
 
 
 

 
 
 

ระเบยีบสหกรณอ์อมทรัพยม์หาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์จ ากัด 
ว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน ์พ.ศ. 2555 

.................................................. 
  

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั  ขอ้ 78(9)  และ  
ขอ้ 108(7) ท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ ชดุท่ี  16  ครัง้ท่ี  8/2555  เม่ือวนัท่ี  31  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2555   
ไดมี้มติก าหนดระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั  วา่ดว้ยทนุสาธารณประโยชน ์พ.ศ. 2555 
ดงัตอ่ไปนี ้

 ขอ้ 1 ระเบียบนี ้ เรยีกวา่  “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั   
วา่ดว้ยทนุสาธารณประโยชน ์ พ.ศ. 2555” 

 ขอ้ 2 ระเบียบนีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ี  1  เดือนมิถนุายน  พ.ศ. 2555  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3      ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั  วา่ดว้ยการใช ้              

ทนุสาธารณประโยชน ์ พ.ศ. 2545  และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมทกุฉบบั   และบรรดาระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  มติ                    
หรอืขอ้ตกลงอ่ืนใดซึง่ขดัหรอืแยง้กบัระเบียบนี ้ และใหใ้ชร้ะเบียบนีแ้ทน 

 ขอ้ 4 ในระเบียบนี ้
  สหกรณ ์   หมายถึง  สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั   
  คณะกรรมการด าเนินการ หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์
  ประธานกรรมการ  หมายถึง  ประธานกรรมการคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์
  สมาชิก   หมายถึง  สมาชิกสหกรณ ์
  สมาชิกสมทบ  หมายถึง  สมาชิกสมทบสหกรณ ์
  ครอบครวั   หมายถึง  บิดา มารดา คูส่มรส บตุร ของสมาชิก                               
         และสมาชิกสมทบ  
  ปี    หมายถึง  ปีทางบญัชีสหกรณ ์
 ขอ้ 5 ทนุสาธารณประโยชนอ์าจไดม้าจากแหลง่ตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การจดัสรรจากก าไรสทุธิประจ าปี 
(2) งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
(3) ดอกผลของกองทนุ 
(4) เงินหรอืทรพัยส์ินท่ีมีผูบ้รจิาค 
(5) รายไดอ่ื้น ๆ 

 ขอ้  6 ทนุสาธารณประโยชนใ์หใ้ชจ้า่ยกรณีดงัตอ่ไปนี ้
 (1)   เพื่อทลูเกลา้ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  และหรอืสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  
และหรอืพระบรมวงศานวุงศ ์ ทัง้นีใ้หเ้ป็นดลุยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
  (2)   เพื่อสวสัดิการแก่สมาชิก สมาชิกสมทบ  และครอบครวัไดแ้ก่ 
     (2.1)     สงเคราะหก์ารศพของสมาชิก สมาชิกสมทบ  และครอบครวัของสมาชิก 
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                                           (2.2)   สงเคราะหก์รณีสมาชิก  สมาชิกสมทบ และครอบครวัของสมาชิก ประสบภยัพิบติั 
                                           (2.3)   เพื่อเป็นทนุการศกึษาของสมาชิก  บตุรของสมาชิก และบุตรของสมาชิกสมทบ                                   
          (2.4)      เพื่อสงเคราะหห์รือเป็นสวสัดิการดา้นอ่ืน ๆ  แก่  สมาชิก  สมาชิกสมทบ และ
ครอบครวัของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
                                       ทัง้นี ้ อตัราและหลกัเกณฑก์ารจา่ย  เป็นไปตามประกาศของสหกรณ ์

(3) เพื่อใหก้ารสนบัสนนุ  ชว่ยเหลือ และ/หรอืเขา้รว่มกิจกรรม หรอืโครงการตา่ง ๆ  เพื่อ 
เอือ้ประโยชนแ์ก่นกัศึกษา บคุลากร  ชมุชน  สงัคม และสิ่งแวดลอ้มภายในมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์ ซึง่มหาวิทยาลยั-
วลยัลกัษณ ์ หรอืหน่วยงานตา่ง ๆ ไดจ้ดัขึน้   

(4) เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชนอ่ื์น ๆ ท่ีสหกรณด์ าเนินการเองหรอืใหก้ารสนบัสนนุ 
ชว่ยเหลือแก่องคก์าร  ชมุชน  และสงัคม  ดงันี ้

(4.1) กิจกรรมดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วฒันธรรม   
(4.2) กิจกรรมดา้นการศึกษาและการกีฬา 
(4.3) กิจกรรมดา้นการรกัษาพยาบาล 
(4.4) กิจกรรมดา้นการชว่ยเหลือ/ปอ้งกนั/บรรเทา ภยัธรรมชาติ /ภยัพิบติั   
(4.5) กิจกรรมดา้นอ่ืน ๆ ท่ีด าเนินการเพื่อสว่นรวม หรอืชมุชน  สงัคม และบคุคลอ่ืน

ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
(5) กิจกรรมอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ท่ีสหกรณด์ าเนินการเองหรอื 

ใหก้ารสนบัสนนุชว่ยเหลือแก่องคก์าร  ชมุชน  และสงัคม  ดงันี ้
(5.1) กิจกรรมดา้นการรกัษาสภาพแวดลอ้ม/แหลง่น า้ชมุชน 
(5.2) กิจกรรมดา้นการปลกู/ดแูลตน้ไม/้ปลกูป่า 
(5.3) กิจกรรมดา้นการประหยดัพลงังาน และลดภาวะโลกรอ้น 
(5.4) กิจกรรมดา้นการก าจดัขยะ/สิ่งปฏิกลู  
(5.5) กิจกรรมดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
  (6)   เพื่อเอือ้อาทรแก่สหกรณอ่ื์นท่ีสนบัสนนุกิจกรรมของสหกรณ ์ และเพื่อชว่ยเหลือกิจกรรม
การกศุลท่ีสหกรณอ่ื์น หรอืชมรมสหกรณ ์หรอืองคก์ารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณจ์ดัขึน้  รวมทัง้การชว่ยเหลือบคุคลอ่ืน
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัองคก์ารสหกรณท่ี์ไดร้บัความเดือดรอ้น   ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณาตามความจ าเป็น 
เหมาะสมและควรแก่กรณี 
  (7)   การชว่ยเหลือ สนบัสนนุ หรอืบรจิาคอยา่งอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
และเป็นประโยชนต์อ่การเผยแพรป่ระชาสมัพนัธส์หกรณ ์
 ขอ้ 7 การขอใชท้นุสาธารณประโยชน ์ใหป้ฏิบติัดงันี ้
   (1)    หน่วยงาน หรอืองคก์าร หรอืบคุคลอ่ืนท่ีจะขอใชท้นุสาธารณประโยชนใ์หเ้สนอเรือ่ง 
ตอ่ประธานกรรมการ พรอ้มหลกัฐานและเหตผุลประกอบการพิจารณา 
   (2)    สมาชิก สมาชิกสมทบท่ีจะขอใชท้นุสาธารณประโยชน ์ ใหย่ื้นแบบค ารอ้งขอสวสัดิการ 
ตามแบบท่ีสหกรณก์ าหนดตอ่ประธานกรรมการ หรอืผูท่ี้ไดร้บัมอบหมาย 
 (3)    กิจกรรมหรอืโครงการของสหกรณใ์หเ้สนอรายละเอียดตอ่คณะกรรมการด าเนินการ  

                                                     /3 ขอ้ 8 หลกัเกณฑ.์.. 
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  ขอ้ 8 หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาใหท้นุสาธารณประโยชนใ์นคราวหนึ่ง ๆ ใหถื้อล าดบัความส าคญั
ก่อนหลงั  ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เพื่อประโยชนแ์ก่สมาชิกทัง้หมด 
(2) เพื่อประโยชนแ์ก่สมาชิกบางสว่น 
(3) กิจกรรมหรอืโครงการของสหกรณ ์
(4) นอกจากขอ้ 8 (1) (2) และ (3) ขา้งตน้ ใหเ้ป็นดลุยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ  

โดยมติของคณะกรรมการด าเนินการในการพิจารณาใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 
        สองในสามของจ านวนกรรมการท่ีเขา้ประชมุ 

                      ขอ้  9      การพิจารณาใหท้นุสาธารณประโยชน ์ ใหพ้ิจารณาจากทนุสาธารณประโยชนท่ี์มีอยูใ่นขณะนัน้
เท่านัน้   และเม่ือไดพ้ิจารณาใหท้นุสาธารณประโยชนเ์พื่อการใดในคราวหนึ่ง ๆ ไปแลว้ใหถื้อวา่การพิจารณาส าหรบั 
เรือ่ง ๆ นัน้เป็นอนัยติุ 
  ขอ้ 10 อ านาจในการอนมุติัและการสั่งจา่ยทนุสาธารณประโยชน ์

(1) การจา่ยทนุสาธารณประโยชนต์ามขอ้ 6(1) ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจอนมุติั 
(2) การจา่ยทนุสาธารณประโยชนต์ามขอ้ 6(2) ใหป้ระธานกรรมการหรอืผูท่ี้ไดร้บัมอบหมาย

อนมุติั   โดยอตัราและหลกัเกณฑก์ารจา่ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ ์  
(3) การจา่ยทนุสาธารณประโยชนต์ามขอ้ 6(3) (4) (5) (6) และ (7)   ก าหนดดงันี ้

(3.1) ประธานกรรมการ ไดร้ายละไม่เกิน  2,000  บาท   
(3.2) คณะกรรมการด าเนินการไม่จ  ากดัวงเงิน    
(3.3) กรณีเกินกวา่อ านาจตามขอ้ (3)(3.2) และมีเหตผุลความจ าเป็นไม่สามารถเสนอ 
  คณะกรรมการด าเนินการไดท้นั  ใหป้ระธานกรรมการ  หรอืรองประธานกรรมการ   
 หรอืเลขานกุาร  หรอืเหรญัญิก  รวมเป็นสองคนเป็นผูอ้นมุติั  ไดร้ายละไม่เกิน 
  5,000  บาท 

   ทัง้นี ้  การจา่ยทนุสาธารณประโยชนต์ามขอ้ 6 (3) (4) (5) (6) และ (7)  ใหจ้า่ยปีละ 
ไม่เกิน  30,000  บาท  กรณีท่ีมีเหตผุลความจ าเป็นพิเศษ  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเพิ่มเป็นพิเศษ                    
แตไ่ม่เกินทนุสาธารณประโยชนท่ี์มีอยูใ่นขณะนัน้   โดยมติของคณะกรรมการด าเนินการในการพิจารณาใหถื้อคะแนน
เสียงเป็นเอกฉนัท ์
  การจา่ยทนุสาธารณประโยชนจ์ะตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบเป็นรายเดือน 
 ขอ้ 11 ในการจา่ยทนุสาธารณประโยชนใ์หแ้ก่หน่วยงานตา่ง ๆ  ใหส้หกรณถื์อหลกัการกระจายใหท้ั่วถึง 
ทกุหน่วยงาน  หน่วยงานใดท่ีไดร้บัทนุสาธารณประโยชนไ์ปแลว้  และมีความประสงคจ์ะขอยื่นขอใหม่อีก   ใหอ้ยูใ่น 
ดลุยพินิจของประธานกรรมการ  โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ 

ขอ้ 12   การจา่ยทนุสาธารณประโยชน ์  ผูมี้หนา้ท่ีจา่ยตอ้งตรวจสอบเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ   และ
ใบส าคญัประกอบการจา่ยเงินใหถ้กูตอ้งเรยีบรอ้ย  และตอ้งมีผูอ้นมุติัใหจ้า่ยเงินจงึจา่ยเงินและเรยีกใบเสรจ็รบัเงินจาก
ผูร้บัเงิน หรอืใหผู้ร้บัเงินลงนามรบัเงินไวใ้นหลกัฐานการจา่ยเงินของสหกรณ ์ หรอืใชเ้อกสารหลกัฐานการโอนเงิน 
ผา่นสถาบนัการเงินหรอืไปรษณียธ์นาณติัเป็นหลกัฐานประกอบการจา่ยเงินได ้                            
 

                                                         /4 ขอ้ 13 ในกรณี... 
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  ขอ้ 13  ในกรณีท่ีมีเหตตุอ้งยกเลิกทนุสาธารณประโยชนนี์ ้ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการจดัการช าระ
บญัชีใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน  90  วนั  และหากมีเงินเหลือหรอืทรพัยส์ินเหลือใหน้ าสมทบเขา้ทนุส ารองของสหกรณ ์
 ขอ้ 14  กรณีท่ีระเบียบนีมิ้ไดก้ าหนดขอ้ความเรือ่งใดไว ้ หรอืไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด  ใหเ้ป็นดลุยพินิจ
ของคณะกรรมการด าเนินการ  และในกรณีมีปัญหาหรอืขอ้ขดัแยง้ใดในการด าเนินการตามระเบียบ  ใหค้ณะกรรมการ-
ด าเนินการมีอ านาจในการวินิจฉยัชีข้าด 
 
 ใหป้ระธานกรรมการ  เป็นผูร้กัษาการตามระเบียบนี ้
 
            ประกาศ  ณ  วนัท่ี  31  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. 2555 
 
 
  

(ดร.โอภาส   ตนัติฐากรู) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั 
 



 
 
 

 
 
  

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
ว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561 

.................................................. 
  

