ระเบียบ
สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
ว่ าด้ วย ทุนเพือการศึกษา ทุนเพือการกุศล และการสาธารณประโยชน์ อืน พ.ศ. )*60
------------------------------------------อาศัย อํานาจตามความในข้อ บังคับ ของสหกรณ์ ข ้อ 66(8) และข้อ 91(8) ที% ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ดําเนิ นการครั,งที% 3 วันที% 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.3460 ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วย ทุนเพื%อการศึกษา ทุนเพื%อการกุศล และ
การสาธารณประโยชน์อื%น พ.ศ.2560
ข้อ =. ระเบี ยบนี, เรี ยกว่า “ระเบี ยบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ว่าด้วย ทุนเพื%อ
การศึกษา ทุนเพื%อการกุศล และการสาธารณประโยชน์อื%น พ.ศ.3460”
ข้อ 3. ระเบียบนี,ให้ใช้บงั คับตั,งแต่วนั ที%ประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ A. บรรดาประกาศ คําสั%ง มติ ระเบี ยบอื%นใดที% ได้กาํ หนดไว้แล้วซึ% งขัดหรื อแย้งกับระเบี ยบนี, ให้
ยกเลิกและให้ใช้ระเบียบนี,แทน
ข้อ C. “ทุน” หมายถึง
(1) เงินซึ% งที%ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จดั สรรจากกําไรสุ ทธิ ประจําปี ของสหกรณ์ ภายใต้
ทุนสาธารณประโยชน์
(2) เงินซึ% งมีผบู ้ ริ จาค
ข้อ 4. ทุนสาธารณประโยชน์ ให้จ่ายในกรณี ดงั ต่อไปนี,
4.= จ่ายเพื%อสนับสนุนการศึกษาโดยทัว% ไปในลักษณะการให้ทุนตามการร้องขอ
5.2 จ่ายเพื%อการกุศล
5.2.1 การบํารุ งศาสนา
5.2.2 การสังคมสงเคราะห์
5.3 จ่ายเพื%อการสาธารณประโยชน์ ได้แก่
5.3.1 การสมทบทุนเพื%อ สร้าง ซ่ อม ต่อเติมสถานที%อนั เป็ นสาธารณประโยชน์
ทางสาธารณสุ ข และสาธารณประโยชน์ทว%ั ไป
5.3.2 จ่ า ยเพื% อ จัด ซื, อสิ% ง ของ อุ ป กรณ์ เครื% อ งมื อ เครื% อ งใช้ เพื% อ การอัน เป็ น
สาธารณประโยชน์ทางสาธารณสุ ขและสาธารณประโยชน์ทว%ั ไป
5.3.3 จ่ายเพื%อสนับสนุนกิจกรรมอันเกี%ยวเนื% องกับสิ% งแวดล้อมและกิจกรรมอัน
เกี%ยวเนื%องกับการสาธารณสุ ข
5.3.4 จ่ ายเพื% อ การดําเนิ น กิ จกรรมด้านสาธารณสุ ข ขององค์กร ชมรม หรื อ
สมาคม ตลอดจนกิจกรรมเพื%อการสาธารณสุ ขของสมาชิกหน่วยงาน
5.4 จ่ายเพื%อเป็ นทุนสวัสดิการของสหกรณ์ภายใต้ทุนสาธารณประโยชน์ ดังนี,
5.4.1 ทุ นสวัส ดิ การสงเคราะห์สําหรับ สมาชิ กที% เสี ยชี วิต ทั,งนี, ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบว่าด้วย ทุนสวัสดิการสงเคราะห์เพื%อสมาชิกและครอบครัว

5.4.2 ทุ น สวัส ดิ ก ารเพื% อ การศึ ก ษาสํา หรั บ บุ ต รสมาชิ ก ทั,งนี, ให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบว่าด้วย ทุนสวัสดิการศึกษาบุตรสมาชิก
5.4.3 ทุ น สวัส ดิ ก ารผู ้ป ระสบภัย ทั, ง นี, ให้ เป็ นไปตามระเบี ย บว่ า ด้ว ย ทุ น
สวัสดิการผูป้ ระสบภัย
5.4.4 ทุนสวัสดิการผูเ้ กษียณอายุและชราภาพ ทั,งนี, ให้เป็ นไปตามระเบี ยบ
ว่าด้วย ทุนสวัสดิการผูเ้ กษียณอายุและชราภาพ
5.5.5 ทุ นสวัสดิ การสมาชิ กผูเ้ จ็บป่ วย ทั,งนี, ให้เป็ นไปตามระเบี ยบว่าด้วย ทุ น
สวัสดิการผูเ้ จ็บป่ วย
5.5.6 ทุนสวัสดิการอื%น ๆ ตามที%คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์กาํ หนด
ข้อ J. การขอสนับสนุนทุนสาธารณประโยชน์ให้เสนอเพื%อการพิจารณา ดังต่อไปนี,
J.= กรรมการสหกรณ์ฯ นําเสนอเพื%อพิจารณา
6.2 การเสนอเรื% องผ่านกรรมการสหกรณ์หน่วยนั,นๆ
6.3 หน่วยงานอื%น หรื อหน่วยงานภายนอก เสนอเรื% องถึงสหกรณ์ฯโดยตรง
6.4 เรื% อ งที% เสนอขอทุ นสาธารณประโยชน์น, ัน ให้แ สดงหลักฐานเหตุ ผล และถ้าเป็ น
อาคารหรื อสถานที%ให้แสดงรู ปแบบและรายการให้ชดั เจน
ข้อ M. การพิจาณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื%อเป็ นหลักในการพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์
ในคราวหนึ%ง ๆ ให้ถือความสําคัญก่อนหลัง ดังต่อไปนี,
7.1 เพื%อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกโดยส่ วนรวม
7.2 เพื%อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกบางส่ วน
7.3 เพื%อให้เกิดประโยชน์เฉพาะตัวสมาชิก
7.4 เพื%อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยทัว% ไป
7.5 การพิ จารณาให้ทุ นสาธารณประโยชน์เพื% อ การใด ๆ ในคราวหนึ% ง ๆไปแล้ว ให้ถือว่าการ
พิจารณาสําหรับเรื% องนั,น ๆ เป็ นอันยุติ
7.6 ให้ค ณะกรรมการทุ น สาธารณประโยชน์ พิ จารณาและนําเสนอที% ป ระชุ มคณะกรรมการ
สหกรณ์ฯ
ข้อ P. การพิ จารณาและอนุ มตั ิ วงเงิ นทุ นสาธารณประโยชน์ ให้พิ จารณาในที% ป ระชุ มจําเดื อนของ
คณะกรรมการสหกรณ์ฯ
ข้อ Q. การอนุ มตั ิ วงเงิ น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ฯ และให้ถือว่าการ
อนุมตั ิใด ๆ นั,น เป็ นอันสิ, นสุ ด
ข้อ =0. ใบสําคัญเกี%ยวกับการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ นั,นให้เจ้าหน้าที%ผจู ้ ่ายเงินเรี ยกใบสําคัญรับเงิน
จากผูร้ ับเงินทุนทุกราย ดังนี,
10.= ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ในฐานะเป็ นผูจ้ ดั กิจการอย่างใดอย่างหนึ% งเอง
ต้องมีใบสําคัญรับเงินหรื อหลักฐานการจัดทําหรื อจัดซื, อโดยละเอียด

10.3 ถ้าสหกรณ์ จ่ายทุ นสาธารณประโยชน์สมทบเพื% อการใด ต้องให้ผูม้ ีอาํ นาจในการ
จัดทําหรื อผูม้ ีอาํ นาจในการรับเงินนั,นออกหลักฐานการรับเงินนั,น ๆ ให้แก่สหกรณ์โดยครบถ้วนและถูกต้อง
10.3 ถ้าผูม้ ีอาํ นาจในการรับเงินไม่สามารถออกหลักฐานการรับเงินให้แก่สหกรณ์ได้ ให้
แนบหลักฐานยืนยันการโอนหรื อการจ่ายเงินประกอบทุกรายการ
ข้อ 11. ในกรณี ที%มีปัญหาเกี%ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี, ให้คณะกรรมการสหกรณ์ฯ เป็ นผูม้ ีอาํ นาจ
วินิจฉัย ชี,ขาด
ประกาศ ณ วันที% 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.3460

(นายบุญศักดิS รมยพร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด

