
 

 

 
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ  จ ากดั 
ว่าด้วย  การเก็บรักษา ยืม และการท าลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 

********************* 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ข้อ 79(8) และข้อ 
107(10) และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 19 คร้ังที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 ได้มีมติ
ก าหนดระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการท าลายเอกสารของสหกรณ์  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม 
และการท าลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2560” 

ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป 
ข้อ 3.  ให้ยกเลิก 

3.1  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการ
ท าลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2546 

3.2  ประกาศ ระเบียบอ่ืนใดและมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบ
นี้ทั้งสิ้น และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4.  การเก็บเอกสารในระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บเอกสารที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเร่ืองนั้น 

ข้อ 5.  การเก็บเอกสารที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในงานนั้นแยกเอกสารเป็นเร่ือง ๆ 
เย็บเข้าเล่มหรือเก็บเข้าแฟ้ม พร้อมทั้งท าบัญชีหน้าเร่ืองหรือบัญชีเร่ืองประจ าแฟ้มด้วย เอกสารใดซึ่งไม่สามารถเก็บ
โดยวิธีดังกล่าวได้ ให้มัดรวมเข้าด้วยกันเป็นหมวดหมู่รวมไว้ในที่เดียวกัน พร้อมทั้งท าบัญชีหน้าเร่ืองประจ า
หมวดหมู่ เสร็จแล้วให้ท าสารบัญเร่ืองหรือแฟ้มหรือหมวดหมู่ของเอกสารนั้น ๆ ด้วย เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
ในการค้นหาเป็นส าคัญ 

เมื่อท าการตรวจบัญชีประจ าปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่เก็บเอกสารที่ผ่านการตรวจบัญชีแล้วนั้น
ไว้ในที่ปลอดภัย 

ข้อ 6.  ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติเร่ืองนั้นๆ หรือเจ้าหน้าที่ที่เก็บรักษาระมัดระวังเอกสารให้
อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัย ถ้าช ารุดเสียหายต้องรีบซ่อมให้ใช้การได้ดังเดิม หากสูญหายต้องท าส าเนามาแทน
ให้ครบบริบูรณ์เท่าที่จะท าได ้

 
 
 



 

 

 

ข้อ 7.  การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ไปปฏิบัติดังน้ี 
7.1  ผู้ยืมจะต้องระบุว่าเร่ืองที่ยืมนั้นจะน าไปใช้ประโยชน์ในการใด 
7.2  ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ และลงชื่อในสมุดทะเบียนยืมเอกสาร และ

ให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืมเรียงล าดับ วันที่ เดือน พ.ศ. ไว้เพื่อสะดวกในการ
ติดต่อทวงถาม 

7.3  การยืมเอกสารของสหกรณ์ ต้องได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรือผู้จัดการ 

7.4  ในกรณีที่เอกสารซึ่งต้องเก็บเป็นความลับ ห้ามมิให้มีการยืม หากแต่เป็นเอกสารส าคัญให้
เสนอเร่ืองขออนุมัติจากประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ เว้นแต่ผู้มีอ านาจ
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบหรือเกี่ยวกับการด าเนินคดี 

ข้อ 8.  ระยะเวลาการจัดเก็บเอกสาร จ าแนกเป็น 4 ประเภท คือ 
8.1  เอกสารที่ให้คงเก็บรักษาไว้ตลอดไป คือ 

ก. หนังสือที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานของสหกรณ์ตลอดไป เช่น เร่ืองที่เกี่ยวกับการ
จัดตั้งสหกรณ์ ข้อบังคับ ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ทะเบียนสมาชิก รายงานการ
ประชุม บัญชี และทะเบียนต่างๆ หลักฐานการตรวจบัญชี รายงานกิจการประจ าปี 
สถิติต่างๆ ตลอดจนหลักฐานหรือเร่ืองที่จะใช้ศึกษาค้นคว้าต่อไป 

ข. หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี หรือส านวนของศาลอัยการ หรือส านวนของ
พนักงานสอบสวน 

8.2  เอกสารที่เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้แก่ หลักฐานทางการเงินต่างๆที่หมดอายุสัญญาแล้ว 
8.3  เอกสารที่เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ได้แก่ หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินสะสมรายเดือน หนังสือ

ขอลาออกจากสหกรณ์ ค าขอกู้และหนังสือกู้เงินสามัญและเงินกู้พิเศษที่ผ่านการเก็บรักษา
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังจากสมาชิกได้ช าระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว เป็นต้น 

8.4  เอกสารที่เก็บไว้ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ได้แก่เอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารที่เป็นการแจ้งเวียน
ให้ทราบ ค าขอกู้และหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ผ่านการเก็บรักษามาแล้วไม่น้อยกว่ า    
1 ปี หลังจากสมาชิกได้ช าระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว เป็นต้น 

ข้อ 9.  ในปีหนึ่ง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่ครบอายุการจัดเก็บและสมควรจะท าลาย แล้วยื่น
หนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อพิจารณา เมื่อเห็นว่าควรท าลายเอกสารได้ ให้ตั้งคณะกรรมการท าการ
คัดเลือกเอกสารและควบคุมการท าลายขึ้นอย่างน้อย 3 คน โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

9.1  คัดเลือกเอกสารตามระเบียบว่าเอกสารเรื่องใดควรท าลายได้ 
9.2  เสนอรายงานและบัญชีรายชื่อเอกสารที่สมควรท าลายต่อคณะกรรมการด าเนินการ  เพื่อ

อนุมัต ิ



 

 

 

9.3  แสดงรายงานและบัญชีรายชื่อเอกสารที่ได้รับอนุมัติให้ท าลายได้และมอบส าเนาให้
เจ้าหน้าที่เก็บเพื่อบันทึกในหนังสือเก็บและบัญชีประจ าเร่ืองหรือประจ าหมวดหมู่ หรือ
ประจ าแฟ้ม 

9.4  ควบคุมการท าลายหรือท าลายด้วยตนเอง การท าลายอาจใช้เคร่ืองมือเผา หรือวิธีอ่ืนใดตาม
ความเหมาะสม 

9.5  เสนอรายงานผลการปฏิบัติให้คณะกรรมการด าเนินการทราบและมอบให้เจ้าหน้าที่เก็บ
รายงานนั้นไว้เป็นหลักฐานด้วย 

ข้อ 10.  ให้คณะกรรมการด าเนินการ รักษาการตามระเบียบและมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาทั้งปวง    
ที่เกี่ยวกับระเบียบนี้และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
 ประกาศ  ณ  วันที่  29  มีนาคม  พ.ศ.  2560 
 
 

(นายแพทย์สุกิจ  พรหมรับ) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 7.  ตามปกติ เอกสารจะต้องเก็บไว้มีก าหนดไม่น้อยกว่าสิบปี ส่วนเร่ืองที่เก็บไว้ที่เห็นว่าไม่มี
ประโยชน์หรือเป็นเร่ืองธรรมดาสามัญจะเก็บไว้ไม่ถึงสิบปี ก็ได้ โดยจ าแนกเป็น 4 ประเภท คือ 

(1) เอกสารที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้คงเก็บรักษาไว้ตลอดไป คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ร่าง 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ  จ ากัด 
ว่าด้วย  การเก็บรักษา ยืม และการท าลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 

********************* 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ข้อ 79(8) และข้อ 107(10) และ
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 19 ครั้งที่ ........../2560 เม่ือวันที่ ............................... พ.ศ. 2560 ได้มีมติก าหนด
ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการท าลายเอกสารของสหกรณ์  ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และ
การท าลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2560” 

ข้อ 2.  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ .......... มีนาคม 2560  เป็นต้นไป 
ข้อ 3.  ให้ยกเลิก 

3.1  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการท าลาย
เอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2546 

3.2  ประกาศ ระเบียบอื่นใดและมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี
ทั้งสิ้น และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 

ข้อ 4.  การเก็บเอกสารในระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บเอกสารที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในเรื่องน้ัน 

ข้อ 5.  การเก็บเอกสารที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในงานน้ันแยกเอกสารเป็นเรื่อง ๆ เย็บเข้า
เล่มหรือเก็บเข้าแฟ้ม พร้อมทั้งท าบัญชีหน้าเรื่องหรือบัญชีเรื่องประจ าแฟ้มด้วย เอกสารใดซึ่งไม่สามารถเก็บโดยวิธีดังกล่าว
ได้ ให้มัดรวมเข้าด้วยกันเป็นหมวดหมู่รวมไว้ในที่เดียวกัน พร้อมทั้งท าบัญชีหน้าเรื่องประจ าหมวดหมู่ เสร็จแล้วให้ท า
สารบัญเรื่องหรือแฟ้มหรือหมวดหมู่ของเอกสารน้ัน ๆ ด้วย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาเป็นส าคัญ 

เม่ือท าการตรวจบัญชีประจ าปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่เก็บเอกสารที่ผ่านการตรวจบัญชีแล้วน้ันไว้ใน
ที่ปลอดภัย 

ข้อ 6.  ให้เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติเรื่องน้ันๆ หรือเจ้าหน้าที่ที่เก็บรักษาระมัดระวังเอกสารให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อยและปลอดภัย ถ้าช ารุดเสียหายต้องรีบซ่อมให้ใช้การได้ดังเดิม หากสูญหายต้องท าส าเนามาแทนให้ครบ
บริบูรณ์เท่าที่จะท าได้ 

ข้อ 7.  การยืมหนังสือท่ีส่งเก็บแล้ว ไปปฏิบัติดังน้ี 
7.1  ผู้ยืมจะต้องระบุว่าเรื่องที่ยืมน้ันจะน าไปใช้ประโยชน์ในการใด 
7.2  ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ และลงชื่อในสมุดทะเบียนยืมเอกสาร และให้

เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืมเรียงล าดับ วันที่ เดือน พ.ศ. ไว้เพื่อสะดวกในการติดต่อ
ทวงถาม 

7.3  การยืมเอกสารของสหกรณ์ ต้องได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 
หรือผู้จัดการ 



 

 

 

7.4  ในกรณีที่เอกสารซึ่งต้องเก็บเป็นความลับ ห้ามมิให้มีการยืม หากแต่เป็นเอกสารส าคัญให้เสนอ
เรื่องขออนุมัติจากประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ เว้นแต่ผู้มีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้อง
กับการตรวจสอบหรือเก่ียวกับการด าเนินคดี 

ข้อ 8.  ระยะเวลาการจัดเก็บเอกสาร จ าแนกเป็น 4 ประเภท คือ 
8.1  เอกสารที่ให้คงเก็บรักษาไว้ตลอดไป คือ 

ก. หนังสือท่ีต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานของสหกรณ์ตลอดไป เช่น เรื่องที่เก่ียวกับการจัดตั้ง
สหกรณ์ ข้อบังคับ ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ทะเบียนสมาชิก รายงานการประชุม บัญชี 
และทะเบียนต่างๆ หลักฐานการตรวจบัญชี รายงานกิจการประจ าปี สถิติต่างๆ ตลอดจน
หลักฐานหรือเรื่องที่จะใช้ศึกษาค้นคว้าต่อไป 

ข. หนังสือท่ีเป็นหลักฐานทางอรรถคดี หรือส านวนของศาลอัยการ หรือส านวนของ
พนักงานสอบสวน 

8.2  เอกสารที่เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้แก่ หลักฐานทางการเงินต่าง ๆ ที่หมดอายุสัญญาแล้ว 
8.3  เอกสารที่เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ได้แก่ หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินสะสมรายเดือน หนังสือขอ

ลาออกจากสหกรณ์ ค าขอกู้และหนังสือกู้เงินสามัญและเงินกู้พิเศษที่ผ่านการเก็บรักษามาแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปี หลังจากสมาชิกได้ช าระหน้ีเสร็จสิ้นแล้ว เป็นต้น 

8.4  เอกสารที่เก็บไว้ไม่น้อยกว่าหน่ึงปี ได้แก่เอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารที่เป็นการแจ้งเวียนให้
ทราบ ค าขอกู้และหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ผ่านการเก็บรักษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
หลังจากสมาชิกได้ช าระหน้ีเสร็จสิ้นแล้ว เป็นต้น 

ข้อ 9.  ในปีหน่ึง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่ครบอายุการจัดเก็บและสมควรจะท าลาย แล้วยื่นหนังสือ
ต่อคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อพิจารณา เมื่อเห็นว่าควรท าลายเอกสารได้ ให้ตั้งคณะกรรมการท าการคัดเลือกเอกสารและ
ควบคุมการท าลายขึ้นอย่างน้อย 3 คน โดยมีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

9.1  คัดเลือกเอกสารตามระเบียบว่าเอกสารเรื่องใดควรท าลายได้ 
9.2  เสนอรายงานและบัญชีรายชื่อเอกสารที่สมควรท าลายต่อคณะกรรมการด าเนินการ  เพื่ออนุมัติ 
9.3  แสดงรายงานและบัญชีรายชื่อเอกสารที่ได้รับอนุมัติให้ท าลายได้และมอบส าเนาให้เจ้าหน้าที่เก็บ

เพื่อบันทึกในหนังสือเก็บและบัญชีประจ าเรื่องหรือประจ าหมวดหมู่ หรือประจ าแฟ้ม 
9.4  ควบคุมการท าลายหรือท าลายด้วยตนเอง การท าลายอาจใช้เครื่องมือเผา หรือวิธีอื่นใดตามความ

เหมาะสม 
9.5  เสนอรายงานผลการปฏิบัติให้คณะกรรมการด าเนินการทราบและมอบให้เจ้าหน้าที่เก็บรายงาน

น้ันไว้เป็นหลักฐานด้วย 
ข้อ 10.  ให้คณะกรรมการด าเนินการ รักษาการตามระเบียบและมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาทั้งปวง               

ที่เก่ียวกับระเบียบน้ีและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ......  มีนาคม  พ.ศ.  2560 
 

(นายแพทย์สุกิจ  พรหมรับ) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 
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