-๗๒๘.๒ ลงเลขที่ และวัน เดือน ปี ในหนังสือที่จะส่งออกทั้งในต้นฉบับและสําเนาคู่ฉบับ
ให้ตรงกับเลขทะเบียนส่ง และวัน เดือน ปี ในทะเบียนหนังสือส่ง
ข้อ ๒๙ การจ่าหน้าซอง ให้ปฏิบัติตามอนุผนวก ๔ แบบการจ่าหน้าซอง และอนุผนวก ๕
แบบการจ่าหน้าซองส่งโดยทางไปรษณีย์ ของผนวก ฉ ท้ายระเบียบ
สําหรับหนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑๗
ในกรณีไม่ใช้สมุดส่งหนังสือ ให้มีใบรับหนังสือแนบติดซองไปด้วย
ข้อ ๓๐ การส่ ง หนั ง สื อ โดยทางไปรษณี ย์ ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ หรื อ วิ ธี ก ารที่ บ ริ ษั ท
ไปรษณีย์ไทย จํากัด กําหนด
การส่งหนังสือที่มิใช่เป็นการส่งโดยทางไปรษณีย์ เมื่อส่งหนังสือให้ผู้รับแล้ว ผู้ส่งต้องให้ผู้รับ
ลงชื่อรับในสมุดส่งหนังสือ หรือใบรับหนังสือแล้วแต่กรณี ถ้าเป็นใบรับให้นําใบรับนั้นมาผนึกติดไว้ที่สําเนาคู่ฉบับ
ข้อ ๓๑ หนังสือที่ได้ลงทะเบียนส่ง ในกรณีที่เป็นการตอบหนังสือซึ่งรับเข้ามาให้ลงทะเบียน
ว่าหนังสือนั้นได้ตอบตามหนังสือรับที่เท่าใด วัน เดือน ปี ใด
ข้อ ๓๒ สมุดส่งหนังสือ ให้จัดทําตามอนุผนวก ๖ แบบสมุดส่งหนังสือ ของผนวก ฉ ท้ายระเบียบ
ข้อ ๓๓ ใบรับหนังสือ ให้จัดทําตามอนุผนวก ๗ แบบใบรับหนังสือ ของผนวก ฉ ท้ายระเบียบ
หมวด ๓
การเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ
ข้อ ๓๔ การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น การเก็บระหว่างปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
และการเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
๓๔.๑ การเก็ บ ระหว่ า งปฏิ บั ติ คื อ การเก็ บ หนั ง สื อ ที่ ป ฏิ บั ติ ยั ง ไม่ เ สร็ จ ให้ อ ยู่ ใ น
ความรับผิดชอบของเจ้าของเรื่อง โดยให้กําหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
๓๔.๒ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และไม่มีอะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก ให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าของเรื่องประทับตรากําหนดเก็บหนังสือ โดยตรา
มีขนาดไม่เล็กกว่า ตัวพิมพ์ ๒๔ พอยท์ ไว้ที่มุมล่างด้านขวาของกระดาษแผ่นแรกของหนังสือฉบับนั้น และ
ลงลายมือชื่อกํากับตรา และลงทะเบียนหนังสือเก็บ ไว้เป็นหลักฐานตามอนุผนวก ๑ แบบทะเบียนหนังสือเก็บ
ของผนวก ช ท้ายระเบียบ
๓๔.๒.๑ หนั ง สื อ ที่ ต้ อ งเก็ บ ไว้ ต ลอดไป ให้ ป ระทั บ ตราคํ า ว่ า ห้ า มทํ า ลาย
ด้วยหมึกสีแดง
๓๔.๒.๒ หนังสือที่เก็บโดยมีกําหนดเวลา ให้ประทับตราคําว่า เก็บถึง พ.ศ. ......
ด้วยหมึกสีน้ําเงิน และลงเลขของปีพุทธศักราชที่ให้เก็บถึง

/๓๔.๓ การเก็บ...

-๘๓๔.๓ การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แต่จําเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจํา
ข้อ ๓๕ อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี เว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้
๓๕.๑ หนั ง สื อ ที่ ต้ อ งสงวนเป็ น ความลั บ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
๓๕.๒ หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี สํานวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวน
หรื อ หนั ง สื อ อื่ น ใดที่ ไ ด้ มี ก ฎหมาย หรื อ ระเบี ย บแบบแผนกํ า หนดไว้ เ ป็ น พิ เ ศษแล้ ว การเก็ บ ให้ เ ป็ น ไป
ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนว่าด้วยการนั้น
๓๕.๓ หนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทุกสาขาวิชา และมีคุณค่าต่อการศึกษา
ค้นคว้า วิจัย ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติตลอดไป หรือตามที่สํานักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร กําหนด
๓๕.๔ หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สําเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จาก
ที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๓๕.๕ หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสําคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น
เป็นประจําเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๓๕.๖ หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน หรือการก่อหนี้ผูกพัน
ทางการเงินที่ไม่เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงินรวมถึง
หนังสือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน หรือการก่อหนี้ผูกพันทางการเงินที่หมดความจําเป็นในการใช้
เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงิน เพราะได้มีหนังสือหรือ
เอกสารอื่นที่สามารถนํามาใช้อ้างอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสารดังกล่าวแล้ว เมื่อสํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหา และไม่มีความจําเป็นต้องใช้ประกอบการตรวจสอบ หรือเพื่อการใด ๆ อีก
ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
หนังสือเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งเห็นว่าไม่มีความจําเป็นต้องเก็บไว้ถึง ๑๐ ปี หรือ ๕ ปี แล้วแต่กรณี
ให้ทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ข้อ ๓๖ ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย จัดส่งหนังสือที่มีอายุครบ
๒๐ ปี นับจากวันที่ได้จัดทําขึ้น พร้อมทั้งบัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ ปี ตามอนุผนวก ๒ แบบบัญชีส่งมอบ
หนังสือครบ ๒๐ ปี ของผนวก ช ท้ายระเบียบ ให้สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ภายในวันที่
๓๑ มกราคม ของปีถัดไป เว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้
๓๖.๑ หนั ง สื อ ที่ ต้ อ งสงวนเป็ น ความลั บ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ

/๓๖.๒ หนังสือ...

-๙๓๖.๒ หนังสือที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่ออกใช้เป็นการทั่วไป กําหนดไว้
เป็นอย่างอื่น
๓๖.๓ หนังสือที่ส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย มีความจําเป็นต้องเก็บไว้ที่
ส่วนราชการนั้น ให้จัดทําบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปีที่ขอเก็บเอง ตามอนุผนวก ๓ แบบบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปี
ที่ขอเก็บเอง ของผนวก ช ท้ายระเบียบ ส่งมอบให้สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
ข้อ ๓๗ บัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ ปี และบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปี ที่ขอเก็บเองอย่างน้อย
ให้มีต้นฉบับและสําเนาคู่ฉบับ เพื่อให้ส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยผู้มอบและสํานักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร ผู้รับมอบยึดถือไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละฉบับ
ข้อ ๓๘ หนังสือที่ยังไม่ถึงกําหนดทําลาย ซึ่งส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย เห็นว่า
เป็นหนังสือที่มีความสําคัญและประสงค์จะฝากให้สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เก็บไว้ ให้ปฏิบัติ
ดังนี้
๓๘.๑ จัดทําบัญชีฝากหนังสือ ตามอนุผนวก ๔ แบบบัญชีฝากหนังสือ ของผนวก ช
ท้ายระเบียบ อย่างน้อยให้มีต้นฉบับและสําเนาคู่ฉบับ
๓๘.๒ ส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยผู้ฝาก ส่งต้นฉบับและสําเนาคู่ฉบับ
บัญชีฝากหนังสือพร้อมหนังสือที่จะฝากให้สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
๓๘.๓ เมื่อสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ตรวจหนังสือและรับฝาก
หนังสือพร้อมทั้งลงนามในบัญชีฝากหนังสือ แล้วส่งคืนต้นฉบับให้ส่วนราชการผู้ฝาก ให้ส่วนราชการผู้ฝาก
เก็บต้นฉบับนั้นไว้เป็นหลักฐาน
หนังสือฝากที่เก็บไว้ที่สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ให้ถือว่าเป็นหนังสือของ
ส่วนราชการผู้ฝาก หากส่วนราชการผู้ฝากต้องการใช้หนังสือหรือขอคืน ให้ทําได้โดยจัดทําหลักฐานต่อกันไว้
ให้ชัดเจน
เมื่อถึงกําหนดการทําลายแล้วให้ส่วนราชการผู้ฝากดําเนินการตามข้อ ๔๔.๑
ข้อ ๓๙ การรักษาหนังสือ ให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังรักษาหนังสือให้อยู่ในสภาพใช้ราชการได้
ทุ ก โอกาส หากชํ า รุ ด เสี ย หายต้ อ งรี บ ซ่ อ มให้ ใ ช้ ร าชการได้ เ หมื อ นเดิ ม หากสู ญ หายต้ อ งหาสํ า เนามาแทน
ถ้าชํารุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและให้หมายเหตุไว้
ในทะเบียนเก็บด้วย
ถ้าหนังสือที่สูญหายเป็นเอกสารสิทธิตามกฎหมาย หรือหนังสือสําคัญที่เป็นการแสดงเอกสาร
สิทธิก็ให้ดําเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน
ข้อ ๔๐ การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
๔๐.๑ ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะนําไปใช้ในราชการใด

