วิธีการปฏิบัติการรับหนังสือราชการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำจังหวัดน่ำน
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม : งำนธุรกำร
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กำรรับหนังสือถูกต้องตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.
๒๕๒๖

แนวทางการปฏิบัติงาน:
กำรรับหนังสือรำชกำร คือ กำรรับหนังสือจำกส่วนรำชกำร หน่วยงำนเอกชนและบุคคลซึ่งมีมำ
จำกภำยนอกและภำยใน หนังสือที่รับไว้แล้วนั้นเรียกว่ำ “หนังสือรับ” กำรรับหนังสือมีขั้นตอนกำรปฏิบัติดังนี้
๑. จัดลำดับควำมสำคัญและควำมเร่งด่วนของหนังสือ เพื่อดำเนินกำรก่อนหลังและตรวจควำม
ถูกต้องของเอกสำร หำกไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องหรือหน่วยงำนที่ส่งออกหนังสือ เพื่อดำเนินกำร
ให้ถูกต้องและบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐำน
๒. กำรประทับตรำรับหนังสือที่มุมบนด้ำนขวำของหนังสือ โดยกรอกรำยละเอียดดังนี้
๒.๑ เลขรับ ให้ลงเลขที่รับตำมลำดับทะเบียนหนังสือรับ
๒.๒ วันที่ ให้ลงวันที่ เดือน ปี ที่รับหนังสือ
๒.๓ เวลำ ให้ลงเวลำที่รับหนังสือ
แบบตรารับหนังสือ
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอภูเพียง
เลขที่รับ...............
วันที่.....................
เวลำ.....................
๓. ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ โดยกรอกรำยละเอียด ดังนี้
๓.๑ ทะเบียนหนังสือรับ วัน เดือน พ.ศ. ให้ลง วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียน
๓.๒ เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขลำดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลำดับติดต่อกันไปตลอด
ปีปฏิทินเลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขที่ในตรำรับหนังสือ
๓.๓ ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือที่รับเข้ำมำ
๓.๔ ลงวันที่ ให้ลงวันที่ เดือน ปี ของหนังสือที่รับเข้ำมำ
๓.๕ จำก ให้ลงตำแหน่งเจ้ำของหนังสือหรือชื่อส่วนรำชกำรหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มี
ตำแหน่ง
๓.๖ ถึง ให้ลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนรำชกำรหรือชื่อบุคคลในกรณี
ที่ไม่มีตำแหน่ง
๓.๗ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
๓.๘ กำรปฏิบัติ ให้บันทึกกำรปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น
๓.๙ หมำยเหตุ ให้บันทึกข้อควำมอื่นใด (ถ้ำมี)

ทะเบียนหนังสือรับ
เลข
ที่
ทะเบียนรับ

ลงวันที่

ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่............เดือน.........พ.ศ. .........
กำร
จำก
ถึง
เรื่อง
หมำยเหตุ
ปฏิบัติ

