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                                                ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 

ว�าด�วยการใช�ทุนสาธารณประโยชน� พ.ศ. 2562 
******************************** 

 อาศัยอำนาจตามความในข�อบังคับของสหกรณ� ข�อ 2 (14) ข�อ 27 (6) ข�อ 71 (3) ข�อ 79 (8) และข�อ 107 (9)   
เพ่ือให�การใช�เงินทุนสาธารณประโยชน�ของสหกรณ�เป4นไปตามวัตถุประสงค� และเป4นประโยชน�ต7อส7วนรวมอย7าง      
แท�จริง ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 61 คร้ังท่ี 15  เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ 2562 ได�มีมติกำหนด
ระเบียบว7าด�วยการใช�เงินทุนสาธารณประโยชน� พ.ศ. 2562 ไว�ดังนี้ 
 ข�อ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว7า  “ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว7าด�วยการใช�ทุนสาธารณประโยชน� 
พ.ศ.2562” 
 ข�อ 2.  ให�ถือใช�ระเบียบน้ี ตั้งแต7วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป4นต�นไป 

 ข�อ 3.  ให�ยกเลิก ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว7าด�วยการใช�ทุนสาธารณประโยชน� ดังนี้ 
 (1) ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว7าด�วยการใช�ทุนสาธารณประโยชน� พ.ศ. 2549                
ซ่ึงประกาศ ณ วันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2549 
 (2) ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว7าด�วยการใช�ทุนสาธารณประโยชน� แก�ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
 (3) ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว7าด�วยการใช�ทุนสาธารณประโยชน� แก�ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  ซ่ึงประกาศ ณ วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2553 และรวมถึงบรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ หรือ

ข�อตกลงอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแย�งกับระเบียบน้ี และให�ใช�ระเบียบน้ีแทน 

ข�อ 4. ในระเบียบนี ้
 “สหกรณ�” หมายถงึ สหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุร ีจำกดั 
 “สมาชกิ” หมายถงึ สมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 
 “คณะกรรมการ” หมายถงึ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 
 “ทุนสาธารณประโยชน�” หมายถงึ เงินทุนซึง่ท่ีประชุมใหญ7สามัญประจำปFของสหกรณ�ฯ  

จัดสรรไว�ตามข�อบังคบั ข�อ 27 (6) 
 “หน7วยงาน”  หมายถึง หน7วยงานดังต7อไปนี้ 
   1. หน7วยตามระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว7าด�วยการสรรหากรรมการดำเนินการ 
 ของสหกรณ� หรือ 
   2. หน7วยงาน ซ่ึงคณะกรรมการดำเนินการกำหนดข้ึนเพื่อประโยชน�ในการดำเนินการงานของ 

 สหกรณ�ท่ีมีสมาชิกสังกัดอยู7 
   3. หน7วยงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
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ข�อ 5.  ทุนสาธารณประโยชน�ให�จ7ายได� ดังต7อไปน้ี 

  5.1  จ7ายเพ่ือการศึกษาหรือสนับสนุนทางการศึกษาหรือวัฒนธรรม ได�แก7 การก7อสร�าง ซ7อมแซม 
ปรับปรุงอาคารเรียน ห�องสมุด การจัดซ้ืออุปกรณ�การศึกษาหรือการเรียนการสอนโดยเฉพาะในสถานศึกษาที่ขาดแคลน
สมควรได�รับความช7วยเหลือ 

5.2 จ7ายเพ่ือการส7งเสริมหรือสนับสนุนในการอบรม การสัมมนา การค�นคว�า การวิจัย เพ่ือการสหกรณ� 
หรือการศึกษาทั่วไป 

5.3 จ7ายเพ่ือสาธารณประโยชน�ในการบูรณะซ7อมแซมสถานที่ อันเป4นสาธารณประโยชน�ทั่วไป 
ได�แก7 โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ถนน สะพาน บ7อน้ำ สวนสาธารณะ 

5.4 จ7ายเพ่ือสงเคราะห�ผู�ประสบภัยพิบัติต7าง ๆ ได�แก7 อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย หรือภัยที่เกิดจาก 
ธรรมชาติ 
  5.5  จ7ายเพ่ือองค�กรการกุศลในเร่ืองเก่ียวกับการช7วยเหลือหรือพัฒนาสังคมได�แก7 มูลนิธิ สมาคม หรือ
องค�กรเอกชนทั่วไป 

  5.6  จ7ายเพ่ือการกีฬา 

  5.7  จ7ายเพ่ือสมทบจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย หรือกิจกรรมงานแสดงมุทิตาจิต 

           ให�คณะกรรมการพิจารณาการจ7ายเงินทุนสาธารณประโยชน�ตามวรรคก7อนให�เป4นไปตามข�อกำหนดหรือ
ระเบียบน้ี และต�องให�เกิดความยุติธรรมโดยถือประโยชน�สูงสุดของมวลสมาชิก 

ข�อ 6.  การขอเงินทุนสาธารณประโยชน� ให�ดำเนินการดังนี้ 
  6.1 การขอเงินทุนสาธารณประโยชน� ให�หน7วยงาน หรือสมาชิก หรือกรรมการประจำหน7วยท่ีจะขอทุน
สาธารณประโยชน�เสนอเร่ืองต7อสหกรณ�โดยตรง  
   6.2 เร่ืองราวท่ีขอเงินทุนสาธารณประโยชน�น้ัน ให�เสนอโครงการประกอบการพิจารณา ถ�าเป4นอาคาร
หรือสถานท่ีให�แสดงรูปแบบและรายการให�ชัดเจน โดยให�ยื่นต7อสหกรณ� เพื่อนำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณา  
 ข�อ 7.  การพิจารณาให�เงินทุนสาธารณประโยชน� เพ่ือให�มีหลักเกณฑ�ในการพิจารณาการใช�เงินทุน
สาธารณประโยชน�ในคราวหนึ่ง ๆ ให�ถือความสำคัญตามลำดับ ดังน้ี 

7.1  เงินทุนสาธารณประโยชน�ที่เป4นการสงเคราะห�อันเกิดจากภัยพิบัติต7าง ๆ 
  7.2  เงินทุนสาธารณประโยชน�ที่จะก7อให�เกิดประโยชน�แก7บรรดาสมาชิกทั้งหมด 
  7.3  เงินทุนสาธารณประโยชน�ที่จะก7อให�เกิดประโยชน�แก7ส7วนรวมโดยท่ัวไป 
  7.4  เงินทุนสาธารณประโยชน�ที่จะก7อให�เกิดประโยชน�แก7สมาชิกบางส7วน 

  นอกจากท่ีกล7าวแล�วข�างต�น การพิจารณาลำดับก7อนหลังให�อยู7ในดุลพินิจของคณะกรรมการ 

 ข�อ 8. การพิจารณาให�เงินทุนสาธารณประโยชน� ให�พิจารณาเงินทุนสาธารณประโยชน�ที่มีอยู7ในขณะน้ันเท7านั้น 
และเม่ือพิจารณาให�เงินทุนสาธารณประโยชน�เพ่ือการใดในคราวหนึ่งไปแล�ว ให�ถือว7าการพิจารณาสำหรับเรื่องนั้นเป4นอันยุติ 
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ข�อ 9. จำนวนวงเงินทุนสาธารณประโยชน�ที่จะอนุมัติให�แก7หน7วยงานหนึ่ง ๆ  ท่ียื่นขอมานั้นจะจ7ายได�คราวละไม7
เกิน 5,000 บาท นอกจากการจ7ายเงินตามข�อ 5.2  ข�อ 5.6 และข�อ 5.7 ให�คำนวณจากจำนวนสมาชิกของแต7ละหน7วยงาน  
( 1 – 2 )  เว�นแต7ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป4นพิเศษ ก็ให�คณะกรรมการพิจารณาเป4นการเฉพาะราย 
 การจ7ายเงินตามข�อ 5.2 ข�อ 5.6 ข�อ 5.7 ให�คำนวณจากจำนวนสมาชิกของแต7ละหน7วยงาน (1 – 2)            
ในอัตรา 200.00 บาท  ต7อสมาชิก 1 คน  
 ข�อ 10. สิทธิการขอเงินทุนสาธารณประโยชน� เพ่ือให�เป4นการท่ัวถึงแก7ทุกหน7วยงาน หน7วยงานหน่ึงจะขอรับ
เงินทุนสาธารณประโยชน�ตามข�อ 5.2 และ ข�อ 5.6 ได�ในปFทางบัญชีสหกรณ�ละหนึ่งคร้ังเท7านั้น  
 ข�อ 11. มติของคณะกรรมการ ในการพิจารณาให�เงินทุนสาธารณประโยชน�ตามข�อ 7  และจำนวนวงเงินทุน 

ในข�อ 9 ให�ถือคะแนนเสียงไม7น�อยกว7าสองในสามของจำนวนกรรมการท่ีเข�าร7วมประชุมในคราวนั้น ส7วนมติในการ
พิจารณาขยายวงเงินตามข�อ 9 ให�ถือคะแนนเสียงสามในสี่ 

ข�อ 12. ใบสำคัญเก่ียวกับการจ7ายเงินทุนสาธารณประโยชน� ในการจ7ายเงินทุนสาธารณประโยชน�ทุกราย                
ให�เจ�าหน�าท่ีผู�จ7ายเงินเรียกใบสำคัญรับเงินจากผู�รับเงินทุนทุกราย ดังนี้ 

12.1  ถ�าสหกรณ�จ7ายเงินทุนสาธารณประโยชน� ในฐานะเป4นผู�จัดการอย7างใดอย7างหนึ่งเองต�องมี 
ใบสำคัญรับเงินหรือหลักฐานการจัดทำ หรือจัดซ้ือโดยละเอียด 

12.2  ถ�าสหกรณ�จ7ายเงินทุนสาธารณประโยชน�สมทบเพ่ือการหน่ึงการใด ต�องให�ผู�มีอำนาจในการ 

จัดทำหรือมีอำนาจในการรับเงินนั้น ให�ออกหลักฐานการรับเงินจากสมาชิกโดยถูกต�อง 

  เม่ือสหกรณ�ได�จ7ายเงินไปแล�ว ให�เจ�าหน�าท่ีผู�จ7ายเงินลงลายมือชื่อรับผิดชอบในการจ7ายเงินไว�เป4น
หลักฐานให�เรียบร�อย 

 ให�ประธานกรรมการ เป4นผู�รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562 
      

 

 

(ผู�ช�วยศาสตราจารย�พิพัฒน� วงศ�เกษม) 

ประธานกรรมการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด  

 

 

 
 

 

 


