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คำนำ 
 

  เอกสารจดหมายเหตุ  (Archives)  คือข้อมูลหลักฐานช้ันต้นที่มีคุณค่ายิ่งทางประวัติ-  

ศาสตร์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรจุความทรงจำของชาติทุกสาขาวิชา  การจัดเก็บ  

เอกสารจดหมายเหตุให้ได้มาตรฐาน  ถูกต้อง  เหมาะสม  จะช่วยยืดอายุเอกสาร  

จดหมายเหตุทั้งปวงให้ยืนนานและทรงคุณค่าเป็นคลังปัญญาของชาติตลอดไป   

  กรมศิลปากรตระหนักถึงความสำคัญของเอกสารจดหมายเหตุและการจัดเก็บรักษา  

เอกสารจดหมายเหตุ  รวมทั้งการสั่งสมประสบการณ์การดำเนินงานอนุรักษ์เอกสาร  

จดหมายเหตุของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นอย่างยิ่ง  จึงได้ส่งเสริมให้สำนัก  

หอจดหมายเหตุแห่งชาติร่วมมือกับกลุ่มพัฒนาระบบราชการ  จัดทำโครงการเครือข่าย  

ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร  

จดหมายเหตุและเอกสารสำคัญในความครอบครองของเครือข่ายฯ  คงอยู่อย่างครบถ้วน  

และยั่งยืน  ในโอกาสเดียวกันนี้  กรมศิลปากรก็ได้ประกาศมาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร  

จดหมายเหตุให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติทั่วประเทศ  รวมทั้งหน่วยงาน  องค์กร  และ  

บุคลากรของเครือข่ายฯ  และผู้สนใจในงานอนุรักษ์และจัดเก็บเอกสารสำคัญ  ได้ใช ้ 

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ  และเอกสารสำคัญในความ  

ครอบครองให้ถูกต้อง  เหมาะสม  และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้วย 

  หนังสือ  “มาตรฐานการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุของสำนักหอจดหมายเหตุแห่ง  

ชาติ”  นี้  จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลโครงการเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการเก็บรักษาเอกสาร  

จดหมายเหตุในส่วนภูมิภาค  พุทธศักราช  ๒๕๕๕  และเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาส  

แห่งการสถาปนาสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติครบ  6๐  ปี  มีเนื้อหาสาระว่าด้วย  

มาตรฐานการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ   รายการเอกสารจดหมายเหตุที่จัดเก็บ  

และกระบวนการปฏิบัติงานจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุของสำนักหอจดหมายเหต ุ 

แห่งชาติ  ที่มุ่ ง เน้นให้ผู้ ใช้หนังสือสามารถอ่านทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง  และ  

สามารถนำหลักการและวิธีการต่างๆ  ไปประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์และเก็บรักษา  

เอกสารตา่งๆ  ของตนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  พรอ้มทัง้สรปุผลการประชมุสมัมนาเครอืขา่ยฯ  

ในพุทธศักราช  ๒๕๕๕  นี้ด้วย 

  กรมศิลปากรหวังว่าหนังสือ  “มาตรฐานการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุของสำนัก  

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ”  นี้  จะอำนวยประโยชน์แก่บุคลากรของสำนักหอจดหมายเหตุ  

แห่งชาติ  เครือข่ายฯ  และผู้ที่สนใจในการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุโดยทั่วกัน  หาก  

มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใดๆ ที่จะทำให้เนื้อหาสาระของหนังสือสมบูรณ์  ตรงกับ  

ความสนใจใคร่รู้และเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้อย่างแท้จริง  กรุณาแจ้งคณะผู้จัดทำเพื่อใช้  

เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหนังสือนี้ในโอกาสต่อไป 

(นางโสมสุดา  ลียะวณิช)

อธิบดีกรมศิลปากร
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๕

บทนำ 
 

    เอกสารจดหมายเหตุ  ถือเป็นหลักฐานชั้นต้นสำหรับใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงทาง  

ประวัติศาสตร์ด้านการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ  และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ  

ชาติที่บรรจุความทรงจำ  และพัฒนาการทุกๆ  ด้านของบ้านเมือง  งานจดหมายเหตุจึง  

เป็นงานสำคัญที่นานาประเทศต่างตระหนักถึงความสำคัญ  จำเป็นที่ต้องจัดให้มีหน่วยงาน  

รับผิดชอบในระดับต่างๆ  เพื่อส่งเสริมการรวบรวม  การเก็บสงวนรักษามรดกทาง  

วัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์ของชาติเหล่านี้ให้ครบถ้วน  สมบูรณ์  ไม่ให้สูญหาย  เพราะ  

หากสูญหายไปก็มิอาจหามาทดแทนได้  เนื่องจากเป็นเอกสารต้นฉบับที่มีเพียงหนึ่งเดียว  

เท่านั้น 

    การจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุในคลังเก็บเอกสารเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งในการ  

อนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ  ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานจัดเก็บเอกสาร  

จดหมายเหตุในคลังเก็บเอกสารจะเริ่มตั้งแต่การรับมอบเอกสาร  การสำรวจ  ตรวจสอบ  

การจัดเก็บเข้าคลังเก็บเอกสาร  การนำออกให้บริการ  ตลอดจนหมั่นสำรวจและส่ง  

เอกสารซ่อมอนุรักษ์เมื่อชำรุด  การจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุในคลังเก็บเอกสารจึงเป็น  

วิธีการเฉพาะด้าน  ที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานนี้ต้องมีความรู้  มีความประณีต  รอบคอบ  

ละเอียดถี่ถ้วน  ระมัดระวังในการดำเนินงานทุกขั้นตอน  มีความอดทน  และมุ่งมั่นในการ  

จัดเก็บรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าเหล่านี้  ดังนั้น  การจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ  

จึงเป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์เอกสาร  อย่างไรก็ดี  ตัวผู้รับ  

ผิดชอบและปฏิบัติงานด้านนี้ เองก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นใฝ่ศึกษา  หมั่นฝึกฝน  

ให้เกิดความรู้  ความชำนาญ  ทักษะและที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งคือต้องสามารถถ่ายทอด  

ความรู้สู่คนรุ่นหลังได้ด้วย 

    การจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุเป็นงานสำคัญ  จึงจำเป็นต้องปฏิบัติและพัฒนางานให้  

ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับองค์ความรู้และหลักวิชาการสากล  เพ่ือให้เอกสารจดหมายเหตุ  

ที่จัดเก็บมีความครบถ้วน  สมบูรณ์  ยั่งยืน  เป็นที่น่าเช่ือถือ  และสามารถใช้ค้นคว้า  

อ้างอิงได้ตลอดไป 
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เอกสารจดหมายเหตุและการอนุรักษ์เอกสาร 
 

ความหมายของเอกสารจดหมายเหตุ (Archives) 

  เอกสารจดหมายเหตุ  หมายถึง  ข้อมูลทุกรูปแบบที่หน่วยงานผลิตขึ้นใช้ในการ  

ปฏิบัติงาน  แต่สิ้นกระแสการปฏิบัติงานแล้ว  และได้รับการประเมินว่ามีคุณค่าในฐานะ  

เป็นข้อมูลชั้นต้นที่แสดงถึงการดำเนินงานและพัฒนาการของหน่วยงานนั้นๆ  ซ่ึงมีความ  

สำคัญต่อประวัติศาสตร์ของประเทศ  ทั้งนี้หมายรวมถึงเอกสารส่วนบุคคลที่รับมอบจาก  

บุคคลสำคัญหรือทายาทด้วย 

 

ประเภทของเอกสารจดหมายเหตุ 

  เอกสารจดหมายเหตุแบ่งออกเป็น 4 ประเภท  ได้แก่ 

บทที่ ๑

  ๑.  เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์อักษร  

(Textual  Archives)  คือเอกสารที่สื่อความหมาย  

เนื้อหาด้วยลายลักษณ์อักษร  ไม่ว่าจะเป็นตัวเขียน  

หรือตัวพิมพ์  เช่น  เอกสารโต้ตอบ  เอกสารประชุม  

แผนงาน  โครงการ  รายงาน  บทความ  ฯลฯ 

  ๒.  เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ  (Audio–Visual  Archives)  คือเอกสารที่สื่อ  

ความหมายด้วยภาพหรือเสียง  เช่น  ภาพถ่าย  ฟิล์มเนกาตีฟ  สไลด์  โปสเตอร์  ปฏิทิน  

บัตรอวยพร  แถบบันทึกเสียง  แถบบันทึกภาพ  ฟิล์มภาพยนตร์  ฯลฯ 
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การชำรุดเสื่อมสภาพของเอกสาร 

   เอกสารจดหมายเหตุส่วนใหญ่ทำจากอินทรียวัตถุ  ที่ไม่คงทน  ชำรุดเสียหายได้ง่าย  

เช่น  กระดาษมักเปื่อยกรอบ  หนังที่ใช้ในการทำปกหนังสือหรือปกแฟ้มมักเปื่อยยุ่ย  

ผุเป็นผง  พลาสติกมักบิดงอ  เสียรูปทรง  สีเปลี่ยน  เป็นฝ้ามัว  แตกหัก  จึงต้องการการ  

ดูแลรักษาอย่างถูกต้อง  เหมาะสมกับชนิดของอินทรียวัตถุที่ข้อมูลของเอกสารบันทึกอยู่  

และใช้อย่างระมัดระวัง  เพ่ือช่วยยืดอายุการใช้งานออกไปให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

  3.  เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่  แผนผัง  

(Cartograghic  Archives)  เช่น  แผนที่  แผนผัง  

แบบแปลน  พิมพ์เขียว  ฯลฯ 

  4.  เอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  

(Machine–Readable  Archives)  เป็นเอกสารที่บันทึก  

ข้อมูลและค้นหาข้อมูลที่บันทึกไว้นั้นด้วยเคร่ืองคอม  

พิวเตอร์  เช่น  ดิสก์เกตท์  ซีดี  วีซีดี  ดีวีดี  ฯลฯ 

สาเหตุที่ทำให้เอกสารชำรุดเสื่อมสภาพ 

  ความชำรุดเสื่อมสภาพของเอกสารมีสาเหตุหลักอยู ่ ๒  ประการ  คือ 

    ๑.  สาเหตุภายใน  เป็นการชำรุดเสื่อมสภาพซ่ึงเกิดจากตัววัสดุ  อาทิ  กระดาษ  ซึ่ง  

จะชำรุดเสื่อมสภาพตั้งแต่อยู่ในระหว่างข้ันตอนการผลิต  จากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต  

ระหว่างใช้งาน  จากสารเคมีบางชนิดที่ใช้ในกระบวนการผลิต  ฯลฯ 

  ๒.  สาเหตุภายนอก  เป็นการชำรุดเสื่อมสภาพจากผลกระทบของสิ่งแวดล้อมรอบตัว  

เอกสาร  ได้แก่  มนุษย์  อุณหภูมิ  ความช้ืน  แสงสว่าง  ลม  ฝน  ฝุ่นละออง  ก๊าซต่างๆ  

ในบรรยากาศ  นก  หนู  แมลง  จุลินทรีย์  ฯลฯ  ซ่ึงอัตราการชำรุดเสื่อมสภาพจะสูงขึ้น  

มากเมื่อทำปฏิกิริยากับสิ่งแวดล้อมหรือเก็บรักษาด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมระหว่างใช้งาน 
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การอนุรักษ์เอกสาร 

  การอนุรักษ์เอกสารมีความหมายเป็น  ๒  นัย  คือ  การป้องกัน  (Prevention)  และ  

การปฏิบัติการอนุรักษ ์ (Conservation  Treatment)  คือ 

  ๑.  การป้องกัน  (Prevention)  เป็นวิธีการชะลอการชำรุดหรือเสื่อมสภาพที่จะเกิดขึ้น  

กับเอกสาร  ซึ่งก่อนที่จะป้องกันมิให้เอกสารเกิดความชำรุดหรือเสื่อมสภาพได้นั้น  จำเป็น  

จะต้องเข้าใจถึงคุณสมบัติของวัสดุที่ผลิตเอกสาร  สาเหตุ  และปัญหาต่างๆ ที่อาจก่อให้  

เกิดความชำรุดเสื่อมสภาพกับวัสดุนั้น  เพ่ือที่จะสามารถเลือกวิธีการป้องกันและหลีกเลี่ยง  

ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเอกสารได้อย่างเหมาะสม  ซ่ึงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการ  

ที่จะอนุรักษ์เอกสารนั้นๆ  ให้คงอยู่ได้ตลอดไป 
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   ๒.  การปฏิบัติการอนุรักษ์  (Conservation  Treatment)  เป็นวิธีการที่นำมาใช้เพื่อ  

แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นกับเอกสาร  โดยการกำจัดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้หมด  

แล้วซ่อมแซมหรือเสริมสร้างเอกสารให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงสภาพเดิมมากที่สุด  

ทั้งความแข็งแรง  รูปแบบ  และเนื้อวัสดุ  ทั้งนี้  วิธีการที่นำมาใช้จะต้องไม่ก่อเกิดการ  

เปลี่ยนแปลงใดๆ กับเอกสาร  และสามารถแก้ไขกลับไปเหมือนก่อนการปฏิบัติการอนุรักษ์ได้  

ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นหน้าที่ของนักอนุรักษ์ที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้วเป็นอย่างดี 

  เป็นที่ทราบกันดีว่าเอกสารจดหมายเหตุต้องเผชิญกับปัญหาสภาพแวดล้อมที่มีความ  

เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นตลอดเวลาตามที่ตั้งของประเทศ  รวมทั้งความเสี่ยง  

จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอีกหลายประการ  ได้แก่  การเก็บรักษาและการใช้งาน  

ซึ่งส่งผลให้เกิดความชำรุดเสื่อมสภาพได้ง่ายหากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง  หรือ  

อนุรักษ์ไม่ถูกวิธี  เอกสารจดหมายเหตุก็จะยิ่งชำรุดเสื่อมสภาพจนไม่สามารถนำกลับมา  

ใชง้านในการคน้ควา้ขอ้มลูได ้ นัน่หมายถงึหลกัฐานสำคญัทางประวตัศิาสตรถ์กูทำลายไปดว้ย  

ดงันัน้การอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุให้ถูกวิธี  จึงเป็นการยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน  

ที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ 
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๑๐

มาตรฐานการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ 

ของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

 

  เอกสารจดหมายเหตุเป็นเอกสารต้นฉบับที่มีคุณค่า  มีความสำคัญ  เป็นหลักฐานทาง  

ประวัติศาสตร์  ซึ่งย่อมมีการเสื่อมสภาพตามกาลเวลาเช่นเดียวกับเอกสารอื่น  การจัดเก็บ  

เอกสารจดหมายเหตุที่ดีจะช่วยให้เอกสารคงทน  ยืนนาน  กลุ่มอนุรักษ์เอกสาร  สำนัก  

หอจดหมายเหตุแห่งชาติตระหนักถึงความสำคัญ  จึงได้จัดทำตัวชี้วัดที่   3.๑.๑  ตาม  

คำรับรองการปฏิบัติการของกรมศิลปากร  ประจำปี  ๒๕๕3  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน  

การจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  ซ่ึงจะต้องมีการจัดทำ  

มาตรฐานการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุขึ้นประกาศใช้ในสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ 

และหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาค  

บทที่ ๒

  กลุ่มอนุรักษ์เอกสาร  สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของ  

การจัดทำมาตรฐานงานตามลำดับดังนี ้

  ๑.  ศึกษามาตรฐานการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุและเอกสารสำคัญของหน่วยงาน  

จัดเก็บเอกสารต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

  ๒.  เลือกมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุและเอกสารสำคัญที่เหมาะสม  

กับสภาพแวดล้อม  วัสดุที่ผลิตเอกสาร  และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

  3.  จัดทำมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ

  4.  นำมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  

เสนอผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติให้ความเห็นชอบ  เพื่อนำเสนออธิบดี  

กรมศิลปากรทราบ  ให้ความเห็นชอบ  และให้ประกาศใช้ต่อไป 
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๑๑

  ๕.  เมื่ออธิบดีกรมศิลปากรเห็นชอบให้ประกาศใช้มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร  

จดหมายเหตุของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  มอบฝ่ายบริหารงานทั่วไปแจ้งสำนัก  

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  และหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาคทราบ  และนำไปใช ้ 

ในการปฎิบัติงาน  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการดำเนินงานดังนี้ 
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๑4

มาตรฐานการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ

ของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรมศิลปากร

พุทธศักราช ๒๕๕3
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๑๕

คำนำ 
 

  เอกสารจดหมายเหตุเป็นเอกสารต้นฉบับที่มีคุณค่าและมีความสำคัญ  เป็นหลักฐาน  

ทางประวัติศาสตร์ของชาติ  การจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุให้มีอายุยืนยาวจึงนับเป็นหัวใจ  

สำคัญในการเก็บรักษาความทรงจำของชาติให้ยั่งยืนสืบไป  สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ 

เล็งเห็นถึงความสำคัญในเร่ืองดังกล่าว  จึงได้จัดทำมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ  

ไว้เป็นบรรทัดฐานและแนวทางสำหรับใช้อ้างอิงการดำเนินงานและการปฏิบัติงานในเชิง  

วิชาการงานจดหมายเหตุในหอจดหมายเหตุแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ  

จัดเก็บเอกสารสำคัญของชาติสืบไป 

  สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติหวังว่ามาตรฐานการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุนี้  

คงจะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

กับการจัดเก็บเอกสารสำคัญของชาติที่นำมาตรฐานนี้ไปใช้จะประสบผลสำเร็จในการ  

ดำเนินงานและปฏิบัติงานจัดเก็บเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป 

 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
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ข้อแนะนำการใช้ 
มาตรฐานการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
 

  มาตรฐานการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติฉบับนี้    

กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นมาตรฐานการดำเนินงานและการปฏิบัติงานในเชิงวิชาการงาน  

จดหมายเหตุในสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  และหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาค  

ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ อาจนำไปใช้เป็นแนวทางในการ  

ดำเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อมของแต่ละหน่วยงาน 

  มาตรฐานการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่ระบุไว้  

ในฉบับนี้  เป็นมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุที่สอดคล้องกับหลักวิชาการงาน  

จดหมายเหตุสากล  หากมีการระบกุิจกรรมที่ใช้คำวา่  “ต้อง”  ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นที่หน่วยงาน  

จะต้องจัดให้มีเพื่อให้สอดคล้องตรงตามมาตรฐาน  เพราะจะมีผลต่อการจัดเก็บเอกสาร  

จดหมายเหตุและเอกสารสำคัญโดยตรง  แต่หากมีการระบุกิจกรรมที่ใช้คำว่า  “ควร”  หรือ  

“ข้อควรพิจารณา”  หรือ  “ข้อควรคำนึง”  ก็เป็นเรื่องที่หน่วยงานอาจจะพิจารณาจัดให้มีขึ้น  

เมื่อหน่วยงานมีความพร้อมเพื่อให้การจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุและเอกสารสำคัญ  

ของชาติสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ทั้งนี้ย่อมข้ึนอยู่กับเง่ือนไขและข้อจำกัดของ  

หน่วยงานนั้นๆ เอง 

  มาตรฐานการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่ระบุไว้  

ในฉบับนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุของ  

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติซึ่งกรมศิลปากรได้จัดพิมพ์เผยแพร่เม่ือ  พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 
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มาตรฐานการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
 

  มาตรฐานการจดัเกบ็เอกสารจดหมายเหตขุองสำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ ประกอบ  

ด้วยเรื่องต่างๆ  ได้แก่ 

 

  อาคารสถานที่ 

  การจัดสร้างอาคารที่มีความเหมาะสมกับการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุจะต้อง  

คำนึงถึง 

  ๑.  ลักษณะภูมิอากาศ  ต้องศึกษาลักษณะภูมิอากาศและเลือกวิธีการและเทคนิค  

ในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในอาคารสถานที่ให้ถูกต้อง  เหมาะสม 

 

  ๒.  สถานที่ตั้ง  ต้องเลือกทำเลที่เหมาะสม  โดยมีข้อควรพิจารณาดังนี้ 

    ๒.๑  หลีกเลี่ยงบริเวณที่เคยมีประวัติการเกิดภัยธรรมชาติ  เช่น  แผ่นดินไหว  

น้ำท่วม  ดินถล่ม  โคลนถล่ม  หรือมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

    ๒.๒  หลีกเลี่ยงบริเวณที่อยู่ในทิศทางของลมพายุ   

    ๒.3  หลีกเลี่ยงบริเวณที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลซ่ึงอยู่ในรัศมีของไอเค็มจากน้ำทะเล   

    ๒.4  หลีกเลี่ยงบริเวณที่อยู่ใกล้แม่น้ำ  เพราะเสี่ยงต่อการไหลบ่าและน้ำท่วมถึง   

    ๒.๕  หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีเสาไฟฟ้าแรงสูง  หรือต้นไม้ใหญ่เพราะเสี่ยงต่อการ  

หักโค่น 

    ๒.6  หลีกเลี่ยงบริเวณที่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม  เพราะจะได้รับการรบกวน  

จากมลพิษที่เกิดขึ้น 

    ๒.7  หลีกเลี่ยงบริเวณที่อยู่ใกล้สนามบิน  เพราะจะมีเสียงรบกวนจากการขึ้น – ลง  

ของเครื่องบิน  และจะได้รับการรบกวนจากมลพิษที่เกิดขึ้น 

    ๒.8  หลกีเลีย่งบรเิวณทีอ่ยูใ่กลส้ถานขีนสง่  สถานรีถไฟ  เพราะจะไดร้บัการรบกวน  

จากมลพิษทางเสียง  ควันเสียจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์  รวมทั้งฝุ่นละออง  ฯลฯ   

    ๒.9  ออกแบบอาคารไม่ให้ห้องเก็บเอกสารได้รับแสงแดดทั้งช่วงเช้าและบ่าย  

โดยอาจจะออกแบบอาคารให้มีชายคายื่นยาวออกมาคลุมอาคารทางทิศตะวันออกและทิศ  

ตะวันตก  หรือติดตั้งแผงกันแดดและอุปกรณ์กรองแสงอื่นๆ  หรือปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา  

และบังแดดใกล้อาคาร 

 

P.1-27_Memorandum.indd   17 9/8/12   5:48:46 PM



๑8

  ๓. ลักษณะอาคาร 

  เป็นอาคารที่มีการวางแผนจัดสร้างอาคารอย่างรอบคอบ  เหมาะสมกับงาน  คำนึงถึง  

การป้องกันความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมภายนอก  ป้องกันแสงสว่าง  

ความชื้น  แสงแดด  ความร้อน  ฝุ่น  แมลง  ราและสัตว์หลายๆ ชนิด  ไม่ให้สามารถ  

เล็ดลอดเข้าไปในอาคาร  ป้องกันมหันตภัย  และอุบัติภัยต่างๆที่อาจเกิดข้ึนได้  และม ี 

ระบบหมุนเวียนอากาศที่ดี  มีห้องเก็บเอกสารที่สามารถรองรับน้ำหนักเอกสาร  มีครุภัณฑ ์ 

จัดเก็บเอกสารที่เหมาะสม   

  การวางแผนและการสร้างอาคารเพือ่ใหไ้ดอ้าคารจดหมายเหตทุีส่วยงามและใชป้ระโยชน ์ 

ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของทุกฝ่าย  นักจดหมายเหตุและสถาปนิกควรใช้วัตถุประสงค ์ 

ในการสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุเป็นจุดเริ่มต้นในการออกแบบอาคาร  และต้อง  

ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในทุกระยะของการก่อสร้าง  โดยนักจดหมายเหตุจะเป็น  

ผู้ให้ข้อมูลแก่สถาปนิกเกี่ยวกับการออกแบบอาคารที่เหมาะสม  ครุภัณฑ์ที่จำเป็น  ส่วน  

สถาปนิกจะเป็นผู้แนะนำองค์ประกอบของโครงสร้าง  มาตรฐานและการตกแต่งภายใน 

 

  ๔. ห้องปฏิบัติงานจดหมายเหตุ 

  ห้องปฏิบัติงานจดหมายเหตุเป็นห้องที่เกี่ยวข้องกับทุกๆกิจกรรมของการปฏิบัติงาน  

จดหมายเหตุต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ให้พร้อม  อย่างน้อยจะต้องมีอุปกรณ์และวัสดุ  

ที่จำเป็นต่อกิจกรรมจดหมายเหตุในด้านการบริหารจัดการ  การปฏิบัติงาน  การบริการ  

ด้านเทคนิค  การบริการสาธารณะ  คลังเก็บเอกสาร  และพื้นที่ที่ปฏิบัติงานอื่นๆ 

 

  ๕. คลังเก็บเอกสารจดหมายเหตุ 

  คลังเก็บเอกสารเป็นส่วนสำคัญและใช้เนื้อที่มากที่สุดในอาคาร  คือประมาณ  6๐ –  

7๐%  เพราะจำนวนเอกสารมีจำนวนมากและจะทวีเพิ่มขึ้นทุกปี  ควรสำรองพื้นที่สำหรับ  

เก็บเอกสารไว้ล่วงหน้า  ๕ – ๑๐  ปี   

  คลังเก็บเอกสารที่ดีควรจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

    ๕.๑  ควรเป็นห้องโถงโล่ง  กว้าง  ติดตั้งช้ันเก็บเอกสารได้ปริมาณมาก  มีระบบ  

ถ่ายเทหมุนเวียนอากาศที่ดี  มีประตูทนไฟ 

    ๕.๒  วัสดุก่อสร้างอาคารมีคุณภาพดี  มีคุณสมบัติเป็นฉนวน  และกันไฟได ้

    ๕.3  พืน้หอ้งมคีวามแขง็แรงพอทีจ่ะรองรบัครภุณัฑ ์ เชน่  ตู ้ ชัน้เกบ็  ฯลฯ  และ  

เอกสารจดหมายเหตุที่จะต้องจัดเก็บด้วยวัสดุที่เหมาะสม  (๑,๕๐๐ – ๒,๐๐๐  กิโลกรัม/  

ตารางเมตร)   

    ๕.4  ผนังห้องต้องหนาพอที่จะควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ให้คงที ่ 

และป้องกันการแผ่รังสีของแสงอาทิตย์  รวมท้ังสามารถจำกัดการส่งผ่านความร้อนเข้า  ออก  

ห้องคลังเอกสารได้ดีพอที่จะควบคุมปริมาณความร้อนและแสงสว่างได้ 
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    ๕.๕  ควรออกแบบให้หน้าต่างอยู่ทางทิศเหนือหรือทิศใต้  และติดตั้งแผงกันแดด  

ผ้าม่าน  หรือมู่ลี่  เพื่อลดปริมาณแสง  แม้จะเป็นห้องปรับอากาศก็ควรมีหน้าต่างที่สามารถ  

เปิด  ปิดได้สะดวก  เพื่อช่วยระบายอากาศในเวลาที่ปิดเครื่องปรับอากาศ  หรือในเวลาที่  

เครื่องปรับอากาศมีปัญหา  หรือในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉิน  หน้าต่างทุกบานควรติดตั้งมุ้งลวด  

เพื่อป้องกันแมลง  หน้าต่างทุกบานและช่องเปิดควรติดเหล็กดัดเพื่อป้องกันการโจรกรรม 

    ๕.6  ควรใช้หลังคาที่มีความลาดเอียงพอเหมาะ  เพ่ือช่วยระบายน้ำฝนอย่าง

รวดเร็ว 

    ๕.7  ควรติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ  เคร่ืองควบคุมความช้ืน  เพ่ือควบคุมสภาพ  

แวดล้อมให้เหมาะสมและคงที่ 

    ๕.8  ติดตั้งลิฟท์ที่เหมาะสมกับการขนเอกสารในขนาดและปริมาณต่างๆ   

    ๕.9  ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทำงานอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ   

    ๕.๑๐  ควรตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่ที่ เสี่ยงจะเกิดอันตรายจากน้ำ  เช่น  ท่อน้ำ  

ห้องน้ำ  ฯลฯ 

    ๕.๑๑  ควรกำจัดฝุ่นละอองอย่างสม่ำเสมอ 

 

  ๖.  ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร 

  ตอ้งเลอืกใชค้รุภณัฑท์ีเ่หมาะสมกบัการควบคมุสภาพแวดลอ้มของเอกสารแตล่ะประเภท  

โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ  การใช้งาน  ความเหมาะสมของเอกสารและ  

งบประมาณขององค์กร  ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดเก็บและรักษาเอกสาร  ได้แก ่

    6.๑  เครื่องปรับอากาศ  ควรจะรวมอยู่ในแบบการก่อสร้างอาคารตั้งแต่เร่ิม  

การก่อสร้าง  เพื่อทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิห้องให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการจัดเก็บ  

เอกสารแต่ละประเภท 

    6.๒  เครื่องควบคุมความช้ืน  ควรควบคุมความช้ืนสัมพัทธ์ในห้องคลังเก็บเอกสาร  

ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยทั่วไปคือระหว่าง  ๕๕ – 6๕% 

    การควบคุมความชื้นในตู้  หรือในกล่องอาจใช้ซิลิกาเจล  (silica  gel)  ด้วยก็ได้ 

    ๖.๓  เครื่องวัดอุณหภูมิ  คือ  เทอร์โมมิเตอร์  (Thermometer) 

    ๖.๔  เครื่องวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ 

    ๖.๕  เครื่องดับเพลิง  ควรพิจารณาเลือกใช้สารเคมีที่ไม่เป็นอันตรายต่อเอกสาร  

จดหมายเหตุที่จัดเก็บ   

    ๖.๖  เครื่องตรวจจับควันและเครื่องตรวจจับความร้อน 

    ๖.๗  ตู้/ชั้นเก็บเอกสาร  ควรเป็นเหล็ก  หากเป็นช้ันหรือตู้ไม้จะต้องเป็นไม้ที ่ 

แห้งสนิท  อาบน้ำยาป้องกันแมลงก่อน  การออกแบบตู้หรือชั้นที่เก็บต้องพิจารณาอย่าง  

รอบคอบ  เหมาะสมกับการเก็บเอกสารจดหมายเหตุแต่ละประเภท 
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  ๗.  วัสดุที่ใช้เก็บเอกสาร   

  วัสดุทุกประเภทที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุควรเลือกวัสดุไร้กรด  (acid-  

free  paper)  หรือที่มีฤทธิ์เป็นด่างเล็กน้อย  กล่อง  แฟ้มและซองบรรจุเอกสารจดหมายเหตุ  

ทุกประเภทจะมีลักษณะเฉพาะเพื่อการจัดและบรรจุเอกสารจดหมายเหตุ  ขนาดกล่อง  

และแฟ้มควรมีขนาดสัมพันธ์กับเอกสารจดหมายเหตุและที่เก็บ  เพ่ือป้องกันและรักษา  

สภาพเอกสารให้คงทน 

 

  ๘.  การวางแผนป้องกันอุบัติภัยและภัยพิบัต ิ

  มีการวางแผนป้องกันอุบัติภัยและภัยพิบัติ  ที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกรูปแบบ 

 

  ๙.  การซ่อมแซมเอกสาร 

  มีการสำรวจสภาพอย่างสม่ำเสมอเพ่ือการซ่อมแซมได้ในเวลาที่เหมาะสม  ทำให ้ 

เอกสารมีอายุยืนยาวในสภาพเดิม 

 

  ๑๐.  การจัดการในคลังเก็บเอกสารจดหมายเหตุ 

  มีการจัดการในคลังเก็บเอกสารจดหมายเหตุที่ดีและมีระบบหยิบ -  เก็บที่ง่าย  และ  

สะดวกต่อการควบคุมตรวจสอบความครบถ้วน  สมบูรณ์ของเอกสารจดหมายเหตุ 

 

  ๑๑. การรักษาเอกสารด้วยการทำสำเนา 

  เป็นการรักษาต้นฉบับด้วยการทำสำเนาสำหรับให้บริการและเก็บรักษาต้นฉบับไว้  

ตลอดไป  อาจเป็น 

    ๑๑.๑  การทำสำเนาไมโครฟิล์ม  เป็นวิธีที่นิยมและมีประสิทธิภาพดีที่สุดสำหรับ  

การจัดเก็บ  เพราะไมโครฟิล์มจะมีอายุยืนนานนับร้อยปี 

    ๑๑.๒  การทำสำเนาและวัสดุใหม่  เช่น  การถ่ายทำภาพเก่าลงฟิล์มใหม่  การ  

อัดรูปภาพจากฟิล์มเนกาตีฟ 

    ๑๑.3  การทำสำเนาด้วยระบบดิจิตอล  อาทิ  ทำสำเนาเอกสารหรือภาพถ่าย  

ด้วยการสแกนแล้วบันทึกลงซีดี  สำหรับให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว 

 

  ๑๒.  การรักษาเอกสารด้วยการจัดพิมพ์ 

  เป็นการรักษาต้นฉบับเอกสารด้วยการพิจารณาคัดเลือกเอกสารชุดต่างๆ มาจัดทำ  

ต้นฉบับเพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่ 
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๒๑

การวางแผนป้องกันอุบัติภัยและภัยพิบัติ 
  การวางแผนป้องกันอุบัติภัยและภัยพิบัติ  ควรเริ่มจากการตั้งคณะกรรมการดำเนิน  

การร่วมกันพิจารณา  ซึ่งควรประกอบด้วย 

  ๑.  ผู้รับผิดชอบอำนวยการและสั่งการทุกด้าน 

  ๒.  ผู้รับผิดชอบด้านการใช้เครื่องมือประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขอ  

ความร่วมมือ 

  3.  ผู้รับผิดชอบด้านการขนย้ายเอกสาร  โดยมีแผนการเตรียมไว้ล่วงหน้า  และรู้ว่า  

เอกสารใดควรขนย้ายก่อนหลังอย่างไร  ไปที่ไหน 

  4.  ผู้รับผิดชอบด้านการปกป้อง  เก็บกู้  และซ่อมแซมเอกสารฉุกเฉิน  แนะนำวิธีขนย้าย  

และดูแลเบื้องต้น 

  ๕.  รายชื่อผู้เกี่ยวข้องและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ   

 

การจัดการในคลังเก็บเอกสารจดหมายเหตุ 

  การจัดการห้องเก็บเอกสารจดหมายเหตุที่ดีและมีระบบ  หยิบ-เก็บง่าย  และสะดวก  

ต่อการควบคุมตรวจสอบความครบถ้วน  สมบูรณ์ของเอกสารจดหมายเหตุ  ควรมีกิจกรรม  

ประกอบด้วย 

  ๑.  วางระบบการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุในห้องเก็บให้เป็นหมวดหมู่อย่าง  

เหมาะสม  สะดวกในการหยิบออกให้บริการ  และนำเก็บคืนที่เดิมได้อย่างรวดเร็ว 

  ๒.  วางผงัหอ้งเกบ็เพือ่การจดัวางชัน้เอกสารทีเ่หมาะสมกบัประเภทเอกสารจดหมายเหตุ 

และพื้นที่ของห้องเก็บ 

ประเภทวัสดุของเอกสาร อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์

เอกสารลายลักษณ์บนกระดาษ 20°C ๕๕%

ภาพขาว - ดำ 20°C 3๕ - 4๐%

ภาพสี 18°C ๒๕ - 3๕%

ไมโครฟิล์ม 20°C <4๐%

ฟิล์มไนเตรด <10°C 3๐ - 4๐%

ฟิล์มภาพยนตร์ 10°C 4๐%

ดิสก์  เทป 18°C 3๕ - 4๕%

ภาคผนวก

อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมในการจัดเก็บเอกสาร
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๒๒

  3.  ดูแล  ตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในห้องเก็บให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยอยู่เสมอ  

ไม่ล่อแหลมหรือเสี่ยงต่อทั้งความปลอดภัยของเอกสารจดหมายเหตุ  และสุขภาพและ  

ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

  4.  สำรวจ  ตรวจสอบเอกสารในห้องเก็บทุกห้องเป็นครั้งคราวตามกำหนดเวลา  

และวัตถุประสงค ์

  ๕.  อบรมให้เจ้าหน้าที่หยิบ -  เก็บเอกสารจดหมายเหตุอย่างรัดกุม  ด้วยความระมัดระวัง  

เพื่อลดอัตราเสี่ยงของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  และป้องกันความชำรุด  ชะลอความ  

เสื่อมสภาพที่อาจเกิดขึ้น 

  6.  คัดเลือกเจ้าหน้าที่ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  และพัฒนาให้เป็น  

ผู้มีทักษะในการทำงานกับเอกสารจดหมายเหตุด้วยความรอบคอบ  ละเอียดลออ 

  7.  สำรวจวัสดุจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุอย่างสม่ำเสมอ  หากมีวัสดุชำรุดดำเนิน  

การซ่อมแซม  เปลี่ยนวัสดุนั้นๆ  วัสดุดังกล่าว  เช่น  ซอง  แฟ้มฉาก  กล่องเก็บ  ป้าย  

สันกล่อง 

  8.  สำรวจ  ตรวจสอบเอกสารจดหมายเหตุที่ชำรุด  จัดทำทะเบียนนำส่งซ่อมอนุรักษ ์ 

และรับคืนเอกสารที่ซ่อมเสร็จแล้ว  ลงทะเบียนรับ  นำคืนเข้าระบบจัดเก็บแก้ไขบัญชีให ้ 

ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง  ปรับขยายกล่องเอกสารให้เหมาะสม 

  9.  วางระบบส่งเอกสารจดหมายเหตุเพื่อการทำสำเนาแทนต้นฉบับ  รับคืนเอกสาร  

จดหมายเหตุต้นฉบับและเอกสารแทนต้นฉบับ  สำเนาเอกสารให้แยกเก็บในห้องเก็บตาม  

ลักษณะและประเภทเอกสารและนำออกให้บริการ 

  ๑๐.  วางระบบควบคุมเส้นทางการเคลื่อนย้ายเอกสารจดหมายเหตุให้ปลอดภัยจาก  

ความเสี่ยงทั้งปวงตลอดเส้นทาง   

  ๑๑.  สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของเอกสารจดหมายเหตุระหว่างที่ออกไปจาก  

ห้องเก็บด้วยการควบคุมการเข้า  - ออกของเอกสารจดหมายเหตุในคลัง  รวมทั้งจัดแผน  

การป้องกันโจรกรรม  แผนป้องกันภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเอกสารได้ 

  ๑๒.  ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน  เสริมเครือข่าย  

และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมวิชาชีพ 

  ๑3.  จัดทำคู่มือการจัดการและการใช้เอกสารจดหมายเหตุที่ถูกวิธีสอดคล้องกับ  

หลักวิชาการ 
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๒3

เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ 

ของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

 

  การเก็บเอกสารเป็นงานหนึ่งของกลุ่มอนุรักษ์เอกสารที่มีความสำคัญและเป็นหัวใจของ  

การจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ  ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสำคัญยิ่งของชาติ  และมีเพียง  

หนึ่งเดียวให้คงอยู่และมีอายุยืนยาวต่อไป 

  การสร้างเครือข่ายของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  มีจุดเริ่มต้นจากโครงการพัฒนา  

เครือข่ายจดหมายเหตุในสถานศึกษา  จัดขึ้นครั้งแรกระหว่างวันที่  8  กรกฎาคม – 3๐ กันยายน  

พุทธศักราช ๒๕49  ณ  สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  ท่าวาสุกรี  กรุงเทพฯ  เป็นโครงการ  

ฝึกอบรมนิสิต  นักศึกษา  เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดำเนินงานวิชาการจดหมายเหต ุ 

ด้านการอนุรักษ์  การจัดเก็บรักษาให้เอกสารคงอยู่ตลอดไป  เพื่อให้มีเครือข่ายงานอนุรักษ์  

เอกสารจดหมายเหตุที่มีทักษะ  มีความรู้ในการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุที่ถูกวิธี  และ  

สอดคล้องกับหลักวิชาการสากลในระดับหน่ึง  ซ่ึงมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งเล็งเห็นถึงความ  

สำคัญของงานจดหมายเหตุ  โดยจัดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิชาการจดหมายเหต ุ 

หรือด้านอนุรักษ์จัดเก็บเอกสารเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่นิสิต  นักศึกษาที่สนใจงานด้านนี ้

  โครงการพัฒนาเครือข่ายจดหมายเหตุในสถานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาให้มี  

เครือข่ายงานอนุรักษ์เอกสารโดยเฉพาะนิสิต  นักศึกษา  ให้มีความรู้  ความสามารถในการ  

อนุรักษ์และเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุที่สอดคล้องกับหลักวิชาการสากลได้ในระดับ  

หนึ่ง  เพื่อเตรียมบุคลากรท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติงานอนุรักษ์และเก็บรักษาเอกสาร  

จดหมายเหตุไว้สืบทอดงานวิชาการจดหมายเหตุ  โดยจัดฝึกอบรม  ๑  วัน  ประกอบด้วยการ  

บรรยายเรื่อง  “ความสำคัญและหลักการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ”  “การลงทะเบียนและ  

จัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ”  “การอนุรักษ์เอกสารด้วยไมโครฟิล์ม”  การสาธิตและการ  

นำชมการปฏิบัติงาน  และจ้างเหมานักศึกษาปฏิบัติงานซ่อมอนุรักษ์เอกสาร  งานไมโครฟิล์ม  

งานคลงัเอกสาร  ในวนัเสาร ์ ระหวา่งวนัที ่ ๑๕  กรกฎาคม – 3๐  กนัยายน  พทุธศกัราช  ๒๕49  

มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิชาเอก  

บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  จำนวน  ๑6  คน  เข้าร่วมโครงการ 

  โครงการพฒันาเครอืขา่ยจดหมายเหตใุนสถานศกึษา  จดัครัง้ที ่ ๒  ระหวา่งวนัที ่ ๕  เมษายน –  

3๐  พฤษภาคม  พทุธศกัราช  ๒๕๕๐  ณ  สำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ ทา่วาสกุร ี กรงุเทพฯ  

โดยจดัฝกึอบรมในวนัที ่ ๕  เมษายน  พทุธศกัราช  ๒๕๕๐  และจา้งเหมานกัศกึษาปฏบิตังิานซอ่ม  

อนรุกัษเ์อกสาร  งานไมโครฟิลม์  งานคลงัเอกสาร  ในวนัเสาร ์ ระหวา่งวนัท่ี  9  เมษายน –   3๐  

พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  มหาวิทยาลัยเอเชีย  

อาคเนย์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  สถาบันราชภัฏนครปฐม  วิทยาเขต  

พณิชยการพระนคร  พณิชยการธนบุรี  พณิชยการจำนงค์  จำนวน  ๑6  คน  เข้าร่วมโครงการ 

บทที่ ๓
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๒4

  ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง  ๒  ครั้ง  ส่วนใหญ่มีความรู้ในงานจดหมายเหตุน้อย  

ถึงปานกลาง  จึงประสงค์ให้มีโครงการเช่นน้ีอย่างต่อเน่ือง  เพราะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา  

และประสงค์ให้จัดโครงการถ่ายภาพและถ่ายไมโครฟิล์มเพิ่มขึ้นด้วย 

  โครงการพฒันาเครือขา่ยจดหมายเหตใุนสถานศกึษาดำเนนิการอยู่  ๒  ป ี จงึไดป้รบัเปลีย่น  

เป็นโครงการเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ  เพื่อขยายการสร้าง  

เครอืขา่ยไปยงับคุลากรผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกบ็รกัษาเอกสารจดหมายเหตขุองสถาบนั  

และองค์กรต่างๆ  พัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้และแนวคิดในการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหต ุ 

