ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลระนอง จํากัด
ว่าด้ วยการเก็บรักษา ยืมและการทําลายเอกสารของสหกรณ์
พ.ศ. 2555
--------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (11) ที%ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที% 21 ครั-งที% 9 วันที% 13 กันยายน 2555 ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการเก็บ
รักษา ยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ์ ดังต่อไปนีข้อ 1. ระเบียบนี-เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จํากัด ว่าด้วย
การเก็บรักษา ยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2555”
ข้อ 2. ระเบียบนี-ให้ใช้บงั คับตั-งแต่วนั ถัดจากวันที%มีมติเป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จํากัด ว่าด้วยการเก็บ
รักษา ยืมและการทําลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2547” และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง% มติ หรื อ
ข้อตกลงอื%นใด ซึ%งขัดแย้งกับระเบียบนี- และให้ใช้ระเบียบนี-แทน
ข้อ 4. การเก็บเอกสารในระหว่างปฏิบตั ิ คือ การเก็บเอกสารที%ปฏิบตั ิยงั ไม่เสร็ จให้อยูใ่ น
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที%ที%เกี%ยวข้องในเรื% องนั-น
ข้อ 5. การเก็บเอกสารที%ปฏิบตั ิเสร็ จแล้ว ให้แยกเอกสารนั-นเป็ นเรื% อง ๆ เย็บเข้าเล่มหรื อเก็บ
เข้าแฟ้ ม พร้อมทั-งทําบัญชีหน้าเรื% องหรื อบัญชีเรื% องประจําแฟ้ มด้วย เอกสารใดซึ%งไม่สามารถเก็บโดยวิธี
ดังกล่าวได้ ให้มดั รวมเข้า ด้วยกันเป็ นหมวดหมู่รวมไว้ในที%เดียวกัน
เมื%อทําการตรวจบัญชีประจําปี เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วให้เก็บรวบรวมเอกสารที%ทาํ การตรวจบัญชี
แล้วนั-นเก็บไว้ในที%ปลอดภัย
ข้อ 6. ให้เจ้าหน้าที%ผเู ้ กี%ยวข้องในการปฏิบตั ิเรื% องนั-น ๆ เก็บรักษาระมัดระวังเอกสารให้อยู่
ในสภาพ เรี ยบร้อยและปลอดภัย ถ้าชํารุ ดเสี ยหายต้องรี บซ่อมให้ใช้ได้เหมือนสภาพเดิม หากสู ญหายต้อง
ทําสําเนามาแทนให้ครบบริ บูรณ์เท่าที%จะทําได้
ข้อ 7. การยืมหนังสื อที%ส่งเก็บแล้ว ให้ปฏิบตั ิดงั นี7.1. ผูย้ มื จะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื% องที%ยมื นั-นจะใช้ประโยชน์ในการใด
7.2. ผูย้ มื จะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที%เก็บและลงชื%อในสมุดทะเบียน
ยืม
เอกสารและให้เจ้าหน้าที%เก็บรวบรวมหลักฐานการยืมเรี ยงลําดับ วันที% เดือน พ.ศ. ไว้ เพื%อ
สะดวกในการติดต่อทวงถาม
7.3. การยืมเอกสารของสหกรณ์ตอ้ งได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการหรื อรอง
ประธานกรรมการ

7.4. ในกรณี ที%เอกสารซึ%งต้องเก็บเป็ นความลับ ห้ามเจ้าหน้าที%ผเู ้ กี%ยวข้องในการ
ปฏิบตั ิ เรื% องนั-น อนุญาตให้บุคคลภายนอกยืมดูหรื อคัดลอกเป็ นอันขาด เว้นแต่ผมู ้ ี
อํานาจหน้าที%เกี%ยวข้องกับการตรวจสอบ หรื อเกี%ยวกับการดําเนินคดี
ข้อ 8. ตามปกติเอกสารจะต้องเก็บไว้มีกาํ หนดไม่นอ้ ยกว่าห้าปี ส่ วนเรื% องที%เก็บไว้ที%เห็นว่า
ไม่มีประโยชน์หรื อเป็ นเรื% องธรรมดาสามัญจะเก็บไว้ไม่ถึงห้าปี ก็ได้ โดยจําแนกเป็ น 3 ประเภท คือ
8.1. เอกสารที%มีลกั ษณะดังต่อไปนี- ให้คงเก็บรักษาไว้ตลอดไป คือ
(1) หนังสื อที%ตอ้ งเก็บไว้เป็ นหลักฐานของสหกรณ์ตลอดไป เช่น เรื% องที%
เกี%ยวกับการจัดตั-งสหกรณ์ ข้อบังคับ ใบสมัครเข้าเป็ นสมาชิก ทะเบียนสมาชิก
รายงานการประชุม บัญชี และทะเบียนต่าง ๆ หลักฐานการตรวจบัญชี รายงาน
กิจการประจําปี ตลอดจนหลักฐานหรื อเรื% องที%จะใช้ศึกษาค้นคว้าต่อไป
(2) หนังสื อที%เป็ นหลักฐานทางอรรถคดีหรื อสํานวนของศาลอัยการ หรื อ
สํานวนของจ้าหน้าที%สอบสวน
8.2. เอกสารที%เก็บไว้ไม่นอ้ ยกว่าห้าปี คือ หลักฐานทางการเงินต่าง ๆ
8.3. เอกสารที%เก็บไว้ไม่ถึงห้าปี แต่ไม่ต%าํ กว่าหนึ%งปี เช่น หนังสื อขอเปลี%ยนแปลง
เงินค่าหุน้ รายเดือน หนังสื อขอลาออกจากสหกรณ์ เป็ นต้น
ข้อ 9. ในปี หนึ%ง ๆ ให้เจ้าหน้าที%ตรวจสอบเอกสารที%สมควรจะทําลาย แล้วยืน% หนังสื อเสนอ
ต่อคณะกรรมการดําเนินการเพื%อพิจารณา เมื%อเห็นว่าควรทําลายเอกสารได้ให้ต-งั กรรมการทําการคัดเลือก
เอกสารและควบคุม การทําลายอย่างน้อย 3 คน โดยมีหน้าที%ดงั ต่อไปนี9.1. คัดเลือกเอกสารตามระเบียบว่าเอกสารเรื% องใดควรทําลายได้
9.2. เสนอรายงานและบัญชีรายชื%อเอกสารที%สมควรทําลายต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื%ออนุมตั ิ
9.3. แสดงรายงานและบัญชีรายชื%อเอกสารที%ได้รับอนุมตั ิให้ทาํ ลายได้ และมอบ
สําเนาให้เจ้าหน้าที%เก็บเป็ นหลักฐาน
9.4. ควบคุมการทําลายหรื อทําลายด้วยตนเอง การทําลายอาจใช้เครื% องมือเผา หรื อ
วิธีอื%นใดตามความเหมาะสม
9.5. เสนอรายงานผลการปฏิบตั ิให้คณะกรรมการดําเนินการทราบ และมอบให้
เจ้าหน้าที%เก็บ รายงานนั-นไว้เป็ นหลักฐานด้วย
ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนีประกาศ ณ วันที% 14 กันยายน 2555
(นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จําก

