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พระราชบัญญัติ
จดหมายเหตุแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๖

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นปีที่ ๖๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยจดหมายเหตุแห่งชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“เอกสาร” หมายความว่า กระดาษหรือวัตถุที่ทําให้ปรากฏความหมาย ในรูปแบบอักษร สัญลักษณ์
ภาพ หรือเสียง และให้หมายความรวมถึงการบันทึกบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออื่นใดด้วย
“เอกสารจดหมายเหตุ” หมายความว่า เอกสารที่ส้นิ กระแสการใช้งานและได้รับการประเมินคุณค่า
ควรแก่การเก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์ของชาติ และเพื่อประโยชน์
ในการศึกษา การค้นคว้า หรือการวิจัย ซึ่งกรมศิลปากรได้จัดทําทะเบียนไว้เป็นเอกสารจดหมายเหตุ
“เอกสารราชการ” หมายความว่า เอกสารที่หน่วยงานของรัฐหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
จัดทําขึ้นหรือได้รับมาในการกระทําตามหน้าที่
“เอกสารส่วนบุคคล” หมายความว่า เอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หน่ว ยงานสังกัดรัฐสภา ศาล
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมศิลปากร
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่เอกสารที่เป็นโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมาย
ว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ และให้มีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
เอกสารจดหมายเหตุ
มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ ให้กรมศิลปากรมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ประเมินคุณค่าเอกสารและจัดทําทะเบียนเอกสารจดหมายเหตุ
(๒) ให้คําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐในการจัดทํารายการหรือตารางการเก็บรักษาเอกสารราชการ
(๓) จัดทําคู่มือทางวิชาการและการบริหารงานด้านเอกสารจดหมายเหตุเพื่อสนับสนุนการเก็บรักษา
เอกสารที่มีคุณค่า
(๔) พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและการให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ โดยในการให้บริการ
ให้คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของคนพิการและผู้ด้อยโอกาสด้วย
มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ ให้หน่ วยงานของรัฐเก็ บรักษา
เอกสารราชการในการปฏิบัติงานหรือที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ เพื่อส่งมอบให้แก่กรมศิลปากรต่อไป
(๑) มีคุณค่าตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น
(๒) มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
(๓) มีคุณค่าเพื่อการศึกษา การค้นคว้า หรือการวิจัย
การเก็บรักษาเอกสารราชการตามวรรคหนึ่ง ให้หน่ว ยงานของรัฐจั ด ทํารายการหรือตาราง
การเก็บรักษาเอกสารราชการซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ประเภทและหมวดหมู่ของเอกสาร ระยะเวลา
การเก็บรักษาเอกสาร วิธีการเก็บรักษาเอกสาร และการส่งมอบรายการหรือตารางการเก็บรักษาเอกสารราชการ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๘ ในระหว่างการเก็บรักษาเอกสารราชการตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในมาตรา ๗
ให้หน่วยงานของรัฐดูแลรักษาเอกสารไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้
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ในระหว่างการเก็บรักษาเอกสารราชการตามวรรคหนึ่ง หน่วยงานของรัฐอาจทําความตกลงกับ
กรมศิลปากรเพื่อส่งมอบเอกสารราชการนั้นแก่กรมศิลปากรก่อนครบกําหนดระยะเวลาก็ได้
เมื่อหน่ว ยงานของรัฐเก็ บรักษาเอกสารราชการครบกํ าหนดระยะเวลาตามมาตรา ๗ แล้ ว
ให้ส่ง มอบเอกสารราชการแก่กรมศิลปากร เว้น แต่ได้ส่งมอบให้แก่หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กําหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ในการนี้ ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้กรมศิลปากรทราบด้วย
มาตรา ๙ เมื่ อ กรมศิ ล ปากรได้ รั บ มอบเอกสารราชการจากหน่ ว ยงานของรั ฐ และได้ มี
การประเมิ น แล้ วว่ าเอกสารนั้ นมี คุ ณ ค่ าตามมาตรา ๗ ให้ จั ดทํ าทะเบี ย นไว้ เป็ น เอกสารจดหมายเหตุ
เพื่อเก็บรักษาและอนุรักษ์ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีความจําเป็นต้องเก็บรักษาเอกสารราชการที่มีการจัดทําทะเบียนเป็นเอกสาร
จดหมายเหตุ ให้ทําความตกลงกับกรมศิลปากรเพื่อเก็บรักษาและอนุรักษ์ที่หน่วยงานของรัฐตลอดไปหรือ
