ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
ว่าด้ วย การเก็บรั กษา ยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ์
แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2544
***************
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 107(11) และข้อ 79(8) ทีประชุ มคณะกรรมการ
ดําเนิน การชุดที 19 ครังที 14 วันที 8 สิ งหาคม 2544 ได้ก ําหนดระเบี ยบว่าด้วยการเก็บรั กษา ยืม และการ
ทําลายเอกสารของสหกรณ์ ดังต่อไปนี
ข้อ 1. ระเบียบนี เรี ยกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ว่าด้วย การ
เก็บรักษา ยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2544"
ข้อ 2. ระเบียบนี ให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 17 กรกฎาคม 2544 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติทีประชุ มคณะกรรมการดําเนินการ ระเบียบอืนใด ทีมีอยู่ก่ อนวัน
ใช้ระเบียบนี ซึ งมีขอ้ กําหนดขัดแย้งกับระเบียบนีทังสิ น
ข้อ 4. การเก็ บเอกสารในระหว่างปฏิ บตั ิ คื อ การเก็ บเอกสารทีปฏิ บตั ิ ยงั ไม่ เ สร็ จให้อ ยู่ ในความ
รับผิดชอบของพนักงานทีเกียวข้อง
ข้อ 5. การเก็บเอกสารทีปฏิบตั ิเสร็ จแล้วให้พนักงานฝ่ ายเลขานุการแยกเอกสารนันๆ เป็ นเรื องๆ เย็บ
เข้าเล่มหรื อเก็บเข้าแฟ้ มทังทําบัญชีหน้าเรื อง หรื อ บัญชี เรื องประจําแฟ้ มด้วย เอกสารใดซึ งไม่สามารถเก็ บ
โดยวิธีดงั กล่าวได้ ให้มดั รวมเข้าด้วยกันเป็ นหมวดหมู่รวมไว้ในทีเดียวกัน พร้อมทังทําบัญชีหน้าเรื องประจํา
หมวดหมู่ เสร็ จแล้วให้ทําสารบัญ เรื องหรื อ หมวดหมู่ข องเอกสารนันๆ ด้วยเพือความสะดวกและความ
รวดเร็ วในการค้นหาเป็ นสําคัญ
เมือทําการตรวจบัญชี ประจําปี เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้วให้พนักงานเก็บเอกสารรวบรวมเอกสารทีทําการ
ตรวจแล้วนันเก็บไว้ในทีอันปลอดภัย
ข้อ 6. ให้พนักงานผูเ้ กียวข้องในการปฏิบตั ิเรื องนันๆ หรื อพนักงานทีเก็บรั ก ษา ระมัดระวังเอกสาร
ให้อยู่ในสภาพเรี ยบร้ อยและปลอดภัย ถ้าชํารุ ดเสี ยหายต้องรี บซ่อมให้ใช้งานเหมือนเดิมหากสู ญหายต้อ งทํา
สําเนามาแทนให้ครบบริ บูรณ์เท่าทีจะทําได้
ข้อ 7. การยืมหนังสื อทีส่ งเก็บแล้ว ให้ปฏิ บตั ิดงั นี
7.1 ผูย้ ืมจะต้องแจ้งให้ทราบเรื องทียืมนันจะนําไปใช้ประโยชน์ประการใด

7.2 ผูย้ ืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้พนักงานเก็บ และลงชือในสมุดทะเบียนยืมเอกสาร
และพนักงานเก็บรวมหลักฐานในการยืมเรี ยงลําดับ วันที เดื อน พ.ศ. ไว้เ พือความสะดวกในการติ ดต่อทวง
