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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

ว่าด้วย  การเกบ็รักษา การยมื และการทาํลายเอกสาร  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั  ขอ้  ๕๙(๘) และขอ้ ๘๕(๑๑) ท่ี

ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี ๕๐   คร้ังท่ี ท่ี  ๔ /๒๕๔๙     เม่ือวนัท่ี   ๒ ๕   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๙  ไดก้าํหนดระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั  วา่ดว้ย การเก็บรักษา  การยมื  และการทาํลายเอกสาร  พ.ศ. ๒๕๔๙  ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้  ๑ .  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั วา่ดว้ย การเก็บรักษา การยมื และการ

ทาํลายเอกสาร พ.ศ. ๒๕๔๙” 

ขอ้  ๒.  ระเบียบน้ีใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๑ กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็นตน้ไป 

ขอ้  ๓ .  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั  วา่ดว้ย การเก็บรักษา การยมื และการทาํลาย

เอกสาร พ.ศ. ๒๕๔๘” 

บรรดาระเบียบอ่ืนใด  ในส่วนท่ีมีกาํหนดไวแ้ลว้ในระเบียบ หรือซ่ึงขดัแยม้กบัระเบียบน้ีใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

ขอ้  ๔.  ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ์”  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั   

“ประธานกรรมการ”   หมายความวา่   ประธานกรรมการดาํเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั   

“คณะกรรมการดาํเนินการ”  หมายความวา่   คณะกรรมการดาํเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั   

“กรรมการ”   หมายความวา่    กรรมการดาํเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั   

“ผูจ้ดัการ”   หมายความวา่   ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั   

“เหรัญญิก”   หมายความวา่   เหรัญญิก สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั   

“เจา้หนา้ท่ี”   หมายความวา่   เจา้หนา้ท่ี สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั   

ขอ้  ๕.  การเก็บเอกสารในระหวา่งปฏิบติั คือ     การเก็บเอกสารท่ีปฏิบติัไม่เสร็จใหอ้ยูใ่นความรับผิดชอบของเจา้หนา้ท่ี

ท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองน้ี  

ขอ้  ๖ .  การเก็บรักษาเอกสารท่ีปฏิบติัเสร็จแลว้ใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายเลขานุการแยกเอกสารนั้นเป็นเร่ือง ๆ เยบ็เขา้เล่มหรือ

เก็บเขา้แฟ้ม  พร้อมทั้งทาํบญัชีหนา้เร่ืองหรือบญัชีเร่ืองประจาํแฟ้มดว้ย  เอกสารใดซ่ึงไม่สามารถเก็บโดยวธีิดงักล่าวได ้ ใหม้ดั

รวมเขา้ดว้ยกนัเป็นหมวดหมู่รวมไวใ้นท่ีเดียวกนั   พร้อมทั้งทาํบญัชีหนา้เร่ืองประจาํหมวดหมู่  เสร็จแลว้ใหท้าํสารบญัเร่ืองหรือแฟ้ม  

หรือหมวดหมู่ของเอกสารนั้น ๆ ดว้ย  เพ่ือความสะดวก  และรวดเร็วในการคน้หาเป็นสาํคญั 

เม่ือทาํการตรวจบญัชีประจาํปีเสร็จเรียบร้อย  ใหเ้จา้หนา้ท่ีเก็บเอกสารรวบรวมเอกสารท่ีทาํการตรวจสอบบญัชีแลว้

นั้นเก็บไวใ้นท่ีปลอดภยั 

ขอ้  ๗.  ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการปฏิบติัเร่ืองนั้น ๆ  หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีเก็บรักษา  ระมดัระวงัเอกสารใหอ้ยูใ่นสภาพ

เรียบร้อยและปลอดภยั  ถา้ชาํรุดเสียหายตอ้งรีบซ่อมใหใ้ชไ้ดเ้หมือนสภาพเดิม  หากสูญหายตอ้งทาํลายสาํเนามาแทนใหค้รบบริบูรณ์

เท่าท่ีจะทาํได ้

ขอ้  ๘.  การยมืหนงัสือท่ีส่งเก็บแลว้ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

๘.๑  ผูย้มืจะตอ้งใหท้ราบวา่เร่ืองท่ียมืนั้นจะใชป้ระโยชน์ในการใด 
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๘.๒ ผูย้มืจะตอ้งมอบหลกัฐานการยมืใหเ้จา้หนา้ท่ีเก็บ  และลงช่ือในสมุดทะเบียนยมืเอกสารและใหเ้จา้หนา้ท่ี

เก็บรวบรวมหลกัฐานการยมืเรียงลาํดบั วนัท่ี เดือน พ.ศ.ไว ้ เพ่ือสะดวกในการติดต่อทวงถาม 

๘.๓  การยมืเอกสารของสหกรณ์ ตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากประธานกรรมการหรือรองประธาน

กรรมการ (ถา้มี) หรือผูจ้ดัการ 

๘.๔  ในกรณีท่ีเอกสารซ่ึงตอ้งเก็บเป็นความลบั  หา้มเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งในการปฏิบติัเร่ือนั้นหรือเจา้หนา้ท่ีผู ้

เก็บอนุญาตใหบุ้คคลภายนอกยมืดู  หรือคดัลอกเป็นอนัขาด  เวน้แต่ผูมี้อาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ  หรือเก่ียวขอ้งการ

ดาํเนินคดี 

ขอ้ ๙ . ตามปกติเอกสารจะตอ้งเก็บไวมี้กาํหนดไม่นอ้ยกวา่สิบปี  ส่วนเร่ืองท่ีเก็บไวท่ี้เห็นวา่ไม่มีประโยชน์หรือเป็นเร่ือง

ธรรมดาสามญัจะเก็บไวไ้ม่ถึงสิบปีก็ไดโ้ดยจาํแนกเป็น ๓ ประเภท คือ 

๙.๑  เอกสารท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีใหค้งเก็บรักษาไวต้ลอดไป  คือ 

(ก)  หนงัสือท่ีตอ้งเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานของสหกรณ์ตลอดไป  เช่นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้ง

สหกรณ์  ขอ้บงัคบั ใบสมคัรเป็นสมาชิก ทะเบียนสมาชิก รายงานการประชุม  บญัชี  และทะเบียนต่างๆ  หลกัฐานการตรวจบญัชี  

รายงานกิจการประจาํปี  สถิติต่าง ๆ  ตลอดจนหลกัฐานหรือเร่ืองท่ีจะใชศึ้กษา คน้ควา้ต่อไป 

(ข)  หนงัสือท่ีเป็นหลกัฐานทางอรรถคดีหรือสาํเนาของศาล  อยัการ  หรือสาํนวนของพนกังาน

สอบสวน 

๙.๒  เอกสารท่ีเก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่ ๑ ปี  คือหนงัสือกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน  โดยนบัจากวนัท่ีสมาชิกไดช้าํระหน้ี

เสร็จส้ินแลว้  และตอ้งผา่นการตรวจสอบบญัชีประจาํปีจากผูต้รวจสอบบญัชีก่อน  แลว้ใหท้าํลายได้ 

๙.๓  เอกสารท่ีเก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่ ๓ ปี  คือ คาํขอกูแ้ละหนงัสือกูส้ามญัและเงินกูพิ้เศษ  โดยนบัจากวนัท่ีสมาชิก

ไดช้าํระหน้ีเสร็จส้ินแลว้  และตอ้งผา่นการตรวจสอบบญัชีประจาํปีจากผูต้รวจสอบบญัชีก่อน  แลว้ใหท้าํลายได้ 

๙.๔  เอกสารท่ีเก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่ ๕ ปี  เช่นหนงัสือขอเปล่ียนแปลงเงินสะสมรายเดือน  หนงัสือขอลาออกจาก

สมาชิก  คาํขอกูเ้งินทุนทุกประเภท เป็นตน้ 

ขอ้ ๑๐.  ในปีหน่ึง ๆ ใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารท่ีสมควรจะทาํลาย  แลว้ยืน่หนงัสือเสนอต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการเพ่ือพิจารณา  เม่ือเห็นวา่ควรจะทาํลายเอกสารได ้ ใหต้ั้งกรรมการทาํการคดัเลือกเอกสารและควบคุมการทาํลาย  ไม่นอ้ย

กวา่ 3 คน  โดยมีเจา้หนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

๑๐.๑   คดัเลือกเอกสารตามระเบียบวา่ดว้ยเอกสารเร่ือใดควรทาํลายได ้

๑๐.๒  เสนอรายงานและบญัชีรายช่ือเอกสารท่ีไดส้มควรทาํลายได ้ต่อคณะกรรมการดาํเนินการเพ่ืออนุมติั 

๑๐.๓  แสดงรายงานเสนอรายงานและบญัชีรายช่ือเอกสารท่ีไดรั้บอนุมติัใหท้าํลายได ้ และมอบ สาํเนาให้

เจา้หนา้ท่ีเก็บเพ่ือบนัทึกในหนงัสือเก็บและบญัชีประจาํเร่ืองหรือประจาํหมวดหมู่หรือประจาํแฟ้ม 

๑๐.๔   ควบคุมการทาํลาย   หรือทาํลายเอกสารดว้ยตนเอง   การทาํลายอาจใชเ้คร่ืองมือเผาหรือวธีิอ่ืนใดตาม

ความเหมาะสม 

ใหร้องประธานกรรมการดาํเนินการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

    ประกาศ  ณ  วนัท่ี     ๒๓    สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

    

พลเรือโท  ศ.  

( วรีวฒัน์    วงษด์นตรี ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 


	ประกาศ  ณ  วันที่     ๒๓    สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙

