ระเบียบสหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฏรธานี จํากัด
วาดวยการเก็บรักษา การยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ
พ.ศ. 2549
**********
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฏรธานี จํากัด พ.ศ. 2548 ขอ 71(7) และ
ขอ 94 (8)ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 9/2549 เมือ่ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2549 จึงกําหนดระเบียบวา
ดวยการเก็บรักษา การยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ ไวดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบวาดวยการเก็บรักษา การยืมและการทําลายเอกสารของสหกรณ พ.ศ. 2549"
ขอ 2 ระเบียบนีใ้ หใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 บรรดาระเบียบและคําสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
"สหกรณ" หมายถึง สหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฏรธานี จํากัด
"คณะกรรมการดําเนินการ" หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฏรธานี
จํากัด
"ประธานกรรมการดําเนินการ" หมายถึง
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจ
สุราษฏรธานี จํากัด
"รองประธานกรรมการ"
หมายถึง รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจ
สุราษฏรธานี จํากัด
"ผูจัดการ"หมายถึงผูจัดการสหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฏรธานี จํากัด
"เจาหนาที่" หมายถึง เจาหนาทีส่ หกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฏรธานีหรือที่เรียกชือ่ อยางอื่น ซึ่งรับ
เงินเดือนหรือคาจางประจําจากสหกรณ
“เอกสาร” หมายถึง กระดาษหรือวัตถุอนื่ ใดซึ่งไดทาํ ใหปรากฏความหมายดวยตัวอักษร ตัวเลข ผัง
หรือแผนแบบอยางอื่น จะเปนโดยวิธีพิมพ ถายภาพ หรือวิธีอนื่ อันเปนหลักฐานแหงความหมายนั้น
ขอ 5 ใหจําแนกการเก็บเอกสารเปนสองระบบ คือ
5.1 จําแนกตามหัวขอเรื่อง เชน การจําแนกเอกสารเปนหัวขอใหญตามหนาที่ความรับผิดชอบของ
หนวยงานนั้น
5.2 จําแนกตามรายชื่อบุคคลที่เกีย่ วของ
ขอ 6 การจําแนกตามหัวขอเรื่องนั้น ใหแบงออกเปนหมวดตามความเหมาะสม และเมื่อไดจัดแบงเปนหมวด
แลวใหจัดทําคูมือการเก็บรักษา
ขอ 7 การเก็บเอกสารในระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บเอกสารที่ปฏิบตั ิยังไมเสร็จ ใหอยูในความรับผิดชอบของ
เจาหนาที่ ที่เกี่ยวของในเรื่องนั้น

ขอ 8 การเก็บเอกสารที่ปฏิบัติเสร็จแลว ใหเจาหนาที่ฝายธุรการแยกเอกสารนั้นเปนเรื่อง ๆ เย็บเขาเลมหรือเก็บ
เขาแฟมพรอมทั้งทําบัญชีหนาเรื่องหรือบัญชีประจําแฟมดวยเอกสารใดซึ่งไมสามารถเก็บโดยวิธีดังกลาวได ใหมัดรวมเขา
ดวยกันเปนหมวดหมูรวมไวในที่เดียวกัน พรอมทั้งทําบัญชีหนาเรือ่ งประจําหมวดหมู เสร็จแลวใหทําสารบัญเรื่องหรือแฟม
หรือหมวดหมูของเอกสารนั้น ๆ ดวย เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการคนหาเปนสําคัญ เมื่อทําการตรวจบัญชี
ประจําปเสร็จเรียบรอยแลว ใหพนักงานเก็บเอกสารรวบรวมเอกสารที่ทําการตรวจสอบบัญชีแลวนัน้
เก็บไวในทีอ่ ัน
ปลอดภัย
ขอ 9 ใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในการปฏิบัติเรื่องนัน้ ๆ หรือเจาหนาที่ที่เก็บรักษาระมัดระวังเอกสารใหอยูใน
สภาพที่เรียบรอยและปลอดภัย ถาชํารุดเสียหายตองรีบซอมใหใชไดเหมือนสภาพเดิม หากสูญหายตองทําสําเนามาแทน
ใหครบบริบูรณเทาที่จะทําได
ขอ 10 การยืมเอกสารที่สงเก็บแลว ใหถือปฏิบัตดิ ังนี้
10.1 ผูยืมจะตองแจงใหทราบวา เรื่องทีย่ ืมนั้นจะใชประโยชนในการใด
10.2 ผูยืมจะตองมอบหลักฐานการยืมใหพนักงานเก็บและลงชื่อในสมุดทะเบียนยืมเอกสารและให
เจาหนาที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืมเรียงลําดับ วันที่ เดือน พ.ศ. ไวเพื่อสะดวกในการติดตอทวงถาม
10.3 การยืมเอกสารของสหกรณเพื่อใชในการอางอิง หรือตรวจสอบในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ภายในสํานักงานจะตองไดรับอนุญาตจากผูจ ัดการ หากจะยืมออกนอกสํานักงาน จะตองไดรับอนุญาตจาก
ประธานกรรมการดําเนินการ หรือรองประธานกรรมการ โดยจัดทําเปนลายลักษณอักษร
10.4 ในกรณีที่เอกสารซึ่งตองเก็บเปนความลับ หามเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ในการปฏิบัติเรื่องนั้นหรือ
เจาหนาที่ผูเก็บอนุญาตใหบุคคลภายนอกยืมดู หรือคัดลอกเปนอันขาด เวนแตผูมีอาํ นาจหนาที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ
หรือเกี่ยวกับการดําเนินคดี
ขอ 11 การเก็บเอกสารของสหกรณจําแนกเปน 4 ประเภท คือ
11.1 เอกสารที่มีลักษณะตองเก็บรักษาไวตลอดไปไดแก
(ก) เรื่องที่เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ ขอบังคับ ใบสมัครเขาเปนสมาชิกทะเบียนสมาชิก รายงาน
การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป รายงานการประชุมใหญวิสามัญ บัญชีและ
ทะเบียนตาง ๆ หลักฐานการตรวจบัญชี รายงานกิจการประจําป สถิตติ า งๆตลอดจนหลักฐานหรือเรื่องทีจ่ ะใชศึกษาคนควา
ตอไป
(ข) เอกสารที่เปนหลักฐานทางอรรถคดี หรือสํานวนของศาล อัยการ หรือสํานวนของพนักงาน
สอบสวน
11.2 เอกสารที่เก็บไวไมนอ ยกวาสิบป ไดแกสัญญาเงินกู หลักฐานทางการเงินและบัญชีตาง ๆ
11.3 เอกสารที่เก็บไวไมถึงสิบป แตไมต่ํากวาหาป ไดแก หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินคาหุนรายเดือน
หนังสือขอลาออกจากสหกรณ คําขอกูเงิน ประเภทตาง ๆ
11.4 เอกสารซึ่งทําลายไดทนั ทีหรือเก็บไวต่ํากวาหาป ไดแก วาระการประชุม รายงานการประชุมอืน่
ๆ กระดาษคิดเงินจากเครื่องคํานวณ เปนตน
การจะกําหนดเอกสารใดควรทําลายตามขอ 11.4 ใหเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ

ขอ 12 ในปหนึ่ง ๆ ภายหลังจากการตรวจสอบบัญชีประจําปแลว ใหเจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบ และจัดทําบัญชี
ขอทําลายเอกสารซึ่งครบอายุการเก็บในปนนั้ ๆ เสนอตอผูจัดการ และผูจัดการนําเสนอประธานกรรมการดําเนินการ เพื่อ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาและทําลายเอกสารขึ้นคณะหนึ่งใหมีจํานวนไมนอ ยกวา 3 คน โดยมีหนาที่ตอไปนี้
12.1 พิจารณาเอกสารตามระเบียบวาเอกสารใดควรทําลายได
12.2 เสนอรายงานผลการพิจารณาตอคณะกรรมการอํานวยการ เพือ่ ขออนุมัติทาํ ลายและมอบให
เจาหนาที่เก็บรายงานนั้นไวเปนหลักฐาน
12.3 ควบคุมการทําลาย โดยอาจใชเครื่องมือทําลาย เผา หรือวิธอี ื่นไดตามความเหมาะสม
12.4 เมื่อทําลายเรียบรอยแลวใหเสนอผลการทําลายตอ คณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ
ขอ 13 ใหประธานกรรมการดําเนินการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2549
ดาบตํารวจ กิจจา คุมแกว
( กิจจา คุม แกว )
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด

