
1 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร จ ากดั 
ว่าด้วยการเกบ็รักษา การยืม และการท าลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2560 

 
 

เพ่ือใหก้ารเกบ็รักษา การยืม และการท าลายเอกสารของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั เป็นไป
ดว้ยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 73 (8) และ  ขอ้ 100 (11) แห่งขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั พ.ศ.2558 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2559 (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.
2560 ประกอบกบัท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 42 คร้ังท่ี 6/2560 วนัท่ี 26 มิถุนายน 2560 ไดมี้มติก าหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั วา่ดว้ยการเกบ็รักษา การยืม และการท าลายเอกสารของสหกรณ์ 
พ.ศ.2560 ไว ้ดงัต่อไปน้ี  

ข้อ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด ว่าด้วย การเก็บรักษา การยืม 
และการท าลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2560” 

ข้อ 2  ระเบียบน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เป็นตน้ไป  
ข้อ 3  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั ว่าดว้ยการเก็บรักษา การยืม และการ

ท าลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2557 และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใด ซ่ึงขดัหรือแยง้กบั
ระเบียบน้ี และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

ข้อ 4  ในระเบียบน้ี 
สหกรณ์ หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั  
สมาชิก หมายความวา่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั  
เจา้หนา้ท่ี หมายความวา่ เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั  
ประธานกรรมการด าเนินการ หมายความว่า ประธานคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมวิชาการเกษตร จ ากดั 
รองประธานกรรมการด าเนินการ หมายความว่า รองประธานคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมวิชาการเกษตร จ ากดั 
คณะกรรมการด าเนินการ หมายความวา่ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร 

จ ากดั  
คณะกรรมการอ านวยการ หมายความวา่ คณะกรรมการอ านวยการสหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร 

จ ากดั 
ผูจ้ดัการ หมายความวา่ ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั  

ข้อ 5  การเกบ็เอกสารในระหวา่งปฏิบติั คือ การเกบ็เอกสารท่ีปฏิบติัยงัไม่เสร็จ โดยใหอ้ยูใ่นความรับผิดชอบ
ของเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองนั้น ๆ 

ข้อ 6  การเก็บเอกสารท่ีปฏิบติัเสร็จแลว้ ให้แยกเอกสารนั้นเป็นเร่ือง ๆ แลว้เย็บเขา้เล่มหรือเก็บเขา้แฟ้ม 
พร้อมทั้งท าบญัชีหนา้เร่ืองหรือบญัชีเร่ืองประจ าแฟ้มดว้ย เอกสารใดซ่ึงไม่สามารถเก็บโดยวิธีดงักล่าวได ้ใหม้ดัรวม  
เขา้ดว้ยกนัเป็นหมวดหมู่รวมในท่ีเดียวกนั พร้อมทั้งท าบญัชีหนา้เร่ืองประจ าหมวดหมู่ เสร็จแลว้ให้ท าสารบญัเร่ือง 
หรือแฟ้ม หรือหมวดหมู่ของเอกสารนั้น ๆ ดว้ย เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการคน้หา 

เม่ือท าการตรวจบญัชีประจ าปีเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหเ้จา้หนา้ท่ีเก็บเอกสารรวบรวม เอกสารท่ีท าการ
ตรวจบญัชีแลว้นั้นเกบ็ไวใ้นท่ีอนัปลอดภยั 

ข้อ 7  ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งในการปฏิบติัเร่ืองนั้น ๆ หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีเกบ็รักษา ระมดัระวงั เอกสารใหอ้ยู่ใน
สภาพเรียบร้อยและปลอดภยั ถา้ช ารุดเสียหายตอ้งรีบซ่อมแซมใหใ้ชไ้ดเ้หมือนสภาพเดิม หากสูญหายตอ้งท าส าเนา  
มาแทนใหค้รบบริบูรณ์เท่าท่ีจะท าได ้
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ข้อ 8 การเก็บรักษาขอ้มูลของสหกรณ์ในรูปส่ืออิเล็คทรอนิคส์ ให้เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบจดัเก็บรักษาให้
ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการของส่ืออิเล็คทรอนิคส์นั้น ๆ เพ่ือป้องกนัความสูญหาย เสียหาย และเส่ือมสลายของขอ้มูล
ดงักล่าว 

ข้อ 9 การยืมหนงัสือท่ีส่งเกบ็แลว้ใหป้ฏิบติั ดงัน้ี 
(1) การยืมเอกสารของสหกรณ์ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากประธานกรรมการด าเนินการ   หรือ  รองประธาน 

กรรมการด าเนินการ หรือผูจ้ดัการ 
(2) ผูย้ืมจะตอ้งแจง้ใหท้ราบวา่เร่ืองท่ียืมนั้นจะน าไปใชป้ระโยชนใ์นการใด 
(3) ผูย้ืมจะตอ้งมอบหลกัฐานการยืมให้เจา้หนา้ท่ี และลงช่ือในสมุดทะเบียนยืมเอกสารและให้

เจา้หนา้ท่ีเกบ็รวบรวมหลกัฐานการยืม เรียงล าดบั วนัท่ี เดือน พ.ศ. ท่ียืมไว ้เพ่ือสะดวกในการติดตามทวงถาม 
(4) ในกรณีท่ีเอกสารซ่ึงตอ้งเกบ็เป็นความลบั หา้มเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งในการปฏิบติัเร่ืองนั้น หรือ

เจ้าหน้าท่ีผูเ้ก็บ อนุญาตให้บุคคลภายนอกยืมดูหรือคัดลอกเป็นอนัขาด เวน้แต่ผูมี้อ  านาจหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ตรวจสอบ หรือเก่ียวกบัการด าเนินคดี 

ข้อ 10 ตามปกติเอกสารจะตอ้งเกบ็ไวมี้ก าหนดไม่นอ้ยกว่าสิบปี ส่วนเร่ืองท่ีเก็บไวแ้ลว้เห็นว่าไม่มีประโยชน์
หรือเป็นเร่ืองธรรมดาสามญัจะเกบ็ไวไ้ม่ถึงสิบปีกไ็ด ้เอกสารท่ีเกบ็ไวมี้ 5 ประเภท ดงัน้ี 

(1) เอกสารท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี ใหค้งเกบ็รักษาไวต้ลอดไปไดแ้ก่ 
- เอกสารท่ีเก่ียวกบัการจดัตั้งสหกรณ์ 
- หนงัสือส าคญัรับจดทะเบียนสหกรณ์ 
- ขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
- ระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
- ประกาศและค าสัง่ของสหกรณ์ 
- ใบสมคัรเขา้เป็นสมาชิก 
- ทะเบียนสมาชิก 
- ทะเบียนครุภณัฑ ์
- หนงัสือตั้งผูรั้บโอนผลประโยชน ์
- รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
- เอกสารการบญัชี และหลกัฐานการตรวจบญัชี 
- รายงานกิจการประจ าปี 
- หนังสือท่ีเป็นหลกัฐานทางอรรถคดี หรือส านวนของศาลและอัยการ หรือ 

ส านวนของพนกังานสอบสวน 
- สถิติต่าง ๆ ตลอดจนหลกัฐานหรือเร่ืองท่ีจะใชศึ้กษาคน้ควา้ต่อไป 
- เอกสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการอ านวยการเห็นสมควร 

(2) เอกสารท่ีเกบ็รักษาไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 10 ปี ไดแ้ก่ 
- เอกสารท่ีเป็นหลกัฐานทางการเงิน เช่น ใบส าคญัจ่ายรับจ่ายเงินใบเสร็จรับเงิน 
- เอกสารนิติกรรมสัญญาของสหกรณ์ เช่น สัญญาจา้ง หรือสัญญา บ ารุงรักษา

ทรัพยสิ์น หรือสญัญาเช่าทรัพยสิ์น 
- ส่ือบนัทึกขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 
- เอกสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการอ านวยการเห็นสมควร 
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(3) เอกสารท่ีเกบ็รักษาไวไ้ม่ถึง 10 ปี แต่ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี ไดแ้ก่ 
- หนงัสือขอเปล่ียนแปลงเงินค่าหุน้รายเดือน 
- หนงัสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิก 
- ส าเนาคู่ฉบบัหนงัสือส่งออกของสหกรณ์ 
- ข่าวสารสหกรณ์ 
- เอกสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการอ านวยการเห็นสมควร 

(4) เอกสารท่ีเกบ็รักษาไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 ปี ไดแ้ก่ 
- เอกสารการกู้เ งินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษท่ีผู ้กู ้พ ้นภาระผูกพัน และผ่านการ 

ตรวจสอบบญัชีประจ าปีจากผูต้รวจสอบบญัชีแลว้ 
- เอกสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการอ านวยการเห็นสมควร 

(5) เอกสารท่ีเกบ็รักษาไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ปี ไดแ้ก่ 
- เอกสารการกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ีผูกู้พ้น้ภาระผูกพนั และผ่านการ ตรวจสอบบญัชี

ประจ าปีจากผูต้รวจสอบบญัชีแลว้ 
- ทะเบียนวสัดุประจ าปี 
- รายการเคล่ือนไหวการเรียกเกบ็ค่าหุน้และหน้ีประจ าเดือน 
- รายช่ือผูท้  าประกนัชีวิตประจ าเดือน 
- รายงานรายละเอียดการฝากและถอนเงินประจ าวนั 
- รายงานสรุปบญัชียอดคงเหลือประจ าเดือน 
- เอกสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการอ านวยการเห็นสมควร 

ข้อ 11 ในปีหน่ึง ๆ ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารท่ีสมควรจะท าลาย แล้วยื่นหนังสือเสนอต่อ 
คณะกรรมการอ านวยการเพ่ือพิจารณา เม่ือเห็นว่าควรท าลายเอกสารได ้ให้ตั้งกรรมการท าการคดัเลือกเอกสาร
และควบคุมการท าลายข้ึนอยา่งนอ้ย 3 คน โดยมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1) คดัเลือกเอกสารตามระเบียบน้ีวา่เอกสารเร่ืองใดควรท าลายได ้
(2) เสนอรายงานและบญัชีรายช่ือเอกสารท่ีสมควรท าลายต่อคณะกรรมการอ านวยการเพ่ืออนุมติั 
(3) มอบส าเนาบญัชีรายช่ือเอกสารท่ีไดรั้บอนุมติัใหท้ าลายไดแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเก็บเอกสาร เพ่ือบนัทึก

ในหนงัสือเกบ็และบญัชีประจ าเร่ือง หรือประจ าหมวดหมู่ หรือประจ าแฟ้ม 
(4) ควบคุมการท าลายหรือท าลายดว้ยตนเอง การท าลายอาจใชเ้คร่ืองมือเผา หรือวิธี อ่ืนใดตาม

ความเหมาะสม 
(5) เสนอรายงานผลการปฏิบติังานใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบ และมอบให ้เจา้หนา้ท่ีเก็บ

รายงานนั้นไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 
      ประกาศ ณ วนัท่ี  7  กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

 
 

    (นายสมชาย ชาญณรงคก์ลุ) 
   ประธานกรรมการด าเนินการ 

      สหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั 
 

สิ  


