ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยการปลดทําลายสํานวนความและเอกสาร
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศั ย อํ า นาจตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการศาลยุ ติ ธ รรม
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๗ (๑) คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ออกระเบียบวาดวย
การปลดทําลายสํานวนความและเอกสาร พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการ
ปลดทําลายสํานวนความและเอกสาร พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา ระเบียบ กฎ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดกําหนดไวแลวใน
ระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
๑
“ศาล” หมายความวา ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค ศาลอุทธรณคดีชํานัญ
พิเศษ และศาลชัน้ ตน
๒
“หัวหนาสว นราชการศาลยุติธรรม” หมายความวา ประธานศาลฎีกา ประธาน
ศาลอุ ท ธรณ ประธานศาลอุ ท ธรณ ภ าค ประธานศาลอุ ท ธรณ ค ดี ชํ า นั ญ พิ เ ศษ อธิ บ ดี ผู พิ พ ากษา
ศาลชั้นตน อธิบดีผูพิพากษาภาค และผูพิพากษาหัวหนาศาล
“ขาราชการศาลยุติธรรม” หมายความวา ขาราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมาย
วาดว ยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธ รรม และใหหมายความรวมถึงลูกจาง ตลอดจน
พนักงานราชการศาลยุติธรรมดวย
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
“หลักฐานการรับจายเงิน” หมายความวา ตนขั้วใบรับจายเงิน สําเนาใบรับจายเงิน
รวมถึงเอกสารอื่นใดที่แสดงการรับจายเงิน
ขอ ๕ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการตีความหรือการบังคับใช ใหเลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรมเปนผูวินิจฉัย
ขอ ๖ ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
๑
๒

แกไขเพิม่ เติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๒
หมวด ๑
การปลดทําลายสํานวนความคดีแพง
ขอ ๗ บรรดาสํานวนความในคดีแพงที่มิใชคดีมโนสาเรหรือคดีไมมีขอยุงยากอันถึง
ที่สุดเกินกวาสิบป ใหจัดการปลดทําลายเสียทั้งสิ้น เวนแต
(๑) สํานวนความคดีที่พิพาทกันเรื่องที่ดิน ใหเก็บรักษาไวแตพยานเอกสาร แผนที่
คําพิพากษาหรือคําสั่ง และคําบังคับ
(๒) สํานวนความคดีที่มีคําขอใหศาลออกคําบังคับ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง มาตรา ๓๐๙ ตรี แกไขเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหเก็บรักษาไวแตคําบังคับ
ขอ ๘ สํานวนความคดีมโนสาเรหรือคดีไมมีขอยุงยากอันถึงที่สุดเกินกวาสิบป ให
ทําลายเสียทั้งสํานวน
ข อ ๙ สํ า นวนความคดี ป ระเด็ น ที่ ศ าลอื่ น ส ง มาขอให จั ด การสื บ พยานให และ
ไดสืบพยานเสร็จสงประเด็นคืนแลว เมื่อมีอายุเกินกวาหาป ใหทําลายเสีย
ขอ ๑๐ สํานวนความคดีไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทของสวนหรือกลุมงานไกลเกลี่ย
และประนอมขอพิพาทประจําศาล หากไมอาจยุติไดโดยกระบวนการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท
ใหเก็บรักษาไวหนึ่งป แลวใหทําลายเสียทั้งสิ้น
ขอ ๑๑ บรรดาสารบบความ บัญชีนัดพิจารณา บัญชีรับสงสํานวน บัญชีหมายตาง ๆ
และหลักฐานการรับจายเงิน เมื่อมีอายุเกินสิบป ใหทําลายเสีย
ขอ ๑๒ สารบบคําพิพากษา คําพิพากษา หรือคําสั่ง ใหเก็บรักษาไวตลอดไป เวนแต
การจัดเก็บรักษาไวตลอดไปนั้นจะสามารถกระทําไดดว ยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือวิธีอื่นใดตามที่
สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนด ก็ใหเก็บรักษาเอกสารดังกลาวไวเพียงสิบป แลวทําลายเสีย
หมวด ๒
การปลดทําลายสํานวนความคดีอาญา
ขอ ๑๓ บรรดาสํานวนความในคดีอาญาอันถึงที่สุดเกินกวาสิบป ใหจัดการปลดทําลาย
เสียทั้งสิ้น เวนแต
(๑) สํานวนความคดีเรื่องบุกรุกที่ดินใหเก็บรักษาไวแตพยานเอกสาร แผนที่ และ
คําพิพากษาหรือคําสั่ง