ถาม
7.3 การยืมเอกสารของสหกรณ์ตอ้ งได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการ หรื อรองประธาน
กรรมการ หรื อผูจ้ ดั การ
7.4 ในกรณี ทีเอกสารต้องเก็บเป็ นความลับ ห้ามพนักงานผูเ้ กี ยวข้องในการปฏิ บตั ิเรื องนัน
หรื อ พนัก งานผู ้เ ก็ บอนุ ยาตให้บุค คลภายนอกขอยิ ื มดู หรื อ คัด ลอกเป็ นอัน ขาดเว้น แต่ ผู้มีอ าํ นาจหน้า ที
เกี ยวข้องกับการตรวจสอบ หรื อเกียวกับการดําเนินคดี
ข้อ 8. ตามปกติ กเอกสารจะต้อ งเก็บไว้มีก าํ หนดไม่ น้อยกว่าสิ บปี ส่ วนเรื องทีเก็บไว้ทีเห็นว่าไม่ มี
ประโยชน์หรื อเป็ นเรื องธรรมดาสามัญจะเก็บไว้ไม่ถึงสิ บปี ก็ได้โดยจําแนกเป็ น 3 ประเภท คือ
8.1 เอกสารทีมีลกั ษณะดังต่อไปนีให้คงเก็บรักษาไว้ตลอดไปคือ
ก. หนังสื อทีต้องเก็บไว้เป็ นหลักฐานของสหกรณ์ตลอดไป เช่น เรื องทีเกี ยวข้องกับการ
จัดตังสหกรณ์ ข้อ บัง คับ ใบสมัค รเข้าเป็ นสมาชิ ก ทะเบี ย นสมาชิ ก รายงานกิ จการประจําปี สถิ ติต่ างๆ
ตลอดจนหลักฐานหรื อเรื องทีจะใช้ศึกษาค้นคว้าต่อไป
ข. หนงสื อทีเป็ นหลัก ฐานทางอรรถคดี หรื อ สํานวนของศาลอัยการ หรื อสํานวนของ
พนักงานสอบสวน
8.2 เอกสารทีเก็บไว้ไม่นอ้ ยกว่าสิ บปี คือหลักฐานทางการเงินต่างๆ
8.3 เอกสารทีเก็บไว้ถึงสิ บปี แต่ไม่ตากว่
ํ าห้าปี เช่ น หนังสื อขอเปลียนแปลงค่าหุ ้นสะสม
รายเดือน หนังสื อขอลาออกจากสหกรณ์ คําขอกูเ้ งินทุกประเภท หนังสื อเข้า หนังสื ออกจากสหกรณ์ เป็ นต้น
ข้อ 9. ในปี หนึ งๆ ให้พนัก งานตรวจสอบเอกสารที สมควรจะทํา ลายแล้วยืนหนัง สื อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการดํา เนิ นการ เพือพิจารณาเมื อเห็น ว่า สมควรทําลายเอกสารได้ให้ตงคณะกรรมการทํ
ั
า การ
คัดเลือกเอกสาร และควบคุมการทําลายขึนอย่างน้อยสามคน โดยมีหน้าทีดังนี
9.1 คัดเลือกเอกสารตามระเบียบว่าเอกสารเรื องใดควรทําลายได้
9.2 เสนอรายงานและบัญชีชือเอกสารทีได้รับอนุญาตทําลายได้ และมอบสํา เนาให้เพือ
อนุมตั ิ
9.3 แสดงรายงานและบัญชี รายชื อเอกสารทีได้รับอนุ มตั ิทาํ ลายได้ และมอบสําเนาให้
พนักงานเก็บเพือบันทึกในหนังสื อเก็บ และบัญชี ประจําเรื อง ประจําหมวดหมู่ หรื อประจําแฟ้ม
9.4 ควบคุมการทําลายหรื อทําลายด้วยตนเอง การทําลายอาจใช้เครื องมือเผาหรื อวิธี อืน
ใดตามความเหมาะสม
9.5 เสนอรายงานผลการปฏิบตั ิให้คณะกรรมการดําเนินการทราบ และมอบให้พนักงาน
เก็บรายงานนันไว้เป็ นหลักฐานด้วย

ประกาศ ณ วันที 9 สิ งหาคม 2544
ศรี โพธิ วายุพกั ตร์
(นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด

