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โดย
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สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คํานํา
ดวยปจจุบันนี้ปริมาณเอกสารของเอกสารของสวนราชการตางๆ ไดมีปริมาณเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วทําใหเปนปญหาตอการบริหารการจัดเก็บเอกสารและการทําลายเอกสาร เนื่องจากสวน
ราชการบางแหงไมทราบแนวทางในการจัดเก็บ การคนหา การใหยืม และการทําลายใหถูกตองตาม
ระเบียบ ดังนั้นผูเขียนจึงไดจัดทําคูมือฉบับนี้ขึ้นมา โดยการประมวลและเรียบเรียงจากระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เอกสารประกอบการบรรยาย “ระบบการจัดเก็บ
เอกสาร”
กองพัฒนางานและบริหาร ของสํานักงบประมาณ และจากประสบการณในการ
ปฏิบัติงานดานนี้ของผูเขียนเองตั้งแต พ.ศ. 2531 จนถึงปจจุบัน โดยมุงจัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบและ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานจัดเก็บเอกสารอยางมีระบบ สามารถคนหาไดงายและรวดเร็วประหยัด
เวลา และเพื่อใหผูปฏิบัติงานไดมีความรูความเขาใจในหลักสําคัญๆ
ของงานดานนี้และนํา
ประโยชนที่ไดรับจากคูมือไปพัฒนางานจัดเก็บเอกสารของหนวยงานตนเอง
ใหดียิ่งขึ้นไปเพื่อสนอง
นโยบายผูบริหารไดทันเวลา และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คูมือเลมนี้จึงเปนแนวทางใหแกผูปฏิบัติงานดานการจัดเก็บเอกสารที่จะนําไปใช เพื่อ
ชวยใหการจัดวางระบบการจัดเก็บเอกสารใหงายตอการคนหาไดสะดวก รวดเร็ว และเปนระบบที่ไมเสีย
คาใชจายมากนักเหมาะกับหนวยงานที่มีงบประมาณจํานวนนอยในการจัดเก็บเอกสาร ซึ่งมิไดเปนกฎ
ระเบียบตายตัวที่ทุกหนวยงานจะตองปฏิบัติตาม หากหนวยงานใดมีเหตุผล
มีปริมาณเอกสาร
ประเภทของเอกสารและนโยบายของหนวยงานแตกตางกันไปก็สามารถปรับเปลี่ยนได
เพื่อใหสอด
คลองกับนโยบายของหนวยงานนั้นๆ โดยพิจารณาความเหมาะสมตอไป ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือ
เลมนี้จะเปนประโยชนตอเจาหนาที่ที่จัดเก็บเอกสารไดเปนอยางมาก

นางอัญชลี มาตะโก
หัวหนางานจัดเก็บและรักษาเอกสาร

การเก็บหนังสือ
การเก็บหนังสือ แบงออกดังนี้
1. การเก็บในระหวางปฏิบัติ
2. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว
1. การเก็บในระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบของสวน
ราชการเจาของเรื่องนั้น และเจาหนาที่ผูรับไวปฏิบัติตองรับผิดชอบดวย
2. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว คือ การเก็บหนังสือเมื่อปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลวและไมมีอะไรที่จะ
โตตอบกันตอไปอีกตามปกติใหเปนหนาที่ของแผนกเก็บ ถาสวนราชการใดมีหนังสือในหนาที่ที่ปฏิบัติ
เสร็จแลว แตจะตองใชตรวจสอบเปนประจําหรือมีสถานที่ทําการเปนเอกเทศไมสะดวกแกการสงเก็บไป
ยังหนวยเก็บของสวนราชการดังกลาวหรือสวนราชการในสวนภูมิภาคจะเก็บไวเองโดยตั้งเจาหนาที่ขึ้น
รับผิดชอบก็ได
การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จแลวเจาหนาที่เก็บตองทําทะเบียนหนังสือเก็บไวเปน
หลักฐานวาวันที่ เดือน พ.ศ. ใดมีหนังสือสงมาเก็บกี่เรื่อง มีเรื่องอะไรบาง

การรักษาหนังสือ
การรักษาหนังสือ ใหเจาหนาที่ระมัดระวังรักษาหนังสือใหอยูในสภาพที่ดีเรียบรอยใชราชการ
ไดทุกโอกาส ถาชํารุดเสียหายตองรีบซอมใหใชราชการไดเหมือนสภาพเดิมหากสูญหายตองหาสําเนามา
แทนใหเรื่องครบบริบูรณการรักษาหนังสือ อาจแยกได 3 ประการ
1. การปองกัน
2. การซอม
3. การสูญหาย

1. การปองกัน การปองกันใหหนังสืออยูในสภาพที่ดีเรียบรอยอยูเสมอตองคํานึงถึงสิ่งเหลานี้
อาคาร ตองดูแลซอมแซมอยาใหชํารุดทรุดโทรม เชน หลังคารั่ว น้ําฝนเปยกเอกสารเสียหาย ฝา
หนาตาง ประตู ชํารุด หนูเขามากัดแทะเอกสาร เปนตน
ความสะอาด ตองระมัดระวังฝุน หยากไย เศษกระดาษ ซึ่งจะทําใหเจาหนาที่ผูคนหาเอกสารปฏิบัติ
งานไมสะดวก

ตูหรือชั้นใสเอกสาร ตองอยูในสภาพที่ปองกันปลวก หนู และสัตวอื่นที่ทําลายเอกสารไดใชยากัน
ปลวก ยาฉีดหรืออบกันแมลงตางๆ
การปองกันเพลิง ตองตรวจดูแลสายไฟฟาอยาใหเกา ไฟฟารั่ว ระมัดระวังอยาใหมีใครมาทิ้งกนบุหรี่
ใกลสถานที่เก็บเอกสารใหมีน้ํายาดับเพลิงไวเพียงพอ เอกสารสําคัญควรเก็บไวในตูนิรภัย
2. การซอม เอกสารที่ชํารุดเสียหายเนื่องจากใชบอยครั้ง น้ําฝนรั่วทําใหเอกสารเสื่อมสภาพหรือหนู
แมลง ปลวกกัดตองรีบซอมโดยการปะ การตอ หรือถาชํารุดมากก็คัดสําเนาขึ้นใหม ทั้งนี้รวมทั้งแฟม
และที่เก็บเอกสารนั้นดวย
3. การสูญหาย ตองติดตอเจาของเรื่องเดิมซึ่งอาจเปนกรมกองในสังกัดเดียวกันหรือตางสังกัดกันเพื่อ
ขอคัดสําเนามาแทนจะไดเรื่องครบถวนตามเดิม
แมวาโดยตัวของเอกสารมีความสําคัญในตัวเองอยูแลว แตเปนที่นาเสียดายวาหนวยงานราชการ
ตางๆไมไดใหความสนใจและความสําคัญเทาที่ควรผลก็คือทําใหเกิดปญหาตางๆ ซึ่งนําไปสูความลาชา
และขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน

สาเหตุที่มีกองเอกสารอยูในสถานที่ปฏิบัติงาน
1. ขาดกฎเกณฑที่แนนอนในการควบคุมเอกสาร
2. กฎหมายเปดชองโหวสงเสริมใหผูปฏิบัติงานราชการไทยเก็บเอกสารทุกชนิดเปนระยะเวลานาน เกิน
ความจําเปนหรือเก็บกันอยางไมมีมาตรฐานที่จะกําจัดหรือทําลายเมื่อถึงเวลาอันสมควร
3. ลักษณะนิสัยของคนไทยซึ่งไมชอบกําจัดหรือทําลายสิ่งใด เพราะ “เสียดาย”
4. เกิดจากทัศนคติหรือความเชื่อที่วา “การมีเอกสารกองวางอยูบนโตะเปนลักษณะของผูมีความสามารถ
สูงและมีงานอยูในความรับผิดชอบมากมายเปนลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความเปนบุคคลสําคัญแกผูพบ
เห็น
5. สาเหตุจากการมีงานประจําอยูมากจนกระทั่งไมมีเวลาที่จะปรับปรุงการจัดเก็บเอกสารหรือกําจัด
เอกสารที่หมดความจําเปนในการใชงานอีกตอไป
6. อุปกรณ สถานที่หรือพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารไมเพียงพอ
7. ผูบริหารไมใหการสนับสนุนและไมคอยเห็นความสําคัญเทาที่ควร

ปญหาในการจัดเก็บเอกสาร
1.
2.

ใชระบบการจัดเก็บเอกสารที่ไมเหมาะสมกับงาน
ใชผูจัดเก็บเอกสารไมเหมาะสมและขาดการฝกอบรมดานนี้

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ไมมีมาตรฐานในการจัดเก็บเอกสารที่แนนอน
ไมมีระบบการใหยืมเอกสารไปใชและระบบติดตามทวงถามที่เหมาะสม
ขาดเครื่องมือ เครื่องใชและพื้นที่จัดเก็บเอกสารไมเพียงพอหรือไมเหมาะสมกับงาน
ไมมีการวางแผนและกําหนดระยะเวลาในการจัดเก็บและการทําลายเอกสาร
ผูบังคับบัญชาของหนวยงานใหความสนใจหรือเห็นความสําคัญของการจัดเก็บเอกสารและการ
ดําเนินการทําลายเอกสารนอย หรือมองขามความจําเปนไป
การมีเอกสาร “สวนตัว” เก็บเอาไวมากเกินความจําเปน

ประเภทของเอกสาร
เอกสารประเภทตางๆ โดยทั่วไปจําแนกได 4 ประเภทใหญๆ ดังนี้
1. เอกสารที่ยังอยูในระหวางปฏิบัติ หมายถึง เอกสารโตตอบที่ปฏิบัติยังไมเสร็จรวมทั้งเอกสารที่โต
ตอบเสร็จแลว แตยังมีความจําเปนตองใชในการอางอิงอยูบอยครั้ง
2. เอกสารที่มีการโตตอบเสร็จแลว แตยังมีความจําเปนตองใชในการอางอิงหรือใชโตตอบอยูบางเปน
บางครั้ง
3. เอกสารที่มีความสําคัญ หมายถึง เอกสารที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร ทางกฎหมาย วรรณคดี
หรือเปนหลักฐานทางการเงิน
4. เอกสารซึ่งสมควรทําลาย หมายถึง เอกสารซึ่งไมมีคาในการใชอางอิงอีกตอไปหรือเอกสารที่เก็บไว
จนครบกําหนดระยะเวลาการเก็บแลว

ระบบมาตรฐานในการจัดเก็บเอกสาร
การจัดเก็บเอกสารนั้นเราอาจจะเก็บไดโดยใชระบบการจําแนกเอกสารได 4 ระบบ ดังนี้
1. ระบบการจําแนกตามหัวขอเรื่อง คือ การจําแนกเอกสารออกเปนหัวขอใหญๆ ตามหนาที่ความ
รับผิดชอบของหนวยงานนั้นๆ หรือจําแนกตามการบริการซึ่งจะทําใหผูอื่น
2. ระบบการจําแนกตามรายชื่อของหนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ เชน การเก็บเอกสารตามรายชื่อ
ของหนวยงานอาจ กองกลาง กองคลัง กองการเจาหนาที่ เปนตน หรือถาจัดเก็บตามบุคคลที่เกี่ยวของก็
ใชชื่อของบุคคลนั้นมาตั้งเปนชื่อแฟมเชน ศาสตราจารยพรชัยมาตังคสมบัติ (อธิการบดี) นางสายฝน
บุญญานุสาสน (ผูอํานวยการกองกลาง) หรือเปนแฟมประวัติของแตละบุคคลก็จะใชชื่อของบุคคลนั้น
มาตั้งเปนชื่อแฟม เชน นายดํา,นายแดง, น.ส.ทรุดโทรม, นางสุดสวย เปนตน

3. ระบบการจําแนกตามสถานที่ตั้งของหนวยงาน เชน แยกเปนเขต เปนภาคและในแตละเขตหรือ
ภาคก็อาจจะแยกหนวยยอยในการดําเนินงานใหเล็กลงไปอีก เชน แยกออกเปนจังหวัด อําเภอ หรือ
ตําบล
4. ระบบจําแนกโดยใชเลขรหัสแทนเรื่องหนึ่งๆ ซึ่งจําเปนตองใหหมายเลขแกเอกสารประเภทตางๆ
และจัดทําคูมือประกอบเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและคนหาเอกสาร เชน
แฟมประเภทที่ 01 เปนเรื่องเกี่ยวกับการบริหารบุคคล
แฟมประเภทที่ 02 เปนเรื่องเกี่ยวกับงานสารบรรณ
แฟมประเภทที่ 03 เปนเรื่องเบ็ดเตล็ด
การจะใชระบบการจัดเก็บเอกสารระบบใด ระบบหนึ่งหรือจะใชหลายระบบผสมผสานกันก็ได
ขึ้นอยูกับความสะดวก ปริมาณ ประเภทของเอกสาร ลักษณะงาน ตลอดจนนโยบายของหนวยงาน
นั้นๆ ดวย แตภายในหนวยงานเดียวกันควรจะใชระบบการจําแนกเอกสารซึ่งเปนมาตรฐานเดียวกันทั้ง
หมด โดยพยายามใชระบบที่เอื้ออํานวยความสะดวกในการจัดเก็บและคนหาไดงายและรวดเร็ว และผูที่
จัดเก็บหรือคนหาเอกสารจะตองเขาใจในระบบไดดีที่สุดดวย

วิธีการจัดเก็บเอกสารที่ดี
1. จําแนกประเภทเอกสารตามลักษณะที่จะอํานวยประโยชนใหแกผูปฏิบัติงาน
2. กําหนดประเภทของเอกสารที่จะจัดเก็บในตูเอกสารตางๆ โดย
2.1 เก็บเอกสารที่ใชอยูเสมอหรือใชประจําในตูหรือลิ้นชักระดับสายตา
2.2 เก็บเอกสารที่ใชอางอิงนานๆ ครั้งไวในตูทึบหรือหองเก็บเอกสาร
3. จําแนกแฟมเอกสารที่เก็บในลิ้นชักควรจะใชระบบการอานหนังสือ คือ เรียงจากซายไปขวา
4. ไมควรเก็บเอกสารมากกวา 1 เรื่อง ในแฟมเดียวกัน
5. ไมควรเก็บเอกสารมากเกินไปในแฟมหนึ่ง (ประมาณ 200 แผน แฟมกระดาษปกออน)
6. ไมควรเก็บหนังสือปนกับแฟมเอกสาร
7. ควรมีการควบคุมการจัดเก็บและคนหาเอกสารโดยเครงครัด
8. เมื่อคนเอกสารและนําออกไปใชเสร็จแลว ควรรีบนํามาเก็บที่เดิม
9. ถายืมเอกสารหรือแฟมเอกสารไปใชงานจะตองใส “บัตรยืม” หรือ “แฟมยืม” ไวแทนที่จนกวาจะ
นํา เอกสารหรือแฟมเอกสารที่ยืมไปมาคืน
10. การยืมเอกสารถามีการยืมเอกสารที่เปนตนฉบับใหผูยืมเซ็นชื่อยืมเปนลายลักษณอักษร
11. เอกสารที่ใชเสร็จสิ้นแลว แตตองเก็บอีกระยะหนึ่งและไมไดใชอางอิงบอยนักใหเก็บไวชั้นลาง
ของตูหรือชั้นเก็บเอกสารหรือนําไปเก็บไว ณ หองเก็บเอกสาร

12. ควรยายเอกสารไปเก็บ ณ ศูนยเก็บทุกป และอยาเคลื่อนยายเอกสารที่ยังไมไดแยกใสแฟมไป
เก็บ
13. ไมควรซื้อตูเก็บเอกสารเพิ่มโดยไมจําเปน
เพราะจะทําใหเกิดปญหาพื้นที่ไมเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

