ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
ว่าด้วย การเก็บรักษา ยืมและทาลายเอกสารของสหกรณ์
พ.ศ. 2551
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา
ยืมและทาลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2544 เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของสหกรณ์ฯ
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ข้อ 63 (9) และ
ข้อ 86 (11) และทีป่ ระชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 48 ครัง้ ที่ 2/2551 วันศุกร์ที่ 22
กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้กาหนดระเบียบว่าด้วย การเก็บรักษา ยืมและทาลายเอกสาร
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2551 ซึ่งกาหนดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ว่าด้วยการเก็บ
รักษายืมและทาลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2551”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนั ถัดวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ว่าด้วย การเก็บรักษา การ
ยืมและการทาลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2544 ซึ่งกาหนดไว้เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2544
และบรรดาระเบียบ คาสั่งใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือขัดแย้งในข้อกาหนด
ในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. การเก็บรักษาในระหว่างปฏิบตั ิ คือการเก็บเอกสารที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จ ให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ทีเ่ กี่ยวข้องในเรื่องนั้น
ข้อ 5. การเก็บเอกสารทีป่ ฏิบัติเสร็จแล้วให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบแยกเอกสารนั้นเป็นเรื่อง ๆ
เย็บเข้าเล่มหรือเก็บเข้าแฟ้ม พร้อมทัง้ ทาบัญชีหน้าเรื่อง หรือบัญชีเรือ่ งประจาแฟ้มด้วย เอกสารใดซึ่ง
ไม่สามารถเก็บโดยวิธดี ังกล่าวได้ ให้มดั รวมเข้าด้วยกันเป็นหมวดหมู่ รวมไว้ในที่เดียวกัน พร้อมทั้งทา
บัญชีหน้าเรื่องประจาหมวดหมู่ เสร็จแล้วให้ทาสารบัญเรื่องหรือแฟ้มหมวดหมูข่ องเอกสารนั้น ๆ ด้วย
เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการค้นหาเป็นสาคัญ
เมื่อทาการตรวจบัญชีประจาปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่เก็บเอกสารรวบรวมเอกสารทีท่ า
การตรวจบัญชีแล้วนัน้ เก็บไว้ในที่อันปลอดภัย
ข้อ 6. ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติเรื่องนั้น ๆ หรือเจ้าหน้าที่ ที่เก็บรักษาระมัดระวัง
เอกสารให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยและปลอดภัย ถ้าชารุดเสียหายต้องรีบซ่อมให้ใช้ได้เหมือนสภาพเดิม
หากสูญหายต้องทาสาเนามาแทนให้ครบบริบูรณ์เท่าที่จะทาได้
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ข้อ 7. การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ให้ปฏิบตั ดิ ังนี้
7.1 ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่า เรือ่ งที่ยืมนั้นจะใช้ประโยชน์ในการใด
7.2 ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บ และลงชื่อในสมุดทะเบียน
ยืมเอกสารและให้เจ้าหน้าทีเ่ ก็บรวบรวมหลักฐานการยืมเรียงลาดับ วันที่ เดือน พ.ศ. ไว้เพื่อสะดวกใน
การติดต่อทวงถาม
7.3 การยืมเอกสารของสหกรณ์ต้องได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการ หรือ
รองประธานกรรมการ(ถ้ามี) หรือผู้จัดการ
7.4 ในกรณีทเี่ อกสารซึง่ ต้องเก็บเป็นความลับ ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิ
เรื่องนั้น หรือเจ้าหน้าที่ผเู้ ก็บอนุญาตให้บุคคลภายนอกยืมดู หรือคัดลอกเป็นอันขาด เว้นแต่ผู้มีอานาจ
หน้าทีเ่ กี่ยวข้องกับการตรวจสอบ หรือเกี่ยวข้องกับการดาเนินคดี
ข้อ 8. ตามปกติเอกสารจะต้องเก็บไว้มกี าหนดไม่น้อยกว่าสิบปี ส่วนเรื่องที่เก็บไว้ทเี่ ห็นว่า
ไม่มีประโยชน์ หรือเป็นเรื่องธรรมดาสามัญจะเก็บไว้ไม่ถึงสิบปีก็ได้ โดยจาแนกเป็น 3 ประเภทคือ
8.1 เอกสารที่เก็บรักษาไว้ตลอดไป คือ
8.1.1 เอกสารทีต่ ้องเก็บไว้เป็นหลักฐานของสหกรณ์ตลอดไป เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับ
การจัดตั้งสหกรณ์ ข้อบังคับ ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ทะเบียนสมาชิก รายงานการประชุม บัญชีและ
ทะเบียนต่าง ๆ หลักฐานการตรวจบัญชี รายงานกิจการประจาปี สถิติต่าง ๆ ตลอดจนหลักฐาน
หรือเรื่องที่จะใช้ศึกษาค้นคว้าต่อไป
8.1.2 เอกสารที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี หรือสานวนของศาล อัยการหรือ
สานวนของพนักงานสอบสวน
8.2 เอกสารที่ให้เก็บไว้ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี คือ หลักฐานทางการเงิน
8.3 เอกสารที่เกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิกได้แก่คาขอกู้และหนังสือกูเ้ งินประเภท
ต่างๆ โดยเอกสารที่จะทาลายดังกล่าวต้องผ่านการเก็บรักษาหลังจากที่สมาชิกได้ชาระหนี้เสร็จสิน้ แล้ว
ดังนี้
8.3.1 เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน ให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
8.3.2 เงินกู้สามัญและเงินกูพ้ ิเศษ ให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี
8.4 เอกสารหนังสือคาร้องขอเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ของสมาชิกให้เก็บไว้ไม่นอ้ ย
กว่า 1 ปี
ข้อ 9. ในปีหนึ่ง ๆ ให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเอกสารที่สมควรจะทาลายแล้วยื่นหนังสือถึง
ประธานกรรมการดาเนินการ รองประธานกรรมการดาเนินการ หรือเหรัญญิก เมือ่ ผู้มีอานาจดังกล่าว
พิจารณาเห็นว่าควรทาลายเอกสารได้ ให้ตั้งกรรมการทาการคัดเลือกเอกสารและควบคุมการทาลายขึน้
อย่างน้อย 3 คน โดยมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
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9.1 คัดเลือกเอกสารตามระเบียบ ว่าเอกสารเรื่องใดควรทาลายได้
9.2 เสนอรายงานและบัญชีรายชื่อเอกสารที่สมควรทาลายต่อประธานกรรมการ หรือ
รองประธานกรรมการ(ถ้ามี) เพื่ออนุมัติ
9.3 แสดงรายงาน และบัญชีรายชื่อเอกสารที่ได้รบั อนุมัติให้ทาลายได้ และมอบสาเนา
ให้เจ้าหน้าที่เก็บเพื่อบันทึกในหนังสือเก็บ และบัญชีประจาเรื่อง หรือประจาหมวดหมู่ หรือประจาแฟ้ม
9.4 ควบคุมการทาลายหรือทาลายด้วยตนเอง การทาลายอาจใช้เครือ่ งมือเผาหรือวิธี
อื่นใดตามความเหมาะสม
9.5 เสนอรายงานผลการปฏิบตั ใิ ห้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ
(ถ้ามี) และมอบให้เจ้าหน้าที่เก็บรายงานนัน้ ไว้เป็นหลักฐานด้วย
ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ เป็นผู้รกั ษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
วิศิษฐ์ ศรีนุช
(นายวิศิษฐ์ ศรีนุช)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
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