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อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ขอ้ 62(9) และขอ้ 81(6) ที่ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการ  คร ัง้ที่  11  วนัที่  19  ธนัวาคม  2538  ไดก้ าหนดระเบียบว่าดว้ยการใชทุ้นสาธารณประโยชน ์ 

ดงัต่อไปน้ี 
ขอ้ 1 ระเบยีบน้ีเรียกว่า  “ ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี  จ ากดั  ว่าดว้ยการใชทุ้น

สาธารณประโยชน ์ พ.ศ.2538” 
ขอ้ 2 ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัที่  1  มกราคม  2539  เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3 ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี  จ า ก ัด  ว่ าดว้ยการใชทุ้น

สาธารณประโยชน ์ พ.ศ.2532  บรรดาประกาศ  มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  และระเบยีบอื่นใดที่มี
อยู่ก่อนวนัใชร้ะเบยีบน้ี  ซึง่มขีอ้ก าหนดขดัแยง้กบัระเบยีบน้ีท ัง้สิ้น 

ขอ้ 4  “ทุนสาธารณประโยชน์”  หมายถึง  เงินซึ่งที่ประชุมใหญ่มีมติใหจ้ดัสรรจากก าไรสุทธิ

ประจ าปีของสหกรณ ์
ขอ้ 5 ทนุสาธารณประโยชน ์ ใหจ่้ายในกรณีดงัน้ี 

5.1  จ่ายเพือ่การศึกษา  ไดแ้ก่ 
(ก)  เป็นทุนก่อสรา้ง  หรือซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคารเรียน  คุรุสมันาคาร  หอ้งสมดุ  

และค่ายลูกเสอื  เป็นตน้ 
(ข)  เป็นทุนจดัซื้ออุปกรณ์การศึกษา    การสอน    การเรียน   ใหแ้ก่  โรงเรียนหรือ

สถานศึกษาทีส่มควรไดร้บัความช่วยเหลอื 
(ค)  เป็นทุนในการอบรม  การสมัมนา  การวจิยั  การคน้ควา้  และการจดักิจกรรม 

อื่น ๆในทางสหกรณแ์ละทางการศึกษาท ัว่ไป 
(ง)  เป็นทุนการศึกษาของสมาชิก  หรือบุตรของสมาชิก  ภายในเงื่อนไขที่

คณะกรรมการด าเนินการจะก าหนดขึ้นอกีต่างหาก 
(จ)  เป็นเงนิสมทบในการจดัซื้อยานพาหนะส าหรบัใชป้ระโยชนเ์กี่ยวกบัการศึกษาเช่น  

ตรวจการศึกษา  และจดัเป็นหอ้งสมดุเคลือ่นที ่ เป็นตน้ 
5.2  จ่ายเพือ่สาธารณประโยชน ์ ไดแ้ก่  เป็นทุนในการก่อนสรา้งหรือซ่อมแซม  หรือต่อเติม

สถานทีอ่นัเป็นสาธารณประโยชนท์ ัว่ไป  เช่น  ถนน  โรงพยาบาล  สะพาน  บอ่น า้  และสวนสาธารณะ  เป็นตน้ 
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5.3  จ่ายเพือ่การกศุล  ไดแ้ก่ 
(ก)  บ  ารุงการศาสนา  ท ัง้ทางวตัถ ุ และวชิาการ 
(ข)  เป็นการสงเคราะหส์มาชิกที่ถงึแก่กรรม  หรือสมาชิกที่ประสบภยัพบิตัิ ต่างๆ เช่น  

อคัคีภยั  อทุกภยั  และวาตภยั  เป็นตน้ 
(ค)  เป็นการสงเคราะหน์กัเรยีนทีย่ากจน 

ขอ้ 6 การขอทุนสาธารณประโยชน ์ ใหห้น่วยงานที่จะขอทุนสาธารณประโยชนเ์สนอเรื่องราวผ่าน

การพจิารณาดงัต่อไปน้ี 
6.1  หน่วยงานทีส่งักดัอ าเภอหรอืจงัหวดั  ใหเ้สนอเรื่องผ่านกรรมการด าเนินการ  ของแต่ละ

หน่วยงาน 
6.2  หน่วยงานอื่น  ใหเ้สนอเรื่องต่อประธานกรรมการของสหกรณ์โดยตรง 
6.3  เรื่องราวที่เสนอขอทุนสาธารณประโยชนน์ัน้  ใหแ้สดงหลกัฐาน  เหตุผล  และถา้เป็น

อาคารหรือสถานที่  ใหแ้สดงแบบรูปและรายการใหช้ดัเจนและใหย้ื่นต่อประธานกรรมการก่อนการประชุม

คณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือนไม่นอ้ยกว่า  7  วนั  กบัใหส้  าเนาเรื่องราวที่ขอทุนสาธารณประโยชนน์ัน้ส่ง

ใหก้รรมการด าเนินการทุกคนทราบลว่งหนา้ดว้ย 
ขอ้ 7 การพจิารณาใหทุ้นสาธารณประโยชน ์ เพื่อเป็นหลกัในการพจิารณาใหทุ้นสาธารณประโยชน์

ในคราวหน่ึงๆ  ใหถ้อืหลกัความส าคญัก่อนหลงั  ดงัต่อไปน้ี 
7.1  ทนุสาธารณประโยชนท์ีเ่ป็นการสงเคราะหอ์นัเกดิจากสมาชกิผูซ้ึง่ถงึแก่กรรมหรือสมาชิก

ทีป่ระสบภยัพบิตัต่ิางๆ ใหไ้ดร้บัความช่วยเหลอืก่อนเหตอุื่น 
7.2  ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกโดยท ัว่ไป ใหไ้ดร้บั

เป็นอนัดบัสอง 
7.3  ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยท ัว่ไป  ใหไ้ดร้บั

เป็นดบัสาม 
7.4  ทุนสาธารณประโยชน์จะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่สมาชิกเพียงบางส่วนใหไ้ดร้บั

เป็นอนัดบัสี ่
7.5  นอกจากทีก่ลา่วขา้งตน้ ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
7.6  การพิจารณาใหทุ้นสาธารณประโยชนท์ี่มอียู่ในขณะนัน้ๆ  เท่านัน้  และเมื่อไดใ้หทุ้น

สาธารณประโยชนเ์พือ่การใด  ในคราวหน่ึงๆ  ไปแลว้  ใหถ้อืว่าการพจิารณาส าหรบัเรื่องนัน้ๆ เป็นอนัยุต ิ
ขอ้ 8 วงเงนิการอนุมตัิจ่ายทนัสาธารณประโยชน ์ จ านวนเงนิทุนสาธารณประโยชนท์ี่จะอนุมตัิจ่าย

ใหแ้ก่สมาชิกหรือหน่วยงานที่ยื่นขอนัน้  ตามปกติตอ้ง  ไม่เกินหน่ึงพนับาท  เวน้แต่ในกรณีที่มีเหตุผลความ

จ าเป็นพเิศษกใ็หค้ณะกรรมการด าเนินการพจิารณาเป็นการเฉพาะราย  แต่ตอ้งไมเ่กนิรายละหน่ึงหมืน่บาท 
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ขอ้ 9 สิทธิการขอทุนสาธารณประโยชน ์เพื่อใหเ้ป็นการท ัว่ถึงทุกหน่วยงาน  หน่วยใดที่ไดร้บัทุน

สาธารณประโยชน์ไปแลว้  จะมีสิทธิยื่นขอไดอ้ีก  เมื่อทุกหน่วยงานไดร้บัทุนไปแลว้  เวน้แต่หน่วยงานนัน้ๆ  

ไมป่ระสงคจ์ะขอ ท ัง้น้ีใหเ้ริ่มนบัต ัง้แต่เริ่มใหท้นุสาธารณประโยชน ์ เป็นตน้มา 
ในกรณีที่ม ีเหตุผลความจ าเป็นพิเศษก็ใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณาผ่อนผนั

ตามควรแก่กรณี 
ขอ้ 10 มติของคณะกรรมการด าเนินการในการใหทุ้นสาธารณประโยชน์นัน้  ใหถ้ือคะแนนเสียง

ดงัต่อไปน้ี 
10.1  มตใินการพจิารณาใหท้นัสาธารณประโยชนข์อ้  7  ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสอง

ในสามของจ านวนกรรมการด าเนินการทีเ่ขา้ประชมุ 
10.2  มติในการพิจารณาขยายวงเงินตามขอ้  8  และในการผ่อนผนัสิทธิการยื่นขอทุน

สาธารณประโยชนต์ามขอ้  9  วรรคสอง  ใหถ้อืคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์
ขอ้ 11 ใบส าคญัเกี่ยวกบัการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์  การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์นัน้ให ้

พนกังานผูจ่้ายเงนิเรยีกใบส าคญัรบัเงนิจากผูร้บัเงนิทุกราย  ดงัน้ี 
11.1  ถา้สหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ในฐานะเป็นผูจ้ดักิจการอย่างใดอย่างหน่ึงเอง  

ตอ้งมใีบส าคญัรบัเงนิหรอืหลกัฐานการจดัท า  หรอืจดัซื้อโดยละเอยีด 
11.2  ถา้สหกรณจ่์ายทุนสาธารณประโยชนส์มทบเพื่อการใด  ตอ้งใหผู้ม้อี  านาจในการจดัท า  

หรอืผูม้อี  านาจในการรบัเงนินัน้ออกหลกัฐานการรบัเงนินัน้ๆ  ใหแ้ก่สหกรณโ์ดยครบถว้นและถกูตอ้ง 
เมือ่สหกรณไ์ดจ่้ายเงนิไปแลว้ทุกคราว  พนกังานผูจ่้ายเงนิลงลายมอืชื่อรบัผดิชอบในการจ่ายเงนิดว้ย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที ่ 19  ธนัวาคม  พ.ศ.2538 

 
พนัต ารวจเอก   สมชาย   เพชรสุวรรณ 

( สมชาย   เพชรสุวรรณ ) 
ประธานกรรมการ 
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