ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
ว่ำด้วย กำรเก็บรักษำ ยืม และกำรทำลำยเอกสำรสหกรณ์ พ.ศ.2550
-----------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ข้อ 75(9) และ
ข้อ 96(10) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 49 ครัง้ ที่ 5 เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2550 ได้
กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทาลายเอกสารสหกรณ์
พ.ศ. 2550 ไว้ดงั นี้
หมวด 1
ข้อกำหนดทั ่วไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วยการ
เก็บรักษา ยืม และการทาลายเอกสารสหกรณ์ พ.ศ. 2550"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม
และการทาลายเอกสารสหกรณ์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิม่ เติมทุกฉบับ รวมทัง้ ประกาศ คาสั ่ง มติ
คณะกรรมการดาเนินการ หรือระเบียบอื่นใดซึง่ ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูกาแพงเพชร จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาแพงเพชร จากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“เจ้าหน้าที”่ หมายถึง เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั ่วไป” หมายถึง เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาแพงเพชร จากัด ซึง่ ได้รบั มอบหมายให้ทาหน้าทีง่ านสารบรรณ
หมวด 2
กำรเก็บรักษำ
ข้อ 5 การเก็บเอกสารในระหว่างปฏิบตั ิ คือการเก็บเอกสารทีป่ ฏิบตั ยิ งั ไม่เสร็จให้อยูใ่ น
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องในเรื่องนัน้
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ข้อ 6 การเก็บเอกสารทีป่ ฏิบตั เิ สร็จแล้ว คือการเก็บเอกสารทีป่ ฏิบตั เิ สร็จเรียบร้อยแล้ว
และไม่มอี ะไรทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ่อไปอีก ให้เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั ่วไป แยกเอกสารนัน้ เป็นเรื่องๆ เย็บเข้าเล่ม
หรือเก็บเข้าแฟ้ม พร้อมทัง้ ทาบัญชีหน้าเรื่อง หรือทาบัญชีเรื่องประจาแฟ้มด้วย เอกสารใดซึง่ ไม่สามารถ
เก็บโดยวิธดี งั กล่าวได้ให้มดั รวมเข้าด้วยกันเป็นหมวดหมูร่ วมไว้ในทีเ่ ดียวกัน พร้อมทัง้ ทาบัญชีหน้าเรื่อง
ประจาหมวดหมู่ เสร็จแล้วให้ทาสารบัญเรื่องหรือแฟ้มหมวดหมู่ของเอกสารนัน้ ๆ ด้วย เพื่อความสะดวก
และความรวดเร็วในการค้นหาเป็นสาคัญ
เมื่อทาการตรวจบัญชีประจาปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั ่วไปรวบรวม
เอกสารทีท่ าการตรวจบัญชีแล้วนัน้ เก็บไว้ในทีอ่ นั ปลอดภัย
ข้อ 7 การเก็บเอกสารให้ปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
(1) เอกสารทีม่ ลี กั ษณะดังต่อไปนี้ ให้คงเก็บรักษาไว้ตลอดไป คือ
ก. เอกสารทีต่ อ้ งเก็บไว้เป็นหลักฐานของสหกรณ์ตลอดไป เช่น
เรื่องเกีย่ วกับการจัดตัง้ สหกรณ์ ข้อบังคับ ทะเบียนสมาชิก รายงาน การประชุมหลักฐานการตรวจบัญชี
รายงานกิจการประจาปี สถิตติ ่าง ๆ ตลอดจนหลักฐานหรือเรื่องทีจ่ ะใช้ศกึ ษาค้นคว้าต่อไป
ข. เอกสารทีเ่ ป็นหลักฐานทางอรรถคดี หรือสานวนของศาล อัยการ หรือ
สานวนของพนักงานสอบสวน
(2) เอกสารทีเ่ ก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วนั ทีผ่ สู้ อบบัญชีแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินประจาปี เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและอืน่ ๆ คือ บัญชี และทะเบียนต่าง ๆ เอกสาร
ประกอบการลงบัญชี และสมุดบัญชีต่าง ๆ
(3) เอกสารทีเ่ ก็บไว้ไม่ถงึ 5 ปี แต่ไม่ต่ากว่า 3 ปี คือ หนังสือขอเปลีย่ นแปลง
เงินค่าหุน้ รายเดือน ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก หนังสือขอลาออกจากสหกรณ์
(4) คาขอและหนังสือกูเ้ งินสามัญ และเงินกูพ้ เิ ศษให้เก็บรักษาไว้ 3 ปี นับจากวันที่
สมาชิกได้ชาระหนี้เสร็จสิน้ แล้ว และต้องผ่านการตรวจสอบบัญชีประจาปีจากผูส้ อบบัญชีก่อนแล้วให้ทาลายได้
(5) คาขอและหนังสือกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน ให้เก็บรักษาไว้ 1 ปี นับจากวันทีส่ มาชิก
ได้ชาระหนี้เสร็จสิน้ แล้ว และต้องผ่านการตรวจสอบบัญชีประจาปีจากผูส้ อบบัญชีก่อน แล้วให้ทาลายได้
(6) เอกสารอื่น ๆ นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ตาม ข้อ 7(1)-(5) ให้เก็บไว้ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 8 การรักษาเอกสาร ให้เจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องในการปฏิบตั เิ รื่องนัน้ ๆ หรือเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั ่วไป ระมัดระวังเอกสารให้อยูใ่ นสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย และใช้การได้ทุกโอกาส หากชารุดเสียหาย
ต้องรีบซ่อมให้ใช้การได้เหมือนเดิม หากสูญหายต้องทาสาเนามาแทนให้ครบบริบรู ณ์เท่าทีจ่ ะทาได้ หรือ
จัดทาเอกสารฉบับแทนขึน้ ใหม่ โดยให้มสี าระสาคัญใกล้เคียงกับฉบับตัวจริงทีส่ ุด และให้ประธานกรรมการ
หรือผูม้ อี านาจทาการแทนรับรองความถูกต้อง
ถ้าเอกสารทีส่ ญ
ู หายเป็นเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือเอกสารสาคัญทีเ่ ป็นการแสดงเอกสารสิทธิ
ก็ให้ดาเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน
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หมวด 3
กำรยืม
ข้อ 9 การยืมเอกสารทีส่ ่งเก็บแล้ว ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
(1) ผูย้ มื จะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องทีย่ มื นัน้ จะนาไปใช้เพื่อการใด
(2) ผูย้ มื ต้องทาบันทึกการยืมตามแบบทีส่ หกรณ์กาหนด พร้อมลงชื่อในสมุด
ทะเบียนการยืม และให้เจ้าหน้าทีร่ วบรวมบันทึกการยืมเรียงลาดับวัน เดือน ปี ไว้ เพื่อสะดวกในการติดตามทวงถาม
(3) การยืมเอกสารของสหกรณ์ตอ้ งได้รบั อนุญาตจากประธานกรรมการ หรือผูจ้ ดั การ
ข้อ 10 ในกรณีทเ่ี อกสารซึง่ ต้องเก็บเป็นความลับ ห้ามเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องในการปฏิบตั ิ
เรื่องนัน้ หรือเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั ่วไป อนุญาตให้บุคคลภายนอกยืมดูหรือคัดลอกเป็นอันขาด เว้นแต่
ผูม้ อี านาจหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ หรือเกีย่ วกับการดาเนินคดี
หมวด 4
กำรทำลำย
ข้อ 11 ภายใน 60 วันหลังวันสิน้ ปีทางบัญชี ให้เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั ่วไปสารวจ
เอกสารทีค่ รบกาหนดอายุการเก็บในปีนนั ้ แล้วจัดทาบัญชีเอกสารขอทาลายเสนอ ประธานกรรมการ
เพื่อพิจารณาแต่งตังคณะกรรมการไม่
้
น้อยกว่า 3 คน ตรวจสอบเอกสารทีจ่ ะทาลาย และนาเสนอทีป่ ระชุม
คณะกรรมการดาเนินการเพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ทาลาย โดยมีหน้าที่ ดังนี้
(1) พิจารณาเอกสารทีจ่ ะขอทาลายตามบัญชีเอกสารขอทาลาย
(2) เสนอรายงานบัญชีเอกสารทีส่ มควรทาลายต่อคณะกรรมการดาเนินการเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
(3) แสดงรายงานบัญชีเอกสารทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ทาลายได้ และมอบสาเนาให้
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั ่วไปเพื่อบันทึกในหนังสือเก็บ และบัญชีประจาเรื่อง หรือประจาหมวดหมู่ หรือประจาแฟ้ม
(4) ควบคุมการทาลาย หรือทาลายด้วยตัวเอง โดยเครื่องทาลายเอกสาร หรือเผา
หรือขายโดยย่อยไม่ให้อ่านออกเป็นเรื่องได้ ส่วนเงินทีข่ ายได้ให้นาเข้าเป็นเงินรายได้ของสหกรณ์
(5) เสนอรายงานผลการทาลายให้คณะกรรมการดาเนินการทราบ และมอบให้
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั ่วไปเก็บรายงานนัน้ ไว้เป็นหลักฐานด้วย
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกำศ ณ วันที่ 19 เมษำยน พ.ศ. 2550
สมเกียรติ บุญรอด
(นำยสมเกียรติ บุญรอด)
ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
หมำยเหตุ ความในข้อ 7 ได้แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการชุดที่ 54 ครังที
้ ่5
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 บังคับใช้ตงแต่
ั ้ วันที่ 16 มีนาคม 2555
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