ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
ว่ าด้ วยการใช้ ทุนสาธารณประโยชน์
แก้ ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
……………………………
อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 78 และข้ อ 106 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 42 ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ได้ กาหนดระเบียบว่าด้ วยการใช้ ทนุ
สาธารณประโยชน์ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด ว่าด้ วยการใช้ ทนุ
สาธารณประโยชน์ แก้ ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557”
ข้ อ 2. ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เป็ นต้ นไป ให้ ยกเลิกความในข้ อ
4.3 ทั ง้ หมด ของระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ จ ากั ด ว่ า ด้ วยการใช้ ทุ น
สาธารณประโยชน์ พ.ศ.2554 และใช้ ความต่อไปนี ้แทน
ข้ อ 3. “ทุนสาธารณประโยชน์“ หมายถึง เงินซึง่ ที่ประชุมใหญ่ได้ มีมติให้ จดั สรรกาไรสุทธิประจาปี ของ
สหกรณ์
ข้ อ 4. ทุนสาธารณประโยชน์ให้ จ่ายในกรณีดงั ต่อไปนี ้
4.1 จ่ายเพื่อการศึกษา ได้ แก่
ก. เป็ นทุนก่อสร้ างหรื อซ่อมแซมหรื อต่อเติมอาคารเรี ยน คุรุสมั มนาคาร ห้ องสมุด
และค่ายลูกเสือ เป็ นต้ น
ข. เป็ นทุนจัดซื ้ออุปกรณ์การศึกษา การสอบการเรี ยนให้ แก่โรงเรี ยน หรื อสถาน
ศึกษาที่สมควรได้ รับการช่วยเหลือ
ค. เป็ นทุนในการอบรมสัมมนา การวิจยั การค้ นคว้ าและกิจกรรมอื่น ๆ ในทาง
สหกรณ์และการศึกษาทัว่ ไป
ง. เป็ นทุนการศึกษาของสมาชิกหรื อบุตรของสมาชิกตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด
จ. เป็ นเงินสมทบในการจัดซื ้อยานพาหนะสาหรับใช้ ประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา เช่น
ตรวจการศึกษา และจัดเป็ นห้ องสมุดเคลื่อนที่ เป็ นต้ น
4.2 จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้ แก่ เป็ นทุนในการก่อสร้ างหรื อซ่อมแซม หรื อต่อเติม
สถานที่อนั เป็ นสาธารณประโยชน์ทวั่ ไป เช่น ถนน โรงพยาบาล บ่อน ้าและสวนสาธารณะ เป็ นต้ น

-24.3 จ่ายเพื่อเป็ นการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด
4.4 จ่ายเพื่อเป็ นการสงเคราะห์สมาชิกที่ได้ รับบาดเจ็บจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามระเบียบที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
4.5 จ่ายเพื่อการกุศล ได้ แก่
ก. บารุ งศาสนา ทังทางวั
้
ตถุและวิชาการ
ข. เป็ นการสงเคราะห์ผ้ ปู ระสบภัยพิบตั ิตา่ ง ๆ เช่นอัคคีภยั อุทกภัย และวาตภัย
เป็ นต้ น
ค. เป็ นการสงเคราะห์นกั เรี ยนที่ยากจน
ข้ อ 5. การขอทุนสาธารณประโยชน์ให้ หน่วยงานที่จะขอทุนสาธารณประโยชน์ เสนอเรื่ องราวผ่านการ
พิจารณาดังต่อไปนี ้
5.1 หน่วยงานที่สงั กัดอาเภอหรื อจังหวัด ให้ เสนอเรื่ องผ่าน สังกัดนัน้ ๆ ตามลาดับชัน้
5.2 หน่วยงานอื่น ให้ เสนอเรื่ องต่อประธานกรรมการของสหกรณ์โดยตรง
5.3 เรื่ องราวที่เสนอขอทุนสาธารณประโยชน์นนั ้ ให้ แสดงหลักฐานเหตุผล และถ้ าเป็ นอาคาร
หรื อสถานที่ให้ แสดงรูปและรายงานให้ ชดั เจน และให้ ยื่นต่อประธานกรรมการก่อนการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการประจาเดือนไม่น้อยกว่า 7 วัน กับให้ สาเนาเรื่ องราวที่ขอทุนสาธารณประโยชน์นนส่
