ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
ว่ำด้ วย กำรเก็บรักษำ กำรยืม และกำรทำลำยเอกสำรของสหกรณ์ พ.ศ.2554
อาศัย อานาจตามความในข้อ 80 (8) ข้อ 108 (11) แห่ งข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด พ.ศ.2554 และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการชุดที่ 41 ครั้ ง ที่ 3/2555
ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554 ได้มีมติกาหนดระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และการทาลายเอกสาร
ของสหกรณ์ พ.ศ.2554 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และการทาลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2554”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่มีมติ เป็ นต้นไป
ข้ อ 3 บรรดาระเบี ยบและค าสั่ งอื่ นใดในส่ วนที่ ก าหนดไว้แล้วซึ่ งขัด หรื อแย้งกับระเบี ยบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ประธานกรรมการ หมายถึ ง ประธานกรรมการด าเนิ นการสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
รองประธานกรรมการ หมายถึง รองประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดน
ที่ 33 จากัด
ผูจ้ ดั การ หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด หรื อที่
เรี ยกชื่ออย่างอื่น ซึ่งรับเงินเดือนหรื อค่าจ้างประจาจากสหกรณ์ ซึ่งมีการค้ าประกันแล้วโดยสมบูรณ์
ข้อ 5 ให้จาแนกการเก็บเอกสารเป็ นสองระบบ คือ
(1) จ าแนกตามหั ว ข้ อ เรื่ อง เช่ น การจ าแนกเอกสารเป็ นหั ว ข้ อ ใหญ่ ต ามหน้ า ที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น
(2) จาแนกตามรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ 6 การจาแนกตามหัวข้อเรื่ องนั้น ให้แบ่งออกเป็ นหมวดตามความเหมาะสม และเมื่อได้จดั
แบ่งเป็ นหมวดแล้วให้จดั ทาคู่มือการเก็บรักษา
ข้ อ 7 การเก็ บ เอกสารในระหว่า งปฏิ บัติ คื อ การเก็ บ เอกสารที่ ป ฏิ บัติ ย งั ไม่ เ สร็ จ ให้อ ยู่ใ น
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่ องนั้น
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ข้ อ 8 การเก็บเอกสารที่ปฏิบตั ิเสร็ จแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุ รการแยกเอกสารนั้น เป็ นเรื่ อง ๆ
เย็บ เข้า เล่ม หรื อเย็บ เข้า แฟ้ ม พร้ อมทั้ง ท าบัญชี ห น้า เรื่ อง หรื อบัญชี ประจาแฟ้ มด้วยเอกสารใดซึ่ ง
ไม่สามารถเก็บโดยวิธีดังกล่าวได้ให้มดั รวมเข้าด้วยกันเป็ นหมวดหมู่รวมไว้ในที่ เดี ยวกันพร้อมทั้ง
ทาบัญชีหน้าเรื่ องประจาหมวดหมู่เสร็ จแล้วให้ทาสารบาญเรื่ องหรื อแฟ้ม หรื อหมวดหมู่ของเอกสาร
นั้น ๆ ด้วย เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการค้นหาเป็ นสาคัญ
เมื่อทาการตรวจบัญชีประจาปี เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่เก็บเอกสารรวบรวมเอกสารที่ทา
การตรวจสอบบัญชีแล้วนั้น เก็บไว้ในที่อนั ปลอดภัย
ข้ อ 9 ให้เจ้า หน้า ที่ ผูเ้ กี่ ย วข้อ งในการปฏิ บ ัติเรื่ องนั้น ๆ หรื อเจ้าหน้าที่ เก็ บรั ก ษาระมัดระวัง
เอกสารให้อยูใ่ นสภาพที่เรี ยบร้อยและปลอดภัย ถ้าชารุ ดเสี ยหายต้องรี บซ่อมให้ใช้ได้เหมือนสภาพเดิม
หากสูญหายต้องทาสาเนามาแทนให้ครบบริ บูรณ์เท่าที่จะทาได้
ข้อ 10 การยืมเอกสารที่ส่งเก็บแล้ว ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ผูย้ มื จะต้องแจ้งให้ทราบว่า เรื่ องที่ยมื นั้นจะใช้ประโยชน์ในการใด
(2) ผูย้ ืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บและลงชื่อในสมุดทะเบียนยืมเอกสาร
และให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืมเรี ยงลาดับ วันที่ เดือน พ.ศ. ไว้ เพื่อสะดวกในการติดต่อ
ทวงถาม
(3) การยืมเอกสารของสหกรณ์เพื่อใช้ในการอ้างอิง หรื อตรวจสอบในการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่ภายในสานักงานจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ซ่ ึงผูจ้ ดั การเป็ นผูม้ อบหมาย และหากจะ
ยืมออกนอกสานักงานจะต้องได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อ
ผูจ้ ดั การ
(4) ในกรณี ที่ เ อกสารซึ่ ง ต้อ งเก็ บ เป็ นความลับ ห้า มเจ้า หน้า ที่ ผูเ้ กี่ ย วข้อ งในการปฏิ บัติ
เรื่ องนั้น หรื อเจ้าหน้าที่ผเู ้ ก็บอนุญาตให้บุคคลภายนอกยืมดู หรื อคัดลอกเป็ นอันขาดเว้นแต่ผมู ้ ีอานาจ
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ หรื อเกี่ยวกับการดาเนินคดี
ข้อ 11 การเก็บเอกสารของสหกรณ์จาแนกเป็ น 4 ประเภท คือ
(1) เอกสารที่มีลกั ษณะต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป ได้แก่
ก. เรื่ องที่เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ใบสมัครเข้าเป็ นสมาชิกทะเบียน
สมาชิก รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี รายงานการประชุม
ใหญ่วิสามัญ บัญชีและทะเบียนต่าง ๆ หลักฐานการตรวจบัญชี รายงานกิจการประจาปี สถิติต่าง ๆ
ตลอดจนหลักฐาน หรื อเรื่ องที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไป
ข. เอกสารที่เป็ นหลักฐานทางอรรถคดี หรื อสานวนของศาล อัยการ หรื อสานวนของ
พนักงานสอบสวน
(2) เอกสารที่เก็บไว้ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี ได้แก่ สัญญาเงินกู้ หลักฐานทางการเงินและบัญชีต่าง ๆ
(3) เอกสารที่เก็บไว้ไม่ถึง 10 ปี แต่ไม่ต่ากว่า 5 ปี ได้แก่ หนังสื อขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้น
รายเดือน หนังสื อขอลาออกจากสหกรณ์ คาขอกูเ้ งินประเภทต่าง ๆ
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(4) เอกสารซึ่ งทาลายได้ท ันที หรื อเก็บไว้ไม่ต่ ากว่า 5 ปี ได้แก่ วาระการประชุมรายงาน
การประชุมอื่น ๆ กระดาษคิดคานวณ เป็ นต้น
การจะกาหนดเอกสารใดควรทาลายตามข้อ 11 (4) ให้เป็ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ข้ อ 12 ในปี หนึ่ งๆ ภายหลังจากการตรวจสอบบัญชีประจาปี แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารวจและ
จัด ท าบัญ ชี ข อท าลายเอกสารซึ่ ง ครบอายุ ก ารเก็ บ ในปี นั้น ๆ เสนอต่ อ ผูจ้ ัด การน าเสนอประธาน
กรรมการ เพื่ อ แต่ ง ตั้ง คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาและท าลายเอกสารขึ้ น คณะหนึ่ งให้ มี จ านวน
ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยมีหน้าที่ต่อไปนี้
(1) พิจารณาเอกสารตามระเบียบว่าเอกสารใดควรทาลายได้
(2) เสนอรายงานผลการพิ จ ารณาต่ อ คณะกรรมการ เพื่ อ ขออนุ มัติ ท าลายและมอบให้
เจ้าหน้าที่เก็บรายงานนั้นไว้เป็ นหลักฐาน
(3) ควบคุมการทาลายโดยอาจใช้เครื่ องมือทาลาย เผา หรื อวิธีอื่นได้ตามความเหมาะสม
(4) เมื่อทาลายเรี ยบร้อยแล้ว ให้เสนอผลการทาลายต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ
ข้อ 13. ให้ประธานกรรมการดาเนินการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พันตารวจเอก
( ยุทธพล แก้วเจริ ญ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด

