ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
ว่าด้วยการใช้ ทุนเพือสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2544
***************
อาศัยอํานาจตามความในข้อ บังคับของสหกรณ์ ข้อ 107 (9) ที ประชุ มคณะกรรมการดําเนิ น การ
ครังที 5/2544 วันที 16 เมษายน 2544 ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพือสาธารณประโยชน์
ข้อ 1. ระเบียบนี เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ว่าด้วยการใช้
ทุนเพือสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2544 ”
ข้อ 2. ระเบียบนี ให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 17 เมษายน พ.ศ. 2544 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติทีประชุ มคณะกรรมการดําเนินการ ระเบียบอืนใดทีมีอ ยู่ก่ อนวัน
ใช้ระเบียบนีซึ งมีขอ้ บังคับขัดแย้งกับระเบียบนีทังสิ น
ข้อ 4. “ทุนสาธารณประโยชน์” หมายถึง เงินซึ งทีประชุ มใหญ่จดั สรรไว้ตามข้อบัง คับของสหกรณ์
จ้อ 71 (3)
ข้อ 5. ทุนสาธารณประโยชน์ให้จ่ายในกรณี ดงั ต่อไปนี
5.1 จ่ายเพือการศึก ษาได้แก่
ก. เป็ นทุนก่ อสร้ างหรื อ ซ่ อ มแซมหรื อต่ อ เติ มอาคารเรี ยน ห้องสั มมนา ห้องสมุด
และค่ายลูกเสื อ เป็ นต้น
ข. เป็ นทุนจัดซืออุปกรณ์การศึ กษา การเรี ยนการสอน ให้แ ก่ โรงเรี ยน หรื อสถาน
การศึกษาทีสมควรจะได้รับการช่วยเหลือ
ค. เป็ นทุนในการอบรม การสัมมนา การวิจยั การค้นคว้าและกิ จกรรมอื นๆ ในทาง
สหกรณ์ หรื อทางการศึ กษาทัวไป
ง. เป็ นทุ น การศึ ก ษาสมาชิ ก หรื อ บุต รสมาชิ ก ภายในเงื อนไขที คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนดขึนอีกต่างหาก
จ. เป็ นเงิ น สมทบในการจัด ซื อยานพาหนะสํา หรั บการใช้ ประโยชน์ เ กี ยวกับ
การศึกษา เช่ น ตรวจการศึ กษา และจัดเป็ นห้องสมุดเคลือนทีเป็ นต้น
5.2 จ่ายเพื อสาธารณประโยชน์ได้แ ก่ เป็ นทุนในการก่ อสร้ าง หรื อซ่ อมแซม หรื อต่อเติ ม
สถานทีอันเป็ นสาธารณประโยชน์ทวไป
ั เช่น ถนน โรงพยาบาล สะพาน บ่อนํา และสวนสาธารณ เป็ นต้น

5.3 จ่ายเพือการกุศ ล ได้แก่
ก.บํารุ งการศาสนา ทังทางวัตถุและวิชาการ
ข. เป็ นการสงเคราะห์ผูป้ ระสบการณ์พิบตั ิ ต่างๆ เช่ น อัค คี ภยั อุทกภัย และวาตภัย
เป็ นต้น
ค. เป็ นการสงเคราะห์นกั เรี ยนทียากจน
ง. เป็ นการสงเคราะห์เกียวกับการศพของสมาชิก หรื อครอบครัวของสมาชิ ก
5.4 จ่ายเพือสวัสดิการสมาชิกและบรรดาประโยชน์ต่างๆ ทีเกิ ดกับสมาชิก
ข้อ 6. การขอทุนสาธารณประโยชน์ให้หน่วยงานทีจะขอทุนสาธารณประโยชน์ เสนอเรื องราวผ่าน
การพิจารณาดังต่อไปนี
6.1 ให้เสนอเรื องต่อประธานกรรมการของสหกรณ์โดยตรง
6.2 เรื องราวทีเสนอขอทุน สาธารณประโยชน์ นนั ให้แสดงหลัก ฐาน เหตุผ ล แต่ ถา้ เป็ น
อาคาร หรื อสถานที ให้แสดงแบบรู ปและรายการให้ชดั เจน และให้ยนต่
ื อประธานกรรมการก่อนการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการประจําเดือนไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน กับให้สําเนาเรื องราวทีขอทุนสาธรณประโยชน์น ัน