การจําแนกเอกสารตามหัวขอเรื่อง
การจัดเก็บเอกสารไวในแฟมนั้นเราสามารถจัดเก็บไดโดยใชระบบใดระบบหนึ่งก็ได สําหรับ
งานจัดเก็บและรักษาเอกสาร กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ใชระบบการจัดเก็บ
เอกสารระบบจําแนกตามหัวขอเรื่อง ระบบที่ 1 ซึ่งสํานักงบประมาณไดมาวางระบบการจัดเก็บเอกสาร
ใหเมื่อป พ.ศ. 2526 การจําแนกเอกสารตามหัวขอเรื่อง คือการที่เราจําแนกเอกสารออกเปนหัวขอใหญ
ตามหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานนั้นๆ โดยทั่วไปตามหลักสากลมีการจําแนกหัวขอเรื่องใหญๆ
ไว 10 หมวดดวยกัน ดังนี้
หมวด 1
เรื่อง การเงิน งบประมาณ
หมวด 2
เรื่อง คําสั่ง ระเบียบ ประกาศ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรี
หมวด 3
เรื่อง โตตอบทั่วไป ขอความรวมมือ
หมวด 4
เรื่อง บริหารทั่วไป
หมวด 5
เรื่อง บริหารบุคคล
หมวด 6
เรื่อง เบ็ดเตล็ด
หมวด 7
เรื่อง ประชุม สัมมนา
หมวด 8
เรื่อง ฝกอบรม บรรยาย ทุน ดูงานตางประเทศ
หมวด 9
เรื่อง วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
หมวด 10
เรื่อง รายงาน และสถิติ
เพื่อใหเขาใจและสามารถจําแนกเอกสารไดอยางถูกตองจึงขออธิบายแนวทางในการคัดเลือก
เอกสารใหเปนหมวดหมูตามหัวขอทั้ง 10 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 เรื่อง การเงิน งบประมาณ
กําหนดใหจัดเก็บเอกสารประเภทที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมด ซึ่งอาจจะแยกเรื่องไดดังนี้
- เงินชวยเหลือ และเงินอุดหนุน ไดแก คารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร
- เงินบําเหน็จ บํานาญ
- เงินคาตอบแทน ไดแก เงินรางวัล เงินสมนาคุณ เบี้ยประชุม

- เงินเดือน คาจาง
- เงินคาใชสอย คาสาธารณูปโภค ไดแก คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท
- เงินรายได
- การเงินทั่วไป เชน เงินยืม ภาษี เงินสะสม
- เงินงบประมาณ
หมวดที่ 2 เรื่อง คําสั่ง ระเบียบ ประกาศ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติ
กําหนดใหเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับ คําสั่งมหาวิทยาลัย คําสั่งกอง คําสั่งของหนวยงาน คํา
สั่งทั่วไป ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ กฎหมาย กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา และ มติคณะรัฐมนตรี
หมวดที่ 3 เรื่อง โตตอบทั่วไป ขอความรวมมือ
เรื่องโตตอบโดยทั่วไปพยายามจัดเขาหมวดหมูที่เรื่องนั้นเกี่ยวของอยู เชนเรื่องโตตอบเกี่ยวกับ
การเงิน ก็ใหจัดเก็บในหมวด 1 เรื่องการเงิน งบประมาณ หรือถาเปนเรื่องโตตอบเกี่ยวกับการแตงตั้ง
โอน ยายบุคคล ก็ใหจัดเก็บไวในหมวด 5 เรื่องบริหารบุคคล
ฉะนั้น แฟมเอกสารหมวด 3 โตตอบทั่วไป ขอความรวมมือ นี้ไดแก เอกสารโตตอบที่
ไมสามารถจัดเขาหมวดหมูอื่นไดทั้ง 9 หมวดเชน ตอบขอบคุณไดรับบริจาคหนังสือ สิ่งพิมพ
ตางๆ หรือการขอความรวมมือประชาสัมพันธขาวสารตางๆ
หมวดที่ 4 เรื่อง บริหารทั่วไป
กําหนดใหจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการแบงสวนราชการ หนาที่ความรับผิดชอบ และเรื่อง
หรือคําสั่งที่มีลักษณะเปนการบริหารงานการมอบอํานาจใหทําหนาที่แทนหรือการรักษาราชการ
แทนในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง
หมวดที่ 5 เรื่อง บริหารบุคคล
กําหนดใหจัดเก็บเอกสารประเภทที่เกี่ยวกับบุคคล เชน ทะเบียนประวัติ การบรรจุ แตงตั้ง
การโอน ยาย ลาออก ไลออก ตาย ลาอุปสมบท วินัย การขอยืมตัวขาราชการ เลื่อนขั้น เงิน
เดือน กําหนดตําแหนงใหม
หมวดที่ 6 เรื่อง เบ็ดเตล็ด
กําหนดใหจัดเก็บเอกสารประเภทที่ไมสามารถจัดเขาหมวดใดหมวดหนึ่งได และปริมาณ
เอกสารยังมีไมมากพอที่จะจัดตั้งขึ้นเปนหมวดใหมได หรือเปนเอกสารที่เปนเรื่องธรรมดาซึ่งไมมี
ความสําคัญเปนเรื่องที่เกิดขึ้นเปนประจํา อยางไรก็ตามไมควรเก็บเอกสารไวในแฟมนี้มากนัก

หากมีเอกสารมาก ควรจะตั้งหมวดใหมเพื่อสะดวกในการคนหา
หมวดที่ 7 เรื่อง ประชุม สัมมนา
กําหนดใหจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม สัมมนา แตถาเปนเรื่องประชุมเกี่ยวกับเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งในหัวขอที่กําหนดไวแลว ใหนําไปรวมกับหัวขอนั้นๆ เชน ประชุมเกี่ยวกับประมาณ ก็ตอง
นําไปเก็บไวในแฟมเรื่อง งบประมาณ หรือการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาโทษขาราชการ ผิดวินัย ให
นําไปเก็บไวในแฟมบริหารบุคคล
ฉะนั้น ในหมวดนี้กําหนดใหเก็บเรื่องประชุม สัมมนาในประเทศ ตางประเทศ ประชุม
สัมมนาของหนวยงาน ประชุม อ.ก.ม. คณบดี สภามหาวิทยาลัย
หมวดที่ 8 เรื่อง ฝกอบรม บรรยาย ทุนและดูงานตางประเทศ
กําหนดใหจัดเก็บเอกสารประเภทฝกอบรมหรือบรรยายเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ขาราช
การไดรับทุนไปศึกษา อบรมตางประเทศ หรือรับทุนไปดูงานตางประเทศ ก็ใหเก็บไวในหมวดนี้
หมวดที่ 9 เรื่อง วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
กําหนดใหจัดเก็บเอกสารประเภทจัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑสํานักงานตางๆ แบบแปลน
สิ่งกอสราง ซอมแซม ทะเบียนทรัพยสินตลอดจนถึงเอกสารในการประกวดราคา จางเหมากอสราง
การแตงตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ดิน ที่ราชพัสดุ
หมวดที่ 10 เรื่อง รายงาน และสถิติ
กําหนดใหจัดเก็บเอกสารประเภทรายงาน และสถิติตางๆ เชน รายงานการศึกษา รายงาน
การตรวจอาการบุคคลสําคัญ รายงานการเกิด-ตาย สถิติประชากร
ทั้งหมดนี้คือแนวทางในการจําแนกตามหัวขอเรื่องตามหลักสากลที่นิยมใชกันมากทั้ง 10 หมวด
สําหรับหนวยงานที่มีลักษณะงานพิเศษเอกสารบางเรื่องหรือบางแฟมไมสามารถจัดเขาหมวดทั้ง
10
หมวดไดและมีปริมาณเอกสารมากพอสมควรก็ใหตั้งหมวดใหมเพิ่มเติมไดเปนหมวดที่ 11, 12, 13 ตาม
ลําดับ
สําหรับงานจัดเก็บและรักษาเอกสาร กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ไดตั้งหมวดเอกสารเพิ่ม
จาก10 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 11 เรื่อง โครงการ
กําหนดใหจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับโครงการตางๆ เชน การจัดตั้งโครงการ แผนงาน และ
การวิจัย

หมวดที่ 12 เรื่อง นักศึกษา
กําหนดใหจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับเรื่องราวของนักศึกษาทั้งหมด เชน ประกาศ การเงิน
สวัสดิการ กิจกรรมและวินัย ฝกภาคสนาม ทุนการศึกษา ฝกวิชาทหาร โครงการตางๆ
หมวดที่ 13 เรื่อง บริการการศึกษา
กําหนดใหจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับการบริการการศึกษาพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน
สงเสริมการวิจัยและแตงตํารา ทะเบียนนักศึกษา ปริญญาบัตร ตรวจสอบคุณวุฒิ
หมวดที่ 14 เรื่อง พิธีตางๆ
กําหนดใหจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับงานพิธีตางๆ
กฐินพระราชทาน งานพิธีตางๆ

เชน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

หมวดที่ 15 เรื่อง แพทยฝกหัด แพทยประจําบาน
กําหนดใหจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของแพทยฝกหัด และแพทยประจําบาน

แนวความคิดในการจําแนกเรื่อง
1. กําหนดหัวขอเรื่องสั้น ๆ กะทัดรัด แตคลุมใจความทั้งหมด
2. หัวขอเรื่องแตละเรื่องไมควรซ้ําซอนหรือใกลเคียงกัน
3. หัวขอเรื่องแตละเรื่องควรมีความหมายเดนชัด
4. ควรใชภาษางายๆ ที่รูจักกันทั่วไป

แนวทางในการแยกหมวดหมูเอกสารตามหัวขอเรื่องหรือแนวทางการ
สรางบัญชีคุมแฟมเอกสาร
รหัสหมวดใหญ
หมวด 1
การเงิน งบประมาณ
รหัสหมวดยอย
1.1 เงินชวยเหลือและเงินอุดหนุน
รหัสชื่อแฟมเอกสาร
1.1.1 คารักษาพยาบาล
1.1.2 เงินชวยเหลือบุตรและการศึกษา

1.2

รหัสหมวดใหญ
รหัสหมวดยอย
รหัสชื่อแฟมเอกสาร

บําเหน็จ บํานาญ
1.2.1 บําเหน็จ บํานาญ
1.2.2 ก.บ.ข.
1.3 เงินคาตอบแทน
1.3.1 เงินรางวัล เงินสมนาคุณ
1.3.2 คาลวงเวลา เบี้ยเลี้ยง
1.4 เงินเดือน
1.4.1 เงินเดือน การเลื่อนเงินเดือน
1.4.2 ถือจายเงินเดือน
1.5 คาใชสอย คาสาธารณูปโภค
1.5.1 คาเลี้ยงรับรอง
1.5.2 คาน้ํา คาไฟฟา คาโทรศัพท
1.6 เงินรายได
1.6.1 เงินรายไดมหาวิทยาลัย
1.6.2 เงินรายไดคณะ
1.7 การเงินทั่วไป
1.7.1 รายงานการเงิน นําสงเงิน
1.7.2 เงินยืม
1.8 งบประมาณ
1.8.1 การขยายเวลาเบิกจายเงิน กันเงินเหลื่อมป
1.8.2 โอนเงินงบประมาณ
1.9 การตรวจสอบ
1.9.1 การตรวจสอบภายใน
หมวด 2 คําสั่ง ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
2.1 คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
2.1.1 คําสั่งตางๆ มติ ครม. กฎหมาย มาตรการ
2.1.2
2.2 ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ
2.2.1 ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัย
2.2.2 ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับภายนอกมหาวิทยาลัย

2.3

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
2.3.1 พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
2.3.2

รหัสหมวดใหญ
รหัสหมวดยอย
รหัสชื่อแฟมเอกสาร

หมวด 3 โตตอบทั่วไป ขอความรวมมือ
3.1 โตตอบทั่วไป
3.1.1 โตตอบทั่วไป ตอบขอบคุณ
3.1.2
3.2 ขอความรวมมือ ประชาสัมพันธ
3.2.1 ขอความรวมมือ ประชาสัมพันธขาวสารตางๆ
3.3 หนังสือ
3.3.1 หนังสือ นามานุกรม นามสงเคราะห
3.3.2

รหัสหมวดใหญ
รหัสหมวดยอย
รหัสชื่อแฟมเอกสาร

หมวด 4 บริหารทั่วไป
4.1 การจัดตั้ง การแบงสวนราชการ
4.1.1 การจัดตั้ง แบงสวนราชการ
4.1.2
4.2 แตงตั้งมอบหมาย
4.2.1 แตงตั้งมอบหมาย มอบอํานาจ
4.2.2
4.3

ไปปฏิบัติราชการ
4.3.1 เดินทางไปราชการตางจังหวัด
4.3.2 เวร-ยาม ดูแลสถานที่ราชการ เวลาปฏิบัติราชการ

4.4

สถานที่ตั้งราชการ
4.4.1 สถานที่ตั้งราชการ ยายที่ทําการ
4.4.2 ขอใชสถานที่
สมาคม ชมรม มูลนิธิ สโมสร
4.5.1 สมาคม ชมรม สโมสร
4.5.2 มูลนิธิ

4.5

รหัสหมวดใหญ
รหัสหมวดยอย
รหัสชื่อแฟมเอกสาร

หมวด 5 บริหารบุคคล
5.1 รับสมัคร
5.1.1 ประกาศรับสมัคร สอบแขงขัน สอบคัดเลือก
5.2.2
5.2 คุณวุฒิ ปรับวุฒิขาราชการ
5.2.1 การปฏิบัติในเรื่องบริหารบุคคล
5.2.2 การเปลี่ยนตําแหนง
5.2.3
5.3 การลา ตาย เกษียณอายุ
5.3.1 ลาพักผอน (ทัศนศึกษาตางประเทศ)
5.3.2 ลาปวย
5.3.3 ลาออก
5.4 การรับราชการทหาร
5.4.1 ผอนผันการรับราชการทหาร
5.4.2
5.5 บรรจุ แตงตั้ง
5.5.1 บรรจุเขารับราชการเปนกรณีพิเศษ
5.5.2
5.6 การโอน ยาย ยืมตัวขาราชการ
5.6.1 การยาย โอน ยืมตัวขาราชการ
5.6.2
5.6.3
5.7 ความดี ความชอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ
5.7.1 การเลื่อนระดับตําแหนง
5.7.2 ความดี ความชอบ
5.8 สวัสดิการ และการตออายุหนังสือเดินทาง
5.8.1 สวัสดิการสําหรับขาราชการ
5.8.2 หนังสือรับรอง
5.9 วินัย การสอบสวน
5.9.1 วินัย การสอบสวน ลงโทษ
5.9.2

5.10 ประวัติขาราชการ
5.10.1 เปลี่ยนชื่อ สกุล
5.10.2
5.10.3
5.11 ลูกจาง
5.11.1 จางลูกจางชั่วคราว ลูกจางประจํา
5.11.2 ลูกจางชาวตางประเทศ
5.11.3
รหัสหมวดใหญ
รหัสหมวดยอย
รหัสชื่อแฟมเอกสาร

หมวด 6
เบ็ดเตล็ด
6.1 งานกาชาด
6.1.1
6.1.2
6.2
เบ็ดเตล็ด
6.2.1 เบ็ดเตล็ด
6.2.2

รหัสหมวดใหญ
รหัสหมวดยอย
รหัสชื่อแฟมเอกสาร

หมวด 7 ประชุม
7.1 ประชุมในประเทศ
7.1.1 ประชุม สัมมนาในประเทศ
7.1.2
7.1.3
7.2 ประชุมในตางประเทศ
7.2.1 ประชุม สัมมนาในตางประเทศ
7.2.2
7.3 ประชุมของมหาวิทยาลัย
7.3.1 ประชุม สัมมนาของมหาวิทยาลัย
7.3.2
7.4 ประชุม อ.ก.ม. คณบดี สภามหาวิทยาลัย
7.4.1 ประชุม อ.ก.ม.
7.4.2 ประชุมคณบดี
7.4.3 ประชุมสภามหาวิทยาลัย

รหัสหมวดใหญ
รหัสหมวดยอย
รหัสชื่อแฟมเอกสาร

หมวด 8 ฝกอบรม บรรยาย ทุนและดูงาน
8.1 ฝกอบรมในประเทศ
8.1.1 ฝกอบรมในประเทศ
8.1.2
8.2 ดูงานในประเทศ
8.2.1 ดูงานในประเทศ
8.2.2
8.3 ฝกบรม ดูงานในตางประเทศ ทุน
8.3.1 ฝกอบรม ดูงานในตางประเทศ ทุนรัฐบาลตางๆ
8.3.2
8.4 เชิญสอน บรรยาย วิทยากร
8.4.1 เชิญสอน บรรยาย วิทยากร
8.4.2

รหัสหมวดใหญ
รหัสหมวดยอย
รหัสชื่อแฟมเอกสาร

หมวด 9 วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
9.1 วัสดุ ครุภัณฑ
9.1.1 จัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สอบราคา
9.1.2
9.1.3
9.2 ที่ดิน และสิ่งกอสราง
9.2.1 กอสราง ซอมแซม
9.2.2 ที่ดิน ที่ราชพัสดุ

รหัสหมวดใหญ
รหัสหมวดยอย
รหัสชื่อแฟมเอกสาร

หมวด 10 รายงานและสถิติ
10.1 รายงาน
10.1.1 รายงานการศึกษา ดูงาน ณ ตางประเทศ
10.1.2
10.2 สถิติ
10.2.1 สถิติการใชสัตวทดลอง
10.2.2
10.3 แบบสอบถาม

10.3.1 แบบสอบถามจํานวนขาราชการ
10.3.2 แบบสอบถามทัว่ ไป
เมื่อไดจัดทําบัญชีคุมแฟมเอกสารแลวปใดไมมีเอกสารหมวดใดหมวดหนึ่งไมเปนอะไรใหยังคง
หมวดนั้นไวจะยุบหรือเลื่อนหมวดอื่นขึ้นมาแทนที่ไมไดเพราะในปตอไปอาจจะมีเอกสารของหมวดนั้นเขา
มาก็ได เชนบัญชีคุมแฟมของเราตั้งหมวด 10 เรื่อง รายงานและสถิติ ในปนี้ไมมีเอกสารเรื่องที่เกี่ยวกับราย
งานและสถิติเขามาก็จะตองคงหมวด 10 ไวอยางเดิม จะตัดหมวด 10 ออกไปหรือ เลื่อนหมวดอื่นมาแทนที่
ไมไดเพราะ
(1.)การจัดเก็บเอกสารโดยใชระบบที่ 1 คือการจําแนกเอกสารตามหัวขอเรื่องตามหลักสากลและ
เปนมาตรฐานกําหนดให หมวดเอกสาร 1-10 ชื่อเรื่องจะตองเหมือนกัน
(2.) ในความจําของเราไดจําไวแลววา หมวด 10 คือ เรื่องรายงานและสถิติ แตถาเราเลื่อนหมวดอื่น
มาแทนเรื่องนี้เราก็ตองลบความจําเดิม แลวจําใหม และถาในปถัดไปมีเอกสารเรื่องรายงานและสถิติเขามา
ก็ตองจําใหมอีก ซึ่งไมเปนมาตรฐานและไมถูกตองที่จะตองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร
1. สํารวจเอกสาร โดยนําเอกสารปปจจุบันมาตรวจสอบดูวามีเรื่องอะไรบางทยอยออกมาทีละแฟม
ไมตองเอาออกมาเยอะจะไดไมสับสน
2. ใหรหัสหมวดใหญบนหนาแรกของเอกสารที่มุมขวามือดานบนดวยดินสอไวกอน เพื่อจะไดคัด
แยกเอกสารไดงายขึ้น
3. นําเอกสารที่ใหรหัสแลวมาคัดแยกออกตามรหัสหมวดใหญแตละหมวดนํามาใหรหัสหมวดยอย
หรือรหัสชื่อแฟมเอกสารบนหนาแรกของ เอกสารที่มุมขวามือดานบนถัดลงมาจากรหัสหมวดใหญดวย
ดินสอ
4. ประทับตรากําหนดอายุการเก็บบนหนาแรกของเอกสารที่มุมดานขวามือดานลางสุดของเอกสาร
5. นําเอกสารแตละหมวดใหญมาเรียงลําดับเดือนที่เกิดกอนลงไปหาเดือนที่เกิดทีหลังสุดพรอม
กันก็เรียงลําดับวันที่ของเอกสารดวยจากเลขนอยไปหาเลขมาก
6. ลงทะเบียนหนังสือเก็บ โดยนําเอกสารแตละหมวดใหญและแตละเดือนมาลงทะเบียน(ตาม
แบบฟอรมแนบทาย)
7. นําเอกสารแตละหมวดใหญมาคัดแยกตามรหัสหมวดยอยที่ใหไว
8. นําเอกสารแตละหมวดยอยที่ไดมาเรียงลําดับเดือนที่เกิดกอนขึ้นมาหาเดือนที่เกิดทีหลังสุดพรอม
กับเรียงลําดับวันที่ของเอกสารจากเลขนอยขึ้นมาใหเลขมาก

9. จัดเก็บเอกสารเขาแฟมตามรหัสหมวดยอยหรือรหัสชื่อแฟม ในกรณีที่แฟมนั้นมีเอกสารอยูบาง
แลวจะนําเอกสารใหมเก็บเพิ่มเติมก็จะตองนําเอกสารทั้งหมดทั้งเอกสารใหมและเอกสารเกาที่มีอยูแลว
ในแฟมนั้นมาเรียงลําดับเดือนของเอกสารที่เกิดกอนขึ้นมาหาเดือนที่เกิดทีหลังสุด พรอมกับเรียงลําดับ
วันที่ของเอกสารจากเลขนอยขึ้นมาหาเลขมาก
10. จัดทําบัตรคุมรายละเอียดเอกสารภายในแฟม โดยจะทําเมื่อแฟมนั้นเอกสารเต็มแฟมแลว
(ตามแบบฟอรมแนบทาย)
11. จัดเก็บแฟมเอกสารเขาใสตู
12. จัดทําบัตรคุมตางๆ
- บัตรนําหนาตู
- บัตรนํา / บัตรนํารอง
- บัตรยืม / แฟมยืม
13. จัดทําบัญชีคุมแฟมเอกสาร (จัดเก็บที่ไหน) (ตามแบบฟอรมแนบทาย)

ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารของงานจัดเก็บและรักษาเอกสาร
1. ตรวจรับเอกสารที่งานสารบรรณสงเก็บถูกตองตามบัญชีสงเก็บหรือไม
2. ใหรหัสหมวดยอยโดยเขียนบนเอกสารแผนแรกที่มุมขวามือดานบนดวยดินสอ
3. ประทับตรากําหนดอายุการเก็บดวยหมึกสีน้ําเงินบนเอกสารแผนแรกที่มุมขวามือดานลางสุด
เก็บถึง พ.ศ………………………….
4.ลงอายุการเก็บเอกสาร โดยลงเลขป พ.ศ. ที่จะเก็บถึง ในกรณีที่เอกสารตองเก็บไวตลอดไปประทับ
ตราคําวา “หามทําลาย”
ดวยหมึกสีแดงเก็บถึง พ.ศ. หามทําลาย
5.นําเอกสารแตละหมวดใหญมาเรียงลําดับเดือนของเอกสารตั้งแตเดือนที่เกิดกอน(ม.ค.)ลงไปถึงเดือน
ที่เกิดทีหลังของเอกสาร
หมวดนั้นพรอมกับเรียงลําดับวันที่ของเอกสารดวยโดยเรียงจากเลขนอยลงไปหาเลขมาก
6. ลงทะเบียนหนังสือเก็บ (แบบฟอรมแนบทาย)โดยการบันทึกเขาเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมExcel
จะแยกเก็บเปนหมวดใหญ
คือ หมวด 1-15 โดยแตละ Sheet ในแตละหมวดใหญใสชื่อเดือน ม.ค.-ธ.ค. การลงทะเบียน
หนังสือเก็บใหดูวาเอกสารนั้นหมวดใหญหมวดอะไรและเดือนของเอกสารเดือนอะไรก็นําไปบันทึกเขา
เครื่องคอมพิวเตอรตามหมวดและเดือนของเอกสารนั้น

วิธีการลงทะเบียนหนังสือเก็บ
6.1 ลําดับที่
- ใหลงเลขลําดับที่ของหนังสือแตละฉบับ
6.2 วันที่เก็บ
- ใหลงวัน เดือน ปที่ไดรับเอกสารจากงานสารบรรณ
6.3 เลขทะเบียนรับ
- ใหลงเลขทะเบียนรับมหาวิทยาลัยของหนังสือแตละฉบับ
6.4 ที่
- ใหลงเลขที่ และวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ
6.5 เรื่อง
- ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือแตละฉบับในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหอาน
เรื่องแลว สรุปเรื่องยอ
6.6 รหัสแฟม-หมวดใหญ ใหลงหมายเลขรหัสหมวดใหญของหนังสือแตละฉบับที่งาน
สารบรรณกําหนด
6.7 รหัสแฟม-หมวดยอย ใหลงหมายเลขรหัสหมวดยอยของงานจัดเก็บฯ ที่ใหไวดวย
ดินสอ
6.8 กําหนดเวลาเก็บ
ใหลงระยะเวลา (ป พ.ศ.) ที่กําหนดไวในตราประทับ
6.9 หมายเหตุ
ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)
7. นําเอกสารที่ลงทะเบียนหนังสือเก็บแลวมาคัดแยกตามรหัสหมวดยอยที่ใหไว
8. นําเอกสารแตละหมวดยอยหรือรหัสชื่อแฟมเอกสารจัดเก็บเขาแฟมตามรหัสโดยเรียงลําดับ
วันที่ของเอกสารจากเลขนอยขึ้นไปหาเลขมากพรอมกับเรียงลําดับเดือนจากเดือนที่เกิดกอนขึ้นไปหา
เดือนที่เกิดทีหลังสุด ในกรณีที่แฟมนั้นมีเอกสารอยูบางแลวและมีเอกสารใหมมาใสเพิ่มเติมก็จะตอง
นําเอกสารทั้งใหมและเอกสารเกามาเรียงลําดับใหมทั้งหมด โดยยึดหลักการเรียงตามที่กลาวขางตน
แฟมใสเอกสาร ใชแฟมปกออนมีแถบยื่นตรงกลาง (กรณีตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก)ใหพิมพรหัสเอกสาร
พรอมชื่อแฟมเอกสาร และป พ.ศ. ของเอกสารติดที่แถบยื่นตรงกลางของแฟมหรือแฟมแข็งใหพิมพ
รหัสเอกสารพรอมชื่อแฟมเอกสารและป พ.ศ. ของเอกสารติดที่สันแฟม
9. จัดเก็บแฟมเอกสารใสตูตามบัตรคุมหนาตู
การเก็บเอกสารใสตูในกรณี ตู 4 ลิ้นชัก ปฏิบัติดังนี้
ก. ทําบัตรนําคั่นแตละหมวดใหญ
ข. ทําบัตรนํารองคั่นแตละหมวดยอย
ค. การจัดเรียงแฟมเอกสารใหเรียงในลิ้นชักเริ่มจากหมวดที่ 1,2,3 ตามลําดับ
(จากขางนอกไปยังขางใน)
10. ทําบัตรคุมตางๆ
- บัตรคุมหนาตู
- ก. บัตรนํา / ข. บัตรนํารอง

ก. บัตรนํา
Index Tabs
บัตรนํา

ข. บัตรนํารอง
Index Tabs

บัตรนํารอง

ก. บัตรนํา ใหเขียนชื่อหมวดใหญลงใน Index Tabs
ข. บัตรนํารอง ใหเขียนชื่อหมวดยอยลงใน Index Tabs
หมายเหตุ :- บัตรนําและบัตรนํารองในหมวดเดียวกันใหใช Index Tabs สีเดียวกัน
- บัตรยืม / แฟมยืม (แบบฟอรมแนบทาย)
บัตรยืม - ใหนําไปวางไวภายในลิ้นชักดานหนาสุดของลิ้นชักแตละลิ้นชัก
แฟมยืม - ใหนําไปวางไวภายในลิ้นชักดานหลังสุดของลิ้นชักแตละลิ้นชัก
11.
จัดทําบัตรคุมรายละเอียดเอกสารภายในแฟม โดยจะทําบัตรคุมเมื่อแฟมเอกสารมีเอกสาร
เต็มแฟมแลว (บัตรคุมฯ 1 ใบเจาะใสในแฟมแตละแฟมแลวรวบรวมสําเนาบัตรคุมฯ ทั้งหมดใสแฟมไว
ตางหาก โดยเรียงลําดับตั้งแตหมวดที่ 1 จนครบทุกหมวด)(แบบฟอรมแนบทาย)
วิธีการเขียนบัตรคุมรายละเอียดเอกสารภายในแฟม
11.1 แผนที่
ลงเลขลําดับที่ของบัตรคุมรายละเอียดเอกสารภายในแฟม
11.2 ชื่อแฟมเอกสาร ลงชื่อแฟมหรือชื่อเรื่องของแฟมเอกสารนั้น
11.3 รหัสแฟม
ลงรหัสหมวดยอย / ปของเอกสาร

11.4 งาน
11.5 หมวด
11.6 กอง
11.7 กรม
11.8 ลําดับที่
11.9 ชื่อเอกสาร

-

11.10 เลขที่หนังสือ
11.11 ลงวัน เดือน พ.ศ. 11.12 เลขที่รับหนังสือ 11.13 หมายเหตุ
-

ลงชื่อหนวยงานเจาของเอกสาร
ลงรหัสหมวดใหญของเอกสารแฟมนั้น
ลงชื่อกอง/คณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย
ลงชื่อสวนราชการตนสังกัดที่จัดทํา
ลงเลขลําดับที่ของหนังสือที่อยูภายในแฟมนั้น
ลงชื่อเรื่องของหนังสือแตละฉบับในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหอาน
แลวสรุปเรื่องยอ
ลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ
ลงวันที่ เดือน ป ของหนังสือแตละฉบับ
ลงเลขที่ทะเบียนรับมหาวิทยาลัยของหนังสือแตละฉบับ
ลงรหัสหมวดเอกสารที่งานสารบรรณกําหนดมา หรืออื่นๆ
(ถามี)

12. จัดทําบัญชีคุมแฟมเอกสาร (จัดเก็บที่ไหน) (แบบฟอรมแนบทาย)
วิธีการกรอกรายละเอียดลงในบัญชีคุมแฟมเอกสาร (จัดเก็บที่ไหน)
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

ลําดับที่
หมวดใหญ
หมวดยอย
ชื่อแฟมเอกสาร
จัดเก็บที่

-

ใหลงเลขลําดับที่ของแฟมเอกสาร
ใหลงเลขรหัสหมวดใหญของแฟมเอกสาร
ใหลงเลขรหัสหมวดยอยของแฟมเอกสาร
ใหลงชื่อแฟมหรือชื่อเรื่องของแฟมเอกสารนั้นๆ
ใหลงสถานที่ที่นําแฟมเอกสารไปเก็บไว
เชน จัดเก็บที่ตู 4 ลิ้นชัก ตูที่ 1
หรือ ตูไมบานเลื่อนหนาหองประชุม

***********************************************

การคนหา และการใหยืมเอกสาร
การคนหาและการใหยืมเอกสารที่สงเก็บแลวใหปฏิบัติ ดังนี้
1. ผูยืมจะตองแจงเจาหนาที่ที่รับผิดชอบจัดเก็บเอกสารใหทราบวาจะยืมเรื่องอะไร เลขที่หนังสือวัน
เดือน ปอะไร และตองการอะไร เชน สําเนา หรือตนฉบับ
2. เจาหนาที่คนหาเมื่อทราบเรื่อง เลขที่ วัน เดือน ป แลวรีบดําเนินการคนหาโดยคิดวาเรื่องนั้นอยูใน
หมวดหมูอะไร อยูในตู ลิ้นชักไหน โดยดูที่บัตรนําหนาตูเอกสาร
3. ดึงลิ้นชักออกมามองไปที่บัตรนําและบัตรนํารองซึ่งจะทําใหผูคนหาพบเอกสารที่ตองการแลวดึงแฟม
เอกสารนั้นขึ้นมาดําเนินการคนหาโดยรวดเร็ว
4. ในกรณีที่เอกสารเรื่องเดียวกันมีจํานวนหลายแฟมใหผูคนหาดูจากบัตรคุมรายละเอียดเอกสารภายใน
แฟมที่จัดทําไวแลว โดยไมตองเสียเวลาไปเปดเอกสารดูที่ละแผน
5. เมื่อพบเอกสารที่ผูยืมตองการแลวใหลงบันทึกรายการใน “บัตรยืม” ในกรณีที่ผูยืมขอยืมตนฉบับไป
ใหผูยืมลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานแลวนําบัตรยืมไปวางไวหนาแฟมเอกสารที่ผูยืมขอยืมเอกสารไป
เมื่อผูยืมนําเอกสารมาสงคืนใหเจาหนาที่รีบนําไปเก็บไวที่เดิม แลวนําบัตรยืมออกมาวางไวหนาลิ้นชัก
เหมือนเดิม
วิธีการกรอกรายละเอียดลงใน “ บัตรยืม” ดังนี้
5.1 ลําดับที่
- ลงเลขลําดับที่ของเรื่องที่ยืม
5.2 ชื่อเอกสาร
- ลงชื่อเรื่องของหนังสือแตละฉบับในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุป
เรื่องยอ
5.3 เลขที่หนังสือ
- ลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับที่ผูยืมขอยืมไป
5.4 ลงวันที่
- ลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับที่ผูยืมขอยืมไป
5.5 ยืมเมื่อ
- ลงวัน เดือน ปที่ผูยืมมายืมเอกสาร
5.6 ผูยืม
- ลงชื่อผูที่ขอยืมเอกสารไปใช ในกรณีที่ผูยืมขอยืมตนฉบับ
ใหผูยืมลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
5.7 หมายเหตุ
- ใหบันทึกวัน เดือน ป ที่ผูยืมนําเอกสารมาสงคืนหรือขอความอื่น
(ถามี)
6. ในกรณีที่ผูยืมขอยืมเอกสารไปทั้งแฟมใหลงบันทึกรายการยืมใน “ แฟมยืม” โดยใหผูยืมลงลาย
มือชื่อของผูยืมไวเปนหลักฐานแลวนําแฟมยืมไปวางแทนที่แฟมที่ถูกยืมไป เมื่อผูยืมนําแฟมเอกสารที่
ขอยืมไปมาสงคืนใหเจาหนาที่รีบนําไปเก็บไว ณ ที่เดิมแลวนําแฟมยืมมาวางไวหลังลิ้นชักเหมือนเดิม

วิธีการกรอกรายละเอียดใน “ แฟมยืม” ดังนี้
6.1 ลําดับที่
- ลงเลขลําดับที่ของเรื่องที่ยืม
6.2 ชื่อแฟมเอกสาร
- ลงชื่อเรื่องของแฟมเอกสารที่ถูกยืม
6.3 อยูในลิ้นชัก
- ลงเลขที่ลิ้นชักของแฟมเอกสารที่ถูกยืม
6.4 อยูในหมวด บัตรนํา
- ลงเลขรหัสหมวดของแฟมเอกสาร
6.5 ผูยืม
- ลงชื่อผูที่ขอยืมแฟมเอกสารไปใช ใหผูยืมลงลาย มือชื่อ
ไวเปนหลักฐาน
6.6 ยืมเมื่อ
- ลงวัน เดือน ป ที่ยืมแฟมเอกสารไป
6.7 จะสงคืนภายใน
- ลงวัน เดือน ป ที่ผูยืมจะสงแฟมเอกสารคืน
7. การลงบันทึกใน “แฟมสถิติการคนหา-ใหยืมเอกสาร” (แบบฟอรมแนบทาย) เปนการบันทึก
รายการในกรณีที่ผูขอยืมเอกสารขอสําเนา, สง Fax, ดูเรื่องเดิม ฯลฯ โดยจะรวบรวมเปนสถิติของงาน
เมื่อสิ้นปตอไป
วิธีการลงสถิติการคนหา-ใหยืมเอกสาร ดังนี้
7.1 ลําดับที่
- ใหลงเลขลําดับที่ของเรื่องที่ยืม
7.2 ชื่อเอกสาร - ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือแตละฉบับในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุป
เรื่องยอ
7.3 เลขที่หนังสือ - ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับและวัน เดือน ป ของหนังสือ
7.4 วันที่คน-ยืม - ใหลงวัน เดือน ป ที่คนหาหรือใหยืมเอกสาร
7.5 ผูขอคน-ยืม - ใหลงชื่อผูขอคน ผูขอยืมหรือชื่อหนวยงานในกรณีที่ผูขอยืมขอยืมตน
ฉบับใหผูขอยืมลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
7.6 หมายเหตุ - ใหเจาหนาที่คนหาลงวาผูยืมขออะไร เชน ขอสําเนา, ตนฉบับ, ใหสงFax
หรือดูเรื่องเดิม
ระยะเวลาในการใหยืมเอกสาร ประมาณ 1 สัปดาห
8. ในกรณีที่ผูยืมเอกสารไปใชไมสงเอกสารคืนภายในกําหนดระยะเวลาใหเจาหนาที่เก็บเอกสารสง “ใบ
เตือน” ไปยังผูที่ยืมเอกสาร
(แบบฟอรมแนบทาย)

วิธีการกรอกรายละเอียดใน “ ใบเตือน” ดังนี้
9.1 ถึง
- ใหลงชื่อผูที่ขอยืมเอกสารไปใช
9.2 กอง
- ใหลงชื่อหนวยงานของผูที่ยืมเอกสารไปใชปฏิบัติงานอยู
9.3 เรื่อง
- ใหเขียนชื่อเรื่องของเอกสารที่ขอยืมไปใช
9.4 ไปเมื่อวันที่
- ลงวัน เดือน ป ที่ผูยืมไดมาขอยืมเอกสารไป
9.5 จะสงคืนมาภายในวันที่ - ใหผูขอยืมเอกสารกรอกวัน เดือน ป ที่จะสงเอกสารคืน
9.6 คืนมาพรอมกับใบเตือนนี้แลว - ใหกาเครื่องหมายในกรณีที่ผูยืมไดสงเอกสารคืน
พรอมกับใบเตือน
9.7 คืนใหกับ
- ใหกาเครื่องหมายในกรณีที่ผูยืมไดสงเอกสารคืนให
เจาหนาที่ของงานจัดเก็บฯ (ใสชื่อของเจาหนาที่)
9.8 เมื่อวันที่
- ใหลงวัน เดือน ปที่ผูยืมสงเอกสารคืน
9.9 ลงชื่อผูยืม
- ใหผูยืมลงลายมือชื่อของตนเอง
9.10 ลงชื่อเจาหนาที่เก็บเอกสาร - ใหเจาหนาที่เก็บเอกสารลงลายมือชื่อ
9.11 วันที่
- ใหลงวัน เดือน ป ที่สงใบเตือนไปใหผูยืมเอกสาร

*******************************

อายุการเก็บเอกสาร
โดยปกติเอกสารทั่วไปใหเก็บไวไมนอยกวา 10 ป เวนแตเอกสารดังนี้
1. เอกสารที่เปนเรื่องธรรมดาสามัญไมมีความสําคัญและเปนเรื่องที่เกิดขึ้นเปนประจําเมื่อ
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ใหเก็บไวไมนอยกวา 1 ป
2. เอกสารที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลว และเปนคูสําเนา มีตนฉบับหรือตนเรื่องสามารถคนหาได
จากที่อื่น ใหเก็บไวไมนอยกวา 5 ป
3. เอกสารที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร ขนบธรรมเนียม ประเพณี สถิติ หลักฐาน หรือเรื่องที่ตอง
ใชสําหรับการศึกษาคนควา ใหเก็บไวเปนหลักฐานตลอดไปหรือตามที่หอจดหมายเหตุแหงชาติ
กําหนด
4 . เอกสารที่เปนหลักฐานทางอรรถคดี สํานวนของศาลหรือของเจาพนักงานสอบสวนหรือ
เอกสารอื่นที่มีกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนกําหนดไวแลวใหเปนไปตามกฎหมาย และ
ระเบียบแบบแผนนั้น
5. เอกสารที่ตองสงวนเปนความลับ ใหปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ วาดวยการรักษาความ
ปลอดภัยแหงชาติ

**************************************

การทําลายเอกสาร
ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นปปฏิทินใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บเอกสารดําเนินการสํารวจ
เอกสารที่ครบกําหนดอายุการเก็บ
ในปนั้นแลวจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลาย เสนอหัวหนาสวนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะ
กรรมการทําลายเอกสาร

ขั้นตอนการทําลายเอกสาร
1. สํารวจเอกสารที่ครบกําหนดอายุการเก็บปฏิบัติภายใน 60 วันหลังสิ้นปปฏิทิน (ม.ค.-ก.พ.)
ของทุกป
2. จัดทําบัญชีหนังสือขอทําลาย ประจําป พ.ศ………… (แบบฟอรมแนบทาย) โดยกรอกราย
ละเอียดดังนี้
2.1 ชื่อบัญชีหนังสือขอทําลาย ประจําป - ใหลงเลขป พ.ศ. ที่จัดทําบัญชี
2.2 กระทรวง ทบวง กรม กอง
- ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี
2.3 วันที่
- ใหลงวัน เดือน ปที่จัดทําบัญชี
2.4 แผนที่
- ใหลงเลขลําดับที่ของแผนบัญชี
2.5 ลําดับที่
- ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือ
2.6รหัสแฟม
- ลงหมายเลขรหัสหมวดหมูของแฟมเอกสารนั้น
2.7 ที่
- ลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ
2.8 ลงวันที่
- ลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ
2.9 เลขทะเบียนรับ
- ลงทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ
(เลขทะเบียนรับของมหาวิทยาลัย)
2.10 เรื่อง
- ลงชื่อเรื่องของหนังสือแตละฉบับในกรณีที่
ไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุปเรื่องยอ
2.11 การพิจารณา
- ใหคณะกรรมการทําลายเอกสารเปนผูกรอก
2.12 หมายเหตุ
- ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)

3. ทําบันทึกขอความขออนุมัติทําลายเอกสาร
พรอมแตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสาร
เสนอหัวหนาสวนราชการระดับกรม
4. คณะกรรมการทําลายเอกสาร ประกอบดวยประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกอยาง
นอย 2 คน โดยแตงตั้งขาราชการตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป
5. คณะกรรมการทําลายเอกสาร มีหนาที่ดังนี้
5.1 พิจารณาเอกสารที่จะขอทําลาย โดยดูจากบัญชีหนังสือขอทําลาย
5.2 ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาเอกสารเรื่องใดไมควรทําลายหรือควรจะขยาย
เวลาการเก็บไวใหลงความเห็นวาจะขยายเวลาการเก็บไวถึงเมื่อใดในชองการพิจารณาแลวใหแกไขอายุ
การเก็บหนังสือในตราประทับกําหนดเก็บหนังสือโดยใหประธานกรรมการทําลายเอกสารลงลายมือชื่อ
กํากับการแกไข
5.3 ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาใหทําลายไดใหกาเครื่องหมาย กากบาท (X)
ลงในชองพิจารณา
6. เสนอรายงานผลการพิจารณาพรอมทั้งทําบันทึกความเห็นแยงของคณะกรรมการ (ถามี)
เสนอตอหัวหนาสวนราชการระดับกรม
เพื่อพิจารณาสั่งการ
7. หัวหนาสวนราชการระดับกรมรับรายงานแลวพิจารณาสั่งการ ดังนี้
7.1 ถาเห็นวาเอกสารเรื่องใดยังไมสมควรทําลายสั่งการใหเก็บไวจนถึงเวลาการทําลาย
ในครั้งตอไป
7.2 ถาเห็นวาเอกสารเรื่องใดสมควรทําลายใหสงบัญชีหนังสือขอทําลายใหหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณา
เวนแต เอกสารประเภทใดที่ไดทําความตกลงกับหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร
แลวไมตองสงบัญชีหนังสือขอทําลายไปใหพิจารณา
8.หอจดหมายเหตุแหงชาติ พิจารณารายการในบัญชีหนังสือขอทําลาย ประจําป พ.ศ…… แลว
แจงใหสวนราชการเจาของเรื่อง ทราบดังนี้
8.1 ถาหอจดหมายเหตุแหงชาติ เห็นชอบใหแจงสวนราชการเจาของเรื่องทําลายเอกสารได
หาก หอจดหมายเหตุแหงชาติไมแจงใหทราบภายใน 60 วันนับจากวันที่ไดสงเรื่องใหหอจดหมายเหตุ
แหงชาติใหถือวาหอจดหมายเหตุแหงชาติ ไดเห็นชอบแลวใหสวนราชการเจาของเรื่องทําลายเอกสารได
8.2 ถาหอจดหมายเหตุแหงชาติ เห็นวาเอกสารฉบับใดควรจะขยายเวลาการเก็บไวหรือเก็บ
ไวตลอดไปใหแจงสวนราชการเจาของเรื่องนั้นทราบ
ทําการแกไขตามที่แจงมาหากเอกสารใดหอจด
หมายเหตุแหงชาติเห็นควรใหสงเอกสารไปเก็บไวที่หอจดหมายเหตุแหงชาติ ใหสวนราชการนั้นปฏิบัติ
ตาม

9. เมื่อรับหนังสือตอบจากหอจดหมายเหตุแหงชาติ อนุมัติใหทําลายเอกสารในสวนที่เหลือได
(ในสวนที่เหลือ หมายถึง ในกรณีที่หอจดหมายเหตุแหงชาติไดขอสงวนเอกสารไวบางสวน เมื่อหอ
จดหมายเหตุแหงชาติไดรับเอกสารที่ขอสงวนไวครบและถูกตองแลวจะอนุมัติใหทําลายเอกสารในสวนที่
เหลือ) ใหดําเนินการทําลายเอกสารโดยการ ฉีกเปนเศษกระดาษ ยอย หรือเผา ในกรณีที่ฉีกเปน
กระดาษหรือยอยเพื่อดําเนินการขายใหนําเงินจากการขายเศษกระดาษนั้นสงเขาเปนเงินรายไดแผนดิน
10. ทําบันทึกขอความรายงานผลการทําลายเอกสารเสนอหัวหนาสวนราชการระดับกรมเพื่อทราบ
*************************************

หนังสืออางอิง
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
2. เอกสารประกอบการบรรยาย “ระบบการจัดเก็บเอกสาร” ฝายพัฒนาระบบ
กองพัฒนาระบบงานและบริหาร สํานักงบประมาณ พ.ศ. 2526
3. คูมือ งานสารบรรณ โดยกองการเจาหนาที่และกองกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2523

****************************

การรับฝากเอกสารเขาเก็บในศูนยเก็บเอกสาร
1. ใหรหัสหนวยงานที่จะนําเอกสารมาฝากเก็บ เชน
- กรุงเทพมหานคร
รหัส 01
- จังหวัดกาญจนบุรี รหัส 02
- จังหวัดสุพรรณบุรี รหัส 03
- จังหวัดอยุธยา
รหัส 04 เปนตน
2. ใหเจาของเอกสารนําเอกสารที่จะมาฝากเก็บไวกับศูนยดําเนินการจัดเก็บเอกสารบรรจุลง
กลองโดยการเรียงลําดับเรื่อง และป พ.ศ.ของเอกสารใหเรียบรอย
3. ใหเจาของเอกสารทําบัญชีรายชื่อเอกสารที่อยูภายในกลองแตละกลองทั้งหมดที่นํามาฝากไวที่
ศูนยมีเรื่อง และป พ.ศ. อะไรบาง
4. ใหเจาของเอกสารนําบัญชีรายชื่อเอกสารที่อยูภายในกลองแตละกลอง 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 ปะ
ติดที่ขางกลอง ฉบับที่ 2 นําสงใหเจาหนาที่ของศูนยเก็บเอกสาร ฉบับที่ 3 เจาของเอกสารเก็บไวเอง
ตัวอยางบัญชีรายชื่อเอกสารภายในกลอง

1.1.1
1.1.2
1.2
1.3.1
1.3.2
1.4.1

01/2545/1
คารักษาพยาบาล
เงินชวยเหลือบุตร
เงินบําเหน็จ บํานาญ
เงินคาตอบแทน
เงินลวงเวลา
เงินเดือน คาจาง
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