ตามระยะเวลาที่ตกลงกัน
เอกสารราชการตามวรรคหนึ่งที่ไม่มีคุณค่าเป็นเอกสารจดหมายเหตุ ให้กรมศิลปากรดําเนินการ
ทําลายต่อไป
มาตรา ๑๐ เมื่อปรากฏแก่กรมศิลปากรว่าเอกสารส่วนบุคคลซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์หรืออยู่ในความ
ครอบครองของบุคคล อาจมีคุณ ค่ าเป็น เอกสารจดหมายเหตุ ให้ กรมศิลปากรขอเข้าตรวจสอบและ
ประเมินคุณค่าของเอกสารนั้นเท่าที่จําเป็น และไม่ทําให้เกิดความเสียหายแก่เอกสารนั้น และคํานึงถึง
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่มีกฎหมายกําหนด
เอกสารตามวรรคหนึ่งที่มีคุณค่าเป็นเอกสารจดหมายเหตุ อธิบดีอาจทําความตกลงกับเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองเพื่อนํามาเก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติก็ได้
มาตรา ๑๑ เมื่อกรมศิลปากรได้รับมอบเอกสารส่วนบุคคลจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองแล้ว
ให้กรมศิลปากรจัดทําทะเบียนไว้เป็นเอกสารจดหมายเหตุ เพื่อเก็บรักษาและอนุรักษ์ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ส่งมอบเอกสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๑๐ เพื่อนํามาเก็บรักษา
และอนุรักษ์ไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ให้กรมศิลปากรขอทําสําเนาและบันทึกรายละเอียดของเอกสาร
ส่วนบุคคลไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกําหนด
หมวด ๒
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
มาตรา ๑๒ ให้หอจดหมายเหตุแ ห่งชาติเป็นที่เก็บรักษา อนุรักษ์ และให้บริการการศึกษา
การค้นคว้า หรือการวิจัยเอกสารจดหมายเหตุ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้เป็นส่วนราชการสังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
มาตรา ๑๓ หอจดหมายเหตุแห่งชาติมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เก็บรักษาและอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ
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(๒) ติดตาม รวบรวม หรือรับมอบเอกสารจดหมายเหตุจากหน่วยงานของรัฐ
(๓) จัดหา ซื้อ หรือรับบริจาคเอกสารที่มีคุณค่าเป็นเอกสารจดหมายเหตุจากเอกชน
(๔) จัดหมวดหมู่และจัดทําเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ
(๕) จดบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี
(๖) รวบรวมเอกสารเหตุการณ์สําคัญของชาติ
(๗) จัดทําบันทึกประวัติศาสตร์บอกเล่าโดยพิจารณาให้ครอบคลุมข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
(๘) ให้บริการการศึกษา การค้นคว้า หรือการวิจัยเอกสารจดหมายเหตุ
(๙) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดให้มีสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ นิทรรศการ และกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ
(๑๐) สนับสนุนด้านวิชาการแก่หอจดหมายเหตุของหน่วยงานของรัฐ หอจดหมายเหตุท้องถิ่น
และหอจดหมายเหตุเอกชน
(๑๑) ดําเนินการอื่นตามที่อธิบดีมอบหมาย
มาตรา ๑๔ เมื่อเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติแล้ว ผู้ใดจะนําออกจาก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติมิได้ เว้นแต่การนําออกแสดง ณ ที่ใด ๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อซ่อมแซม หรือด้วย
เหตุจําเป็นอื่นใด ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๑๕ ให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดเอกสารจดหมายเหตุไว้เพื่อให้บริการแก่ประชาชน
ในการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย หรือการทําสําเนา ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารจดหมายเหตุ
ให้อยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
การให้บริการการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย หรือการทําสําเนาเอกสารจดหมายเหตุและ
การเรียกเก็บค่าบริการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๑๖ การผลิตหรือทําซ้ําเอกสารจดหมายเหตุไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
หมวด ๓
การคุ้มครองเอกสารจดหมายเหตุ
มาตรา ๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดแก้ไขหรือดัดแปลงเอกสารจดหมายเหตุ
มาตรา ๑๘ ห้ามมิให้ผู้ใดซ่อมแซมเอกสารจดหมายเหตุ เว้นแต่จะเป็นการซ่อมแซมโดยกรมศิลปากร
หรือโดยได้รับอนุญาตจากอธิบดี
มาตรา ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ใดเอาไป ทําลาย ทําให้เสียหาย หรือทําให้เสื่อมค่าซึ่งเอกสารจดหมายเหตุ
มาตรา ๒๐ ห้ามมิ ให้ผู้ ใดส่ งหรื อนํา เอกสารจดหมายเหตุอ อกนอกราชอาณาจักร เว้น แต่
จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
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มาตรา ๒๑ ห้ามมิให้ผู้ใดซื้อ ขาย แลกเปลีย่ น จําหน่าย หรือรับไว้ด้วยประการใดซึ่งเอกสาร
จดหมายเหตุ
มาตรา ๒๒ ห้ามมิใ ห้ผู้ ใดทํ าปลอมเอกสารขึ้น ทั้ งฉบับ หรือ แต่ ส่ว นหนึ่ งส่ ว นใดเพื่อ ให้ ผู้อื่ น
หลงเชื่อว่าเป็นเอกสารจดหมายเหตุที่แท้จริง
มาตรา ๒๓ สําเนาของเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เมื่อมีการรับรองความถูกต้องโดยอธิบดี ให้ใช้รับฟังเป็นพยานเอกสารในศาลแทนต้นฉบับได้
หมวด ๔
กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ
มาตรา ๒๔ ให้จัด ตั้งกองทุน ขึ้ น กองทุน หนึ่งเรี ย กว่ า “กองทุน ส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ”
ในกรมศิลปากร เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายสําหรับกิจการด้านเอกสารจดหมายเหตุ ประกอบด้วย
เงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าบริการที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี
(๓) เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
(๔) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
(๕) รายได้อื่น
มาตรา ๒๕ ให้มีค ณะกรรมการกองทุน ส่งเสริม งานจดหมายเหตุค ณะหนึ่ ง ประกอบด้ว ย
อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานกรรมการ รองอธิบดีกรมศิลปากรที่อธิบดีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสํานักงบประมาณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
เป็นกรรมการ และให้ผู้อํานวยการสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการ
ในสังกัดกรมศิลปากรไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้กรรมการตามวรรคหนึ่งคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ
ด้านประวัติศาสตร์ หรือด้านจดหมายเหตุ อีกไม่เกินห้าคนร่วมเป็นกรรมการ
วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการประชุมของ
คณะกรรมการกองทุนให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๖ คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารจัดการกองทุน
(๒) ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดําเนินการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
(๓) วางระเบีย บเกี่ย วกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน กองทุนและการจัด หา
ผลประโยชน์ของเงินกองทุน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
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(๔) วางระเบี ย บเกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการให้ เ งิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น แก่
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
(๕) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อรัฐมนตรี
มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุวางและถือไว้ซึ่งระบบการบัญชี
ที่เหมาะสมแก่กิจการแยกตามประเภทงานส่วนที่สําคัญ มีสมุดบัญชีรายการรับและจ่ายเงิน สินทรัพย์และหนี้สิน
ที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความจริงและตามที่ควร ตามประเภทงานพร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของ
รายการนั้น ๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจํา
มาตรา ๒๘ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี แล้วทํารายงาน
ผลการสอบบัญชีเสนอต่อรัฐมนตรี
หมวด ๕
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๒๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๓๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
มาตรา ๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เอกสารจดหมายเหตุเป็นข้อมูลที่แสดง
และอธิบายถึงข้อเท็จจริง รวมทั้งความเป็นมาที่เกิดขึ้นในอดีต การเก็บรักษาและอนุรักษ์เอกสารดังกล่าวไว้ให้มี
สภาพสมบูรณ์หรือเกิดความชํารุดเสียหายน้อยที่สดุ เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติ
จึงมีความสําคัญ สมควรกําหนดให้มีระบบการเก็บรักษา อนุรักษ์ และการคุ้มครองเอกสารจดหมายเหตุ ตลอดจน
ให้มีหอจดหมายเหตุแห่งชาติเพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษา อนุรักษ์ และให้บริการแก่ประชาชนในการศึกษา การค้นคว้า
หรือการวิจัยเอกสารจดหมายเหตุ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