/๔๐.๒ ผู้ยมื ...

-๑๐๔๐.๒ ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ แล้วลงชื่อรับเรื่องที่ยืมไว้
ในบัตรยืมหนังสือ และให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืม เรียงลําดับ วัน เดือน ปี ไว้เพื่อติดตามทวงถาม
ส่วนบัตรยืมหนังสือนั้นให้เก็บไว้แทนที่หนังสือที่ถูกยืมไป
๔๐.๓ การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ผู้ยืมและ
ผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๔๐.๔ การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็น
หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่า หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๔๑ บัตรยืมหนังสือ ให้จัดทําตามอนุผนวก ๕ แบบบัตรยืมหนังสือ ของผนวก ช ท้ายระเบียบ
ข้อ ๔๒ การยื ม หนั ง สื อ ที่ ป ฏิ บั ติ ยั ง ไม่ เ สร็ จ หรื อ หนั ง สื อ ที่ เ ก็ บ ไว้ เ พื่ อ ใช้ ใ นการตรวจสอบ
ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๔๐ โดยอนุโลม
ข้อ ๔๓ การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะให้ดูหรือคัดลอกหนังสือ
ทั้งนี้ จะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน
ข้อ ๔๔ การทําลายหนังสือ ให้ปฏิบัติดังนี้
๔๔.๑ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บ
หนังสือสํารวจหนังสือที่ครบอายุในการเก็บในปีนั้น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เก็บไว้เอง หรือที่ฝากเก็บไว้ที่สํานัก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร แล้วจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลายเสนอผู้บัญชาการทหารสูงสุด หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ
บัญชีหนังสือขอทําลาย ให้จัดทําตามอนุผนวก ๖ แบบบัญชีหนังสือขอทําลาย ของผนวก ช
ท้ายระเบียบ อย่างน้อยให้มีต้นฉบับและสําเนาคู่ฉบับ
๔๔.๒ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย แต่งตั้งคณะกรรมการทําลาย
หนังสือ ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อย ๒ นาย โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการ
ชั้นสัญญาบัตร หรือเทียบเท่า
ถ้า ประธานกรรมการไม่ส ามารถปฏิบัติ ห น้ าที่ ไ ด้ ให้ก รรมการที่ ม าประชุ ม พิจ ารณาเลื อ ก
กรรมการคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่ประธาน
มติ ข องคณะกรรมการให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก ถ้ า กรรมการผู้ ใ ดไม่ เ ห็ น ด้ ว ยให้ ทํ า บั น ทึ ก
ความเห็นแย้งไว้
ข้อ ๔๕ คณะกรรมการทําลายหนังสือ มีหน้าที่ดังนี้
๔๕.๑ พิจารณาหนังสือที่จะขอทําลายตามบัญชีหนังสือขอทําลาย
๔๕.๒ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือฉบับใดไม่ควรทําลาย และควร
จะขยายเวลาการเก็บไว้ ให้ลงความเห็นว่าจะขยายเวลาการเก็บไว้ถึงเมื่อใด ในช่องการพิจารณาของบัญชี
หนังสือขอทําลาย แล้วให้แก้ไขอายุการเก็บหนังสือในตรากําหนดเก็บหนังสือ โดยให้ประธานกรรมการทําลาย
หนังสือลงลายมือชื่อกํากับการแก้ไข
/๔๕.๓ ในกรณี...

