ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมวิชาการเกษตร จากัด
ว่ าด้ วยการใช้ ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. 2557
-------------------------------------เพื่อให้ การใช้ ทนุ สาธารณประโยชน์มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์แห่งสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด
ฉะนัน้ อาศัยอานาจตามความในข้ อ 73(8) และข้ อ 98(9) แห่งข้ อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมวิชาการเกษตร จากัด พ.ศ.2543 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 39 ครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 24 มิถนุ ายน 2557 มีมติให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด ว่าด้ วยการใช้ ทนุ สาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2553 รวมทังบรรดาระเบี
้
ยบ
ประกาศ และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ที่ขดั หรื อแย้ งกับระเบียบนี ้ โดยให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทน
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมวิชาการเกษตร จากัด ว่ าด้ วย
การใช้ ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. 2557”
ข้ อ 2 ระเบียบนี ้มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ 1 กรกฎาคม 2557 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ในระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด
สมาชิก หมายความว่า สมาชิกและสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการ
เกษตร จากัด
ผู้ด้อยโอกาส หมายความว่า บุคคลภายนอกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร
จากัด ที่พิการทางสายตาหรื อสูญเสียการได้ ยิน หรื อพิการทางสมอง ที่อยูใ่ นความอนุเคราะห์ขององค์กร
ช่วยเหลือผู้พิการ
ทุนสาธารณประโยชน์ หมายความว่า เงินซึง่ ที่ประชุมใหญ่จดั สรรจากกาไรสุทธิ
ประจาปี ของสหกรณ์ และหรื อเงินที่มีผ้ บู ริจาคให้ แก่สหกรณ์เพื่อการนี ้โดยเฉพาะ
คณะกรรมการดาเนิ นการ หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หมายความว่า คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด
ข้ อ 4 การใช้ ทนุ สาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ให้ จา่ ยในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บารุงการศาสนา และการศึกษา
(2) สงเคราะห์ผ้ ดู ้ อยโอกาส
(3) เป็ นทุนในการก่อสร้ าง หรื อซ่อมแซม หรื อต่อเติมสถานที่อนั เป็ นสาธารณประโยชน์
ทัว่ ไป เช่น ถนน โรงพยาบาล สะพาน บ่อน ้า และสาธารณสถานต่างๆ
(4) เป็ นเงินสมทบร่วมกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ตอ่ สิ่งแวดล้ อม และประโยชน์สว่ นรวม
ของส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นที่มีสมาชิกสหกรณ์สงั กัดอยู่
(5) เป็ นเงินสมทบร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของสหกรณ์
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ข้ อ 5 การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการใด ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนด
เพื่ อ การนัน้ ใ น กรณี ที่ ส หกรณ์ ยัง ไม่ ก าหนดหลัก เกณฑ์ เ พื่ อ การนัน้ ไว้ ให้ อ ยู่ใ นดุล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้ อ 6 การพิจารณาให้ ทนุ สาธารณประโยชน์ ให้ ถือหลักความสาคัญก่อนหลังตามลาดับ ดังนี ้
(1) อันดับหนึง่ ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่สมาชิกโดยส่วนรวมทัว่ ไป
(2) อันดับสอง ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่สมาชิกเป็ นบางส่วน
(3) นอกจากที่กล่าวข้ างต้ นให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ
ข้ อ 7 ในการพิจารณาอนุมัติทุนสาธารณประโยชน์ เพื่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ให้ พิจารณา
ภายในวงเงินที่มีอยูใ่ นขณะนัน้ ตามเหตุผลและความจาเป็ น เมื่ออนุมตั ิให้ ทนุ สาธารณประโยชน์เพื่อการ
ใดในคราวหนึง่ ๆ ไปแล้ ว ให้ ถือว่าสิ ้นสุด
ข้ อ 8 วงเงินสาหรับการอนุมตั จิ า่ ยทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม แต่ละครัง้
ไม่เกิน 1,000 บาท ให้ อยูใ่ นอานาจผู้จดั การ ในกรณีเกิน 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000 บาท ให้ เป็ นอานาจ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หากเกิน 5,000 บาท ให้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
พิจารณาเสนอคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพิจารณา แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่มีอยู่ในขณะนัน้
ข้ อ 9 มติคณะกรรมการดาเนินการในการพิจารณาให้ ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้ อมคราวใด ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากเป็ นเกณฑ์ หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุม
ครัง้ นันเป็
้ นผู้ชี ้ขาด
ข้ อ 10 ในการรับหรื อจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ให้ สหกรณ์จดั ทา
ใบสาคัญการรับหรื อจ่ายเงิน พร้ อมเอกสารหลักฐานโดยถูกต้ องครบถ้ วน พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อผู้รับ
และผู้จา่ ยในเอกสารการเงินทุกครัง้
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557

(นายดารงค์ จิระสุทศั น์)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมวิชาการเกษตร จากัด

