ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2555
..................................................
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ข้อ 78(9) และ
ข้อ 108(7) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 16 ครัง้ ที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
ได้มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2555
ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1 ระเบียบนี ้ เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วยการใช้
ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2545 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ
หรือข้อตกลงอื่นใดซึง่ ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี ้ และให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี ้
สหกรณ์
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
คณะกรรมการดาเนินการ
หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ประธานกรรมการ
หมายถึง ประธานกรรมการคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
สมาชิก
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์
สมาชิกสมทบ
หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์
ครอบครัว
หมายถึง บิดา มารดา คูส่ มรส บุตร ของสมาชิก
และสมาชิกสมทบ
ปี
หมายถึง ปี ทางบัญชีสหกรณ์
ข้อ 5 ทุนสาธารณประโยชน์อาจได้มาจากแหล่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
(1) การจัดสรรจากกาไรสุทธิประจาปี
(2) งบประมาณรายจ่ายประจาปี
(3) ดอกผลของกองทุน
(4) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผบู้ ริจาค
(5) รายได้อื่น ๆ
ข้อ 6 ทุนสาธารณประโยชน์ให้ใช้จา่ ยกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และหรือสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
และหรือพระบรมวงศานุวงศ์ ทัง้ นีใ้ ห้เป็ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ
(2) เพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก สมาชิกสมทบ และครอบครัวได้แก่
(2.1) สงเคราะห์การศพของสมาชิก สมาชิกสมทบ และครอบครัวของสมาชิก
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(2.2) สงเคราะห์กรณีสมาชิก สมาชิกสมทบ และครอบครัวของสมาชิก ประสบภัยพิบตั ิ
(2.3) เพื่อเป็ นทุนการศึกษาของสมาชิก บุตรของสมาชิก และบุตรของสมาชิกสมทบ
(2.4) เพื่อสงเคราะห์หรือเป็ นสวัสดิการด้านอื่น ๆ แก่ สมาชิก สมาชิกสมทบ และ
ครอบครัวของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ทัง้ นี ้ อัตราและหลักเกณฑ์การจ่าย เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
(3) เพื่อให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และ/หรือเข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อ
เอือ้ ประโยชน์แก่นกั ศึกษา บุคลากร ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึง่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้จดั ขึน้
(4) เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ที่สหกรณ์ดาเนินการเองหรือให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือแก่องค์การ ชุมชน และสังคม ดังนี ้
(4.1) กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
(4.2) กิจกรรมด้านการศึกษาและการกีฬา
(4.3) กิจกรรมด้านการรักษาพยาบาล
(4.4) กิจกรรมด้านการช่วยเหลือ/ป้องกัน/บรรเทา ภัยธรรมชาติ /ภัยพิบตั ิ
(4.5) กิจกรรมด้านอื่น ๆ ที่ดาเนินการเพื่อส่วนรวม หรือชุมชน สังคม และบุคคลอื่น
ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
(5) กิจกรรมอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สหกรณ์ดาเนินการเองหรือ
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่องค์การ ชุมชน และสังคม ดังนี ้
(5.1) กิจกรรมด้านการรักษาสภาพแวดล้อม/แหล่งนา้ ชุมชน
(5.2) กิจกรรมด้านการปลูก/ดูแลต้นไม้/ปลูกป่ า
(5.3) กิจกรรมด้านการประหยัดพลังงาน และลดภาวะโลกร้อน
(5.4) กิจกรรมด้านการกาจัดขยะ/สิ่งปฏิกลู
(5.5) กิจกรรมด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
(6) เพื่อเอือ้ อาทรแก่สหกรณ์อื่นที่สนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์ และเพื่อช่วยเหลือกิจกรรม
การกุศลที่สหกรณ์อื่น หรือชมรมสหกรณ์ หรือองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์จดั ขึน้ รวมทัง้ การช่วยเหลือบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์การสหกรณ์ที่ได้รบั ความเดือดร้อน ทัง้ นี ้ ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาตามความจาเป็ น
เหมาะสมและควรแก่กรณี
(7) การช่วยเหลือ สนับสนุน หรือบริจาคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
และเป็ นประโยชน์ตอ่ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สหกรณ์
ข้อ 7 การขอใช้ทนุ สาธารณประโยชน์ ให้ปฏิบตั ิดงั นี ้
(1) หน่วยงาน หรือองค์การ หรือบุคคลอื่นที่จะขอใช้ทนุ สาธารณประโยชน์ให้เสนอเรือ่ ง
ต่อประธานกรรมการ พร้อมหลักฐานและเหตุผลประกอบการพิจารณา
(2) สมาชิก สมาชิกสมทบที่จะขอใช้ทนุ สาธารณประโยชน์ ให้ยื่นแบบคาร้องขอสวัสดิการ
ตามแบบที่สหกรณ์กาหนดต่อประธานกรรมการ หรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
(3) กิจกรรมหรือโครงการของสหกรณ์ให้เสนอรายละเอียดต่อคณะกรรมการดาเนินการ
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ข้อ 8 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทนุ สาธารณประโยชน์ในคราวหนึ่ง ๆ ให้ถือลาดับความสาคัญ
ก่อนหลัง ดังต่อไปนี ้
(1) เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกทัง้ หมด
(2) เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกบางส่วน
(3) กิจกรรมหรือโครงการของสหกรณ์
(4) นอกจากข้อ 8 (1) (2) และ (3) ข้างต้น ให้เป็ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ
โดยมติของคณะกรรมการดาเนินการในการพิจารณาให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
สองในสามของจานวนกรรมการที่เข้าประชุม
ข้อ 9 การพิจารณาให้ทนุ สาธารณประโยชน์ ให้พิจารณาจากทุนสาธารณประโยชน์ที่มีอยูใ่ นขณะนัน้
เท่านัน้ และเมื่อได้พิจารณาให้ทนุ สาธารณประโยชน์เพื่อการใดในคราวหนึ่ง ๆ ไปแล้วให้ถือว่าการพิจารณาสาหรับ
เรือ่ ง ๆ นัน้ เป็ นอันยุติ
ข้อ 10 อานาจในการอนุมตั ิและการสั่งจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
(1) การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ตามข้อ 6(1) ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจอนุมตั ิ
(2) การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ตามข้อ 6(2) ให้ประธานกรรมการหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย
อนุมตั ิ โดยอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายเป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
(3) การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ตามข้อ 6(3) (4) (5) (6) และ (7) กาหนดดังนี ้
(3.1) ประธานกรรมการ ได้รายละไม่เกิน 2,000 บาท
(3.2) คณะกรรมการดาเนินการไม่จากัดวงเงิน
(3.3) กรณีเกินกว่าอานาจตามข้อ (3)(3.2) และมีเหตุผลความจาเป็ นไม่สามารถเสนอ
คณะกรรมการดาเนินการได้ทนั ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ
หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก รวมเป็ นสองคนเป็ นผูอ้ นุมตั ิ ได้รายละไม่เกิน
5,000 บาท
ทัง้ นี ้ การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ตามข้อ 6 (3) (4) (5) (6) และ (7) ให้จา่ ยปี ละ
ไม่เกิน 30,000 บาท กรณีที่มีเหตุผลความจาเป็ นพิเศษ ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเพิ่มเป็ นพิเศษ
แต่ไม่เกินทุนสาธารณประโยชน์ที่มีอยูใ่ นขณะนัน้ โดยมติของคณะกรรมการดาเนินการในการพิจารณาให้ถือคะแนน
เสียงเป็ นเอกฉันท์
การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์จะต้องรายงานให้คณะกรรมการดาเนินการทราบเป็ นรายเดือน
ข้อ 11 ในการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้สหกรณ์ถือหลักการกระจายให้ท่ วั ถึง
ทุกหน่วยงาน หน่วยงานใดที่ได้รบั ทุนสาธารณประโยชน์ไปแล้ว และมีความประสงค์จะขอยื่นขอใหม่อีก ให้อยูใ่ น
ดุลยพินิจของประธานกรรมการ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ข้อ 12 การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ ผูม้ ีหน้าที่จา่ ยต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และ
ใบสาคัญประกอบการจ่ายเงินให้ถกู ต้องเรียบร้อย และต้องมีผอู้ นุมตั ิให้จา่ ยเงินจึงจ่ายเงินและเรียกใบเสร็จรับเงินจาก
ผูร้ บั เงิน หรือให้ผรู้ บั เงินลงนามรับเงินไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ หรือใช้เอกสารหลักฐานการโอนเงิน
ผ่านสถาบันการเงินหรือไปรษณียธ์ นาณัติเป็ นหลักฐานประกอบการจ่ายเงินได้
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ข้อ 13 ในกรณีที่มีเหตุตอ้ งยกเลิกทุนสาธารณประโยชน์นี ้ ให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการชาระ
บัญชีให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน และหากมีเงินเหลือหรือทรัพย์สินเหลือให้นาสมทบเข้าทุนสารองของสหกรณ์
ข้อ 14 กรณีที่ระเบียบนีม้ ิได้กาหนดข้อความเรือ่ งใดไว้ หรือไม่เป็ นไปตามที่กาหนด ให้เป็ นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการดาเนินการ และในกรณีมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งใดในการดาเนินการตามระเบียบ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจในการวินิจฉัยชีข้ าด
ให้ประธานกรรมการ เป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555

(ดร.โอภาส ตันติฐากูร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
..................................................
