ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ชัยนาท จํากัด
ว่ าด้ วยการเก็บรักษา ยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ์
พ.ศ. 2543
อาศัยอํานาจตามตามข้อ 65 (9) และข้อ 89 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท
จํากัด พ.ศ. 2543 และมติคณะกรรมการดําเนินการ คราวประชุมครั/งที1 7 เมื1อวันที1 4 พฤษภาคม 2543 ได้
กําหนดระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ์ ดังต่อไปนี/
ข้อ 1. ระเบียบนี/เรี ยกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วยการเก็บรักษา
ยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2543
ข้อ 2. ระเบียบนี/ให้ใช้บงั คับตั/งแต้วนั ที1 4 พฤษภาคม 2543 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติคณะกรรมการดําเนินการ ระเบียบอื1นใด ที1มีอยูก่ ่อน
วันใช้ระเบียบนี/ ซึ1งมีขอ้ กําหนดขัดแย้งกับระเบียบนี/ท/งั สิ/ น
ข้อ 4. การเก็บเอกสารในระหว่างปฏิบตั ิ คือ การเก็บเอกสารที1ปฏิบตั ิยงั ไม่เสร็ จให้อยูใ่ น
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที1ที1เกี1ยวข้องในเรื1 องนั/น
ข้อ 5. การเก็บเอกสารที1ปฏิบตั ิเสร็ จแล้ว ให้เจ้าหน้าที1ฝ่ายธุรการแยกเอกสารนั/นเป็ นเรื1 อง ๆ
เย็บเข้าเล่มหรื อเก็บเข้าแฟ้ ม พร้อมทั/งทําบัญชีหน้าเรื1 องหรื อบัญชีเรื1 องประจําแฟ้ มด้วยเอกสารใดซึ1งไม่
สามารถเก็บโดยวิธีดงั กล่าวได้ ให้มดั รวมเข้าด้วยกันเป็ นหมวดหมู่รวมไว้ในที1เดียวกันพร้อมทั/งทําบัญชีหน้า
เรื1 องประจําหมวดหมู่ เสร็ จแล้วให้ทาํ สารบาญเรื1 อง หรื อแฟ้ มหรื อหมวดหมูข่ องเอกสารนั/น ๆ ด้วย เพื1อ
ความสะดวก และรวดเร็ วในการค้นหาเป็ นสําคัญ
เมื1อทําการตรวจบัญชีประจําปี เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที1เก็บเอกสารรวบรวมเอกสารที1
ทําการตรวจบัญชีแล้วนั/นเก็บไว้ในที1อนั ปลอดภัย
ข้อ 6. ให้เจ้าหน้าที1ผเู ้ กี1ยวข้องในการปฏิบตั ิเรื1 องนั/น หรื อเจ้าหน้าที1 ที1เก็บรักษาระมัดระวัง
เอกสารให้อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อย และปลอดภัย ถ้าชํารุ ดเสี ยหายต้องรี บซ่อมให้ใช้ได้เหมือนสภาพเดิม หาก
สู ญหายต้องทําสําเนามาแทนให้ครบบริ บูรณ์เท่าที1จะทําได้
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ข้อ 7. การยืมเอกสารที1ส่งเก็บแล้ว ให้ปฏิบตั ิดงั นี/
7.1 ผูย้ มื จะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื1 องที1ยมื นั/นจะใช้ประโยชน์ในการใด
7.2 ผูย้ มื จะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที1เก็บและลงชื1อในสมุด
ทะเบียนการยืมเอกสาร และให้เจ้าหน้าที1เก็บรวบรวมหลักฐานการยืม
เรี ยงลําดับวันที1 เดือน พ.ศ. ไว้เพื1อสะดวกในการติดต่อทวงถาม
7.3 การยืมเอกสารของสหกรณ์ตอ้ งได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการ
หรื อรองประธานกรรมการ (ถ้ามี) หรื อผูจ้ ดั การ
7.4 ในกรณี ที1เอกสารซึ1งต้องเก็บเป็ นความลับ ห้ามเจ้าหน้าที1ผเู ้ กี1ยวข้องใน
การปฏิบตั ิเรื1 องนั/น หรื อเจ้าหน้าที1ผเู ้ ก็บ อนุญาตให้บุคคลภายนอกยืม
ดู หรื อคัดลอกเป็ นอันขาดเว้นแต่ผมู ้ ีอาํ นาจหน้าที1เกี1ยวข้องกับการ
ตรวจสอบหรื อเกี1ยวกับการดําเนินคดี
ข้อ 8. ตามปกติ เอกสารจะต้องเก็บไว้มีกาํ หนดไม่นอ้ ยกว่าสิ บปี ส่ วนเรื1 องที1เก็บ
ไว้ที1เห็นว่าไม่มีประโยชน์หรื อเป็ นเรื1 องธรรมดาสามัญจะเก็บไว้ไม่ถึงสิ บปี ก็ได้ โดยจําแนกเป็ น
3 ประเภท คือ
8.1 เอกสารที1มีลกั ษณะดังต่อไปนี/ ให้คงเก็บรักษาไว้ตลอดไป คือ
(ก) เอกสารที1ตอ้ งเก็บไว้เป็ นหลักฐานของสหกรณ์ตลอดไป เช่น
เรื1 องที1เกี1ยวกับการจัดตั/งสหกรณ์ ข้อบังคับ ใบสมัครเข้าเป็ น
สมาชิก ทะเบียนสมาชิก รายงานการประชุม บัญชี และ
ทะเบียน ต่างๆ หลักฐานการตรวจบัญชี รายงานกิจการประจําปี
สถิติ ต่าง ๆ ตลอดจนหลักฐานหรื อเรื1 องที1จะใช้ศึกษาค้นคว้าต่อไป
(ข) เอกสารที1เป็ นหลักฐานทางอรรถคดี หรื อสํานวนของศาล อัยการ
หรื อสํานวนของพนักงานสอบสวน
8.2 เอกสารที1เก็บไว้ไม่นอ้ ยกว่าสิ บปี คือหลักฐานทางการเงินต่าง ๆ
8.3 เอกสารที1เก็บไว้ไม่ถึงสิ บปี แต่ไม่ต1าํ กว่าห้าปี เช่นหนังสื อขอเปลี1ยน
แปลงเงินค่าหุน้ รายเดือน หนังสื อขอลาออกจากสหกรณ์ เป็ นต้น
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ข้อ 9. เมื1อสิ/ นปี ปฏิทินหนึ1ง ๆ ให้เจ้าหน้าที1ตรวจสอบเอกสารที1สมควรจะทําลาย แล้วยืน1
หนังสื อเสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการเพื1อพิจารณา เมื1อเห็นว่าควรทําลายเอกสารได้ให้ต/งั กรรมการ
ทําการคัดเลือกเอกสารและควบคุมการทําลายขึ/นอย่างน้อย 3 คน โดยมีหน้าที1ดงั ต่อไปนี/
9.1 คัดเลือกเอกสารตามระเบียบว่าเอกสารเรื1 องใดควรทําลายได้
9.2 เสนอรายงานและบัญชีรายชื1อเอกสารที1สมควรทําลายต่อคณะ
กรรมการดําเนินการเพื1ออนุมตั ิ
9.3 แสดงรายงานและบัญชีรายชื1อเอกสารที1ได้รับอนุมตั ิให้ทาํ ลายได้ และ
มอบสําเนาให้เจ้าหน้าที1เก็บเพื1อบันทึกลงในหนังสื อเก็บและบัญชี
ประจําเรื1 องหรื อประจําหมวดหมูห่ รื อประจําแฟ้ ม
9.4 ควบคุมการทําลายหรื อทําลายด้วยตนเอง การทําลายอาจใช้เครื1 องมือ
เผา หรื อวิธีอื1นใดตามเหมาะสม
9.5 เสนอรายงานผลการปฏิบตั ิให้คณะกรรมการดําเนินการทราบ และ
มอบให้เจ้าหน้าที1เก็บรายงานนั/นไว้เป็ นหลักฐานด้วย
ข้อ 10. ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี/
ประกาศ ณ วันที1 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2543

สมชาย เทศเมือง
(นายสมชาย เทศเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์จงั หวัดชัยนาท จํากัด
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดชัยนาท
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดชัยนาท ได้รับทราบระเบียบแล้ว เมื1อวันที1 6 มิถุนายน 2543

