ระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
วาดวยการเก็บรักษา ยืม และการทําลายเอกสาร
พ.ศ. 2553
**********************************************
โดยที่เปนการสมควรกําหนดระเบียบการเก็บรักษา ยืม และการทําลายเอกสาร ใหเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติ
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ขอ 45
(12) และขอ 59 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 12 เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม 2553 ไดมีมติ
กําหนดระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด วาดวยการเก็บรักษา ยืม และการทําลาย
เอกสารไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด วาดวยการเก็บ
รักษา ยืม และการทําลายเอกสาร พ.ศ. 2553"
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 22 มีนาคม 2553 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด วาดวยการเก็บรักษา
ยืม และทําลายเอกสาร พ.ศ. 2552
บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการดําเนินการ ประกาศ คําสัง่ หรือขอตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“ชุมนุมสหกรณ” หมายความวา ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด
“คณะกรรมการอํานวยการ” หมายความวา คณะกรรมการอํานวยการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัด
“กรรมการอํา นวยการ” หมายความว า กรรมการอํา นวยการ ชุ มนุ ม สหกรณ อ อมทรัพ ย แห ง
ประเทศไทย จํากัด
“ผูจัดการใหญ” หมายความวา ผูจัดการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
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“เจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาที่ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
ขอ 5 ใหประธานกรรมการ รักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑแนวปฏิบัติ
และวินจิ ฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้
หมวด 1
การเก็บรักษา
ขอ 6 การเก็บเอกสารในระหวางปฏิบตั ิ คือ การเก็บเอกสารที่ปฏิบัตยิ ังไมเสร็จใหอยูในความ
รับผิดชอบของเจาหนาที่ทเี่ กี่ยวของในเรือ่ งนั้น
ขอ 7 การเก็บเอกสารทีป่ ฏิบัติเสร็จแลว ใหเจาหนาที่แยกเอกสารนั้นเปนเรื่องๆ เย็บเขาเลมหรือเก็บ
เขาแฟม พรอมทั้งทําบัญชีหนาเรื่องหรือบัญชีประจําแฟมดวย เอกสารใดซึ่งไมสามารถเก็บโดยวิธีดังกลาวได
ใหมัดรวมเขาดวยกันเปนหมวดหมูรวมไวในทีเ่ ดียวกัน พรอมทั้งทําบัญชีหนาเรือ่ งประจําหมวดหมู เสร็จแลว
ใหทําสารบัญเรื่องหรือแฟมหรือหมวดหมูของเอกสารนัน้ ๆ เพือ่ ความสะดวกและรวดเร็วในการคนหาเปน
สําคัญ
เมื่อทําการตรวจบัญชีประจําปเสร็จเรียบรอยแลวใหเจาหนาที่เก็บเอกสารรวบรวมเอกสารทีท่ ําการ
ตรวจบัญชีแลวนั้นเก็บไวในที่อันปลอดภัย
ขอ 8 ใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในการปฏิบัติเรือ่ งนั้นๆ หรือเจาหนาที่ที่เก็บรักษาระมัดระวังเอกสารให
อยูในสภาพเรียบรอยและปลอดภัย ถาชํารุดเสียหายตองรีบซอมใหใชไดเหมือนสภาพเดิม หากสูญหายตองทํา
สําเนามาแทนใหครบบริบูรณเทาที่จะทําได
ขอ 9 ตามปกติ เอกสารจะตองเก็บไวมีกาํ หนดไมนอยกวาสิบป สวนเรื่องที่เก็บไวที่เห็นวาไมมี
ประโยชนหรือเปนเรื่องธรรมดาสามัญจะเก็บไวไมถึงสิบปก็ได โดยจําแนกเปน 7 ประเภท คือ
(1) เอกสารที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ใหคงเก็บรักษาไวตลอดไป คือ
(1.1) หนังสือที่ตอ งเก็บไวเปนหลักฐานของชุมนุมสหกรณตองผูกมัด ขอบังคับ ใบสมัครเขาเปน
สมาชิก ทะเบียนสมาชิก รายงานการประชุมใหญ รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ บัญชีและ
ทะเบียนตางๆ หลักฐานการตรวจบัญชี รายงานกิจการประจําป สถิตติ างๆ ตลอดจน หลักฐานหรือเรือ่ งทีจ่ ะใช
ศึกษาคนควาตอไป
(1.2) หนังสือที่เปนหลักฐานทางอรรถคดีหรือสํานวนของศาล อัยการหรือสํานวนของพนักงานสอบสวน
(2) หนังสือเงินกูระยะสั้นใหเก็บรักษาไว 1 ป นับจากวันที่สหกรณสมาชิก หรือสหกรณผูกูไดชําระหนี้
เสร็จสิน้ แลว และตองผานการตรวจสอบบัญชีประจําปจากผูสอบบัญชีกอ น แลวใหทําลายได
(3) หนังสือเงินกูระยะปานกลาง ใหเก็บรักษาไว 2 ป นับจากวันที่สหกรณสมาชิก หรือสหกรณผูกูได
ชําระหนี้เสร็จสิ้นแลว และตองผานการตรวจสอบบัญชีประจําปจากผูสอบบัญชีกอ น แลวใหทําลายได
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(4) หนังสือเงินกูระยะยาว ใหเก็บรักษาไว 3 ป นับจากวันที่สหกรณสมาชิก หรือสหกรณผูกูไดชําระ
หนี้เสร็จสิ้นแลว และตองผานการตรวจสอบบัญชีประจําปจากผูสอบบัญชีกอน แลวใหทําลายได
(5) เอกสารทีเ่ ก็บไวไมถึงสิบปแตไมต่ํากวาหาป ไดแก หนังสือแจงการถือหุน หนังสือขอลาออกจาก
ชุมนุมสหกรณ
(6) เอกสารทีเ่ ก็บรักษาไวไมนอยกวา 10 ป คือ หลักฐานทางการเงินตางๆ
(7) เอกสารทัว่ ไป (เอกสารทําลายไดเมื่อสิ้นอายุการใชงาน)
(7.1) หนังสือเวียน และหนังสือสั่งการทั้งภายใน ภายนอกที่ยกเลิกแลว
(7.2) รายงานการประชุมคณะกรรมการอื่น และคณะทํางาน
(7.3) เอกสารอื่นเมื่อเสร็จสิน้ ภารกิจแลว
หมวด 2
การยืม
ขอ 10 การยืมหนังสือที่สงเก็บแลว ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ผูยืมจะตองแจงใหทราบวาเรื่องที่ยืมนั้นจะนําไปใชประโยชนในการใด
(2) ผูย ืมจะตองมอบหลักฐานการยืมใหเจาหนาที่เก็บและลงชื่อในสมุดทะเบียนยืมเอกสาร และให
เจาหนาที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืม เรียงลําดับวันที่ เดือน ป ไว เพือ่ สะดวกในการติดตอทวงถาม
(3) การยืมเอกสารของชุมนุมสหกรณตองไดรับอนุญาตจากประธานกรรมการ หรือผูจัดการใหญ
(4) ในกรณีที่เอกสารซึ่งตองเก็บเปนความลับหามเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในการปฏิบัติเรือ่ งนั้น หรือ
เจาหนาทีผ่ ูเก็บอนุญาตใหบคุ คลภายนอกยืมดูหรือคัดลอกเปนอันขาด เวนแตผูมีอาํ นาจหนาที่เกีย่ วของกับการ
ตรวจสอบ หรือเกี่ยวกับการดําเนินคดี
หมวด 3
การทําลาย
ขอ 11 ในปหนึง่ ๆ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารที่สมควรจะทําลาย แลวเสนอหนังสือตอคณะกรรมการ
อํานวยการเพื่อพิจารณา เมื่อเห็นวาควรทําลายเอกสารไดใหตั้งกรรมการทําการคัดเลือกเอกสาร และ
ควบคุมการทําลายขึ้น 3 คน จากกรรมการอํานวยการ 1 คน ผูจ ัดการฝาย 2 คน โดยมีหนาที่ดังตอไปนี้
(1) คัดเลือกเอกสารตามระเบียบ วาเอกสารเรื่องใดควรทําลายได
(2) เสนอรายงานและบัญชีรายชือ่ เอกสารที่สมควรทําลายตอคณะกรรมการอํานวยการเพือ่ อนุมัติ
(3) แสดงรายงานและบัญชีรายชื่อเอกสารที่ไดรับอนุมตั ิใหทําลายได และมอบสําเนาใหเจาหนาที่เก็บ
เพือ่ บันทึกในหนังสือเก็บและบัญชีประจําเรื่อง หรือประจําหมวดหมูห รือประจําแฟม
(4) ควบคุมการทําลายหรือทําลายดวยตนเอง การทําลายอาจใชเครื่องมือเผาหรือวิธีอื่นใดตามความ
เหมาะสม
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(5) เสนอรายงานผลการปฏิบัตใิ หคณะกรรมการดําเนินการทราบ และมอบใหเจาหนาที่เก็บรายงาน
นั้นไวเปนหลักฐานดวย
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2553

(นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

