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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูกาญจนบุรี จากัด
ว่ าด้ วย การเก็บรักษา การยืมและทาลายเอกสารของสหกรณ์
พ.ศ. 2549
**************************
เพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษา การยืม และทาลายเอกสารของสหกรณ์ให้เรี ยบร้อยและปลอดภัย
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ข้อ 79 (11) และ
ข้อ 107 คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ชุดที่ 45 ในการประชุมครั้งที่ 10 วันที่ 22
กันยายน 2549 จึงกาหนดระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และการทาลายเอกสารของ
สหกรณ์ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ว่าด้วยการเก็บรักษา
การยืมและทาลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2549 ”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ว่าด้วยการเก็บรักษา การยืมและทาลาย
เอกสารของสหกรณ์ ” ที่มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. การเก็บเอกสารในระหว่างปฏิบตั ิ คือการเก็บเอกสารที่ยงั ปฏิบตั ิไม่เสร็ จให้อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่ องนั้น
ข้อ 5. การเก็บเอกสารที่ปฏิบตั ิเสร็ จแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการแยกเอกสารนั้นเป็ นเรื่ อง ๆ
เย็บเข้าเล่มหรื อเก็บเข้าแฟ้ม พร้อมทั้งทาบัญชีหน้าเรื่ องหรื อบัญชีเรื่ องประจาแฟ้มด้วย เอกสารใดซึ่ งไม่สามารถเก็บ
โดยวิธีดงั กล่าวได้ ให้มดั รวมเข้าด้วยกันเป็ นหมวดหมู่ รวมไว้ในที่เดียวกันพร้อมทั้งทาบัญชีหน้าเรื่ องประจาหมวดหมู่
เสร็ จแล้วให้ทาสารบาญเรื่ องหรื อแฟ้มหรื อหมวดหมู่ของเอกสารนั้น ๆ ด้วย เพื่อความสะดวกและความรวดเร็ วในการ
ค้นหาเป็ นสาคัญ
เมื่อทาการตรวจบัญชีประจาปี เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่เก็บเอกสาร รวบรวมเอกสารที่
ทาการตรวจบัญชีแล้วนั้นเก็บไว้ในที่อนั ปลอดภัย
ข้อ 6. ให้เจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้องในการปฏิบตั ิเรื่ องนั้น ๆ หรื อเจ้าหน้าที่เก็บรักษาระมัดระวังเอกสาร
ให้อยูใ่ นสภาพที่เรี ยบร้อยและปลอดภัย ถ้าชารุ ดหรื อเสี ยหายต้องรี บซ่อมให้ใช้ได้เหมือนสภาพเดิม หากสู ญหายต้อง
ทาสาเนาแทนให้ครบบริ บูรณ์เท่าที่จะทาได้
ข้อ 7. การยืมหนังสื อที่ส่งเก็บแล้วให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
7.1. ผูย้ ืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่า เรื่ องที่ยืมนั้นจะใช้ประโยชน์ในการใด
7.2. ผูย้ ืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ และลงชื่อในสมุดทะเบียนยืมเอกสาร
และให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืมเรี ยงลาดับ วันที่ เดือน พ.ศ. ไว้
เพื่อสะดวกในการติดต่อทวงถาม
7.3. การยืมเอกสารของสหกรณ์ตอ้ งได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการ หรื อรองประธาน
กรรมการ หรื อผูจ้ ดั การ
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7.4. ในกรณี ที่เอกสารซึ่ งต้องเก็บเป็ นความลับ ห้ามเจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้องในการปฏิบตั ิ
เรื่ องนั้นหรื อเจ้าหน้าที่ผเู ้ ก็บอนุญาตให้บุคคลภายนอกยืมดู หรื อคัดลอกเป็ นอันขาด
เว้นแต่ผมู ้ ีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบหรื อเกี่ยวกับการดาเนินคดี
ข้อ 8. ตามปกติเอกสารจะต้องเก็บไว้มีกาหนดไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี ส่ วนเรื่ องที่เก็บไว้ที่เห็นว่า
ไม่มีประโยชน์ หรื อเป็ นเรื่ องธรรมดาสามัญจะเก็บไว้ไม่ถึง 10 ปี ก็ได้โดยจาแนกเป็ น 3 ประเภทคือ
8.1. เอกสารที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ให้คงเก็บรักษาไว้ตลอดไป คือ
8.1.1. หนังสื อที่ตอ้ งเก็บรักษาไว้เป็ นหลักฐานของสหกรณ์ตลอดไป เช่น เรื่ องที่
เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ ข้อบังคับ ใบสมัครเข้าเป็ นสมาชิก ทะเบียน
สมาชิก รายงานการประชุม บัญชี และทะเบียนต่าง ๆ หลักฐานการตรวจ
บัญชี รายงานกิจการประจาปี สถิติต่าง ๆ ตลอดจนหลักฐาน หรื อเรื่ องที่จะ
ให้ศึกษาค้นคว้าต่อไป
8.1.2. หนังสื อที่เป็ นหลักฐานทางอรรถคดี หรื อสานวนของศาลอัยการหรื อสานวน
ของพนักงานสอบสวน
8.2. เอกสารที่เก็บไว้ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี คือหลักฐานทางการเงินต่าง ๆ
8.3. เอกสารที่เก็บไว้ไม่ถึง 10 ปี แต่ไม่ต่ากว่า 5 ปี เช่น หนังสื อขอเปลี่ยนแปลงเงิน
ค่าหุน้ รายเดือน หนังสื อขอลาออกจากสหกรณ์ คาขอกูเ้ งินทุกประเภท เป็ นต้น
ข้อ 9. ในปี หนึ่ง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่สมควรจะทาลาย แล้วยื่นหนังสื อเสนอ
ประธานกรรมการหรื อรองประธานกรรมการ เมื่อผูม้ ีอานาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่าควรทาลายเอกสารได้
ให้ต้ งั กรรมการทาการคัดเลือกเอกสารและควบคุมการทาลายขึ้นอย่างน้อย 3 คน โดยมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
9.1. คัดเลือกเอกสารตามระเบียบว่า เอกสารเรื่ องใดควรทาลายได้
9.2. เสนอรายงานและบัญชีรายชื่อเอกสารที่สมควรทาลายต่อประธานกรรมการหรื อ
รองประธานกรรมการ เพื่ออนุมตั ิ
9.3. แสดงรายงานและบัญชีรายชื่อเอกสารที่ได้รับอนุมตั ิให้ทาลายได้และมอบสาเนาให้
เจ้าหน้าที่เก็บเพื่อบันทึกในหนังสื อเก็บ และบัญชีประจาเรื่ อง หรื อประจาหมวดหมู่
หรื อประจาแฟ้ม
9.4. ควบคุมการทาลายหรื อทาลายด้วยตนเอง การทาลายอาจใช้เครื่ องมือเผา หรื อวิธี
อื่นใดตามความเหมาะสม
9.5. ให้เสนอรายงานผลการปฏิบตั ิให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธาน
มอบให้เจ้าหน้าที่เก็บรายงานนั้นไว้เป็ นหลักฐานด้วย
ข้อ 10. ให้ประธานกรรมการดาเนินการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบ
ประกาศไว้ ณ วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2549

( นายวิรัช พฤฑฒิกลุ )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาญจนบุรี จากัด

