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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมวิชาการเกษตร จากัด
ว่ าด้ วยการเก็บรักษา การยืม และการทาลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2560
เพื่อให้การเก็บรักษา การยืม และการทาลายเอกสารของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด เป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อย และมีประสิ ทธิ ภาพ อาศัยอานาจตามความในข้อ 73 (8) และ ข้อ 100 (11) แห่ งข้อบังคับของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด พ.ศ.2558 และที่ แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560 ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ได้มีมติกาหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด ว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และการทาลายเอกสารของสหกรณ์
พ.ศ.2560 ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ กรมวิชาการเกษตร จากัด ว่ าด้ วย การเก็บรั กษา การยื ม
และการทาลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2560”
ข้ อ 2 ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด ว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และการ
ทาลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2557 และบรรดาระเบี ยบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใด ซึ่ งขัดหรื อแย้งกับ
ระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้ อ 4 ในระเบียบนี้
สหกรณ์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด
สมาชิก หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด
เจ้าหน้าที่ หมายความว่า เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด
ประธานกรรมการดาเนิ นการ หมายความว่า ประธานคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมวิชาการเกษตร จากัด
รองประธานกรรมการดาเนิ นการ หมายความว่า รองประธานคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมวิชาการเกษตร จากัด
คณะกรรมการดาเนิ นการ หมายความว่า คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร
จากัด
คณะกรรมการอานวยการ หมายความว่า คณะกรรมการอานวยการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร
จากัด
ผูจ้ ดั การ หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด
ข้ อ 5 การเก็บเอกสารในระหว่างปฏิบตั ิ คือ การเก็บเอกสารที่ปฏิบตั ิยงั ไม่เสร็ จ โดยให้อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่ องนั้น ๆ
ข้ อ 6 การเก็บเอกสารที่ ปฏิ บตั ิ เสร็ จแล้ว ให้แยกเอกสารนั้นเป็ นเรื่ อง ๆ แล้วเย็บเข้าเล่มหรื อเก็บเข้าแฟ้ ม
พร้อมทั้งทาบัญชีหน้าเรื่ องหรื อบัญชี เรื่ องประจาแฟ้ มด้วย เอกสารใดซึ่ งไม่สามารถเก็บโดยวิธีดงั กล่าวได้ ให้มดั รวม
เข้าด้วยกันเป็ นหมวดหมู่รวมในที่ เดี ยวกัน พร้อมทั้งทาบัญชี หน้าเรื่ องประจาหมวดหมู่ เสร็ จแล้วให้ทาสารบัญเรื่ อง
หรื อแฟ้ม หรื อหมวดหมู่ของเอกสารนั้น ๆ ด้วย เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการค้นหา
เมื่อทาการตรวจบัญชี ประจาปี เสร็ จ เรี ยบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่เก็บเอกสารรวบรวม เอกสารที่ทาการ
ตรวจบัญชีแล้วนั้นเก็บไว้ในที่อนั ปลอดภัย
ข้ อ 7 ให้เจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้องในการปฏิบตั ิเรื่ องนั้น ๆ หรื อเจ้าหน้าที่ที่เก็บรักษา ระมัดระวัง เอกสารให้อยู่ใน
สภาพเรี ยบร้อยและปลอดภัย ถ้าชารุ ดเสี ยหายต้องรี บซ่ อมแซมให้ใช้ได้เหมือนสภาพเดิม หากสู ญหายต้องทาสาเนา
มาแทนให้ครบบริ บูรณ์เท่าที่จะทาได้
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ข้ อ 8 การเก็บรักษาข้อมูลของสหกรณ์ ในรู ปสื่ ออิ เล็คทรอนิ คส์ ให้เจ้าหน้าที่ ผูร้ ั บผิดชอบจัดเก็บรั กษาให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการของสื่ ออิเล็คทรอนิ คส์น้ นั ๆ เพื่อป้ องกันความสู ญหาย เสี ยหาย และเสื่ อมสลายของข้อมูล
ดังกล่าว
ข้ อ 9 การยืมหนังสื อที่ส่งเก็บแล้วให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) การยืมเอกสารของสหกรณ์ตอ้ งได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการดาเนิ นการ หรื อ รองประธาน
กรรมการดาเนินการ หรื อผูจ้ ดั การ
(2) ผูย้ ืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่ องที่ยืมนั้นจะนาไปใช้ประโยชน์ในการใด
(3) ผูย้ ืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่ และลงชื่ อในสมุดทะเบี ยนยืมเอกสารและให้
เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืม เรี ยงลาดับ วันที่ เดือน พ.ศ. ที่ยืมไว้ เพื่อสะดวกในการติดตามทวงถาม
(4) ในกรณี ที่เอกสารซึ่ งต้องเก็บเป็ นความลับ ห้ามเจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้องในการปฏิบตั ิเรื่ องนั้น หรื อ
เจ้าหน้า ที่ ผูเ้ ก็บ อนุ ญาตให้บุคคลภายนอกยืมดู หรื อคัดลอกเป็ นอันขาด เว้นแต่ ผูม้ ี อานาจหน้า ที่ เ กี่ ย วข้องกับการ
ตรวจสอบ หรื อเกี่ยวกับการดาเนินคดี
ข้ อ 10 ตามปกติเอกสารจะต้องเก็บไว้มีกาหนดไม่นอ้ ยกว่าสิ บปี ส่ วนเรื่ องที่เก็บไว้แล้วเห็นว่าไม่มีประโยชน์
หรื อเป็ นเรื่ องธรรมดาสามัญจะเก็บไว้ไม่ถึงสิ บปี ก็ได้ เอกสารที่เก็บไว้มี 5 ประเภท ดังนี้
(1) เอกสารที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ ให้คงเก็บรักษาไว้ตลอดไปได้แก่
- เอกสารที่เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์
- หนังสื อสาคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์
- ข้อบังคับสหกรณ์
- ระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
- ประกาศและคาสัง่ ของสหกรณ์
- ใบสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
- ทะเบียนสมาชิก
- ทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์
- หนังสื อตั้งผูร้ ับโอนผลประโยชน์
- รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
- เอกสารการบัญชี และหลักฐานการตรวจบัญชี
- รายงานกิจการประจาปี
- หนัง สื อ ที่ เ ป็ นหลักฐานทางอรรถคดี หรื อ ส านวนของศาลและอัย การ หรื อ
สานวนของพนักงานสอบสวน
- สถิติต่าง ๆ ตลอดจนหลักฐานหรื อเรื่ องที่จะใช้ศึกษาค้นคว้าต่อไป
- เอกสารอื่นที่คณะกรรมการอานวยการเห็นสมควร
(2) เอกสารที่เก็บรักษาไว้ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี ได้แก่
- เอกสารที่เป็ นหลักฐานทางการเงิน เช่น ใบสาคัญจ่ายรับจ่ายเงินใบเสร็ จรับเงิน
- เอกสารนิ ติกรรมสัญญาของสหกรณ์ เช่ น สัญญาจ้าง หรื อสัญญา บารุ งรักษา
ทรัพย์สิน หรื อสัญญาเช่าทรัพย์สิน
- สื่ อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
- เอกสารอื่นที่คณะกรรมการอานวยการเห็นสมควร
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(3) เอกสารที่เก็บรักษาไว้ไม่ถึง 10 ปี แต่ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี ได้แก่
- หนังสื อขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุน้ รายเดือน
- หนังสื อขอลาออกจากการเป็ นสมาชิก
- สาเนาคู่ฉบับหนังสื อส่ งออกของสหกรณ์
- ข่าวสารสหกรณ์
- เอกสารอื่นที่คณะกรรมการอานวยการเห็นสมควร
(4) เอกสารที่เก็บรักษาไว้ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี ได้แก่
- เอกสารการกู้เ งิ น กู้ส ามัญ และเงิ น กู้พิ เ ศษที่ ผู ้กู้พ ้น ภาระผู ก พัน และผ่ า นการ
ตรวจสอบบัญชีประจาปี จากผูต้ รวจสอบบัญชีแล้ว
- เอกสารอื่นที่คณะกรรมการอานวยการเห็นสมควร
(5) เอกสารที่เก็บรักษาไว้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ได้แก่
- เอกสารการกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ นที่ผกู ้ พู้ น้ ภาระผูกพัน และผ่านการ ตรวจสอบบัญชี
ประจาปี จากผูต้ รวจสอบบัญชีแล้ว
- ทะเบียนวัสดุประจาปี
- รายการเคลื่อนไหวการเรี ยกเก็บค่าหุน้ และหนี้ประจาเดือน
- รายชื่อผูท้ าประกันชีวิตประจาเดือน
- รายงานรายละเอียดการฝากและถอนเงินประจาวัน
- รายงานสรุ ปบัญชียอดคงเหลือประจาเดือน
- เอกสารอื่นที่คณะกรรมการอานวยการเห็นสมควร
ข้ อ 11 ในปี หนึ่ ง ๆ ให้ เ จ้า หน้า ที่ ต รวจสอบเอกสารที่ ส มควรจะท าลาย แล้ว ยื่ น หนัง สื อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการอานวยการเพื่อพิจารณา เมื่อเห็นว่าควรทาลายเอกสารได้ ให้ต้ งั กรรมการทาการคัดเลือกเอกสาร
และควบคุมการทาลายขึ้นอย่างน้อย 3 คน โดยมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) คัดเลือกเอกสารตามระเบียบนี้วา่ เอกสารเรื่ องใดควรทาลายได้
(2) เสนอรายงานและบัญชีรายชื่อเอกสารที่สมควรทาลายต่อคณะกรรมการอานวยการเพื่ออนุมตั ิ
(3) มอบสาเนาบัญชีรายชื่อเอกสารที่ได้รับอนุมตั ิให้ทาลายได้แก่เจ้าหน้าที่เก็บเอกสาร เพื่อบันทึก
ในหนังสื อเก็บและบัญชีประจาเรื่ อง หรื อประจาหมวดหมู่ หรื อประจาแฟ้ม
(4) ควบคุมการทาลายหรื อทาลายด้วยตนเอง การทาลายอาจใช้เครื่ องมือเผา หรื อวิธี อื่นใดตาม
ความเหมาะสม
(5) เสนอรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมการดาเนิ นการทราบ และมอบให้ เจ้าหน้าที่เก็บ
รายงานนั้นไว้เป็ นหลักฐานด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(นายสมชาย ชาญณรงค์กลุ )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด
สิ