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๓
(๒) สํานวนความคดีที่ศาลพิพากษาลงโทษจําเลย เพราะปรากฏตามฟองวาจําเลย
รวมกระทําความผิดกับบุคคลอื่น แตยังจับผูรวมกระทําความผิดไมได และสํานวนความที่จําเลย
หลบหนีระหวางพิจารณา หรือยังไมไดตัวจําเลยมาศาล ใหเก็บรักษาไวทั้งสํานวน จนกวาคดีจะขาด
อายุความตามกฎหมาย
(๓) สํานวนความคดีเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ พระบรมวงศานุวงศ และคดี
สําคัญที่ประชาชนสนใจ ใหขาราชการศาลยุติธรรมรายงานหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรม เพื่อมี
คําสั่งเกี่ยวกับการเก็บรักษาตามที่เห็นสมควร
(๔) สํานวนความคดีที่มีการถอนฟองใหเก็บรักษาคําสั่งศาลที่อนุญาตใหถอนฟองไว
(๕) สํานวนความคดีที่จําเลยตองโทษจําคุกหรือประหารชีวิต ใหเก็บรักษาหมายแจง
โทษไว
ขอ ๑๔ สํานวนความคดีเรื่องการบังคับคดีนายประกัน ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาที่มีอายุเกินกวาสิบปนับแตวันที่ศาลมีคําสั่งปรับนายประกัน ใหทําลายเสีย เวนแต
หมายบังคับคดีใหเก็บรักษาไวตอไปอีกสิบป แลวทําลายเสียทั้งสิ้น
ขอ ๑๕ สํานวนความคดีเรื่องการขอหมายจับหรือหมายคนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา หรือสํานวนไตสวน คําสั่ง หรือการดําเนินการตามกฎหมายอื่น ที่มีอายุเกินกวาหาป
เมื่อไดรับรายงานผลการปฏิบัติตามหมายหรือคําสั่งศาลหรือกรณีหมายจับที่พนกําหนดอายุความแลว
ใหทําลายเสียทั้งสํานวน เวนแตมีคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล ใหดําเนินการตามขอ ๑๓
ขอ ๑๖ สํานวนฝากขังผูตองหาระหวางสอบสวนที่ไมมีการฟองคดี เมื่อมีอายุเกินกวา
หาป ใหทําลายเสียทั้งสํานวน
ข อ ๑๗ สํ า นวนความคดี ป ระเด็ น ที่ ศ าลอื่ น ส ง มาขอให จั ด การสื บ พยานให และ
ไดสืบพยานเสร็จสงประเด็นคืนแลว เมื่อมีอายุเกินกวาหาปใหทําลายเสีย
ขอ ๑๘ สํานวนความคดีไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทของสวนหรือกลุมงานไกลเกลี่ย
และประนอมขอพิพาทประจําศาล หากไมอาจยุติไดโดยกระบวนการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท
ใหเก็บรักษาไวหนึ่งป แลวใหทําลายเสียทั้งสิ้น
ขอ ๑๙ บรรดาสารบบความ บัญชีนัดพิจารณา บัญชีสั่งขัง บัญชีรับสงสํานวน บัญชี
หมายตาง ๆ บัญชีของกลาง และหลักฐานการรับจายเงิน เมื่อมีอายุเกินกวาสิบป ใหทําลายเสีย
ข อ ๒๐ สารบบคํ า พิ พ ากษา คํ า พิ พ ากษา คํ า สั่ ง และหมายแจ ง โทษจํ า คุ ก หรื อ
ประหารชีวิตใหเก็บรักษาไวตลอดไป เวนแตการจัดเก็บรักษาไวตลอดไปนั้นจะสามารถกระทําไดดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีอื่นใดตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนด ก็ใหเก็บรักษาเอกสารดังกลาว
ไวเพียงสิบป แลวทําลายเสีย
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๔
หมวดที่ ๓
การดําเนินการปลดทําลายสํานวนความและเอกสาร
ข อ ๒๑ การดํ า เนิ น การปลดทํ า ลายสํ า นวนความและเอกสารต า งๆ ให ป ฏิ บั ติ
ดังตอไปนี้
(๑) ใหผูอํานวยการรายงานหัว หนาสวนราชการศาลยุติธ รรม เพื่อมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการปลดทําลายสํานวนความและเอกสารตามระเบียบนี้เปนประจําทุกป
(๒) เมื่อดําเนินการปลดทําลายสํานวนความและเอกสารแลว หรือไมมีสํานวนความ
และเอกสารที่ตองปลดทําลาย ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งลงชื่อในบันทึกการปลดทําลายสํานวน
ความและเอกสาร
(๓) ใหคณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติงานตอหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรม
เพื่อแจงสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาคหรือสํานักงานศาลยุติธรรมทราบ แลวแตกรณีภายในเดือน
มิถุนายนของทุกป
กรณีที่สํานวนความใดมีเงินคางจายเกินหาป ใหชะลอการปลดทําลายสํานวนความ
และเอกสารไวกอน แลวใหสงสํานวนความและเอกสารนั้นไปยังงานการเงินและบัญชี เพื่อทํารายงาน
เสนอขาราชการตุลาการผูมีหนาที่รับผิดชอบ เพื่อพิจารณาดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของ เมื่อได
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของเสร็จเรียบรอยแลว จึงใหปลดทําลายสํานวนความและเอกสารดังกลาวได
ขอ ๒๒ สํานวนความหรือเอกสารใดที่เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมหรือหัวหนา
สวนราชการศาลยุติธรรมมีคําสั่งใหเก็บรักษาเพื่อประโยชนในทางการศึกษาหรือประวัติศาสตรหรือ
ประโยชนอื่นใด ใหถือปฏิบัติตามคําสั่งนั้น
บรรดาเอกสารที่เก็บรักษาไวตามระเบียบนี้เกินกวาสิบป และหัวหนาสวนราชการ
ศาลยุติธรรมพิจารณาแลวเห็นวาไมจําเปนตองเก็บรักษาไวตอไป ใหมีคําสั่งใหปลดทําลายได
ขอ ๒๓ ให หั ว หน า สว นราชการศาลยุ ติ ธ รรมและผู อํา นวยการ ควบคุ ม ใหมี ก าร
ดําเนินการปลดทําลายสํานวนความและเอกสารใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
(ลงชื่อ)

วิรัช ลิ้มวิชัย

(นายวิรัช ลิ้มวิชัย)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๕
การดําเนินการปลดทําลายสํานวนความและเอกสาร

การปลดทํ า ลายสํ า นวนความและเอกสารให ถื อ ปฏิ บั ติ เ ป น ประจํ า ภายในเดื อ น
มิถุนายนของทุกป หากปใดไมมีสํานวนความหรือเอกสารตางๆ ที่ตองปลดทําลายใหมีหนังสือรายงาน
แจงใหสํานักงานศาลยุติธรรมหรือสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาทราบดวย โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ
ดังตอไปนี้
๑. ใหขาราชการศาลยุติธ รรมที่รั บ ผิด ชอบดําเนิ น การสํ ารวจและจัด ทํ าบัญ ชีคุ ม
สํานวนความและเอกสารที่ครบกําหนดตองปลดทําลายตามระเบียบฯ รายงานตอผูอํานวยการ
๒. ใหผูอํานวยการรายงานตอหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรม เพื่อมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการปลดทําลายสํานวนความและเอกสาร
๓. ใหคณะกรรมการดําเนินการปลดทําลายสํานวนความและเอกสารดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ จัดใหมีการดําเนินการปลดทําลายสํานวนความและเอกสาร
๓.๒ จัดทําบันทึกการปลดทําลายสํานวนความและเอกสารวาไดดําเนินการปลด
ทําลายรวมกี่สํานวน โดยใหคณะกรรมการฯ ที่ไดรับแตงตั้งลงชื่อในบันทึกการปลดทําลายสํานวน
ความและเอกสาร
๓.๓ จัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมผูสั่งใหดําเนินการปลด
ทําลายสํานวนความและเอกสาร พรอมแนบบัญชีการปลดทําลายสํานวนความและเอกสาร
๓.๔ จัดทําหนังสือรายงานสํานักงานศาลยุติธรรมหรือสํานักงานอธิบดีผูพิพากษา
ภาคทราบแลวแตกรณี ภายในเดือนมิถุนายนของทุกป
๓.๕ รวบรวมคําพิพากษา หรือคําสั่ง และเอกสารอื่นที่ตองเก็บไวตามระเบียบ
โดยเก็บเรียงตามหมายเลขคดีแตละปไวในที่เก็บแยกตางหากจากสํานวนอื่น หากคดีใด ยังไมสามารถ
ปลดทําลายสํานวนความหรือเอกสารไดใหระบุเปนหมายเหตุดวยวาเพราะเหตุใด เพื่อความสะดวก
ในการตรวจสอบและคนหา และลงชื่อผูปลดทําลายสํานวนความและเอกสารไวดวย
กรณีเอกสารใดที่เปนตนฉบับโฉนดที่ดิน แผนที่พิพาท สํานวนการสอบสวน สํานวน
ที่ยืมมาจากหนวยงานอื่น สมุดบัญชีเงินฝาก และเอกสารอื่น ๆ ที่เก็บไวตามระเบียบใหเก็บไวเพื่อ
สงคืนเจาของ หรือสงคืนหนวยงานที่สงมา หรือรอผูมารับคืน สวนเอกสารนอกเหนือจากที่กลาวมาให
ทําลายเสีย