ในความรับผิดชอบที่ถูกต้อง  เหมาะสม  และสอดคล้องกับหลักวิชาการสากล  สามารถ  

สืบทอด  และถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุให้ผู้สนใจได้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

  โครงการเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ  พุทธศักราช  

๒๕๕๑  เป็นการจัดประชุมสัมมนา  เรื่อง  “อนุรักษ์ด้วยใจมรดกไทยยั่งยืน”  ณ  ห้องศรีตรัง  

บอลรูม  โรงแรมตรัง  กรุงเทพฯ  วันที่  ๕  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  วิทยากรบรรยาย  

เรื่อง   “นโยบายการอนุ รักษ์เอกสารจดหมายเหตุ  มรดกศิลปวัฒนธรรม  ของสำนัก  

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรมศิลปากร”  “อนุรักษ์ด้วยใจมรดกไทยยั่งยืน”  “เกียรติภูมิแห่ง  

วิชาชีพการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม”  “อนุรักษ์ถูกวิธีอีกหลายร้อยปีก็ยังคงอยู่”  มีผู้เข้า  

ร่วมโครงการจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  หอภาพยนตร์แห่งชาติ  หอจดหมายเหต ุ 

แห่งชาติในส่วนภูมิภาค  และหน่วยงานซึ่งปฏิบัติงานด้านการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหต ุ 

จำนวน  ๑๐๐  คน 

  โครงการเครอืขา่ยผูป้ฏบิตังิานดา้นการเกบ็รกัษาเอกสารจดหมายเหตุ  พุทธศักราช  ๒๕๕๒  

เปน็การจดัประชมุสมัมนา  เรือ่ง  “อนรุกัษทั์นเวลา  รกัษคุ์ณค่ามรดกไทย”  ณ  ห้องปิน่เกลา้  ๒  

โรงแรมรอยลัซติี ้ กรงุเทพฯ  วนัที ่ ๒๐  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒  วทิยากรบรรยาย  เรือ่ง  

“บทบาทของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกับงานอนุรักษ์เอกสารสำคัญของชาติ”  “อนุรักษ ์ 

ทนัเวลา  รกัษค์ณุคา่มรดกไทย”  “อนรุกัษแ์ต่แรกเริม่มูลค่าเพ่ิมยิง่เพ่ิมพูน”  “รกัษจ์ดหมายเหตุ  

คลมุขอบเขตศาสตร ์ ศลิป ์ ใจ”  “อนรุกัษท์นัเวลา  กรณศีกึษานา่จดจำ”  มผีูเ้ขา้รว่มโครงการ  

จากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาท-  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  หอภาพยนตร์แห่งชาติ  หอจดหมายเหตุแห่งชาติใน  

สว่นภูมิภาคและหนว่ยงานซึง่ปฏบิตังิานดา้นการเกบ็รกัษาเอกสารจดหมายเหต ุ จำนวน  ๒๐๐  คน 

  โครงการเครอืขา่ยผูป้ฏบิตังิานดา้นการเกบ็รกัษาเอกสารจดหมายเหตุ  พุทธศักราช  ๒๕๕3  

เป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “การจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ  :  การป้องกันและ  

กำจัดเชื้อรา”  ณ  สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  ท่าวาสุกรี  กรุงเทพฯ  ระหว่างวันท่ี  3๑  

พฤษภาคม –  4  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕3  วิทยากรบรรยาย  เรื่อง  “นโยบายของสำนัก  

หอจดหมายเหตุแห่งชาติในด้านงานอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ”  “รา  ศัตรูสำคัญของ  

เอกสาร”  “ความสำคัญและหลักการอนุรักษ์เอกสาร”  “การจัดการความเสี่ยงของมรดกทาง

ศิลปวัฒนธรรม”  “จิตวิญญาณของนักอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ”  “การปอ้งกนัและหยดุยั้ง  

ปัญหาท่ีเกิดจากเชื้อราบนเอกสารจดหมายเหตุ”  “การปฏิบัติงานป้องกันเชื้อรา”  “เทคนิค  

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกำจัดเชื้อราบนเอกสาร”  และฝึกปฏิบัติการกำจัดเชื้อราบนเอกสาร
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๒๕

จดหมายเหตุมีผู้ เข้าร่วมโครงการจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  หอจดหมายเหตุ  

แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  หอภาพยนตร์แห่งชาติ  

หอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาค  และหน่วยงานซึ่งปฏิบัติงานด้านการเก็บรักษา  

เอกสารจดหมายเหตุ  จำนวน  ๒7  คน 

  โครงการเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ  พุทธศักราช  

๒๕๕4  เป็นการจัดประชุมสัมมนา  เรื่อง  “การเก็บรักษาภาพจดหมายเหตุและฟิล์ม

เนกาทีฟ”  ณ  โรงแรมเวียงใต้  กรุงเทพฯ  วันที่  ๑7  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕4  วิทยากร  

บรรยาย  เร่ือง  “บทบาทของเครือข่ายงานด้านการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ”  “การเก็บ  

รักษาเอกสารในภูมิภาคเขตร้อนชื้น”  “วัสดุการจัดเก็บภาพและฟิล์มเนกาทีฟ”  “การจัดเก็บ  

ภาพและฟิล์มเนกาทีฟของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ”  “การจัดเก็บภาพและฟิล์ม  

เนกาทีฟของสำนักหอสมุดแห่งชาติ”  มีผู้เข้าร่วมโครงการจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  

หอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาค  หน่วยงานภายในกรมศิลปากรและหน่วยงานซึ่งปฏิบัติ  

งานด้านการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ  จำนวน  ๑๕๐  คน 

  ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการเก็บรักษาเอกสาร  

จดหมายเหตุ  ทั้ง  4  ครั้ง  ส่วนใหญ่มีความรู้ในงานจดหมายเหตุปานกลาง  ประสงค์ให้มี  

โครงการเช่นนี้อย่างต่อเน่ือง  เพราะเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้กับงาน  ประสงค์ให้  

จัดโครงการในต่างจังหวัดบ้าง  ประสงค์ให้มีการฝึกปฏิบัติมากขึ้น 

  โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุดำเนินการอยู่  

4  ป ี จึงไดป้รับเปลีย่นเปน็โครงการเครอืขา่ยผูป้ฏบิตังิานดา้นการเกบ็รกัษาเอกสารจดหมายเหต ุ 

ในส่วนภูมิภาค  เพื่อจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้เรื่องการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ  

สนบัสนนุการเตรียมการจดัตัง้หอจดหมายเหตทุอ้งถิน่  สรา้งความเขม้แขง็ใหแ้กเ่ครอืขา่ยผูป้ฏบิตั ิ 

งานด้านการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุให้กว้างขวาง  ครอบคลุมส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ  

ให้การจัดเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุมีความสมบูรณ์  รอดพ้นจากความเสี่ยงอันเนื่อง  

มาจากการสูญหายของข้อมูลของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี 

  โครงการเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุในส่วนภูมิภาค  

พุทธศักราช  ๒๕๕๕  เป็นการจัดประชุมสัมมนา  เรื่อง  “เอกสารจดหมายเหตุกับการเก็บรักษา  

ที่ยั่งยืน”  ในวันที่  3๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๕  ณ  โรงแรมเรือรัษฎา  จังหวัดตรัง  

วิทยากรบรรยาย  เรื่อง  “ความสำคัญของการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุในฐานะที่เป็น  

มรดกทางวัฒนธรรมของชาติประเภทหนึ่ง”  “การเก็บรักษาเอกสารสำคัญและการส่งมอบ  

เอกสารสำคญัให้กบัสำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต”ิ  “การเกบ็รกัษาเอกสารโบราณในทอ้งถ่ิน”  

“ประสบการณ์ในการเก็บรักษาเอกสารของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ  

ตรัง”  มีผู้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานราชการ  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  สถาบัน  

การศึกษาในจังหวัดตรัง  และจังหวัดใกล้เคียง  จำนวน  ๑๕๐  คน   

  สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  ตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บรักษาเอกสาร  

จดหมายเหตุ  และการสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมมือกันเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุของชาต ิ 

ให้สมบูรณ์  และยาวนานตลอดไป  จึงจะได้จัดเผยแพร่ความรู้ด้านนี้แก่เครือข่าย ฯ  ต่อไปอย่าง  

ต่อเนื่อง  
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๒6

ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายจดหมายเหตุในสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕49

ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายจดหมายเหตุในสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๐

โครงการเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ พุทธศักราช ๒๕๕๑
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๒7

โครงการเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ พุทธศักราช ๒๕๕๒

โครงการเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ พุทธศักราช ๒๕๕3

โครงการเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ พุทธศักราช ๒๕๕4
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28

เอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในคลังเก็บเอกสารของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

 

	 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติรับมอบเอกสารราชการที่เสร็จสิ้นกระแสการปฏิบัติงาน	 

จากส่วนราชการทุกแห่งมาเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ	 การรับมอบเอกสารเป็นไปตาม	 

ระเบยีบสำนกันายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยงานสารบรรณ	 พ.ศ. 2๕2๖	 และฉบบัแกไ้ข	พ.ศ.	2๕๔8 

เกี่ยวกับการทำลายเอกสารของส่วนราชการ	 ซึ่งต้องผ่านความเป็นชอบของสำนัก	 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และต้องส่งมอบเอกสารที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอสงวน

ไว้	 รวมทั้งการส่งมอบเอกสารที่มีอายุมากกว่า 2๕ ปี	 ซ่ึงหน่วยงานต่างๆ  เก็บรักษาอยู่	 

นอกจากนี้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติยังรับฝากเก็บเอกสารราชการที่มีอายุต่ำกว่า 2๕ ปี	 

ซึ่งหน่วยงานนั้นไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานประจำวันและส่วนราชการนั้น	 

ขาดสถานที่บุคลากร	 ครุภัณฑ์ 	 และอุปกรณ์การจัดเก็บเอกสารที่ เหมาะสมด้วย  

นอกจากระเบียบดังกล่าวแล้ว ยังมีพระราชบัญญัติข้ อมูลข่ าวสารของราชการ	 

พ.ศ. 2๕๔๐ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2๕๔๔  

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเอกสารราชการดังกล่าว	

	 เอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาไว้ในสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติมีหลายประเภท	 

เช่น	 บันทึกทางราชการ	 ภาพถ่าย	 สไลด์	 โปสเตอร์	 แผนที่	 แผนผัง	 แบบแปลน	 

ภาพถ่ายทางอากาศ	 แถบบันทึกเสียง	 ภาพยนตร์	 ไมโครฟิล์ม	 ฯลฯ	 เอกสารเหล่านี้เป็น	 

ข้อมูลการปฏิบัติงานของรัฐบาลในด้านต่างๆ	 ซ่ึงเอกสารต้นฉบับส่วนใหญ่	 ได้แก่	 ใบบอก	 

สารตรา	 ฎีการ้องทุกข์	 รายงานการประชุม	 แผนงาน	 โครงการ	 หนังสือโต้ตอบ	 บันทึก	 

ความเห็น	 ประกาศ	 พระราชบัญญัติ	 รายงานการตรวจราชการ	 สถิติ	 แผนภูมิและ	 

ตาราง	 เป็นต้น	

	 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเก็บรักษาเอกสารราชการตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ ตอน	 

ปลายจนถึงเอกสารสมัยปัจจุบัน	 เอกสารที่มีความสำคัญมาก	 ได้แก่	 เอกสารของกรม	 

ราชเลขาธิการ	 ซึ่งเป็นเอกสารราชการแผ่นดินในรัชกาลที่ ๕ – ๗	

	 นอกจากเอกสารราชการดังกล่าวแล้ว	 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติยังเก็บรักษา	 

เอกสารส่วนบุคคลซึ่งเป็นเอกสารของรัฐบุรุษ	 นักปกครอง	 นักการเมือง	 และบุคคลสำคัญ	 

ของประเทศในสาขาต่างๆ	 เอกสารเหล่านี้เจ้าของหรือทายาทมอบให้เป็นสมบัติของชาติ	 

เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย	 อาทิ	 เอกสารส่วนพระองค์ของสมเด็จฯ	 กรมพระยาดำรง-	 

ราชานภุาพ	 เอกสารสว่นพระองคข์องสมเดจ็เจา้ฟา้กรมหลวงพษิณโุลกประชานาถ	 เอกสาร  

สว่นบคุคลของหมอ่มหลวงปิน่ มาลากลุ เอกสารสว่นบคุคลของพนัเอกแสง จลุะจารติต ์ ฯลฯ 

	 นอกจากนั้น สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติยังได้จัดหาสำเนาเอกสารไทยที่มีคุณค่า	 

ทางประวัติศาสตร์จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ  ทั่วโลกด้วย	 รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บ	 

รักษาในคลังเก็บเอกสารของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ	 ประกอบด้วย	

บทที่ ๔
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29

รายการ รหัส ปริมาณ
จำนวน

ระยะเวลา หมายเหตุ
(แผ่น) (กล่อง) (ปึก)

๑. กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๓ - รัชกาลที่ ๔ ร.๓	-	ร.๔ 2.๖	ฟุต 2,๐88 9 ๕๗ พ.ศ.	2๓๗๕-2๔2๓

รวม ๒.๖ ฟุต

๒. กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๕

2.๑	กระทรวงกลาโหม ร.	๕	ก ๔8	ฟุต ๔๔,9๗๗ ๑๔๓ 9๖๑ พ.ศ	2๔2๐-2๔๕๓

2.2	กระทรวงเกษตราธิการ ร.	๕	กษ 2๗	ฟุต ๑9,9๑๑ 8๑ ๖88 พ.ศ.	2๔๓๐-2๔๕๓

2.๓	กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ร.	๕	ค ๔8	ฟุต ๔9,9๕8 2๐8 2,๓๗๕ พ.ศ	2๔๑๗-2๔๖๗

2.๔	กระทรวงการต่างประเทศ ร.	๕	ต ๗๓	ฟุต ๑๐2,๖๖๖ 2๑9 2,๔82 พ.ศ.	2๔๑9-2๔๕๔

2.๕	กระทรวงมุรธาธร ร.	๕	อ ๑๖.๓	ฟุต ๑๓,๕99 ๔9 ๕29 พ.ศ.	2๔๑๗-2๔๕๓

2.๖	กระทรวงนครบาล ร.	๕	น ๓๔๕.๖	ฟุต ๓2๑,๓๕๐ ๑,๐๓๗ 2๑,๔๔2 พ.ศ.	2๔๑๔-2๔๖8

2.๗	กระทรวงมหาดไทย ร.	๕	ม ๑๑๗	ฟุต ๑๑9,๖๕๐ ๓๗๕ 2,๔๓๓ พ.ศ.	2๔๐9-2๔๕๓

2.8	กระทรวงยุติธรรม ร.	๕	ย 2๓.๖	ฟุต 22,229 ๗๑ ๑,๑๕๑ พ.ศ.	2๔๑๗-2๔๕๗

2.9	กระทรวงโยธาธิการ ร.	๕	ยธ ๑8.๓	ฟุต 2๐,๗8๕ ๕๕ ๖8๑ พ.ศ.	2๔28-2๔๕๓

2.๑๐	กระทรวงวัง ร.	๕	ว ๑๗	ฟุต 2๑,๖๓9 ๕๔ ๕๐๑ พ.ศ.	2๔2๗-2๔๕๓

2.๑๑	กระทรวงศึกษาธิการ ร.	๕	ศ ๓๗.๓	ฟุต ๔๓,๕๗๗ ๑๑๗ ๑,๗๔๐ พ.ศ.	2๔2๖-2๔๕๓

2.๑2	กรมราชเลขานุการ ร.	๕	รล ๑๑	ฟุต ๑2,๖๑๕ ๔๔ ๕๓๐ พ.ศ.	2๔๑๓-2๔๕๓

2.๑๓	เบ็ดเตล็ด ร.	๕	บ 2๗.๓	ฟุต 28,9๓๓ ๑2๑ ๑,๓๕๔ พ.ศ.	2๔๑๓-2๔๕๔

รวม ๘๐๙.๔ ฟุต

๓. กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๖

๓.๑	กระทรวงกลาโหม ร.	๖	ก ๑๑	ฟุต ๑๐,๔8๑ ๓๑ ๕๗8 พ.ศ.	2๔๕๓-2๔๖8

๓.2	กระทรวงเกษตราธิการ ร.	๖	กษ 9	ฟุต ๑๑,๖29 2๓ ๓๕๖ พ.ศ.	2๔๔9-2๔๖8

๓.๓	กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ร.	๖	ค 2๐	ฟุต 22,๓๔๐ ๕8 ๑,29๖ พ.ศ.	2๔๕๓-2๔๖8

๓.๔	กระทรวงคมนาคม ร.	๖	คค ๖.๖	ฟุต ๖,๐2๑ ๑๗ ๑99 พ.ศ.	2๔๕๔-2๔๖8

๓.๕	กระทรวงการต่างประเทศ ร.	๖	ต ๔2.๓	ฟุต ๕๐,๑๓๑ ๑29 ๑,๕2๓ พ.ศ.	2๔๕๓-2๔๖8

๓.๖	กระทรวงนครบาล ร.	๖	น 2๑๐.๓	ฟุต 2๔2,๗๖๓ ๖๓๓ ๑๔,๕๑๓ พ.ศ.	2๔๕๓-2๔๖8

๓.๗	กระทรวงมหาดไทย ร.	๖	ม ๑9.๓	ฟุต ๑๖,98๗ ๕๗ 88๐ พ.ศ.	2๔๕๓-2๔๖8

๓.8	กระทรวงยุติธรรม ร.	๖	ย 9	ฟุต ๑2,8๗๖ ๓2 2๖๖ พ.ศ.	2๔๕2-2๔๖8

๓.9	กระทรวงวัง ร.	๖	ว ๑2	ฟุต ๑๔,๓๕2 ๓๔ ๔๔2 พ.ศ.	2๔๕๓-2๔๖8

๓.๑๐	กระทรวงศึกษาธิการ ร.	๖	ศ ๑๕	ฟุต ๑๓๑,๕8 ๔๔ ๑,๐88 พ.ศ.	2๔๕๓-2๔๖8

๓.๑๑	กรมราชเลขานุการ ร.	๖	รล ๓2.๓	ฟุต ๔๕,๓๐2 9๗ ๑,2๕๕ พ.ศ.	2๔๕๓-2๔๖8

๓.๑2	เบ็ดเตล็ด ร.	๖	บ ๓2.๖	ฟุต ๕2,๕๓๗ 9๖ ๑,๖๖9 พ.ศ.	2๔๕๓-2๔๖8

รวม ๔๑๙.๔ ฟุต

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในคลังเก็บเอกสารสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์
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๓๐

รายการ รหัส ปริมาณ
จำนวน

ระยะเวลา หมายเหตุ
(แผ่น) (กล่อง) (ปึก)

๔. กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๗

๔.๑	กระทรวงกลาโหม	ทหารเรือ ร.	๗	ก ๔.๖	ฟุต ๕,๑๔๑ ๑๖ 2๐๓ พ.ศ.	2๔๖๑-2๔๗๕

๔.2	กระทรวงเกษตร ร.	๗	กษ ๗.๓	ฟุต 9,๕8๔ 22 22 พ.ศ.	2๔๖8-2๔๗๔

๔.๓	กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ร.	๗	ค ๑๗.๖	ฟุต ๑๗,๔๗๐ ๕๕ ๑,๑8๗ พ.ศ.	2๔๖8-2๔๗๕

๔.๔	กระทรวงการต่างประเทศ ร.	๗	ต 22	ฟุต 2๑,๐8๐ ๖๖ ๖๔๖

๔.๕	กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ร.	๗	พ 9	ฟุต ๑๐,๑๕๔ 28 2๗๓ พ.ศ.	2๔๖8-2๔๗๕

๔.๖	กระทรวงมหาดไทย ร.	๗	ม ๓๕.๓	ฟุต ๕๑,๐๐8 ๑๓๗ 2,๔๖๖ พ.ศ.	2๔๖8-2๔๗๔

๔.๗	กระทรวงยุติธรรม ร.	๗	ย ๑๑.๓	ฟุต ๖,๐๔๗ ๑๔ ๓๗๑ พ.ศ.	2๔๖8-2๔๗๔

๔.8	กระทรวงวัง ร.	๗	ว ๕	ฟุต ๕,๐๓๑ ๑๖ 2๑๔ พ.ศ.	2๔๖8-2๔๗8

๔.9	กระทรวงศึกษาธิการ ร.	๗	ศ ๔๐	ฟุต 9,๔๐2 ๓๔ ๕๓๑ พ.ศ.	2๔๖๑-2๔๗๕

๔.๑๐	กรมราชเลขาธิการ ร.	๗	รล ๓2.๗	ฟุต ๕๑,9๗8 ๑๑๓ ๑,๗2๓ พ.ศ.	2๔๕๐-2๔9๓

๔.๑๑	เบ็ดเตล็ด ร.	๗	บ ๑๕	ฟุต 2๕,2๗๖ ๔๕ 8๕9 พ.ศ.	2๔๖8-2๔๗๕

รวม ๑๙๙.๘ ฟุต

๕. กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๗ - รัชกาลที่ ๘ ร.	๗	-	ร.	8 ๓๔	ฟุต 2๖,๑๗๑ ๑๐๔ 2,๗9๕ พ.ศ.	2๔๗๕-2๔89

รวม ๓๔ ฟุต

๖. สำนักนายกรัฐมนตรี

๖.๑	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
					 -	กองกลาง

สร	๐2๐๑ ๑๑๓	ฟุต ๑๑๖,๕9๔ ๓๓9 ๖,๕๗๖ พ.ศ.	2๔๓๐-2๔9๖

๖.2	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
					 -	กองกลาง

(2)	สร	๐2๐๑ 229	ฟุต ๓๓๑,๔๓๖ ๖๗๖ ๕,๗๑๑ พ.ศ.	2๔๖๕-2๔9๗

๖.๓	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
					 -	กองกลาง

(๓)	สร	๐2๐๑ ๑2๑	ฟุต 2๕๓,๖๕๗ ๕๑2 ๖,2๑๖ พ.ศ.	2๔๗๕-2๕๐๑

๖.๔	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
					 -	กองงานโฆษก

(๑)	สร	๓.๑ 8๕	ฟุต 9๗,๔98 2๕๗ ๑,2๐9 พ.ศ.	2๕๓๑-2๕๓๔

๖.๕	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
	 -	กองการศึกษาต่างประเทศ

(๑)	สร	๑.๑ ๗๕	ฟุต ๑๐๑,9๗๕ ๑๐๑ 9,๓๗๑ พ.ศ.	2๔9๓-2๕2๕ ไมโครฟิล์ม

๖.๖	สำนักงานปลัด
	 -	กองกลาง

(๖)	สร	2 ๕2.๖	ฟุต ๖9,๗๓8 ๑๖๓ ๑,๖2๓ พ.ศ.	2๔8๐-2๕2๖

รวม ๕๒.๖ ฟุต

๗. กระทรวงกลาโหม

๗.๑	กรมแผนที่ ร.	๕	ผท ๑.๕	ฟุต ๑,๔29 ๓ 8๐ พ.ศ.	2๔๔๓-2๔๕๔

๗.2	กองบัญชาการทหารสูงสุด บก.	สูงสุด 2๐๕	ฟุต 2๔๗,๓๐9 ๔๗2 ๗,89๔ พ.ศ.	2๔8๐-2๕๐๐

รวม ๒๐๖.๕ ฟุต

๘. กระทรวงการคลัง

8.๑	เอกสารกระทรวงการคลัง กค	๐๓๐๑ ๗๗	ฟุต
๑2๗,๕๖๗ ๓๑8 ๓,๑๕9

พ.ศ.	2๔8๐-2๕๑๗

8.2	Office	of	Financial	Adivser กค	๐๓๐๑.๑ 2๗	ฟุต พ.ศ.	2๔๓9-2๔9๓

8.๓	Office	of	Economic	Adviser กค	๐๓๐๑.2 ๑๕.๖	ฟุต ๑๔,๖๕๖ ๔๗ ๗๓๗ พ.ศ.	2๔98-2๕๐๕

｝ ｝｝
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๓๑

รายการ รหัส ปริมาณ
จำนวน

ระยะเวลา หมายเหตุ
(แผ่น) (กล่อง) (ปึก)

8.๔	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (๑)	กค	๑ ๑๕2	ฟุต พ.ศ.	2๔9๖-2๕22

8.๕	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (2)	กค	๑ 229.๓	ฟุต ๔๓8,๐๐๕ ๖๖8 ๕,๔๐2 พ.ศ.	2๔๔๖-2๕2๖

รวม ๕๐๐.๙ ฟุต

๙. กระทรวงการต่างประเทศ กต 8๐๓	ฟุต พ.ศ.	2๔28-2๕๑2

9.๑	เอกสารสถานฑูตไทยในฝรั่งเศส กต	๔๐ 2๐	ฟุต ๑๖,8๕๓ ๖2 9๓๕ พ.ศ.	2๔๓๔-2๔๔๖

9.2 (2)	กต 2๑๖๗

รวม ๘๒๓

๑๐. กระทรวงเกษตราธิการ กส 88๖	ฟุต พ.ศ.	2๔๑9-2๔๗๕

๑๐.๑ (๔)	กษ ๔๑๓ 2,๐๔๖

รวม ๘๘๖ ฟุต

๑๑. กระทรวงคมนาคม

๑๑.๑	สำนักงานปลัดกระทรวง
	 -	กองกลาง

คค	๐2๐2 ๑๗๕	ฟุต 2๕๗,๓๗9 ๕๓2 ๗,9๔9 พ.ศ.	2๔9๐-2๕๑2

๑๑.2	กรมทางหลวงแผ่นดิน
	 -	กองบำรุง

คค	๐๖๑๕ ๕.๖	ฟุต พ.ศ.	2๔9๐-2๕๑๖

๑๑.๓	กรมเจ้าท่า
	 -	สำนักงานเลขานุการกรม

คค	๐๕๐๑ ๖.๓	ฟุต พ.ศ.	2๕๐๓-2๕2๕

รวม ๑๘๖.๙ ฟุต

๑๒. กระทรวงพาณิชย์

๑2.๑	กรมการค้าต่างประเทศ พณ	๐๓๐๑ 2๐๖	ฟุต ๔๗๗,๑๕๑ 88๑ ๕,2๓๖ พ.ศ.	2๔9๓-2๕๑๗

รวม ๒๐๖ ฟุต

๑๓. กระทรวงมหาดไทย

๑๓.๑	กระทรวงมหาดไทย มท 2๑๐	ฟุต ๓๓๐,๐๔2 ๖๓๐ ๑2,๔๐9 พ.ศ.	2๔๗๕-2๔9๐

๑๓.2	สำนักงานปลัดกระทรวง	-	กองกลาง มท	๐2๐๑ ๑๕๔	ฟุต 2๐๗,๕๕๓ ๔๖2 ๑๑,๐8๓ พ.ศ.	2๔๗๗-2๕๐8

๑๓.๓	กรมที่ดิน มท	๐๖๐๑ 9๖.๓	ฟุต ๑๑9,๕๑๕ 289 ๓,929 พ.ศ.	2๔๔๕-2๔9๖

๑๓.๔	กรมที่ดิน (2)	มท	๐๖๐๑ ๖๐.๖	ฟุต ๖๔,๓88 ๑8๑ ๓,๑๔8 พ.ศ.	2๔9๔-2๕2๔

๑๓.๕	กรมโยธาธิการ	ชุดกรมโยธาเทศบาล (๑)	มท	๑ ๓.๓	ฟุต พ.ศ.	2๔๔๑-2๔99

๑๓.๖	กรมตำรวจ	กองบัญชาการตำรวจภูธร	๔	
	 จังหวัดสงขลา

(๑)	มท	๔ 2.๖	ฟุต พ.ศ.	2๔๗8-2๔98

๑๓.๗	สำนักงานปลัดกระทรวง				 	
	 -	กองการข่าวและการต่างประเทศ

(๑)	มท	๓.๑ ๑๗9.๖	ฟุต 2๐๖,๐๓๓ ๔๖๗ ๖,๔๐๓ พ.ศ.	2๔8๐-2๕๑9

๑๓.8	กรมการพัฒนาชุมชน (8)	มท	๕ ๑๔๖	ฟุต 2๐๐,๑๕9 ๔๓8 ๕,8๗๗ พ.ศ.	2๕๐๓-2๕29

รวม ๑๔๖ ฟุต

๑๔. กระทรวงยุติธรรม ยธ ๓2	ฟุต ๓๓,2๕๐ 98 ๔๑8 พ.ศ.	2๔๔๕-2๔๗๕

รวม ๓๒ ฟุต

๑๕. กระทรวงศึกษาธิการ

๑๕.๑	สำนักงานปลัดกระทรวง	-	กองกลาง ศธ ๓๔๐.๓	ฟุต 88๓,๐๑๖ ๑,๐2๑ ๓๐,๔๔๑ พ.ศ.	2๔๓๓-2๔8๕
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๓2

รายการ รหัส ปริมาณ
จำนวน

ระยะเวลา หมายเหตุ
(แผ่น) (กล่อง) (ปึก)

๑๕.2	สำนักงานปลัดกระทรวง	-	กองกลาง (2)	ศธ 288	ฟุต ๓92,92๑ 8๖๔ ๑๗,๑๐๖ พ.ศ.	2๔๔2-2๕2๕

๑๕.๓	กรมศิลปากร ศธ	๐๗๐๑ ๓9๑.๓	ฟุต ๓๓๐,๗๓๖ ๑,๑๗๔ ๑2,๔๖๗ พ.ศ.	2๔๖๔-2๕2๐

๑๕.๔	กรมศิลปากร (๔)	ศธ	2 ๑๔๓,๕๕๔ ๓๑9 ๓,๔๗8

รวม
๑๐๑๙.๖ 

ฟุต

๑๖. กระทรวงสาธารณสุข

๑๖.๑	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 	
	 -	กองวิเคราะห์ยา

สธ	๐๕๐๗ ๔9	ม้วน - - - พ.ศ.	2๕๑๐-2๕๑๔

ไมโครฟิล์ม
๑๖.2	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา		
	 -	กองควบคุมยา

(๑)	สธ	๑.๑ 2๓๕	ม้วน - - - พ.ศ.	2๕๑9-2๕2๑

๑๖.๓ (2)	สธ ๑๐.๕	ฟุต ๓๓

รวม ๒๗๔.๕ ฟุต

๑๗. กระทรวงอุตสาหกรรม

๑๗.๑	สำนักงานปลัดกระทรวง
	 -	กองกลาง

อก	๐2๐๑ ๖๐	ฟุต 82,๗9๗ ๑8๐ ๑,๓๔8 พ.ศ.	2๔9๓-2๕๑8

รวม ๖๐ ฟุต

๑๘. ทบวงมหาวิทยาลัย

๑8.๑	สำนักงานปลัดทบวง
	 -	กองกลาง

ทม	๐2๐๑ ๑๗.๖	ฟุต ๔๕,9๑๐ ๑๐2 ๖9๑ พ.ศ.	2๕๐๓-2๕๑๗

๑8.2	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทม	๔ ๗2	ฟุต 99,2๓๔ 2๑๖ 2,๖๓9 พ.ศ.	2๔๗๓-2๕๓๔

๑8.๓	มหาวิทยาลัยมหิดล	กองกลาง (๓)	ทม	2 ๖๐

รวม ๘๙.๖ ฟุต

๑๙. สำนักงานคณะกรรมการควบคุมและ
จัดกิจการทรัพย์สินคนต่างด้าวบางจำพวก
ในภาวะคับขัน

กคทด. ๑8.๓	ฟุต 82,๖28 ๑๕๓ ๑,8๐2 พ.ศ.	2๔8๔-2๕๑๗

รวม ๑๘.๓ ฟุต

๒๐. สำนักงานคณะกรรมการสำรวจการออก
โฉนดที่ดิน

สรด. ๖	ฟุต ๑๐,๕๐9 ๑9 ๑๑๗ พ.ศ.	2๔8๑-2๕๐๔

รวม ๖ ฟุต

๒๑. เอกสารรวบรวมเนื่องในวาระพิเศษ

2๑.๑	งานสมโภชกรุงรรัตนโกสินทร์	2๐๐	ปี พ.	๑ ๓๐.๕	ฟุต ๔๐,๔๕๗ 92 ๓2๕ พ.ศ.	2๕2๓-2๕2๖

รวม ๓๐.๕ ฟุต

๒๒. เอกสารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
รวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ

22.๑	การบูรณะปฏิสังขรณ์บุษบกพระพุทธ-		
	 มหามณีรัตนปฏิมากร

กจช	(อ)	๑.๑ ๓	ฟุต 2,892 8 ๑๑๖ พ.ศ.	2๕2๕-2๕28 ย้ายไปรวมไว้	

ในชุด	พ	๑

22.2	การบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตน-	 	
	 ศาสดาราม	และพระบรมมหาราชวัง

กจช	(อ)	๑.2 ๑	ฟุต ๖9๕ 2 ๓8 พ.ศ.	2๕2๐-2๕2๕ ย้ายไปรวมไว้	

ในชุด	พ	๑	

22.๓	เอกสารรับมอบจาก	
	 นายสุรจิตต์	จันทรสาขา

กจช	(อ)	2 ๐.๕	ฟุต ๔๑๗ ๑ 2 พ.ศ.	2๔22-2๕๑๗
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๓๓

รายการ รหัส ปริมาณ
จำนวน

ระยะเวลา หมายเหตุ
(แผ่น) (กล่อง) (ปึก)

22.๔	สำเนาเอกสารภาษาญวน กจช	(อ)	๓ 2	ฟุต ๖ 8๖ ม.ท. มี	8๖	เล่ม

22.๕	เอกสารรับมอบจาก	พลโท
	 หม่อมเจ้า	ประเสริฐศรี	ชยางกูร

กจช	(อ)	๔ ๐.๑	ฟุต ๑๐ ๑ ๑๐ พ.ศ.	2๔2๕-2๔๓๑

22.๖	เอกสารรับมอบจากนายจรัส	ศรีวรรธนะ กจช	(อ)	๕ ๐.๑	ฟุต 2๐ ๑ ๑๕ พ.ศ.	2๔๓๕-2๔๖๐

22.๗	เอกสารรับมอบจากโรงเรียนสตรีจุลนาถ กจช	(อ)	๖ ๐.๑	ฟุต 2๓

๑ 2 ม.ท.
อยู่กล่อง

เดียวกัน22.8	เอกสารรับมอบจากพลโท	ดำเนิร	เลขะกุล กจช	(อ)	๗ ๐.๑	ฟุต ๗๗

22.9	สำเนาจากห้องสมุดโรงเรียนนายร้อย
	 พระจุลจอมเกล้า

กจช	(อ)	8 ๐.๑	ฟุต พ.ศ.	2๕๐๑

22.๑๐	สำเนาจากกองประวัติศาสตร์ทหารเรือ กจช	(อ)	9 ๓	ฟุต พ.ศ.	2๔๕๕-2๔๗๓

22.๑๑	เอกสารรับมอบจากกองตำรา		 	
	 	 กรมวิชาการ	กระทรวงศึกษาธิการ

กจช	(อ)	๑๐ ๐.๑	ฟุต ม.ท.

22.๑2	เอกสารรับมอบจากกรมการปกครอง		
	 	 กระทรวงมหาดไทย

กจช	(อ)	๑๑ ๐.๑	ฟุต ม.ท.

22.๑๓	เอกสารรับมอบจากพิพิธภัณฑ์รัฐสภา กจช	(อ)	๑2 ๐.๑	ฟุต พ.ศ.	2๔๗๗

22.๑๔	เอกสารรับมอบจากนายอดิศักด์ิ	ทองบุญ กจช	(อ)	๑๓ ๐.๕	ฟุต พ.ศ.	2๔๓8-2๔๓9

22.๑๕	เอกสารรับมอบจากนายทวี	รัตนาภิรมย์ กจช	(อ)	๑๔ ๐.๑	ฟุต พ.ศ.	2๔๖๐

22.๑๖	รายงานตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่
	 	 และจังหวัดแม่ฮ่องสอน	พ.ศ.	2๔๗2
	 	 เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต		 	
	 	 (สำเนาเอกสารจากกระทรวงมหาดไทย)

กจช	(อ)	๑๕ ๐.๑	ฟุต พ.ศ.	2๔๗2

22.๑๗	เอกสารรับมอบจาก	Mr.	Paul	Vincent กจช	(อ)	๑๖ ๐.๑	ฟุต ม.ท.

22.๑8	เอกสารรับมอบจาก
	 	 พันเอก	สมพงษ์	สรวยสุวรรณ

กจช	(อ)	๑๗ ๐.๔	ฟุต พ.ศ.	2๔๗๐-2๔88

22.๑9	เอกสารรับมอบจากหม่อมราชวงศ์
	 	 เทพ	เทวกุล

กจช	(อ)	๑8 ๐.๑	ฟุต พ.ศ.	2๔๔๐-2๔8๑

22.2๐	เอกสารรีบมอบจากนายธนิต	สุวรรณศิริ กจช	(อ)	๑9 ๐.๑	ฟุต ร.ศ.	๑2๐-๑๓๓

22.2๑	เอกสารรับมอบจากสำนักงาน
	 	 เลขานุการกรม	กรมตำรวจ

กจช	(อ)	2๐ ๐.๑	ฟุต พ.ศ.	2๔๗๐-2๔99

22.22	เอกสารรับมอบจากนายมงคล	บุญวงศ์ กจช	(อ)	2๑ ๐.๑	ฟุต พ.ศ.	2๕๓๕

22.2๓	เอกสารรับมอบจากราชบัณฑิตยสถาน กจช	(อ)	22 ๐.๑	ฟุต พ.ศ.	2๔๑๗-2๔2๑

22.2๔	เอกสารรับมอบจาก
	 	 สำนักวัฒนธรรมแห่งชาติ

กจช	(อ)	2๓ ๐.๓	ฟุต พ.ศ.	2๔9๗-2๔99

22.2๕	เอกสารรับมอบจากกองพัฒนาการศึกษา
	 	 นอกโรงเรียน	กรมการศึกษานอกโรงเรียน

กจช	(อ)	2๔ ๐.๑	ฟุต พ.ศ.	2๕๓๕

22.2๖	เอกสารรับมอบจากสำนักงาน
	 	 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

กจช	(อ)	2๕ ๐.๑	ฟุต พ.ศ.	2๕๔2

22.2๗	เอกสารรับมอบจากสำนักปลัด		 	
	 	 กรุงเทพมหานคร

กจช	(อ)	2๖ ๐.๑	ฟุต พ.ศ.	2๕๔๓

22.28	เอกสารรับมอบจาก
	 	 กระทรวงการต่างประเทศ

กจช	(อ)	2๗ ๐.๓	ฟุต พ.ศ.	2๔2๔-2๔9๓

｝｝｝ ｝
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๓๔

รายการ รหัส ปริมาณ
จำนวน

ระยะเวลา หมายเหตุ
(แผ่น) (กล่อง) (ปึก)

22.29	เอกสารรับมอบจาก
	 	 สำนักงานอัยการสูงสุด

กจช	(อ)	28 ๐.๑	ฟุต พ.ศ.	2๔๗9

22.๓๐	เอกสารรับมอบจาก
	 	 คุณหญิงแม้นมาส	ชวลิต

กจช	(อ)	29 ๐.๓	ฟุต พ.ศ.	2๔8๖-2๔88 ย้ายไปรวมไว้	

ในชุด	ภ.สบ.	๑๔

22.๓๑	เอกสารรับมอบจาก
	 	 นายชาญวิทย์	เกษตรศิริ

กจช	(อ)	๓๐ ๐.๓	ฟุต พ.ศ.	2๔๖8-2๔๗9 ย้ายไปรวมไว้	

ในชุด	ภ.สบ.2๑

22.๓2	เอกสารรับมอบจาก
	 	 นายเขมชาติ	เทพไชย

กจช	(อ)	๓๑ ๐.2	ฟุต พ.ศ.	2๔๖8

22.๓๓	เอกสารรับมอบจาก
	 	 นายสุทธิพงศ์	บำรุงตระกูล

กจช	(อ)	๓2 ๐.๖	ฟุต พ.ศ.	2๔82-2๔9๐

22.๓๔ กจช	(อ)	๓๓ พ.ศ.	2๔82-2๕๔8

22.๓๕ กจช	(อ)	๓๔ พ.ศ.	2๔8๓

รวม ๑๔.๔ ฟุต

รวมทั้งหมด ๖๗๔๔.๔๐ ฟุต

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในคลังเก็บเอกสารสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ / เอกสารรัฐวิสาหกิจ - หน่วยงานอิสระ

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในคลังเก็บเอกสารสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ / เอกสารส่วนบุคคล

รายการ รหัส ปริมาณ
จำนวน

ระยะเวลา หมายเหตุ
(แผ่น) (กล่อง) (ปึก)

๑. การรถไฟแห่งประเทศไทย	-	กรมรถไฟหลวง รฟท ๓	ฟุต ๗2๕ 9 ๓๐ พ.ศ.	2๔๕9-2๔๗๓

2. สภากาชาดไทย สกท 2.๕	ฟุต ๔,๑2๓ ๗ ๕2 พ.ศ.	2๔๖๐-2๕2๐

๓. การสื่อสารแห่งประเทศไทย กสท ๔๓	ฟุต ๖๔,8๗8 ๑๗8 ๖๑9 พ.ศ.	2๔๕9-2๕2๓

๔. กรุงเทพมหานคร กทม 2๑๐,๕8๕ ๓9๓ 2,๗๗2

๕. โรงงานยาสูบ รยส 2๓2 ๑,๓๓๖

รวม ๔๘.๕ ฟุต

รายการ รหัส ปริมาณ
จำนวน

ระยะเวลา หมายเหตุ
(แผ่น) (กล่อง) (ปึก)

๑. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ปปร ๓.๑	ฟุต ๓,28๑ - พ.ศ.	2๔๗๓-2๔๗8 มี	22	เล่ม

2. สมเด็จเจ้าฟ้า	กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ สบ.๑ ๐.9	ฟุต ๕๔๔ 2 ๓8 พ.ศ.	2๔๔๕-2๔๖8

๓. สมเด็จฯ	กรมพระยาดำรงราชานุภาพ สบ.2 ๑2๔	ฟุต 8๖,2๕๐ ๓๗2 ๓,๖๐๓ พ.ศ.	2๔๐๕-2๔8๖

๔. พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ สบ.๓ 9	ฟุต ๑๔,๐๕๔ 29 28๑ พ.ศ.	2๔๔๓-2๔9๖

๕. พระยาอนุมานราชธน สบ.๔ 2.๕	ฟุต 2,๑๖8 ๗ ๑๕๕ พ.ศ.	2๔๔๗-2๔9๑

๖. หม่อมหลวงปิ่น	มาลากุล สบ.๕ ๑๕๓	ฟุต ๑๖9,๐๐๖ ๔๕8 ๓,๗๓๐ พ.ศ.	2๔8๗-2๕๑8

๗. นายมาลัย	ชูพินิจ สบ.๖ ๑๕.๖	ฟุต ๗,2๑๓ ๔๗ ๑,2๑9 พ.ศ.	2๔8๑-2๕๐๖
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๓๕

รายการ รหัส ปริมาณ
จำนวน

ระยะเวลา หมายเหตุ
(แผ่น) (กล่อง) (ปึก)

8. นายแก้วขวัญ	วัชโรทัย	
(เอกสารโครงการเทิดพระเกียรติฯ)

