
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี  จ ากัด 
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด พ.ศ. ๒๕๕๔                   
ข้อ  ๖๖(๘ )  แล ะ ข ้อ  ๙ ๔ ( ๘ )  ที ่ป ร ะ ช ุม ค ณะก ร รม ก า ร ด า เ น ิน ก า ร ช ุดที ่ ๕ ๕  ค รั ้ง ที ่ ๒  ว ัน ที่                     
๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุน
สาธารณประโยชน์ พ.ศ.๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิ ก  ระ เบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปั ตตานี  จ ากัด  ว่ าด้ วยการใช้ทุ น

สาธารณประโยชน์ พ.ศ.๒๕๕๙ และบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ระเบียบอ่ืนใดที่มี
อยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่งมีข้อก าหนดขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔ “ทุนสาธารณประโยชน์” หมายความว่า  เงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรจากก าไรสุทธิ
ประจ าปีของสหกรณ์ 

ข้อ ๕ ทุนสาธารณประโยชน์ ให้จ่ายในกรณี ดังต่อไปนี้ 
๑. เพ่ือการกุศล 

(๑) บ ารุงการศาสนา ทั้งทางวัตถุและทางวิชาการ 
(๒) การสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัยและวาตภัย เป็นต้น 
(๓) เป็นการสงเคราะห์นักเรียนที่ยากจน 

๒. เพ่ือกิจกรรมหรือประโยชน์ส่วนรวมอ่ืนๆ 
(๑) เป็นทุนในการก่อสร้างหรือซ่อมแซม หรือต่อเติมสถานที่อันเป็นสาธารณประโยชน์

ทั่วไป เช่น สถานที่ท าการหรือปฏิบัติของหน่วยงานต ารวจ 
(๒) เป็นเงินสมทบร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ส่วนรวมของข้าราชการต ารวจหรือ

ข้าราชการต ารวจบ านาญในจังหวัดปัตตานี 
(๓) เป็นเงินสมทบร่วมกิจกรรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสหกรณ์ 
(๔)  เป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(๕)  เป็นเงินสมทบกิจกรรมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภาคใต้ 

๓. เพ่ือส่งเสริมการศึกษา 
(๑) เป็นทุนการศึกษาให้แก่สมาชิกสหกรณ์และครอบครัว 
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(๒) เป็นทุนในการอบรม การสัมมนา การวิจัย การค้นคว้า และการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ 
ในทางสหกรณ์ และทางการศึกษาท่ัวไป  
 ข้อ  ๖ การขอทุนสาธารณประโยชน์ ให้หน่วยงานหรือบุคคลที่ขอทุนสาธารณประโยชน์ ยื่นค าขอ
พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ขอเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประกอบการพิจารณา ณ ส านักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด 
 ข้อ  ๗ การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ให้ถือหลักความส าคัญก่อนหลัง ดังต่อไปนี้ 

๑. อันดับหนึ่ง เป็นการสงเคราะห์อันเกิดจากสมาชิกผู้ซึ่งที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ 
๒. อันดับสอง เป็นการก่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกโดยทั่วไป 
๓. อันดับสาม เป็นการก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยทั่วไป 
๔. อันดับสี่ เป็นการก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกบางส่วน 
๕. นอกจากที่กล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ านาจอนุมัติหรือคณะกรรมการด าเนินการ 
๖. การพิจารณาอนุมัติให้พิจารณาภายในวงเงินทุนสาธารณประโยชน์ที่มีอยู่ในขณะนั้น

เท่านั้น และเมื่อได้พิจารณาส าหรับเรื่องนั้นๆ เป็นอันยุติคราวหนึ่งๆ ไปแล้ว ให้ถือว่าการพิจารณาส าหรับเรื่อง
นั้นๆ เป็นอันยุติ 
 ข้อ  ๘ ให้สหกรณ์แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทุนสาธารณประโยชน์ขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการ ๕ คน เป็นประธานกรรมการหนึ่งคน เป็นเลขานุการหนึ่งคน ส่วนที่เหลือเป็นกรรมการเพ่ือ
รับผิดชอบบริหารทุนสาธารณประโยชน์ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 ข้อ  ๙ ทุนสาธารณประโยชน์ให้จ่ายได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

๑. จ านวนเงินทุนสาธารณประโยชน์ที่จ่ายให้แก่สมาชิกหรือหน่วยงานอ่ืนที่ขอตาม 
ความในข้อ ๕ ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

๒. ค่าบ ารุงชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภาคใต้ปีละ ๕,๐๐๐ บาท 
๓. เป็นเงินสมทบร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ส่วนรวมของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย ์

ต ารวจภาคใต้ 
๔. เป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติตามหนังสือจากกอง 

สวัสดิการส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติร้องขอ 
 ให้คณะอนุกรรมการทุนสาธารณประโยชน์มีอ านาจพิจารณาอนุมัติได้ในวงเงินดังกล่าว  หากวงเงิน
เกินกว่าให้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นเฉพาะรายๆ ไป 
 ข้อ  ๑๐ มติของคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการด า เนิ นการ ในการพิจารณาให้ทุน
สาธารณประโยชน์ ตามข้อ ๙ ให้ถือคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการด าเนินการที่เข้าร่วม
ประชุม 
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 ข้อ  ๑๑ การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์นี้ ให้สหกรณ์เรียกหลักฐานการรับเงินจากผู้รับเงินทุกราย ดังนี้ 
๑. ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ในฐานะเป็นผู้จัดกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งเอง 

ต้องมีหลักฐานการรับเงินหรือหลักฐานการจัดท าหรือจัดซื้อโดยละเอียด 
๒. ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์สมทบทุนเพื่อการใด ต้องให้ผู้มีอ านาจในการจัดท า  

หรือผู้มีอ านาจรับเงินนั้นออกหลักฐานการรับเงินนั้นๆ ให้แก่สหกรณ์โดยครบถ้วนและถูกต้อง 
  เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินไปแล้วทุกคราว ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินลงลายมือชื่อรับผิดชอบการ
จ่ายเงินทุกครั้ง 

ข้อ  ๑๒ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการด าเนินการ  เป็นผู้มี
อ านาจวินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

ข้อ  ๑๓ ให้ประธานกรรมการด าเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่ ๑  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

พันต ารวจเอก 
 

( ภูดิท  พานิชประเสริฐ ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด 