๔.
Scan หนัง สือที่ลงทะเบียนรับ เรียบร้อ ยแล้วเป็น File อิ เล็กทรอนิ กส์ เก็บ ในเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ตำมปีงบประมำณ
๕.
จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้ว ส่งให้ผู้รับผิดชอบงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรโดยให้ลง
ชื่อผู้รับผิดชอบงำนที่รับหนังสือนั้นในช่องกำรปฏิบัติ
การปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารลับ
๑. กำรลงทะเบียนเอกสำรลับ
ส่วนรำชกำรต้องลงหลักฐำนในทะเบียนเอกสำรลับ เพื่อควบคุมกำรรับ กำรดำเนินกำร กำรส่ง
กำรเก็บรักษำ และแจกจ่ำยเอกสำรลับ ให้เป็นไปโดยถูกต้องและมอบให้ผู้ช่วยสำธำรณสุขอำเภอ ผู้ได้รับกำรแต่งตั้ง
จำกสำธำรณสุขอำเภอ
เครื่องหมำยแสดงชั้นควำมลับ
กำรแสดงชั้นควำมลับของเอกสำรที่เป็นควำมลับ โดยปกติให้ประทับหรือเขียนตัวอักษรตำมชั้น
ควำมลับที่กึ่งกลำงหน้ำกระดำษทั้งด้ำนบนและด้ำนล่ำงของทุกหน้ำเอกสำรที่มีชั้นควำมลับนั้น ตัวอักษรต้องให้แสดง
ไว้ที่หน้ำแรกในลักษณะเช่นเดียวกัน ถ้ำเอกสำรนั้นเย็บเป็นเล่มเข้ำปกให้ทำเครื่องหมำยดังกล่ำว ที่ด้ำนนอกของปก
หน้ำปกหลัง ด้วย ถ้ำเป็นภำพเขียนแผนที่และแผนภูมิ ให้ประทับหรือเขียนอักษรแสดงชั้นควำมลับในลักษณะ
เดียวกันกับเอกสำรที่กล่ำวมำแล้ว และแสดงไว้ใกล้ชื่อภำพหรือมำตรำส่วนด้วย โดยให้ชั้นควำมลับนั้นปรำกฏเห็นได้
เด่นชัด ถ้ำเอกสำรนั้นม้วนหรือพับได้ก็ให้แสดงชั้นควำมลับไว้ให้ปรำกฏเห็นได้ขณะที่เอกสำรนั้นม้วนหรือพับอยู่ด้วย
๒. กำรรับหนังสือลับ
กำรรับเอกสำรชั้นลับที่สุดและลับมำกที่จ่ำหน้ำซองหรือซองชั้นใน ระบุชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
โดยเฉพำะ หรือระบุชื่อพร้อมกับระบุ ตำแหน่ง ให้บุคคลนั้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้นั้นโดยตรงเป็นผู้เปิดซอง
และลงชื่อในใบรับเอกสำรลับ และนำเอกสำรไปลงทะเบียนเอกสำรลับหรือนำเสนอผู้ช่วยนำยทะเบียนข้อมูลข่ำวสำร
ลับเสียก่อน จึงดำเนินกำรต่อไปได้ถ้ำเป็นกรณีเร่งด่วนอำจดำเนินกำรไปก่อนแล้วให้นำมำลงทะเบียน

ขั้นตอนการรับหนังสือ
ขั้นที่ 1

รับหนังสือ

ขั้นที่ 2

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วน

ขั้นที่ 3

แยกหนังสือราชการ

- จัดให้มีสมุดทะเบียนรับหนังสือที่เข้ำมำจำกภำยนอก แยกเป็น
หนังสือปกติและหนังสือที่มีชั้นควำมลับ
- ตรวจสอบควำมถูกต้อง ควำมครบถ้วนของหนังสือ และลำยมือ
ชื่อตำแหน่งของเจ้ำของหนังสือ และสิ่งที่ส่งมำด้วย (ถ้ำมี)

- จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้ว
เพื่อส่งหนังสือให้ผู้รับผิดชอบงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินกำร

วิธีการปฏิบัติการการส่งหนังสือราชการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำจังหวัดน่ำน
ชือ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม : งำนธุรกำร
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กำรส่งหนังสือถูกต้องตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.
๒๕๒๖

แนวทางการปฏิบัติงาน:
กำรส่งหนังสือ หนังสือส่ง คือ หนังสือที่ส่งออกไปภำยนอก ให้ปฏิบัติตำมที่กำหนดไว้ในส่วนนี้
1. ให้เจ้ำของเรื่องตรวจควำมเรียบร้อยของหนังสือ รวมทั้งสิ่งที่จะส่งไปด้วยให้ครบถ้วน แล้วส่งเรื่องให้
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนสำรบรรณกลำงเพื่อส่งออก
2. เมื่อเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนสำรบรรณกลำงได้รับเรื่องแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
2.1 ลงทะเบียนส่งหนังสือในทะเบียนหนังสือส่ง โดยกรอกรำยละเอียดดังนี้
2.1.1 ทะเบียนหนังสือส่ง วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวันที่ เดือน ปีที่ลงทะเบียน
2.1.2 เลขทะเบียนส่ง ให้ลงเลขลำดับของทะเบียนหนังสือส่งเรียงลำดับติดต่อกันไป ตลอด
ปีปฏิทิน
2.1.3 ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะ และเลขประจำของส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องใน หนังสือที่
จะส่งออก
2.1.4 ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีที่จะส่งหนังสือออก
2.1.5 ให้ลงตำแหน่งเจ้ำของหนังสือ หรือชื่อส่วนรำชกำร หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ ไม่มี
ตำแหน่ง
2.1.6 ถึง ให้ลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนรำชกำรหรือชื่อบุคคลใน กรณี
ที่ไม่มีตำแหน่ง
2.1.7 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
2.1.8 กำรปฏิบัติ ให้บันทึกกำรปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น
2.1.9 หมำยเหตุให้บันทึกข้อควำมอื่นใด (ถ้ำมี)
2.2 ลงเลขที่ และวัน เดือน ปี ในหนังสือที่จะส่งออกทั้งในต้นฉบับ และสำเนำคู่ฉบับให้ตรง กับเลข
ทะเบียนส่ง และวัน เดือน ปีในทะเบียนหนังสือส่งตำมข้อ 2.1.2 และข้อ 2.1.4 กำรทำสำเนำเอกสำร สำเนำ คือ
เอกสำรที่จัดทำขึ้นเหมือนกับต้นฉบับ ไม่ว่ำจะทำจำกต้นฉบับ สำเนำคู่ฉบับ หรือจำก สำเนำอีกชั้นหนึ่ง ในกรณีมี
ควำมจำเป็นต้องใช้เอกสำรรำชกำรนั้นๆ เพิ่มขึ้น และไม่ได้จัดทำไว้หลำยฉบับ จำเป็นต้องจัดทำสำเนำขึ้นเพื่อใช้เป็น
หลักฐำนในกำรประกอบกำรพิจำรณำของทำงรำชกำรทำได้ดังนี้
1. จัดทำพร้อมต้นฉบับ เช่น พิมพ์ต้นฉบับพร้อมสำเนำด้วยกำรใช้กระดำษคำร์บอน
2. วิธีถ่ำยจำกต้นฉบับ เช่น กำรถ่ำยด้วยเครื่องถ่ำยเอกสำร
3. วิธี Scan ด้วยคอมพิวเตอร์ สำเนำแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. “สำเนำคู่ฉบับ” เป็นสำเนำที่จัดทำพร้อมกับต้นฉบับ และเหมือนต้นฉบับ ผู้ลงลำยมือชื่อใน
ต้นฉบับจะลงลำยมือชื่อไว้ และให้ผู้ร่ำง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจลงลำยมือชื่อไว้ที่ข้ำงท้ำยขอบล่ำงด้ำนขวำของ หนังสือ
2. “สำเนำ” เป็นสำเนำที่ส่วนรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่จัดทำขึ้น สำเนำนี้อำจทำขึ้นด้วยกำรถ่ำย คัด
อัดสำเนำ หรือด้วยวิธีอื่นใด สำเนำชนิดนี้โดยปกติต้องมีกำรรับรองควำมถูกต้องด้วย กำรรับรองสำเนำ ให้มีคำรับรอง
ว่ำ “สำเนำถูกต้อง” โดยให้เจ้ำหน้ำที่ตั้งแต่ระดับ 2 หรือ เทียบเท่ำ ขึ้นไป ซึ่งเป็นเจ้ำของเรื่องที่ทำสำเนำนั้น ลง
ลำยมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจง ตำแหน่ง และวัน เดือน ปี ที่รับรอง และโดยปกติให้มีคำว่ำ “สำเนำ” ไว้ที่

กึ่งกลำงหน้ำเหนือบรรทัดแรกของสำเนำ หนังสือด้วย หนังสือที่หน่วยงำนจัดทำขึ้นควรมีสำเนำคู่ฉบับเก็บไว้ที่
หน่วยงำน ต้นเรื่อง 1 ฉบับ และมีชื่อเรื่อง ผู้ร่ำง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจ ไว้ที่ข้ำงท้ำยขอบล่ำงด้ำนขวำของหนังสือ
ทะเบียนหนังสือส่ง
เลข
ที่
ทะเบียนส่ง

ลงวันที่

ทะเบียนหนังสือส่ง
วันที่............เดือน.........พ.ศ. .........
กำร
จำก
ถึง
เรื่อง
หมำยเหตุ
ปฏิบัติ

ขั้นตอนการส่งหนังสือ
ขั้นที่ 1

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความ
เรียบร้อย ครบถ้วน

ขั้นที่ 2

ลงทะเบียนส่งหนังสือ

ขั้นที่ 3

ลงเลขที่
และ วัน เดือน ปี ใน
หนังสือราชการ

- ตรวจสอบควำมครบถ้วน ควำมเรียบร้อย ควำมถูกต้องของ
หนังสือ เช่น ชื่อและตำแหน่งของผู้รับหนังสือ ชื่อและ
ตำแหน่งของเจ้ำของหนังสือ ควำมครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมำด้วย (ถ้ำมี)
- ลงทะเบียนส่งหนังสือ

- ลงเลขที่ และวัน เดือน ปี ในหนังสือที่จะส่งออกทั้งใน
ต้นฉบับและสำเนำ
- เก็บส่วนที่เหลือหนังสือ คือ สำเนำคู่ฉบับ 1 สำเนำ และเรื่อง
เดิม ส่งมอบให้เจ้ำของเรื่องลงลำยมือชื่อรับเรื่องไป
- ก่อนบรรจุซอง ให้ตรวจสอบชื่อผู้รับในหนังสือกับกำรจ่ำหน้ำ
ซองให้ถูกต้องตรงกัน และมีเอกสำรครบถ้วน กรณีที่หนังสือส่ง
ออกมีควำมเร่งด่วน ให้ประทับระดับควำมเร่งด่วน ได้แก่ ด่วน
ที่สุด ด่วนมำก ด่วน ( ตำมกรณี ) ด้วยอักษรสีแดงไว้ที่มุมบนซ้ำย
- กรณีเป็นหนังสือสำคัญที่ส่งทำงไปรษณีย์ ต้องมีหลักฐำนกำร
ส่งที่ตรวจสอบได้ เช่น หลักฐำนกำรลงทะเบียน

วิธีการปฏิบัติการการทาลายหนังสือราชการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำจังหวัดน่ำน
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม : งำนธุรกำร
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กำรทำลำยหนังสือถูกต้องตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.
๒๕๒๖
กำรทำลำยหนังสือรำชกำร หมำยถึง

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ระเบียบงานสารบรรณได้กาหนดอายุการเก็บหนังสือไว้ว่า โดยปกติให้เก็บหนังสือต่าง ๆ
ไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี เว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้
หนังสือต้องสงวนเป็นควำมลับ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ
หนังสือที่เป็นหลักฐำนทำงอรรถคดี สำนวนของศำลหรือของพนักงำนสอบสวนหรือหนังสืออื่นใดที่ได้มี
กฎหมำยหรือระเบียบแบบแผนกำหนดไว้เป็นพิเศษแล้ว กำรเก็บให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบแบบ
แผนว่ำด้วยกำรนั้น
หนังสือเกี่ยวกับประวัติศำสตร์ ขนบธรรมเนียมจำรีตประเพณี สถิติ หลักฐำนหรือเรื่องที่ต้องใช้สำหรับศึกษำ
ค้นคว้ำ หรือหนังสืออื่นในลักษณะเดียวกัน ให้เก็บไว้เป็นหลักฐำนทำงรำชกำรตลอดไป หรือตำมที่กอง
จดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกรกำหนด
หนังสือที่ได้ปฏิบัติงำนเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนำที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จำก ที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี
หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดำสำมัญซึ่งไม่มีควำมสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินกำรแล้ว
เสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี
หนังสือที่เกี่ยวกับกำรเงินซึ่งมิใช่เอกสำรสิทธิ โดยปกติหนังสือทำงกำรเงินต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ปี บำง
กรณีหรือบำงเรื่องแม้จะครบกำหนด ๑๐ ปีแล้ว อำจจะยังไม่สำมำรถขอทำลำยได้ เนื่องจำกยังต้องเก็บไว้
เพื่อรอกำรตรวจสอบหรือเก็บไว้เป็นหลักฐำน อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีหนังสือที่เกี่ยวกับกำรเงินซึง่ มิใช่เอกสำร
สิทธิ หำกเห็นว่ำ ไม่มีควำมจำเป็นต้องเก็บไว้ถึง ๑๐ ปี ให้ทำควำมตกลงกับกระทรวงกำรคลังเพื่อขอทำลำย
ได้

