ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลระนอง จํากัด
ว่าด้ วยการใช้ ทนุ สาธารณประโยชน์
พ.ศ. 2555
--------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 79(8) และข้อ 107 (9) ที%ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที% 21 ครั-งที% 1 วันที% 2 กุมภาพันธ์ 2555 ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุน
สาธารณประโยชน์
ข้อ 1. ระเบียบนี-เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จํากัด ว่าด้วย
การ
ใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2555”
ข้อ 2. ระเบียบนี-ให้ใช้บงั คับตั-งแต่วนั ที% 3 กุมภาพันธ์ 2555 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุน
สาธารณประโยชน์ พ.ศ.2552” และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง% มติ หรื อ ข้อตกลงอื%นใด ซึ%งขัดแย้งกับ
ระเบียบนี- และให้ใช้ระเบียบ นี-แทน
ข้อ 4. “ทุนสาธารณประโยชน์” หมายถึง เงินซึ%งที%ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จดั สรรกําไรสุ ทธิ
ประจําปี ของสหกรณ์
ข้อ 5. ทุนสาธารณประโยชน์ ให้จา่ ยในกรณี ดงั ต่อไปนี5.1 จ่ายเพื%อการศึกษา ได้แก่
ก. เป็ นทุนก่อสร้างหรื อซ่อมแซมหรื อต่อเติมอาคารเรี ยน คุรุสัมมาคาร
ห้องสมุดและค่ายลูกเสื อ เป็ นต้น
ข. เป็ นทุนจัดซื-ออุปกรณ์การศึกษา การสอนการเรี ยน ให้แก่โรงเรี ยน
หรื อสถานศึกษาที%สมควรจะได้รับความช่วยเหลือ
ค. เป็ นทุนในการอบรม การสัมมนา การวิจยั การค้นคว้าและกิจกรรม
อื%น ๆ ในทางสหกรณ์และทางการศึกษาทัว% ไป
ง. เป็ นทุนการศึกษาของสมาชิก เจ้าหน้าที%และลูกจ้าง หรื อบุตรของ
สมาชิก เจ้าหน้าที%และลูกจ้าง ภายในเงื%อนไขที%คณะกรรมการดําเนินการจะกําหนดขึ-นอีกต่างหาก
จ. เป็ นเงินสมทบในการจัดซื-อยานพาหนะสําหรับใช้ประโยชน์เกี%ยวกับ
การศึกษา เช่น ตรวจการศึกษาและจัดเป็ นห้องสมุดเคลื%อนที% เป็ นต้น
5.2 จ่ายเพื%อสาธารณประโยชน์ ได้แก่ เป็ นทุนในการก่อสร้างหรื อซ่ อมแซม หรื อ
ต่อเติม สถานที%อนั เป็ นสาธารณประโยชน์ทว%ั ไป เช่น ถนน โรงพยาบาล
สะพาน บ่อนํ-าและสวนสาธารณะ เป็ นต้น
5.3 จ่ายเพื%อการกุศล ได้แก่
ก. บํารุ งการศาสนา ทั-งทางวัตถุและวิชาการ
ข. เป็ นการสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัยพิบตั ิตา่ ง ๆ เช่น อัคคีภยั อุทกภัย
และวาตภัย เป็ นต้น

