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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยการเก็บรักษาและการทําลายเอกสาร
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑวิธีการเก็บรักษาและการทําลายเอกสาร เพื่ออํานวย
ประโยชน และเพื่ อ ความสะดวกต อ การปฏิ บั ติ ง านของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
และบุคคลที่เกี่ยวของ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๐ (๒) มาตรา ๓๑ (๕) และมาตรา ๓๒ (๕)
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๑๑
แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับ
มติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุมครั้งที่ ๑๒๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเก็บรักษาและ
การทําลายเอกสาร พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด” หมายความรวมถึง ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
กรุงเทพมหานคร
ขอ ๔ บรรดาระเบียบ ขอ กําหนด ประกาศ มติห รือคํา สั่งอื่น ใดของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่มีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
เวน แตกรณีที่กําหนดไวใ นระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๕ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ
ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
กรณีที่ไมมีขอกําหนดไวในระเบียบนี้ หรือมีปญหาในทางปฏิบัติ หรือมีเหตุผลความจําเปน
ตองปฏิบัตินอกเหนือระเบียบนี้ ใหเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป
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หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๖ ประเภทของเอกสารแบงออกเปน ๙ ประเภท ดังนี้
(๑) เอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร การไดม าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น และการออกเสียงประชามติ
(๒) เอกสารเกี่ยวกับคาใชจายในการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
(๓) เอกสารเกี่ยวกับสํานวนการสืบสวนสอบสวน
(๔) เอกสารเกี่ยวกับคดีความ
(๕) เอกสารเกี่ยวกับสํานวนการดําเนินการทางวินัย
(๖) เอกสารเกี่ยวกับการประชุม
(๗) เอกสารทางการเงินและงบประมาณ
(๘) เอกสารเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง
(๙) เอกสารอื่น นอกจากเอกสารตามขอ ๖ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
ขอ ๗ การเก็บรักษาเอกสารตามขอ ๖ ในระหวางการปฏิบัติงานหรือเมื่อการปฏิบัติงาน
แลวเสร็จ ใหพนักงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการเกี่ยวกับเอกสารนี้ เปนผูรับผิดชอบในการเก็บ
รักษาเอกสารดังกลาวใหอยูใ นที่ปลอดภัย และจัดทําทะเบียนคุม โดยใหอยูภายใตการกํากับดูแ ล
ของผูอํานวยการฝายหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาผูอํานวยการฝายหรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดหรือหัวหนาพนักงานสวนทองถิ่นแลวแตกรณี
ขอ ๘ เอกสารตามข อ ๖ หากมี ความจํา เป น จะต อ งใช ใ นการตรวจสอบเป น ประจํ า
ใหแตงตั้งพนักงานขึ้นรับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารดังกลาวใหอยูในที่ปลอดภัย และจัดทําทะเบียนคุม
ขอ ๙ เอกสารตามขอ ๖ ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี สถิติ
หลักฐาน หรือเรื่องที่ตอ งใชสําหรับการศึกษา คน ควา อางอิงหรือเอกสารอื่น ในลักษณะเดียวกัน
ใหเก็บไวเปนหลักฐานตลอดไป
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ขอ ๑๐ การเก็บ รักษาเอกสารตามขอ ๖ ต องเก็บ รักษาไว ใ นที่ ปลอดภัย ในสํ านัก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด หรือองคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น ที่ มี ห น า ที่ ต อ งเก็ บ รั ก ษาเอกสารดั ง กล า ว แล ว แต ก รณี หรื อ สถานที่ อื่ น ใดตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
หมวด ๒
การเก็บรักษา
สวนที่ ๑
การเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
และการออกเสียงประชามติ
ขอ ๑๑ การเก็บรักษาเอกสารตามขอ ๖ (๑) ใหปฏิบัติดังนี้
๑๑.๑ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหนาที่เก็บรักษาเอกสารตามรายการ
ดังนี้
(๑) เอกสารที่เกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
สัดสวน
(๒) เอกสารที่เกี่ยวกับการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
(๓) เอกสารที่ เกี่ยวกับการประกาศแบง เขตเลือกตั้งสมาชิก สภาผูแ ทน
ราษฎรและสมาชิกสภาทองถิ่น
(๔) เอกสารที่เกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น
(๕) เอกสารเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
(๖) เอกสารที่ เ กี่ ย วกับ การประกาศผลการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น
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(๗) เอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งใหม นับคะแนนใหม
(๘) เอกสารเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาเลือกตั้ง
(๙) เอกสารเกี่ยวกับการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
๑๑.๒ สํานัก งานคณะกรรมการการเลื อกตั้ งประจํา จังหวัด มีห นาที่ เก็บ รักษา
เอกสารตามรายการ ดังนี้
(๑) เอกสารที่เกี่ยวกับการสรรหาและแตงตั้งกรรมการประจําเขตเลือกตั้ง
กรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ
(๒) เอกสารที่เกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
แบงเขตเลือกตั้ง และสมาชิกวุฒิสภา
(๓) เอกสารที่ เกี่ยวกับการประกาศแบง เขตเลือกตั้งสมาชิก สภาผูแ ทน
ราษฎร และการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
(๔) เอกสารเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น
(๕) แบบพิม พที่คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไดบัน ทึกเหตุการณ
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งชุดหมายเหตุการลงคะแนน แบบพิมพที่ใชในการลงคะแนน และการนับ
คะแนนเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
(๖) เอกสารที่เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
(๗) เอกสารเกี่ ย วกั บ การวิ นิ จ ฉั ย สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
(๘) บัญชี รายชื่อ ผูเ สียสิ ทธิ เลือ กตั้ งสมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎร สมาชิ ก
วุฒิสภา และสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
๑๑.๓ องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่เก็บรักษาเอกสารตามรายการ ดังนี้
(๑) เอกสารที่ เ กี่ ย วกั บ การสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรื อ
ผูบริหารทองถิ่น
(๒) บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ใ หผูมีสิทธิเลือกตั้งใชลงคะแนน
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
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(๓) เอกสารที่เกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น
(๔) เอกสารเกี่ยวกับการลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
(๕) สํ า เนาบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ชุ ด ที่ ใ ห ผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
ใชลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ขอ ๑๒ ระยะเวลาในการเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ใหเก็บรักษาไว ๔ ป นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง
สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา หรือการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาใหเก็บรักษาไว ๖ ป นับแต
วันประกาศผลการเลือกตั้ง หรือวันประกาศผลการสรรหา
กรณีตามวรรคหนึ่ง การพนจากตําแหนงกรณีอื่นนอกจากการครบวาระการดํารงตําแหนง
ใหเก็บรักษาเอกสารไวเทากับระยะเวลาที่ดํารงตํ าแหนง ทั้งนี้ ตองไมนอยกวา ๑ ป นับ แตวั น
ประกาศผลครั้งที่ผานมา
ระยะเวลาในการเก็ บรั ก ษาเอกสารเกี่ ยวกั บการออกเสี ยงประชามติ เอกสารที่ เ กี่ย วกั บ
การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น เมื่อไดดําเนินการแลวเสร็จ
ใหเก็บรักษาไวไมนอยกวา ๑ ป
สวนที่ ๒
การเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ขอ ๑๓ การเก็บรักษาเอกสารตามขอ ๖ (๒) ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบสั ด ส ว นให อ ยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเก็บรักษา
(๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น ใหอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
เก็บรักษา
ขอ ๑๔ ระยะเวลาในการจัดเก็บรักษาเอกสารตามขอ ๖ (๒) ใหปฏิบัติดังนี้
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(๑) กรณีที่ไมมีก ารรองคัด คานการเลือกตั้ง ใหพนักงานผูรับผิดชอบเก็บรัก ษาเอกสาร
หลักฐานคาใชจายในการเลือกตั้ง โดยจัดทําทะเบียนคุม บัญชีรายรับและรายจาย รวมทั้งเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวขอ งใหเก็บรักษาเอกสารไวไมนอยกวา ๑ ป นับแตวัน ประกาศรายการคาใชจาย
ในการเลือกตั้งของผูสมัคร
(๒) กรณีที่มีการรองคัดคานการเลือกตั้งของผูสมัครคนใดหรือมีการดําเนินคดี กับผูสมัคร
หรือสมุหบัญชีเลือกตั้งคนใด หัวหนาพรรคและหรือกรรมการบริหารพรรคหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด
โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด แลวแตกรณีใหเก็บรักษา
เอกสารหลักฐานคาใชจายในการเลือกตั้ง ในสวนของผูสมัครผูนั้นจนกวาคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะไดพิจารณาเสร็จสิ้นหรือสิ้นสุดการดําเนินคดี
สวนที่ ๓
การเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับสํานวนการสืบสวนสอบสวน
ขอ ๑๕ การเก็บรักษาเอกสารตามขอ ๖ (๓) ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) เอกสารที่ อ ยู ร ะหว า งการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดให พ นั ก งานสื บ สวนสอบสวน
ผูรับผิดชอบสํานวนเปนผูเก็บรักษา
(๒) เอกสารที่คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด และมีคําวินิจฉัย สั่งการ
และแจงใหผูเกี่ยวของทราบแลว ใหสวนงานของดานกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยผูรับผิดชอบ
เปนผูเก็บรักษาโดยใหแยกเก็บเอกสารเปนรายจังหวัดและจัดทําบัญชีการเก็บแยกเปนรายประเภทของ
เรื่องคัดคาน เรื่องที่ไมรับเปนเรื่องคัดคาน หรือการถอนคํารอง รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
เอกสารในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหาร
ทองถิ่น การสรรหาสมาชิกวุฒิสภาและการออกเสียงประชามติ
ขอ ๑๖ ระยะเวลาการเก็บรักษาเอกสารตามขอ ๑๕ (๒) ใหเก็บรักษาดังนี้
(๑) เอกสารที่ไมปรากฏว ามีการดําเนิน คดีใ หเ ก็บรักษาไว ๔ ป นับ แตวัน ประกาศผล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ
แลวแตกรณี สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาใหเก็บรักษาไว ๖ ป
นับ แตวัน ประกาศผลการเลือกตั้งหรือวัน ประกาศผลการสรรหา แลวแตกรณี สวนการออกเสียง
ประชามติ ใหเก็บรักษาไว ๑ ป นับแตวันประกาศผลการออกเสียงประชามตินั้น
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(๒) เอกสารที่ปรากฏวามีการดําเนินคดี ใหเก็บรักษาไวจนกวาคดีจะถึงที่สุด แตตองไมนอยกวา
ระยะเวลาตาม (๑) ทั้งนี้ สุดแตระยะเวลาใดจะยาวกวาก็ใหถือเอาระยะเวลาที่ยาวกวานั้นมาใชบังคับ
สวนที่ ๔
การเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับคดีความ
ขอ ๑๗ การเก็บรักษาเอกสารตามขอ ๖ (๔) ใหเก็บรักษาไวมีกําหนด ๑ ป นับแตคดี
ถึงที่สุด ยกเวนคําบังคับคดีของศาลใหจัดเก็บไวจนกวาการบังคับคดีจะเสร็จสิ้น
สวนที่ ๕
การเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับสํานวนการดําเนินการทางวินัย
ขอ ๑๘ เอกสารเกี่ ย วกั บ สํ า นวนการดํ า เนิ น การทางวิ นั ย หมายรวมถึ ง สํ า นวน
การตรวจสอบ สอบสวนขอเท็จจริง เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานและลูกจางของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และการสอบสวน
การกระทําละเมิดตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
ขอ ๑๙ การเก็บรักษาเอกสารตามขอ ๖ (๕) ใหปฏิบัติ ดังนี้
(๑) เอกสารที่อยูระหวางการดําเนินการ ใหพนักงานผูรับผิดชอบสํานวนเปนผูเก็บรักษา
(๒) เอกสารที่ ได มีก ารสั่ง การ คํา สั่ง หรื อคํ าวินิ จฉั ย แลว แต กรณี และไดดํ าเนิน การ
ในสวนที่เกี่ยวของแลวเสร็จ ใหสวนงานดานกิจการบริหารกลางผูรับผิดชอบเปนผูเก็บรักษา โดยให
แยกเก็บรักษาเอกสารเปนรายจังหวัดและจัดทําบัญชีการเก็บแยกประเภทของเรื่องที่จัดเก็บ
ขอ ๒๐ ระยะเวลาการเก็บเอกสารตามขอ ๖ (๕) ใหเก็บรักษาไว ๑๐ ป นับแตวันที่ไดมี
การสั่งการ คําสั่ง หรือคําวินิจฉัยแลวแตกรณี
สวนที่ ๖
การเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการประชุม
ขอ ๒๑ การเก็บรักษาเอกสารตามขอ ๖ (๖) ใหปฏิบัติดังนี้
๒๑.๑ การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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(๑) เอกสารประกอบการประชุ ม ที่ ส ว นงานผู รั บ ผิ ด ชอบนํ า เสนอ
ตอ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ซึ่ง เปน สํ าเนาที่ มีต น เรื่ องในความรับ ผิ ดชอบของแตล ะส ว นงาน
เมื่อที่ประชุมไดพิจารณาแลวใหเก็บไวไมนอยกวา ๑ ป
(๒) ระเบี ย บวาระการประชุ ม หนั ง สื อ ลงมติ ข องคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง สรุปมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง รายงานการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ให เก็ บ ไว เป น หลั กฐานตลอดไป และให จั ดเก็ บโดยวิ ธีก ารอื่ น ตามที่ คณะกรรมการการเลื อกตั้ ง
หรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
(๓) สรุปผลการดําเนินงานในเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีมติ
เมื่อปฏิบัติงานแลวเสร็จใหเก็บไวไมนอยกวา ๑ ป
๒๑.๒ การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ระเบี ย บวาระการประชุ ม และรายงานการประชุ ม รวมทั้ ง เอกสาร
ประกอบการประชุม ที่ปรากฏในรายงานการประชุม ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ใหเก็บไวไมนอยกวา ๕ ป
ขอ ๒๒ สํ า หรั บ การประชุ ม อื่ น นอกจากการประชุ ม คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
และการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ใหดําเนินการใหเปนไปตามสวนที่ ๙
สวนที่ ๗
การเก็บรักษาเอกสารทางการเงินและงบประมาณ
ขอ ๒๓ การเก็บรักษาเอกสารตามขอ ๖ (๗) ในสวนที่เปน เอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน
การจายเงิน การกอหนี้ผูกพัน การบัญชี การพัสดุ และการงบประมาณ ซึ่งมิใ ชหลักฐานการกอ
เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงิน ใหเก็บรักษาไวไมนอยกวา ๑๐ ป เวนแต
หมดความจําเปน ในการใชเปนหลักฐานหรือไดมีเอกสารอื่นที่สามารถนํามาใชอางอิงหรือทดแทน
หนังสือหรือเอกสารดังกลาว และสํานักงานการตรวจเงิน แผนดิน ตรวจสอบแลว ใหเก็บรักษาไว
ไมนอยกวา ๕ ป
ขอ ๒๔ การเก็บรักษาเอกสารตามขอ ๖ (๗) นอกจากที่กําหนดไวในขอ ๒๓ และหมด
ความจําเปนตองใชประกอบการตรวจสอบ หรือเพื่อการใด ๆ ใหเก็บรักษาไวไมนอยกวา ๑ ป
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สวนที่ ๘
การเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง
ขอ ๒๕ การเก็บรักษาเอกสารตามขอ ๖ (๘) ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) เอกสารเกี่ ยวกับ การจดแจง จัดตั้ง พรรคการเมือง สาขาพรรคการเมืองและการแจ ง
การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ใหเก็บรักษาไวตลอดอายุการเปนพรรคการเมือง
(๒) งบการเงินและเอกสารประกอบงบการเงินของพรรคการเมือง เอกสารแบบแจงจํานวน
สมาชิกพรรคการเมืองที่เพิ่ม ขึ้น หรือลดลงและสํ าเนาใบสมัครสมาชิกพรรคที่ได ถายสําเนาขอมู ล
อิเล็กทรอนิกสไวเรียบรอยแลว และเอกสารการสั่งสิ้นสภาพ การเลิก และการยุบพรรคการเมืองและ
สาขาพรรคการเมือง ใหเก็บรักษาไวไมนอยกวา ๑๐ ป นับแตวันที่ไดรับเอกสารจากพรรคการเมือง
หรือนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองลงนามในประกาศหรือมีคําสั่ง แลวแตกรณี
(๓) เอกสารบัญชีแ สดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ของกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ใหเก็บรักษาไวไมนอยกวา ๕ ป นับแตวันที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองผูนั้นพนจากตําแหนง
สวนที่ ๙
การเก็บรักษาเอกสารอื่น
นอกจากเอกสารตามขอ ๖ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
ขอ ๒๖ การเก็บรักษาเอกสารอื่นนอกจากเอกสารตามขอ ๖ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖)
(๗) และ (๘) ใหเก็บรักษาไวไมนอยกวา ๕ ป
เอกสารที่เปนเรื่องธรรมดาสามัญ ซึ่งไมมีความสําคัญและเปนเรื่องที่เกิดขึ้นเปนประจําหรือ
สามารถคนหาตนฉบับไดจากแหลงอื่น เมื่อดําเนินการแลวเสร็จใหเก็บรักษาไวไมนอ ยกวา ๑ ป
หมวด ๓
การทําลายเอกสาร
สวนที่ ๑
ระยะเวลาในการดําเนินการทําลายเอกสาร
ขอ ๒๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังจากวันสิ้นปปฏิทินใหพนักงานผูรับผิดชอบในการเก็บรักษา
เอกสารสํารวจเอกสารที่ครบกําหนดอายุการเก็บในปนั้น แลวจัดทําบัญชีเอกสารขอทําลาย ตามแบบ
ทายระเบียบนี้ และใหรายงานคณะกรรมการอํานวยการทําลายเอกสารตามขอ ๒๘
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สวนที่ ๒
ขั้นตอนวิธีการทําลายเอกสาร
ขอ ๒๘ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการทําลาย
เอกสารส ว นกลาง ประกอบด ว ยผู อํ า นวยการสํ า นั ก บริ ห ารทั่ ว ไปเป น ประธานกรรมการ
และผูอํานวยการฝายอื่นอีกไมนอยกวา ๒ คน เปนกรรมการ โดยมีผูอํานวยการฝายกิจการทั่วไป
เปนกรรมการและเลขานุการ และแตงตั้งพนักงานการเลือกตั้งคนหนึ่งเปนผูชวยเลขานุการ
ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการทําลายเอกสาร
สวนจังหวัด ประกอบดวยหัวหนางานอํานวยการเปนประธานกรรมการ และหัวหนางานอื่นอีก ๒ คน
เปน กรรมการ โดยมีพนักงานการเลือกตั้ งคนหนึ่งทําหนาที่เปน เลขานุการ และแตงตั้งพนักงาน
การเลือกตั้งคนหนึ่งเปนผูชวยเลขานุการ
ใหหัวหนาพนักงานสวนทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการทําลายเอกสารสวนทองถิ่น
ประกอบดวยหัวหนาสํานักปลัดหรือหัวหนาสํานักงานปลัดหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปน ประธาน
กรรมการ และพนักงานสวนทองถิ่นอื่นอีกไมนอยกวา ๒ คน เปนกรรมการ โดยใหหัวหนางาน
สารบรรณในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น เปนเลขานุการ และแตงตั้งพนักงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นคนหนึ่งเปนผูชวยเลขานุการ
ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งทําหนาที่ประธานกรรมการ
มติของคณะกรรมการอํานวยการทําลายเอกสารใหถือเสียงขางมาก ถากรรมการผูใดไมเห็น
ดวยใหทําบันทึกความเห็นแยงไว
ขอ ๒๙ คณะกรรมการอํานวยการทําลายเอกสารตามขอ ๒๘ มีหนาที่ดงั นี้
(๑) พิจารณาเอกสารที่จะขอทําลายตามบัญชีเอกสารที่ขอทําลายตามขอ ๒๗
(๒) เสนอรายงานการพิ จ ารณาตาม (๑) ต อ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
หรื อ ผู อํ า นวยการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด หรื อ หั ว หน า พนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น แล ว แต ก รณี
เพื่อพิจารณาสั่งการ
(๓) ควบคุมการทําลายเอกสารที่ไดรับอนุมัติใหทําลายแลว
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ขอ ๓๐ เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู อํานวยการการเลือกตั้งประจํ า
จังหวัดหรือหัวหนาพนักงานสวนทองถิ่น แลวแตกรณี ไดรับรายงานตามขอ ๒๙ แลวใหพิจารณา
สั่งการดังนี้
(๑) เอกสารใดยัง ไม ควรทํ าลายให สั่ง การใหเ ก็บ รัก ษาเอกสารนั้น ไว จนถึง เวลาทํา ลาย
ในงวดตอไป
(๒) เอกสารใดไม ส มควรทํ า ลายและควรเก็ บ รั ก ษาไว ต ลอดไปในฐานะเอกสาร
ทางประวัติศาสตรใหรายงานสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
(๓) เอกสารใดหมดความจําเปนในการใชงานตอไปใหพิจารณาอนุมัติ ใหทําลายได
ขอ ๓๑ การทําลายเอกสารที่ไดรั บอนุมัติใ หทําลายไดแ ลวใหเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้งหรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือหัวหนาพนักงานสวนทองถิ่น แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการทําลายเอกสาร โดยมีองคคณะไมนอยกวา ๓ คน
ขอ ๓๒ คณะกรรมการดํ าเนิน การทํา ลายเอกสารตามขอ ๓๑ ต องตรวจสอบเอกสาร
ที่จะทําลายใหตรงกับบัญชีเอกสารขอทําลาย หากปรากฏวามีเอกสารที่ไมอยูในบัญชีขอทําลายปะปน
มาใหแยกเก็บไว แลวสงคืนพนักงานผูรับผิดชอบเอกสารนั้น
ขอ ๓๓ ใหคณะกรรมการดําเนินการทําลายเอกสาร ทําลายเอกสารดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑) ฉีก หรือยอยโดยใชเครื่องยอยเอกสารจนไมสามารถอานหรือจดจําขอความในเอกสารได
(๒) แปรสภาพเอกสารดวยวิธีการอื่นใด
วิธีการทําลายเอกสารจะตองทําใหเอกสารที่ทําลายนั้นไมสามารถประกอบ เพื่ออานเปนเรื่องได
ขอ ๓๔ การทําลายเอกสารตามขอ ๓๓ หากจะเปน ผลใหมีรายไดเกิดขึ้น ใหดําเนินการ
โดยวิธีตกลงราคา แลวนําเงินที่ไดสงเปนรายไดของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น แลวแตกรณี กรณีที่มีคาใชจายในการดําเนินการทําลายเอกสาร ใหเบิกคาใชจาย
จากเงินงบประมาณตามความจําเปน
ขอ ๓๕ ใหคณะกรรมการดําเนิน การทําลายเอกสาร จัดการทําลายเอกสารจนแลวเสร็จ
แลวรายงานใหเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือ
หัวหนาพนักงานสวนทองถิ่น แลวแตกรณี ทราบ
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บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๖ บรรดาเอกสารตามขอ ๖ ที่มีอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหดําเนินการเก็บรักษา
ตามระเบียบนี้ โดยใหเริ่มนับระยะเวลาในการเก็บรักษาตั้งแตวันที่ไดจัดทําเอกสารนั้น ๆ สวนบรรดา
เอกสารที่พนกําหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาและจะตองทําลายก็ใหปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

แบบบัญชีเอกสารขอทําลาย

บัญชีเอกสารขอทําลาย ประจําป
สวนงาน

วันที่
แผนที่

ลําดับที่ รหัสแฟม

ที่

ลงวันที่

เลขทะเบียนรับ

เรื่อง

การพิจารณา

หมายเหตุ

บัญชีเอกสารขอทําลายอยางนอยใหมีตนฉบับและสําเนาคูฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อบัญชีเอกสารขอทําลาย ประจําป ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่จัดทําบัญชี
๒. สวนงานใหลงชื่อสวนงานที่จัดทําบัญชี
๓. วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่จัดทําบัญชี
๔. แผนที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของแผนบัญชี
๕. ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือ
๖. รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
๗. ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ
๘. ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ
๙. เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ
๑๐. เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุปเรื่องยอ
๑๑. การพิจารณาใหคณะกรรมการอํานวยการทําลายเอกสารเปนผูกรอก
๑๒ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)