ขั้นตอนการทาลายหนังสือราชการ
ขั้นตอนกำรทำลำยหนังสือรำชกำรสำหรับหน่วยงำนที่เริ่มดำเนินกำรครั้งแรกขอแนะนำให้
ดำเนินกำรกับหนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดำสำมัญซึ่งไม่มีควำมสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินกำร
แล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี เป็นต้น ดังนี้
๑. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในกำรเก็บหนังสือสำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอำยุกำรเก็บในปีนั้นไม่ว่ำ
จะเป็นหนังสือที่เก็บไว้เองหรือที่ฝำกเก็บภำยใน ๖๐ วันหลังจำกวันสิ้นปีปฏิทิน
๒. จัดทำบัญชีหนังสือขอทำลำย ตำมแบบที่ ๒๕ ท้ำยระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำน
สำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ (แบบบัญชีหนังสือขอทำลำย ตำมระเบียบข้อ 66) อย่ำงน้อยให้มี
ต้นฉบับและสำเนำคู่ฉบับ พร้อมกรอกรำยละเอียด
๓. เสนอบัญชีหนังสือขอทำลำยต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรทำลำย
หนังสือหัวหน้ำส่วนรำชกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรทำลำยหนังสือประกอบด้วยประธำน
กรรมกำรและกรรมกำรอีกอย่ำงน้อยสองคน โดยปกติให้แต่งตั้งจำกข้ำรำชกำรตั้งแต่ระดับ ๓
หรือเทียบเท่ำขี้นไป ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้กรรมกำรที่มำประชุม

