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สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด
ระเบียบว่ าด้ วยการใช้ ทุนสาธารณประโยชน์
พ.ศ.2549
----------------อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด ข้ อ
23(5) ข้ อ 55(9) และข้ อ 81(9) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครัง้ ที่ 8/2549 วันที่ 23 กรกฎาคม 2549
จึงได้ กําหนดระเบียบว่าด้ วยการใช้ ทนุ สาธารณประโยชน์ ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบว่าด้ วยการใช้ ทนุ สาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2549”
ข้ อ 2. ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 24 กรกฎาคม 2549 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ให้ ยกเลิกระเบียบว่าด้ วยการใช้ ทนุ สาธารณประโยชน์ พ.ศ.2545
ข้ อ 4. "ทุนสาธารณประโยชน์" หมายถึง เงินซึง่ ที่ประชุมใหญ่ได้ มีมติให้ จดั สรรจากกําไรสุทธิ
ประจําปี หรื อเงินที่ได้ รับบริ จาค
ข้ อ 5. ทุนสาธารณประโยชน์ ให้ จา่ ยในกรณีดงั ต่อไปนี ้
5.1 จ่ายเพื่อการศึกษา ได้ แก่
(1) เป็ นทุนก่อสร้ าง ปรับปรุง ซ่อมแซม หรื อต่อเติมอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย
(2) เป็ นทุนจัดซื ้ออุปกรณ์การศึกษา ให้ แก่โรงเรี ยน หรื อสถานศึกษาที่สมควรจะได้ รับ
ความช่วยเหลือ
(3) เป็ นทุนในการอบรม สัมมนา การวิจยั การค้ นคว้ า และการจัดกิจกรรมอื่นๆในทาง
สหกรณ์และทางการศึกษาทัว่ ไป
(4) เป็ นทุนการศึกษาของสมาชิก หรื อบุตรของสมาชิกในสหกรณ์นี ้ ภายในเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการดําเนินการจะกําหนดขึ ้นอีกต่างหาก
5.2 จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้ แก่เป็ นทุนในการจัดซื ้อวัสดุครุภณ
ั ฑ์ และเป็ นทุนใน
การก่อสร้ าง ปรับปรุง ซ่อมแซม หรื อต่อเติมสถานที่ อันเป็ นสาธารณประโยชน์
5.3 จ่ายเพื่อการกุศล ได้ แก่
(1) บํารุงการศาสนา ทังทางวั
้
ตถุ และวิชาการ
(2) เป็ นการสงเคราะห์ผ้ ปู ระสบภัยพิบตั ติ า่ ง ๆ เช่น อัคคีภยั อุทกภัย และ
วาตภัย เป็ นต้ น
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(3) เป็ นการสงเคราะห์นกั เรี ยน นิสิต นักศึกษาที่ยากจน
ข้ อ 6. การขอทุนสาธารณประโยชน์ ให้ ผ้ ทู ี่จะขอทุนสาธารณประโยชน์เสนอเรื่ องต่อประธาน
กรรมการของสหกรณ์โดยตรง พร้ อมทังแสดงหลั
้
กฐาน เหตุผล และถ้ าเป็ นอาคารหรื อสถานที่ ให้ แสดงแบบ
รูปและรายการให้ ชดั เจน
ข้ อ 7. การพิจารณาให้ ทนุ สาธารณประโยชน์ เพื่อเป็ นหลักในการพิจารณาให้ ทนุ
สาธารณประโยชน์ในคราวหนึง่ ๆ ให้ ถือหลักความสําคัญก่อนหลัง ดังต่อไปนี ้
(1) ทุนสาธารณประโยชน์ที่เป็ นการสงเคราะห์อนั เกิดจากภัยพิบตั ติ า่ งๆ แก่สมาชิก ให้
ได้ รับความช่วยเหลือก่อนเหตุอื่นๆ
(2) ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกโดยทัว่ ไป ให้ ได้ รับ
เป็ นอันดับสอง
(3) ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่สว่ นรวมโดยทัว่ ไป ให้ ได้ รับเป็ น
อันดับสาม
(4) ทุนสาธารณะประโยชน์ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่สมาชิกเพียงบางส่วนให้ ได้ รับ
เป็ นอันดับที่สี่
(5) นอกจากที่กล่าวข้ างต้ น ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ
(6) การพิจารณาให้ ทนุ สาธารณะประโยชน์นนั ้ ให้ พิจารณาจากทุนสาธารณประโยชน์
ที่มีอยูใ่ นขณะนันๆ
้ เท่านัน้ และเมื่อได้ พิจารณาให้ ทนุ สาธารณประโยชน์เพื่อการ
ใด ในคราวหนึง่ ๆ ไปแล้ ว ให้ ถือว่าการพิจารณาสําหรับเรื่ องนัน้ ๆ เป็ นอันยุติ
ข้ อ 8. วงเงินการอนุมตั จิ า่ ยทุนสาธารณประโยชน์ จํานวนเงินทุนสาธารณประโยชน์ที่จะอนุมตั ิ
ให้ ในเรื่ องหนึง่ ๆ นัน้ ต้ องไม่เกิน 5,000 บาท เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็ นพิเศษ ก็ให้
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเป็ นเฉพาะราย
ข้ อ 9. ประธานกรรมการมีอํานาจจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ได้ ไม่เกิน 5,000 บาท ในกรณี
สงเคราะห์เร่งด่วนอันเป็ นประโยชน์ตอ่ สาธารณชน และแจ้ งให้ ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการทราบใน
การประชุมคราวถัดไป
ข้ อ 10.
กรรมการดําเนินการมีอํานาจจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ ตามข้ อ 7 ได้ ไม่เกินคน
ละ 3,000 บาทต่อปี และแจ้ งให้ ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้ อ 11.
มติของคณะกรรมการดําเนินการในการพิจารณาให้ ทนุ สาธารณประโยชน์ ให้
คะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) มติในการพิจารณาให้ ทนุ สาธารประโยชน์ตามข้ อ 7 ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของจํานวนกรรมการดําเนินการที่เข้ าประชุม
(2) มติในการพิจารณาขยายวงเงินตามข้ อ 8 ให้ ถือคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
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ข้ อ 12. ใบสําคัญเกี่ยวกับการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์นนั ้ ให้
เจ้ าหน้ าที่ผ้ จู า่ ยเงินเรี ยกใบสําคัญรับเงินจากผู้รับเงินทุกราย ดังนี ้
(1) ถ้ าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ในฐานะเป็ นผู้จดั การกิจการอย่างใดอย่างหนึง่
เอง ต้ องมีใบสําคัญรับเงิน หรื อหลักฐานการจัดทํา หรื อจัดซื ้อโดยละเอียด
(2) ถ้ าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์สมทบเพื่อการใด ต้ องให้ ผ้ มู ีอํานาจในการจัดทํา
หรื อผู้มีอํานาจในการรับเงินนันออกหลั
้
กฐานการรับเงินนัน้ ให้ แก่สหกรณ์โดยครบถ้ วน
และถูกต้ อง
เมื่อสหกรณ์ได้ จ่ายเงินไปแล้ วทุกคราว ให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ จู า่ ยเงินลงลายมือชื่อรับผิดชอบในการ
จ่ายเงินด้ วย
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ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2549
ลงชื่อ
(นายชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริ ฐ)
ประธานกรรมการ
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