พ.2	สบ.๗ ๑๐.๖	ฟุต ๔๐2๖ ๓2 2๐8 พ.ศ.	2๔92-2๕28

9. นายขวัญแก้ว	วัชโรทัย	
(เอกสารโครงการเทิดพระเกียรติฯ)

พ.2	สบ.8 ๔๓	ฟุต ๓๕,๑๕8 ๑๑8 9๔๗ พ.ศ.	2๔๖8-2๕28

๑๐. นายเอก	วีสกุล สบ.9 ๖.๕	ฟุต พ.ศ.	2๔2๖-2๕2๐ มี	9๑	เล่ม

๑๑. พันเอก	แสง	จุละจาริตต์ สบ.๑๐ - อยู่ระหว่างการจัด

๑2. หม่อมเจ้าพิไลยเลขา	ดิศกุล สบ.๑๑ ๐.9	ฟุต ๓๕๕ 2 22 พ.ศ.	2๔๔๖-2๕๑๖

๑๓. นายตรี	อมาตยกุล สบ.๑2 2.๕	ฟุต ๓,๐๔๑ ๖ ๔2 พ.ศ.	2๕๑๓-2๕2๔

๑๔. นายวิม	อิทธิกุล สบ.๑๓ ๑๗	ฟุต 2๐,๓๓๓ ๕๑ 8๐๕ พ.ศ.	2๔9๓-2๕๑๗

๑๕. คุณหญิงแม้นมาส	ชวลิต สบ.๑๔ ๗9	ฟุต 8๔,82๔ ๔๔๑ ๔,2๑๗ พ.ศ.	2๔๐๔-2๕๓9

๑๖. นางโรสแมรี่	วิทคราฟท์	
(เอกสารโครงการเฉลิมพระเกียรติ	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)	

พ.2	สบ.๑๕ ๑	ฟุต ๑,๑๓๔ ๓ ๓๗ พ.ศ.	2๔๖๐-2๕๓๐

๑๗. สมเด็จฯ	กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ สบ.๑๖ ๓๖	ฟุต 2๑,๔๑2 ๑๑๑ ๑,8๖๔ พ.ศ.	2๔๑๖-2๔๖๖

๑8. สมเด็จฯ	กรมพระสมมตอมรพันธ์ สบ.๑๗ 2.๕	ฟุต 8 พ.ศ.	2๔2๖-2๔๕8 มีไดอารี	๓๑	เล่ม

๑9. นายบุญชนะ	อัตถากร สบ.๑8 ๑๑	ฟุต 2๖,8๑๗ ๑๑๓ ๑,๐88

2๐. พลตรี	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	
กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

สบ.๑9 ๓	ฟุต 2,๔๖2 9 ๑89 พ.ศ.	2๔8๕-2๕22

2๑. นายแฮมิลตัน	คิง สบ.2๐ ๐.9	ฟุต 2๓๔ 2 ๖๗ พ.ศ.	2๔๔๐-2๔๕๔

22. นายชาญวิทย์	เกษตรศิริ สบ.2๑ ๐.9	ฟุต 8๔9 2 ๓๐ พ.ศ.	2๕2๗-2๕๓๔

2๓. นายสัญชัย	หมายมั่น 2๓ ๑๖9

รวม ๕๒๒.๙ ฟุต

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในคลังเก็บเอกสารสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ / เอกสารไทยในต่างประเทศ

รายการ รหัส ปริมาณ
จำนวน

ระยะเวลา หมายเหตุ
(แผ่น) (กล่อง) (ปึก)

๑. เอกสารชุด	British	Parliamentary	Papers	
เก็บที่ห้องสมุด	Fisher	มหาวิทยาลัยซิดนีย์	
ประเทศออสเตรเลีย

BPP ๑	ฟุต ๑,๓2๗ ๓ ๕๔ พ.ศ.	2๔๐๖-2๔๕๗

2. สำเนาเอกสารไทยจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ	
สหรัฐอเมริกา

US ๐.2	ฟุต ๑๕๖ ๑ ๔ พ.ศ.	2๔8๔-2๔88

๓. สำเนาเอกสาร	Public	Record	Offices	
(หอจดหมายเหตุแห่งชาติ	ประเทศอังกฤษ)

PO ๑.๕	ฟุต ๑,2๕๖ ๔ ๑2๓ พ.ศ.	2๔๗๓-2๔99

๔. เอกสารจดหมายเหตุภาษาโปรตุเกส	
ทำสำเนาจากประเทศโปรตุเกส

- ๐.๓	ฟุต ๓๖๗ ๑ ๖ พ.ศ.	2๐8๔-2๔๕๔

๕. สำเนาเอกสารภาษาไทยโบราณและภาษา
ฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่	๑๗	Archives	
Mission	Etrangeres	de	France

FR ๐.๑	ฟุต ๑๔8 ๑ ๔ ม.ท.
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๓๖

รายการ รหัส ปริมาณ
จำนวน
(เล่ม)

ระยะเวลา หมายเหตุ

๑. สารบาญสมุดพิเศษ รล	-	พศ ๕.8	ฟุต ๓๔ พ.ศ.	2๔๑๗-2๔๔๗

2 รัชกาลที่	๔	กรมพระกลาโหม ร.๔	รล	-	กห ๖.๑๐	ฟุต ๗๑ พ.ศ.	2๓9๔-2๔๑2

๓ รัชกาลที่	๕	กรมพระกลาโหม ร.๕	รล	-	กห ๑๑.๑๐	ฟุต ๔๑ พ.ศ.	2๔๑๑-2๔๓2

๔ รัชกาลที่	๕	กรมมหาดไทย ร.๕	รล	-	มท ๗.๔	ฟุต ๔๔ พ.ศ.	2๔๑๐-2๔๓๔

๕ รัชกาลที่	๕	กระทรวงการต่างประเทศ ร.๕	รล	-	กต ๑๑	ฟุต ๖๗ พ.ศ.	2๔๑๑-2๔28

๖ หนังสือสัญญา รล	-	สัญญา ๐.๖	ฟุต ๓ พ.ศ.	22๐๔-2๔๑๑

๗ คำพิพากษา รล	-	คพ ๖.๑	ฟุต 2๑ พ.ศ.	2๔๓๕-2๔๕9

8 ฎีกา รล	-	ฎีกา 8.๑	ฟุต 2๔ พ.ศ.	2๔2๗-2๔๕9

9 สารตรา รล	-	สารตรา ๖	ฟุต ๓๖ พ.ศ.	2๔28-2๔๓๕

๑๐ พระราชหัตถเลขา	ร.๕	-	ร.๖ รล	-	พล ๑.๕	ฟุต 2 พ.ศ.	2๔2๖-2๔๖๓

๑๑ ตราน้อย รล	-	ตราน้อย ๗	ฟุต ๕๖ พ.ศ.	2๔๑8-2๔๓๔

๑2 หนังสือกราบบังคมทูล นก ๕๔.2	ฟุต ๑๓๐ พ.ศ.	2๔2๑-2๔๓๕

๑๓ กรมบัญชีกลาง กบ ๗๗.8	ฟุต ๓2๗ พ.ศ.	2๔๓๗-2๔8๑

๑๔ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	
กองยกร่างกฎหมาย

สคก ๓๓	ฟุต 2๗๕ พ.ศ.	2๔๖๐-2๔9๐

๑๕ กระทรวงการต่างประเทศ กต	(ล) ๕๖	ฟุต ๕๐๓ พ.ศ.	2๓๕๓-2๔๔๑

๑๖ ตำราอั้งยี่ - ๐.2	ฟุต ๕๗๓ -

๑๗ SIAMESE	CORRESPONDENCE	
(สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง)

๗

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในคลังเก็บเอกสารสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ / เอกสารเย็บเล่ม

รายการ รหัส ปริมาณ
จำนวน

ระยะเวลา หมายเหตุ
(แผ่น) (กล่อง) (ปึก)

๖. บัญชีเอกสารสถานกงสุลเดนมาร์กในประเทศไทย	
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ	เดนมาร์ก

- -

๗. บัญชีเอกสารที่เกี่ยวกับประเทศไทย	
ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ	สหรัฐอเมริกา

- -

8. สารบาญไมโครฟิล์ม	เอกสารไทยใน	
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ	สหรัฐอเมริกา

- ๓2	ม้วน พ.ศ.	2๓99-2๔๕๕

9. เอกสารรับมอบจากกระทรวงการต่างประเทศ	
Gloucestershire	Records	Office

GRO ๐.๔	ฟุต ๓๔8 ๑ ๓ พ.ศ.	2๔๔๐-2๔๔๖

๑๐. เอกสารจาก	Rockefeller	Archives	Center RAC ๑.๕	ฟุต 2,๖๕8 ๕ ๓๔ พ.ศ.	2๔๕๖-2๔๗๐

๑๑. เอกสารสำนักพระราชวังเบลเยี่ยม บย ๐.2	ฟุต ๓๐ ๑ ๑ พ.ศ.	2๔๔๐

๑2. ไมโครฟิล์มรับมอบจาก	India	Office - 22	ม้วน พ.ศ.	2๔๖๗-2๔9๓

๑๓. Natwest	Bank	Plc.	ลอนดอน	อังกฤษ NB ๑๕.๕	ฟุต ๗๗ ๖๗ พ.ศ.	2๔๖๗-2๕๐๖

รวม ๗๔.๗ ฟุต

P.28-64_Memorandum.indd   36 9/8/12   5:49:55 PM



๓๗

รายการ รหัส ปริมาณ
จำนวน
(เล่ม)

ระยะเวลา หมายเหตุ

๑8 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา		
กองยกร่างกฎหมาย

สคก.	๑.2.๑ ๓๖

๑9 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา		
กองยกร่างกฎหมาย

สคก	2.๑ ๑๐๕

2๐ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา		
กองยกร่างกฎหมาย

สคก	๓ ๕2

2๑ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา		
กองยกร่างกฎหมาย

(2)	สคก 8๑๖

22 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา		
กองยกร่างกฎหมาย

(2)	สคก	๑ ๑๓๔ เล่ม	298-๕๐๐

รวม ๒๙๑.๙ ฟุต

รายการ รหัส ปริมาณ
จำนวน

ระยะเวลา หมายเหตุ
(แผ่น) (กล่อง) (ปึก)

๑. สำนักงานปกครองจังหวัดตาก (๑)	ตก	๑.2 ๖	ฟุต พ.ศ.	2๔9๖-2๕๑๕

2. สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดตาก (๑)	ตก	๑.๑๖ ๑	ฟุต พ.ศ.	2๕๐8-2๕2๑

๓. สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย (๑)	สท	๑.2๔ ๑๕	ฟุต พ.ศ.	2๔๗๐-2๕๑9

รวม ๒๒ ฟุต

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในคลังเก็บเอกสารสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  

เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ / เอกสารส่วนภูมิภาค

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(ภาพ)
ระยะเวลา หมายเหตุ

๑. ภาพชุดหอพระสมุดวชิรญาณ ภ.หวญ	

ภอ.หวญ

๗๑,๖๔8 พ.ศ.	2๓8๑-2๔8๕

2. ภาพชุดกรมศิลปากร ภ.กศก ๓๗,88๐ พ.ศ.	2๕๐2-2๕๑๖

๓. ภาพชุดกองโบราณคดี ภอ.กบค ๕,๓๔๖ พ.ศ.	2๔9๓-2๕22 ๗๕	เล่ม

๔. ภาพชุดกระทรวงการต่างประเทศ ภ.กต 2๐๗ พ.ศ.	2๔๕๐-2๔๕๗

ภอ.กต ๑๖๗ พ.ศ.	2๔๕๐-2๔๕๗ ๑๑	เล่ม

๕. ภาพชุดสำนักนายกรัฐมนตรี ภ.สร ๑๔2 พ.ศ.	2๕๐๓-2๕๓๑

๖. ภาพรับมอบจากแหล่งอื่น	ๆ ภ.กจช	(อ) ๖,๕๕๑ พ.ศ.	2๔๕๐-2๕๓๕ ๔	เล่ม

๗. ภาพโครงการพิเศษต่าง	ๆ

๑.	ภาพโครงการเฉลิมพระเกียรติ

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภ.พ.2 9๓8 พ.ศ.	2๔๕๐-2๕๓2

2.	ภาพชุดพระราชพิธีถวายพระเพลิง

	 พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้า	รำไพพรรณี

	 พระบรมราชีนีในรัชกาลที่	๗

สไลด์	รพ. ๑,๕๖๓ พ.ศ.	2๕28

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในคลังเก็บเอกสารสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ / ภาพถ่าย - เอกสารส่วนราชการ

｝
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๓8

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(ภาพ)
ระยะเวลา หมายเหตุ

๓.	ภาพชุดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

		 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ภ.สว. ๑,9๔๑ พ.ศ.	2๕๓9 2๑	เล่ม

๔.	ภาพชุดพระราชพิธีถวายพระเพลิง

	 พระบรมศพ	สมเด็จพระศรีนครินทราบรม-

	 ราชชนนี	รับมอบครั้งที่	2

ภ.(2)	สว. ๑,8๖๔ 2	-	๑8	มี.ค.	2๕๓9

๕.	สไลด์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ		

	 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สไลด์	สว. 2๐,๓๖๗ ๑๑	ก.พ.	-	๑๔	มี.ค.	2๕๓9

๖.		สไลด์ส่วนบุคคล	นายสัญชัย	หมายมั่น ส.สบ	๑ ๗,929 พ.ศ.	2๕๐๔-2๕๔๐

8. ภาพชุดการรถไฟแห่งประเทศไทย	
(อัดขยายจากฟิล์มกระจก)

ภ.รฟท. ๓92

9. ภาพชุดกรมแผนที่ทหาร	
(อัดขยายจากฟิล์มกระจก)

ภ.ผท. ๕89

๑๐. ภาพชุดกิจกรรมสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ภ.สจช. 2๑,๔๓๐ พ.ศ.	2๕๑8-2๕๕๑

๑๑. ภาพชุดหอวชิรญาณ	(อัดจากฟิล์มกระจก) ภ.หวญ 2,๓๐๖

๑2. ภาพชุดหอวชิรญาณ (2)	หวญ. ๓,๗2๑ พ.ศ.	2๔29-2๕๑๕

๑๓. ภาพสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ	
รวบรวมจากแหล่งอื่น	ๆ

ภ.สจช	(อ) ๔,99 พ.ศ.	2๔๖9-2๕๕2

๑๔. ภาพสภาร่างรัฐธรรมนูญ ภ.สสร.	 ๓,๓๔๕ พ.ศ.	2๕๔๐

ภอ.สสร. ๖๗ พ.ศ.	2๕๔๐ ๑	เล่ม

๑๕. กรมศิลปากร ภ	(2)	ศธ	2 ๕8๗

รวม ๑๘๙,๔๗๙

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(ภาพ)
ระยะเวลา หมายเหตุ

๑. หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม	กฤดากร ภ.สบ.๑ ๕๕2 พ.ศ.	2๕๐๑-2๕๐2

2. นายระบิล	บุนนาค ภ.สบ.2 ๓๑,๑๐9 พ.ศ.	2๔9๓-2๕๐9

๓. พระครูวิจิตรการโกศล ภ.สบ.๓ 2๗9 พ.ศ.	2๔98-2๕๐๗

๔. นายตรี	อมาตยกุล ภ.สบ.๔ 2,๖๖2 พ.ศ.	2๔9๓-2๕๐8

๕. นางอารีย์	สุสายัณห์ ภอ.สบ.๕ ๖,๔๔2 พ.ศ.	2๔9๓-2๕๐๐ ๑๑	เล่ม

๖. นายประทีป	ชุมพล ภ.สบ.๖ ๗๐ พ.ศ.	2๕2๓

๗. นางชูศรี	สวัสดิสงคราม ภ.สบ.๗ 2๐2 พ.ศ.	2๔๕๗-2๔๖2

8. หม่อมเจ้าพูนพิศมัย	ดิศกุล ภอ.สบ.8 ๑๓9 พ.ศ.	2๔9๓-2๕๐2 ๓	เล่ม

9. MR.	YOSHIKAWA ภอ.สบ.9 9๖ พ.ศ.	2๔๕๐-2๔๕2 ๑	เล่ม

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในคลังเก็บเอกสารสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  

เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ / ภาพถ่าย - เอกสารส่วนบุคคล
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๓9

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(ภาพ)
ระยะเวลา หมายเหตุ

๑๐. หม่อมหลวงปิ่น	มาลากุล ภ.สบ.๑๐	

ภอ.สบ.๑๐

๔,๐28
2๐๔

พ.ศ.	2๔89-2๕๑๑ ๕	เล่ม

๑๑. นายสมิทธิ	เกตุทัต ภ.สบ.๑๑ ๓๖๖ พ.ศ.	2๔๓๐-2๔๕2

๑2. นายประสิทธิ์	อภัยรัตน์ ภ.สบ.๑2 ๔9 พ.ศ.	2๔๔9

๑๓. หนังสือพิมพ์มติชน ภ.สบ.๑๓ ๕9 พ.ศ.	2๕2๖

๑๔. พันตรี	อรรคเดช	พิชเยนทรโยธิน ภอ.สบ.๑๔ ๑8 พ.ศ.	2๔๗2 ๑	เล่ม

๑๕. หม่อมราชวงศ์เสนีย์	ปราโมช ภอ.สบ.๑๕ ๔๕๐ พ.ศ.	2๕๑8-2๕2๖ ๔	เล่ม

๑๖. นายพิมน	กาฬสีห์ ภ.สบ.๑๖ ๕,9๐๓ พ.ศ.	2๕๐๐-2๕28 การ์ตูน

๑๗. หม่อมเจ้าปิยะรังสิต	รังสิต ภ.สบ.๑๗	

ภอ.สบ.๑๗

2๓
2๕2

พ.ศ.	2๔๕๐-2๔๕๔ 2	เล่ม

๑8. เจ้าทิพวรรณ	ณ	เชียงใหม่ ภ.สบ.๑8 ๑๐ ประมาณ	พ.ศ.	2๔๖9

๑9. เจ้ากาวิละวงศ์	ณ	เชียงใหม่ ภ.สบ.๑9	

ภอ.สบ.๑9

2๖,9๔๕
๑๐,๐9๐ พ.ศ.	2๔8๔-2๔9๗

๖๔	เล่ม

2๐. หม่อมเจ้าการวิก	จักรพันธุ์ ภ.สบ.2๐	

ภอ.สบ.2๐

๑๑,๖2๔
๖,๕๕๗ พ.ศ.	2๔๗๗-2๕๑๐

๗8	เล่ม

2๑. หม่อมเจ้าพิไลยเลขา	ดิศกุล ภ.สบ.2๑ ๑๗ -

22. นายโหมด	ว่องสวัสดิ์ ภ.สบ.22 ๖๗๔ พ.ศ.	2๔๗๗-2๕๑๐ ฉากละคร

2๓. พระสวัสดิ์วิธีสอน	(สวัสดิ์	เศรษฐมณฑล) ภ.สบ.2๓ ๑๓๖ พ.ศ.	2๔๕๑-2๕๐2

2๔. นายสอน	เหล่าวถาวร ภ.สบ.2๔ ๓๑8 พ.ศ.	2๔๗๕

2๕. นายเมฆินทร์	พาณิชกุล ภ.สบ.2๕ ๔๐๗ พ.ศ.	2๕๐๔

2๖. นายบรรจบ	พันธุ์เมธา ภอ.สบ.2๖ ๔๕ ๑	เล่ม

2๗. นายบุญเสริม	สาตราภัย ภ.สบ.2๗ อยู่ระหว่างการจัด

28. อาจารย์แม้นมาส	ชวลิต ภ.สบ.28 2๐๗ พ.ศ.	2๔๗8-2๕2๐

29. นายสมศักดิ์	คำทอง ภ.สบ.29 ๑๐๑ พ.ศ.	2๔8๐-2๕๐๕

๓๐. นายเจน	นิมมานนิตย์ ภ.สบ.๓๐ อยู่ระหว่างการจัด

๓๑. นายกุหลาบ	สายประดิษฐ์ ภ.สบ.๓๑ ๕๗ พ.ศ.	2๔๖8-2๕๑๖

๓2. นางวรรณี	ร่วมวงศ์ ภอ.สบ.๓2 ๕,2๕8 ภาพตัดจาก

หนังสือพิมพ์

(๑๕	เล่ม)

๓๓. นายแฮมิลตัน	คิง ภ.สบ.๓๓ ๓๖8 พ.ศ.	2๔๔๔-2๔๕๔

๓๔. หลวงอนุสารสุนทร ภ.สบ.๓๔ ๗๑ พ.ศ.	2๔8๑-2๕๐๓

๓๕. เจ้าพงษ์อินทร์	ณ	เชียงใหม่ ภ.สบ.๓๕ ๑๕๑

๓๖. พันเอก	แสง	จุละจาริตต์ ภอ.สบ.๓๖

๓๗. หม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา	ดิศกุล ภ.สบ.๓๗ ๑๑

๓8. นางพรรณประภา	ประภาศิริ ภอ.สบ.๓8 9๖

๓9. นางสุมิตรา	ขันตยาลงกต ภ.สบ.๓9 2,๑๑๑ พ.ศ.	2๕2๑-2๕๓๔

๔๐. นายถาวร	พรประภา ภอ.สบ.๔๐ ๔๔8 พ.ศ.	2๔๕9-2๕๓๕

｝

｝

｝
｝
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๔๐

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(ภาพ)
ระยะเวลา หมายเหตุ

๑. ชุดกระทรวงศึกษาธิการ ภจ.	ศธ 88 พ.ศ.	2๔๕๗-2๔8๑

2. ชุดกรมศิลปากร	กระทรวงศึกษาธิการ ภจ.	ศธ	๐๗๐๑ ๑,๓๔๑ พ.ศ.	2๔๗๐-2๕๑๖

๓. ชุดกระทรวงการต่างประเทศ ภจ.	กต ๕๑๗ พ.ศ.	2๔๓๕-2๕๐๔

๔. ชุดกระทรวงมหาดไทย ภจ.	มท 8๑ พ.ศ.	2๔๗9-2๕๐8

๕. ชุดกระทรวงเกษตร ภจ.	กส 2๕

๖. ชุดสำนักราชเลขาธิการ ภจ.	รล ๖

๗. ชุดสำนักนายกรัฐมนตรี ภจ.	สร	๐2๐๑ ๓28

8. ชุดการสื่อสารแห่งประเทศไทย ภจ.	กสท ๑๐

9. ชุดกองกลาง	สำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ภจ	(๓)	สร	๐2๐๑ 22๗

๑๐. ชุดกรุงเทพมหานคร ภจ.	กทม 2๔๐

๑๑. ชุดเอกสารส่วนบุคคล	คุณหญิงแม้นมาส	ชวลิต ภจ.	สบ	๑๔ ๑8๗

๑2. ชุดสำนักนายกรัฐมนตรี	กองกลาง ภจ.	(๖)	สร	2 2๗2

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในคลังเก็บเอกสารสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  

เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ / ภาพถ่าย - แยกจากเอกสารจดหมายเหตุ

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(ภาพ)
ระยะเวลา หมายเหตุ

๔๑. พระวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร	

และหม่อมงามจิตต์	บุรฉัตร

ภ.สบ.๔๑ อยู่ระหว่างการจัด

๔2. นายสมชาย	เดือนเพ็ญ ภ.สบ.๔2 22๔ พ.ศ.	2๔๕9-2๕๓๑

๔๓. นายอารีพงศ์	พวงนาค ภ.สบ.๔๓ ๑๑๖

๔๔. มูลนิธิฌอง	เอมีล	การ์โรซ ภ.สบ.๔๔ อยู่ระหว่างการจัด

๔๕. นายอุรา	สุนทรศารทูล ภ.สบ.๔๕ ๑๐๑ พ.ศ.	2๕๐๖

๔๖. นายแพทย์บุญยงค์	วงศ์รักมิตร ภ.สบ.๔๖ 2๓ ร.๔-ร.๕

๔๗. กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ภ.สบ.๔๗ ๑,๓98

๔8. นายประสิทธิ์	กาญจนวัฒน์ ภ.สบ.๔8 ๑๗,๖๓๖

๔9. นายนิจ	หิญธีระนันท์ ภ.สบ.๔9 2๐๔ พ.ศ.	2๕๓๖

๕๐. ร.อ.	เจี้ยม	เพ็งดิษฎ ภ.สบ.๕๐ 2๐๗ พ.ศ.	2๔๕๔-2๔8๕

๕๑. นายสัญชัย	หมายมั่น ภ.สบ.๕๑ ๓,๓๑9 พ.ศ.	2๔9๗-2๕๔๑

๕2. นายสักเสริญ	รัตนชัย ภ.สบ.๕2 ๑,๖๐๗ พ.ศ.	2๔๔๕-2๕๔9

๕๓. นายเอก	วีสกุล ภอ.สบ.๕๓ ๑,๗๐๑ พ.ศ.	2๔๖๑-2๔๗๓ แสตมป์	8๕๓	ดวง

๗	เล่ม
สมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ภ.FPT	(สกท) ๑,๕9๑ พ.ศ.	2๔9๓-2๕๔8

รวม ๑๔๖,๗๓๒
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๔๑

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(ม้วน)
ระยะเวลา หมายเหตุ

๑. กองจดหมายเหตุแห่งชาติ

๑.๑ การอภิปรายทางวิชาการ

	 -	หอจดหมายเหตุแห่งชาติกับการเขียน

	 	 ประวัติศาสตร์ไทย				โดย	เดวิด	เดวัยอาจ,	

	 	 เครท	เจ	เรโนลด์	และ	ดร.	ฉัตรทิพย์	นาถสุภา

ถ.กจช	๑/๑-2 2 พ.ศ.	2๕2๐

	 -	การศึกษาประวัติศาสตร์ในแหล่งปลูกข้าว	๓	เขต

	 	 ลุ่มแม่น้ำอิรวดี				เจ้าพระยา	และสามเหลี่ยม

	 	 ปากแม่น้ำโขง	โดย	อัมมาร์	สยามวาลา

ถ.กจช	๑/๓-๔ 2 พ.ศ.	2๕2๑

	 -	การศกึษาประวัตศิาสตรอิ์สาณจากเอกสารใบลาน		

	 	 โดย	ธวัช	ปุณโณทก

ถ.กจช	๑/๕-๗ 2 พ.ศ.	2๕2๑

	 -	วิธีการเขียนประวัติศาสตร์ลานนาไทย

	 	 โดย	อานันท์	กาญจนพันธ์

ถ.กจช	๑/8-9 2

	 -	ออกญาเสนาภิมุขกับการเขียนประวัติศาสตร์ไทย

	 	 โดย	ดร.	ชาญวิทย์	เกษตรศิริ

ถ.กจช	๑/๑๐-๑๑ 2 พ.ศ.	2๕2๑

	 -	ข้อสังเกตเบื้องต้นบางประการเกี่ยวกับการเมือง

	 	 สมัยอยุธยา	โดย	ดร.	ชัยอนันท์	สมุทวณิช

ถ.กจช	๑/๑2-๑๓ 2 พ.ศ.	2๕2๑

	 -	ผลกระทบของญี่ปุ่นต่อสังคมไทยสมัยสงครามโลก

	 	 ครั้งที่	2	โดย	ดร.	แถมสุข	นุ่มนนท์

ถ.กจช	๑/๑๔-๑๕ 2 พ.ศ.	2๕2๑

	 -	อิสาณก่อนประวัติศาสตร์	โดย	ดร.	พิสิฐ	เจริญวงศ์ ถ.กจช	๑/๑๖-๑๗ 2 พ.ศ.	2๕2๑

	 -	การศึกษาประวัติศาสตร์อาณาจักรไทยโบราณ

	 	 จากเอกสารจีน	เวียดนาม	และจารึกลาว

	 	 โดย	Mr.	Tatsuo	Hoshino

ถ.กจช	๑/๑8-๑9 2 พ.ศ.	2๕22

	 -	ระบบเจ้าภาษีนายอากรก่อนตั้งเทศาภิบาล

	 	 โดย	หม่อมราชวงศ์รุจยา	อาภากร

ถ.กจช	๑/2๑-2๓ ๓ พ.ศ.	2๕22

	 -	การค้าไทย-จีน	สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา

	 	 ต้นรัตนโกสินทร์	โดย	ดร.	สารสิน	วีระผล

ถ.กจช	๑/2๔-2๖ ๓ พ.ศ.	2๕22

	 -	Politic	in	the	First	Past	of	the	Reign	of

	 	 King	Chulalongkorn	โดย	Mr.	David	Adams

ถ.กจช	๑/2๗-29 ๓ พ.ศ.	2๕22

	 -	ประวัติศาสตร์สังคมคืออะไร

	 	 โดย	Mr	Graig	J.Reyolds

ถ.กจช	๑/๓๐-๓๑ 2 พ.ศ.	2๕22

				 -	คนไทยในสิบสองปันนา

	 	 โดย	เดโช	สวนานนท์

ถ.กจช	๑/๓2-๓๓ 2 พ.ศ.	2๕22

				 -	โลกปัจจุบัน	โดย	อานันท์	ปันยารชุน ถ.กจช	๑/๓๔-๓๖ ๓ พ.ศ.	2๕2๓

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในคลังเก็บเอกสารสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  

เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ / แถบบันทึกเสียง - เอกสารส่วนราชการ

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(ภาพ)
ระยะเวลา หมายเหตุ

๑๓. ชุดเอกสารรัชกาลที่	๕	กระทรวงโยธาธิการ ภจ.	ร	๕	ยธ 9

๑๔. ชุดกระทรวงมหาดไทย ภจ.	มท	๐2๐๑ ๑๐9

ชุดเอกสารรัชกาลที่	๕	กระทรวงนครบาล ภจ.	ร	๕	น ๗๐

รวม ๓,๕๑๐
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๔2

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(ม้วน)
ระยะเวลา หมายเหตุ

	 -	โลกของนางนพมาศ	โดย	นิธิ	เอียวศรีวงศ์ ถ.กจช	๑/๓๗-๓8 2 พ.ศ.	2๕2๓

				 -	การศึกษาสังคมไทยจากจิตรกรรมฝาผนัง

	 	 โดย	สน	ศรีมาตรัง

ถ.กจช	๑/๓9-๔๑ ๓ พ.ศ.	2๕2๓

				 -	An	Introduction	Reprographics

	 	 (microfilms)				โดย	Albert	H.Leisingers

ถ.กจช	๑/๔2-๕๑ ๑๐ พ.ศ.	2๕2๓

				 -	จดหมายเหตุในประเทศไทย

	 	 โดย	Mr.	Herbert	S.Swanson

ถ.กจช	๑/๕2-๕๓ 2 พ.ศ.	2๕2๔

				 -	Recording	Techniques	for	Oral	History

	 	 Interview	:	An	Introduction

	 	 โดย	Enny	Dick	and	Ricard	Lockd

ถ.กจช	๑/๕๕ ๑ พ.ศ.	2๕2๔

				 -	สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช

	 	 โดย	สมเด็จพระพี่นางเธอ	เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา

ถ.กจช	๑/๕๔/๕8 ๔ พ.ศ.	2๕2๖

				 -	การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยจากภาษาอาหม

	 	 โดย	เรณู	วิชาศิลป์

ถ.กจช	๑/๕9-๖๐ 2 พ.ศ.	2๕29

				 -	งานบริการสนเทศไทยคดีศึกษา

	 	 โดย	นฤมล	ปราชญ์โยธิน

ถ.กจช	๑/๖๑-๖๓ ๓ พ.ศ.	2๕29

๑.๒ คุยกันเรื่องเก่า ถ.กจช	2 ๑๑ พ.ศ.	2๕2๐

				 -	หม่อมเจ้าพูนพิศมัย	ดิศกุล ถ.กจช	2/๑-2 2 พ.ศ.	2๕2๐

				 -	ขุนวิจิตรมาตรา ถ.กจช	2/๓-๔ 2 พ.ศ.	2๕2๐

				 -	หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์	ปราโมช ถ.กจช	2/๕-๗ ๓ พ.ศ.	2๕2๐

				 -	นายสถิตย์	เสมานิล ถ.กจช	๑/8-9 2 พ.ศ.	2๕2๐

				 -	นายพโยม	โรจนวิภาต ถ.กจช	2/๑๐-๑๑ 2 พ.ศ.	2๕2๐

๑.๓ สัมภาษณ์บุคคล ถ.กจช	๓ ๑9 พ.ศ.	2๕2๐-2๕2๖

				 -	พระสุจริตสุดา	(เปรื่อง	สุจริตกุล) ถ.กจช	๓/๑-2 2 พ.ศ.	2๕2๐

				 -	พระอดิศัยสวามิภักดิ์	(สรร	สันติเสวี) ถ.กจช	๓/๓-๕ ๓ พ.ศ.	2๕2๐

				 -	พระระบิล	บุนนาค ถ.กจช	๓/๖-๑๕ ๑๐ พ.ศ.	2๕22

				 -	นางสงวน	ณ	ระนอง	(บุนนาค) ถ.กจช	๓/๑๖-๑๗ 2 พ.ศ.	2๕22

				 -	หม่อมหลวงปิ่น	มาลากุล ถ.กจช	๓/๑8-๑9 2 พ.ศ.	2๕2๖

๒. กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ถ.กวป ๕2 พ.ศ.	2๕2๕

2.๑	การประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิสังขรณ์

	 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	ครั้งที่	๑-๔

ถ.กวป ๕2 พ.ศ.	2๕2๕

รวม ๒๒๕

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(ม้วน)
ระยะเวลา หมายเหตุ

๑. นายฉัตรทิพย์	นาถสุภา ถ.สบ.2 ๑๔๔ พ.ศ.	2๕22-2๕2๖

2 นายระบิล	บุนนาค ถ.สบ.๔ ๖๗

รวม ๒๑๑

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในคลังเก็บเอกสารสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  

เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ / แถบบันทึกเสียง - เอกสารส่วนบุคคล
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๔๓

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(แผ่น)
ระยะเวลา หมายเหตุ

๑. สมเด็จฯ	กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผ.สบ.	๑ ๗ พ.ศ.	2๔๔9-2๔๗๐

2 นางวนิดา	วงษา ผ.สบ.	2 ๖ พ.ศ.	2๔๓๗-2๔๕๗

๓ นายตรี	อมาตยกุล ผ.สบ.	๓ ๓ พ.ศ.	2๔๕๐-2๔๖8

๔ นายขวัญแก้ว	วัชโรทัย ผ.สบ.	๔ ๗ พ.ศ.	2๕๑๕

๕ เจ้ากาวิละวงศ์	ณ	เชียงใหม่ ผ.สบ.	๕ ๖8 พ.ศ.	2๔8๕-2๔98

๖ นายโหมด	ว่องสวัสดิ์ ผ.สบ.	๖ ๑22 พ.ศ.	2๔๖9-2๔8๓

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในคลังเก็บเอกสารสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ / แผนที่ แผนผัง แบบแปลน - เอกสารส่วนราชการ

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในคลังเก็บเอกสารสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  

เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ / แผนที่ แผนผัง แบบแปลน - เอกสารส่วนบุคคล

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(แผ่น)
ระยะเวลา หมายเหตุ

๑. แผนที่รับมอบจากกรมราชเลขาธิการ

รัชกาลที่	๕-๗

ผ.รล พ.ศ.	22๓๑-2๔9๔

2. แผนที่รับมอบจากกระทรวงการต่างประเทศ ผ.กต 2๑๑ พ.ศ.	2๔๑9-2๔99

๓. แผนที่รับมอบจากกองโบราณคดี	กรมศิลปากร ผ.กบค ๑,๑๗2 พ.ศ.	2๔๔๖-2๕๐๕

๔. แผนที่รับมอบจากกองสถาปัตยกรรม	

กรมศิลปากร

ผ.กสก ๑,๗๕9 พ.ศ.	2๔๖8-2๔๗๑

๕. แผนที่รับมอบจากกรมชลประทาน	

กระทรวงเกษตร

ผ.สชป ๔๖ พ.ศ.	2๔9๕-2๕๐๐

๖. แผนที่รับมอบจากกระทรวงมหาดไทย ผ.มท ๕๓ พ.ศ.	2๔๓๗-2๕๐๑

๗. แผนที่รับมอบจากกรมแผนที่ทหาร ผ.ผท พ.ศ.	2๔๓๑-2๕2๓

8. แผนที่รับมอบจากกรมที่ดิน	

กระทรวงมหาดไทย

ผ.มท	๐๖๐๑ ๔๕๗ พ.ศ.	2๔๔๔-2๕๐9

9. แผนที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ	

รับมอบจากที่อื่น	ๆ

ผ.กจช	(อ) ๑8๐ พ.ศ.	2๔๕๖-2๔8๔

๑๐. แผนที่กองสถาปัตยกรรม (2)	ผ.กสก ๕๔8

๑๑. แผนที่กองหัตถศิลป์ ผ.กหศ ๕2๑

๑2. แผนที่กองหัตถศิลป์	(ครั้งที่	2) (2)	ผ.กหศ ๑๗8

๑๓. แผนที่กรุงเทพมหานคร ผ.กทม ๑๖๐

๑๔. แผนที่กระทรวงคมนาคม ผ.คค ๑,๐2๓

๑๕. แผนที่กองหัตถศิลป์	(ครั้งที่	๓) (๓)	ผ.กหศ ๓๐๐

๑๖. แผนที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ผ.สจช	(อ) ๔๐๑

รวม ๗,๐๐๙
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๔๔

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(แผ่น)
ระยะเวลา หมายเหตุ

๑. ชุด	WILLIAM	HUNT ภ.WH ๑,๗28 พ.ศ.	2๔8๖-2๔99

รวม ๑,๗๒๘

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(แผ่น)
ระยะเวลา หมายเหตุ

๑. แผนที่แยกจากเอกสารกรมราชเลขาธิการ	

รัชกาลที่	๕	-	รัชกาลที่	๗

ผจ.ร.๕	-	ร.๗ ๑,8๑๕ พ.ศ.	2๔๐9-2๔๗๕

2. แผนที่แยกจากเอกสารกระทรวงเกษตร ผจ.กส ๑,๐๓8 พ.ศ.	2๔๓๕-2๔9๑

๓. แผนที่แยกจากเอกสารกระทรวงศึกษาธิการ	

กรมศิลปากร

ผจ.ศธ	๐๗๐๑ พ.ศ.	2๔๖8-2๕๑8

๔. แผนท่ีแยกจากเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ ผจ.กต ๑๑๑ พ.ศ.	2๔29-2๕๐9

๕. แผนที่แยกจากเอกสารส่วนบุคคล

สมเด็จฯ	กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ผจ.สบ.2 ๕๕ พ.ศ.	2๔๔9-2๔๗๐

๖. แผนที่แยกจากเอกสารกระทรวงมหาดไทย ผจ.	(๑)	มท. ๓๖๑

     ทยอยส่งมอบ

๗. แผนที่แยกจากเอกสารสำนักนายกรัฐมนตรี ผจ.สร.๐2๐๑ ๖8

8. แผนที่แยกจากเอกสารการสื่อสาร
แห่งประเทศไทย

ผจ.กสท. 2,29๕

9. แผนที่แยกจากเอกสารสำนักนายกรัฐมนตรี	
(ครั้งที่	๓)

ผจ.	(2)	สร.๐2๐๑ ๓๑๔

รวม ๖,๐๕๗

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในคลังเก็บเอกสารสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  

เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ / ภาพถ่ายทางอากาศ

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในคลังเก็บเอกสารสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ / แผนที่ แผนผัง แบบแปลน - แยกจากเอกสารจดหมายเหตุ

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(แผ่น)
ระยะเวลา หมายเหตุ

๗ เรืออากาศเอก	อาวุธ	เงินชูกลิ่น ผ.สบ.	๗ ๑๗ พ.ศ.	2๔๔๗-2๕2๓

8. สมเด็จฯ	กรมพระนริศรานุวัดติวงค์ ผ.สบ.	8 22๔ พ.ศ.	2๔๓9-2๔8๔

9. พระเทวานิมมิต ผ.สบ.	9 ๑๐๐ พ.ศ.	2๔๗2-2๔9๐

๑๐. เรืออากาศเอก	อาวุธ	เงินชูกลิ่น	(ครั้งที่	2) ผ.สบ.	๗ ๖8

๑๑. นายสัญชัย	หมายมั่น ผ.สบ.	๑๐ ๔๐๕ พ.ศ.	2๕๐๔-2๕๔๐

๑2. นายพินิจ	สุวรรณบุณย์ ผ.สบ.	๑๑ ๖๕๖ พ.ศ.	2๕๑๐-2๕๔9

รวม ๑,๖๘๓
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๔๕

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(แผ่น)
ระยะเวลา หมายเหตุ

๑. โปสเตอร์ส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	ธนาคาร	ฯลฯ ป 2,29๓ พ.ศ.	2๕2๖-2๕๔๗

2. โปสเตอร์สภาร่างรัฐธรรมนูญ ป	สสร. 2๓ พ.ศ.	2๕๔๐

รวม ๒,๓๑๖

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(แผ่น)
ระยะเวลา หมายเหตุ

ส่วนราชการ

๑ ปฏิทินสำนักราชเลขาธิการ ปท.รล ๓๔๖ พ.ศ.	2๕๓๐-2๕๔๓

ส่วนบุคคล

2 นางสาวสุมิตรา	ขันตยลงกต ปท.สบ.๑ ๖๕8 พ.ศ.	2๕๑๖-2๕๔๐

นายสมคิด	โชติกวณิชย์ ปท.สบ.2 2๔ พ.ศ.	2๔๕๐-2๔82

รวม ๑,๐๒๘

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในคลังเก็บเอกสารสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  

เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ / โปสเตอร์

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในคลังเก็บเอกสารสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  

เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ / ปฏิทิน

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(เล่ม)
ระยะเวลา หมายเหตุ

๑. สิ่งพิมพ์รัฐบาล น.๑

๑.๑	สำนักนายกรัฐมนตรี ๖9 พ.ศ.	2๔๗๕-2๕๔๓

๑.2	กระทรวงกลาโหม ๑8 พ.ศ.	2๔๔9-2๕๓8

๑.๓	กระทรวงการคลัง ๔๓ พ.ศ.	2๔๗8-2๕๔๓

๑.๔	กระทรวงการต่างประเทศ ๓ พ.ศ.	2๕2๓-2๕๔2

๑.๕	กระทรวงเกษตรและสหกรร์ ๑๐๖ พ.ศ.	2๔9๕-2๕๔๓

๑.๖	กระทรวงคมนาคม ๕๓ พ.ศ.	2๔๗๗-2๕๓๖

๑.๗	กระทรวงพาณิชย์ ๕ พ.ศ.	2๕2๕

๑.8	กระทรวงมหาดไทย ๖๕ พ.ศ.	2๔9๗-2๕๔๑

๑.9	กระทรวงยุติธรรม ๑๓ พ.ศ.	2๔9๕-2๕๓๑

๑.๑๐	กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

	 และสิ่งแวดล้อม

๑๑ พ.ศ.	2๕22-2๕๔2

๑.๑๑	กระทรวงศึกษาธิการ ๔๓ พ.ศ.	2๔๕๔-2๕๔๓

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในคลังเก็บเอกสารสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  

เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ / สิ่งพิมพ์รัฐบาล - หนังสือหายาก
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๔๖

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(เล่ม)
ระยะเวลา หมายเหตุ

๑. กรมศิลปากร	แฟ้มผู้บริหาร น.	(๖)	ศธ	2 ๑๓8

2. กระทรวงคมนาคม น.	คค	๐2๐2 ๖๕

๓. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น.	ทม	๔ 2๖

๔. เอกสารรวบรวมเนื่องในวาระพิเศษ	
งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์	2๐๐	ปี

น.	พ.	๑ 2๖

๕. มหาวิทยาลัยมหิดล	กองกลาง (๓)	ทม	2 ๑๑

๖. กระทรวงการต่างประเทศ น.	กต ๖๔๑

๗. กระทรวงการต่างประเทศ น.	(2)	กต ๓29

8. กระทรวงการคลัง น.	กค	๐๓๐๑ ๖8

9. กระทรวงพาณิชย์	กรมการค้าต่างประเทศ น.	พณ	๐๓๐๑ 2๗

๑๐. นายบุญชนะ	อัตถากร น.	สบ	๑8 2๓

๑๑. กระทรวงการคลัง	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง น	(๑)	กค	๑ 8๖

๑2. กองกลาง	สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม น.	อก	๐2๐๑ ๓๓

๑๓. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง น.	(2)	กค	๑ ๕๔

๑๔. สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ น.	สบ	2 ๔2

๑๕. หม่อมหลวงปิ่น	มาลากุล น.	สบ	๕ ๑๓๑

๑๖. คุณหญิงแม้นมาส	ชวลิต น.	สบ	๑๔ 9๓

๑๗. สมเด็จกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ น.	สบ	๑๖ ๑๑

๑8. กองกลาง	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย น.	มท	๐2๐๑ ๔๓๕

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในคลังเก็บเอกสารสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  

เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ / หนังสือ - แยกจากเอกสารจดหมายเหตุ

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(เล่ม)
ระยะเวลา หมายเหตุ

๑.๑2	กระทรวงสาธารณสุข ๕๑ พ.ศ.	2๕๐๐-2๕๓8

๑.๑๓	กระทรวงอุตสาหกรรม 22 พ.ศ.	2๔98-2๕๓๔

๑.๑๔	ทบวงมหาวิทยาลัย ๕2 พ.ศ.	2๔98-2๕๔๑

๑.๑๕	กระทรวงเศรษฐการ ๖ พ.ศ.	2๔9๕-2๕๐๗

๑.๑๖	กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ 2 พ.ศ.	2๕๑๐

๑.๑๗	หน่วยงานอิสระ 2๐ พ.ศ.	2๕๐๑-2๕๔๑

๑.๑8	รัฐวิสาหกิจ 8๕ พ.ศ.	2๔9๖-2๕๔๑

๑.๑9	หน่วยราชการส่วนภูมิภาค ๕ พ.ศ.	2๔๖๗-2๕๓9

2. หนังสือหายาก น.	2 2,๕๓9 พ.ศ.	2๔๕9-2๕๕2

๓. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

น.	2.๑ ๑๑๗

รวม ๓,๒๙๘ เล่ม
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๔๗

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(เล่ม)
ระยะเวลา หมายเหตุ

๑9 กรุงเทพมหานคร น.	กทม. ๑๑๗

2๐. กรมการพัฒนาชุมชน น	(8)	มท	๕ ๑๐

2๑. กรมศิลปากร น.	(๔)	ศธ	2 ๓๗

22. สำนักนายกรัฐมนตรี	สำนักงานปลัด	กองกลาง น	(๖)	สร	2 2๐

2๓. กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกองการช่างและการต่างประเทศ

น	(๑)	มท	๓ ๕9

2๔. หนังสือสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
รวมรวมจากแหล่งอื่น

น.	สจช.	(อ) 9

2๕. กระทรวงยุติธรรม น.	ยธ	๓ ๓

2๖. พระยานิติศาสตร์ไพศาล น.	สบ	๓ 2๖

2๗. กระทรวงคมนาคม	การส่ือสารแห่งประเทศไทย น.	กสท ๕

28. กระทรวงสาธารณสุข น.	(2)	สธ ๓

29. สภากาชาดไทย	กองอำนวยการกลาง น.	สกท ๓

๓๐. เอกสารจดหมายเหตุรวบรวมจากแหล่งต่าง	ๆ น.	กจช.	(อ) ๗

๓๑. กระทรวงมหาดไทย น.	(2)	มท	๐๖๐๑ 8

๓2. คุณหญิงแม้นมาส	ชวลิต น.	(2)	สบ	๑๔ 2๑2

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในคลังเก็บเอกสารสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  

เอกสารกลุ่มบันทึกเหตุการณ์

รายการ รหัส ปริมาณ
จำนวน

ระยะเวลา หมายเหตุ
(กล่อง) (ปึก)

๑. เอกสารประวัติศาสตร์

๑.๑	นิตยสาร	วารสารเย็บเล่ม - 9,๗2๓	เล่ม ปี	2๕2๓-2๕๔๔

๑.2	หนังสืออ้างอิงเหตุการณ์สำคัญ ป 8,๗๗๕	เล่ม ๗,๔8๖ ปี	2๔9๖-2๕๔๔

๑.๓	เอกสารแถลงข่าว ข๑,	ข2,	ข๓ ๕๕2,8๓9	ข่าว ปี	2๔๗๕-2๕๔๔

๑.๔	เอกสารการประชุมสัมมนา ง๑,	ง2,	ง๓ 9๐9	เรื่อง ปี	2๕2๗-2๕๔๔

๑.๕	เอกสารบันทึกความทรงจำ ค ๑๑2	เรื่อง 2๖ ๑๑๑ ปี	2๕๓๖-2๕๔๔

๑.๖	เอกสารบันทึกเหตุการณ์และจดหมายเหตุ จ 8๔๖	เรื่อง ๑๖๔ 8๗๐ ปี	2๔๗๕-2๕๔๔

๑.๗	เอกสารประมวลข่าวเหตุการณ์สำคัญ ก ๑๐,๗๐๗	ข่าว 8๓๓ ๗,๓๕๕ ปี	2๕๓๐,	2๕๓๖	-	2๕๓๗

๑.8	ดรรชนี	หนังสือพิมพ์

	 (พ.ศ.	2๕๓๐,	2๕๓๖	-	2๕๓๗)

- 9๔,๓๐9	คำ

2. เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ

2.๑	แถบบันทึกเสียงเหตุการณ์สำคัญ ฏ 2,8๔๔	ม้วน ปี	2๕2๖-2๕๔๔

2.2	แถบวีดิทัศน์เหตุการณ์สำคัญ ต ๓,๐๖8	ม้วน ปี	2๕๓๓-2๕๔๔

2.๓	ฟิล์ม - ๑,๐๖๔	ม้วน ปี	2๕๓๐-2๕๔๔

2.๔	สไลด์ ช ๖๗,๖๕9	แผ่น ปี	2๕2๔-2๕๔๔
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๔8

รายการ รหัส ปริมาณ
จำนวน

ระยะเวลา หมายเหตุ
(กล่อง) (ปึก)

2.๕	ภาพ	(ขาว	-	ดำ,	สี) ฉ ๑22,๓2๐	แผ่น ๑,288 ปี	2๕๑9-2๕๔๔

2.๖	แผนผัง ซ 2,๔๔9	แผ่น ปี	2๕28-2๕๔๔

2.๗	แผนที่ ฌ 2๐2	แผ่น ปี	2๕29-2๕๔๔

2.8	โปสเตอร์ ญ 82๔	แผ่น ปี	2๕28-2๕๔๔

๓. เอกสารบันทึกเหตุการณ์

	 -	ต้นฉบับเย็บเล่ม - ๑8๖	เล่ม ปี	2๕๔2-2๕๕๕

	 -	ปฏิทินเหตุการณ์	(ยุติการทำ) - ๑๐9,2๐๑	ข่าว ปี	2๕๑8-2๕๑9

๔. วารสาร, หนังสือ - ๑8,๔98	เล่ม -

รายการ รหัส
ปริมาณ

(ม้วน/เฟรม)
ระยะเวลา

หมายเหตุ

	๑.ฟิล์มเนกาทีฟชุดกรมศิลปากร(๑)	 (๑)กศก. ๑-๑,๔๗๕/๑๗,๕๖๐ พ.ศ.2๕๐2-2๕๑๖ รับมอบครั้งที่	๑	มีบัญชีแล้ว

	2.	ฟิล์มเนกาทีฟชุดกรมศิลปากร(2)	 (2)กศก. ๑-๑,๓๕2/๑8,2๗๑ พ.ศ.	2๕๐๓-2๕๑2 รับมอบครั้งที่	2

	๓.	ฟิล์มเนกาทีฟชุดกองการสังคีต(๑) (๑)กกส.

(๑)กบค.

๑-๓๔๗/2,๑๖๐	

๑-๖๗2/๖,๖๓๗	

๑-๑9๑/2,28๑

พ.ศ.2๕๑๖-2๕๓๓

พ.ศ.	2๔9๕-2๕๓2

๓”=๑2๕ม้วน/

๓๓๐	เฟรม

มีบัญชีแล้ว

๔.	ฟิล์มเนกาทีฟชุดกองโบราณคดี(๑) (2)กบค.

(๓)กบค.

๑-๑๑๔๔/๑๔,๗๕9

๑-๑๖/๔8๐	๑-๑๓/๔89

พ.ศ.2๕๑2-2๕2๓

พ.ศ.2๕๐๐-2๕๓๔

มีบัญชีแล้ว

มีบัญชีแล้ว

๕.	ฟิล์มเนกาทีฟชุดกองโบราณคดี(2) (๔)กบค.	(๕)กบค.

(๗)กบค.	(๑)กวป.

๑-29/๑,๐๔8

๑-๖๓/๑,89๐

พ.ศ.2๕๓๑-2๕๓๔

พ.ศ.2๕๓9

มีบัญชีแล้ว

มีบัญชีแล้ว

๖.	ฟิล์มเนกาทีฟชุดกองโบราณคดี(๓) (๗)กบค.

(๑)กวป.

๑-๑๐8/๓,2๔๐

๑-๑๔9๗/๔๔9๑๐

๑-๔,๕๐๓/๔๓,๕๑๖

พ.ศ.2๕๓๓-2๕๓๕

พ.ศ.2๕๑8-2๕๓๖

มีบัญชีแล้ว

มีบัญชีแล้ว

๗.	ฟิล์มเนกาทีฟชุดกองโบราณคดี(๔) (๑)กหศ. มีบัญชีแล้ว

8.	 ฟิล์มเนกาทีฟชุดกองโบราณคดี(๕) (๑)สลศ. พ.ศ.2๕2๐-2๕๓๓ มีบัญชีแล้ว

9.	 ฟิล์มเนกาทีฟชุดกองโบราณคดี(๗) สร.๓.๑ พ.ศ.2๕๐๐-2๕๑๑ มีบัญชีแล้ว

๑๐.	ฟิล์มเนกาทีฟชุดกองวรรณกรรม

	 และประวัติศาสตร์

๑๑.	ฟิล์มเนกาทีฟชุดกองหัตถศิลป

๑2.	ฟิล์มเนกาทีฟ

	 ชุดสำนักเลขานุการกรมศิลปากร

	๑๓.	ฟิล์มเนกาทีฟชุดสำนักนายกรัฐมนตรี

๑๔.	 ฟิล์มเนกาทีฟชุดสำนักนายกรัฐมนตรี สร.

อปส.

๑-๑2,๐๐๐/๓๖๐,๐๐๐	

๑-82๑/9๓๖9

พ.ศ.2๕๑2-2๕๓๑	

พ.ศ.2๕๐๐	–	2๕๑๔

รอทำบัญชี

มีบัญชีแล้ว

๑๕.	ฟิล์มเนกาทีฟ

	 ชุดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ฟิล์มเนกาทีฟที่จัดเก็บในสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
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๔9

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช / เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ – เอกสารส่วนราชการ

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช / เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ / ภาพถ่าย - เอกสารส่วนราชการ

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(ม้วน)

จำนวน
ระยะเวลา หมายเหตุ

(แผ่น) (กล่อง) (ปึก)

๑. เอกสารกระทรวงการต่างประเทศ หจช.	ร	9	

กต	๑

2๐,29๗ ๔8 พ.ศ.	2๔๗๗-2๕2๑

2. เอกสารโครงการเฉลิมพระเกียรติ	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พ.	2	(๑)	สร	2 22,๑๗๗ ๖๑ พ.ศ.	2๔๗๗-2๕๓๑

๓. เอกสารประมวลข่าวในพระราชสำนัก - ๑2 พ.ศ.	2๕๔๐

๔. ภาพชุดพระราชพิธีกาญจนาภิเษก หจช.	ร	9	ภ.2	

มท๑-ภ.	๓	มท	๑
๕๓ พ.ศ.	2๕๔๐

๕. เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
สำนักนายกรัฐมนตรี

หจภ.	นร.	๑ ๑28,๑๔๓ 289 พ.ศ.	2๕๐๑-2๕๔๑

รวม ๑๐๒ ๑๗๐,๖๔๐ ๔๖๓

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(แผ่น)
ระยะเวลา หมายเหตุ

๑. สำนักประชาสัมพันธ์	เขต	๓ หจภ.	นร	๕ 9๖ พ.ศ.	2๕๔๖	-	2๕๔๗

2. กรมธนารักษ์ หจภ.	กด	๑ ๖๔ พ.ศ.	2๕๓9	-	2๕๔๓

๓. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว หจภ.	กก	๑ 2๕๕ พ.ศ.	2๕๔๗

รายการ รหัส
ปริมาณ

(ม้วน/เฟรม)
ระยะเวลา

หมายเหตุ

๑๖.	ฟิล์มเนกาทีฟชุดโครงการพิเศษ

	 -	ฟิล์มเนกาทีฟชุดพระราชพิธีถวาย

	 พระเพลิง	พระบรมศพสมเด็จ

	 พระนางเจ้ารำไพพรรณี

	 พระบรมราชินี	ในรัชกาลที่	๗

	 -	ฟิล์มเนกาทีฟชุดพระราชพิธีถวาย

	 พระเพลิง

	 -พระบรมศพสมเด็จ

	 พระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สว.	 ๑-2๔๔/8,๕8๕	

๑-๔๕8/๑๗,๔82

พ.ศ.2๕2๗

พ.ศ.2๕๓9

รอทำบัญชี

รอทำบัญชี

๑๗.	ฟิล์มเนกาทีฟส่วนบุคคล

	 -	ร.	บุนนาค

	 -	นายตรี	อมาตยกุล

สบ.2.

สบ.๔

๑-๑๓๐

๑๓๑-๕๓๕/๑๑,๐๕๓-

2๔,๗๖๗	๑-๑,๑9๓/	

๑๑,๓๓๐

๑-๔๓๗/๑,82๗๑

พ.ศ.	2๔9๑-2๕๑๐

พ.ศ.	2๕๓8

แยกเก็บ

อัดขยายแล้ว

รอทำบัญชี

อัดขยายแล้ว

๑8.	ฟิล์มเนกาทีฟชุดบันทึกเหตุการณ์

	 -	สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

	 -	เดอะเนชั่น

-

-

๕๕,๕๗๐	เฟรม

๑,๐๖๔	ม้วน

พ.ศ.	2๕๓๐-2๕๔๔

พ.ศ.	2๕๐๓-2๕22

อัดขยายแล้ว

รอทำบัญชี

ยังไม่ได้อัดขยาย
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๕๐

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช / เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ / ภาพถ่าย - เอกสารส่วนบุคคล

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช / เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ / ภาพถ่าย - รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(ภาพ)
ระยะเวลา หมายเหตุ

๑. นายสุทัศน์		พัฒนสิงห์ หจภ.	สบ	๑ ๑,๑2๐ พ.ศ.	2๕๐๑	-	2๕๓8

2. นายสุทัศน์		พัฒนสิงห์ หจภ.	สบ	๑	ฟ	๑ 2๖,8๕9 - ฟิล์ม	/	สไลด์

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(ภาพ)
ระยะเวลา หมายเหตุ

๑. สำนักพิมพ์แว่นแก้ว หจภ.	อ	๑๔๖ ๖๑ พ.ศ.	2๔๕๗	-	2๕๕๐

2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หจภ.	กฟผ ๗2 พ.ศ.	2๕๐๗	-	2๕๔2

รวม ๑๓๓

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(แผ่น)
ระยะเวลา หมายเหตุ

๔. กรมชลประทาน หจภ.	กษ	๑ ๑,๗82 พ.ศ.	2๕๑9	-	2๕๔๔

๕. กรมชลประทาน (2)	หจภ.	กษ	๑ ๓,2๐๔ พ.ศ.	2๕28	-	2๕๔๕ จัดฯ	ครั้งที่	2

๖. กรมปศุสัตว์ หจภ.	กษ	๓ ๑,๐๕8 พ.ศ.	2๕29	-	2๕๔๔

๗. กรมพัฒนาที่ดิน หจภ.	กษ	๔ ๕,82๗ พ.ศ.	2๕๐9	-	2๕๔๖

8. กรมส่งเสริมสหกรณ์ หจภ.	กษ	๕ 2,๐๐๖ พ.ศ.	2๕๐๗	-	2๕๔8

9. กรมวิชาการเกษตร หจภ.	กษ	9 ๑,2๐๔ พ.ศ.	2๕๓๔	-	2๕๔9

๑๐. กองเกษตรสารนิเทศ	
สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หจภ.	กษ	๑๑ ๑,๔2๖ พ.ศ.	2๕29	-	2๕๔๕

๑๑. สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร หจภ.	กษ	๑2 ๗99 พ.ศ.	2๕๓๓	-	2๕๔๖

๑2. สำนักพัฒนาการปศุสัตว์
และถ่ายทอดเทคโนโลยี

หจภ.	กษ	๑๓ 9๖๔ พ.ศ.	2๕๓๐	-	2๕๔๓

๑๓. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หจภ.	กษ	๑๕ 8๐๐ พ.ศ.	2๕22	-	2๕๔๐

๑๔. กองกลาง	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หจช.	ร	9	ภ.	มท	๑ ๑,๔9๕ พ.ศ.	2๕๓9

๑๕. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด		
กระทรวงวัฒนธรรม

หจภ.	วธ	2 ๔,๓๕๓ พ.ศ.	2๕๕2

๑๖. สถาบันประสาทวิทยา หจภ.	สธ	๗ 2๔9 พ.ศ.	2๕๐๔	-	2๕๓๖

๑๗. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หจภ.	ทม	๔ ๑๐9 พ.ศ.	2๕๔๐	-	2๕๔๗

๑8. กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

หจภ.	รล	๑ ๑,2๑8 พ.ศ.	2๕๔๕

๑9. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	
สำนักพระราชวัง

หจภ.	พว	2 ๓๑8 พ.ศ.	2๔๗๐	-	2๕๕๐

2๐. ภาพจัดซื้อโดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติฯ

หจภ.	ภ ๑๔๐ พ.ศ.	2๔๗๑	-	2๕๔9

รวม ๒๗,๓๖๗
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๕๑

รายการเอกสารจดหมายเหตุท่ีเก็บรักษาในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช / เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ / แผนท่ี แผนผัง แบบแปลน - เอกสารส่วนราชการ

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(แผ่น)
ระยะเวลา หมายเหตุ

๑. สำนักการโยธา	กรุงเทพมหานคร หจภ.	กท	๑ ๑๓2 พ.ศ.	2๕๔๗	-	2๕๔9

2. สำนักสถาปัตยกรรม	กรมศิลปากร หจภ.	วธ	๑ ๑๑๓๑ พ.ศ.	2๕๓๐	-	2๕๓9

รวม ๑,๒๖๓

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในหอจดหมายเหตุแห่งชาติิส่วนภูมิภาค 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ / เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ - เอกสารส่วนราชการ

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(ม้วน)

จำนวน
ระยะเวลา หมายเหตุ

(แผ่น) (กล่อง) (ปึก)

๑. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์	เชียงใหม่ กษ	๐๖๐๑

2. งานสมโภชเชียงใหม่	๗๐๐	ปี ชม.พ.	๑

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช / เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ / โปสเตอร์ -เอกสารส่วนราชการและเอกชน

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(แผ่น)
ระยะเวลา หมายเหตุ

๑. สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ หจภ.	นร	๑๔ ๓๓๑ พ.ศ.	2๕2๖	-	2๕๕2

2. กรมศิลปากร หจภ.	วธ	๑ ๓๗๐ -

๓. โรงแรมอมารีเอเทรียม หจภ.	อ	๑๕๐ ๕22 พ.ศ.	2๕๔9	-	2๕๕๐

รวม ๑,๒๒๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช / เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ / ภาพถ่าย - เอกสารส่วนบุคคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช / เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ / ภาพถ่าย - รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(ภาพ)
ระยะเวลา หมายเหตุ

๓. นางสาวเติมทรัพย์		จามรกุล หจภ.	สบ	2 29๖ พ.ศ.	2๔8๕	-	2๕2๐

๔. นายวิจิตร		ไชยวัณณ์ หจภ.	สบ	๔ ๓๐๑ พ.ศ.	2๕๐๓	-	2๕22

๕. นายสกนธ์		ใจสมคม หจภ.	สบ	๕ 99๑ พ.ศ.	2๔๗๑	-	2๕๔9

๖. นางสาวเสาวลักษณ์		บุญลาโภ หจภ.	สบ	๖ ๓,๗82 พ.ศ.	2๕2๓	-	2๕๕2

รวม ๓๓,๓๔๙

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในหอจดหมายเหตุแห่งชาติิส่วนภูมิภาค  

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา / เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ - เอกสารส่วนราชการ 

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(ฟุต)

จำนวน
ระยะเวลา หมายเหตุ

(แผ่น) (กล่อง) (ปึก)

๑. สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยา (2)	กษ	๑ 8 พ.ศ.	2๔82	-	2๕๓๐

2. สำนักงานป่าไม้จังหวัดน่าน นน	๑.๖

P.28-64_Memorandum.indd   51 9/8/12   5:49:58 PM



๕2

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในหอจดหมายเหตุแห่งชาติิส่วนภูมิภาค 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา / เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ / ภาพถ่าย - เอกสารส่วนราชการ  

