
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
ว่าด้วยการเกบ็รักษา  ยืม  และการท าลายเอกสาร พ.ศ. 2554 

.................................................. 
  

อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  จ ากดั  ข้อ 78(9) และ 
ข้อ108(8) ท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ  ชดุท่ี  15   ครัง้ท่ี 10/2554  เม่ือวนัท่ี  29  เดือนมิถนุายน  พ.ศ. 2554    
ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จ ากดั วา่ด้วยการเก็บรักษา  ยืม  และการท าลาย
เอกสารของสหกรณ์  พ.ศ. 2554  ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  จ ากดั  วา่ด้วยการ 
เก็บรักษา  ยืม  และการท าลายเอกสาร  พ.ศ. 2554” 
 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี  29  เดือนมิถนุายน  พ.ศ. 2554  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  จ ากดั  วา่ด้วยการเก็บรักษา  ยืม  
และการท าลายเอกสารของสหกรณ์  พ.ศ. 2547  และบรรดาระเบียบ  ประกาศ  ค าสัง่  มติ  หรือข้อตกลงอ่ืนใดซึง่ขดั
หรือแย้งกบัระเบียบนี ้ และให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน   

 ข้อ 4     ในระเบียบนี ้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  จ ากดั   

“คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

“ผู้จดัการ” หมายถึง ผู้จดัการสหกรณ์ 

“เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์   

 
หมวด 1 

การเก็บรักษา 
 

 ข้อ  5 การเก็บเอกสารในระหวา่งปฏิบติั  คือ  การเก็บเอกสารท่ีปฏิบติัยงัไม่เสร็จ ให้อยูใ่นความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองนัน้ 
 ข้อ  6     การเก็บเอกสารท่ีปฏิบติัเสร็จแล้ว  ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองนีแ้ยกเอกสารนัน้เป็นเร่ือง ๆ  
เย็บเข้าเลม่หรือเก็บเข้าแฟม้  พร้อมทัง้ท าบญัชีหน้าเร่ือง หรือบญัชีเร่ืองประจ าแฟม้ด้วย เอกสารใดซึง่ไม่สามารถเก็บ 
โดยวิธีดงักลา่วได้  ให้มดัรวมเข้าด้วยกนัเป็นหมวดหมู่รวมไว้ในท่ีเดียวกนั  พร้อมทัง้ท าบญัชีหน้าเร่ืองประจ าหมวดหมู่
เสร็จแล้วให้ท าสารบญัเร่ือง  หรือแฟม้  หรือหมวดหมู่ของเอกสารนัน้ ๆ ด้วย  เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการค้นหา
เป็นส าคญั 
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 เม่ือท าการตรวจบญัชีประจ าปีเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าท่ีเก็บเอกสารรวบรวมเอกสารท่ีตรวจบญัชี
แล้วนัน้เก็บไว้ในท่ีอนัปลอดภยั   

ข้อ  7 ประเภท  เง่ือนไข และระยะเวลาการจดัเก็บเอกสาร  จ าแนกเป็น  4  ประเภท  คือ 
 

ถาวร ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  
และไม่ถงึ 10 ปี 

ไม่น้อยกว่า 1 ปี  
และไม่ถงึ 2 ปี 

(1) หนงัสือท่ีต้องเก็บไว้เป็นหลกัฐาน
ของสหกรณ์ตลอดไป เช่น เร่ืองท่ี
เกี่ยวกบัการจดัตัง้สหกรณ์ ข้อบงัคบั   
ระเบยีบ   ค าสัง่/ประกาศ(ท่ีใช้
ตลอดไป)  ใบสมคัรเข้าเป็นสมาชิก 
ทะเบยีนสมาชิก   รายงานการ
ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี  
รายงานการประชมุคณะกรรมการ
ด าเนินการ  ทะเบยีนต่าง ๆ 
หลกัฐานการตรวจบญัชี  รายงาน
กิจการประจ าปี   สถิติต่าง ๆ  
ตลอดจนหลกัฐานหรือเร่ืองท่ีจะใช้
ศกึษาค้นคว้าต่อไป 
(2)  หนงัสือท่ีเป็นหลกัฐานทาง 
อรรถคดี   หรือส านวนของศาล
อยัการ หรือส านวนของพนกังาน
สอบสวน 

(1)  หลกัฐานทางการเงินต่าง ๆ  
(ในกรณีหนงัสือท่ีเกี่ยวกบั
การเงนิซึง่มิใช่เป็นเอกสารสิทธิ
หากเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้อง
เก็บไว้ถงึ 10 ปี ก็ให้เสนอ 
ผู้มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิให้
ท าลายได้) 
(2) สญัญากู้   และสญัญาค า้-
ประกนั ค าขอกู้ เงิน (ระยะยาว) 
และเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
กบัเงินกู้นัน้ ๆ  ท่ีช าระหนี ้
เสร็จสิน้แล้ว 
(3) รายงานการประชมุ
อนกุรรมการ/คณะท างานต่าง ๆ 
และวาระการประชมุ
คณะกรรมการด าเนินการและ
อนกุรรมการ/คณะท างานต่าง ๆ 

(1)  หนงัสือ 
ขอลาออกจาก
สหกรณ์ 
(2) เอกสารอื่น ๆ  
ท่ีเสร็จสิน้ภารกิจ
แล้ว และเห็นว่า 
ไม่ควรเก็บ 
เกิน 10 ปี 
 

(1) ค าขอและสญัญาเงินกู้  
เพื่อเหตฉุกุเฉินท่ีช าระหนี ้
เสร็จสิน้แล้ว 
(2) หนงัสือแจ้งความจ านง
เกี่ยวกบัหุ้น และเงินฝาก 
(3) เอกสารทัว่ไปท่ีเป็นเร่ือง
ธรรมดาสามญัซึง่ไม่มี
ความส าคญั   และเป็นเร่ือง
ท่ีเกิดขึน้เป็นประจ า   หรือ
เห็นว่าเก็บไว้ไม่มีประโยชน์ 
เช่น หนงัสือเวียน  หนงัสือ
รับและส่งทัง้ภายในและ
ภายนอก  เอกสารเกี่ยวกบั
การสมคัรสอบ เอกสารอื่น ๆ   
เมื่อเสร็จสิน้ภารกิจแล้ว  
เป็นต้น 

 
หมวด 2 
การยืม 

 

 ข้อ  8 การยืมเอกสารท่ีสง่เก็บแล้ว  ให้ปฏิบติัดงันี ้
 8.1  ผู้ ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบวา่เร่ืองท่ียืมนัน้จะใช้ประโยชน์ในการใด 
 8.2  ผู้ ยืมจะต้องมอบหลกัฐานการยืมให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ  และลงชื่อในสมดุทะเบียนยืมเอกสาร   
และให้เจ้าหน้าท่ีรวบรวมหลกัฐานการยืมเรียงล าดบั  วนัท่ี  เดือน  พ.ศ. ไว้  เพื่อสะดวกในการติดตอ่ทวงถาม 
 8.3  การยืมเอกสารของสหกรณ์ต้องได้รับอนญุาตจากประธานกรรมการ  หรือผู้จดัการ  
หรือผู้ ท่ีประธานกรรมการหรือผู้จดัการมอบหมาย  

 8.4  ในกรณีท่ีเอกสารซึง่ต้องเก็บเป็นความลบั  ห้ามเจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวข้องในการปฏิบติัในเร่ือง
นัน้หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีจดัเก็บเอกสาร  อนญุาตให้บคุคลภายนอกยืมด ู   หรือคดัลอกเป็นอนัขาด   เว้นแตผู่้ มีอ านาจหน้าท่ี
เก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ  หรือเก่ียวกบัการด าเนินคดี 
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หมวด 3 
การท าลาย 

 

ข้อ  9 กรณีการท าลายเอกสารให้ปฏิบติัดงันี ้
 9.1  เอกสารท่ีต้องเก็บไม่น้อยกวา่  1  ปีและไม่ถึง 2 ปี  ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัเอกสารนัน้ ๆ  

ท าการตรวจสอบเอกสารท่ีสมควรท าลาย  ย่ืนหนงัสือตอ่ประธานกรรมการเพื่อขออนมุติัท าลาย  โดยให้ผู้จดัการควบคมุ
การท าลายเอกสารดงักลา่ว 
 9.2  เอกสารท่ีต้องเก็บไม่น้อยกวา่ 5 ปี ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัเอกสารนัน้ ๆ ตรวจสอบ
เอกสารท่ีสมควรท าลาย  และให้ผู้จดัการย่ืนหนงัสือเสนอตอ่ประธานกรรมการเพื่อพิจารณา  เม่ือประธานกรรมการ 
เห็นวา่ควรท าลายเอกสารได้   ให้ตัง้กรรมการท าการคดัเลือกเอกสารและควบคมุการท าลายขึน้อยา่งน้อย  3 คน   
โดยมีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

         (1)   คดัเลือกเอกสารตามข้อ  7  วา่เอกสารเร่ืองใดควรท าลายได้ 
(2)  เสนอรายงานและบญัชีรายชื่อเอกสารท่ีสมควรท าลายตอ่ประธานกรรมการ 

เพื่ออนมุติั 
(3)  แสดงรายงาน  และบญัชีรายชื่อเอกสารท่ีได้รับอนมุติัให้ท าลาย     และมอบส าเนาให้ 

เจ้าหน้าท่ีเก็บเพื่อบนัทึกในหนงัสือเก็บ  และบญัชีประจ าเร่ือง  หรือประจ าหมวดหมู่หรือประจ าแฟม้ 
(4) ควบคมุการท าลาย  หรือท าลายด้วยตนเอง  การท าลายอาจใช้เคร่ืองมือ  หรือเผา 

หรือวิธีอ่ืนใด  ตามความเหมาะสม 
(5) เสนอรายงานผลการปฏิบติัให้คณะกรรมการด าเนินการทราบ    และมอบให้เจ้าหน้าท่ี 

เก็บรายงานนัน้ไว้เป็นหลกัฐานด้วย 
 ข้อ 10   กรณีท่ีระเบียบนีมิ้ได้ก าหนดข้อความเร่ืองใดไว้   หรือไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด   ให้เป็นดลุยพินิจ
ของคณะกรรมการด าเนินการ  และในกรณีมีปัญหาหรือข้อขดัแย้งใดในการด าเนินการตามระเบียบ  ให้คณะกรรมการ-
ด าเนินการมีอ านาจในการวินิจฉยัชีข้าด                        
        
   ให้ประธานกรรมการ  เป็นผู้ รักษาการตามระเบียบนี ้
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  29  เดือนมิถนุายน  พ.ศ. 2554 
        
 

(ดร.โอภาส  ตนัติฐากรู) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จ ากดั 
 


