
ระเบียบสหกรณ์ระเบียบสหกรณ์ระเบียบสหกรณ์    

วา่ดว้ย  วา่ดว้ย  วา่ดว้ย  การใช้การใช้การใช้   ทุนสาธารณประโยชน์        ทุนสาธารณประโยชน์        ทุนสาธารณประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           หนา้  หนา้  หนา้  111    
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞    

 
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด 
ว่าด้วย  การใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน ์

พ.ศ.2559 
                                                 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 79(8) และข้อ 107(9) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 
จํากัด พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งที่ 
12/2559 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ฯ กําหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อ
สาธารณประโยชน์ ขึ้นถือใช้ ดังนี้ 

ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อ
สาธารณประโยชน์ พ.ศ.2559” 

ข้อ 2  ระเบียบนี้ใช้บังคับต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ข้อ 3  ให้ยกเลิก 
        3.1  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด ว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2550 และที่

แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ 
        3.2  บรรดาระเบียบ คําสั่ง มติ อย่างใด ๆ  ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ยกเลิกเสียทั้งสิ้นและให้

ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4  “ทุนสาธารณประโยชน์” หมายถึง เงินซึ่งที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรจากกําไรสุทธิประจําปี
ของสหกรณ์เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของระเบียบนี้ 

ข้อ 5  ทุนสาธารณประโยชน์ ให้จ่ายได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
        5.1  จ่ายเพื่อการศึกษา ได้แก่ 
              (1)  เป็นทุนก่อสร้างหรือซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารเรียน ห้องสมุดและค่าย

ลูกเสือ เป็นต้น 
              (2)  เป็นทุนจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา การสอนการเรียนให้แก่โรงเรียนหรือ

สถานศึกษาที่สมควรจะได้รับความช่วยเหลือ 
              (3)  เป็นทุนในการอบรม การสัมมนา การวิจัยการค้นคว้า และกิจกรรมอื่น ๆ 

ในทางสหกรณ์และทางการศึกษาทั่วไป 
              (4)  เป็นทุนการศึกษาของสมาชิกหรือบุตรของสมาชิก ภายในเงื่อนไขที่คณะกรรมการ

ดําเนินการจะกําหนดขึ้นอีกต่างหาก 
              (5)  เป็นเงินสมทบในการจัดซื้อยานพาหนะสําหรับใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา  

เช่น ตรวจการศึกษา และจัดเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นต้น 
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        5.2  จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้แก่ เป็นทุนในการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมหรือต่อเติมสถานที่

อันเป็นสาธารณประโยชน์ทั่วไป เช่น ถนน โรงพยาบาล สะพาน บ่อน้ําและสวนสาธารณะ เป็นต้น 
        5.3  จ่ายเพื่อการกุศล และช่วยเหลือสมาชิก ได้แก่ 
              (1)  บํารุงการศาสนา ทั้งทางวัตถุและวิชาการ 
              (2)  เป็นการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย อุกทกภัย วาตภัย 

เป็นต้น 
              (3)  เป็นการสงเคราะห์นักเรียนที่ยากจน 
              (4)  เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วย ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

ข้อ 6  การขอทุนสาธารณประโยชน์ ให้ผู้ที่ประสงค์จะขอทุนสาธารณประโยชน์เสนอเรื่องราว
ผ่านการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

        6.1  ให้เสนอเรื่องต่อประธานกรรมการดําเนินการของสหกรณ์โดยตรง 
        6.2  เรื่องราวที่เสนอขอทุนสาธารณประโยชน์นั้น ให้เสนอหลักฐาน เหตุผลและถ้าเป็น

อาคารและสถานที่ ให้แสดงแบบรูปและรายการให้ชัดเจน และให้ย่ืนต่อประธานกรรมการดําเนินการก่อนการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประจําเดือนไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน กับให้สําเนาเรื่องราวที่ขอทุนสาธารณประโยชน์นั้นส่ง
ให้กรรมการดําเนินการทุกคนทราบล่วงหน้าด้วย 

ข้อ 7  การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นหลักในการพิจารณาให้ทุนสาธารประโยชน์ใน
คราวหนึ่ง ๆ ให้ถือหลักความสําคัญก่อนหลัง ดังต่อไปนี้ 

         7.1  ทุนสาธารณประโยชน์ที่เป็นการสงเคราะห์อันเกิดจากภัยพิบัติต่าง ๆ แก่สมาชิก
ให้ได้รับความช่วยเหลือก่อนเหตุอ่ืน 

         7.2  ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกโดยทั่วไปให้ได้รับ
เป็นอันดับสอง 

         7.3  ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยทั่วไป ให้ได้รับเป็น
อันดับสาม 

         7.4  ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกเพียงบางส่วน ๆ ให้
ได้รับเป็นอันดับสี่ 

         7.5  นอกจากที่กล่าวข้างต้น  ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ 
         7.6  การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์นั้น  ให้พิจารณาจากทุนสาธารณประโยชน์

ที่มีอยู่ในขณะนั้น ๆ เท่านั้น  และเมื่อได้พิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการใด ๆ ในคราวหนึ่ง ๆ ไปแล้ว
ให้ถือว่าการพิจารณาสําหรับเรื่องนั้น ๆ เป็นอันยุติ 

ข้อ 8  การอนุมัติจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ ให้ประธานกรรมการดําเนินการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย มีอํานาจพิจารณาสั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และต้องแจ้งให้ที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการทราบด้วย หากเกินกว่าจํานวนเงินดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ  

ข้อ 9  สิทธิการขอทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อให้เป็นการทั่วถึงแก่ทุกหน่วยงาน หน่วยงานใดที่
ได้รับทุนสาธารณประโยชน์ไปแล้ว จะมีสิทธิย่ืนขอได้อีกเมื่อทุกหน่วยงานได้รับทุนไปแล้ว เว้นแต่หน่วยงานนั้น ๆ 
ไม่ประสงค์ขอ ทั้งนี้ให้เริ่มนับต้ังแต่เริ่มให้ทุนสาธารณประโยชน์เป็นต้นมา  
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ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นพิเศษ ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผ่อนผันตามควร

แก่กรณี 

ข้อ 10  มติของคณะกรรมการดําเนินการในการพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ ให้ถือคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
          10.1  มติในการพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ตามข้อ 7 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง

ในสามของจํานวนกรรมการดําเนินการที่เข้าประชุม 
          10.2  มติในการพิจารณาขยายวงเงินตามข้อ 8 และในการผ่อนผันสิทธิการย่ืนขอทุน

สาธารณประโยชน์ตามข้อ 9 วรรคสอง ให้ถือคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์   

ข้อ 11  ใบสําคัญเกี่ยวกับการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์นั้น ให้
พนักงานผู้จ่ายเงินเรียกใบสําคัญรับเงินจากผู้รับเงินทุกราย ดังนี้ 

          11.1  ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ในฐานะเป็นผู้จัดกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เองต้องมีใบสําคัญรับเงินหรือหลักฐานการจัดทํา หรือจัดซื้อโดยละเอียด 

          11.2  ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์สมทบเพื่อการใด ต้องให้ผู้มีอํานาจในการ
จัดทําหรือผู้มีอํานาจในการรับเงินนั้นออกหลักฐานการรับเงินนั้น ๆ ให้แก่สหกรณ์โดยครบถ้วนและถูกต้อง 

เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินไปแล้วทุกคราว พนักงานผู้จ่ายเงินต้องลงลายมือชื่อรับผิดชอบในการ
จ่ายเงินด้วย 

ประกาศ  ณ  วันที่  28  ธันวาคม พ.ศ.2559 
 
 

                                              นาวาอากาศเอก สรวิชญ์  สุรกุล 
                                                                  (สรวิชญ์  สุรกุล) 
                                            ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด 