ค. เป็ นการสงเคราะห์นกั เรี ยนที%ยากจน
ง. เป็ นการสงเคราะห์เกี%ยวกับการศพของสมาชิกหรื อคูส่ มรส
ข้อ 6. การขอทุนสาธารณประโยชน์ ให้หน่วยงานที%จะขอทุนสาธารณประโยชน์เสนอ
เรื% องราวผ่าน การพิจารณา ดังต่อไปนี6.1. หน่วยงานที%สังกัดอําเภอหรื อจังหวัด ให้เสนอเรื% องผ่านต้นสังกัด เพื%อเสนอ
เรื% องต่อประธานกรรมการของสหกรณ์
6.2. หน่วยงานอื%น ให้เสนอเรื% องต่อประธานกรรมการของสหกรณ์โดยตรง
6.3. เรื% องราวที%เสนอขอทุนสาธารณประโยชน์น- นั ให้แสดงหลักฐานเหตุผล และ
ถ้า เป็ นอาคารหรื อสถานที%ให้แสดงแบบรู ปและรายการให้ชดั เจน และให้ยนื% ต่อประธาน
กรรมการก่อนการประชุมคณะกรรมการดําเนินการประจําเดือน ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน กับให้
สําเนาเรื% องราวที%ขอทุนสาธารณประโยชน์น- นั ส่ งให้กรรมการ ดําเนินการทุกคนทราบ
ล่วงหน้าด้วย
ข้อ 7. การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื%อเป็ นหลักในการพิจารณาให้ทุน
สาธารณประโยชน์ในคราวหนึ%ง ๆ ให้ถือว่าเป็ นความสําคัญก่อนหลัง ดังต่อไปนี7.1. ทุนสาธารณประโยชน์ที%เป็ นการสงเคราะห์อนั เกิดจากภัยพิบตั ิตา่ ง ๆ
สมาชิก ให้ได้รับการช่วยเหลือก่อนเหตุอื%น
7.2. ทุนสาธารณประโยชน์ที%ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกโดยทัว% ไปให้
ได้รับ เป็ นอันดับสอง
7.3. ทุนสาธารณประโยชน์ที%ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยทัว% ไป ให้ได้รับ
เป็ นอันดับสาม
7.4. ทุนสาธารณประโยชน์ที%ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกเพียงบางส่ วน ให้
ได้รับเป็ นอันดับสี%
7.5. นอกจากที%กล่าวข้างต้น ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ
7.6. การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์น- นั ให้พิจารณาจากทุน
สาธารณประโยชน์ที%มีอยูใ่ นขณะนั-น ๆ เท่านั-น และเมื%อได้พิจารณาให้ทุน
สาธารณประโยชน์เพื%อการใด ๆ ในคราวหนึ%ง ๆ ไปแล้ว ให้ถือว่าการพิจารณาสําหรับเรื% อง
นั-น ๆ เป็ นอันยุติ
ข้อ 8. วงเงินการอนุมตั ิจา่ ยทุนสาธารณประโยชน์ จํานวนเงินทุนสาธารณประโยชน์ที%จะ
อนุมตั ิจา่ ยให้แก่หน่วยงานที%ยนื% ขอนั-น ตามปกติตอ้ งไม่เกิน 5,000 บาท เว้นแต่ในกรณี ที%มีเหตุผลความ
จําเป็ นพิเศษ ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเป็ นเฉพาะราย
ข้อ 9. สิ ทธิการขอทุนสาธารณประโยชน์ เพื%อให้เป็ นการทัว% ถึงแก่ทุกหน่วยงาน หน่วยงาน
ใดที%ได้รับ ทุนสาธารณประโยชน์ไปแล้ว จะมีสิทธิยนื% ขอได้อีกเมื%อทุกหน่วยงานได้รับทุนไปแล้ว เว้นแต่
หน่วยงานนั-น ๆ ไม่ประสงค์ จะขอ ทั-งนี-ให้เริ% มนับตั-งแต่เริ% มให้ทุนสาธารณประโยชน์เป็ นต้นมา
ในกรณี ที%มีเหตุผลความจําเป็ นพิเศษ ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผ่อนผันตาม
ควรแก่กรณี

ข้อ 10. มติของคณะกรรมการดําเนินการในการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ มติของ
คณะกรรมการ ดําเนินการในการพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์น- นั ให้ถือคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี10.1. มติในการพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ตามข้อ 7. ให้ถือคะแนนเสี ยงไม
น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการดําเนินการที%เข้าร่ วมประชุม
10.2. มติในการพิจารณาขยายวงเงินตามข้อ 8. และในการผ่อนผันสิ ทธิการยืน% ขอ
ทุนสาธารณประโยชน์ตามข้อ 8. วรรคสอง ให้ถือคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์
ข้อ 11. ใบสําคัญเกี%ยวกับการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์น- นั
ให้เจ้าหน้าที% ผูจ้ า่ ยเงินเรี ยกใบสําคัญรับเงินจากผูร้ ับเงินทุกราย ดังนี11.1. ถ้าสหกรณ์จา่ ยทุนสาธารณประโยชน์ในฐานะเป็ นผูจ้ ดั กิจการอย่างใดอย่าง
หนึ%งเอง ต้องมีใบสําคัญรับเงิน หรื อหลักฐานการจัดทําหรื อจัดซื-อโดยละเอียด
11.2. ถ้าสหกรณ์จา่ ยทุนสาธารณประโยชน์สมทบเพื%อการใด ต้องให้ผมู ้ ีอาํ นาจใน
การจัดทําหรื อผูม้ ีอาํ นาจในการรับเงินนั-นออกหลักฐานการรับเงินนั-น ๆ ให้แก่สหกรณ์โดย
ครบถ้วนและถูกต้องเมื%อสหกรณ์ได้จา่ ยเงินไปแล้วทุกคราว เจ้าหน้าที%ผจู ้ า่ ยเงินลงลายมือ
ชื%อรับผิดชอบในการจ่ายเงินด้วย
ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี-

ประกาศ ณ วันที% 3 กุมภาพันธ์ 2555

( นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จํากัด