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในหอจดหมายเหตุแห่งชาติิส่วนภูมิภาค 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง / เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ - เอกสารส่วนราชการ 

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(ภาพ)
ระยะเวลา หมายเหตุ

๑. ภพย	๑ ๖9 พ.ศ.	2๔๕๕	-	2๔๖9

2. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เสด็จฯ	จังหวัดพะเยา

ภพย	2 2๔ พ.ศ.	2๕๐๑

๓. ภพย	๓ ๓๕ พ.ศ.	2๔๔9	-	2๕๑2

๔. ภพย	๔ 8๓ พ.ศ.	2๔๖9	-	2๕๑2

๕. ภพย	๕ ๓๕ พ.ศ.	2๔8๐	-	2๕๑9

๖. ภพย	๖ ๖๔ พ.ศ.	2๔๕2	-	2๕๑๕

๗. พระบรมวงศานุวงศ์	เสด็จฯ	พะเยา ภพย	๗ ๓๔ พ.ศ.	2๕๓2	-	2๕๓๖

8. สถานที่สำคัญในจังหวัดพะเยา ภพย	8 2๓ พ.ศ.	2๕๔2	-	2๕๕๐

9. ภาพเก่าจังหวัดเชียงราย - 2๕ พ.ศ.	2๔9๗	-	2๕๑9

รวม ๓๙๒

รายการ รหัส ปริมาณ
จำนวน

ระยะเวลา หมายเหตุ
(แผ่น) (กล่อง) (ปึก)

๑. กรมทางหลวงแผ่นดิน (๔)	คม	2 ๓	นิ้ว ๑๗๓ ๑ ๑๕ พ.ศ.	2๕๐8-2๕๑๖	

2. สำนักงานผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น (๑)	พง	
๑.2.๑

๓	ฟุต ๔,๖๓2 ๑๓ ๑22 พ.ศ.	2๔9๖-2๕2๕	

๓. กองกำกับการตำรวจภูธร	จังหวัดตรัง (๑)	ตร	๑.9 ๑	ฟุต	๕	นิ้ว ๑,๑๕๑ ๕ ๖๔ พ.ศ.	2๔92	-2๕๑๗	

๔. ตรวจคนเข้าเมือง	จังหวัดตรัง (๑)	ตง	๑ ๔	นิ้ว ๑๔ ๑ ๑๔ พ.ศ.	2๕๑๐-2๕๑8	

๕. กระทรวงมหาดไทย	(มณฑลภูเก็ต) (๑๐)	มท ๓2	ฟุต 2,๑89 ๕9 ๕๕๗ พ.ศ.	2๔๔๓-2๔๗๗	

๖. จังหวัดภูเก็ต	(แผนกมหาดไทย) ภก	๑.๐2 2๓	ฟุต ๑8,๕๐๗ ๖2 ๑,๔๖๑ พ.ศ.	2๔๗๖-2๔9๕	

๗. สำนักงานทรัพยากรธรณี	จังหวัดตรัง ตง	๑.2๓ ๓2	ฟุต ๔๖,22๓ ๑๐๓ 8๖8 พ.ศ.	2๔๔๖-2๕๔๐	

8. สำนักงานทรัพยากรธรณี	จังหวัดพังงา พง	๑.2๓ 2๗,๓8๐ ๖๔๖ พ.ศ.	2๔๔๗-2๕28	

9. สำนักงานทรัพยากรธรณี	จังหวัดภูเก็ต ภก	๑.2๓ ๕๕	ฟุต 8๔,๑๕๓ ๑๓๔ ๑,๓2๐ พ.ศ.	2๔๔๖-	2๕๓๖

๑๐. สำนักงานทรัพยากรธรณี	จังหวัดระนอง รน	๑.2๓ ๖๖	ฟุต 9๓,๐๑๗ ๑98 ๓,๔๕๑ พ.ศ.	2๔๔๗-	2๕๑9

๑๑. กีฬาแห่งชาติครั้งที่	29 ตง	พ	๑ ๑๐	นิ้ว ๑,2๔๗ ๓ ๑๑๕ พ.ศ.	2๕๓๖-	2๕๔๐

๑2. ประมวลภาพข่าว	พ.ศ.	2๕๔๓-2๕๕๓ - ๑,2๗๕	รายการ 29,9๕9 - - พ.ศ.	2๕๔๓-	2๕๕๓
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๕๓

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในหอจดหมายเหตุแห่งชาติิส่วนภูมิภาค 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง / เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ / แผนท่ี แผนผัง แบบแปลน - เอกสารส่วนราชการ

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในหอจดหมายเหตุแห่งชาติิส่วนภูมิภาค 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง / เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ / ภาพ - เอกสารส่วนราชการ 

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในหอจดหมายเหตุแห่งชาติิส่วนภูมิภาค 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง / เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ / ภาพ - เอกสารส่วนบุคคล 

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในหอจดหมายเหตุแห่งชาติิส่วนภูมิภาค 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง / เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย / เอกสารประมวลข่าว

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในหอจดหมายเหตุแห่งชาติิส่วนภูมิภาค 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง / เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ / โปสเตอร์ - เอกสารส่วนบุคคล 

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในหอจดหมายเหตุแห่งชาติิส่วนภูมิภาค  

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง / เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ - เอกสารส่วนบุคคล 

รายการ รหัส
จำนวน 

(รายการ)

จำนวน

(ภาพ)
ระยะเวลา หมายเหตุ

๑. แผนที่แยกจากเอกสารจังหวัดตรัง	
สำนักทรัพยากรธรณีจังหวัด

ผจ	ตง	๑.2๓.2 9๑๑ 9๑๑ พ.ศ.	2๕2๗-2๕๑๕	

2. แผนที่จังหวัดภูเก็ต	
สำนักงานทรัพยากรธรณีจังหวัด

ผ	ภก	๑.2๓ ๔๓9 ๕2๖ พ.ศ.	2๔๔๖-2๕๓๑

รายการ รหัส
จำนวน 

(รายการ)

จำนวน

(ภาพ)
ระยะเวลา หมายเหตุ

๑. การกีฬาแห่งชาติครั้งที่	29	จังหวัดตรัง ภ	ตง	พ๑ ๓๐8 2,2๓๕ พ.ศ.	2๕2๗-2๕๑๕	

รายการ รหัส
จำนวน 

(รายการ)

จำนวน

(แผ่น)
ระยะเวลา หมายเหตุ

๑. โครงการประกวดภาพถ่ายเก่า ภ	ตง	(อ)	๑ ๑๑2 ๑๑2 พ.ศ.	2๕๔9-2๕๑8	

รายการ รหัส
จำนวน

 (แผ่น)

จำนวน 

(กล่อง)
จำนวน 

(รายการ)
ระยะเวลา หมายเหตุ

๑. ประมวลข่าว	พ.ศ.	2๕๔๓-2๕๕๓ - 29,9๕9 9๐ ๑,2๗๕ พ.ศ.	2๕๔๓-2๕๕๓

รายการ รหัส
จำนวน 

(รายการ)

จำนวน

(แผ่น)
ระยะเวลา หมายเหตุ

๑. ใบประกาศงานศพ ป	ตง	(อ)	๑ 8๐9 8๐9

รายการ รหัส
ปริมาณ
(ฟุต)

จำนวน
ระยะเวลา หมายเหตุ

(แผ่น) (กล่อง) (ปึก)

๑. ช	สัจจวจี ตง	สบ	2 ๔.8	นิ้ว ๖๐๑ ๑ ๓๕ พ.ศ.	2๔98-2๕๐8 
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๕๔

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในหอจดหมายเหตุแห่งชาติิส่วนภูมิภาค

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี / เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ - เอกสารราชการ

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(ฟุต)

จำนวน
ระยะเวลา หมายเหตุ

(แผ่น) (กล่อง) (ปึก)

๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

อบ	๑.๑๐ ๕ ๔๖๗๗ ๑๔ ๑๖9 พ.ศ.	2๕๑9	-2๕๔๑

2 สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
อุบลราชธานี

อบ	๑.๓ 2 พ.ศ.	2๕๑๔	-2๕๓8

๓ สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดร้อยเอ็ด รอ	๑.๓ 2 พ.ศ.	2๕2๐	-2๕๓๕

๔ สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดยโสธร ยส	๑.๓ ๑ พ.ศ.	2๕2๐	-2๕๓๕

๕ เอกสารจังหวัดนครพนม		
แผนกมหาดไทย

นพ	๑.2 ๑8 ๑๗,๐๑๖ ๑๑๖ ๗๔๕ พ.ศ.	2๔๗2	-2๕22

๖ เอกสารจังหวัดนครพนม		
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม

(2)	นพ.	๑.2 ๑๐ ๑๓,๓89 ๖๑ ๓๖8 พ.ศ.	2๔89	-2๕2๓

๗ เอกสารจังหวัดนครพนม		
สำนักงานจังหวัดนครพนม

นพ	๑.๑ ๗ ๗,8๓2 2๑ ๑๗๗ พ.ศ.	2๔99	-2๕2๓

8 เอกสารกระทรวงมหาดไทย	
กรมตำรวจ	กองบัญชาการตำรวจ
ตระเวนชายแดน	
กองบังคับการตำรวจ	ภาค	2	
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน
ที่	2๑		สุรินทร์ 

(๑2)	มท	
๔.๑.๑.๑

๑ ๕๖2 ๓ ๑8 พ.ศ.	2๕๓๐	-2๕๓8

9 เอกสารกระทรวงคมนาคม		
กรมทางหลวง		สำนักทางหลวงที่	๗	
อุบลราชธานี

(๖)	คค	2 2๔.๗ ๓8๑๔๔ 8๗ ๑๐๗๕ พ.ศ.	2๔8๔	-2๕๔8

รวม ๖๖

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในหอจดหมายเหตุแห่งชาติิส่วนภูมิภาค

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา / เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ - เอกสารส่วนราชการ

รายการ รหัส
ปริมาณ
(ฟุต)

จำนวน
ระยะเวลา หมายเหตุ

(แผ่น) (กล่อง) (ปึก)

๑. สำนักงานปกครองจังหวัดยะลา ยล	๐๐๑๖ ๑.2 พ.ศ.	2๔๗๐-2๕2๓

2. เอกสารสำนักงานป่าไม้	จังหวัดยะลา ยล	๑.๖ ๑๑ 8๐๐๐ ๓๕ พ.ศ.	2๔๖8-2๕2๐ 

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในหอจดหมายเหตุแห่งชาติิส่วนภูมิภาค

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา / เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ - เอกสารส่วนราชการ

รายการ รหัส
ปริมาณ
(ฟุต)

จำนวน
ระยะเวลา หมายเหตุ

(แผ่น) (กล่อง) (ปึก)

๑. ที่ว่าการอำเภอพุนพิน	จังหวัดสุราษฎร์ธานี สฎ	๐๐๑๖ ๑.๖ พ.ศ.	2๔๔2-2๔๖๓ 
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๕๕

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในหอจดหมายเหตุแห่งชาติิส่วนภูมิภาค

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี / เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ / ภาพถ่าย - เอกสารส่วนราชการ 

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(ภาพ)
ระยะเวลา หมายเหตุ

๑. ภาพถ่ายกองทัพอากาศ		
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ	
กองพลบินที่	2		กองบิน	2๑		
อุบลราชธานี

ภ.	กห	๑.๑ ๗๑ พ.ศ.	2๕๓๓	-	2๕๔๖

2. ภาพถ่ายจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น

ภ.	ขก	๑.๓๓ 22๕ พ.ศ.	2๔๔9	-	2๕๔9

๓. ภาพถ่ายจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี

ภ.	อบ	๑.2 ๓๕๓ พ.ศ.	2๕๓๔	-	2๕๓9

รวม ๖๔๙

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในหอจดหมายเหตุแห่งชาติิส่วนภูมิภาค

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ สุพรรณบุรี / เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ - เอกสารส่วนราชการ

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(ฟุต)

จำนวน
ระยะเวลา หมายเหตุ

(แผ่น) (กล่อง) (ปึก)

๑. สำนักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแห่งชาติ

(8)	ศธ	๓

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในหอจดหมายเหตุแห่งชาติิส่วนภูมิภาค

หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ / เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ / 

เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในหอจดหมายเหตุแห่งชาติิส่วนภูมิภาค

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี / เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ - เอกสารส่วนราชการ 

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(ม้วน)

จำนวน
ระยะเวลา หมายเหตุ

(แผ่น) (กล่อง) (ปึก)

๑. เอกสารสำนักเลขาธิการ	

สำนักนายกรัฐมนตรี

นรม ๔๕8 พ.ศ.	2๕๑8-2๕๓๔

2 แถบบันทึกภาพ - ๑๓

๓ แถบบันทึกเสียง - 2๗ พ.ศ.	2๕29-2๕๓๐

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(ฟุต)

จำนวน
ระยะเวลา หมายเหตุ

(แผ่น) (กล่อง) (ปึก)

๑. เอกสารกระทรวงมหาดไทย	
ชุดมณฑลจันทบุรี

(๑๓)	มท	

มณฑลจันทบุรี
๑8 2๖9๓8 89 ๑๖8๔ 2๑	ก.ค.	ร.ศ.	๑2๕	

-29	ก.ค.	2๔๗๕

รวม ๑๘
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๕๖

รายการเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในหอจดหมายเหตุแห่งชาติิส่วนภูมิภาค

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี / เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ / ภาพถ่าย - เอกสารส่วนราชการ 

รายการ รหัส
ปริมาณ 

(ภาพ)
ระยะเวลา หมายเหตุ

๑. ภาพรับมอบจาก
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

ภ.	ตร.	๑.๓8 ๑๓2๖ ๓	มี.ค.	2๕2๕	-	2๐	ธ.ค.	2๕๓๑

2. ภาพรับมอบจาก
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี

ภ.	จบ.	๑.2๕ ๑๐๑๕ ธ.ค.	2๕2๖	-	๓๐	ม.ค.	2๕๓๗

๓. ภาพรับมอบจาก
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดจันทบุรี

ภ.	จบ.	๑.๔๑ ๔๐๗ 2๐	ก.ย.2๕๓๗	-	๑๗	เม.ย.	2๕๓9

๔. ภาพรับมอบจากหอสมุดแห่งชาติชลบุรี ภ	(๓)	ศธ ๑9๖๑ ๑๐	ม.ค.	2๕๓๐	-	พ.ศ.	2๕๔8

๕. ภาพรับมอบจาก
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	๓	
(จังหวัดชลบุรี)

ภ.	ชบ.	๑.๔2 28 ๓	ธ.ค.	2๕๓๗	-	๕	มิ.ย.	2๕๔๑

๖. ภาพรับมอบจากสำนักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน	จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภ.	ฉซ.	๑.๔๑ 2๔๔ ๑8	มี.ค.	-	๑2	พ.ค.	2๕๔๐

รวม ๔๙๘๑

Edmonson,	Ray.	INF 430 Audiovisual Archiving.	Australia	:	Charles	Sturt	University.	2003. 

Edmonson	Ray.		Philosophy.		CD-ROM	version.	

Harrison.		Audiovisual Archives.		CD-ROM	version.	

UNESCO.		Methods of evaluation to determine the preservation need in libraries and 

 archives : a RAMP study with guidelines.		Paris	:	UNESCO,	1988.	

___. Planning, equipping and staffing and archival preservation and conservation service :   

 a RAM study with guidelines.		Paris	:	UNESCO,	1989;	

Wilsted,	Thomas	and	William	Nolte.		Managing Archival and Manuscript Repositories. 

	 Chicago	:	SAA,	1991.	

บรรณานุกรม 
 

กรมศิลปากร.	คู่มือการดำเนินงานหอจดหมายเหตุท้องถิ่น.	กรุงเทพฯ	:

	 อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์	พับลิชชิ่ง	จำกัด,	2๕๔2.	
นัยนา	แย้มสาขา.	การจัดเก็บเอกสารที่มีคุณค่า.	เอกสารประกอบการฝึกอบรมเรื่อง	

 การดูแลรักษาเอกสาร	หนังสือ	และวัสดุพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนสวนกุหลาบ	๓๐	พ.ย.	2๕๔๖. 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.	คู่มือการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ.	กรุงเทพฯ	:

	 อมรินทร์พริ้นติ้ง	แอนด์	พับลิชชิ่ง	จำกัด,	2๕๔2.

เอกสารภาษาอังกฤษ 
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๕๗

ภาคผนวก 
 

ประมวลภาพ 

การประชุมสัมมนา เรื่อง “เอกสารจดหมายเหตุกับการเก็บรักษาที่ยั่งยืน”  

ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง 

วันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

 

 กลุ่มอนุรักษ์เอกสาร	 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ	 จัดประชุมสัมมนา	 เรื่อง  

“เอกสารจดหมายเหตกุบัการเกบ็รกัษาทีย่ัง่ยนื”	 ตามโครงการเครอืขา่ยผูป้ฏบิตังิานดา้นการ	 

เกบ็รกัษาเอกสารจดหมายเหตใุนสว่นภมูภิาค	 เมือ่วนัที ่ ๓๐ กรกฎาคม	 พทุธศกัราช 2๕๕๕	 

ณ หอ้งนคราบอลรูม ๑	 ชัน้ ๓	 โรงแรมเรอืรษัฎา	 จงัหวดัตรงั	 มวีทิยากรประกอบดว้ยนางสาว	 

พมิพพ์รรณ	 ไพบลูยห์วงัเจรญิ	 นกัภาษาโบราณ	 เชีย่วชาญ	 สำนกัหอสมดุแห่งชาต	ิ บรรยาย	 

เรื่อง “การเก็บรักษาเอกสารโบราณในท้องถิ่น”	 นางสาวนัยนา	 แย้มสาขา	 หัวหน้ากลุ่ม	 

อนุรักษ์เอกสาร	 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ	 บรรยาย	 เรื่อง “ความสำคัญของการเก็บ	 

รักษาเอกสารจดหมายเหตุในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติประเภทหนึ่ง”	 และ	 

เรื่อง “เอกสารจดหมายเหตุและเอกสารสำคัญของชาติ : การจัดเก็บรักษาและการป้องกัน	 

ภยัพบิตั”ิ	 นางจฑุาทพิย	์ องัศสุงิห	์ หวัหนา้กลุม่บรหิารเอกสาร	 สำนกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต	ิ 

บรรยายเรื่อง  “การเก็บรักษาเอกสารสำคัญและการส่งมอบเอกสารสำคัญให้กับสำนัก	 

หอจดหมายเหตแุหง่ชาต”ิ	 และนางสาวสนุทร	ี สงัขอ์ยทุธ	์ หัวหนา้หอจดหมายเหตแุหง่ชาต	ิ 

เฉลิมพระเกียรติ ฯ	 ตรัง	 บรรยาย	 เรื่อง “ประสบการณ์ในการเก็บรักษาเอกสารในท้องถิ่น	 

มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา	 ประกอบด้วยหน่วยงานราชการในจังหวัดตรัง	 องค์การปกครอง	 

สว่นทอ้งถิน่สถาบันการศึกษา	 จำนวน ๑๕๐ คน	

ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาลงทะเบียน	

นางสาวนัยนา	 แย้มสาขา	

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก	 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ	 กล่าวรายงาน	
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๕8

นางสุรีย์รัตน์	 วงศ์เสงี่ยม	 รองอธิบดีกรมศิลปากร	 กล่าวเปิดการประชุมสัมมนา ฯ	

นางสาวพิมพ์พรรณ	 ไพบูลย์หวังเจริญ	 นักภาษาโบราณ	 เชี่ยวชาญ	

มอบของที่ระลึกแด่รองอธิบดีกรมศิลปากร	

P.28-64_Memorandum.indd   58 9/8/12   5:49:59 PM



๕9

นางสาวนัยนา	 แย้มสาขา	 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ	 

บรรยาย	 เรื่อง	“ความสำคัญของการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุและเอกสารสำคัญ	 

ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ”	

ว่าที่ร้อยตรี	นพดล	รักษ์แก้ว	รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	มัธยมศึกษาเขต	๑๓											

มอบของที่ระลึกแด่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ	
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๖๐

นางจุฑาทิพย์	 อังศุสิงห์	หัวหน้ากลุ่มบริหารเอกสาร	 บรรยาย	 เรื่อง	“การเก็บรักษาและส่งมอบเอกสาร

ประวัติศาสตร์ในครอบครอง”	

นางสาวพิมพ์พรรณ	 ไพบูลย์หวังเจริญ	 นักภาษาโบราณ	 เชี่ยวชาญ	

มอบของที่ระลึกแด่นางจุฑาทิพย์	 อังศุสิงห์	
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นางสาวพิมพ์พรรณ	 ไพบูลย์หวังเจริญ	 นักภาษาโบราณ	 เชี่ยวชาญ	 

บรรยาย	 เรื่อง	“การดูแลรักษาเอกสารโบราณของท้องถิ่น”	

นางสาวนัยนา	 แย้มสาขา	 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ	

มอบของที่ระลึกแด่นางสาวพิมพ์พรรณ	 ไพบูลย์หวังเจริญ	 นักภาษาโบราณ	 เชี่ยวชาญ	

๖๑
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นางสาวนัยนา	 แย้มสาขา	 หัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์เอกสาร	 บรรยาย	 เรื่อง	“เอกสารจดหมายเหตุและ

เอกสารสำคัญของชาติ	:	การจัดเก็บรักษา	 และการป้องกันภัยพิบัติ”	

๖2

นางสาวสุนทรี	 สังข์อยุทธ์	 หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ	 ตรัง	

บรรยาย	 เรื่อง	“ประสบการณ์ในการเก็บรักษาเอกสารในท้องถิ่น”	
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๖๓

อภิปรายเรื่อง	“เอกสารจดหมายเหตุกับการเก็บรักษาที่ยั่งยืน”	 และตอบข้อซักถาม
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๖๔

ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนารับฟังการบรรยาย
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