ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ว่ าด้ วยการเก็บรั กษา ยืม และการทาลายเอกสาร พ.ศ. 2554
..................................................
อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ข้ อ 78(9) และ
ข้ อ108(8) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 15 ครัง้ ที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 29 เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2554
ได้ มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้ วยการเก็บรักษา ยืม และการทาลาย
เอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้ วยการ
เก็บรักษา ยืม และการทาลายเอกสาร พ.ศ. 2554”
ข้ อ 2 ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 29 เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้ วยการเก็บรักษา ยืม
และการทาลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2547 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสัง่ มติ หรื อข้ อตกลงอื่นใดซึง่ ขัด
หรื อแย้ งกับระเบียบนี ้ และให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทน
ข้ อ 4 ในระเบียบนี ้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง ประธานกรรมการคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
“ผู้จดั การ”
หมายถึง ผู้จดั การสหกรณ์
“เจ้ าหน้ าที่”
หมายถึง เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
หมวด 1
การเก็บรั กษา
ข้ อ 5 การเก็บเอกสารในระหว่างปฏิบตั ิ คือ การเก็บเอกสารที่ปฏิบตั ิยงั ไม่เสร็ จ ให้ อยูใ่ นความ
รับผิดชอบของเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องนัน้
ข้ อ 6 การเก็บเอกสารที่ปฏิบตั ิเสร็ จแล้ ว ให้ เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องนี ้แยกเอกสารนันเป็
้ นเรื่ อง ๆ
เย็บเข้ าเล่มหรื อเก็บเข้ าแฟ้ม พร้ อมทังท
้ าบัญชีหน้ าเรื่ อง หรื อบัญชีเรื่ องประจาแฟ้มด้ วย เอกสารใดซึง่ ไม่สามารถเก็บ
โดยวิธีดงั กล่าวได้ ให้ มดั รวมเข้ าด้ วยกันเป็ นหมวดหมู่รวมไว้ ในที่เดียวกัน พร้ อมทังท
้ าบัญชีหน้ าเรื่ องประจาหมวดหมู่
เสร็ จแล้ วให้ ทาสารบัญเรื่ อง หรื อแฟ้ม หรื อหมวดหมู่ของเอกสารนัน้ ๆ ด้ วย เพื่อความสะดวก และรวดเร็ วในการค้ นหา
เป็ นสาคัญ
/2 เมื่อ...
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เมื่อทาการตรวจบัญชีประจาปี เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บเอกสารรวบรวมเอกสารที่ตรวจบัญชี
แล้ วนันเก็
้ บไว้ ในที่อนั ปลอดภัย
ข้ อ 7 ประเภท เงื่อนไข และระยะเวลาการจัดเก็บเอกสาร จาแนกเป็ น 4 ประเภท คือ
ไม่ น้อยกว่ า 5 ปี
และไม่ ถงึ 10 ปี
(1) หนังสือที่ต้องเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน (1) หลักฐานทางการเงินต่าง ๆ (1) หนังสือ
ของสหกรณ์ตลอดไป เช่น เรื่องที่
(ในกรณีหนังสือที่เกี่ยวกับ
ขอลาออกจาก
เกี่ยวกับการจัดตังสหกรณ์
้
ข้ อบังคับ การเงินซึง่ มิใช่เป็ นเอกสารสิทธิ สหกรณ์
ระเบียบ คาสัง่ /ประกาศ(ที่ใช้
หากเห็นว่าไม่มีความจาเป็ นต้ อง (2) เอกสารอื่น ๆ
ตลอดไป) ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก เก็บไว้ ถงึ 10 ปี ก็ให้ เสนอ
ที่เสร็จสิ ้นภารกิจ
ทะเบียนสมาชิก รายงานการ
ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิให้
แล้ ว และเห็นว่า
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ทาลายได้ )
ไม่ควรเก็บ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ (2) สัญญากู้ และสัญญาค ้าเกิน 10 ปี
ดาเนินการ ทะเบียนต่าง ๆ
ประกัน คาขอกู้เงิน (ระยะยาว)
หลักฐานการตรวจบัญชี รายงาน
และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กิจการประจาปี สถิติต่าง ๆ
กับเงินกู้นนั ้ ๆ ที่ชาระหนี ้
ตลอดจนหลักฐานหรือเรื่องที่จะใช้
เสร็จสิ ้นแล้ ว
ศึกษาค้ นคว้ าต่อไป
(3) รายงานการประชุม
(2) หนังสือที่เป็ นหลักฐานทาง
อนุกรรมการ/คณะทางานต่าง ๆ
อรรถคดี หรือสานวนของศาล
และวาระการประชุม
อัยการ หรือสานวนของพนักงาน
คณะกรรมการดาเนินการและ
สอบสวน
อนุกรรมการ/คณะทางานต่าง ๆ
ถาวร