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๖
๑. บัญชีการปลดทําลายสํานวนความในคดีไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท
เมื่อดําเนินการเสร็จแลว ทีม่ ีอายุเกินกวา ๑ ป
ศาล...............................................................ปลดทําลาย เมื่อวันที่.........เดือน .....................พ.ศ. .........
รายการ

หมายเลขคดี

รวมจํานวนคดี

๑. สํานวนความทั้งหมด

๒. สํานวนความที่ยังไมได
ปลดทําลาย (ระบุเหตุผล
ในชองหมายเหตุ)

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

หมายเหตุ

๗
๒. บัญชีการปลดทําลายเอกสาร เกี่ยวกับคดีประเด็นที่สืบเสร็จ ที่มีอายุเกินกวา ๕ ป
ศาล..............................................................ปลดทําลาย เมื่อวันที่.......เดือน.........................พ.ศ. .........
รายการ

หมายเลขคดีของ หมายเลขคดีของ
ศาลเดิม
ศาลนี้

รวมจํานวนคดี

๑. คดีแพง
ศาล................
๒. คดีอาญา
ศาล................

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

หมายเหตุ

๘
๓. บัญชีการปลดทําลายสํานวนความในคดีแพง อันถึงที่สดุ เกินกวา ๑๐ ป
ศาล...............................................................ปลดทําลาย เมื่อวันที่.........เดือน .....................พ.ศ. .........
รายการ

หมายเลขคดี

รวมจํานวนคดี

๑. สํานวนความทั้งหมด
๒. สํานวนความคดีมโนสาเร
๓. สํานวนความคดีที่พิพาทกัน
เรื่องทีด่ ิน
๔. สํานวนความคดีที่มคี ําขอ
ใหออกคําบังคับ ตาม ป.วิ.พ.
มาตรา ๓๐๙ ตรี
๕. สํานวนความหรือเอกสารใด
ที่เลขาธิการฯ หรือหัวหนา
สวนราชการมีคาํ สั่งเปน
อยางอื่น
๖. สํานวนความที่ยังไมได
ปลดทําลาย (ระบุเหตุผล
ในชองหมายเหตุ)

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

หมายเหตุ

๙
๔. บัญชีการปลดทําลายสํานวนความในคดีอาญา อันถึงที่สุดเกินกวา ๑๐ ป
ศาล..........................................................ปลดทําลาย เมื่อวันที่.........เดือน...........................พ.ศ. .........
รายการ

หมายเลขคดี

รวมจํานวนคดี

๑. สํานวนความทั้งหมด
๒. สํานวนความคดีเรื่องบุกรุกที่ดิน
๓. สํานวนความคดีที่เก็บรักษา
ไวทั้งสํานวนจนกวาคดีจะ
ขาดอายุความตามกฎหมาย
๔. สํานวนความคดีเรื่องเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของรัฐ พระบรมวงศานุวงศ และคดีสําคัญที่
ประชาชนสนใจ
๕. สํานวนความคดีเรื่องเกี่ยวกับ
การบังคับคดีนายประกัน
ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๑๙
๖. สํานวนความหรือเอกสารใด
ที่เลขาธิการฯ หรือหัวหนาสวน
ราชการมีคาํ สั่งเปนอยางอื่น
๗. สํานวนความที่ยังไมได
ปลดทําลาย (ระบุเหตุผล
ในชองหมายเหตุ)

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

หมายเหตุ

๑๐
๕. บัญชีการปลดทําลายสํานวนฝากขังผูตอ งหาระหวางสอบสวน หรือสํานวนความเรือ่ งการขอ
หมายจับหรือหมายคน ที่มอี ายุเกินกวา ๕ ป
ศาล.................................................ปลดทําลาย เมื่อวันที่........เดือน........................พ.ศ. .........
รายการ

หมายเลขคดี

รวมจํานวนคดี

๑. สํานวนฝากขังทัง้ หมด
๒. สํานวนฝากขังทีป่ ลด
ทําลายในครัง้ นี้
๓ . สํานวนฝากขังที่ยงั ไมได
ปลดทําลาย (ระบุเหตุผล
ในชองหมายเหตุ)
๔. สํานวนความคดีเรื่องการ
ขอหมายจับทั้งหมด
๕. สํานวนความคดีเรื่องการ
ขอหมายจับที่ปลดทําลาย
ในครั้งนี้
๖. สํานวนความคดีเรื่องการ
ขอหมายจับที่ยังไมไดปลด
ทําลาย (ระบุเหตุผลในชอง
หมายเหตุ)
๗. สํานวนความคดีเรื่องการ
ขอหมายคนทั้งหมด
๘. สํานวนความคดีเรื่องการ
ขอหมายคนที่ปลดทําลายใน
ครั้งนี้
๙. สํานวนความคดีเรื่องการ
ขอหมายคนที่ยังไมไดปลด
ปลดทําลาย (ระบุเหตุใน
ชองหมายเหตุ)

