ่งได้ท าให้ปรากฏความหมายด้วย ตัวอักษรตัวเลข หรือ

แผนแบบอย่างอ่ืนจะเป็นโดยวิธีพิมพ์ ถ่ายภาพ หรือวิธีอ่ืนอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้น 
เอกสารขององค์กร หมายถึง เอกสารที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานได้ท าขึ้นหรือได้รับและเก็บรักษาไว้ 

และหมายรวมถึงส าเนาเอกสารนั้นๆ ที่ผู้ปฏิบัติงานได้ท าขึ้นหรือได้รับและเก็บรักษาไว้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
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อายุการเก็บหนังสือ 

ระเบียบงานสารบรรณได้ก าหนดอายุการเก็บหนังสือไว้ว่า โดยปกติให้เก็บหนังสือต่าง ๆ ไว้ไม่น้อย
กว่า 10 ปี เว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้ 

1.หนังสือต้องสงวนเป็นความลับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
2.หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี ส านวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวนหรือหนังสืออ่ืนใดที่

ได้มีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนก าหนดไว้เป็นพิเศษแล้ว การเก็บให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบ
แผนว่าด้วยการนั้น 

3.หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี สถิติ หลักฐานหรือเรื่องที่ต้องใช้
ส าหรับศึกษาค้นคว้า หรือหนังสืออ่ืนในลักษณะเดียวกัน ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป หรือ
ตามท่ีกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรก าหนด 

4.หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่ส าเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จาก ที่อ่ืนให้เก็บไว้ไม่น้อย
กว่า 5 ปี 

5.หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความส าคัญและเป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นเป็นประจ าเมื่อ
ด าเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

6.หนังสือที่เก่ียวกับการเงินซึ่งมิใช่เอกสารสิทธิ โดยปกติหนังสือทางการเงินต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 
ปี บางกรณีหรือบางเรื่องแม้จะครบก าหนด 10 ปีแล้ว อาจจะยังไม่สามารถขอท าลายได้ เนื่องจากยังต้องเก็บ
ไว้เพ่ือรอการตรวจสอบหรือเก็บไว้เป็นหลักฐาน อย่างไรก็ตาม ในกรณีหนังสือที่เก่ียวกับการเงินซึ่งมิใช่เอกสาร
สิทธิ หากเห็นว่า ไม่มีความจ าเป็นต้องเก็บไว้ถึง 10 ปี ให้ท าความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอท าลายได้ 
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กลุ่มงาน 

ไม่ควรท าลาย หอจดหมาย
เหตุกรมศิลปากรพิจารณา
ขอสงวนเอกสารที่มีคณุค่า 
จากเจ้าของเอกสารเดมิ 

แผนผังขั้นตอนการท าลายเอกสาร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ารวจ 

ท าบัญช ี

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 

ควรท าลาย 

ไม่ควรท าลาย 

รายงานผลหัวหน้าส่วน
ราชการที่มีอ านาจพิจารณา

ตามล าดับขั้น 

หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา 

ไม่ควรท าลาย ใหส้ั่งยับยั้ง 

ควรท าลาย ส่งบัญชีให้สสจ.พบ
เพื่อด าเนินการขอท าลายให้หอ

จดหมายเหตุกรมศลิปากร
พิจารณาก่อนการท าลายเอกสาร 

แจ้งให้หน่วยเก็บท าลาย ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 และ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
กรมศิลปากรพิจารณา 

หน่วยงานส่งเอกสารที่หอ
จดหมายเหตุกรมศลิปากร

ขอสงวน 

1. หอจดหมายเหตฯุ ตรวจ
รับเอกสารและแจ้งผลแก่
เจ้าของเอกสารเดิมเห็นชอบ
ให้ท าลาย เอกสารที่เหลือได้
ตามระเบียบฯ 

2. กรณีที่หน่วยงานจดัส่ง
เอกสารไม่ครบตามรายการ
ที่ขอสงวนหอจดหมายเหตุฯ 
กรมศิลปากรจะแจ้งผลการ
จัดส่งเอกสารก่อนเมื่อได้
เอกสารครบจึงจะแจ้งให้
ท าลายเอกสารตามระเบียบ
ได ้
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอท าลายหนังสือราชการ 
 

 
โรงพยาบาลจัดท าบัญชีหนังสือขอท าลาย 

พร้อมเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือราชการ 
(กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน รวมประธาน) 

 
 

 
คณะกรรมการพิจารณาบัญชีหนังสือที่ขอ 

ท าลาย หรือเก็บต่อตามระเบียบฯ 
 

 

พิจารณากลั่นกรอง และจัดท าหนังสือ 
  ขออนุมัติท าลายหนังสือ ส่งให้ สสจ.พบ ด าเนินการขอท าลายไปยัง 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรีพิจารณา 
 
 
 

                                      หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 
    จังหวัดสุพรรณบุรีพิจารณา 

 
 
 

ไม่ขอสงวนท าลายได้                          พิจารณาให้สงวน 
 
    
 
         ท าลาย                       จัดส่งเอกสารที่ขอสงวน 
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สรุปขั้นตอนการท าลายหนังสือราชการ 
 

 

ล าดับ ขั้นตอน รายละเอยีด 
1 การส ารวจเอกสารที่จะท าลาย ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ขอ 66ก าหนดให้เจ

าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสาร ส ารวจ
เอกสารที่ครบก าหนดอายุการเก็บเอกสารในปีนั้นๆ ให้
จัดท าบัญชีขอท าลายเอกสารตามแบบท่ี 25 เสนอ
หัวหน้ากลุ่มงาน การส ารวจเอกสารเพื่อท าลายเอกสาร
ควรท าลายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2 แจ้งผลการส ารวจเอกสารให้
ผู้อ านวยการพิจารณา 

ให้งานธุรการเสนอบัญชีขอท าลายให้ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล 
พิจารณาพรอมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายเอกสาร 
เสนอส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีบุรีลงนาม
ในค าสั่ง 

3 คณะกรรมการท าลายเอกสาร ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ขอ 67 ก าหนดให้
หัวหนาสวนราชการระดับกรมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ท าลายเอกสาร 
ประกอบด้วยข้าราชการระดับ 3 ขึ้นไปไมน้อยกว่า 3 
คน เพื่อท าหน้าที่พิจารณาเอกสารที่จะขอท าลาย 

4 หน้าที่คณะกรรมการท าลาย
เอกสาร 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯขอ 68 มีดังนี้ 
4.1 พิจารณาบัญชีขอท าลายเอกสาร 
4.2ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าเอกสารเรื่อง
ใดยังไมควรท าลายและควรขยายเวลาการเก็บไวถึง
เมื่อใดให้ลงความเห็นไวในช่องพิจารณา 
4.3ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าเอกสารเรื่อง
ใดควรให้ท าลายให้กรอกเครื่องหมายลงในช่องการ
พิจารณา(x) 
4.4เสนอรายงานผลการพิจารณาพรอมทั้งบันทึก
ความเห็นขัดแย้งของคณะกรรมการ(ถ้ามี) ต่อ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 
4.5ควบคุมการท าลายเอกสารที่ไดรับอนุมัติให้ท าลาย
ไดจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีผ่าน
ขั้นตอนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯแลวเมื่อ
ท าลายเอกสารเรียบร้อยแล้วให้ท าบันทึกลงนาม
ร่วมกันเสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลทราบ 
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ล าดับ ขั้นตอน รายละเอียด 
5 การพิจารณาสั่งการท าลาย

เอกสาร 
ระเบียบฯขอ 69 ก าหนดว่าเมื่อหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมไดรับรายงานจากคณะกรรมการท าลาย
เอกสารแลว ให้พิจารณาสั่งการดังนี้ 
5.1 ถ้าเห็นว่าเรื่องใดยังไมควรท าลายให้สั่งการให้เก็บ
เอกสารนั้นไวก่อน 
5.2 ถ้าเห็นว่าเรื่องใดควรท าลายได ให้ส่งบัญชีหนังสือ
ขอท าลายให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ท า
เรื่องเสนอต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติจังหวัด
สุพรรณบุรี พิจารณาการท าลายเอกสารต่อไป 

6 การพิจารณาของหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ตามระเบียบฯขอ 70 ก าหนดให้หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีพิจารณารายการในบัญชี
เอกสารขอท าลาย 
แลวแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการนั้นทราบ
ภายใน 60 วัน ผ่านส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพชรบุรี เมื่อได้รับแจ้งจากส านักงานจังหวัดเพชรบุรี 
แล้วให้ปฏิบัติตามนั้น หากต้องส่งเอกสารบางส่วนให้
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี เอกสารส
วนที่เหลือจะท าลายไดก็ต่อ เมื่อไดรับหนังสือแจ้งจาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีก าหนดวันท าลาย
เอกสารและให้รายงานผล เพ่ือรวบรวมส่งหอจดหมาย
เหตุต่อไป 

7 การท าลายเอกสาร เอกสารที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี 
ไดให้ความเห็นชอบให้ส่วนราชการท าลายไดแล้วนั้น 
โดยส านักงานสาธารณสุขจะก าหนดวิธีการท าลาย
เอกสาร ด้วยวิธีย่อยเป็นเศษกระดาษในภาพรวมของ
จังหวัด และน ารายได้จากการขายส่งเป็นรายได้เงิน
บ ารุงโรงพยาบาลและเมื่อท าลายเรียบร้อยแล้วให้คระ
กรรมการท าลายเอกสารท าบันทึกเสนอผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลทราบ เพื่อรายงานส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี รวบรวมรายงานหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี 
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แบบบัญชีขอท าลาย แบบที่ 25 แบบบัญชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25 (ตามระเบียบขอ้ 66) 

บัญชีหนังสือขอท าลาย ประจ าปี .......... 

กระทรวง/ทบวง................................... 
กรม………………………………….     วันที่ .......................................
กอง………………………………….      แผ่นที่ ..................................... 
  

ล าดับที่ รหัสแฟ้ม ที ่ ลงวันที่ เลขทะเบียนรับ เร่ือง การพิจารณา หมายเหต ุ

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
การลงรายการในบัญชีขอท าลาย 

(1) ชื่อบัญชีขอท าลาย ประจ าปี.......... ให้ลงเลขของปี พ.ศ.ที่จัดท าบัญชี 
(2) กระทรวง ทบวง กรม กอง ให้ลงชื่อส่วนราชการที่จัดท าบัญชี 
(3) วันที่ ให้ลงวันที่ที่จัดท าบัญชี 
(4) แผ่นที่ ให้ลงเลขล าดับของเรื่องที่ขอท าลาย 
(5) ล าดับที่ ให้ลงเลขล าดับของเรื่องที่ขอท าลาย 
(6) รหัสแฟ้ม ให้ลงหมายเลขรหัสหมวดหมูของแฟ้มเอกสาร 
(7) ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ 
(8) ลงวันที่ ให้ลงวัน/เดือน/ป ของหนังสือแต่ละฉบับ 
(9) เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแต่ละฉบับ 
(10) เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ 
(11) การพิจารณา ให้คณะกรรมการท าลายเอกสารลงผลการพิจารณา 
(12) หมายเหตุ ให้ลงข้อความอ่ืนใด(ถ้ามี) เช่นความเห็นแย้ง 
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ตัวอย่างบัญชีขอท าลาย 

หนังสือขอท าลาย ประจ าปี 2563 
กระทรวง/ทบวงสาธารณสุข 
กรม  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 
กองส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี    แผ่นที่ 1   

ล าดับ
ที ่

รหัสแฟ้ม ที ่ ลงวันที่ 
เลขทะเบียน

รับ 
เรื่อง 

การ
พิจารณา 

หมายเหตุ 

1   2557  

เวชระเบียนผู้ป่วย
ใน AN 

570000001-
570005263 

x  

2   
2546-
2556 

 
เวชระเบียนผู้ป่วย

นอก 
x 

เวชระเบียนที่
ขาดการติดต่อ 
5 ปี 
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การแจ้งผลการส ารวจให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่ายางทราบ 

 
ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติท าลาย 

 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานธุรการโรงพยาบาลท่ายาง โทร. 032-461100   

ที ่พบ ๐๐๓๒.๓01/ วันที ่มกราคม 2563 

เรื่อง ขออนุมัติท าลายเอกสารที่ครบก าหนดอายุการเก็บ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่ายาง 

ด้วยงานธุรการ โรงพยาบาลท่ายาง ไดส ารวจเอกสารที่ครบก าหนดอายุการเก็บเอกสาร ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 สวนที่ 3 การท าลายข้อ 66 ปรากฏมี
เอกสารที่สามารถท าลายไดครบก าหนดเวลา และก่อนก าหนดเวลา ตามบัญชีหนังสือขอท าลายเอกสารที่แนบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
       

 .........................................................ประธานกรรมการ 
   (........................................................) 