ไม่ น้อยกว่ า 10 ปี

ไม่ น้อยกว่ า 1 ปี
และไม่ ถงึ 2 ปี
(1) คาขอและสัญญาเงินกู้
เพื่อเหตุฉกุ เฉินที่ชาระหนี ้
เสร็จสิ ้นแล้ ว
(2) หนังสือแจ้ งความจานง
เกี่ยวกับหุ้น และเงินฝาก
(3) เอกสารทัว่ ไปที่เป็ นเรื่อง
ธรรมดาสามัญซึง่ ไม่มี
ความสาคัญ และเป็ นเรื่อง
ที่เกิดขึ ้นเป็ นประจา หรือ
เห็นว่าเก็บไว้ ไม่มีประโยชน์
เช่น หนังสือเวียน หนังสือ
รับและส่งทังภายในและ
้
ภายนอก เอกสารเกี่ยวกับ
การสมัครสอบ เอกสารอื่น ๆ
เมื่อเสร็จสิ ้นภารกิจแล้ ว
เป็ นต้ น

หมวด 2
การยืม
ข้ อ 8 การยืมเอกสารที่สง่ เก็บแล้ ว ให้ ปฏิบตั ิดงั นี ้
8.1 ผู้ยืมจะต้ องแจ้ งให้ ทราบว่าเรื่ องที่ยืมนันจะใช้
้
ประโยชน์ในการใด
8.2 ผู้ยืมจะต้ องมอบหลักฐานการยืมให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บ และลงชื่อในสมุดทะเบียนยืมเอกสาร
และให้ เจ้ าหน้ าที่รวบรวมหลักฐานการยืมเรี ยงลาดับ วันที่ เดือน พ.ศ. ไว้ เพื่อสะดวกในการติดต่อทวงถาม
8.3 การยืมเอกสารของสหกรณ์ต้องได้ รับอนุญาตจากประธานกรรมการ หรื อผู้จดั การ
หรื อผู้ที่ประธานกรรมการหรื อผู้จดั การมอบหมาย
8.4 ในกรณีที่เอกสารซึง่ ต้ องเก็บเป็ นความลับ ห้ ามเจ้ าหน้ าที่ผ้ เู กี่ยวข้ องในการปฏิบตั ิในเรื่ อง
นันหรื
้ อเจ้ าหน้ าที่ที่จดั เก็บเอกสาร อนุญาตให้ บคุ คลภายนอกยืมดู หรื อคัดลอกเป็ นอันขาด เว้ นแต่ผ้ มู ีอานาจหน้ าที่
เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ หรื อเกี่ยวกับการดาเนินคดี
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หมวด 3
การทาลาย
ข้ อ 9 กรณีการทาลายเอกสารให้ ปฏิบตั ิดงั นี ้
9.1 เอกสารที่ต้องเก็บไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่ถึง 2 ปี ให้ เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับเอกสารนัน้ ๆ
ทาการตรวจสอบเอกสารที่สมควรทาลาย ยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการเพื่อขออนุมตั ิทาลาย โดยให้ ผ้ จู ดั การควบคุม
การทาลายเอกสารดังกล่าว
9.2 เอกสารที่ต้องเก็บไม่น้อยกว่า 5 ปี ให้ เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับเอกสารนัน้ ๆ ตรวจสอบ
เอกสารที่สมควรทาลาย และให้ ผ้ จู ดั การยื่นหนังสือเสนอต่อประธานกรรมการเพื่อพิจารณา เมื่อประธานกรรมการ
เห็นว่าควรทาลายเอกสารได้ ให้ ตงกรรมการท
ั้
าการคัดเลือกเอกสารและควบคุมการทาลายขึ ้นอย่างน้ อย 3 คน
โดยมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(1) คัดเลือกเอกสารตามข้ อ 7 ว่าเอกสารเรื่ องใดควรทาลายได้
(2) เสนอรายงานและบัญชีรายชื่อเอกสารที่สมควรทาลายต่อประธานกรรมการ
เพื่ออนุมตั ิ
(3) แสดงรายงาน และบัญชีรายชื่อเอกสารที่ได้ รับอนุมตั ิให้ ทาลาย และมอบสาเนาให้
เจ้ าหน้ าที่เก็บเพื่อบันทึกในหนังสือเก็บ และบัญชีประจาเรื่ อง หรื อประจาหมวดหมู่หรื อประจาแฟ้ม
(4) ควบคุมการทาลาย หรื อทาลายด้ วยตนเอง การทาลายอาจใช้ เครื่ องมือ หรื อเผา
หรื อวิธีอื่นใด ตามความเหมาะสม
(5) เสนอรายงานผลการปฏิบตั ิให้ คณะกรรมการดาเนินการทราบ และมอบให้ เจ้ าหน้ าที่
เก็บรายงานนันไว้
้ เป็ นหลักฐานด้ วย
ข้ อ 10 กรณีที่ระเบียบนี ้มิได้ กาหนดข้ อความเรื่ องใดไว้ หรื อไม่เป็ นไปตามที่กาหนด ให้ เป็ นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการดาเนินการ และในกรณีมีปัญหาหรื อข้ อขัดแย้ งใดในการดาเนินการตามระเบียบ ให้ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจในการวินิจฉัยชี ้ขาด
ให้ ประธานกรรมการ เป็ นผู้รักษาการตามระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2554

(ดร.โอภาส ตันติฐากูร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด