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

หมายเหตุ

๑๑
๖. บัญชีการปลดทําลายสํานวนความที่คางปลดทําลาย
ศาล...............................................................ปลดทําลาย เมื่อวันที่.......เดือน........................พ.ศ. .........
รายการ

หมายเลขคดี

เหตุทคี่ างปลด

รวมจํานวนคดี

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

หมายเหตุ

๑๒
๗. บัญชีการปลดทําลายสารบบความ และเอกสารตางๆ
ที่มีอายุเกินกวา ๕ ป หรือเกินกวา ๑๐ ป แลวแตกรณี
ศาล............................................................ปลดทําลาย เมื่อวันที่........เดือน.........................พ.ศ. ..........
รายการ

จํานวนเลม

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

หมายเหตุ

๑๓
คําชี้แจงประกอบบัญชีการปลดทําลายสํานวนความและเอกสาร
การรายงานการปลดทําลายสํานวนความและเอกสารใหลําดับการรายงาน ดังตอไปนี้
๑. การปลดทํ า ลายสํ า นวนความในคดี ไ กล เ กลี่ ย และประนอมข อ พิ พ าท เมื่ อ
ดําเนินการเสร็จแลว ที่มีอายุเกินกวา ๑ ป
๒. การปลดทําลายเอกสารเกี่ยวกับคดีประเด็นที่สืบเสร็จ ที่มีอายุเกินกวา ๕ ป
๓. การปลดทําลายสํานวนความในคดีแพง อันถึงที่สุดเกินกวา ๑๐ ป
๔. การปลดทําลายสํานวนความในคดีอาญา อันถึงที่สุดเกินกวา ๑๐ ป
๕. การปลดทําลายสํานวนฝากขังผูตองหาระหวางสอบสวน สํานวนหมายจับหรือ
หมายคน ที่มีอายุเกินกวา ๕ ป
๖. การปลดทําลายสํานวนความที่คางปลดทําลาย
๗. การปลดทําลายสารบบความ และเอกสารตาง ๆ ที่มีอายุเกินกวา ๕ ป หรือเกิน
กวา ๑๐ ป แลวแตกรณี
ทั้งนี้ โดยแสดงรายละเอียดตามแบบบัญชีการปลดทําลายสํานวนความและเอกสาร
ซึ่งอาจเพิ่มเติมหรืองดเวนรายการตามแบบบัญชีใด ๆ ไดตามความเหมาะสม เฉพาะบัญชีใดซึ่งไมมี
รายการตองปลดทําลาย ขอใหหมายเหตุไวในบัญชีนั้นดวย
๑.บัญชีการปลดทําลายสํานวนความในคดีไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทเมื่อ
ดําเนินการเสร็จแลว ที่มีอายุเกินกวา ๑ ป
ชองรายการใหแสดง
สํานวนความทั้งหมด หมายถึง สํานวนความคดีไกลเกลี่ยฯ ที่เขาสูศูนยไกลเกลี่ย
ทั้ง คดีแ พง และคดีอาญา เมื่อดําเนิน การเสร็จแลว และมีอายุเกิน กวา ๑ ป ใหทํา ลายเสีย ทั้ง สิ้น
(ตามระเบียบฯ ขอ ๑๐ และ ขอ ๑๘)
๒.บัญชีการปลดทําลายเอกสารเกี่ยวกับคดีประเด็นที่สบื เสร็จ ที่มีอายุเกินกวา ๕ ป
เปนบัญชีแสดงการปลดทําลายเอกสารตาง ๆ เชน หนังสือนําสงเกี่ยวกับคดีประเด็นที่
ศาลอื่นสงมาใหสืบพยานแทน เมื่อสืบเสร็จและมีอายุเกินกวา ๕ ป หากไมมีที่เก็บใหทําลายเสียได
(ตามระเบียบฯ ขอ ๙ และขอ ๑๗)
ชองรายการ ใหระบุวาเปนคดีประเด็นประเภทใดและสงมาจากศาลใด เชน ประเด็น
คดีอาญาศาลจังหวัด.....................................เปนตน
ชองรวมจํานวนคดี ใหระบุจํานวนของคดีประเด็นที่ปลดทําลายตามประเภท เชน
ประเด็นคดีอาญากี่เรื่อง ประเด็นคดีแพงกี่เรื่อง เปนตน
หมายเหตุ ตนฉบับเอกสารที่คูความอาง ใหเก็บรักษาไวเพื่อสงคืนแกคูความ