ส่ งให้กรรมการดําเนินการทุกคนทราบล่วงหน้าด้วย
ข้ อ 7. การพิ จ ารณาให้ ทุ น สาธารณประโยชน์ เพื อเป็ นหลัก ฐานในการพิ จ ารณาให้ ทุ น
สาธารณประโยชน์ในคราวหนึ งๆ ให้ถือว่าเป็ นความสําคัญก่ อนหลัง ดังต่อไปนี
7.1 ทุนสาธารประโยชน์ทีเป็ นการสงเคราะห์อนั เกิดจากภัยพิบตั ิต่างๆ แก่ส มาชิ กให้ได้รับ
ความช่วยเหลือก่อนเหตุอืนๆ
7.2 ทุนสาธารณประโยชน์ทีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิ กโดยทัวไป
7.3 ทุนสาธารณประโยชน์ทีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยทัวไป
7.4 ทุนสาธารณประโยชน์ทีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกเพียงบางส่ วน
7.5 นอกจากทีกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ
7.6 การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ ให้พิจารณาจากทุนสาธารณประโยชน์ทีมีอยู่ใน
ขณะนันเท่านัน และเมือได้พิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ เพือการใดในคราวหนึ งไปแล้วให้ถือ ว่าการ
พิจารณาสําหรับเรื องนันๆ เป็ นอันยุติ
ข้อ 8. วงเงินอนุมตั ิจา่ ยทุนสาธารณประโยชน์ จํานวนเงินทุนสาธารณประโยชน์ทีจะอนุมตั ิให้จา่ ยแก่
หน่ วยงานที ยืนขอนัน ตามปกติ ต้องไม่ เกิ น 5,000 บาท เว้นแต่ในกรณี ทีมี เ หตุ ผ ลความจําเป็ นพิ เ ศษให้
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเป็ นเฉพาะราย
ข้อ 9. สิ ทธิ การขอทุนสาธารณประโยชน์ เพือให้เป็ นการทัวถึงแก่ทุกหน่วยงาน หน่วยงานใดทีได้รับ
ทุนสาธารณประโยชน์ไปแล้ว จะมีสิทธิ ยืนขอได้อีกเมือทุกหน่วยงานได้รับทุนไปแล้ว เว้นแต่หน่วยงานนันๆ
ไม่ประสงค์จะขอ ทังนีให้เริ มนับตังแต่ให้ทุนสาธารณประโยชน์เป็ นต้นมา

ในกรณี ทีมีเหตุผลความจําเป็ นพิเศษ ก็ให้คณะกรรมการการดําเนินการพิจารณาผ่อนผันตามควรแก่
กรณี
ข้อ 10. มติของคณะกรรมการดําเนินในการให้ทุนสาธารณประโยชน์นนั ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมาก
ของกรรมการทีร่ วมประชุ ม
ข้อ 11. ใบสําคัญเกียวกับการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์นนให้
ั พนักงานผูจ้ ่า ยเงิ นเรี ยกใบสําคัญ รับ
เงินทุกราย ดังนี
11.1 ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ในฐานะเป็ นผู้จดั กิ จการอย่างใดอย่างหนึ งเอง
ต้องมีใบสําคัญรับเงินหรื อหลักฐานการจัดทําหรื อจัดซือโดยละเอียด
11.2 ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์สมทบเพือการใด ต้องให้ผมู้ ีอาํ นาจในการจัดทํา
หรื อผูม้ ีอาํ นาจในการรับเงินนันออกหลักฐานการรับเงินนันๆ ให้แก่ สหกรณ์โดยครบถ้วนและถูกต้อง
เมือสหกรณ์ได้จ่ายเงินไปแล้วทุกคราว พนักงานผูจ้ า่ ยเงินลงลายมือชือรับผิดชอบในการจ่ายเงินด้วย
ประกาศ ณ วันที 17 เมษายน 2544
ศรี โพธิ วายุพกั ตร์
(นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด