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ข้อ 78(9)
และข้อ 108(7) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 22 ครัง้ ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
ได้มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วย
ทุนสาธารณประโยชน์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความข้อ 6 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วย
ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2555 และให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ 6 ทุนสาธารณประโยชน์ให้ใช้จ่ายกรณีดังต่อไปนี้
(1) เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหรือสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และหรือพระบรมวงศานุวงศ์
(2) เพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก สมาชิกสมทบ และครอบครัวได้แก่
(2.1) สงเคราะห์การศพของสมาชิก สมาชิกสมทบ และครอบครัวของสมาชิก
(2.2) สงเคราะห์กรณีสมาชิก สมาชิกสมทบ และครอบครัวของสมาชิก
ประสบภัยพิบัติ
(2.3) เพื่อเป็นทุนการศึกษาของสมาชิก บุตรของสมาชิก และบุตรของ
สมาชิกสมทบ
(2.4) เพื่อสงเคราะห์หรือเป็นสวัสดิการด้านอื่น ๆ แก่ สมาชิก สมาชิกสมทบ
และครอบครัวของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ทั้งนี้ อัตราและหลักเกณฑ์การจ่าย เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
(3) เพื่อให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และ/หรือเข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ
เพื่อเอือ้ ประโยชน์แก่นกั ศึกษา บุคลากร ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดขึ้น
(4) เพื่อให้กิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ที่สหกรณ์ดาเนินการเองหรือให้การ
สนับสนุนช่วยเหลือแก่องค์การ ชุมชน และสังคม ดังนี้
(4.1) กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
(4.2) กิจกรรมด้านการศึกษาและการกีฬา
(4.3) กิจกรรมด้านการรักษาพยาบาล
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(4.4) กิจกรรมด้านการช่วยเหลือ/ป้องกัน/บรรเทา ภัยธรรมชาติ /ภัยพิบัติ
(4.5) กิจกรรมด้านการแสดงถึงความจงรักภักดี
(4.6) กิจกรรมด้านอื่น ๆ ที่ดาเนินการเพื่อส่วนร่วม หรือชุมชน สังคม และ
บุคคลอื่น
(5) กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สหกรณ์ดาเนินการเองหรือ
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่องค์การ ชุมชน และสังคม ดังนี้
(5.1) กิจกรรมด้านการประหยัด
(5.2) กิจกรรมด้านการบาบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(5.3) กิจกรรมด้านการนากลับมาใช้ซา
(5.4) กิจกรรมด้านการลดใช้สารเคมี หรือใช้สิ่งอื่นทดแทน
(5.5) กิจกรรมด้านการรักษาสภาพแวดล้อมแหล่งนาและชุมชน
(5.6) กิจกรรมด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(6) เพื่อเอือ้ อาทรแก่สหกรณ์อนื่ ที่สนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์ และเพื่อช่วยเหลือ
กิจกรรมการกุศลที่สหกรณ์อื่น หรือชมรมสหกรณ์ หรือองค์การอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์จัดขึ้น รวมทั้งการช่วยเหลือ
บุคคลอืน่ ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์การสหกรณ์ทไี่ ด้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาตามความ
จาเป็น เหมาะสมและควรแก่กรณี
(7) การช่วยเหลือ สนับสนุน หรือบริจาคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการดาเนินการ
เห็นสมควร และเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สหกรณ์”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความข้อ 10 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วย
ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2555 และให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ 10 อานาจในการอนุมัติและการสั่งจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
(1) การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ตามข้อ 6(1) ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจ
อนุมัติ
(2) การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ตามข้อ 6(2) ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายอนุมัติ โดยอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
(3) การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ตามข้อ 6(3) (4) (5) (6) และ (7) กาหนดดังนี้
(3.1) ประธานกรรมการ ได้รายละไม่เกิน 3,000 บาท
(3.2) กรณีที่ไม่สามารถเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการได้ทัน
ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก รวมเป็นสองคน เป็นผู้อนุมัติ ได้รายละ
ไม่เกิน 10,000 บาท
(3.3) คณะกรรมการดาเนินการไม่จากัดวงเงิน
(3.4) กรณีคณะกรรมการดาเนินการได้อนุมัติวงเงินไว้แล้ว หากได้ดาเนินการ
และมีค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่อนุมัติ และมีเหตุผลความจาเป็นไม่สามารถเสนอคณะกรรมการดาเนินการได้ทัน ให้ประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก รวมเป็นสองคนเป็นผูอ้ นุมัติ จานวนที่เกินได้
รายละไม่เกิน 5,000 บาท
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ทั้งนี้ การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ตามข้อ 6 (3) (4) (5) (6) และ (7) ให้จ่ายปีละ
ไม่เกิน 50,000 บาท กรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นพิเศษ ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเพิ่มเป็นพิเศษ แต่ไม่เกิน
ทุนสาธารณประโยชน์ที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยมติของคณะกรรมการดาเนินการในการพิจารณาให้ถอื คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์จะต้องรายงานให้คณะกรรมการดาเนินการทราบเป็นรายเดือน”
ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รกั ษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

(นายนิรันดร์ จินดานาค)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด

