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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนต าบลสุรินทร์ จ ากดั 

ว่าด้วยการเกบ็รักษา ยมื และการท าลายเอกสาร 

พ.ศ. 2550 
 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ขอ้ 79(8) และขอ้ 107(11) คณะกรรมการ
ด าเนินการ ชุดท่ี 7 ในการประชุม คร้ังท่ี 2  เม่ือ วนัท่ี 12 มิถุนายน 2550  ไดก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ย
การเก็บรักษา ยมื การท าลายเอกสาร 
 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานส่วนต าบลสุรินทร์ จ  ากดั วา่
ดว้ยการเก็บรักษา ยมื และการท าลายเอกสาร พ.ศ. 2550” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  13  มิถุนายน 2550 เป็นตน้ไป  
 ขอ้ 3.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานส่วนต าบลสุรินทร์ จ  ากดั วา่ดว้ยการ
เก็บรักษา ยมื และการท าลายเอกสาร พ.ศ. 2545 
 บรรดา ระเบียบ มติ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดท่ีไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงขดัแยง้ หรือแยง้กบั
ระเบียบน้ีใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี  
 “ประธานกรรมการ ” หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังาน
ส่วนต าบลสุรินทร์ จ  ากดั 

“ผู้จัดการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานส่วนต าบลสุรินทร์ จ  ากดั  
 “คณะกรรมการ ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานส่วน
ต าบลสุรินทร์ จ  ากดั 
 “เจ้าหน้าที่ ” หมายความวา่ เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานส่วนต าบลสุรินทร์ 
จ  ากดั  
 ขอ้ 5.  การเก็บเอกสารในระหวา่งปฏิบติั คือ การเก็บเอกสารท่ีปฏิบติัยงัไม่เสร็จใหอ้ยูใ่น
ความรับผดิชอบของเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองนั้น 
 ขอ้ 6.  การเก็บเอกสารท่ีปฏิบติัเสร็จแลว้ ใหเ้จา้หนา้ท่ีแยกเอกสารนั้นเป็นเร่ือง ๆ เยบ็เขา้
เล่มหรือเก็บแฟ้ม พร้อมทั้งท าบญัชีหนา้เร่ือง หรือบญัชีเร่ืองประจ าแฟ้มดว้ย เอกสารใดซ่ึงไม่
สามารถเก็บโดยวธีิดงักล่าวไดม้ดัรวมเขา้ดว้ยกนัในหมวดหมู่รวมไวท่ี้เดียวกนั พร้อมทั้งท าบญัชี
หนา้เร่ืองประจ าหมวดหมู่เสร็จแลว้ใหท้  าสารบญัเร่ือง หรือแฟ้ม หรือหมวดหมู่ของเอกสารนั้น ๆ  
ดว้ย เพื่อความสะดวกและความรวมเร็วในการคน้หาเป็นส าคญั 
 เม่ือท าการตรวจบญัชีประจ าปีเสร็จเรียบร้อยแลว้ใหเ้จา้หนา้ท่ีเก็บเอกสารรวบรวมเอกสารท่ี
ท าการตรวจบญัชีแลว้นั้น เก็บไวใ้นท่ีอนัปลอดภยั 
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 ขอ้ 7.  ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งในการปฏิบติัเร่ืองนั้น ๆ หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีเก็บรักษาระมดัระวงั
เอกสารใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบร้อยและปลอดภยั ถา้ช ารุดเสียหายตอ้งรีบซ่อมใหอ้ยูใ่นสภาพ
เหมือนเดิม หากสูญหายตอ้งท าส าเนามาแทนใหค้รบบริบูรณ์เท่าท่ีจะท าได ้
 ขอ้ 8.  การยมืหนงัสือท่ีส่งเก็บแลว้ใหป้ฏิบติัดงัน้ี  
  (1)  ผูย้มืจะตอ้งใหท้ราบวา่เร่ืองนั้นจะใหป้ระโยชน์ในประการใด  
  (2)  ผูย้มืจะตอ้งมอบหลกัฐานการยมืใหพ้นกังานเก็บ และลงช่ือในสมุดทะเบียน
ยมืเอกสารและใหเ้จา้หนา้ท่ีเก็บรวมรวมหลกัฐานยมืเรียงล าดบั วนัท่ี เดือน ปี ไว ้เพื่อสะดวกในการ
ติดต่อสอบถาม 
  (3)  การยมืเอกสารของสหกรณ์ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากประธานกรรมการ  
  (4)  ในกรณีท่ีเอกสารซ่ึงตอ้งเก็บเป็นความลบั หา้มเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งในการ
ปฏิบติัเร่ืองนั้นหรือเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก็บอนุญาตใหบุ้คคลภายนอกยมืดูหรือคดัลอดเป็นอนัขาด เวน้แต่ผูมี้
อ  านาจหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ หรือเก่ียวกบัด าเนินคดี 
 ขอ้ 9.  ตามปกติเอกสารจะตอ้งเก็บไวมี้ก าหนดไม่นอ้ยกวา่สิบปี ส่วนเร่ืองท่ีเก็บไวท่ี้เห็นวา่
ไม่มีประโยชน์หรือเป็นเร่ืองธรรมดาสามญัจะเก็บไวไ้ม่ถึงสิบปีก็ได ้โดยจ าแนกเป็น 3 ประเภท คือ 
  (1)  เอกสารท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีใหค้งเก็บรักษาไวต้ลอดไป คือ  
   (ก)  หนงัสือท่ีตอ้งเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานของสหกรณ์ตลอดไป เช่น เร่ืองท่ี
เก่ียวกบัการจดัตั้งสหกรณ์ ขอ้บงัคบั ใบสมคัรเขา้เป็นสมาชิก ทะเบียนสมาชิก รายงานการประชุม 
บญัชี และทะเบียนต่าง ๆ  หลกัฐานการตรวจบญัชีรายงานกิจการประจ าปี สถิติต่าง ๆ ตลอดจน
หลกัฐานหรือเร่ืองท่ีจะใชศึ้กษาคน้ควา้ต่อไป 
   (ข)  หนงัสือท่ีเป็นหลกัฐานทางอรรถคดี หรือส าเนาของศาล อยัการ หรือ
ส านวนของพนกังานสอบสวน 
  (2)  เอกสารท่ีเก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี ไดแ้ก่หลกัฐานทางการเงินต่าง ๆ  
  (3)  เอกสารท่ีเก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่สามปี ไดแ้ก่ หนงัสือขอเปล่ียนแปลงเงินสะสม
รายเดือน หนงัสือขอลาออกจากสหกรณ์ ค าขอกูแ้ละหนงัสือกูเ้งินกูส้ามญัและเงินกูพ้ิเศษท่ีผา่นการ
เก็บรักษามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี หลงัจากสมาชิกไดช้ าระหน้ีเสร็จส้ินแลว้ เป็นตน้ 
  (4)  เอกสารท่ีเก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี ไดแ้ก่ เอกสารประชาสัมพนัธ์ เอกสารท่ี
เป็นการแจง้เวยีนใหท้ราบค าขอกูแ้ละหนงัสือกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินท่ีผา่นการเก็บรักษามาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 1 ปี หลงัจากสมาชิกไดช้ าระหน้ีเสร็จส้ินแลว้ เป็นตน้ 
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 ขอ้ 10. ในปีหน่ึง ๆ ใหผู้จ้ดัการตรวจสอบเอกสารท่ีสมควรจะท าลาย แลว้ยืน่หนงัสือต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเม่ือเห็นวา่ควรท าลายเอกสาร ใหต้ั้งกรรมการคดัเลือกเอกสารและ
ควบคุมการท าลายข้ึนอยา่งนอ้ย 3 คน โดยมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  คดัเลือกเอกสารตามระเบียบวา่ดว้ยเอกสารเร่ืองใดควรท าลายได้  
  (2)  เสนอรายงานและบญัชีรายช่ือเอกสารท่ีสมควรท าลายต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่ออนุมติั 
  (3)  แสดงรายงานและบญัชีรายช่ือเอกสารท่ีไดรั้บอนุมติัใหท้  าลายได ้และมอบ
ส าเนาใหเ้จา้หนา้ท่ีเก็บเพื่อบนัทึกในหนงัสือเก็บ และบญัชีประจ าเร่ืองหรือประจ าหมวดหมู่ หรือ
ประจ าแฟ้ม 
  (4)  ควบคุมการท าลายหรือท าลายดว้ยตนเอง การท าลายอาจใชเ้คร่ืองมือ เผา หรือ
วธีิอ่ืนใดตามความเหมาะสม 
  (5)  เสนอรายงานผลการปฏิบติัใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบ และมอบให้
เจา้หนา้ท่ีเก็บรายงานนั้นไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 
 ขอ้ 11. ใหก้รณีท่ีมีปัญหาในการปฏิบติัตามระเบียบน้ี ใหค้ณะกรรมการเป็นผูว้นิิจฉยั ความ
เห็นชอบของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสุด 
 ขอ้ 12. ใหป้ระธานกรรมการรักษาการใหเ้ป็นตามระเบียบน้ี  
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  12  มิถุนายน  2550 
 
 

ประกาศิต จนัทน์หอม 
(นายประกาศิต จนัทน์หอม) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานส่วนต าบลสุรินทร์ จ  ากดั 
 
 
 
 
 
 

 