  .........................................................กรรมการ 
   (........................................................) 

  .........................................................กรรมการ 
   (........................................................) 
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การแจ้งผลการส ารวจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีพิจารณา 

เมื่อจัดท าบัญชีขอท าลายเสร็จแลว ให้ท าบันทึกเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีพิจารณา 
พรอมบัญชีขอท าลาย และขอแต่งตั้งคณะกรรมการท าลาย 

ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติท าลาย 
 

 

 

ที่ พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/      โรงพยาบาลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง 
        จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๓๐ 

    กุมภาพันธ์  ๒๕63 

เรื่อง ขออนุมัติท าลายเอกสารทางราชการ 

เรียน    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนาค าสั่งจังหวัดเพชรบุรี    จ านวน 2 ฉบับ 
  2. บัญชีหนังสือขอท าลาย     จ านวน 1 ฉบับ 

ด้วยโรงพยาบาลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์ขออนุมัติท าลาย
เอกสารเกี่ยวกับเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (OPD) เวชระเบียนผู้ป่วยใน (IPD) ใบสั่งยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
และเอกสารทั่วไป ซึ่งมีอายุครบก าหนดท าลายและไม่ใช่ข้อมูลที่ต้องเก็บตลอดไป โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเอกสารแล้ว เห็นควรท าลายได้ โดยวิธีการย่อยเป็นฝอยๆ เพ่ือให้การท าลายหนังสือเป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2536 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและกรรมการท าลายเอกสาร ตาม
รายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
(นายจตุภูมิ  นีละศรี) 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่ายาง 

 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โทร.  ๐๓๒ ๔๖๑๑๐๐ ต่อ 413 
โทรสาร  ๐๓๒ 771076 
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ผู้ว่าราชการมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการท าลาย 

โดยคณะกรรมการท าลาย ประกอบด้วย ประธาน 1 คน และคณะกรรมการอย่างน้อย 2 คนรวม 3 
คน คณะกรรมการท าลายอาจมีมากกว่า 3 คนก็ได คณะกรรมการท าลาย โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการ
ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

 
ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท าลาย 

 
 

 

ค าสั่ง จังหวัดเพชรบุรี 
ที ่       /๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือ 
เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการท าลายหนังสือของทางราชการ ของโรงพยาบาลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติได้

อย่างถูกต้อง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๖๒ และระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยงาน
สารบรรณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ในเรื่องเกี่ยวกับการท าลายหนังสือของราชการที่ครบก าหนดการเก็บ ตามข้อ ๕๗ 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตาม ข้อ ๖๗ แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๖๒ และการมอบ
อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดปฏิบัติราชการแทนตามค าสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 
๑๘๕๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ภาคผนวก ค. ข้อ ๑.๓  จึงขอแต่งตั้งบุคคล ดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ
ท าลายหนังสือของ โรงพยาบาลท่ายาง 

๑. นางสาวฐิตาภรณ์  จ าปาเงิน ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางเพ็ญประภา  ปลั่งข า  ต าแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน กรรมการ 
๓. นางจ าเนียร  สบายใจ  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กรรมการและ

เลขานุการ 
ให้คณะกรรมการท าลายหนังสือ มีหน้าท่ีดังนี้ 
๑. พิจารณาหนังสือราชการที่สมควรท าลาย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเคร่งครัด 
๒. ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือฉบับใดไม่ควรท าลาย และควรจะขยายเวลาการเก็บไว้ ให้ลง

ความเห็นว่าจะขยายเวลาการเก็บไว้ถึงเมื่อใด ในช่องการพิจารณา ตามข้อ ๖๖.๑๑ ของบัญชีหนังสือขอท าลาย แล้วให้แก้ไข
อายุการเก็บหนังสือในตราก าหนดเก็บหนังสือ โดยให้ประธานกรรมการท าลายหนังสือลงลายมือช่ือก ากับการแก้ไข 

๓. ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรให้ท าลาย ให้กรอกเครื่องหมาย (X) ลงในช่องการ
พิจารณา ตามข้อ ๖๖.๑๑  ของบัญชีหนังสือขอท าลาย 

๔. เสนอรายงานผลการพิจารณาพร้อมทั้งบันทึกความเห็นแย้งของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรม เพื่อพิจารณาสั่งการตามข้อ ๖๙ 

๕. ควบคุมการท าลายหนังสือซึ่งผู้มีอ านาจอนุมัติให้ท าลายได้แล้ว โดยการเผาหรือวิธีอื่นใดที่จะไม่ให้หนังสือนั้น
อ่านเป็นเรื่องได้ และเมื่อท าลายเรียบร้อยแล้วให้ท าบันทึกลงนามร่วมกันเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  สั่ง  ณ  วันท่ี     



 
15 

การรายงานผลการท าลายเอกสารให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่ายางทราบ 
 

ตัวอย่างรายงานผลการท าลายเอกสาร 
 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานธุรการโรงพยาบาลท่ายาง โทร. 032-461100   

ที ่พบ ๐๐๓๒.๓01/  วันทีม่ิถุนายน 2563 

เรื่อง รายงานการท าลายหนังสือ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่ายาง 

ตามโรงพยาบาลท่ายาง ขออนุมัติท าลายหนังสือ จ านวน.........................รายการ  และหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี อนุมัติให้ด าเนินการท าลายหนังสือได้ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 คณะกรรมการท าลาย
หนังสือของโรงพยาบาลท่ายางอนุมัติให้ด าเนินการท าลายหนังสือโดยใช้เครื่องท าลายเอกสาร และใช้วิธีการขาย
เป็น   เศษกระดาษ นั้น  

  โรงพยาบาลท่ายาง ได้ท าลายหนังสือดังกล่าว โดยใช้เครื่องท าลายเอกสาร และใช้วิธีการขาย
เป็นเศษกระดาษเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ข้อ 68.5 
โดยรายได้จากการขายเศษกระดาษนั้น ได้น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป/น าเข้าเงินบ ารุงของโรงพยาบาล
ท่ายาง และให้คณะกรรมการบันทึกลงนามร่วมกันเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติทราบ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 .........................................................ประธานกรรมการ 
   (........................................................) 

  .........................................................กรรมการ 
   (........................................................) 

  .........................................................กรรมการ 
   (........................................................) 
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การรายงานผลการท าลายเอกสารให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีทราบ 
 

ตัวอย่างหนังสือรายงานผลการท าลายเอกสาร 
 

    

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานธุรการโรงพยาบาลท่ายาง โทร. 032-461100  

ที ่พบ ๐๐๓๒.๓01/  วันที ่         มิถุนายน 2563 

เรื่อง รายงานการท าลายหนังสือ 

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

ตามโรงพยาบาลท่ายาง ขออนุมัติท าลายหนังสือ จ านวน.........................รายการ และหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี อนุมัติให้ด าเนินการท าลายหนังสือได้ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2548 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 
คณะกรรมการท าลายหนังสือของโรงพยาบาลท่ายาง อนุมัติให้ด าเนินการท าลายหนังสือโดยใช้เครื่องท าลาย
เอกสาร และใช้วิธีการขายเป็นเศษกระดาษ นั้น    

 โรงพยาบาลท่ายาง ได้ท าลายหนังสือดังกล่าว โดยใช้ เครื่องท าลายเอกสาร และใช้วิธีการ
ขายเป็นเศษกระดาษเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ข้อ 
68.5 โดยรายได้จากการขายเศษกระดาษนั้น ได้น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป/น าเข้าเงินบ ารุงของ
โรงพยาบาลท่ายาง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

 

(นายจตุภูมิ  นีละศรี) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่ายาง 

   

 

 