เลือกกรรมกำรคนหนึ่งทำหน้ำที่ประธำนมติของคณะกรรมกำรให้ถือเสียงข้ำงมำก ถ้ำกรรมกำร
ผู้ใดไม่เห็นด้วยให้ทำบันทึกควำมเห็นแย้งไว้
หน้าที่ของคณะกรรมการทาลายหนังสือ
๑. พิจำรณำหนังสือที่จะขอทำลำยตำมบัญชีหนังสือขอทำลำย
๒. กรณีที่คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำหนังสือฉบับใดไม่ควรทำลำยและควรจะขยำยเวลำกำรเก็บไว้
ให้ลงควำมเห็นว่ำจะขยำยเวลำกำรเก็บไว้ถึงเมื่อใดในช่อง กำรพิจำรณำ ของบัญชีหนังสือขอ
ทำลำย แล้วให้แก้ไขอำยุกำรเก็บหนังสือในตรำกำหนดเก็บหนังสือ โดยให้ประธำนกรรมกำร
ทำลำยหนังสือลงลำยมือชื่อกำกับกำรแก้ไข
๓. กรณีที่คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำหนังสือเรื่องใดควรให้ทำลำยให้กรอกเครื่องหมำยกำกบำท
ลงในช่อง กำรพิจำรณำ ของบัญชีหนังสือขอทำลำย
๔. เสนอรำยงำนผลกำรพิจำรณำพร้อมทั้งบันทึกควำมเห็นแย้งของคณะกรรมกำร (ถ้ำมี) ต่อหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรเพื่อพิจำรณำสั่งกำร
๕. ควบคุมกำรทำลำยหนังสือซึ่งผู้มีอำนำจอนุมัติให้ทำลำยได้แล้วโดยกำรเผำหรือวิธีอื่นใดที่จะไม่ให้
หนังสือนั้นอ่ำนเป็นเรื่องได้ และเมื่อทำลำยเรียบร้อยแล้วให้ทำบันทึกลงนำมร่วมกันเสนอผู้มี
อำนำจอนุมัติทรำบ
6. เมื่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรได้รับรำยงำนดังกล่ำวแล้ว ให้พิจำรณำสั่งกำร ดังนี้
๑. ถ้ำเห็นว่ำหนังสือเรื่องใดยังไม่ควรทำลำย ให้สั่งกำรให้เก็บหนังสือนั้นไว้จนถึงเวลำกำร
ทำลำยงวดต่อไป
๒. ถ้ำเห็นว่ำหนังสือเรื่องใดควรทำลำย ให้ส่งบัญชีหนังสือขอทำลำยให้สำนักหอจดหมำย
เหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกร (จังหวัดน่ำนส่งไปที่หอจดหมำยเหตุแห่งชำติเฉลิมพระ
เกียรติฯ จังหวัดพะเยำ) พิจำรณำก่อน
๓. รอผลกำรพิจำรณำขอทำลำยจำก สำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกร หำก
แจ้งขอสงวนเอกสำรรำชกำรที่ขออนุมัติทำลำยบำงรำยกำร หน่วยงำนจะต้อง
ดำเนินกำรจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวไปยังสำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกร
(หอจดหมำยเหตุแห่งชำติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดพะเยำ) ส่วนเอกสำรที่เหลือจำก
กำรขอสงวน ให้ดำเนินกำรทำลำยหนังสือตำมวิธีที่กำหนดต่อไป
แบบบัญชีหนังสือขอทำลำย
(ตำมระเบียบข้อ 66)

บัญชีหนังสือขอทาลาย ประจาปี .....
กระทรวง/ทบวง
……………………………………..

วันที่ ....เดือน.... พ.ศ .......
แผ่นที่ ............. จำก
จำนวน ..............แผ่น

กรม …………………………………………………….
กอง …………………………………………………….
ลำดับ
เลขทะเบียน
ที่
รหัสแฟ้ม ที่
ลงวันที่
รับ

เรื่อง

กำรพิจำรณำ

หมำยเหตุ

ขั้นตอนการทาลายหนังสือ
ขั้นที่ 1

สารวจหนังสือที่ครบ
อำยุ

- ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบดำเนินกำรสำรวจหนังสือที่ครบอำยุ
กำรเก็บทุกปี เพื่อเตรียมกำรขอทำลำยภำยใน 60 วัน
หลังจำกวันสิ้นปฏิทิน

ขั้นที่ 2

แต่งตั้งคณะกรรมการ

ขั้นที่ 3

รายงานหัวหน้าหน่วยงาน
พิจารณาเห็นควร
ให้ทาลายเอกสาร

- กรรมกำรทำลำยหนังสือ ซึ่งประกอบด้วย ประธำน
กรรมกำร และกรรมกำรอีกอย่ำงน้อย 2 คน โดยปกติ
ให้แต่งตั้งจำกข้ำรำชกำรระดับ 3 หรือเทียบเท่ำขึ้นไป
พิจำรณำรำยกำรหนังสือขอทำลำย รำยงำนสำธำรณสุขอำเภอ
อำเภอ

ขั้นที่ 4

ส่งเรื่องขอทาลายไป

ขั้นที่ 5

สานักหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ กรม
ศิลปากร

ทาลายหนังสือ

- ส่งหนังสือขอทำลำยให้สำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกร
- รอผลพิจำรณำ

- ทำลำยตำมวิธีที่กำหนด

