8.4 ระเบียบการเก็บและทําลายเอกสารของสหกรณ์
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2548
-----------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 28 ครังที 12 เมือวันที 28
พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 มีมติให้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และการทําลายเอกสาร
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2548 ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการเก็บรักษา
การยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2548”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง มติทประชุ
ี มคณะกรรมการดําเนินการ
หรือหลักเกณฑ์อนใด
ื ซึงมีขอ้ กําหนดขัดหรือแย้งกับระเบียบนีเสียทังสิน และให้ใช้ระเบียบนีแทน
ข้อ 4 การเก็บรักษาเอกสารในระหว่างปฏิบตั งิ าน คือ การเก็บรักษาบรรดาเอกสารทังปวง
ทีเกียวข้องกับการปฏิบตั งิ านทียังไม่แล้วเสร็จ ให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั งิ านในเรืองนัน ๆ
ข้อ 5 การเก็บรักษาเอกสารทีปฏิบตั งิ านเสร็จแล้ว ให้เจ้าหน้าทีผูร้ บั ผิดชอบเอกสารในเรืองนัน ๆ
จัดเก็บรักษาเอกสาร เย็บเข้าเล่มหรือเก็บเข้าแฟ้ม หรือจัดเก็บเป็ นหีบห่อ พร้อมทังจัดทําสารบัญเอกสาร
ประจําเล่ม หรือแฟ้ม หรือหีบห่อ สําหรับเอกสารใดซึงไม่สามารถเก็บโดยวิธดี งั กล่าวได้ ให้จดั เก็บตาม
ความเหมาะสม และเมือผูต้ รวจสอบกิจการ และผูส้ อบบัญชี ได้ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้
เจ้าหน้าทีเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้ในทีปลอดภัยหรือทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ข้อ 6 การเก็บรักษาข้อมูลของสหกรณ์ในรูปสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้เจ้าหน้าทีผูร้ บั ผิดชอบ
จัดเก็บรักษาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการของสืออิเล็กทรอนิกส์นนั ๆ ทังนี เพือป้องกันความสูญหาย
เสียหาย และ เสือมสลายของข้อมูลดังกล่าว
ข้อ 7 การยืมเอกสารทีได้จดั เก็บไว้แล้ว ให้ปฏิบตั ดิ งั นี
(1) ผูย้ มื จะต้องยืนคําขอตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนด โดยแจ้งความประสงค์ในการ
ยืมเอกสารดังกล่าวว่าจะนําไปใช้ประโยชน์ในเรืองใด
(2) การยืมเอกสารของสหกรณ์ตอ้ งได้รบั อนุญาตจากผูจ้ ดั การสหกรณ์
(3) การยืมเอกสารสําคัญ หรือเอกสารลับของสหกรณ์ ต้องได้รบั อนุญาตจาก
ี
าเนินการมอบหมาย
ประธานกรรมการดําเนินการ หรือผูท้ ประธานกรรมการดํ
ข้อ 8 การคัดสําเนาหรือตรวจสอบเอกสาร ให้ปฏิบตั ดิ งั นี
(1) สมาชิกมีสทิ ธิขอคัดสําเนาหรือขอตรวจสอบเอกสาร เกียวกับทะเบียนสมาชิก
ทะเบียนหุน้ เงินฝาก เงินกู้ เงินปนั ผล เงินเฉลียคืน หรือเงินอืนใดทีเป็ นสิทธิประโยชน์ของสมาชิกได้
เฉพาะของตนเองเท่านัน ในกรณีเป็ นเอกสารเกียวกับสมาชิกรายอืนจะต้องได้รบั ความยินยอมเป็ น
หนังสือจากสมาชิกผูน้ นั ทังนี ต้องได้รบั อนุ ญาตจากผูจ้ ดั การสหกรณ์
(2) สมาชิกจะขอคัดสําเนาหรือขอตรวจสอบเอกสารอืน ๆ นอกจากข้อ 8 (1)
ได้ต่อเมือได้รบั อนุญาตจากประธานกรรมการดําเนินการ หรือผูท้ ประธานกรรมการดํ
ี
าเนินการมอบหมาย
(3) การขอคัดสําเนาหรือขอตรวจสอบเอกสารตามข้อ 8 (1) และ ข้อ 8 (2) หากมี
ค่าใช้จา่ ยเกิดขึนผูข้ อคัดสําเนาหรือผูข้ อตรวจสอบเอกสารต้องชําระค่าใช้จา่ ยตามทีสหกรณ์กาํ หนด
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ข้อ 9 ระยะเวลาในการเก็บรักษาเอกสารของสหกรณ์จาํ แนกตามประเภทของเอกสารดังนี
(1) เอกสารทีต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป ได้แก่
1) เอกสารเกียวกับการจัดตังสหกรณ์
2) หนังสือสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์
3) ข้อบังคับสหกรณ์
4) ระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
5) ประกาศและคําสังของสหกรณ์
6) รายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
7) ใบสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
8) ทะเบียนสมาชิก
9) หนังสือตังผูร้ บั โอนประโยชน์
10) ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์
11) เอกสารการบัญชีและหลักฐานการตรวจบัญชี
12) รายงานกิจการประจําปี
13) เอกสารสิทธิทเกี
ี ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สนิ ของสหกรณ์
14) หนังสือทีเป็ นหลักฐานทางอรรถคดีของสหกรณ์
15) เอกสารเกียวกับการบรรจุแต่งตังและประวัตขิ องเจ้าหน้าทีสหกรณ์
16) เอกสารอืนทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
17) หนังสือขอลาออกจากการเป็ นสมาชิก
(แก้ไขเพิมเติมโดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการเก็บ
รักษา การยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 ลง
วันที 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557)
(2) เอกสารทีต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี ได้แก่
1) เอกสารทีเป็ นหลักฐานทางการเงิน เช่น ใบสําคัญรับจ่ายเงิน ใบเสร็จรับเงิน
2) เอกสารการให้เงินกูส้ ามัญ และเงินกูพ้ เิ ศษ
3) เอกสารนิตกิ รรมสัญญาของสหกรณ์ เช่น สัญญาจ้าง หรือสัญญาบํารุงรักษา
ทรัพย์สนิ หรือสัญญาเช่าทรัพย์สนิ
4) สือบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
5) เอกสารอืนทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
(3) เอกสารทีต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้แก่
1) หนังสือขอเปลียนแปลงค่าหุน้ รายเดือน
2) สําเนาคูฉ่ บับหนังสือส่งออกของสหกรณ์
3) วารสารสหกรณ์
4) เอกสารอืนทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
(แก้ไขเพิมเติมโดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการเก็บ
รักษา การยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557
ลงวันที 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557)
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(4) เอกสารทีต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้แก่
1) เอกสารกูเ้ งินเพือเหตุฉุกเฉินทีผูก้ ไู้ ด้พน้ ภาระผูกพันแล้ว และต้องผ่านการ
ตรวจสอบบัญชีประจําปีจากผูต้ รวจสอบบัญชี
2) ทะเบียนวัสดุประจําปี
3) รายการเคลือนไหวการเรียกเก็บหุน้ และหนีประจําเดือน
4) รายชือผูท้ าํ ประกันชีวติ ประจําเดือน
5) รายงานรายละเอียดการฝากและถอนเงินประจําวัน
6) รายงานสรุปบัญชียอดคงเหลือประจําเดือน
7) เอกสารอืนทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ข้อ 10 ภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ให้เจ้าหน้าทีผูร้ บั ผิดชอบเอกสารดําเนินการ
ตรวจสอบเอกสารของปีทางบัญชีทล่ี วงมาแล้วทีอยูใ่ นความรับผิดชอบของตนซึงสมควรจะทําลาย จัดทํา
บัญชีเอกสารทีสมควรทําลายเสนอต่อผูจ้ ดั การเพือพิจารณา และให้ผจู้ ดั การแต่งตังเจ้าหน้าทีสหกรณ์
เป็ นคณะทํางานคัดเลือกเอกสารทีควรทําลายขึนไม่น้อยกว่า 3 คน มีหน้าทีดังนี
(1) ดําเนินการคัดเลือกเอกสารทีพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาไว้ตามข้อ 9 (1) ถึงข้อ
9 (4) และเป็ นเอกสารทีควรทําลายได้
(2) จัดทํารายงานและบัญชีรายชือเอกสารทีสมควรทําลายเสนอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการเพืออนุมตั ิ
(3) ดําเนินการทําลายเอกสารตามทีได้รบั อนุมตั ใิ นข้อ 10 (2) ด้วยวิธกี ารทีผูจ้ ดั การ
สหกรณ์เห็นสมควร
(4) รายงานผลการดําเนินการทําลายเอกสารให้คณะกรรมการดําเนินการทราบ
ข้อ 11 ให้ผจู้ ดั การสหกรณ์มหี น้าทีรับผิดชอบในการปฏิบตั กิ ารให้เป็นไปตามระเบียบนี
ข้อ 12 ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนีให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีขาด และให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 13 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548
(ลงนาม)

สิทธิชยั อึงภากรณ์
(นายสิทธิชยั อึงภากรณ์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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