-๑๑๔๕.๓ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรให้ทําลาย ให้ทํา
เครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องการพิจารณา ของบัญชีหนังสือขอทําลาย
๔๕.๔ เสนอรายงานผลการพิจารณาพร้อมทั้งบันทึกความเห็นแย้งของคณะกรรมการ
(ถ้ามี) ต่อผู้บัญชาการทหารสูงสุด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพิจารณาสั่งการตามข้อ ๔๖
๔๕.๕ ควบคุมการทําลายหนังสือซึ่งผู้มีอํานาจอนุมัติให้ทําลายได้แล้ว โดยการเผา
หรือวิธีอื่นใดที่จะไม่ให้หนังสือนั้นอ่านเป็นเรื่องได้ และเมื่อทําลายเรียบร้อยแล้ว ให้ทําบันทึกลงนามร่วมกัน
เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติทราบ
ข้อ ๔๖ เมื่อผู้บัญชาการทหารสูงสุด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้รับรายงานตามข้อ ๔๕.๔ แล้ว
ให้พิจารณาสั่งการดังนี้
๔๖.๑ ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดยังไม่ควรทําลาย ให้สั่งการให้เก็บหนังสือนั้นไว้จนถึง
เวลาการทําลายงวดต่อไป
๔๖.๒ ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรทําลาย ให้ส่งบัญชีหนังสือขอทําลายให้สํานัก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณาก่อน เว้นแต่หนังสือนั้นได้ขอทําความตกลงกับกรมศิลปากรแล้ว
ไม่ต้องส่งไปให้พิจารณา
ข้อ ๔๗ เมื่อส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ที่ส่งบัญชีหนังสือขอทําลายได้รับแจ้ง
จากสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้ส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย
ดําเนินการทําลายหนังสือต่อไปได้ และหากสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ไม่แจ้งให้ทราบอย่างใด
ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ส่วนราชการนั้นได้ส่งเรื่องให้สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ให้ถือว่า
สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ก็ให้ส่วนราชการนั้น ๆ ทําลายหนังสือได้
ถ้าสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร แจ้งว่าหนังสือฉบับใดควรจะขยายเวลา
การเก็บไว้อย่างใด หรือให้เก็บไว้ตลอดไป ก็ให้ส่วนราชการนั้น ๆ ทําการแก้ไขตามที่สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากร แจ้งมา หากหนังสือใดที่สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นควรให้ส่งเก็บไว้ที่สํานัก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ก็ให้ส่วนราชการนั้น ๆ ปฏิบัติตาม หรือหากสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากร จะส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมตรวจสอบหนังสือ ก็ให้ส่วนราชการนั้นให้ความร่วมมือตามความเหมาะสม
หมวด ๔
มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง
ข้อ ๔๘ ตราครุ ฑ สํ า หรั บ แบบพิ ม พ์ ให้ ใ ช้ ต ามอนุ ผ นวก ๑ ลั ก ษณะครุ ฑ แบบมาตรฐาน
ของผนวก ซ ท้ายระเบียบ มี ๒ ขนาด คือ
๔๘.๑ ขนาดตัวครุฑสูง ๓ เซนติเมตร
๔๘.๒ ขนาดตัวครุฑสูง ๑.๕ เซนติเมตร
/ข้อ ๔๙ ตราชือ่ ...