ั ้ งให้ กรรมการ
ดาเนินการทุกคนทราบล่วงหน้ าด้ วย
ข้ อ 6. การพิจารณาให้ ทนุ สาธารณประโยชน์ เพื่อเป็ นการให้ หลักพิจารณาให้ ทนุ สาธารณประโยชน์ใน
คราวหนึง่ ๆ ให้ ถือว่าเป็ นความสาคัญก่อนหลัง ดังต่อไปนี ้
6.1 ทุนสาธารณประโยชน์ที่เป็ นการสงเคราะห์อนั เกิดจากภัยพิบตั ิตา่ ง ๆ แก่สมาชิกให้ ได้ รับ
ความช่วยเหลือก่อนเหตุอื่น
6.2 ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกโดยทัว่ ไป ให้ ได้ รับเป็ น
อันดับสอง
6.3 ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่สว่ นรวมโดยทัว่ ไป ให้ ได้ รับเป็ น
อันดับสาม
6.4 ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่สมาชิกเพียงบางส่วน ให้ ได้ รับเป็ นอันดับสี่
6.5 นอกจากที่กล่าวข้ างต้ น ให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ
6.6 การพิจารณาให้ ทนุ สาธารณประโยชน์เพื่อการใด ๆ ในคราวหนึง่ ๆ ไปแล้ ว ให้ ถือว่าการ
พิจารณาสาหรับเรื่ อง ๆ นัน้ เป็ นอันยุติ

-3ข้ อ 7. วงเงินการอนุมตั ิจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ จานวนเงินทุนสาธารณประโยชน์ที่จะอนุมตั ิจ่าย
ให้ แก่หน่วยงานที่ยื่นขอนัน้ ตามปกติต้องไม่เกิน 2,000 บาท เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็ นพิเศษให้ ก็
ให้ คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเป็ นเฉพาะราย
ข้ อ 8. สิทธิการขอทุนสาธารณประโยชน์เพื่อให้ เป็ นการทัว่ ถึงแก่ทกุ หน่วยงาน หน่วยงานใดที่ได้ ทนุ
สาธารณประโยชน์แล้ ว จะมีสทิ ธิยื่นขอได้ อีกเมื่อทุกหน่วยงานได้ รับทุนไปแล้ ว เว้ นแต่หน่วยงานนัน้ ๆ ไม่
ประสงค์จะขอ ทังนี
้ ้ให้ เริ่ มนับตังแต่
้ เริ่ มใช้ ทนุ สาธารณประโยชน์เป็ นต้ นมา
ข้ อ 9. มติของคณะกรรมการในการใช้ ทนุ สาธารณประโยชน์ มติของคณะกรรมการดาเนินการในการ
พิจารณาให้ ทนุ สาธารณประโยชน์นนั ้ ให้ ถือคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
9.1 มติในการพิจารณาให้ ทนุ สาธารณประโยชน์ข้อ 6 ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจานวนกรรมการดาเนินการที่เข้ าร่ วมประชุม
9.2 มติในการพิจารณาขยายวงเงินตามข้ อ 7 และในสิทธิการยื่นขอทุนสาธารณประโยชน์
ตามข้ อ 8 วรรคสองให้ ถือคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
ข้ อ 10. ใบสาคัญเกี่ยวกับการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์นนให้
ั ้ พนักงาน
ผู้จ่ายเงินเรี ยกใบสาคัญรับเงินจากผู้รับเงินทุกราย ดังนี ้
10.1 ถ้ าสหกรณ์จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ในฐานะเป็ นผู้จดั การกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เอง ต้ องมีใบสาคัญรับเงินหรื อหลักฐานการจัดทาหรื อจัดซื ้อโดยละเอียด
10.2 ถ้ าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์สมทบเพื่อการใด ต้ องให้ ผ้ มู ีอานาจในการจัดทา
หรื อผู้มีอานาจในการรับเงินนันออกหลั
้
กฐานการรับเงินนัน้ ๆ ให้ แก่สหกรณ์โดยครบถ้ วนและถูกต้ อง
เมื่อสหกรณ์ได้ จ่ายเงินไปแล้ วทุกคราว เจ้ าหน้ าที่ผ้ จู ่ายเงินลงลายมือชื่อรับผิดชอบในการ
จ่ายเงินด้ วย
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี
( สุวรรณ เอกโพธิ์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด

