ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
ว่ ำด้ วยกำรเก็บรั กษำ ยืม และทำลำยเอกสำรของสหกรณ์
พ.ศ. 2554
…………………………….
อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 78 และข้ อ 106 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 38 ครังที
้ ่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้ กาหนดระเบียบว่าด้ วยการเก็บรักษา
ยืม และทาลายเอกสารของสหกรณ์ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด ว่าด้ วยการ
เก็บรักษา ยืม และทาลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2554”
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยการเก็บรักษา ยืม และทาลายเอกสารของสหกรณ์
พ.ศ.2550 และให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทนโดยให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. การเก็บเอกสารในระหว่างปฏิบตั ิ คือการเก็บเอกสารทีป่ ฏิบตั ิยงั ไม่เสร็ จให้ อยูใ่ นความ
รับผิดชอบของเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องนัน้
ข้ อ 4. การเก็บเอกสารที่ปฏิบตั ิเสร็ จแล้ ว ให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายธุรการแยกเอกสารนันเป็
้ นเรื่อง ๆ
เย็บเข้ าเล่มหรื อเข้ าแฟ้ม พร้ อมทังท
้ าบัญชีหน้ าเรื่ องประจาแฟ้มด้ วย เอกสารใดซึง่ ไม่สามารถเก็บโดยวิธี
ดังกล่าวได้ ให้ รวมเข้ าด้ วยกันเป็ นหมวดหมู่รวมไว้ ในที่เดียวกัน พร้ อมทังท
้ าบัญชีหน้ าเรื่ องประจาหมวดหมู่
เสร็ จแล้ วให้ ทาสารบัญเรื่ องหรื อแฟ้มหรือหมวดหมูข่ องเอกสารนัน้ ๆ ด้ วย เพือ่ ความสะดวกและรวดเร็ วใน
การค้ นหาเป็ นสาคัญ
ข้ อ 5. ให้ เจ้ าหน้ าที่หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั ิงานนัน้ ๆ หรือเจ้ าหน้ าที่ที่เก็บรักษาระมัดระวัง
เอกสารให้ อยู่ในสภาพเรี ยบร้ อยและปลอดภัย ถ้ าชารุ ดเสียหายต้ องรี บซ่อมให้ ใช้ ได้ เหมือนสถานเดิม หากสูญ
หายต้ องทาสาเนามาแทนให้ ครบบริ บูรณ์เท่าที่จะทาได้
ข้ อ 6. การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ ว ให้ ปฏิบตั ิดงั นี ้
( 1 ) ผู้ยืมจะต้ องให้ ทราบว่าเรื่องที่ยืมนันจะใช้
้
ประโยชน์ในการใด
( 2 ) ผู้ยืมจะต้ องมอบหลักฐานการยืมให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บ และลงชือ่ ในสมุดทะเบียนยืม
เอกสาร และให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืมเรี ยงลาดับ วันที่ เดือน พ.ศ. ไว้ เพื่อสะดวกในการ
ติดต่อทวงถาม
( 3 ) การยืมเอกสารของสหกรณ์ต้อง ได้ รับอนุญาตจากประธานกรรมการหรื อรองประธาน
กรรมการ ( ถ้ ามี ) หรื อผู้จดั การ

-2( 4 ) ในกรณีที่เอกสารซึง่ ต้ องเก็บเป็ นความลับห้ ามเจ้ าหน้ าที่ผ้ เู กี่ยวข้ องในการปฏิบตั ิเรื่ อง
นัน้ หรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ เู ก็บอนุญาตให้ บุคคลภายนอกยืมหรื อคัดลอกเป็ นอันขาด เว้ นแต่ผ้ มู ีอานาจหน้ าที่
เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบหรือเกี่ยวกับการดาเนินคดี
ข้ อ 7. ตามปกติเอกสารจะต้ องเก็บไว้ มีกาหนดไม่น้อยกว่าสิบปี ส่วนเรื่ องที่เก็บไว้ ที่เห็นว่าไม่มี
ประโยชน์หรื อเป็ นเรื่องธรรมดาสามัญจะเก็บไว้ ไม่ถงึ สิบปี ก็ได้ โดยจาแนกเป็ น 3 ประเภทคือ
7.1 เอกสารที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้ ให้ คงเก็บรักษาไว้ ตลอดไปคือ
( ก. ) หนังสือที่ต้องเก็บไว้ เป็ นหลักฐานของสหกรณ์ตลอดไป เช่นเรื่ องที่เกี่ยวกับการ
จัดตังสหกรณ์
้
ข้ อบังคับ ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก ทะเบียนสมาชิก รายงานการประชุม บัญชี และทะเบียนต่าง
ๆ หลักฐานการตรวจบัญชี รายงานกิจการประจาปี สถิติต่าง ๆ ตลอดจนหลักฐานหรื อเรื่องที่จะใช้ ศกึ ษา
ค้ นคว้ าต่อไป
( ข. ) หนังสือที่เป็ นหลักฐานทางอรรถคดีหรื อสานวนของศาลอัยการ หรื อสานวนของ
เจ้ าหน้ าที่สอบสวน
7.2 เอกสารที่เก็บไว้ ไม่น้อยกว่าสิบปี คือ หลักฐานทางการเงินต่าง ๆ
7.3 เอกสารที่เก็บไว้ ถงึ สิบปี แต่ไม่ต่ากว่าห้ าปี เช่น หนังสือขอเปลีย่ นแปลงเงินค่าหุ้นราย
เดือน หนังสือขอลาออกจากสหกรณ์ คาขอกู้เงินทุนทุกประเภท เป็ นต้ น
ข้ อ 8. ในปี หนึง่ ๆ ให้ เจ้ าหน้ าที่งานตรวจสอบเอกสารที่สมควรจะทาลาย แล้ วยื่นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดาเนินการเพื่อพิจารณา เมื่อเห็นว่าควรทาลายเอกสารได้ ให้ ตงคณะกรรมการท
ั้
าการคัดเลือก
เอกสารและควบคุมการทาลายขึนอย่
้ างน้ อย 3 คน โดยมีหน้ าทีด่ งั ต่อไปนี ้
8.1 คัดเลือกเอกสารตามระเบียบว่าเอกสารเรื่ องใดควรทาลายได้
8.2 เสนอรายงาน และบัญชีรายชื่อเอกสารที่สมควรทาลายต่อคณะกรรมการดาเนินการ
เพื่ออนุมตั ิ
8.3 แสดงรายงานและบัญชีรายชือ่ เอกสารที่ได้ รับอนุมตั ิให้ ทาลายได้ และมอบสาเนาให้
พนักงานเก็บเพือ่ บันทึกในหนังสือเก็บและบัญชีประจาเรื่อง หรื อประจาหมวดหมู่หรื อประจาแฟ้ ม
8.4 ควบคุมการทาลายหรือทาลายด้ วยตัวเอง การทาลายอาจใช้ เครื่ องมือเผาหรื อวิธีอื่นใด
ตามความเหมาะสม เสนอรายงานผลการปฏิบตั ิให้ คณะกรรมการดาเนินการทราบ และมอบให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บ
รายงานนันไว้
้ เป็ นหลักฐานด้ วย
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(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบูลย์
( สมบัติ คงพิบูลย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด

