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คำนำ 
 

เนื่องจากกรมคุมประพฤติ ได้ประกาศใช้คู่มือหลักเกณฑ์การปลดทำลายเอกสารของกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2552 มาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับปัจจุบัน
กรมคุมประพฤติมีภารกิจงานที่เพ่ิมขึ้น ทำให้ปริมาณเอกสาร และสำนวนคดีที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว สถานที่ในการจัดเก็บเอกสารคับแคบ ก่อให้เกิดความไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย กรมคุมประพฤติจึงได้ปรับปรุงคู่มือหลักเกณฑ์การปลดทำลายเอกสารของกรมคุมประพฤติขึ้นใหม่ เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานและภารกิจที่เพ่ิมข้ึน
และใช้เป็นคู่มือที่มีมาตรฐานเดียวกัน 

คณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์การปลดทำลายเอกสารของกรมคุมประพฤติ ได้ร่วมกันพิจารณาโดยใช้เอกสารอ้างอิง ดังต่อไปนี้ 
1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2548          

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
4. คู่มือหลักเกณฑ์การปลดทำลายเอกสารของกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2552 
คณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์การปลดทำลายเอกสารของกรมคุมประพฤติ ขอทำความเข้าใจคำว่า “ต้นเรื่อง” และ “รับเรื่อง” ดังนี้ 
“ต้นเรื่อง”  หมายความว่า  เจ้าของเรื่องที่จัดทำเอกสารขึ้น 
“รับเรื่อง”  หมายความว่า  หน่วยงานที่รับเอกสารมาดำเนินงาน 
- เอกสารที่กำหนดอายุการเก็บ “เก็บไว้ตลอดไป” เมื่อครบกำหนด 20 ปี ให้กรมคุมประพฤติจัดทำบัญชีส่งมอบหนังสือครบ 20 ปี ให้สำนักหอจดหมายเหตุ

แห่งชาติ กรมศิลปากร ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หากกรมคุมประพฤติประสงค์จะเก็บเอกสารไว้เอง
ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ข้อ 59 

- เอกสารบางรายการที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณาเห็นว่าเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ เมื่อเก็บรักษาไว้จนครบอายุที่กำหนด     
ให้ส่งมอบสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเพ่ือเก็บรักษาต่อไป 

กรมคุมประพฤติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือหลักเกณฑ์การปลดทำลายเอกสารของกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2563  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 

กรมคุมประพฤติ 
ธันวาคม 2563 

                                                                             
 



 
 

สารบัญ 
เรื่อง               หน้า 
 

หมวดที่ 1 การเงิน งบประมาณ              1 
หมวดที่ 2 คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ มติ พ.ร.บ. พ.ร.ก.  พ.ร.ฎ. กฎกระทรวง คู่มือ        15 
หมวดที่ 3 โต้ตอบ ขอความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์            18 
หมวดที่ 4 บริหารทั่วไป               20 
หมวดที่ 5 บริหารงานบุคคล              27 
หมวดที่ 6 ทุนศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน สัมมนา บรรยาย วิทยากร          46 
หมวดที่ 7 วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            49 
หมวดที่ 8 รายงาน สถิติ แบบสอบถาม             54 
หมวดที่ 9 แผน โครงการ วิจัย นโยบาย             56 
หมวดที่ 10 การสืบเสาะและพินิจ             58 
หมวดที่ 11  การควบคุมและสอดส่อง             65 
หมวดที่ 12  การตรวจพิสูจน์และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด         74 
หมวดที่ 13  อาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่าย           81 
หมวดที่ 14  งานสนับสนุนงานคุมประพฤติ (งานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทำผิด , งานบริการสังคม , งานสงเคราะห์ผู้กระทำผิด)    86 
หมวดที่ 15  การสงเคราะห์ภายหลังปล่อย            92 
หมวดที่ 16 งานบริการสังคมแทนค่าปรับ             94 
หมวดที่ 17 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกรมคุมประพฤติ          96 
หมวดที่ 18  นิติการ               101 
หมวดที่ 19  ทะเบียนคดี              105 

 
 



    
 

ภาคผนวก 
 

- คำสั่งกรมคุมประพฤติ ที่ 571/2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์การปลดทำลายเอกสารของกรมคุมประพฤติ 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ส่วนที่ 3 เรื่องการทำลาย  
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
- แบบบัญชีหนังสือขอทำลาย (ตามระเบียบ ข้อ 66) 
- หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1002/ว 45 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2530 เรื่อง เอกสารถูกปลวกทำลาย 
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0510/ว 69 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2533 เรื่อง การทำลายเอกสารเกี่ยวกับการเงิน 
- หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1214/ว 3507 ลงวันที่ 15 เมษายน 2538 เรื่อง ขอให้ส่วนราชการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

พ.ศ. 2526 อย่างเคร่งครัด 
- หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0105/ว 4668 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
- การแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ส่วนกลาง และหอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนภูมิภาค 

 
 
 
 
 
 
 



 
 



หนา้ที ่1 จาก 106

หมวดที่ ชื่อเรือ่ง เหตุผล หมายเหตุ
ต้นเรือ่ง รับเรือ่ง

1 การเงินงบประมาณ
1.1 ระเบยีบหลกัเกณฑ์เบกิจา่ยเงิน

1.1.1 ระเบยีบการเบกิจา่ยเงินจากคลัง การเกบ็รักษาเงิน
และการน าเงินส่งคลัง
1.1.2 ระเบยีบว่าด้วยเงินทดรองราชการ
1.1.3 ระเบยีบว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพยสิ์นที่มผู้ีบริจาคให้
ทางราชการ
1.1.4 ระเบยีบว่าด้วยการหกัเงินสะสม การเบกิจา่ยเงินสมทบ 
เงินชดเชย  และการส่งเงินเขา้กองทนุบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ
1.1.5 ระเบยีบว่าด้วยการขอรับและการจา่ยบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ
1.1.6 ระเบยีบว่าด้วยการเบกิจา่ยเงินเดือน เงินป ีบ าเหนจ็ บ านาญ
เงินประจ าต าแหนง่ เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกนั เกบ็ไว้จนกว่าจะมี เกบ็ไว้จนกว่าจะมี       ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
1.1.7 ระเบยีบว่าด้วยการจา่ยเงินเดือน ใหแ้กข่า้ราชการ การเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลง        งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
ซ่ึงออกจากราชการโดยค าส่ังลงโทษทางวินยั หรือค าส่ังใหอ้อก ขอ้ 57.6
จากราชการแล้วได้รับการพจิารณา ยกเลิก เพกิถอน 
หรือเปล่ียนแปลงค าส่ังเปน็อยา่งอื่น 
1.1.8 ระเบยีบว่าด้วยการจา่ยเงินชว่ยค่าครองชพีผู้รับเบี้ยหวัด
บ านาญ
1.1.9 ระเบยีบว่าด้วยลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ
1.1.10 ระเบยีบว่าด้วยการเล่ือนขั้นลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ

ตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสาร
หมวด 1

การเงนิ  งบประมาณ
ก าหนดอายกุารเก็บ



หนา้ที ่2 จาก 106

หมวดที่ ชื่อเรือ่ง เหตุผล หมายเหตุ
ต้นเรือ่ง รับเรือ่ง

1.1.11 ระเบยีบว่าด้วยบ าเหนจ็ลูกจา้ง
1.1.12  ระเบยีบว่าด้วยวิธีการเบกิจา่ยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล
1.1.13 ระเบยีบว่าด้วยวิธีการเบกิจา่ยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาบตุร
1.1.14 ระเบยีบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกบัการเบกิจา่ยเงินค่าเชา่บา้นขา้ราชการ
1.1.15 ระเบยีบว่าด้วยการเบกิจา่ยเงินค่าตอบแทน การปฏบิติังานนอกเวลาราชการ
1.1.16 ระเบยีบว่าด้วยการจา่ยเงินรางวัลเจา้หนา้ที่
1.1.17 ระเบยีบว่าด้วยการจา่ยเงินค่าตอบแทนการสอบ
1.1.18 ระเบยีบว่าด้วยการจา่ยเงินค่าสมนาคุณกรรมการสอบสวน
ทางวินยัขา้ราชการ
1.1.19 ระเบยีบว่าด้วยการเบกิจา่ยเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราว
ของขา้ราชการและลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ เกบ็ไว้จนกว่าจะมี เกบ็ไว้จนกว่าจะมี       ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
1.1.20 หลักเกณฑ์การเบกิจา่ยค่าตอบแทนคณะกรรมการ การเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลง        งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
ตรวจการจา้งและผู้ควบคุมงานกอ่สร้าง ขอ้ 57.6
1.1.21 ระเบยีบว่าด้วยการเบกิจา่ยค่าใชจ้า่ยในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ
1.1.22 ระเบยีบว่าด้วยการเบกิค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ
1.1.23 ระเบยีบว่าด้วยการจา่ยเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ
1.1.24 ระเบยีบว่าด้วยค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม การจดังาน 
และการประชมุระหว่างประเทศ
1.1.25 ระเบยีบเกี่ยวกบัการเบกิจา่ยเงินค่าสาธารณูปโภค
1.1.26 ระเบยีบว่าด้วยเงินอดุหนนุ

ก าหนดอายกุารเก็บ



หนา้ที ่3 จาก 106

หมวดที่ ชื่อเรือ่ง เหตุผล หมายเหตุ
ต้นเรือ่ง รับเรือ่ง

1.1.27 ระเบยีบเกี่ยวกบัเงินดอกเบี้ยเงินกลาง

1.1.28 ระเบยีบและวิธีปฏบิติัในการเบกิจา่ยเงินในระบบ GFMIS

- KTB Corporate online

- Electronic Data Capture : EDC

- QR code เกบ็ไว้จนกว่าจะมี เกบ็ไว้จนกว่าจะมี       ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

1.1.29 ระเบยีบการเบกิจา่ยเงินเกี่ยวกบัภารกจิของกรมคุมประพฤติ การเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลง        งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

ตามขอ้ตกลง กบักรมบญัชกีลาง ขอ้ 57.6

1.1.30 ระเบยีบ / แนวทางการเบกิจา่ยค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ 

1.2 เงินเดอืนค่าจา้งประจ า
1.2.1 ส่งรายละเอยีดประกอบการถอนเงิน (ATM) 1. กรณี สตง.ไมต่รวจสอบ
1.2.2 รายละเอยีดเงินเดือนขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า เอกสารทางการเงินใหเ้กบ็ไว้
1.2.3 บญัชถีอืจา่ย ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี
     1.2.3 (1) การอนมุติับญัชถีอืจา่ยเงินเดือนขา้ราชการ
                      ประจ าปี
     1.2.3 (2) การอนมุติับญัชถีอืจา่ยค่าจา้งประจ าปี            เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า          เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า       ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย2. กรณี สตง. ตรวจสอบ

     1.2.3 (3) การอนมุติับญัชถีอืจา่ยเบี้ยกนัดาร   10 ปี 10 ปี        งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 เอกสารทางการเงินเสร็จส้ิน

     1.2.3 (4) การอนมุติับญัชถีอืจา่ยเงินเดือนเพิ่มเติม ขอ้ 57 วรรคแรก และ ขอ้ 57.6 แล้วไม่มีปัญหาและไม่มีความ

                      (ปรับพอก) จ าเป็นต้องใช้ให้เก็บต่อไปไม่

1.2.4 ส าเนาฎกีาเงินเดือน ค่าเชา่บา้น กบข. กสจ. น้อยกวา่ 5 ปีแต่รวมกันไม่เกิน

           ค่าจา้งประจ า 10 ปี
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1.2.5 น าส่งเงิน กบข., กสจ.
1.2.6 น าเงินเบกิเกนิส่งคืน            เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า            เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า       ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย1. กรณี สตง.ไม่ตรวจสอบ

1.2.7 แบบ 1, แบบ 2   10 ปี   10 ปี        งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 เอกสารทางการเงินให้เก็บไว้

1.2.8 บ าเหนจ็ บ านาญ การขอรับเงิน กบข. กสจ. ขอ้ 57 วรรคแรก และ ขอ้ 57.6 ไม่น้อยกวา่ 10 ปี

2.กรณี สตง. ตรวจสอบเอกสาร

ทางการเงินเสร็จส้ินแล้วไม่มี

ปัญหาและไม่มีความจ าเป็น

ต้องใช้ให้เก็บต่อไปไม่น้อยกวา่

5 ปี แต่รวมกันไม่เกิน 10 ปี

1.2.9 บตัรตรวจจา่ยเงินเดือน/ค่าจา้งประจ า เกบ็ไว้ในแฟมูประวัติ เกบ็ไว้ในแฟมูประวัติ     ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
และท าลายพร้อมแฟมู และท าลายพร้อมแฟมู        งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

ประวัติ ประวัติ ขอ้ 57.2

1.3 ค่าจา้งชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.3.1 รายละเอยีดแจง้เงินเดือนลูกจา้งชั่วคราว
          พนกังานราชการ
1.3.2 รายละเอยีดขอรับการสนบัสนนุเงินลูกจา้งชั่วคราว            เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า          เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า     ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
          พนกังานราชการ   10 ปี 10 ปี        งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
1.3.3 การรับส่งเงินนอกงบประมาณ       ขอ้ 57 วรรคแรก และ ขอ้ 57.6
1.3.4 การเบกิจา่ยเงินกู้จากต่างประเทศ
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1.4 ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ
1.4.1 เบกิเงินค่าใชส้อย รวมทั้งส าเนาเอกสารการจดัซ้ือ

     1.4.1 (1) ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ จดัจา้งพัสดุของกรมฯ

     1.4.1 (2) การขออนมุติัติดต้ังเคร่ืองสาธารณูปโภค
     1.4.1 (3) ค่าใชส้อยอื่น ๆ 1. กรณี สตง.ไม่ตรวจสอบ

1.4.2 เบกิค่าตอบแทนต่าง ๆ เอกสารทางการเงินให้เก็บไว้

     1.4.2 (1) เบกิค่าตอบแทนในการปฏบิติัราชการนอกเวลา ไม่น้อยกวา่ 10 ปี

     1.4.2 (2) เบกิค่าเชา่บา้น
     1.4.2 (3) สัญญาค่าเชา่บา้น 2. กรณี สตง. ตรวจสอบเอกสาร

     1.4.2 (4) เบกิค่าเชา่อาคารสถานที่       ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยทางการเงินเสร็จส้ินแล้วไม่มี

     1.4.2 (5) เบกิค่าตอบแทนแพทย์      เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี        งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 ปัญหาและไม่มีความจ าเป็น

     1.4.2 (6) เบกิค่าตอบแทนการท าคดีของ อ.ส.ค. ขอ้ 57 วรรคแรก และ ขอ้ 57.6 ต้องใช้ให้เก็บต่อไปไม่น้อยกวา่

     1.4.2 (7) เบกิเงินรางวัลกรรมการสอบ 5 ปี แต่รวมกันไม่เกิน 10 ปี

                      (กรณีขา้ราชการ)
     1.4.2 (8) เบกิเงินรางวัลกรรมการสอบ 
                     (กรณีลูกจา้งประจ า พนกังานราชการ)
     1.4.2 (9) เบกิเงินค่าตอบแทนกรรมการผู้อา่นตรวจ
                      และประเมนิผลงานวิชาการ
     1.4.2 (10) เบกิค่าตอบแทนรางวัลกรรมการตัดสิน
                       การประกวดผลงาน
     1.4.2(11) ค่าตอบแทนอื่น ๆ 
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1.4.3 เบกิค่าวัสดุต่าง ๆ 
     1.4.3 (1) เบกิค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง
     1.4.3 (2) เบกิค่าน้ าด่ืม
     1.4.3 (3) เบกิค่าหนงัสือพมิพ์
     1.4.3 (4) เบกิค่าซ้ือฟลิมแ์ละล้างอดัขยายภาพ
     1.4.3 (5) เบกิค่าวัสดุประชาสัมพนัธ์
     1.4.3 (6) เบกิค่าวัสดุส านกังาน
1.4.4 เบกิค่าอบรม  ประชมุ  สัมมนา 1. กรณี สตง.ไม่ตรวจสอบ

1.4.5 เบกิค่าเบี้ยเล้ียงพยาน เอกสารทางการเงินให้เก็บไว้

     1.4.5 (1) ทะเบยีนคุมค่าเบี้ยเล้ียงพยาน ไม่น้อยกวา่ 10 ปี

1.4.6 เบกิค่าตรวจปสัสาวะ       ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
1.5 ค่าสาธารณปูโภค      เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี  เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี        งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 2. กรณี สตง. ตรวจสอบเอกสาร

1.5.1 เบกิค่าโทรศัพท์ ขอ้ 57 วรรคแรก และ ขอ้ 57.6 ทางการเงินเสร็จส้ินแล้วไม่มี

1.5.2 เบกิค่าไปรษณีย์ ปัญหาและไม่มีความจ าเป็น

     1.5.2 (1) เบกิค่าไปรษณีย์ ต้องใช้ให้เก็บต่อไปไม่น้อยกวา่

     1.5.2 (2) บริการธุรกจิตอบรับ/ไปรษณีย์ 5 ปี แต่รวมกันไม่เกิน 10 ปี

1.5.3 เบกิค่าน้ าประปา
1.5.4 เบกิค่าไฟฟาู

1.6 ครุภณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
1.6.1 ใบกนัเงินค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง
1.6.2 เบกิค่าครุภณัฑ์ 
1.6.3. เบกิค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง
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1.7 เงินอุดหนุน
1.7.1 เงินอดุหนนุ   เงินวิจยั 

1.8 รายจา่ยอ่ืน ๆ 1. กรณี สตง.ไม่ตรวจสอบ

1.8.1 การเบกิค่าอบรม  ประชมุเชงิปฏบิติัการ  สัมมนา เอกสารทางการเงินให้เก็บไว้

          (กรณีมไิด้เบกิในหมวดใชส้อย) ไม่น้อยกวา่ 10 ปี

1.9 งบกลาง
1.9.1 ค่ารักษาพยาบาล       ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย2. กรณี สตง. ตรวจสอบเอกสาร

1.9.2 ค่าการศึกษาบตุร    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี        งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 ทางการเงินเสร็จส้ินแล้วไม่มี

1.10 การเงินทั่วไป ขอ้ 57 วรรคแรก และ ขอ้ 57.6 ปัญหาและไม่มีความจ าเป็น

1.10.1 รายงานการเงิน ต้องใช้ให้เก็บต่อไปไม่น้อยกวา่

     1.10.1 (1) รายงานการเงินประจ าเดือน 5 ปี แต่รวมกันไม่เกิน 10 ปี

     1.10.1 (2) รายงานงบเดือน (ใบส าคัญจา่ย)
     1.10.1 (3) รายงานการเงินประจ าปใีนระบบ GFMIS
1.10.2 รายงานการเงินประจ างวด
1.10.3 รายงานค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ

1.10.4 รายงานมาตรการประหยดั เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี       ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ(ฉบับที่2) พ.ศ.2548 ข้อ 57.5
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1.10.5 ส่งรายละเอยีดหกัภาษ ีณ ที่จา่ย 1. กรณี สตง.ไม่ตรวจสอบ

1.10.6 เงินยมืทดรองราชการ เงินที่ยมืราชการ เอกสารทางการเงินให้เก็บไว้

1.10.7 ใบแจง้ยอดเงินโอนจากคลัง ไม่น้อยกวา่ 10 ปี

1.10.8 ใบมอบฉนัทะรับเงินแทน
1.10.9 สัญญายมืเงิน       ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย2. กรณี สตง. ตรวจสอบเอกสาร

1.10.10 ชื่อผู้เบกิและผู้เบกิแทน     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี        งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 ทางการเงินเสร็จส้ินแล้วไม่มี

1.10.11 ใบส าคัญรับเงิน (บค.), ใบส าคัญคู่จา่ย (บจ.) ขอ้ 57 วรรคแรก และ ขอ้ 57.6 ปัญหาและไม่มีความจ าเป็น

1.10.12 ถอนฎกีาเงินงบประมาณ ต้องใช้ให้เก็บต่อไปไม่น้อยกวา่

1.10.13 ถอนฎกีาเงินนอกงบประมาณ 5 ปี แต่รวมกันไม่เกิน 10 ปี

1.10.14 ถอนดอกเบี้ยฯ
1.10.15 การโอนสิทธิ์รับเงินแทน

1.10.16 ขอเปดิบญัชธีนาคาร เกบ็ไว้จนกว่าจะมกีาร เกบ็ไว้จนกว่าจะมกีาร
เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง

1. กรณี สตง.ไม่ตรวจสอบ

เอกสารทางการเงินให้เก็บไว้

ไม่น้อยกวา่ 10 ปี

2. กรณี สตง. ตรวจสอบเอกสาร

1.10.17 ใบเสร็จรับเงินและการยกเลิกใบเสร็จ    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี  เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี       ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยทางการเงินเสร็จส้ินแล้วไม่มี

1.10.18 งบเดือนเงินกนัไว้เบกิเหล่ือมปี        งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 ปัญหาและไม่มีความจ าเป็น

ขอ้ 57 วรรคแรก และ ขอ้ 57.6 ต้องใช้ให้เก็บต่อไปไม่น้อยกวา่

5 ปี แต่รวมกันไม่เกิน 10 ปี
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1.10.19 หนงัสือรับรองสิทธิ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี       ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
     งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548

ขอ้ 57.5 
1.10.20 งบเดือนเงินรายได้แผ่นดินน าส่งคลัง 1. กรณี สตง.ไม่ตรวจสอบ

1.10.21 ใบโอน เอกสารทางการเงินให้เก็บไว้

1.10.22 ส าเนาใบ Pay-in-slip ไม่น้อยกวา่ 10 ปี

     1.10.22 (1) เบกิเกนิส่งคืน       ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย2. กรณี สตง. ตรวจสอบเอกสาร

     1.10.22 (2) รายได้แผ่นดิน     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี        งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 ทางการเงินเสร็จส้ินแล้วไม่มี

     1.10.22 (3) เงินฝากคลัง ขอ้ 57 วรรคแรก และ ขอ้ 57.6 ปัญหาและไม่มีความจ าเป็น

1.10.23 สมดุคู่ฝากเงิน ต้องใช้ให้เก็บต่อไปไม่น้อยกวา่

1.10.24 ต้นขั้วเชค็ 5 ปี แต่รวมกันไม่เกิน 10 ปี

1.10.25 หลักฐานการเบกิจา่ยเงินรางวัลประจ าปี

 1.11 เงินรายได้ 1. กรณี สตง.ไม่ตรวจสอบ

1.11.1 เงินรายได้แผ่นดินน าส่งคลัง       ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยเอกสารทางการเงินให้เก็บไว้

     1.11.1 (1) รายงานรายได้แผ่นดินต่อส านกังบประมาณ     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี        งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 ไม่น้อยกวา่ 10 ปี

     1.11.1 (2) รายงานรายได้แผ่นดินต่อกรมบญัชกีลาง ขอ้ 57 วรรคแรก และ ขอ้ 57.6 2. กรณี สตง. ตรวจสอบเอกสาร

ทางการเงินเสร็จส้ินแล้วไม่มี

ปัญหาและไม่มีความจ าเป็น

ต้องใช้ให้เก็บต่อไปไม่น้อยกวา่

5 ปี แต่รวมกันไม่เกิน 10 ปี
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1.12 งานบญัชี
1.12.1 แนวทางการจดัท าบญัชแีละบนัทกึบญัชี เกบ็ไว้จนกว่าจะมกีาร เกบ็ไว้จนกว่าจะมกีาร

เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง

1.12.2 การตรวจสอบบญัชแีละการตรวจสอบการเงิน/สตง.
     1.12.2 (1) รายงานผลการตรวจสอบภายใน
     1.12.2 (2) รายงานผลการติดตามการจดัซ้ือจดัจา้ง 1. กรณี สตง.ไม่ตรวจสอบ

     1.12.3 (3) รายงานผลการตรวจสอบของ สตง. เอกสารทางการเงินให้เก็บไว้

ไม่น้อยกวา่ 10 ปี

      ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี  เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี        งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 2. กรณี สตง. ตรวจสอบเอกสาร

1.12.3 สมดุทะเบยีนคุมบญัชฝุีายการคลัง ขอ้ 57 วรรคแรก และ ขอ้ 57.6 ทางการเงินเสร็จส้ินแล้วไม่มี

     1.12.3 (1) บญัชเีงินสด ปัญหาและไม่มีความจ าเป็น

     1.12.3 (2) บญัชเีงินฝากธนาคาร ต้องใช้ให้เก็บต่อไปไม่น้อยกวา่

     1.12.3 (3) บญัชแียกประเภท 5 ปี แต่รวมกันไม่เกิน 10 ปี

     1.12.3 (4) ทะเบยีนคุมสมดุบญัชแียกประเภท
     1.12.3 (5) ทะเบยีนคุมสมดุบญัชเีงินฝาก
     1.12.3 (6) ทะเบยีนคุมอื่น ๆ

ก าหนดอายกุารเก็บ
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1.12.4 สมดุทะเบยีนคุมบญัชขีองส านกังานฯ
1.12.5 ใบแจง้การเครดิตบญัชี
     1.12.5 (1) ใบแจง้การเครดิตบญัช ี เงินงบประมาณ
     1.12.5 (2) ใบแจง้การเครดิตบญัช ี เงินนอกงบประมาณ
1.12.6 รายละเอยีดเงินทดรองจย่
1.12.7 ใบเสร็จรับเงินประกนัสังคม     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี 1. กรณี สตง.ไม่ตรวจสอบ

1.12.8 งบเทยีบยอดเงินฝากธนาคาร เอกสารทางการเงินให้เก็บไว้

1.12.9 สมดุรายวันส าหรับเอกสารผ่านรายการในระบบ ไม่น้อยกวา่ 10 ปี

             GFMIS       ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
1.12.10 เอกสารแบบขอเบกิเงินในระบบ  GFMIS        งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 2. กรณี สตง. ตรวจสอบเอกสาร

แบบ ขบ,ขจ, บส.,บช,นส, ผข, ฯลฯ ขอ้ 57 วรรคแรก 57.3  และ ขอ้ 57.6 ทางการเงินเสร็จส้ินแล้วไม่มี

1.12.11 รายงานบญัชแียกประเภท  ในระบบ  GFMIS ปัญหาและไม่มีความจ าเป็น

ต้องใช้ให้เก็บต่อไปไม่น้อยกวา่

1.13 การมอบอ านาจในการอนุมตัเิงิน 5 ปี แต่รวมกันไม่เกิน 10 ปี

1.13.1 ผู้มอี านาจเบกิ - จา่ยเงินธนาคาร

1.14 ระเบยีบแนวทางหลกัเกณฑ์การบริหารงบประมาณ เกบ็ไว้จนกว่าจะมกีาร
1.14.1 ระเบยีบการบริหารงบประมาณ เปล่ียนแปลง
1.14.2 แนวทางการจดัท าขอ้มลูชี้แจงคณะกรรมาธิการ เกบ็ไว้ตลอดไป
            วิสามญังบประมาณรายจา่ยประจ าปี

ก าหนดอายกุารเก็บ
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1.15 งบประมาณ
1.15.1 การจดัท าค าขอต้ังงบประมาณ
     1.15.1 (1) ค าขอต้ังกรอบครุภณัฑ์ เกบ็ไว้จนกว่าจะมี เกบ็ไว้จนกว่าจะมี

การเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลง
     1.15.1 (2) ค าขอต้ังงบประมาณประจ าปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี        ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

  งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
ขอ้ 57.5

1.15.2 การจดัสรรงบประมาณ
     1.15.2 (1) แจง้โอนยอดเงินประจ างวด 1. กรณี สตง.ไม่ตรวจสอบ

     1.15.2 (2) การยนืยนัยอดเงินงบประมาณรายจา่ย       ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยเอกสารทางการเงินให้เก็บไว้

     1.15.2 (3) รายงานยอดเงินกนัไว้เบกิเหล่ือมปี     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี  เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี        งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 ไม่น้อยกวา่ 10 ปี

     1.15.2 (4) รายงานส าเนาการใชจ้า่ยเงินในระบบ GFMIS ขอ้ 57 วรรคแรก และ ขอ้ 57.6 2. กรณี สตง. ตรวจสอบเอกสาร

ทางการเงินเสร็จส้ินแล้วไม่มี

ปัญหาและไม่มีความจ าเป็น

ต้องใช้ให้เก็บต่อไปไม่น้อยกวา่

5 ปี แต่รวมกันไม่เกิน 10 ปี

1.15.3 ขอ้มลูชี้แจงคณะกรรมาธิการ      เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี     ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
1.15.4 การขอแปรญตัติงบประมาณ  งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57.5

ก าหนดอายกุารเก็บ
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1.15.5 การด าเนนิงานเกี่ยวกบัเงินนอกงบประมาณ      เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี       ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย1. กรณี สตง.ไม่ตรวจสอบ

1.15.6 รายงานการเงินประจ างวด        งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 เอกสารทางการเงินให้เก็บไว้

ขอ้ 57 วรรคแรก และ ขอ้ 57.6 ไม่น้อยกวา่ 10 ปี

2. กรณี สตง. ตรวจสอบเอกสาร

ทางการเงินเสร็จส้ินแล้วไม่มี

ปัญหาและไม่มีความจ าเป็น

ต้องใช้ให้เก็บต่อไปไม่น้อยกวา่

5 ปี แต่รวมกันไม่เกิน 10 ปี

1.16 เงินกองทนุกรมคุมประพฤติ
1.16.1 สมดุทะเบยีนคุมบญัชี
     1.16.1 (1) บญัชเีงินสด
     1.16.1 (2) บญัชเีงินฝากธนาคาร       ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
     1.16.1 (3) บญัชแียกประเภท      เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี  เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี        งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
1.16.2 ใบเสร็จรับเงิน ขอ้ 57 วรรคแรก 
1.16.3 สมดุทะเบยีนคุมใบเสร็จรับเงิน
1.16.4 สมดุคู่ฝากเงิน

                                    

ก าหนดอายกุารเก็บ
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1.16.5 แฟมูต่าง ๆ 
     1.16.5 (1) แฟมูลูกหนี้เงินกองทนุฯ 1. กรณี สตง.ไม่ตรวจสอบ

     1.16.5 (2) แฟมูค่าใชจ้า่ยเงินกองทนุฯ เอกสารทางการเงินให้เก็บไว้

     1.16.5 (3) แฟมูเงินสมทบเขา้กองทนุฯ      เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี  เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี       ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยไม่น้อยกวา่ 10 ปี

     1.16.5 (4) แฟมูค่าบ ารุงร้านอาหารภายในกรม        งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
     1.16.5 (5) แฟมูรับช าระหนี้ลูกหนี้เงินกองทนุ ขอ้ 57 วรรคแรก 2. กรณี สตง. ตรวจสอบเอกสาร

1.16.6 รายงานเงินกองทนุประจ าเดือน / ประจ าป ี ทางการเงินเสร็จส้ินแล้วไม่มี

ปัญหาและไม่มีความจ าเป็น

ต้องใช้ให้เก็บต่อไปไม่น้อยกวา่

5 ปี แต่รวมกันไม่เกิน 10 ปี

ก าหนดอายกุารเก็บ
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2 ค าสั่ง  ระเบยีบ ประกาศ มต ิ พ.ร.บ. พ.ร.ก. พ.ร.ฎ 
กฎกระทรวง คู่มอื

2.1 ค าสั่ง 
2.1.1 ค าส่ังกระทรวงยติุธรรม
2.1.2 ค าส่ังกรมคุมประพฤติ
2.1.3 ค าส่ัง ส านกังานคุมประพฤติ
2.1.4 ค าส่ังคณะกรรมการฟื้นฟฯู เกบ็ไว้ตลอดไป เกบ็ไมน่อ้ยกว่าไว้ 1 ปี      ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
2.1.5 ค าส่ังคณะอนกุรรมการฟื้นฟฯู      งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
2.1.6 ค าส่ังศูนยฟ์ื้นฟฯู ขอ้ 57.3 และขอ้ 57.5
2.1.7 ค าส่ังคณะกรรมการคุมประพฤติ
2.1.8 ค าส่ังอื่น ๆ 

2.2 ระเบยีบ
2.2.1 ระเบยีบกระทรวงยติุธรรม
2.2.2 ระเบยีบกรมคุมประพฤติ
2.2.3 ระเบยีบคณะกรรมการฟื้นฟฯู เกบ็ไว้ตลอดไป เกบ็ไว้จนกว่าจะมกีาร      ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
2.2.4 ระเบยีบคณะกรรมการคุมประพฤาติ เปล่ียนแปลง      งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
2.2.5 ระเบยีบกอง / ส านกังานคุมประพฤติ ขอ้ 57.3
2.2.6 ระเบยีบอื่น ๆ 

ตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสาร
หมวด 2

ค าสั่ง  ระเบียบ  ประกาศ  มต ิ พ.ร.บ.  พ.ร.ก.  พ.ร.ฎ.  กฎกระทรวง  คู่มอื
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2.3 ประกาศ
2.3.1 ประกาศกระทรวงยติุธรรม
2.3.2 ประกาศกรมคุมประพฤติ
2.3.3 ประกาศคณะกรรมการฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เกบ็ไว้ตลอดไป เกบ็ไว้จนกว่าจะมกีาร      ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
2.3.4 ประกาศคณะกรรมการคุมประพฤติ เปล่ียนแปลง      งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
2.3.5 ประกาศอื่น ๆ ขอ้ 57.3

2.4 มติ
2.4.1 มติ ค.ร.ม.
2.4.2 มติทั่วไป

2.5 พ.ร.บ. พ.ร.ก. พ.ร.ฎ 
2.5.1 พ.ร.บ.      ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
2.5.2 พ.ร.ก. เกบ็ไว้ตลอดไป เกบ็ไว้จนกว่าจะมกีาร      งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
2.5.3 พ.ร.ฎ. เปล่ียนแปลง ขอ้ 57.3
2.5.4 กฎกระทรวง
2.5.5 กฎ ก.พ.
2.5.6 ขอ้บงัคับ / ขอ้ก าหนด

ก าหนดอายกุารเก็บ
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2.6 คู่มอืการปฏบิตังิาน

2.6.1 คู่มอืการปฏบิติังานของกรมคุมประพฤติ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี      ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
2.6.2 คู่มอืการปฏบิติังานของหนว่ยงานภายนอก      งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
2.6.3  เอกสารวิชาการ ขอ้ 57 วรรคแรก 

2.7 อ่ืน ๆ 
2.7.1 มาตรฐานงาน
2.7.2 แนวปฏบิติั / ขอ้หารือ / ผลการตีความขอ้กฎหมาย เกบ็ไว้ตลอดไป เกบ็ไว้จนกว่าจะมกีาร      ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
2.7.3 ขอ้ตกลง เปล่ียนแปลง      งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57.3

ก าหนดอายกุารเก็บ
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3 โตต้อบ ขอความร่วมมอื ประชาสมัพันธ์
3.1 โตต้อบ

3.1.1 ส าเนาส่งออก
     3.1.1 (1) ส าเนาส่งออกทั่วไป (เรียงเลขตามที่ส่งออก) เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี

     3.1.1 (2) ส าเนาหนงัสือเวียนของกอง เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี      ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วย

     งานสารบรรณ(ฉบับที่2) พ.ศ.2548 

     3.1.1 (3) สมดุทะเบยีนรับ-ส่งเอกสาร เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี ข้อ 57.4 และ 57.5

3.2 ขอความร่วมมอืทั่วไป
3.2.1 ขอความร่วมมอืจากหนว่ยงานภายใน
3.2.2 ขอความร่วมมอืจากหนว่ยงานภายนอก

     ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
3.3 ขา่วสาร ประชาสมัพันธ์  เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี  เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี      งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

3.3.1 ขา่วต่าง ๆ ขอ้ 57.5
     3.3.1 (1)  ขา่วกรมคุมประพฤติ
     3.3.1 (2)  ขา่วอื่น ๆ 

ตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสาร
หมวด 3

โตต้อบ ขอความรว่มมอื ประชาสัมพันธ์
ก าหนดอายกุารเก็บ



หนา้ที ่19 จาก 106

หมวดที่ ชื่อเรือ่ง เหตุผล หมายเหตุ
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3.3.2 ประชาสัมพนัธ์ 
     3.3.2 (1) ขออนมุติัผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ประเภทต่าง ๆ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี -

     3.3.2 (2) ส่ือประชาสัมพนัธ์  เกบ็ไว้ตลอดไปหรือจน เก็บไวจ้นกวา่จะมีการ      ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
 กว่าจะมกีารเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลงหรือเส่ือมสภาพ      งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57.4 และ 57.5
     3.3.2 (3) ภาพกจิกรรมประชาสัมพนัธ์ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี

(ส่งมอบส านกัหอจดหมาย
เหตุแหง่ชาติ กรมศิลปากร)

3.3.3 วารสาร/หนงัสือ/จลุสาร
     3.3.3 (1) วารสาร/หนงัสือ/จลุสาร ของกรมคุมประพฤติ เกบ็ไว้ตลอดไป เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี

     ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
     3.3.3 (2) วารสาร/หนงัสือ/จลุสารทางวิชาการของ - เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี      งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
                    หนว่ยงานอื่น ขอ้  57.3  และ 57.5
     3.3.3 (3)วารสาร/หนงัสือ/จลุสารทั่วไปของหนว่ยงานอื่น - เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี

3.4 หนังสอืเวยีน
3.4.1 เวียนภายใน เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี      ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
3.4.2 เวียนภายนอก      งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57.4  และ 57.5

ก าหนดอายกุารเก็บ
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4 บริหารทั่วไป
4.1 การแบง่สว่นราชการหน้าที่ความรับผิดชอบ เกบ็ไว้จนกว่าจะมกีาร      ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

     4.1.1 การแบง่ส่วนราชการหนา้ที่ความรับผิดชอบ เกบ็ไว้ตลอดไป เปล่ียนแปลง      งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
     4.1.2 การก าหนดเลขที่หนงัสือออก เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี ขอ้ 57.3 และ 57.4

4.2 การมอบหมายปฏบิตัริาชการ รักษาราชการแทน
     4.2.1 รักษาราชการแทน 
     4.2.2 ปฏบิติัราชการแทน
     4.2.3 มอบหมายใหป้ฏบิติังานต่าง ๆ  เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี  เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี      ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
          4.2.3 (1) มอบหมายใหป้ฏบิติังาน      งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
          4.2.3 (2) เอกสารประกอบการรับส่งงานในหนา้ที่ ขอ้ 57 วรรคแรก และ 57.4
                        ราชการในต าแหนง่

4.3 การแตง่ตั้งคณะกรรมการตา่ง ๆ
     4.3.1 กรรมการภายใน เกบ็ไว้ตลอดไป เกบ็ไว้จนกว่าจะเสร็จ      ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
     4.3.2 กรรมการภายนอก ภารกจิหรือมกีาร      งานสารบรรณ (ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

เปล่ียนแปลง ขอ้ 57.3

หมวด 4
บรหิารทั่วไป

ก าหนดอายกุารเก็บ

ตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสาร
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4.4 หลกัและการปฏบิตัริาชการ
     4.4.1 หลักและวิธีปฏบิติังานภายในกรมคุมประพฤติ
     4.4.2 หลักและวิธีปฏบิติังานภายนอกกรมคุมประพฤติ
     4.4.3 การเดินทางไปราชการ เกบ็ไว้ตลอดไป เกบ็ไว้จนกว่าจะมกีาร      ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
            - ขออนมุติัเดินทางไปราชการ เปล่ียนแปลง      งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
            - ขออนมุติัใชร้ถยนต์ ขอ้ 57.3

     4.4.4 เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ 
          4.4.4 (1) หลักปฏบิติั เกบ็ไว้ตลอดไป เกบ็ไว้จนกว่าจะมกีาร      ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

เปล่ียนแปลง      งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
ขอ้ 57.3

          4.4.4 (2) การจดัเวรรักษาการณ์ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี      ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
     งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57.5 

ก าหนดอายกุารเก็บ
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4.4.5 ตรวจราชการ
4.4.5 (1)  แผนการตรวจราชการประจ าป ีกรมคุมประพฤติ ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
          - ขออนมุติัแผนการตรวจราชการ    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี - งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548  

ขอ้ 57 วรรคแรก

          - ขอเปล่ียนแปลงแผนการตรวจราชการ ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548  

          - ขอแจง้แผนการตรวจราชการ ขอ้ 57.5

4.4.5 (2) การขออนมุติัเดินทางไปตรวจราชการ    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี - ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548  

ขอ้ 57.4

4.4.5 (3) การขอขอ้มลูประกอบการตรวจราชการ และผล
              ตอบกลับของขอ้มลูประกอบการตรวจราชการ
4.4.5 (4) การแจง้ก าหนดการตรวจราชการ     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
4.4.5 (5) การขอและส่งคืนเอกสารทั่วไปที่เกี่ยวขอ้งกบั งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548  
              การตรวจราชการ ขอ้ 57.5
4.4.5 (6) การติดตามผลการตรวจราชการ

ก าหนดอายกุารเก็บ
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4.4.5 (7) การรายงานผลการตรวจราชการ

เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
  (ส่งมอบส านกัหอ งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548  

4.4.5 (8) รายงานการประชมุแกไ้ขปญัหาที่รับจากการ     จดหมายเหตุแหง่ชาติ ขอ้ 57 วรรคแรก และ 57.4
              ตรวจราชการ กรมศิลปากร)

4.5 สถานที่ตั้งหน่วยงาน
     4.5.1 แจง้สถานที่ต้ังและหมายเลขโทรศัพท์ เกบ็ไว้จนกว่าจะมกีาร

เปล่ียนแปลง เกบ็ไว้จนกว่าจะมกีาร ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
เปล่ียนแปลง งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548  

     4.5.2 พื้นที่รับประเด็น เกบ็ไว้ตลอดไป ขอ้ 57.3

4.6 สมาคม ชมรม มลูนิธ ิสโมสร สหกรณ์
     4.6.1 สหกรณ์ออมทรัพย์ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
     4.6.2 สมาชกิยติุธรรมสงเคราะห์ งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548  

ขอ้ 57.5

ก าหนดอายกุารเก็บ
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4.6.3 มลูนธิิแกไ้ขฟื้นฟแูละสงเคราะหผู้์กระท าผิด
     - ระเบยีบ/แนวทางเกี่ยวกบัมลูนธิิแกไ้ขฟื้นฟฯู
     - รายชื่อคณะกรรมการ เกบ็ไว้ตลอดไป เกบ็ไว้จนกว่าจะมกีาร ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
     - รายงานการประชมุ เปล่ียนแปลง งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548  

ขอ้ 57.3

4.6.4 มลูนธิิประมาณ ชนัซ่ือ
     - ระเบยีบ/แนวทางเกี่ยวกบัมลูนธิิประมาณ ชนัซ่ือ
     - รายชื่อคณะกรรมการ เกบ็ไว้ตลอดไป เกบ็ไว้จนกว่าจะมกีาร ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
     - รายงานการประชมุ เปล่ียนแปลง งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548  

ขอ้ 57.3

4.6.5 มลูนธิิฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
     - ระเบยีบ/แนวทางเกี่ยวกบัมลูนธิิประมาณ ชนัซ่ือ ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
     - รายชื่อคณะกรรมการ เกบ็ไว้ตลอดไป เกบ็ไว้จนกว่าจะมกีาร งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548  
     - รายงานการประชมุ เปล่ียนแปลง ขอ้ 57.3

ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
4.6.6 เงินทนุอื่น ๆ   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548  

ขอ้ 57 วรรคแรก และ 57.6

ก าหนดอายกุารเก็บ
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4.7 ประชมุ
ประชมุภายใน
     4.7.1 ประชมุผู้บริหาร
     4.7.2 ประชมุกอง / ส านกังาน  เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
     4.7.3 ประชมุเชงิปฏบิติัการต่าง ๆ ของกรม   (ส่งมอบส านกัหอ งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

    จดหมายเหตุแหง่ชาติ ขอ้ 57.5
กรมศิลปากร)

4.8 ประชมุคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน
    4.8.1 ประชมุคณะกรรมการ  คณะอนกุรรมการ 
คณะท างาน ที่ก าหนดใหม้ขีึ้นโดยกฎหมาย
     4.8.2 ประชมุคณะอนกุรรมการประจ าเขตพื้นที่ / คณะ    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
กรรมการวินจิฉยัอทุธรณ์   (ส่งมอบส านกัหอ งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
     4.8.3 ประชมุคณะกรรมการ  คณะอนกุรรมการ     จดหมายเหตุแหง่ชาติ ขอ้ 57 วรรคแรก และ 57.5
คณะท างานทั่วไป กรมศิลปากร)

ก าหนดอายกุารเก็บ
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4.9 ประชมุภายนอก - เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

ขอ้  57.5

4.10 เบด็เตลด็
   4.10.1 การบริจาค การกศุล กฐิน
   4.10.2 การร่วมงานพธิี และพระราชพธิี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
   4.10.3 กฬีา งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548
   4.10.4 เบด็เตล็ดทั่วไป ขอ้ 57.5

ก าหนดอายกุารเก็บ
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5 บริหารงานบคุคล
5.1 แนวทางบริหารงานบคุคลกรมคุมประพฤติ

5.1.1 แนวทางเกี่ยวกบัการสรรหาบรรจ ุแต่งต้ัง
5.1.2 แนวทางการโอนยา้ย
5.1.3 แนวทางเกี่ยวกบัการพจิารณาความดีความชอบ
5.1.4 แนวทางการก าหนดต าแหนง่อตัราก าลัง
5.1.5 ระเบยีบการลา
5.1.6 แนวทางเกี่ยวกบัการด าเนนิการทางวินยั เกบ็ไว้จนกว่าจะ เกบ็ไว้จนกว่าจะ
5.1.7 แนวทางเกี่ยวกบัทะเบยีนประวัติ มกีารเปล่ียนแปลง มกีารเปล่ียนแปลง
5.1.8  แนวทางเกี่ยวกบัการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการ
ค่าจา้งลูกจา้งประจ า
5.1.9 แนวทางเกี่ยวกบัพนกังานราชการ
5.1.10 แนวทางอื่นๆ

5.2 การรับสมคัรและขออนุญาตสมคัรสอบ
5.2.1 การรับสมคัรสอบขา้ราชการ ,พนกังานราชการ , ลูกจา้งชั่วคราว
เอกสารประกอบด้วย ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย กรมฯได้ก าหนดเป็นแนวทางวา่

  -กรณีผู้ขาดคุณสมบติั ขาดสอบ สอบตก และบญัชยีกเลิก  เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี - งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 หากมีการโต้แยง้สิทธผู้ิที่เกี่ยวข้อง

  (แบบฟอร์มใบสมคัรสอบและเอกสารเกี่ยวกบัผู้สมคัรสอบ  ขอ้ 57.5 ให้ด าเนินการภายใน 1 ปีแรกของ

   ที่น ายื่น และเอกสารอื่น )ๆ การสอบ

ตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสาร
หมวด 5

บรหิารงานบุคคล
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    - กรณีผู้ได้รับการบรรจุ เกบ็ไว้ตลอดไป เกบ็ไว้ใน เกบ็ไว้ในแฟมูประวัติและ ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
 (แบบฟอร์มใบสมคัรสอบและเอกสารเกี่ยวกบัผู้สมคัรสอบ แฟมูประวัติและท าลาย ท าลายพร้อมแฟมูประวัติ งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 
 ที่น ายื่น และเอกสารอื่น )ๆ พร้อมแฟมูประวัติ  ขอ้ 57.2

5.2.2 การขออนญุาตสมคัรสอบแขง่ขนัฯ
เอกสารประกอบด้วย
   - หนงัสือขออนญุาตและอนญุาตไปสมคัรสอบแขง่ขนั เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
      ในหนว่ยราชการอื่นของขา้ราชการในหนว่ยงาน งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 

 ขอ้ 57.5
5.3 สอบ บรรจ ุแขง่ขนั คัดเลอืก

5.3.1 สอบขา้ราชการ พนกังานราชการและลูกจา้งชั่วคราว
เอกสารประกอบด้วย
 -หนงัสือขออนมุติัและอนมุติัด าเนนิการสอบ
 -ประกาศรายชื่อผู้มสิีทธิสอบ
 -กระดาษค าตอบ ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย กรมฯ ได้ก าหนดเป็นแนวทางวา่

 -คะแนนสัมภาษณ์ , ขอ้สอบ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 หากมีการโต้แยง้สิทธผู้ิที่เกี่ยวข้อง

 -อื่นๆ เชน่ หนงัสือขอความร่วมมอืหนว่ยงานภายนอก ขอ้ 57.5 ให้ด าเนินการภายใน 1 ปีแรกของ

  ภายใน หนงัสือรับรองผลการสอบ ฯลฯ การสอบ

 -ประกาศรับสมคัร
 -ส าเนาค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนนิการสอบ

 -ประกาศรายชื่อผู้สอบแขง่ขนัได้ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ป ี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ป ี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
 -บญัชรีวมคะแนน และรายงานสรุปผลการสอบ งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 
 -ส าเนาหนงัสือเบกิเงินรางวัลกรรมการ ขอ้ 57.4
 -ค าส่ังแต่งต้ังกรรมการออกขอ้สอบฯ
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 -รายงานประชมุคณะกรรมการด าเนนิการสอบฯ เกบ็ไว้ตลอดไป - ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57.3

5.3.2 สอบคัดเลือก
 -หนงัสือขออนมุติัและอนมุติัด าเนนิการสอบ
 -ประกาศรายชื่อผู้มสิีทธิสอบ ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย กรมฯได้ก าหนดเป็นแนวทางวา่

 -กระดาษค าตอบ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 หากมีการโต้แยง้สิทธผู้ิที่เกี่ยวข้อง

 -คะแนนสัมภาษณ์ ขอ้ 57.5 ให้ด าเนินการภายใน 1 ปีแรกของ

 -ขอ้สอบ การสอบ

 -ประกาศรับสมคัร
 -ส าเนาค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนนิการสอบ
 -ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ป ี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ป ี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
 -บญัชรีวมคะแนน และรายงานสรุปผลการสอบ งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 
 -ส าเนาหนงัสือเบกิเงินรางวัลกรรมการ ขอ้ 57.4
 -ค าส่ังแต่งต้ังกรรมการออกขอ้สอบฯ
 -รายงานประชมุคณะกรรมการด าเนนิการสอบฯ เกบ็ไว้ตลอดไป - ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 
 ขอ้ 57.3

5.3.3 การคัดเลือก
 -หนงัสือขออนมุติัและอนมุติัด าเนนิการสอบ
 -ประกาศรายชื่อผู้มสิีทธิสอบ ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย กรมฯได้ก าหนดเป็นแนวทางวา่

 -กระดาษค าตอบ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 หากมีการโต้แยง้สิทธผู้ิที่เกี่ยวข้อง

 -คะแนนสัมภาษณ์ ขอ้ 57.5 ให้ด าเนินการภายใน 1 ปีแรกของ

 -ขอ้สอบ การสอบ

ก าหนดอายกุารเก็บ



หนา้ที ่30 จาก 106

หมวดที่ ชื่อเรือ่ง เหตุผล หมายเหตุ
ต้นเรือ่ง รับเรือ่ง

 -ประกาศรับสมคัร
 -ส าเนาค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนนิการสอบ
 -ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
 -บญัชรีวมคะแนน และรายงานสรุปผลการสอบ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ป ี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ป ี งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548
 -ส าเนาหนงัสือเบกิเงินรางวัลกรรมการ  ขอ้ 57.4
 -ค าส่ังแต่งต้ังกรรมการออกขอ้สอบฯ
 -รายงานประชมุคณะกรรมการด าเนนิการสอบฯ เกบ็ไว้ตลอดไป - ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

งานสารบรรณ(ฉบบัที่ 2)พ.ศ.2548 
ขอ้ 57.3

5.3.4 การน ารายชื่อผู้สอบแขง่ขนัได้ (ขา้ราชการและ
         พนกังานราชการ) จากหนว่ยงานอื่นมาบรรจแุต่งต้ัง
 -หนงัสือขออนมุติั
 -ประกาศรายชื่อผู้มสิีทธิสอบ ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
 -กระดาษค าตอบ   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี งานสารบรรณ(ฉบบัที่ 2)พ.ศ.2548 
 -คะแนนสัมภาษณ์ ขอ้ 57.5
 -ขอ้สอบ
 -ส าเนาค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนนิการสอบ
 -ประกาศรายชื่อผู้สอบแขง่ขนัได้ ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย กรมฯได้ก าหนดเป็นแนวทางวา่

 -บญัชรีวมคะแนน และรายงานสรุปผลการสอบ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 หากมีการโต้แยง้สิทธผู้ิที่เกี่ยวข้อง

 -ส าเนาหนงัสือเบกิเงินรางวัลกรรมการ ขอ้ 57.4 จะต้องด าเนินการภายใน 1 ปีแรก

 -ค าส่ังแต่งต้ังกรรมการออกขอ้สอบฯ ของการสอบ

 -รายงานประชมุคณะกรรมการด าเนนิการสอบฯ เกบ็ไว้ตลอดไป - ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57.3
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5.4 ก าหนดต าแหน่งอัตราเงินเดอืน อัตราก าลงั
5.4.1 การขอก าหนดต าแหนง่อตัราเงินเดือน เกบ็ไว้หลังจากมกีารเปล่ียน เกบ็ไว้หลังจากมกีารเปล่ียน ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

แปลงไมน่อ้ยกว่า 5 ปี แปลงไมน่อ้ยกว่า 5 ปี งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 
ขอ้ 57.4

5.4.2 มาตรฐานก าหนดต าแหนง่         เกบ็ไว้ตลอดไป         เกบ็ไว้ตลอดไป ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57.3

5.4.3 เอกสารเกี่ยวกบัเงินประจ าต าแหนง่ เกบ็ไว้หลังจากมกีารเปล่ียน เกบ็ไว้หลังจากมกีารเปล่ียน ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
5.4.4 เอกสารเกี่ยวกบัการจดักลุ่มต าแหนง่ แปลงไมน่อ้ยกว่า 5 ปี แปลงไมน่อ้ยกว่า 5 ปี งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57.4

5.4.5 เอกสารเกี่ยวกบัอตัราก าลัง/อตัราว่าง
- แผนอตัราก าลังของกรม (กรอบอตัราก าลังขา้ราชการ
 ลูกจา้งประจ า และพนกังานราชการ และลูกจา้งชั่วคราว) ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
 รวมทั้งแผนที่ ก.พ.อนมุติั         เกบ็ไว้ตลอดไป         เกบ็ไว้ตลอดไป งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 
- รายละเอยีดเกี่ยวกบัหนา้ที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน ขอ้ 57.3
ของต าแหนง่ต่าง ๆ 

-รายละเอยีดแผนงานปรับปรุงระบบงานและก าหนด ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
 ต าแหนง่ต่างๆ เกบ็ไว้หลังจากมกีารเปล่ียน เกบ็ไว้หลังจากมกีารเปล่ียน งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 
-การจดัสรรอตัราก าลังขา้ราชการ/ลูกจา้งประจ า/พนกังานราชการ แปลงไมน่อ้ยกว่า 5 ปี แปลงไมน่อ้ยกว่า 5 ปี ขอ้ 57.4
และลูกจา้งชั่วคราว
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5.5 บรรจ ุแตง่ตั้ง การขอกลบัเขา้รับราชการ เลื่อนขั้น
เลื่อนระดบั เลื่อนเงินเดอืน 
5.5.1 การบรรจแุต่งต้ัง การขอกลับเขา้รับราชการ
 5.5.1(1) การบรรจแุต่งต้ังขา้ราชการ
 -หนงัสือเรียกตัว เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
 -หนงัสือส่งตัวไปปฏบิติังานตามต าแหนง่ งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 
 -หนงัสือบรรจแุละแต่งต้ังขา้ราชการ ขอ้ 57.5
 -หนงัสือแจง้หนว่ยงานต่างๆ

 -หนงัสือรายงานตัว
 -หนงัสือรับรายงานตัว เกบ็ไว้ในแฟมูประวัติ เกบ็ไว้ในแฟมูประวัติ ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
 -หนงัสือตรวจสอบความประพฤติ,ลายพมิพน์ิ้วมอื และท าลายพร้อมแฟมู และท าลายพร้อมแฟมู งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548

    ประวัติ     ประวัติ ขอ้ 57.2

5.5.1 (2) การจา้งพนกังานราชการ / ลูกจา้งชั่วคราว
 -หนงัสือเรียกตัว
 -หนงัสือส่งตัวไปปฏบิติังานตามต าแหนง่ ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
 -หนงัสือบรรจเุขา้รับราชการ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 
 -ส าเนาค าส่ังบรรจ ุและชว่ยราชการ ขอ้ 57.5
 -หนงัสือแจง้หนว่ยงานต่างๆ

 -หนงัสือรายงานตัว เกบ็ไว้ในแฟมูประวัติและ เกบ็ไว้ในแฟมูประวัติและ ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
 -หนงัสือรับรายงานตัว ท าลายพร้อมแฟมูประวัติ ท าลายพร้อมแฟมูประวัติ งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 
 -หนงัสือสัญญาจา้ง ขอ้ 57.2
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5.5.1 (3) การขอกลับเขา้รับราชการ (ขา้ราชการ)
 -หนงัสือขอความเหน็ชอบจากอธิบดีฯ
 -หนงัสือขออนมุติั ก.พ.และตอบกลับ
 -หนงัสือเรียกผู้ขอบรรจกุลับมารายงานตัวเพื่อเขา้รับราชการ
 -หนงัสือส่งตัวใหไ้ปปฏบิติัราชการตามต าแหนง่     ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
 -การบรรจกุลับ,ส าเนาค าส่ังบรรจกุลับ,ส าเนาค าส่ัง เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 
  ชว่ยราชการ ขอ้ 57.5
 -หนงัสือถงึหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง
 -เอกสารอื่นๆ เชน่ ขออนมุติั อ.ก.พ.กรม

 -หนงัสือแสดงความประสงค์ขอบรรจกุลับและเอกสาร ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
  ที่เกี่ยวขอ้ง เกบ็ไว้ในแฟมูประวัติและ งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548

ท าลายพร้อมแฟมูประวัติ ขอ้ 57.2

ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
5.5.2 การรายงานตัวกลับเขา้ปฏบิติัราชการ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57.5

5.5.3 การทดลองปฏบิติัราชการ เกบ็ไว้ในแฟมูประวัติและ เกบ็ไว้ในแฟมูประวัติและ ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
ท าลายพร้อมแฟมูประวัติ ท าลายพร้อมแฟมูประวัติ งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57.2
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5.5.4 การแต่งต้ังและถอดถอนพนกังานคุมประพฤติ เกบ็ไว้ตลอดไป    เกบ็ไว้จนกว่าจะมกีาร ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
   เปล่ียนแปลง งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57.3

5.5.5 การแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหนง่ทางการบริหาร เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี    เกบ็ไว้จนกว่าจะมกีาร ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
   เปล่ียนแปลง งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57 วรรคแรก

5.5.6 การเล่ือนขั้นเงินเดือน เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี   เกบ็ไว้จนกว่าจะมกีาร ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
  เปล่ียนแปลง งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57.4
5.5.7 การเล่ือนระดับใหสู้งขึ้น
5.5.7 (1) การเล่ือนในระดับควบ
 - แบบประเมนิบคุคลและการปฏบิติังานเพื่อเล่ือนขึ้นแต่งต้ัง เกบ็ไว้ในแฟมูประวัติและ เกบ็ไว้ในแฟมูประวัติและ ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
ใหด้ ารงต าแหนง่ที่สูงขึ้น ซ่ึงเปน็ต าแหนง่ระดับควบ ท าลายพร้อมแฟมูประวัติ ท าลายพร้อมแฟมูประวัติ งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57.2

5.5.7 (2) การประเมนิบคุคลเพื่อเล่ือนขึ้นด ารงต าแหนง่ที่มี
ประสบการณ์ประเภทวิชาการ ช านาญการ ช านาญการพเิศษ
     5.5.7 (2.1) เพื่อแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหนง่ส าหรับผู้ปฏบิติังาน
ที่มปีระสบการณ์ตามต าแหนง่วิชาการ ช านาญการ ช านาญการพเิศษ ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
 - หนงัสือแจง้ผู้มคุีณสมบติั เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี - งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 
 - หนงัสือตอบรับ ว.10/48 ขอ้ 57.4
 -หนงัสือเสนอการเล่ือนและแต่งต้ัง
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     5.5.7 (2.2) แบบประเมนิคุณลักษณะของบคุคล เกบ็ไว้ตลอดไป เกบ็ไว้ตลอดไป ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

(เอกสารหมายเลข 2) งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57.3

     5.5.7 (2.3) แบบแสดงการรับผลงานที่ส่งมา และแบบ

ตรวจสอบ (เอกสารหมายเลข 6 - 7)
             -หนงัสือส่งผลงาน ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี - งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 

     5.5.7 (2.4) แบบประเมนิผลงาน ขอ้ 57.4

               เอกสารหมายเลข 8

5.5.7 (3) การเล่ือนขึ้นแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหนง่ต้ังแต่
ระดับอ านวยการสูง   
 -ประกาศแจง้ขา้ราชการผู้มคุีณสมบติัและอยู่ในเกณฑ์ที่จะ
  ได้รับการพจิารณาความเหมาะสม/ได้รับการคัดเลือกเพื่อ ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
  เล่ือนขึ้นแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหนง่ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 
 -เอกสารค าขอรับการประเมนิและผลงาน ขอ้ 57.5
 -หนงัสือถงึหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง

 -รายงานการประชมุ เกบ็ไว้ตลอดไป - ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57.3
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5.5.7 (4)  เพื่อแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหนง่ประเภทเชี่ยวชาญ
 - หนงัสือรายงานการสรรหาและคัดเลือกผู้เหมาะสม
 - หนงัสือแจง้ขา้ราชการผู้มคุีณสมบติั ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
 - หนงัสือน าส่งผลงานใหก้ระทรวง เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี - งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 
 - หนงัสือแต่งต้ังรักษาการณ์ ขอ้ 57.4
 - หนงัสือแจง้ผลงานผ่านการประเมนิ
 - เอกสารหมายเลข 4

 - เอกสารหมายเลข 2 เกบ็ไว้ตลอดไป เกบ็ไว้ตลอดไป ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57.3

5.5.7 (5)  เพื่อแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหนง่ประเภททั่วไป
ระดับปฏบิติังาน ช านาญงาน ซ่ึงมลัีกษณะงานที่ต้องปฏบิติั
โดยอาศัยความรู้ความช านาญ และ ประสบการณ์เฉพาะตัว
 - หนงัสือแจง้ใหท้ดลองปฏบิติังาน ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
 - หนงัสือแจง้ความประสงค์ และแบบประเมนิคุณลักษณะ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 
 - หนงัสือส่งแบบทดลองปฏบิติังาน ขอ้ 57.4 และ 57.5
 - การจดัท าค าส่ังเล่ือน และชว่ยราชการ
 - หนงัสือแจง้หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง
 - เอกสารหมายเลข 5 - 6 และรายงานผล ก.พ.
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5.5.7 (6)  เพื่อแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหนง่ประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส ซ่ึงมลัีกษณะงานที่ต้องปฏบิติัโดยอาศัยความรู้ ความช านาญและประสบการณ์เฉพาะตัว
 - หนงัสือขอความเหน็ชอบ
 - ประกาศรับสมคัร / ประกาศรายชื่อ
 - ใบสมคัร เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
 - ขอ้สอบ  / กระดาษค าตอบ งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 
 - รายงานการประชมุ ขอ้ 57.4 และ 57.5
 - ค าส่ังแต่งต้ังต่าง ๆ (แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกฯ / 
เล่ือนระดับ
 - หนงัสือที่เกี่ยวขอ้งกบัการสอบ

5.5.7 (7) การประเมนิบคุคลเพื่อปรับระดับชั้นลูกจา้งประจ า
 - ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิ
 - หนงัสือแจง้ผู้บงัคับบญัชาของผู้มคุีณสมบติัใหท้ าการ   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
  ประเมนิ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี   งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2)พ.ศ.2548
 - แบบประเมนิบคุคล และแบบทดสอบผลการพมิพดี์ด ขอ้ 57.5
 - การท าค าส่ังปรับระดับชั้น
 - หนงัสือแจง้หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง
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5.6 โอน ยา้ย ยมืตวั ชว่ยราชการ การปฏบิตัริาชการ และ
การลาตา่งๆ
5.6.1 การโอน ยา้ย ชว่ยราชการ และยมืตัว
       5.6.1 (1) การโอน
               5.6.1 (1.1) การใหโ้อนขา้ราชการ
 -หนงัสือแบบฟอร์มขอความยนิยอมในการยื่นค าร้องขอโอนฯ
 -หนงัสือสอบถามขอ้ขดัขอ้งในการใหโ้อนขา้ราชการ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
 -หนงัสือตอบไมข่ดัขอ้ง งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548
 -หนงัสือตอบรับโอน ขอ้ 57.5
 -หนงัสือตอบใหโ้อน

 -ค าส่ังใหโ้อน และรับโอน เกบ็ไว้ในแฟมูประวัติและ เกบ็ไว้ในแฟมูประวัติและ ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
 -หนงัสือแจง้หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง ท าลายพร้อมแฟมูประวัติ ท าลายพร้อมแฟมูประวัติ งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 
 -หนงัสือรายงานตัว ขอ้ 57.2

            5.6.1 (1.2) การรับโอนขา้ราชการ
 -แบบแสดงความจ านงขอโอน ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
 -หนงัสือพจิารณารับโอน    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 
 -หนงัสือสอบถามขอ้ขดัขอ้งในการรับโอน ขอ้ 57.5

 -หนงัสือมารายงานตัว เกบ็ไว้ในแฟมูประวัติและ เกบ็ไว้ในแฟมูประวัติและ ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
 -ค าส่ังรับโอน,ใหโ้อน ท าลายพร้อมแฟมูประวัติ ท าลายพร้อมแฟมูประวัติ งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 
 -เอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัขา้ราชการ ขอ้ 57.2
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 5.6.1 (2) การยา้ยและชว่ยราชการประจ า
  -แบบส ารวจความประสงค์ยา้ย เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย ระเบียบก าหนดให้จดัเก็บแบบ

  -บนัทกึขอยา้ย งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 ค าร้องขอยา้ยไวใ้นแฟูมประวติั

  -หนงัสือสรุปผลการพจิารณายา้ย/ชว่ยราชการประจ า เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 3 ปี - ขอ้ 57.5 และท าลายพร้อมแฟูมประวติั

  -ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพจิารณาโยกยา้ยฯ พจิารณาโยกยา้ยประจ าป ีเมื่อมกีารส ารวจ
ความประสงค์การยา้ยคร้ังใหมอ่าจมคีวาม

จ าเปน็เพยีงใชต้รวจสอบยอ้นหลัง 
ระยะเวลา 3 ป ี

 5.6.1 (3) ชว่ยราชการชั่วคราว/ยมืตัว/ฝึกงาน  
 -หนงัสือขอยมืตัวขา้ราชการ หรือขอชว่ยราชการชั่วคราว ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
 -หนงัสือตอบไมข่ดัขอ้งพร้อมค าส่ัง เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี - งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 ใหบ้นัทกึลงใน ก.พ.7
 -หนงัสืออื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ขอ้ 57.5

5.6.2 บญัชวีันท าการและการลาประเภทต่างๆ (ลาปวุย,ลากจิ
ลาคลอด,ลาพกัผ่อน) ของขา้ราชการ ,ลูกจา้งประจ า
และพนกังานราชการ

5.6.3 ลาอปุสมบท ลาประกอบพธิีฮัจย์
ลาเขา้รับการตรวจเลือก เขา้รับการเตรียมพล ลาคลอดบตุร
ลาไปชว่ยเหลือภริยาที่คลอดบตุร ลาไปฟื้นฟสูมรรถภาพด้านอาชพี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
 -หนงัสือขออนญุาตลา งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2526 
 -ค าส่ังอนมุติั ขอ้ 57.4

5.6.4 ขออนญุาตไปต่างประเทศ
 -หนงัสือขออนญุาต / หนงัสืออนมุติั
 -หนงัสือแจง้ปลัดกระทรวงยติุธรรมเพื่อทราบ
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5.6.5 ลาออกจากราชการ 
 - หนงัสือขอลาออกจากราชการ เกบ็ไว้ในแฟมูประวัติและ เกบ็ไว้ในแฟมูประวัติและ ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
 - ค าส่ังอนมุติั ท าลายพร้อมแฟมูประวัติ ท าลายพร้อมแฟมูประวัติ งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2526 
 - เอกสารประกอบอื่น ๆ ขอ้ 57.2

5.7 เครื่องราชอิสริยาภรณป์ระจ าป ี/ความดคีวามชอบประจ าป/ี
เกียรตคุิณ
5.7.1 เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์
    5.7.1 (1) บญัชคุีณสมบติัขา้ราชการและลูกจา้งประจ า เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 3 ปี -
    5.7.1 (2) การขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ฯ
                ชา้งเผือกและมงกฏุไทย    ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย ส าหรับใช้ตรวจสอบ

    5.7.1(3) การขอพระราชทานเหรียญจกัรพรรดิมาลา เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 3 ปี   งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 
    5.7.1(4) ประกาศราชกจิจาฯ  การพระราชทานเคร่ือง    ขอ้ 57 วรรคแรก  และขอ้ 57.5
                ราชอสิริยาภรณ์

    5.7.1(5) การได้รับประกาศนยีบตัรก ากบัเคร่ืองราช
                 อสิริยาภรณ์     ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย         เป็นเอกสารส าคัญ

     5.7.1(6) บญัชลีงนามรับเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ เกบ็ไว้ตลอดไป -        งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548        ใช้ส าหรับตรวจสอบ

     5.7.1(7) การส่งคืนเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์        ขอ้ 57.3
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5.7.2 ความดีความชอบประจ าปี
 -แบบประเมนิผลการปฏบิติังานเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือน
 -หนงัสือสรุปผลการพจิารณาเล่ือนขั้น      ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
 -ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพจิารณาผลการปฏบิติังาน    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี        งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548
  เพื่อเล่ือนขั้นฯ        ขอ้ 57.4   
5.7.3 ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจ า (ดีเด่น)

5.8 วนัิย  สอบสวน
5.8.1 การร้องเรียน กล่าวโทษ บตัรสนเทห่ ์ที่ไมไ่ด้มกีาร
แต่งต้ังคณะกรรมการ
5.8.2 ส านวนการร้องเรียน  กล่าวโทษ  บตัรสนเทห่์    ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย   
5.8.3 ส านวนการสืบสวนขอ้เทจ็จริง   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี    งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548
5.8.4 ส านวนการสอบสวนวินยัอยา่งร้ายแรง   ขอ้ 57 วรรคแรก และหนงัสือส านกังาน
5.8.5 ส านวนการสอบสวนวินยัอยา่งไมร้่ายแรง ก.พ.ที่ สร 0906/ว 6 ลว. 8 ม.ิย. 2514
5.8.6 แผนปฏบิติัการปอูงกนัและปราบปรามการทจุริต
           ประจ าปงีบประมาณ

5.8.7 โครงการตามแผนปฏบิติัการปอูงกนัและปราบปราม
           การทจุริต   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี    ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย   
5.8.8 รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิติัการปอูงกนั    งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548
           และปราบปรามการทจุริต     ขอ้ 57 วรรคแรก และ 57.4
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5.9 ทะเบยีนประวตัขิา้ราชการ ลกูจา้งประจ า และพนักงานราชการ
5.9.1 ทะเบยีนประวัติขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และพนกังานราชการ
เอกสารประกอบด้วย
  - ขอ้มลูประวัติของขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และพนกังานราชการ
  - หลักฐานเกี่ยวกบัตัวขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และพนกังานราชการ
    เชน่ การแต่งต้ัง เล่ือนขั้นเงินเดือน การพฒันาความรู้    ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า    ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า
    ความสามารถ เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ที่ได้รับ จ านวน เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี       ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย   
   วันลาหยดุราชการ ขาดราชการ มาสาย ความสามารถพเิศษ    หลังจากพน้จากราชการ    หลังจากพน้จากราชการ       งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548
    การปฏบิติัราชการพเิศษ ฯลฯ   แล้ว ส่วนพนกังานราชการ   แล้ว ส่วนพนกังานราชการ       ขอ้ 57 วรรคแรก

  เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี
 หลังพน้จากราชการแล้ว  หลังพน้จากราชการแล้ว

5.9.2 หนงัสือแจง้เปล่ียนแปลง/เพิ่มเติม/แกไ้ขขอ้มลูบคุคล
เชน่ แจง้เพิ่มวุฒิการศึกษา ,เปล่ียนชื่อตัว ฯลฯ     ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย   ส าเนาใบส าคัญเปล่ียนชื่อ / ชื่อสกุล

    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี       งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 วฒิุการศึกษาเก็บไวใ้นแฟูมประวติั

5.9.3 หนงัสือส่ง ก.พ. 7 / แฟมูประวัติ        ขอ้ 57.5 และท าลายพร้อมแฟูมประวติั

5.10 หนังสอืรับรองประวตัริับราชการ / หนังสอืรับรองเงินเดอืน     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี  ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย   
      งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548

       ขอ้ 57.5 
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5.11 หนังสอืขอท าบตัรประจ าตวัขา้ราชการ ลกูจา้งประจ าและพนักงานราชการ

5.11.1 หนงัสือขอท าบตัร เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี     ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย   
    งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548

   ขอ้ 57.5

5.11.2 ส าเนาบตัรขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า
         และพนกังานราชการ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 6 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 6 ปี   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

 งานสารบรรณ  (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 
ขอ้ 57.4

5.11.3 ส าเนาบตัรพนกังานเจา้หนา้ที่ตามพระราชบญัญติัฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
  - ค าขอมบีตัรประจ าตังพนกังานเจา้หนา้ที่ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี  เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี

  ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
  - ค ารับรองผู้บงัคับบญัชา เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี  งานสารบรรณ  (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 
  - ส าเนาบตัรพนกังานเจา้หนา้ที่ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี ขอ้ 57.5

5.11.4 การขอท าบตัรประกนัสังคม / บตัรรับรองสิทธิ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 6 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 6 ปี   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
 งานสารบรรณ  (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57.4
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5.12 เกษียณ / ถึงแก่กรรม
5.12.1 เกษยีณอายขุา้ราชการ

       เกบ็ไว้ในแฟมูประวัติ        เกบ็ไว้ในแฟมูประวัติ           ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรี
5.12.2 เกษยีณอายลูุกจา้งประจ า        และท าลายพร้อมแฟมู        และท าลายพร้อมแฟมู           ว่าด้วยงานสารบรรณ  (ฉบบัที่ 2)

       ประวัติ        ประวัติ           พ.ศ. 2548  ขอ้ 57.2
5.12.3 ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และพนกังานราชการ
          ถงึแกก่รรม

5.13 สวสัดกิาร
5.13.1 สวัสดิการ
          5.13.1 (1) สวัสดิการกรมคุมประพฤติ
          5.13.1 (2) สวัสดิการจากหนว่ยงานภายนอก
5.13.2 ขอสิทธิที่พกัอาศัยของทางราชการ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
5.13.3 ขอสิทธิกู้เงินตามโครงการใหสิ้นเชื่อเพื่อการเคหะสงเคราะห์  งานสารบรรณ  (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 
         5.13.3 (1) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอ้ 57.4
         5.13.3 (2) ธนาคารกรุงไทย บมจ.
         5.13.3 (3) ธนาคารออมสิน

5.13.4 ขอพระราชทานเพลิงศพ
5.13.5 มลูนธิิประมาณ ซันซ่ือ
5.13.6 กองทนุสวัสดิการกรมคุมประพฤติ   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
         5.13.6 (1) การถงึแกก่รรม เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี  งานสารบรรณ  (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 
         5.13.6 (2) การได้รับความเดือดร้อนอนัเกดิจากภยัพบิติั ขอ้ 57.5
         5.13.6 (3) การสงเคราะหก์รณีอื่น ๆ 
5.13.7 ขา้ราชการดีเด่น การสดุดี การเชดิชเูกยีรติ ผู้ปฏบิติังาน
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5.13.8 สวัสดิการด้านสุขภาพ

         5.13.8 (1) การตรวจสุขภาพประจ าปี   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

         5.13.8 (2) การรับบริการฉดีวัคซีน เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี  งานสารบรรณ  (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 

         5.13.8 (3) การแขง่ขนักฬีา ขอ้ 57.5

5.13.9 การจ าหนา่ยและส่ังซ้ือของที่ระลึก

5.13.10 เบด็เตล็ด

         5.13.10 (1) การขออนญุาตม ี การพกพา เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

                           และการซ้ืออาวุธปนื  งานสารบรรณ  (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 

         5.13.10 (2) การใชร้ถยนต์ส่วนกลางเพื่อเปน็สวัสดิการ ขอ้ 57.4

         5.13.10 (3) การบริจาค การกศุล กฐิน   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

         5.13.10 (4) การร่วมงานพธิี และพระราชพธิี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี  งานสารบรรณ  (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 

         5.13.10 (5) เบด็เตล็ดทั่วไป ขอ้ 57.5

ก าหนดอายกุารเก็บ
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6.1 ทุนศึกษา ฝึกอบรม ดังต่อไปนี้

6.1.1 ทนุศึกษา ฝึกอบรม ภายในประเทศ    ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย -ทุน 1 (ก) คือทุนที่ส่วนราชการเป็น

     - เอกสารทั้งหมดตลอดระยะเวลาในการด าเนนิการ งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 ผู้ให้  ทั้งนี้  ไม่วา่ทุนนั้นจะจา่ยจาก

เชน่ สัญญาการรับทนุ หนงัสือการอนมุติั อนญุาต ขอ้ 57.4 งบประมาณรายจา่ยหรือจากเงินอื่น

และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง รวมถงึแฟมูขอ้มลูส่วนบคุคล/ ใดของทางราชการ

ข้อมลูเกี่ยวกบัทนุนั้น ๆ ฯลฯ -ทุน 1 (ข) คือทุนที่รัฐบาลต่าง ๆ

เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ป ี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ป ี 1. เปน็เอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการท านติิกรรมองค์การระหวา่งประเทศ องค์การ

6.1.2 ทนุศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ นบัแต่วันที่ นบัแต่วันที่ สัญญา  ซ่ึงมอีายคุวามทางคดีเมื่อมกีารฟอูง ต่างประเทศ   หรือนิติบุคคลต่าง

     - เอกสารทั้งหมดตลอดระยะเวลาในการด าเนนิการ ส้ินสุดการใชท้นุ ส้ินสุดการใชท้นุ ร้องเกดิขึ้น ประเทศมอบให้แก่รัฐบาลไทย เพือ่

เชน่ สัญญาการรับทนุ หนงัสือการอนมุติั อนญุาต 2. ใชต้รวจสอบ อา้งองิ  กรณีมกีารร้องเรียนส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม 

และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง รวมถงึแฟมูขอ้มลูส่วนบคุคล  เชน่ ศึกษาไมจ่บ  การลาออกระหว่างใชท้นุ ปฏิบัติการวจิยั หรือดูงาน ณ ต่าง

ข้อมลูเกี่ยวกบัทนุนั้น ๆ ฯลฯ เปน็ต้น ประเทศ และรัฐบาลไทยตกลงรับ

ทุนนั้น ตามที่ส านักงานความร่วม

มือเพือ่การพัฒนาระหวา่งประเทศ

จะได้ประกาศให้ทราบ ทั้งนี้  ไม่วา่

ทุนนั้นจะให้ผ่านส่วนราชการหรือ

จะให้โดยวธิกีารอื่นใด

ก าหนดอายกุารเก็บ

หมวด 6
ทุนศึกษา ฝึกอบรม ดงูาน สัมมนา บรรยาย วิทยากร

ตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสาร
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6.1.3 ลาศึกษาต่อด้วยทนุส่วนตัว ทั้งภายในประเทศ -ทุน 1 (ค) คือทุนที่นิติบุคคลหรือ

และต่างประเทศ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี    ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย บุคคลธรรมดาในประเทศมอบให้

     - เอกสารทั้งหมดตลอดระยะเวลาในการด าเนนิการ นบัแต่วันที่ นบัแต่วันที่ งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 แก่ส่วนราชการ หรือส่งข้าราชการ

เชน่ หนงัสือการอนมุติั อนญุาต และเอกสารต่าง ๆ กลับมาปฏบิติัราชการ กลับมาปฏบิติัราชการ ขอ้ 57.4 ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวจิยั

ที่เกี่ยวขอ้ง รวมทั้งแฟมูขอ้มลูส่วนบคุคล ฯลฯ หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ โดย ก.พ.

หรือผู้ที่ ก.พ. มอบหมายพิจารณา

เห็นชอบ
ทุนประเภท 2 คือทุนอื่นที่ไม่ใช่

ทุนประเภทที่ 1

6.2 การศึกษาดงูาน
      - การศึกษาดูงานภายในประเทศ

     - การศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
(เชน่ หนงัสือการอนมุติั อนญุาต และเอกสารต่าง ๆ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี    ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
ที่เกี่ยวขอ้งทั้งหมด) นบัแต่วันที่ นบัแต่วันที่ งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548

กลับมาปฏบิติัราชการ กลับมาปฏบิติัราชการ ขอ้ 57.4

6.3 การอบรม สมัมนา บรรยาย วทิยากร
     - การอบรม ปฐมนเิทศ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี
     - การสัมมนา นบัแต่วันที่ นบัแต่วันที่ งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548
     - การบรรยาย และ วิทยากร กลับมาปฏบิติัราชการ กลับมาปฏบิติัราชการ ขอ้ 57.4
(เชน่ หนงัสือการอนมุติั อนญุาต และเอกสารต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวขอ้งทั้งหมด)

ก าหนดอายกุารเก็บ
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6.4 การขอหนังสอืเดนิทางราชการ
      - การขอมหีนงัสือเดินทาง
     - การต่ออายุหนงัสือเดินทาง   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
(เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548

ขอ้ 57.5

ก าหนดอายกุารเก็บ
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7 วัสดุ ครุภณัฑ์ ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง
7.1 ระเบยีบเก่ียวกับพัสด ุ ค าสั่ง  แนวทางฯ

7.1.1 ระเบยีบ/ค าส่ัง/แนวทางปฏบิติัเกี่ยวกบัพสัดุ
7.1.2 ราคามาตรฐานส่ิงกอ่สร้าง ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
7.1.3 ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ เกบ็ไว้ตลอดไป เกบ็ไว้จนกว่าจะมี งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
7.1.4 รายชื่อผู้ละทิ้งงาน การเปล่ียนแปลง ขอ้ 57.3 
7.1.5 อื่น ๆ 

7.2 วสัดุ
7.2.1 หลักฐานขอเบกิวัสดุจากกรม
7.2.2 หลักฐานขอเบกิวัสดุภายในส านกังาน ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
7.2.3 บญัชคุีมวัสดุ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10  ปี  เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10  ปี งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
7.2.4 การยมื - คืน - ส่งมอบ (วัสดุ) ขอ้ 57 วรรคแรก 

7.2.5 ทะเบยีนบญัชวีัสดุคงทนถาวร เกบ็ไว้ตลอดไป เกบ็ไว้ตลอดไป ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 ขอ้ 57.3

7.2.6  อื่น ๆ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10  ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10  ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548

ขอ้ 57 วรรคแรก

                        ตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสาร                         
หมวด 7

วัสด ุ ครภุณัฑ์  ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง
ก าหนดอายกุารเก็บ
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7.3 ครุภณัฑ์
7.3.1 การรับบริจาคครุภณัฑ์ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
ขอ้57 วรรคแรก

7.3.2 การขอหมายเลขครุภณัฑ์ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 ขอ้57.5

7.3.3 ทะเบยีนบญัชคีรุภณัฑ์ เกบ็ไว้ตลอดไป เกบ็ไว้ตลอดไป ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 ขอ้ 57.3

7.3.4 การยมื - คืน - โอน - ครุภณัฑ์ เกบ็ไว้จนกว่าจะจ าหนา่ย เกบ็ไว้จนกว่าจะจ าหนา่ย

7.3.5 การจดัซ้ือจดัจา้งครุภณัฑ์ ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
7.3.6 การเบกิครุภณัฑ์   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
7.3.7 ส่งมอบครุภณัฑ์ ขอ้57 วรรคแรก 

ก าหนดอายกุารเก็บ
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7.3.8 รถยนต์/รถจกัรยานยนต์ จนกวา่จะมีการจ าหน่วยตาม

      7.3.8 (1) ทะเบยีนรถยนต์/รถจกัรยานยนต์ เกบ็ไว้จนกว่าจะจ าหนา่ย เกบ็ไว้จนกว่าจะจ าหนา่ย ระเบียบฯ พัสดุ

     7.3.8 (2) ใบอนญุาตใชร้ถยนต์/รถจกัรยานยนต์
                   และบนัทกึการใช้ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
     7.3.8 (3) รายงานสภาพรถยนต์/รถจกัรยานยนต์ งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
     7.3.8 (4) ทะเบยีนคุมการใชน้้ ามนัเชื้อเพลิง  ขอ้ 57.4
     7.3.8 (5) การขออนญุาตจดัเกบ็รถยนต์ เกบ็ไว้จนกว่าจะจ าหนา่ย เกบ็ไว้จนกว่าจะจ าหนา่ย
                   ส่วนกลาง
      7.3.8 (6) การขออนญุาตยกเว้นพน่ตรา เกบ็ไว้จนกว่าจะมกีาร เกบ็ไว้จนกว่าจะมกีาร
                  สัญลักษณ์กรมคุมประพฤติ เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง

7.3.9 วิทยคุมนาคม ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
      7.3.9 (1) การขออนญุาตใชเ้คร่ืองวิทยคุมนาคม เกบ็ไว้ตลอดไป - งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

 ขอ้ 57.3
      7.3.9 (2) การขอมบีตัรประจ าตัวผู้ใชว้ิทยคุมนาคม เกบ็ไว้จนกว่าจะมกีาร เกบ็ไว้จนกว่าจะมกีาร
      7.3.9 (3) การออกบตัรประจ าเคร่ืองวิทยคุมนาคม เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง
      7.3.9 (4) นามเรียกขาน

ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
      7.3.9 (5) การน าเขา้วิทยคุมนาคม เกบ็ไว้ตลอดไป - งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

 ขอ้ 57.3

7.3.10 ประวัติการซ่อมบ ารุงพสัดุ เกบ็ไว้ตามอายกุารใชง้าน เกบ็ไว้ตามอายกุารใชง้าน เก็บไวจ้นกวา่จะมีการจ าหน่าย

ก าหนดอายกุารเก็บ
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7.4 การรายงานเก่ียวกับพัสดุ
7.4.1 รายงานการตรวจนบัพสัดุประจ าปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า10 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
ขอ้57 วรรคแรก  และขอ้ 57.4

7.4.2 การด าเนนิการกรณีเกดิความเสียหายกบัพสัดุ เกบ็ไว้ตลอดไป เกบ็ไว้ตลอดไป ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57.3

7.4.3 การจ าหนา่ยพสัดุ
7.4.4 รายงานแผนผลการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
7.4.5 รายงานสรุปเอกสารใบส่ังซ้ือในระบบ GFMIS  งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
7.4.6 แบบฟอร์มการสร้างขอ้มลูหลักในระบบ GFMIS ขอ้ 57 วรรคแรก 

ก าหนดอายกุารเก็บ
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7.5 ที่ดนิ สิ่งก่อสร้าง
7.5.1 การกอ่สร้าง แบบแปลน เกบ็ไว้ตลอดไป เกบ็ไว้ตลอดไป ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
7.5.2 การปรับปรุงอาคาร งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57.3

7.5.3 การเชา่อาคาร (สัญญาเชา่ การขออนมุติั) เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า10 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548

ขอ้ 57 วรรคแรก

7.5.4 การขอใชท้ี่ดินราชพสัดุ เกบ็ไว้ตลอดไป เกบ็ไว้ตลอดไป ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
7.5.5 อื่น ๆ (โฉนดที่ดิน หลักฐานการโอนสิทธการรับเงิน งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57.3

7.6 สญัญาจา้งเหมาบริการจากเอกชน เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57 วรรคแรก และ ขอ้ 57.4

7.7 หลกัประกันสญัญา
7.7.1 หลักประกนัสัญญา เกบ็ไว้จนกว่าจะหมด

ระยะเวลาประกนั

ก าหนดอายกุารเก็บ
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8 รายงาน  สถิต ิ แบบสอบถาม
8.1 รายงาน  

8.1.1 รายงานตามนโยบาย/ขอ้ส่ังการ
8.1.2 รายงานผลการด าเนนิงานตามโครงการ
8.1.3 รายงานผลตามแผนปฏบิติัการ/โครงการที่ส าคัญ  เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี  เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
เชน่ โครงการคืนคนดีฯ (ส่งมอบส านกัหอจดหมาย   งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
8.1.4  รายงาผลการด าเนนิการตามขอ้ตกลง MOU เหตุแหง่ชาติ  กรมศิลปากร)  ขอ้ 57.4  และ 57.5

8.1.5 รายงานจากส านกังาน  เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี  เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
  งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

  ขอ้ 57.5

8.1.6  รายงานประจ าปี เกบ็ไว้ตลอดไป  เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
  งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

  ขอ้ 57.3 และ 57.5

8.1.7 รายงานอื่น ๆ  เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี  เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
  งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

  ขอ้ 57.5

ตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสาร
หมวด 8

รายงาน  สถิต ิ แบบสอบถาม
ก าหนดอายกุารเก็บ
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สถิติ
8.2 8.2.1 รายงานสถติิต่าง ๆ   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย มีการจดัเก็บสถิติจาก

(ส่งมอบส านกัหอจดหมาย   งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 โปรแกรมเทคโนโลยสีารสนเทศ

เหตุแหง่ชาติ  กรมศิลปากร) ขอ้ 57.4 และ 57.5

แบบสอบถาม
8.3 8.3.1 แบบสอบถาม   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

  งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
ขอ้ 57.5

ก าหนดอายกุารเก็บ
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9 แผน โครงการ วจิยั นโยบาย
9.1 แผน 

9.1.1  แผนยทุธศาสตร์ / แผนกลยทุธ์ / แผนแมบ่ท
9.1.2 แผนปฏบิติัราชการประจ าป ี/ 4 ปี     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี

(ส่งมอบส านกัหอจดหมาย -
เหตุแหง่ชาติ  กรมศิลปากร) ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย มีการจดัเก็บใน

  งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ขอ้ 57 วรรคแรก
9.1.3 แผนปฏบิติัการและแผนการใชจ้า่ย
งบประมาณประจ าปี     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี -
9.1.4 แผนอื่น ๆ 

9.2 โครงการ
9.2.1  โครงการ
9.2.2 หนงัสือขออนมุติั / อนญุาต
9.2.3 เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5  ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

(ส่งมอบส านกัหอจดหมาย   งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
เหตุแหง่ชาติ  กรมศิลปากร) ขอ้ 57 วรรคแรก และ 57.4

ตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสาร
หมวด 9

แผน  โครงการ  วิจัย นโยบาย
ก าหนดอายกุารเก็บ
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9.3 วจิยั

9.3.1 โครงการวิจยั

9.3.2 เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5  ปี   งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57 วรรคแรก ขอ้ 57.3 และ 57.4

9.3.3 เอกสารรายงานผลการวิจยั เกบ็ไว้ตลอดไป

9.4 นโยบาย
9.4.1 นโยบายทกุระดับ     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี - ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

(ส่งมอบส านกัหอจดหมาย   งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
เหตุแหง่ชาติ  กรมศิลปากร) - ขอ้ 57 วรรคแรก 

ก าหนดอายกุารเก็บ
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10 10.1 เอกสารงานสบืเสาะและพินิจ ตามมาตรา 56
10.1.1 ปกส านวน เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี - ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

  งานสารบรรณ (ฉบบัที่2) พ.ศ.2548
ขอ้ 57 วรรคแรก

10.1.2 สารบญั (ค.ป. 2)    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี -
10.1.3 ค าส่ังใหสื้บเสาะและพนิจิ (ค.ป.1) และ  ค าส่ัง -
            ใหสื้บเสาะและพนิจิ (เพิ่มเติม) (ค.ป. 2)
10.1.4 ส าเนาเอกสารจากส านวนศาล ได้แก ่ ค าฟอูง -
        ค าใหก้ารจ าเลย ค าขอผัดฟอูง หมายขงั หมายปล่อย 

                              สัญญาประกนัตัว  ค าร้องต่าง ๆ ฯลฯ    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
10.1.5 ค าส่ังอนญุาตใหเ้ขา้ไปในสถานที่ในเวลากลางคืน -   งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
        (ค.ป.3) ขอ้ 57.5
10.1.6 บนัทกึค าส่ังศาลและ / หรือใบนดั (หมายรวมถงึ    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี

          ใบนดัจ าเลยและผู้เสียหายในกระบวนการยติุธรรม
         เชงิสมานฉนัท์)

10.1.7 รูปถา่ยจ าเลย เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี -

ตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสาร
หมวด 10

การสืบเสาะและพินิจ
ก าหนดอายกุารเก็บ
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10.1.8 บนัทกึถอ้ยค าจ าเลย เบื้องต้น (ค.ป. 3) - ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
10.1.9 บนัทกึการสอบปากค าจ าเลยเพิ่มเติม    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี - งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57.5

10.1.10 แผ่นพมิพล์ายนิ้วมอืจ าเลย ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
10.1.11 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบยีนบา้น    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า10 ปี    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า10 ปี งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
          และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกบัจ าเลย ขอ้ 57 วรรคแรก

10.1.12 บนัทกึการชดใชค่้าเสียหายที่ได้จากจ าเลย
10.1.13 บนัทกึถอ้ยค าพยานและหลักฐานเกี่ยวกบัพยาน ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
          ได้แก ่ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี - งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
          ส าเนาทะเบยีนบา้น ฯลฯ ขอ้ 57.5
10.1.14 บนัทกึถอ้ยค าและหลักฐานเกี่ยวกบัจ าเลยร่วม
          หรือคู่คดี

ก าหนดอายกุารเก็บ
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10.1.15 บนัทกึถอ้ยค าผู้เสียหายและหลักฐานเกี่ยวกบั
         ผู้เสียหาย (หมายรวมถงึบนัทกึการชดใชค่้าเสียหาย
         ที่ได้จากผู้เสียหาย  บนัทกึการชดใชค่้าเสียหาย
          ที่พนกังานคุมประพฤติท าขึ้นที่ส านกังาน    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี - ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
         หนงัสือมอบอ านาจและบนัทกึขอ้ตกลงระหว่าง งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
          ผู้เสียหาย-จ าเลยในกระบวนการยติุธรรมเชงิสมานฉนัท์) ขอ้ 57.5

10.1.16 บนัทกึการสืบเสาะและแผนที่

10.1.17 หนงัสือแจง้ผลการตรวจสอบประวัติจ าเลย -    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
          (จากต ารวจ ราชทณัฑ์ อยัการ ฯลฯ ) งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57.5
10.1.18 ส าเนาหนงัสือส่งออกจากส านกังานและผล
          ที่แจง้กลับ เชน่ ผลการตรวจปสัสาวะ ฯลฯ        
           เว้นแต่หนงัสือที่แจง้ผลการตรวจสอบประวัติการ
           กระท าผิด    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า2 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
10.1.19 ส าเนาหนงัสือส่งตัวจ าเลยใหแ้พทยต์รวจกาย-จติ งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
          (ค.ป.4ก) หรือ (ค.ป.2ข) และแบบรายงานผลการ ขอ้ 57.5
           ตรวจกาย-จติของจ าเลย
10.1.20 ส าเนาค าส่ังเรียกพยานบคุคล (ค.ป.6)

ก าหนดอายกุารเก็บ
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10.1.21 ส าเนาค าส่ังเรียกพยานวัตถหุรือพยานเอกสาร(ค.ป.7) -
10.1.22 ส าเนาเอกสารการเบกิเบี้ยเล้ียงพยาน -
10.1.23 เอกสารอื่น ๆ เชน่ ค าร้องขอเล่ือนส่งรายงานฯ  -
          ค าร้องต่าง ๆ และเอกสารการใชก้ระบวนการยติุธรรม
          เชงิสมานฉนัท ์เชน่ ทะเบยีนผู้เขา้ร่วมประชมุประสาน
          สัมพนัธ์ภาพ  บนัทกึการประชมุประสาน    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
          สัมพนัธ์ภาพ และบนัทกึรายงานผลการปฏบิติังาน งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
          สัมพนัธ์ภาพยติุธรรมเชงิสมานฉนัท์ ขอ้ 57.5
10.1.24 หนงัสือขอความร่วมมอืด าเนนิการเกี่ยวกบัการ -
          สืบเสาะและพนิจิจ าเลยแทน (ส่งประเด็น)
10.1.25 ส านวนรับประเด็นสืบเสาะ -
10.1.26 ต้นร่างรายงานการสืบเสาะและพนิจิ -
10.1.27 ส าเนาหนงัสือส่งรายงานการสืบเสาะและพนิจิ(ค.ป.8) -

ก าหนดอายกุารเก็บ
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10.1.28 ส าเนารายงานการสืบเสาะและพนิจิและส าเนา เกบ็ไว้ตลอดไป - ก่อนปลดท าลายเอกสารจะต้อง

         รายงานการสืบเสาะและพนิจิเพิ่มเติม เว้นแต่การจดัเกบ็รักษาไว้ บันทึกรายละเอียดลงในสมุด

ตลอดไปนั้น จะสามารถ ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย ทะเบียนรับคดีให้ครบตามแบบ 

กระท าได้ด้วยระบบ งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 ซ่ึงทะเบียนรับคดีให้เก็บไวต้ลอดไป

อเิล็กทรอนกิส์หรือวิธีอื่นใด ขอ้ 57.3 หรือบันทึกข้อมูลลงในระบบสาร

ตามที่กรมคุมประพฤติก าหนด สนเทศแล้วแต่กรณีด้วย

กใ็หเ้กบ็รักษาเอกสาร

ดังกล่าวไว้เพยีงสิบป ี

แล้วท าลายเสีย

10.1.29 แบบประเมนิจ าเลย (ค.ป.ก.) / แบบจ าแนกจ าเลย เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี - ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57.5

ก าหนดอายกุารเก็บ



หนา้ที ่63 จาก 106

หมวดที่ ชื่อเรือ่ง เหตุผล หมายเหตุ
ต้นเรือ่ง รับเรือ่ง

10.2 เอกสารงานสบืเสาะขอ้เท็จจริงผู้ได้รับการพักการลงโทษ
และลดวันต้องโทษจ าคุก ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
10.2.1 ปกส านวน เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี -   งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57 วรรคแรก

10.2.2 สารบญั เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี - ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
  งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57.5 

10.2.3  หนงัสือขอความร่วมมอืสืบเสาะขอ้เทจ็จริง -
    จากเรือนจ า/ทณัฑสถาน เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี
10.2.4  บนัทกึขอ้มลูนกัโทษเด็ดขาดกอ่นปล่อย - ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
    คุมความประพฤติ (แบบ ส 1 - 46) ตอนที่ 1   งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
10.2.5  บนัทกึขอ้มลูนกัโทษเด็ดขาดกอ่นปล่อย - ขอ้ 57.5
   คุมความประพฤติ (แบบ ส 1 - 46) ตอนที่ 2 - 4 เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี
10.2.6 หลักฐานเกี่ยวกบัผู้ต้องโทษ -

ก าหนดอายกุารเก็บ
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10.2.7  หลักฐานเกี่ยวกบัผู้อปุการะฯ พยาน ผู้เสียหาย
10.2.8  หนงัสือเรียกพยานบคุคล
10.2.9  หนงัสือขอความร่วมมอืสืบเสาะขอ้เทจ็จริงนกัโทษ ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
            เด็ดขาด (อ.ค.ป. 1) เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี   งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548
10.2.10 หนงัสือขอขอบคุณและแจง้สิทธิค่าพาหนะ ขอ้ 57.5
            ในการปฏบิติังานของ อ .ส.ค.

10.2.11  ส าเนาหนงัสือส่งรายงานการสืบเสาะขอ้เทจ็จริง

10.2.12 ส าเนารายงานการสืบเสาะขอ้เทจ็จริง เกบ็ไว้ตลอดไป - ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
เว้นแต่การจดัเกบ็รักษาไว้   งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548
ตลอดไปนั้น จะสามารถ ขอ้ 57.3

กระท าได้ด้วยระบบ
อเิล็กทรอนกิส์หรือวิธีอื่นใด

ตามที่กรมคุมประพฤติก าหนด
กใ็หเ้กบ็รักษาเอกสาร
ดังกล่าวไว้เพยีงสิบป ี

แล้วท าลายเสีย

หมายเหต ุ :     ส าเนาหนงัสือเกี่ยวกบังานสืบเสาะและพนิจิที่เกบ็ไว้ที่ธุรการ ใหถ้อืตามหลักเกณฑ์ในหมวดที่ 3 ขอ้ 3.1.1 (1)

ก าหนดอายกุารเก็บ
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11 การควบคุมและสอดส่อง
11.1 ส านวนควบคุมและสอดส่อง (ผู้ใหญ)่ ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
11.1.1 ปกส านวน เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57 วรรคแรก
11.1.2 สารบญั (ค.ป.2)
11.1.3 หนงัสือแจง้ผลค าพพิากษา (ค.ป.4) 
11.1.4 ส าเนาเอกสารส านวนศาล
11.1.5 ส าเนาใบนดัคุมประพฤติและ/ หรือใบแจง้การ
          คุมความประพฤติ
11.1.6 หนงัสือขอ้ก าหนดเง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติ
           (ค.ป. 10)
11.1.7 ภาพถา่ยผู้ถกูคุมความประพฤติ
11.1.8 แบบบนัทกึขอ้มลูผู้ถกูคุมความประพฤติ   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2  ปี   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
           (ค.ป.11 , ค.ป.11/ส) งานสารบรรณ (ฉบบัที่2) พ.ศ.2548
11.1.9 แผนที่บา้นผู้ถกูคุมความประพฤติ ขอ้ 57.5
11.1.10 แผ่นพมิพล์ายนิ้วมอื (เฉพาะรายที่มกีารพมิพ์
             ลายนิ้วมอื)
13.1.11 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบยีนบา้น
             และหลักฐานอื่นเกี่ยวกบัผู้ถกูคุมความประพฤติ
11.1.12 แบบประเมนิผู้ถกูคุมความประพฤติ (ค.ป. 4ข)
11.1.13 ส าเนาหนงัสือเตือนใหไ้ปรายงานตัว
11.1.14 บนัทกึการรายงานตัว (ค.ป. 12ก)

หมวด 11
การควบคุมและสอดส่อง

ก าหนดอายกุารเก็บ

ตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสาร
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11.1.15 ผลการตรวจปสัสาวะ
11.1.16 บนัทกึถอ้ยค าพยาน (ค.ป. 5) 

11.1.17 บนัทกึการสอดส่อง (ค.ป. 12ข)
11.1.18 ส าเนาหนงัสือส่งออกจากส านกังานหรือหนงัสือส่ง
            ตัวผู้ถกูคุมความประพฤติและผลที่แจง้กลับและอื่นๆ
           เชน่ บนัทกึการสอดส่องของ อ .ส.ค. บนัทกึการเขา้ 
           ร่วมกจิกรรม บนัทกึการขอความร่วมมอืการควบคุม
           และสอดส่อง การท างานบริการสังคม(แบบสอบถาม
          กจิกรรมท างานบริการสังคม, หนงัสือส่งตัวท างาน เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2  ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2  ปี   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
          บริการสังคม,แบบก าหนดนดัการท างานบริการสังคม งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548
          แบบรายงานผลการปฏบิติังาน) และส าเนาหนงัสือ ขอ้ 57.5
          การใหก้ารสงเคราะห ์เว้นแต่หนงัสือที่แจง้ผลการ
          ตรวจสอบประวัติการกระท าผิด
11.1.19 หนงัสือแจง้ผลการตรวจสอบประวัติ
            การกระท าผิด (จากต ารวจ  ราชทณัฑ์ อยัการ ฯลฯ )
11.1.20 ส านวนรับประเด็นสอดส่อง
11.1.21 ต้นร่างรายงานการคุมความประพฤติ

ก าหนดอายกุารเก็บ
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11.1.22 ส าเนารายงานผลการคุมความประพฤติ  เกบ็ไว้ตลอดไป
    และบนัทกึผลการคุมประพฤติ ซ่ึงมผีลให้ เว้นแต่การจดัเกบ็รักษาไว้ ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย ก่อนปลดท าลายเอกสารจะต้อง

  การคุมความประพฤติเสร็จไปของพนกังานคุมประพฤติ ตลอดไปนั้น จะสามารถ งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 บันทึกรายละเอียดลงในสมุด

กระท าได้ด้วยระบบ ขอ้ 57.3 ทะเบียนรับคดีให้ครบตามแบบ 

อเิล็กทรอนกิส์หรือวิธีอื่นใด ซ่ึงทะเบียนรับคดีให้เก็บไวต้ลอดไป

ตามที่กรมคุมประพฤติก าหนด หรือบันทึกข้อมูลลงในระบบ

กใ็หเ้กบ็รักษาเอกสาร แต่กรณีด้วย

ดังกล่าวไว้เพยีงสิบป ี
แล้วท าลายเสีย

11.1.23 หนงัสือแจง้การแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าส่ังศาล
             หมายเรียก ,หมายนดัพร้อม,หมายจบั  เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี - ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
11.1.24 หนงัสือแจง้ใหไ้ปเปน็พยานศาลและเอกสาร งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
             ที่เกี่ยวขอ้ง ขอ้ 57.5

ก าหนดอายกุารเก็บ
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11.2 ส านวนควบคุมและสอดส่อง (คุมประพฤตเิดก็และเยาวชน)
11.2.1 ปกส านวน เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี - ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
ขอ้ 57 วรรคแรก

11.2.2 สารบญั (ค.ป.2)
11.2.3 หนงัสือแจง้ค าพพิากษา / ค าส่ังคุมความประพฤติ
11.2.4 ส าเนาเอกสารส านวนศาล
11.2.5 ส าเนาใบนดัคุมประพฤติและ/หรือใบแจง้การคุม
           ความประพฤติ ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
11.2.6 หนงัสือขอ้ก าหนดเง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติ  เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี  เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
           (ค.ป. 10)  ขอ้ 57.5
11.2.7 ภาพถา่ยผู้ถกูคุมความประพฤติ
11.2.8 ส าเนารายงานแสดงขอ้เทจ็จริงเกี่ยวกบัเด็กหรือ
          เยาวชนหรือแบบบนัทกึขอ้มลูผู้ถกูคุมความประพฤติ
          (ค.ป.11 , ค.ป. 11/ส)
11.2.9 แผนที่บา้นผู้ถกูคุมความประพฤติ

ก าหนดอายกุารเก็บ
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11.2.10 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบยีนบา้น

            และหลักฐานอื่นเกี่ยวกบัผู้ถกูคุมความประพฤติ
11.2.11 แบบประเมนิผู้ถกูคุมความประพฤติ (ค.ป.4ข)
11.2.12 ส าเนาหนงัสือเตือนใหไ้ปรายงานตัว
11.2.13 บนัทกึการรายงานตัว (ค.ป. 12ก)
11.2.14 ผลการตรวจปสัสาวะ
11.2.15 บนัทกึถอ้ยค าพยาน (ค.ป. 5) 
11.2.16 บนัทกึการสอดส่อง (ค.ป. 12ข) 
11.2.17 ส าเนาหนงัสือส่งออกจากส านกังานหรือหนงัสือ
             ส่งตัวผู้ถกูคุมความประพฤติและผลที่แจง้กลับ
             และอื่น ๆ เชน่ บนัทกึการสอดส่องของ อ .ส.ค. ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
             บนัทกึการเขา้ร่วมกจิกรรม บนัทกึการขอความ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
            ร่วมมอืการควบคุมและสอดส่อง การท างาน ขอ้ 57.5
บริการสังคม (แบบสอบถามกจิกรรมท างานบริการสังคม,
หนงัสือส่งตัวท างานบริการสังคม,แบบก าหนดนดัการท างาน
บริการสังคมแบบรายงานผลการปฏบิติังาน) และส าเนาหนงัสือ
การใหก้ารสงเคราะห ์เว้นแต่หนงัสือที่แจง้ผลการตรวจสอบ
ประวัติการกระท าผิด
11.2.18 หนงัสือแจง้ผลการตรวจสอบประวัติการกระท าผิด

                               (จากต ารวจ  ราชทณัฑ์  อยัการ ฯลฯ )
11.2.19 ส านวนรับประเด็นสอดส่อง
11.2.20 ต้นร่างรายงานการคุมความประพฤติ

ก าหนดอายกุารเก็บ
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11.2.21 ส าเนารายงานผลการคุมความประพฤติ เกบ็ไว้ตลอดไป
และบนัทกึผลการคุมประพฤติ ซ่ึงมผีลใหก้ารคุมประพฤติ เว้นแต่การจดัเกบ็รักษาไว้ ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย ก่อนปลดท าลายเอกสารจะต้อง

เสร็จไปของพนกังานคุมประพฤติ ตลอดไปนั้น จะสามารถ งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 บันทึกรายละเอียดลงในสมุด

กระท าได้ด้วยระบบ ขอ้ 57.3 ทะเบียนรับคดีให้ครบตามแบบ 

อเิล็กทรอนกิส์หรือวิธีอื่นใด ซ่ึงทะเบียนรับคดีให้เก็บไวต้ลอดไป

ตามที่กรมคุมประพฤติก าหนด หรือบันทึกข้อมูลลงในระบบ

กใ็หเ้กบ็รักษาเอกสาร แต่กรณีด้วย

ดังกล่าวไว้เพยีงสิบป ี
แล้วท าลายเสีย

11.2.22 หนงัสือแจง้การแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าส่ังศาล , ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
             หมายเรียก , หมายนดัพร้อม , หมายจบั เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี - งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
11.2.23 หนงัสือแจง้ใหไ้ปเปน็พยานศาลและเอกสาร ขอ้ 57.5
             ที่เกี่ยวขอ้ง

ก าหนดอายกุารเก็บ
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11.3 ส านวนควบคุมและสอดส่อง (คุมประพฤตพัิกการลงโทษ / 
ลดวันตอ้งโทษจ าคุก) (ใชส้ านวนเดยีวกับสืบเสาะ)
11.3.1 ปกส านวน เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี - ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57 วรรคแรก

11.3.2 สารบญั (ค.ป. 2) 
11.3.3 หนงัสือแจง้การปล่อยคุมประพฤติ
11.3.4 ส าเนาหนงัสือส าคัญปล่อยตัวฯ (พ.7,พ.8,หรือลวท.3)
           พร้อมภาพถา่ยผู้ถกูคุมความประพฤติ และเอกสาร
          ที่ออกแทน
11.3.5 หนงัสือขอ้ก าหนดเง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติ
           (ค.ป. 10)
11.3.6 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบยีนบา้น    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
          และหลักฐานอื่นเกี่ยวกบัผู้ถกูคุมความประพฤติ งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
11.3.7 แบบประเมนิผู้ถกูคุมความประพฤติ (ค.ป.4ข) ขอ้ 57.5
          บนัทกึขอผ่อนคลายเง่ือนไข
11.3.8 ส าเนาหนงัสือเตือนใหไ้ปรายงานตัว
11.3.9 บนัทกึการรายงานตัว (ค.ป.12ก)
11.3.10 ผลการตรวจปสัสาวะ
11.3.11 บนัทกึถอ้ยค าพยาน (ค.ป.5)
11.3.12 บนัทกึการสอดส่อง (ค.ป.12ข)

ก าหนดอายกุารเก็บ
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11.3.13 ส าเนาหนงัสือส่งออกจากส านกังานหรือหนงัสือ
            ส่งตัวผู้ถกูคุมความประพฤติและผลที่แจง้กลับ
            และอื่น ๆ เชน่ บนัทกึการสอดส่องของ อ .ส.ค.
            บนัทกึการเขา้ร่วมกจิกรรม บนัทกึการขอความร่วม
            มอืการควบคุมและสอดส่อง การท างานบริการสังคม
(แบบสอบถามกจิกรรมท างานบริการสังคม , หนงัสือส่งตัว
ท างานบริการสังคม , แบบก าหนดนดัการท างานบริการสังคม ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
แบบรายงานผลการปฏบิติังาน ) และส าเนาหนงัสือการให้    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
การสงเคราะหเ์ว้นแต่หนงัสือที่แจง้ผลการตรวจสอบประวัติ ขอ้ 57.5
การกระท าผิด

11.3.14 หนงัสือแจง้ผลการตรวจสอบประวัติการกระท าผิด -

             (จากต ารวจ  ราชทณัฑ์  อยัการ ฯลฯ )
11.3.15 ส านวนรับประเด็นสอดส่อง (ท าการแทนบางส่วน)
11.3.16 ส านวนรับประเด็นสอดส่อง (ท าการแทนเบด็เสร็จ)
11.3.17 ต้นร่างรายงานการคุมความประพฤติ

11.3.18 ส าเนารายงานผลการคุมความประพฤติ เกบ็ไว้ตลอดไป
เว้นแต่การจดัเกบ็รักษาไว้ ก่อนปลดท าลายเอกสารจะต้อง

ตลอดไปนั้น จะสามารถ บันทึกรายละเอียดลงในสมุด

กระท าได้ด้วยระบบ ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย ทะเบียนรับคดีให้ครบตาม

อเิล็กทรอนกิส์หรือวิธีอื่นใด งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 แบบ ซ่ึงทะเบียนรับคดีให้เก็บไว้

ตามที่กรมคุมประพฤติก าหนด ขอ้ 57.3 ตลอดไปหรือบันทึกข้อมูลลงใน

กใ็หเ้กบ็รักษาเอกสาร ระบบสารสนเทศแล้วแต่กรณีด้วย

ดังกล่าวไว้เพยีงสิบป ี
แล้วท าลายเสีย
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11.3.19 หนงัสือแจง้การเพกิถอนการคุมความประพฤติ    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57.5

ก าหนดอายกุารเก็บ
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12.1 การตรวจพิสจูน์ * *   ส านวนตรวจพสูิจน์ทีด่ าเนินการ

ส านวนตรวจพสูิจนท์ี่ด าเนนิการเสร็จส้ินแล้ว เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย เสร็จส้ินแล้ว  เชน่ ส านวนทีค่ณะ

 - งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 อนุกรรมการมีค าวินิจฉยัและผู้เขา้รับ

เอกสารในส านวนทั้งหมด ยกเวน้ ขอ้ 57 .5 การตรวจพสูิจน์มาฟงัค าวินิจฉยัและ

ถอนเงินประกนัแล้ว ศาลส่ังเพกิถอนค าส่ัง

ตรวจพสูิจน์ กรณีไม่เขา้มาตรา 19 เป็นต้น

สามารถปลดท าลายได้ตามเกณฑ์ที่

ก าหนด 

ข้อยกเวน้

1. ส านวนทีย่งัด าเนินการไม่แล้วเสร็จ

เชน่ กรณีผู้เขา้รับการตรวจพสูิจน์ 

หลบหนี ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 190 วรรค แรก

และยงัไม่ได้ตัวมาเพือ่พจิารณา

 เปรียบเทียบคดีให้เกบ็ส านวนไว้ 20 ปี

จงึสามารถปลดท าลายได้

2. กรณีส านวนตรวจพสูิจน์ที่

ผู้เขา้รับการตรวจพสูิจน์ผิดสัญญาประกนั

(กรณีใชบุ้คคลหรือหลักทรัพยอ์ื่น)

 เมื่อได้มีการฟอูงบังคับตามสัญญาแล้ว

ให้เกบ็ส านวนไว้หลังส้ินสุดการบังคับคดี

 10 ปี

ตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสาร
หมวด 12

การตรวจพิสูจน์และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิ
ก าหนดอายกุารเก็บ
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3. กรณีส านวนตรวจพสูิจน์

ทีด่ าเนินการเสร็จแล้วหากเป็นส านวน

ทีม่ีการปล่อยชั่วคราว และมิได้ผิด

สัญญาประกนัแต่ผู้เขา้รับการตรวจ

พสูิจน์ยงัมิได้รับหลักประกนัคืน

ให้เกบ็เอกสารไว้ตลอดไป

หรือจนกว่าจะมีการรับหลักประกนัคืนไป

-  ส าเนาหนงัสือส่งรายงานตรวจพสูิจน ์(บฟ.1 - 29)
 - ส าเนารายงานผลการตรวจพสูิจน์ เกบ็ไว้ตลอดไป เกบ็ไว้ตลอดไป ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย เวน้แต่ การจดัเกบ็รักษาไว้ตลอดไปนัน้

 - ค าวินจิฉยัผลการตรวจพสูิจน์ งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 จะสามารถกระท าได้ด้วยระบบอเิล็ก

ขอ้ 57.3 ทรอนิกส์  หรืออื่นใดตามทีก่รมคุมประพฤติ

ก าหนด กใ็ห้เกบ็รักษาเอกสารดังกล่าวไว้

เพยีง 10 ปี แล้วท าลายเสีย

ก าหนดอายกุารเก็บ
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12.2 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิ * * ส านวนฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยา

ส านวนฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย เสพติดทีด่ าเนินการเสร็จส้ินแล้ว 

ที่ด าเนนิการเสร็จแล้ว งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 เชน่  ส านวนทีค่ณะอนุกรรมการมีค าส่ัง

ขอ้ 57 .5 ตามมาตรา 33 วรรคแรก มาตรา 33

เอกสารในส านวนทั้งหมด ยกเวน้ วรรคสอง กรณีทีศ่าลมีค าพพิากษาถงึทีสุ่ด

โดยไม่กลับเขา้สู่กระบวนการฟืน้ฟฯู 

มาตรา 24 กรณียติุคดี เชน่ ตาย 

หมดอายคุวาม เป็นต้น สามารถ

ปลดท าลายได้ตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนด

ขอ้ยกเวน้
1.ส านวนทีย่งัด าเนินการไม่แล้วเสร็จ

เชน่ กรณีผู้เขา้รับการฟืน้ฟฯูหลบหนี

ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 190 วรรคแรกและยงัมิได้

ตัวมาเพือ่พจิารณาเปรียบเทียบคดีให้

เกบ็ส านวนไว้ 20 ปี จงึจะสามารถ

ปลดท าลายได้

2. กรณีส านวนทีผู้่เขา้รับการฟืน้ฟฯู

 ผิดสัญญาประกนั เมื่อได้มีการฟอูง

บังคับตามสัญญาแล้ว

(กรณีหลักทรัพยอ์ื่นทีม่ิใชเ่งินสด) 

ให้เกบ็ส านวนไว้หลังส้ินสุดการ

บังคับดคี 10 ปี

ก าหนดอายกุารเก็บ
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3. กรณีส านวนฟืน้ฟฯู ทีด่ าเนินการ

เสร็จแล้ว   หากเป็นส านวนทีม่ีการ

ปล่อยชั่วคราว  และมิได้ผิดสัญญา

ประกนัแต่ผู้เขา้รับการฟืน้ฟฯู

ยงัมิได้รับหลักประกนัคืนให้เกบ็

เอกสารไว้ตลอดไป หรือจนกว่า

จะมีการรับหลักประกนัคืนไป

 - ค าวินจิฉยัผลการฟื้นฟฯู (บฟ.3-1)
 - ส าเนาหนงัสือรับรองผลการฟื้นฟฯู (บฟ.3-7)
 - รายงานผลการติดตามกรณีผู้เขา้รับการฟื้นฟฯู ไมเ่ขา้การ เวน้แต่ การจดัเกบ็รักษาไว้ตลอดไปนัน้

ฟื้นฟตูามก าหนดนดั (บฟ.8-7) เกบ็ไว้ตลอดไป เกบ็ไว้ตลอดไป ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย จะสามารถกระท าได้ด้วยระบบอเิล็ก

 - รายงานผลการประเมนิระหว่างการฟื้นฟฯู (บฟ.8-2) งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 ทรอนิกส์  หรืออื่นใดตามทีก่รมคุมประพฤติ

 - แบบรายงานผลการฟื้นฟฯู เมื่อครบก าหนดเวลา (บฟ.8-3) ขอ้ 57.3 ก าหนด กใ็ห้เกบ็รักษาเอกสารดังกล่าวไว้

 - หนงัสือรายงานผลการฟื้นฟฯู (บฟ.2-4) เพยีง 10 ปี แล้วท าลายเสีย

ก าหนดอายกุารเก็บ
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12.3 การอุทธรณ์
12.3.1 หนงัสืออทุธรณ์ค าส่ังหรือค าวินจิฉยัคณะอนกุรรมการ
           ฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
12.3.2 หนงัสือขอแกไ้ขเพิ่มเติมอทุธรณ์
12.3.3 หนงัสือค าส่ังคณะอนกุรรมการพจิารณาวินจิฉยัอทุธรณ์ 
           ใหส้อบพยานเพิ่มเติม   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี    ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
12.3.4 หนงัสือขอถอนอทุธรณ์ งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548
12.3.5 ค าส่ังจ าหนา่ยอทุธรณ์ ขอ้ 57.5
12.3.6 หนงัสือแจง้ค าวินจิฉยัอทุธรณ์
12.3.7 เอกสารหลักฐานเกี่ยวกบัตัวผู้ยื่นอทุธรณ์ เชน่
          ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน

12.3.8 ค าวินจิฉยัอทุธรณ์    เกบ็ไว้ตลอดไป    เกบ็ไว้ตลอดไป    ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548

ขอ้ 57.3

ก าหนดอายกุารเก็บ
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12.4 เอกสารเก่ียวกับงานพยาบาล (เฉพาะศูนยฟ้ื์นฟูฯ)

12.4.1 บตัรบนัทกึการตรวจผู้ปวุย 

12.4.2 ส าเนาใบส่งตัวผู้เขา้รับการบ าบดัรักษา/ส าเนาส่งตัว
ผู้ปวุยเขา้รับการบ าบดัรักษาอาการทางจติเวช    ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
12.4.3 สถติิการเขา้รับการบ าบดัรักษา    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548
12.4.4 แผนการสอนสุขศึกษา ขอ้ 57.5
12.4.5 แบบประเมนิภาวะสุขภาพ
12.4.6 ใบค าร้องขอพบพยาบาล
12.4.7 ทะเบยีนควบคุมน้ าหนกัสมาชกิ

12.5 การท าบตัรพนักงานเจา้หน้าที่
12.5.1 ค าขอมบีตัรประจ าตัว พนกังานเจา้หนา้ที่    ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
12.5.2 ค ารับรองผู้บงัคับบญัชา เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548
12.5.3 ส าเนาบตัรพนกังานเจา้หนา้ที่ ขอ้ 57.5

ก าหนดอายกุารเก็บ
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12.6 คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิ
12.6.1 ขอ้มลูส่วนตัวเพื่อประกอบการพจิารณาคัดเลือก
เปน็คณะอนกุรรมการฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ. 2545
12.6.2 ประวัติขอ้มลูส่วนตัว
12.6.3 หลักฐานประกอบ เชน่   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี    ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
  - ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548
  - ส าเนาทะเบยีนบา้น ขอ้ 57 วรรคแรก
  - ส าเนาวุฒิการศึกษา
  - อื่น ๆ 
12.6.4 การส้ินสุดสภาพ เชน่ ลาออก ตาย
12.6.5 ขอ้มลูแจง้การเปล่ียนชื่อ ชื่อสกลุ และสถานะภาพ

12.7 กรรมการผู้ทรงคุณวฒิุในคณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ตดิยาเสพตดิ
12.7.1 ประวัติขอ้มลูส่วนตัว
12.7.2 หลักฐานประกอบ เชน่
  - ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน    ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
  - ส าเนาวุฒิการศึกษา    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548
12.7.3 การส้ินสุดสภาพ เชน่ ลาออก ตาย ขอ้ 57 วรรคแรก
12.7.4 ขอ้มลูแจง้การเปล่ียนชื่อ ชื่อสกลุ และสถานภาพ 

ก าหนดอายกุารเก็บ
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13 อาสาสมคัรคุมประพฤติ และเครือขา่ย
13.1 13.1.1 ระเบยีบ/หลักเกณฑ์ /แนวทางปฏบิติัเกี่ยวกบังานอาสาสมคัร

คุมประพฤติ
         13.1.1 (1) ระเบยีบกระทรวงยติุธรรมว่าด้วยบทบาทและ
วิธีการปฏบิติังานของ อ.ส.ค. / และบทบาทของภาคประชาชน พ.ศ. 2560
          13.1.1 (2) ระเบยีบกระทรวงยติุธรรมว่าด้วยการบริหาร
องค์การ อ.ส.ค. 
         13.1.1 (3) ระเบยีบกระทรวงยติุธรรมว่าด้วยการจา่ยค่าตอบแทน
ในการปฏบิติังานของ อ.ส.ค.  เกบ็ไว้ตลอดไป เกบ็ไว้จนกว่าจะมี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
         13.1.1 (4) ระเบยีบกระทรวงยติุธรรมว่าด้วยการยกเลิก การเปล่ียนแปลง งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
ระเบยีบกระทรวงยติุธรรมว่าด้วย อ.ส.ค. พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2561 ขอ้ 57.3
          13.1.1 (5) ขอ้บงัคับของสมาคมอาสาสมคัรคุมประพฤติ 
กระทรวงยติุธรรม
          13.1.1 (6) ระเบยีบกระทรวงยติุธรรมว่าด้วยสิทธิประโยชน ์
ของ อ.ส.ค. / หลักเกณฑ์การยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ อ .ส.ค.

           13.1.1 (7) แนวทางการมอบหมายงานคดีใหแ้ก ่อ.ส.ค.

ตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสาร
หมวด 13

อาสาสมคัรคุมประพฤต ิและเครอืขา่ย
ก าหนดอายกุารเก็บ
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13.2 งานอาสาสมคัรคุมประพฤติ
13.2.1 การอบรม อ.ส.ค. ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
          13.2.1 (1) การอบรม อ.ส.ค.ใหม ่และการแต่งต้ัง   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ป ี   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ป ี งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
          13.2.1 (2) การอบรมพฒันาศักยภาพ ขอ้ 57 วรรคแรก
          13.2.1 (3) การสัมมนา อ.ส.ค.

13.2.2 การจดัท าบตัรประจ าตัว อ.ส.ค. เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

 ขอ้ 57.5

13.2.3 ทะเบยีนประวัติ อ.ส.ค./แกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มลู เกบ็ไว้จนกว่าจะมี เกบ็ไว้จนกว่าจะมี
การเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลง

13.2.4 การโอนยา้ยเขต/จงัหวัด อ.ส.ค.
 

13.2.5 การส้ินสุดสถานภาพ อ.ส.ค. เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57 วรรคแรก และ 57.4

ก าหนดอายกุารเก็บ
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13.2.6  รายงานการประชมุ ได้แก่ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
           -  ประชมุสามญัประจ าปี งานสารบรรณ (ฉบบัที่2) พ.ศ.2548
           -  ประชมุคณะกรรมการ ขอ้ 57 วรรคแรก และ 57.4

13.2.7  การประเมนิผลการปฏบิติังานของ อ.ส.ค. 
13.2.8  การปฏบิติัของของ อ.ส.ค. 
          13.2.8 (1) การส่งคดีให ้อ.ส.ค. เกบ็ไว้ตลอดไป เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
          13.2.8 (2) ผลการปฏบิติังานด้านการรับคดี งานสารบรรณ (ฉบบัที่2) พ.ศ.2548
          13.2.8 (3) การเขา้ร่วมกจิกรรมของ อ.ส.ค.  กบัส านกังาน ขอ้ 57.3   และ 57.4
          13.2.8 (4) การปฏบิติังานของ อ.ส.ค. ในส านกังาน / ศูนยป์ระสานงาน

13.2.9 ขอ้มลูของศูนยป์ระสานงาน (ที่ต้ัง /จ านวน / เกบ็ไว้จนกว่าจะมี    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ป ี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

กรรมการ / ผลการด าเนนิงาน) การเปล่ียนแปลง งานสารบรรณ (ฉบบัที่2) พ.ศ.2548
ขอ้ 57.4

ก าหนดอายกุารเก็บ
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13.2.10 การยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ อ.ส.ค. / สิทธิประโยชนต่์าง ๆ เกบ็ไว้ตลอดไป เกบ็ไว้ตลอดไป ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ (ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57.3

13.2.11 คณะกรรมการบริหาร อ.ส.ค. เกบ็ไว้จนกว่าจะมี เกบ็ไว้จนกว่าจะมี
13.2.12 สมาคม อ.ส.ค. การเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลง

13.2.13 เร่ืองอื่น ๆ เกี่ยวกบั อ.ส.ค.     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ป ี     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ป ี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57 วรรคแรก
13.3 งานเครือขา่ยยตุธิรรมชมุชน

13.3.1 โครงการเครือขา่ยยติุธรรมชมุชน
          13.3.1 (1) ทะเบยีนประวัติ/บตัรสมาชกิเครือขา่ย เกบ็ไว้จนกว่าจะมี เกบ็ไว้จนกว่าจะมี
ยติุธรรมชมุชน การเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลง
         13.3.1 (2)  ท าเนยีบศูนยย์ติุธรรมชมุชน / คณะกรรมการ
ศูนยย์ติุธรรมชมุชน

         13.3.1 (3) ใบสมคัร เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ป ี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ป ี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57.5

ก าหนดอายกุารเก็บ
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           13.3.1  (4)  การอบรม/สัมมนาเครือขา่ยยติุธรรมชมุชนและ

ผู้ประสานงานเครือขา่ยยติุธรรมชมุชน    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ป ี   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ป ี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57 วรรคแรก และ 57.4

           13.3.1 (5)  การด าเนนิงานกจิกรรมตามโครงการ
เครือขา่ยยติุธรรมชมุชน
13.3.2 โครงการเสริมสร้างความยติุธรรมในจงัหวัด     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ป ี   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ป ี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
ชายแดนภาคใต้ (ส่งมอบส านกัหอจดหมาย งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 
13.3.3  การติดตามผลและนเิทศการด าเนนิงาน เหตุแหง่ชาติ ขอ้ 57 วรรคแรก และ 57.4

กรมศิลปากร)

13.3.4   เร่ืองอื่น ๆ    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ป ี   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ป ี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ(ฉบบัที่2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57 วรรคแรก และ 57.4

ก าหนดอายกุารเก็บ
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14 งานสนับสนุนงานคุมประพฤติ
14.1 งานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด

14.1.1 ระเบยีบ/แนวทางปฏบิตัเิก่ียวกับงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด
     14.1.1 (1) แนวทางการก าหนดหลักสูตรส าหรับการจดัค่าย
                     จริยธรรม
     14.1.1 (2) แนวทางการน าครอบครัวเขา้มามส่ีวนร่วมใน
                     การแกไ้ขฟื้นฟผูู้ถกูคุมความประพฤติที่ติด
                     ยาเสพติด
     14.1.1 (3) แนวทางการแกไ้ขฟื้นฟผูู้กระท าผิดคดีจราจร
                    (ขบัรถขณะเมาสุรา)
     14.1.1 (4) คู่มอืการด าเนนิโปรแกรมการปรึกษาเชงิจติวิทยา
                     แบบกลุ่มส าหรับผู้ถกูคุมความประพฤติ เกบ็ไว้ตลอดไป เกบ็ไว้จนกว่าจะมี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
     14.1.1 (5) คู่มอืการจดัค่ายยาเสพติดส าหรับผู้ถกูคุม การเปล่ียนแปลง งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2548
                     ความประพฤติและครอบครัว (ค่ายกา้วใหม่) ขอ้ 57.3
     14.1.1 (6) คู่มอืการปฏบิติังานแกไ้ขฟื้นฟผูู้เสพ/ติดยา
                     เสพติด
     14.1.1 (7) คู่มอืการจดัโปรแกรมแกไ้ขฟื้นฟผูู้เสพ/ติดยาเสพติด
                     (โปรแกรมพื้นฐาน)
     14.1.1 (8) คู่มอืการจดัโปรแกรมแกไ้ขฟื้นฟผูู้เสพ/ติดยาเสพติด
                     (โปรแกรมเฉพาะด้าน)
     14.1.1 (9) คู่มอืการปฏบิติังานแกไ้ขฟื้นฟผูู้กระท าผิด
                      ที่เปน็เด็กและเยาวชน

หมวด 14
งานสนับสนุนงานคุมประพฤต ิ(งานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด , งานบรกิารสังคม , งานสงเคราะห์ผู้กระท าผิด)

ก าหนดอายกุารเก็บ

ตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสาร



หนา้ที ่87 จาก 106

หมวดที่ ชื่อเรือ่ง เหตุผล หมายเหตุ
ต้นเรือ่ง รับเรือ่ง

     14.1.1 (10) คู่มอืการจดัโปรแกรมแกไ้ขฟื้นฟผูู้กระท าผิด

                       ที่เปน็เด็กและเยาวชน : โปรแกรมพื้นฐาน
     14.1.1 (11) คู่มอืการจดัโปรแกรมแกไ้ขฟื้นฟผูู้กระท าผิด
                       ที่เปน็เด็กและเยาวชน : โปรแกรมเฉพาะด้าน
     14.1.1 (12) คู่มอืการปฏบิติังานแกไ้ขฟื้นฟผูู้ได้รับการพกั
                        การลงโทษและลดวันต้องโทษจ าคุก           
     14.1.1 (13) คู่มอืการจดัโปรแกรมแกไ้ขฟื้นฟผูู้ได้รับการ
                       พกัการลงโทษและลดวันต้องโทษจ าคุก
     14.1.1 (14) แนวทางการแกไ้ขฟื้นฟผูู้กระท าผิดที่เปน็เด็ก
                       และเยาวชน เกบ็ไว้ตลอดไป          เกบ็ไว้จนกว่าจะม ี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
     14.1.1 (15) คู่มอืการจดักจิกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคย      การเปล่ียนแปลง งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2548
                       " กลุ่มสัมพนัธ์ " ขอ้ 57.3
     14.1.1 (16) คู่มอืการใหค้ าปรึกษาเพื่อสร้างแรงจงูใจ
ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมส าหรับพนกังานคุมประพฤติในการ
ใหค้ าปรึกษาแกไ้ขและฟื้นฟผูู้กระท าผิด
     14.1.1 (17) คู่มอืการจ าแนกผู้ถกูคุมความประพฤติที่เปน็
ผู้ใหญ ่(มาตรา 56) 
     14.1.1 (18) คู่มอืการสนทนาเพื่อสร้างแรงจงูใจ เพื่อปรับ
เปล่ียนพฤติกรรมของผู้ถกูคุมความประพฤติ

ก าหนดอายกุารเก็บ
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หมวดที่ ชื่อเรือ่ง เหตุผล หมายเหตุ
ต้นเรือ่ง รับเรือ่ง

14.1. 2  ระเบยีบแนวทางปฏบิตัเิก่ียวกับการแก้ไขฟ้ืนฟูตาม พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูฯ
     14.1.2 (1) โปรแกรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
     14.1.2 (2) โปรแกรมผู้จ าหนา่ยรายยอ่ย
     14.1.2 (3) โปรแกรมการฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เกบ็ไว้ตลอดไป          เกบ็ไว้จนกว่าจะม ี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
                         ในระบบบงัคับบ าบดัโดยวัด (วิถพีทุธ)      การเปล่ียนแปลง งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2548
     14.1.2 (4) โปรแกรมการฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ขอ้ 57.3
                         กรณีพเิศษ

14.1.3  รายงานและการตดิตามผล
     14.1.3 (1) รายงานผลการจดักจิกรรมแกไ้ขฟื้นฟผูู้ถกูคุม
ความประพฤติโดยใชห้ลักธรรมทางศาสนา
          -  การอบรมธรรมะ
          -  การจดัค่ายจริยธรรม/ค่ายยาเสพติด
          -  การบรรพชา - อปุสมบท ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
     14.1.3 (2) รายงานผลการจดักจิกรรมแกไ้ขฟื้นฟผูู้ถกูคุม เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2548
ความประพฤติโดยการใหค้ าปรึกษาเชงิจติวิทยา ขอ้ 57.4
(การใหค้ าปรึกษาเชงิจติวิทยาแบบกลุ่ม)
     14.1.3 (3) รายงานผลการจดักจิกรรมแกไ้ขฟื้นฟผูู้กระท า
ความผิดที่เปน็เด็กและเยาวชน
     14.1.3 (4) รายงานผลการจดักจิกรรมแกไ้ขฟื้นฟผูู้ได้รับ
การพกัการลงโทษและลดวันต้องโทษจ าคุก
     14.1.3 (5) รายงานผลการจดักจิกรรมแกไ้ขฟื้นฟผูู้เสพ/
ติดยาเสพติดใหโ้ทษ

ก าหนดอายกุารเก็บ
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หมวดที่ ชื่อเรือ่ง เหตุผล หมายเหตุ
ต้นเรือ่ง รับเรือ่ง

     16.1.3 (6) แบบสอบถาม เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2548

ขอ้ 57.5

14.2 งานบริการสงัคม
14.2.1 ระเบยีบ/แนวทางปฏบิตัเิก่ียวกับงานบริการสงัคม
          1. คู่มอืการบริหารจดัการการท างานบริการสังคม
          2. แนวทางการบริหารจดัการโครงการท างาน
บริการสังคม โดยอาสาสมคัรคุมประพฤติและเครือขา่ยชมุชน
(เอกสารหมายเลข 9/2550)
          3. คู่มอืการท างานบริการสังคมส าหรับหนว่ยงานภาคี เกบ็ไว้ตลอดไป   เกบ็ไว้จนกว่าจะมกีาร   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
(เอกสารหมายเลข 5/2550) เปล่ียนแปลง งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2548
          4. การใหค้ าแนะน าประชาชนเกี่ยวกบัการท างาน ขอ้ 57.3
บริการสังคม 

          5. หนงัสือเวียน แนวทางปฏบิติัและตอบขอ้หารือ

เกี่ยวกบัการท างานบริการสังคม (เอกสารหมายเลข 5/2551)

14.2.2 ทะเบยีนคุมรายชื่อผู้ท างานบริการสงัคมประจ าป ี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า2 ปี   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
(ตามกลุ่มภารกิจ) งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2548 

ขอ้ 57.5

ก าหนดอายกุารเก็บ
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หมวดที่ ชื่อเรือ่ง เหตุผล หมายเหตุ
ต้นเรือ่ง รับเรือ่ง

14.2.3 ท าเนียบหน่วยงานภาคี หากเปน็เอกสารเกบ็ไว้ หากเปน็เอกสารเกบ็ไว้ มกีารเกบ็ไว้ 2 ส่วนคือ
จนกว่าจะมกีาร จนกว่าจะมกีาร ในรูปไฟล์และเอกสาร
เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง

   จงึควรอยู่ในหมวด 10 รายงาน สถติิ และแบบสอบถาม 
                 2. แบบรายงานผลการปฏบิติังานบริการสังคมแบบกลุ่ม และแบบรายงานผลการจดัส่งผู้กระท าผิดท างานบริการสังคมที่หนว่ยงานภาคี เนื่องจากเปน็ประเภทรายงานสถติิ

ก าหนดอายกุารเก็บ

หมายเหตุ    1. เอกสารเกี่ยวกบัการด าเนนิโครงการประชมุเชงิปฏบิติัการหนว่ยงานภาคีท างานบริการสังคม เนื่องจากเปน็โครงการ จงึจดัใหอ้ยู่ในหมวด 11  แผน โครงการ  วิจยั นโยบาย
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หมวดที่ ชื่อเรือ่ง เหตุผล หมายเหตุ
ต้นเรือ่ง รับเรือ่ง

14.3 งานสงเคราะหผู้์กระท าผิด
 14.3.1 แนวทางการปฏบิตังิานสงเคราะหผู้์กระท าผิดระหวา่ง
คุมประพฤติ
     14.3.1 (1) แนวทางในการด าเนนิงานใหก้ารสงเคราะห์ เกบ็ไว้ตลอดไป เกบ็ไว้จนกว่าจะมกีาร ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
ผู้กระท าผิด เปล่ียนแปลง งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2548

ขอ้ 57.3

     14.3.1 (2) ปญัหาและขอ้สังเกตในการใหก้ารสงเคราะห์ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
ผู้กระท าผิด (ส่งมอบส านกัหอจดหมาย งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2548

เหตุแหง่ชาติ กรมศิลปากร) ขอ้ 57 วรรคแรก  และ 57.4

ก าหนดอายกุารเก็บ
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หมวดที่ ชื่อเรือ่ง เหตุผล หมายเหตุ
ต้นเรือ่ง รับเรือ่ง

15 การสงเคราะห์ภายหลังปล่อย
15.1 แนวทางการปฏบิตังิานสงเคราะหผู้์กระท าผิดภายหลงัปลอ่ย

15.1 (1)  แนวทางในการด าเนนิงานใหก้ารสงเคราะห์ เกบ็ไว้ตลอดไป เกบ็ไว้จนกว่าจะมี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
              ผู้กระท าผิดภายหลังปล่อย การเปล่ียนแปลง งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 

ข้อ 57.3

15.1 (2) ปญัหาและขอ้สังเกตในการใหก้ารสงเคราะห์   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ป ี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี
             ผู้กระท าผิดภายหลังปล่อย (ส่งมอบใหห้อจดหมาย ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

เหตุแหง่ชาติ กรมศิลปากร) งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 
ขอ้ 57 วรรคแรก และ 57.4 

15.2 เอกสารในส านวนการใหก้ารสงเคราะหภ์ายหลงัปลอ่ย
15.2 (1) ปกส านวน   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ป ี -

15.2 (2) สารบญั -
เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

15.2 (3) ส าเนาค าร้องขอรับการสงเคราะหแ์ละเอกสาร - งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 
ประกอบค าร้อง ขอ้  57.4

ตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสาร
หมวด 15

การสงเคราะห์ภายหลังปล่อย
ก าหนดอายกุารเก็บ
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หมวดที่ ชื่อเรือ่ง เหตุผล หมายเหตุ
ต้นเรือ่ง รับเรือ่ง

15.2 (4) หลักฐานทางราชการเกี่ยวกบัผู้ขอรับการสงเคราะห์ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี - ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
ภายหลังปล่อย เชน่ ส าเนาทะเบยีนบา้น ส าเนาบตัรประจ าตัว งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 
ประชาชน ขอ้ 57 วรรคแรก 

15.2 (5) การติดตามผล - ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 

15.2 (6) การส่งคดีใหอ้าสาสมคัรคุมประพฤติ / ขอ้ 57.4
             เครือขา่ยยติุธรรมชมุชน -

15.3 รายงานผลการปฏบิตังิานสงเคราะหภ์ายหลงัปลอ่ย เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี
ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 

ขอ้ 57.5
15.4 แบบสอบถามความพึงพอใจการสงเคราะหภ์ายหลงัปลอ่ย เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี

ก าหนดอายกุารเก็บ



หนา้ที ่94 จาก 106

หมวดที่ ชื่อเรือ่ง เหตุผล หมายเหตุ
ต้นเรือ่ง รับเรือ่ง

16 งานบริการสังคมแทนค่าปรับ
16.1 ระเบยีบ/แนวทางปฏบิตัเิก่ียวกับงานบริการสงัคมแทนค่าปรับ เกบ็ไว้ตลอดไป เกบ็ไว้จนกว่าจะมกีาร ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

เปล่ียนแปลง งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 
ขอ้ 57.3

16.2 เอกสารในส านวนท างานบริการสงัคมแทนค่าปรับ
      16.2.1 ปกส านวน เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี - ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 
ขอ้ 57 วรรคแรก

     16.2.2 หนงัสือแจง้ค าส่ังศาล (บส.3)
     16.2.3 ส าเนาค าร้อง (บส.1)
     16.2.4 ส าเนาประวัติผู้ท างานบริการสังคมแทนค่าปรับ เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2  ปี
     16.2.5 หลักฐานทางราชการเกี่ยวกบัผู้ท างานบริการสังคม ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
แทนค่าปรับ เชน่ ส าเนาทะเบยีนบา้น ส าเนาบตัรประจ าตัว เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2  ปี งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 
ประชาชน ขอ้ 57.5
     16.2.6 แบบสอบถามการท างานบริการสังคม -
     16.2.7 หนงัสือส่งตัวท างานบริการสังคม -
     16.2.8 แบบรายงานผลการปฏบิติังาน -

ตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสาร
หมวด 16

งานบรกิารสังคมแทนค่าปรบั
ก าหนดอายกุารเก็บ



หนา้ที ่95 จาก 106

หมวดที่ เหตุผล หมายเหตุ
ชื่อเรือ่ง ต้นเรือ่ง รับเรือ่ง

     16.2.9 หนงัสือส่งรายงานการท างานบริการสังคม เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2  ปี - ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
แทนค่าปรับ งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548

ขอ้ 57.5

     16.2.10 รายงานการท างานบริการสังคมแทนค่าปรับ เกบ็ไว้ตลอดไป ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย กอ่นปลดท าลายเอกสาร
เว้นแต่การจดัเกบ็รักษาไว้ งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 ต้องบนัทกึรายละเอยีด
ตลอดไปนั้น จะสามารถ ขอ้ 57.3 ลงในสมดุทะเบยีนรับคดี
กระท าได้ด้วยระบบ ใหค้รบตามแบบ เกบ็ไว้
อเิล็กทรอนกิส์หรือวิธีอื่นใด ตลอดไปหรือบนัทกึขอ้มลู
ตามที่กรมคุมประพฤติก าหนด ลงในระบบสารสนเทศ
กใ็หเ้กบ็รักษาเอกสาร แล้วแต่กรณีด้วย
ดังกล่าวไว้เพยีงสิบป ี
แล้วท าลายเสีย

     - แบบค าร้องของดการท างานบริการสังคมแทนค่าปรับ - ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
(ถา้มี) เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 
     - หนงัสือแจง้การเปล่ียนแปลงค าพพิากษาหรือค าส่ัง (ถา้มี) - ขอ้ 57.5
     - ส านวน ประเด็นการท างานบริการสังคมแทนค่าปรับ -

ก าหนดอายกุารเก็บ



หนา้ที ่96 จาก 106

หมวดที่ ชื่อเรือ่ง เหตุผล หมายเหตุ
ต้นเรือ่ง รับเรือ่ง

17 การพัฒนาระบบบริหารจดัการกรมคุมประพฤติ

17.1 คู่มอื/แนวทางการด าเนินการ

     17.1.1 ตัวชี้วัดและค ารับรองการปฏบิติัราชการ (Balanced Scorecard:BSC)

                                              

     17.1.2 ขอ้เสนอการเปล่ียนแปลง (Blueprint for Change)

     17.1.3 การจดัการความรู้ (Knowledge Management : KM)

     17.1.4 การควบคุมภายใน (Internal Control : IC)

     17.1.5 การบริหารความเส่ียง (Risk Management : RM)

     17.1.6 ค่านยิมขององค์การ (Core Value) เกบ็ตลอดไป เกบ็ไว้จนกว่าจะมกีาร ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

     17.1.7 การรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏบิติังานราชการ เปล่ียนแปลง งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548

     17.1.8 การจดัท านโยบายการก ากบัดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance : OG) ขอ้ 57.3 

     17.1.9 เงินรางวัลประจ าปี

     17.1.10 การมอบอ านาจ (Empowerment)

     17.1.11 การจดัโครงสร้างหนว่ยงานของรัฐในการก ากบัของฝุายบริหาร     

     17.1.12 การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (Public Sector Management Qulity Award : PMQA)

     17.1.13 การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ PMQA 4.0

     17.1.14 ระบบราชการ 4.0

การพัฒนาระบบบรหิารจัดการกรมคุมประพฤติ
ก าหนดอายกุารเก็บ

หมวด 17
ตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสาร



หนา้ที ่97 จาก 106

หมวดที่ ชื่อเรือ่ง เหตุผล หมายเหตุ
ต้นเรือ่ง รับเรือ่ง

17.2 กระบวนการด าเนินการที่ส าคัญ
17.2.1  ตวัชี้วดัและค ารับรองการปฏบิตัริาชการ (Balanced Scorecard:BSC)
17.2.2 การประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการของกรมคุมประพฤติ

     -  ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ / คณะท างาน     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5  ปี     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548

ขอ้  57.4 และ 57.5

     -  รายละเอยีดตัวชี้วัด  เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10  ปี     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
     - แผนการด าเนนิการการ งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548

ขอ้  57 วรรคแรก และ 57.5

      - ผลการด าเนนิการ     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5  ปี     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548

ขอ้  57.4 และ 57.5

17.2.3  ขอ้เสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)  
17.2.4  การจดัการความรู้ (Knowledge Management : KM)
17.2.5  การควบคุมภายใน (Internal Control : IC)
17.2.6 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management : RM 

      - ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ / คณะท างาน     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5  ปี     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548

ขอ้  57.4 และ 57.5

ก าหนดอายกุารเก็บ



หนา้ที ่98 จาก 106

หมวดที่ ชื่อเรือ่ง เหตุผล หมายเหตุ
ต้นเรือ่ง รับเรือ่ง

     - แผนการด าเนนิการการ   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10  ปี   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548

ขอ้  57 วรรคแรก และ 57.5

     - ผลการด าเนนิการ     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5  ปี    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548

ขอ้  57.4 และ 57.5

17.2.7 ค่านิยมขององค์การ (Core Value)

        - ประกาศกรมคุมประพฤติ เกบ็ไว้ตลอดไป เกบ็ไว้จนกว่าจะมกีาร   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

เปล่ียนแปลง งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548

ขอ้ 57 วรรคแรก 

        - แจง้แนวทาง     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

        - ติดตามการประพฤติปฏบิติัตามค่านยิมองค์กร งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548

ขอ้ 57.4  และ 57.5

17.2.8 การรักษามาตรฐานระยะเวลาของขั้นตอนการปฏบิตัริาชการ
17.2.9 การจดัท านโยบายการก ากับดแูลองค์การที่ด ี(Organizational Governance : OG)

17.2.10  เงินรางวลัประจ าปี
        -  ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ  /คณะท างาน     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548
ขอ้ 57.4  และ 57.5

ก าหนดอายกุารเก็บ



หนา้ที ่99 จาก 106

หมวดที่ ชื่อเรือ่ง เหตุผล หมายเหตุ
ต้นเรือ่ง รับเรือ่ง

       -  ประกาศกรมคุมประพฤติ
    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี เกบ็ไว้จนกว่าจะมกีาร   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

       - แจง้แนวทาง/แผนและผลการด าเนนิการรักษา เปล่ียนแปลง งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548
ตามมาตรฐานการปฏบิติัราชการ ขอ้ 57 วรรคแรก 

17.2.11  การมอบอ านาจ (Empowerment)
      -  ค าส่ังมอบอ านาจ เกบ็ไว้ตลอดไป เกบ็ไว้จนกว่าจะมกีาร   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

เปล่ียนแปลง งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548
ขอ้   57.3

      -  แจง้หรือซักซ้อมความเขา้ใจเกี่ยวกบัการมอบอ านาจ  เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548

ขอ้ 57 วรรคแรก และ 57.5

17.2.12 การจดัโครงสร้างหน่วยงานของรัฐในก ากับของฝุายบริหาร

      -  ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ /คณะท างาน     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548

ขอ้  57.4 และ 57.5

     - กฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการกรมคุมประพฤติ   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี เกบ็ไว้จนกว่าจะมกีาร   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

กระทรวงยติุธรรม พ.ศ. ... (ส่งมอบหอจดหมายเหตุ เปล่ียนแปลง งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548

แหง่ชาติ กรมศิลปากร) ขอ้  57 วรรคแรก

ก าหนดอายกุารเก็บ
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หมวดที่ ชื่อเรือ่ง เหตุผล หมายเหตุ
ต้นเรือ่ง รับเรือ่ง

     -  แจง้หรือซักซ้อมความเขา้ใจเกี่ยวกบัโครงสร้างฯ  เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548

ขอ้  57 วรรคแรก และ 57.5

17.2.13 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ(Public Sector Management Qulity Award : PMQA)

17.2.14 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA 4.0)

17.2.15 ระบบราชการ 4.0

      -  ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ /คณะท างาน     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548

ขอ้  57.4 และ 57.5

      -  ผลการประเมนิตนเอง    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี    เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

      -  แผนการด าเนนิการ งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548

ขอ้  57 วรรคแรก และ 57.5

     - ผลการด าเนนิการ     เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5  ปี   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548

ขอ้  57.4 และ 57.5

ก าหนดอายกุารเก็บ
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หมวดที่ ชื่อเรือ่ง เหตุผล หมายเหตุ
ต้นเรือ่ง รับเรือ่ง

18 นิตกิาร
18.1 ระเบยีบ / แนวทาง /คู่มอื

      18.1.1 ระเบยีบ /แนวทาง /คู่มอืเกี่ยวกบัการด าเนนิการตาม
พระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมดิของเจา้หนา้ที่ พ.ศ.2539
      18.1.2  ระเบยีบ / แนวทาง / คู่มอืเกี่ยวกบัการเปดิเผยขอ้มลู
ขา่วสารตามพระราชบญัญติัขอ้มลูขา่วสารของราชการ
พ.ศ. 2540 เกบ็ไว้จนกว่าจะ
      18.1.3  ระเบยีบ / แนวทาง / เกี่ยวกบัการร้องทกุข ์การยื่น เกบ็ไว้ตลอดไป มกีารเปล่ียนแปลง   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
อทุธรณ์ การฟอูงคดีและต่อสู้คดีแพง่ คดีอาญา และคดีปกครอง งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548
      18.1.4 ระเบยีบ / แนวทาง / คู่มอืเกี่ยวกบัการยกร่างกฎหมาย ขอ้ 57.3
ของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
      18.1.5 เอกสารการรวมกฎหมายเร่ืองเดียวกนัไว้ด้วยกนั
เกี่ยวกบัการคุมประพฤติ
     18.1.6 ระเบยีบ / แนวทาง / คู่มอือื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

ก าหนดอายกุารเก็บ

หมวด 18
นิตกิาร

ตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสาร
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18.2  ส านวนการสอบสวน
18.2.1 ส านวนการสอบสวนขอ้เทจ็จริงเบื้องต้น
          18.2.1 (1) กระทรวงยติุธรรมส่ังยติุเร่ืองโดยไมต้่อง เกบ็ไว้หลังคดีส้ินสุด เกบ็ไว้หลังคดีส้ินสุด
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จริงความรับผิดทางละเมดิ 10 ป ี 10 ป ี
และกรณีไมม่กีารเรียกร้องค่าเสียหายจากบคุคลภายนอก
(เชน่ รถส่วนกลางกระจกแตกเพราะเหตุสุดวิสัย)
          18.2.1 (2) กระทรวงยติุธรรมส่ังยติุเร่ืองโดยไมต้่อง เกบ็ไว้หลังคดีส้ินสุด เกบ็ไว้หลังคดีส้ินสุด
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จริงความรับผิดทางละเมดิ การบงัคับคดี 10 ปี การบงัคับคดี 10 ปี
กรณีมกีารเรียกร้องค่าเสียหายทางแพง่จากบคุคลภายนอก   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
18.2.2 ส านวนการสอบขอ้เทจ็จริงความรับผิดทางละเมดิ งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548
         18.2.2.(1) กรณีมกีารใชม้าตรการบงัคับทางปกครอง เกบ็ไว้หลังคดีส้ินสุด เกบ็ไว้หลังคดีส้ินสุด ขอ้ 57 วรรคแรก
ตามมาตรา 57 แหง่พระราชบญัญติัวิธีปฏบิติัราชการทาง การใชม้าตรการทาง การใชม้าตรการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 ปกครอง 10 ปี ปกครอง 10 ปี

          18.2.2.(2) กรณีไมม่กีารใชม้าตรการบงัคับทางปกครอง
                    - เจา้หนา้ที่ผู้กระท าละเมดิช าระหนี้ครบจ านวน
                    - เจา้หนา้ที่ผู้กระท าละเมดิขอผ่อนช าระหนี้ เกบ็ไว้หลังคดีส้ินสุด เกบ็ไว้หลังคดีส้ินสุด
                    - เจา้หนา้ที่ผู้กระท าละเมดิถงึแกก่รรม 10 ป ี 10 ป ี
(มกีารฟอูงคดีมรดกกบัทายาท)

ก าหนดอายกุารเก็บ
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     18.2.3 ส านวนคดีแพง่ เกบ็ไว้หลังคดีส้ินสุด เกบ็ไว้หลังคดีส้ินสุด
การบงัคับคดี 10 ปี การบงัคับคดี 10 ปี

     18.2.4 ส านวนคดีอาญา /ป.ป.ช./ป.ป.ท. เกบ็ไว้หลังคดีส้ินสุด เกบ็ไว้หลังคดีส้ินสุด   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
10 ป ี 10 ป ี งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548

ขอ้ 57 วรรคแรก
     18.2.5 ส านวนการอทุธรณ์   เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ป ี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ป ี
     18.2.6 ส านวนการร้องทกุข์

18.3 การพัฒนากฎหมาย
18.3.1 โครงการพฒันากฎหมาย
          - ส าเนาโครงการพฒันากฎหมาย
          - ส าเนาค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพฒันากฎหมาย
          - ส าเนาค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานพจิารณายกร่างกฎหมาย

          - แผนพฒันากฎหมาย เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ป ี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ป ี   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
          - เอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชมุคณะกรรมการ (ส่งมอบใหห้อจดหมาย งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548
พฒันากฎหมาย / คณะท างาน เหตุแหง่ชาติ กรมศิลปากร) ขอ้ 57.4
          - ส าเนาหนงัสือรายงานความคืบหนา้การพฒันากฎหมาย
          - ส าเนาหนงัสือส่งแผนพฒันากฎหมายไปยงัคณะ
กรรมการพฒันากฎหมายกระทรวงยติุธรรม
          - ส าเนาประเมนิผลการพฒันากฎหมายรายฉบบั

ก าหนดอายกุารเก็บ
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          - ส าเนาร่างกฎหมายที่ผ่านการปรับปรุงแกไ้ขจาก เกบ็ไว้จนกว่าจะ
คณะกรรมการและคณะท างานในแต่ละคร้ัง มกีารเปล่ียนแปลง   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

เกบ็ไว้ตลอดไป งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548
ขอ้ 57.3 และ 57.4

          - รายงานการประชมุคณะกรรมการพฒันากฎหมาย เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ป ี
คณะท างานพจิารณายกร่างกฎหมาย

18.3.2 แผนนติิบญัญติัแหง่ชาติ เกบ็ไว้หลังจากมกีารเปล่ียน -   ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
แปลงไมน่อ้ยกว่า 10 ปี งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548

ขอ้ 57 วรรคแรก

18.4 ส าเนาหนังสอืการหารือและตอบขอ้หารือขอ้กฎหมายตา่ง ๆ
เกบ็ไว้ตลอดไป เกบ็ไว้ตลอดไป ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

18.5 ส าเนาหนังสอืตคีวามนิตกิรรม - สญัญา งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 
ขอ้ 57.3

18.6 ส าเนาหนังสอืขอความอนุเคราะหง์ดเวน้ไมส่ง่พยานเอกสาร
หรือไมเ่ปน็พยานบคุคลที่ศาลมหีมายเรียก ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย

เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ป ี เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ป ี งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2548 
18.7 รายงานความเสยีหายที่ไมต่อ้งสง่ส านวนการสอบสวนให้ ขอ้ 57.4

กระทรวงการคลงัตรวจสอบ

ก าหนดอายกุารเก็บ
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19 ทะเบยีนคดี
19.1 ทะเบยีนคดทีี่เก็บรักษาไวใ้นงานธรุการ

19.1.1 ทะเบยีนรับคดีสืบเสาะและพนิจิ
(ผู้ใหญ ่/ พกัการลงโทษ / ลดวันต้องโทษ)
19.1.2 ทะเบยีนรับคดีควบคุมและสอดส่อง
(ผู้ใหญ ่/ เด็กและเยาวชน /พกัการลงโทษ / ลดวันต้องโทษ)
19.1.3 ทะเบยีนรับคดีตรวจพสูิจน์
19.1.4 ทะเบยีนรับคดีฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
19.1.5 ทะเบยีนเรียงอกัษร เกบ็ไว้ตลอดไป - ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย มกีารจดัเกบ็ด้วยระบบ
19.1.6 ทะเบยีนรับส่งประเด็น งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2548 อื่นกส็ามารถท าลายได้
          - สืบเสาะและพนิจิ (ผู้ใหญ ่/ พกัการลงโทษ / ขอ้ 57.3
ลดวันต้องโทษ)
          - ควบคุมและสอดส่อง (ผู้ใหญ/่เด็กและเยาวชน/
พกัการลงโทษ / ลดวันต้องโทษ
          - คดีตรวจพสูิจน์
          - คดีฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ก าหนดอายกุารเก็บ

ตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสาร
หมวด 19
ทะเบียนคดี
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19.1.7 ทะเบยีนส่งรายงานสืบเสาะและพนิจิ (ผู้ใหญ ่/ 
พกัการลงโทษ / ลดวันต้องโทษ) ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
19.1.8 ทะเบยีนส่งรายงานควบคุมและสอดส่อง (ผู้ใหญ ่/ เกบ็ไว้ตลอดไป - งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2548
เด็กและเยาวชน / พกัการลงโทษ / ลดวันต้องโทษ ขอ้ 57.3
19.1.9 ทะเบยีนภาพถา่ย

19.2 ทะเบยีนคดทีี่พนักงานคุมประพฤตเิก็บรักษาไว้
19.2.1 ทะเบยีนรับคดีสืบเสาะและพนิจิ
(ผู้ใหญ ่/ พกัการลงโทษ / ลดวันต้องโทษ
19.2.2 ทะเบยีนรับคดีควบคุมและสอดส่อง เกบ็ไว้ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี - ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย สามารถค้นหาเอกสาร
(ผู้ใหญ ่/ เด็กและเยาวชน / พกัการลงโทษ / ลดวันต้องโทษ งานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2548 ได้จากงานธุรการ
19.2.3 ทะเบยีนรับคดีตรวจพสูิจน์ ขอ้ 57.4
19.2.4 ทะเบยีนรับคดีฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ก าหนดอายกุารเก็บ






































































