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๑๔
๓. บัญชีการปลดทําลายสํานวนความในคดีแพง อันถึงที่สดุ เกินกวา ๑๐ ป
ชองรายการใหแสดง
สํานวนความทั้งหมด หมายถึง สํานวนความคดีแพงหมายเลขแดงทั้งหมดของปที่จะ
ปลดทําลาย
สํานวนความคดีมโนสาเร หมายถึง สํานวนความคดีมโนสาเรอันถึงที่สุดเกินกวา
๑๐ ป ใหทําลายทั้งสํานวน (ตามระเบียบฯ ขอ ๘)
สํ า นวนความที่ พิ พ าทกั น เรื่ อ งที่ ดิ น ให เ ก็ บ รั ก ษาไว แ ต พ ยานเอกสาร แผนที่
คําพิพากษาหรือคําสั่ง และคําบังคับ นอกนั้นใหทําลาย สําหรับเอกสารสวนที่เก็บรักษาไวนี้ตองเก็บ
รักษาไวตลอดไป จะทําลายไมได (ตามระเบียบฯ ขอ ๗ (๑))
สํานวนความคดีที่มีคําขอใหออกคําบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๓๐๙ ตรี หมายถึง สํานวนคดีที่ศาลมีคําสั่ง ใหออกคําบังคับ ตาม ป.วิ.พ.มาตรา ๓๐๙ ตรี
(คดี บ.) อันถึงที่สุดเกินกวา ๑๐ ป ใหเก็บรักษาไวแตเฉพาะคําบังคับ นอกนั้นใหทําลายเสีย สําหรับ
เอกสารที่เก็บรักษาไวนี้ตองเก็บรักษาไวตอไปอีก ๑๐ ป แลวจึงทําลายเสียทั้งสิ้น (ตามระเบียบฯ
ขอ ๗ (๒))
สํานวนความหรือ เอกสารใดที่เลขาธิการสํานั กงานศาลยุ ติธ รรมหรือ หัว หน าสว น
ราชการศาลยุติธรรมมีคําสั่งใหเก็บรักษาไว หมายถึง กรณีที่เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมหรือ
หัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใดใหดําเนินการเกี่ยวกับสํานวนความหรือ
เอกสารเรื่องใด ก็ใหปฏิบัติตามคําสั่งนั้น (ระเบียบฯ ขอ ๒๒)
สํานวนความที่ยังไมไดปลดทําลาย หมายถึง สํานวนความที่ถึงกําหนดจะตองปลด
ทําลายในครั้งนี้ แตยังปลดทําลายไมไดโดยเหตุผลอื่น ใหระบุเหตุที่ยังปลดทําลายไมไดไวดวย เชน
เปนสํานวนความที่ยังคนหาไมพบ หรือยังตองใชประกอบการพิจารณาคดีอื่น เปนตน
๔. บัญชีการปลดทําลายสํานวนความในคดีอาญา อันถึงที่สุดเกินกวา ๑๐ ป
ชองรายการใหแสดง
สํานวนความทั้งหมด หมายถึง สํานวนความคดีอาญาหมายเลขแดงทั้งหมดของป
ที่จะปลดทําลาย
สํ า นวนความคดี เ รื่ อ งบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ให เ ก็ บ รั ก ษาไว แ ต พ ยานเอกสาร แผนที่ และ
คําพิพากษาหรือคําสั่ง ในกรณีที่มีการถอนฟอง ใหเก็บรักษาคําสั่งศาลที่อนุญาตใหถอนฟองไวดวย
นอกนั้น ใหทําลาย สําหรับ เอกสารสว นที่เก็บ รักษาไวนี้ตองเก็บ รักษาไวต ลอดไป จะทําลายไมไ ด
(ตามระเบียบฯ ขอ ๑๓ (๑))
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๑๕
สํานวนความคดีที่เก็บรักษาไวทั้งสํานวนจนกวาคดีจะขาดอายุความตามกฎหมาย
หมายถึง สํานวนความที่ศาลพิพากษาลงโทษจําเลย และปรากฏตามฟองวาจําเลยรวมกระทําความผิด
กับบุคคลอื่น ซึ่งคดียังอยูในอายุความฟองรองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๕ (๑) และ (๒)
แตยังจับตัวผูรวมกระทําความผิดไมได และสํานวนความที่ศาลยังไมไดพิจารณาพิพากษา เพราะ
จําเลยหลบหนี หรือยังไมไดตัวจําเลยมาศาล ใหเก็บรักษาไวทั้งสํานวนไปจนกวาคดีจะขาดอายุความ
ตามกฎหมาย แลวจึงทําลายเสีย (ตามระเบียบฯ ขอ ๑๓ (๒))
สํานวนความคดีเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ พระบรมวงศานุวงศ และคดีสําคัญที่
ประชาชนสนใจ ใหขาราชการศาลยุติธรรมผูมีหนาที่รับผิดชอบหรือคณะกรรมการดําเนินการปลด
ทําลายสํานวนความจัดทําบันทึกเสนอหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรม เพื่อมีคําสั่งใหเก็บรักษาไว
ตอไปหรือปลดทําลายตามที่เห็นสมควร (ตามระเบียบฯ ขอ ๑๓ (๓))
สํานวนความคดีที่มีการถอนฟอง หมายถึง สํานวนความเรื่องใดที่มีการถอนฟอง
ใหเก็บรักษาคําสั่งศาลที่อนุญาตใหถอนฟองไวดวย สําหรับเอกสารสวนที่เก็บรักษานี้ ตองเก็บรักษาไว
ตลอดไป จะทําลายไมได (ตามระเบียบฯ ขอ ๑๓ (๔))
สํานวนความคดีที่จําเลยตองโทษจําคุกหรือประหารชีวิต หมายถึง สํานวนความเรื่อง
ใดที่ศาลมีคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกหรือประหารชีวิตจําเลย ใหเก็บ รักษาหมายแจง โทษไวดว ย
สํ า หรั บ เอกสารส ว นที่ เ ก็ บ รั ก ษานี้ ต อ งเก็ บ รั ก ษาไว ต ลอดไป จะทํ า ลายไม ไ ด (ตามระเบี ย บฯ
ขอ ๑๓ (๕))
สํานวนความคดีเรื่องการบังคับคดีกับนายประกัน ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๑๙ ที่มีอายุ
เกิน กวา ๑๐ ป นับ แตวัน ที่ศาลมีคําสั่งปรับ นายประกัน ใหเก็บ รักษาไวแ ตเฉพาะหมายบัง คับ คดี
นอกนั้นใหทําลายเสีย สําหรับเอกสารสวนที่เก็บรักษาไวนใี้ หเก็บรักษาไวตอไปอีก ๑๐ ป แลวจึงทําลาย
เสียทั้งสิ้น (ตามระเบียบฯ ขอ ๑๔)
สํานวนความหรือ เอกสารใดที่เลขาธิการสํานั กงานศาลยุ ติธ รรมหรือ หัว หน าสว น
ราชการศาลยุติธรรมมีคําสั่งใหเก็บรักษาไว หมายถึง กรณีที่เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมหรือ
หัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใดใหดําเนินการเกี่ยวกับสํานวนความหรือ
เอกสารเรื่องใด ก็ใหปฏิบัติตามคําสั่งนั้น (ระเบียบฯ ขอ ๒๒)
สํานวนความที่ยังไมไดปลดทําลาย หมายถึง สํานวนความที่ถึงกําหนดจะตองปลด
ทํ าลายในครั้ งนี้ แต ยั ง ปลดทํ าลายไม ไ ด โ ดยเหตุ อื่ น ให ร ะบุ เหตุ ที่ ยั งปลดทํ าลายไม ได ไว ด ว ย เช น
เปนสํานวนความที่ยังคนหาไมพบ หรือยังตองใชประกอบการพิจารณาคดีอื่น เปนตน
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๑๖
๕. บัญชีการปลดทําลายสํานวนฝากขังผูตองหาระหวางสอบสวน หรือสํานวน
ความเรื่องการขอออกหมายจับ หรือหมายคน ที่มีอายุเกินกวา ๕ ป ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา สํานวนไตสวน หรือมีคําสั่งหรือมีการดําเนินการตามกฎหมายอื่น ที่มีอายุเกินกวา
๕ ป ใหทําลายทั้งสํานวน (ตามระเบียบฯ ขอ ๑๕ และขอ ๑๖)
ชองรายการใหแสดง
สํานวนฝากขังหรือสํานวนออกหมายจับหรือหมายคนทั้งหมด หมายถึง สํานวนฝาก
ขังผูตองหาระหวางสอบสวน หรือสํานวนที่มีการขอใหศาลออกหมายจับหรือหมายคน ที่มีอายุเกินกวา
๕ ป และถึงกําหนดปลดทําลายในครั้งนี้
สํานวนฝากขังหรือสํานวนออกหมายจับหรือหมายคนที่ปลดทําลายในครั้งนี้ ระบุ
จํานวนคดี หมายเลขคดีชั้น ฝากขัง เชน พ.๑๓๙/๒๕๒๓ ฯลฯ และเลขที่ห มายจับหรือหมายคน
แลวแตกรณี
สํานวนฝากขังหรือสํานวนออกหมายจับหรือหมายคนที่ยังไมไดปลดทําลาย หมายถึง
สํานวนฝากขังหรือสํานวนออกหมายจับหรือหมายคนที่ถึงกําหนดจะตองปลดทําลายในครั้งนี้ แตยัง
ปลดทําลายไมไดโดยเหตุอื่น โปรดระบุเหตุที่ยังปลดทําลายไมไดไวดวย เชน เปนสํานวนฝากขัง หรือ
สํานวนออกหมายจับหรือหมายคน ที่ยังคนหาไมพบ เปนตน
หมายเหตุ สํานวนฝากขังหรือสํานวนออกหมายจับหรือหมายคนที่รวมอยูในสํานวน
คดีอาญา ใหปลดทําลายและรายงานการปลดทําลายพรอมกับสํานวนคดีอาญาที่รวมอยูดวย โดยถือวา
เปนสวนหนึ่งของสํานวนคดีอาญาที่รวมอยูดวยนั้น
ทั้งนี้แมจะมีผูตองหาในชั้นฝากขังหรือมีการขอออกหมายจับหรือหมายคนหลายคน
แตมีการฟองผูตองหาบางคนเปนจําเลยเทานั้นก็ตาม และสํานวนฝากขังหรือออกหมายจับหรือหมาย
คนดังกลาวนี้ไมตองระบุไวในบัญชีนี้
๖. บัญชีการปลดทําลายสํานวนความที่คางปลดทําลาย
การปลดทําลายสํานวนความที่ค างปลดทํ าลาย หมายถึ ง สํา นวนความคดี แ พ ง
สํานวนความคดีอาญา สํานวนฝากขัง สํานวนออกหมายจับหรือหมายคน ที่ถึงกําหนดจะตองปลด
ทําลายแลว แตมิไดปลดทําลายตามระเบียบฯ ซึ่งสํานวนดังกลาวนี้ อาจปลดทําลายไดทั้งสํานวน หรือ
บางสวนแลวแตกรณี
ชองรายการ ใหระบุประเภทคดี เชน คดีแพง คดีมโนสาเร คดีแพงที่พิพาทกันเรื่อง
ที่ดิน คดีอาญาเรื่องบุกรุกที่ดิน คดีอาญาเรื่องอื่น ๆ เปนตน
ชองหมายเหตุ สําหรับกรณีที่มีเรื่องพิเศษอื่นๆ ที่ตองการจะบันทึกใหปรากฏไว
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๑๗
๗. บัญชีการปลดทําลายสารบบความและเอกสารตาง ๆ ที่มีอายุเกิน ๕ ป หรือ
เกิน ๑๐ ป แลวแตกรณี (ตามระเบียบฯ ขอ ๑๑ ขอ ๑๙ และ ขอ ๒๐)
ชองรายการใหแยกประเภท เชน สารบบความ บัญชีนัดพิจารณา เปนตน โดยให
ระบุปของเอกสารนั้น ๆ ดวย
หมายเหตุ
๑. คําวา สารบบความ หมายถึง บัญชีรบั ฟอง (เดิม) ไมใชสารบบคําพิพากษา
๒. สารบบคําพิพากษา คําพิพากษาหรือคําสั่งจะตองเก็บรักษาไวตลอดไป จะทําลาย
มิได เวนแตมีการจัดเก็บดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีอื่นใดตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนด
ใหเก็บรักษาสารบบคําพิพากษา คําพิพากษาหรือคําสั่งดังกลาวไวเพียง ๑๐ ป แลวจึงทําลายเสีย
(ตามระเบียบฯ ขอ ๑๒ และ ขอ ๒๐ )
๓. คําวา สารบบคําพิพากษา หมายถึง บัญชีสารบบ ไมใชสําเนาคูฉบับคําพิพากษา
๔. สําเนาคูฉบับคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลฎีกา ศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค
ใหเก็บรักษาไวตลอดไป เวนแตมีการจัดเก็บดวยระบบอีเล็กทรอนิกสหรือวิธีอื่นใดตามที่สํานักงาน
ศาลยุติธรรมกําหนด ใหเก็บรักษาไวเพียง ๑๐ ป แลวทําลายเสีย
๕. สําเนาคูฉบับคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นตน เมื่อมีอายุเกินกวา ๑๐ ป นับแต
วันที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ใหทําลายเสีย
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