ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
ว่ำด้วย กำรใช้ทุนเพื่อสำธำรณประโยชน์ พ.ศ. 2550
--------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ข้อ 22(5) ข้อ 75(9)
และ ข้อ 96(8) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 49 ครัง้ ที่ 3 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ได้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2550
ไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วยการใช้
ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2550 ”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วย การใช้ทุนเพื่อ
สาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2544 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมทุกฉบับ รวมทัง้ ประกาศ คาสั ่ง มติคณะกรรมการดาเนินการ
หรือระเบียบอื่นใดซึง่ ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 “ทุนสาธารณประโยชน์“ หมายถึง เงินซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญ ได้มมี ติให้จดั สรรกาไรสุทธิ
ประจาปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชรจากัด
ข้อ 5 ทุนสาธารณประโยชน์ ให้จ่ายในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) จ่ายเพื่อการศึกษา ได้แก่
ก. เป็นทุนก่อสร้าง หรือซ่อมแซมต่อเติมอาคารเรียน หรืออาคารประกอบ
ข. เป็นทุนการจัดซือ้ อุปกรณ์การศึกษา การเรียน การสอนให้แก่ โรงเรียน
หรือสถานการศึกษา ทีส่ มควรจะได้รบั ความช่วยเหลือ
ค. เป็นทุนในการอบรมสัมมนา การวิจยั ค้นคว้าและการจัดกิจกรรมอื่น ๆ
ในทางสหกรณ์ และทางการศึกษาทั ่วไป
ง. เป็นทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการ กาหนด
จ. เป็นเงินสมทบในการจัดซือ้ ยานพาหนะสาหรับใช้ประโยชน์เกีย่ วกับ
การศึกษา เช่น ตรวจการศึกษา และจัดเป็นห้องสมุดเคลือ่ นที่ เป็นต้น
(2) จ่ายเพื่อสวัสดิการสมาชิก ได้แก่
ก. เป็นทุนสวัสดิการแก่สมาชิก ตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข. สงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ในกรณีสมาชิก หรือคูส่ มรสสมาชิก ถึงแก่กรรม
ตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการดาเนินการ กาหนด
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(3) จ่ายเพีอ่ การกุศล ได้แก่
ก. บารุงการศาสนา ทังทางวั
้
ตถุและวิชาการ
ข. สงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยพิบตั ติ ่างๆ เช่น อัคคีภยั วาตภัยและอุทกภัย
ค. สงเคราะห์นกั เรียนทีย่ ากจน
ง. ค่าก่อสร้าง ต่อเติม บูรณะ ซ่อมแซมอาคาร หรือสถานทีอ่ นั เป็น
สาธารณประโยชน์ เช่น โรงพยาบาล ถนน สะพาน บ่อน้า และสวนสาธารณ เป็นต้น
ข้อ 6 การขอทุนสาธารณประโยชน์ให้หน่วยงานทีจ่ ะขอทุนสาธารณประโยชน์ เสนอเรื่อง
ผ่านการพิจารณา ดังต่อไปนี้
(1) หน่วยงานทางการศึกษาทีส่ งั กัดอาเภอหรือจังหวัด ให้เสนอเรื่องผ่าน
ผูบ้ งั คับบัญชาทีต่ นสังกัด หรือคณะกรรมการ
(2) หน่วยงานอื่นๆ ให้เสนอเรื่องต่อสหกรณ์โดยตรง
(3) เรื่องราวทีเ่ สนอขอทุนสาธารณประโยชน์ให้แสดงหลักฐาน เหตุผล และถ้าเป็นอาคาร
หรือสถานทีใ่ ห้แสดงรูปแบบและรายการให้ชดั เจน ให้ยน่ื ต่อสหกรณ์ ก่อนการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการประจาเดือน ไม่น้อยกว่า 7 วัน กับให้สาเนาเรื่องราวทีข่ อทุนสาธารณประโยชน์นนั ้ ส่งให้
กรรมการดาเนินการทุกคนทราบล่วงหน้าด้วย
ข้อ 7 การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นหลักในการพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์
ในคราวหนึ่ง ๆ ให้ถอื หลักความสาคัญก่อนหลัง ดังต่อไปนี้
(1) การสงเคราะห์อนั เกิดจากภัยพิบตั ติ ่างๆ แก่สมาชิก
(2) ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกทัง้ หมด
(3) กรณีอ่นื ๆ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ
การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์นนั ้ ให้พจิ ารณาจากทุนสาธารณประโยชน์ทม่ี อี ยูใ่ น
ขณะนัน้ ๆ เท่านัน้ และเมื่อได้รบั การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการใด ๆ ในคราวหนึ่ง ๆ ไปแล้วให้
ถือการพิจารณาสาหรับเรื่องนัน้ ๆ เป็นอันยุติ
ข้อ 8 วงเงินการอนุ มตั จิ ่ายทุนสาธารณประโยชน์ ที่จะอนุ มตั จิ ่ายให้หน่ วยงานที่ย่นื ขอนัน้
ตามปกติต้องไม่เกิน 20,000 บาท เว้นแต่ในกรณีทม่ี เี หตุผลความจาเป็นพิเศษก็ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาเป็นเฉพาะราย
ข้อ 9 สิทธิการขอทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อให้เป็นการทั ่วถึงแก่ทุกหน่วยงาน หน่วยงาน
ใดทีไ่ ด้รบั ทุนสาธารณประโยชน์ไปแล้วจะมีสทิ ธิยน่ื ขอได้อกี เมื่อทุกหน่วยงานได้รบั ทุนไปแล้วเว้นแต่
หน่วยงานนัน้ ๆ ไม่ประสงค์จะขอ ทังนี
้ ้ ให้พจิ ารณาเป็นปี ๆ ไป
ในกรณีทม่ี เี หตุผลความจาพิเศษ ก็ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาผ่อนผันตามควรแก่กรณี
ข้อ 10 มติของคณะกรรมการดาเนินการในการพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์นนั ้ ให้ถอื
คะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
(1) มติในการพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ ข้อ 7 ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจานวนกรรมการดาเนินการทีเ่ ข้าประชุม
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(2) มติในการพิจารณาวงเงิน ตามข้อ 8 และในการผ่อนผันสิทธิการยืน่ ทุนสาธารณ์ประโยชน์
ตามข้อ 9 (วรรคสอง) ให้ถอื คะแนนเป็นเอกฉันท์
ข้อ 11 ใบสาคัญเกีย่ วกับการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ ให้เจ้าหน้าทีจ่ ่ายเงินเรียกใบสาคัญรับเงิน
จากผูร้ บั เงินทุกราย ดังนี้
(1) ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ ในฐานะเป็นผูจ้ ดั การกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งเอง
ต้องมีใบสาคัญรับเงินหรือหลักฐานการจัดทา หรือจัดซือ้ โดยละเอียด
(2) ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์สบทบเพื่อการใด ต้องให้ผมู้ อี านาจจัดทา
หรือผูม้ อี านาจในการรับเงินนัน้ ออกหลักฐานการรับเงินนัน้ ๆ ให้แก่สหกรณ์โดยครบถ้วนและถูกต้อง
เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินไปแล้วทุกคราว เจ้าหน้าทีผ่ จู้ ่ายเงินลงลายมือชื่อรับผิดชอบในการ
จ่ายเงินนัน้ ด้วย
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกำศ ณ วันที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2550
สมเกียรติ บุญรอด
(นำยสมเกียรติ บุญรอด )
ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
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