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคบัสหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด  ข้อ 78(9)               
และข้อ 108(7) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่  22  ครัง้ที่  6/2561  เม่ือวันที่  30  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2561              
ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด  ว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561  ดังต่อไปนี้ 
                      ข้อ 1   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วย                
ทุนสาธารณประโยชน์  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561” 
                      ข้อ 2   ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคับตัง้แต่วนัที่ 1  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป 
                      ข้อ 3   ให้ยกเลิกความข้อ 6 ของระเบียบสหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วย       
ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2555  และให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน 
   “ข้อ 6   ทุนสาธารณประโยชน์ให้ใช้จ่ายกรณีดังต่อไปนี ้
              (1)  เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหรือสมเดจ็พระบรม- 
ราชินีนาถ  และหรือพระบรมวงศานุวงศ์  
            (2)  เพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก  สมาชิกสมทบ  และครอบครวัได้แก ่
                 (2.1)  สงเคราะห์การศพของสมาชิก  สมาชิกสมทบ  และครอบครัวของสมาชิก 
                  (2.2)  สงเคราะห์กรณีสมาชิก  สมาชิกสมทบ  และครอบครัวของสมาชกิ             
ประสบภัยพิบัต ิ
                  (2.3)  เพื่อเปน็ทุนการศึกษาของสมาชิก  บุตรของสมาชิก  และบุตรของ              
สมาชิกสมทบ                                   
                  (2.4)  เพื่อสงเคราะหห์รือเป็นสวัสดิการด้านอื่น ๆ  แก่  สมาชิก  สมาชิกสมทบ 
และครอบครัวของสมาชิกและสมาชิกสมทบ  ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
                 ทั้งนี้  อัตราและหลักเกณฑ์การจา่ย  เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
            (3)  เพื่อให้การสนบัสนุน  ช่วยเหลือ และ/หรือเข้ารว่มกิจกรรม  หรือโครงการต่าง ๆ  
เพื่อเอือ้ประโยชนแ์ก่นกัศกึษา บคุลากร  ชุมชน  สังคม และสิง่แวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ซ่ึงมหาวิทยาลัย-
วลัยลักษณ์  หรือหนว่ยงานต่าง ๆ ได้จัดขึ้น   
            (4)  เพื่อให้กิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น ๆ  ที่สหกรณ์ด าเนินการเองหรือให้การ
สนับสนุนชว่ยเหลือแก่องคก์าร ชมุชน และสังคม ดังนี้ 
                 (4.1)  กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม   
                 (4.2)  กิจกรรมด้านการศึกษาและการกฬีา 
                 (4.3)  กิจกรรมด้านการรักษาพยาบาล 
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                 (4.4)  กิจกรรมด้านการช่วยเหลอื/ปอ้งกัน/บรรเทา ภัยธรรมชาติ /ภัยพิบัติ   
                 (4.5)  กิจกรรมด้านการแสดงถึงความจงรักภักดี  
                (4.6)  กิจกรรมด้านอื่น ๆ ที่ด าเนินการเพ่ือส่วนร่วม หรือชุมชน สังคม และ
บุคคลอื่น  
            (5)  กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ที่สหกรณ์ด าเนินการเองหรือ
ให้การสนับสนุนชว่ยเหลือแก่องคก์าร ชุมชน และสังคม ดังนี้ 
                (5.1)  กิจกรรมด้านการประหยัด  
                (5.2)  กิจกรรมด้านการบ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                (5.3) กิจกรรมด้านการน ากลับมาใช้ซ  า 
                (5.4)  กิจกรรมด้านการลดใช้สารเคมี  หรือใช้ส่ิงอื่นทดแทน 
                (5.5)  กิจกรรมด้านการรักษาสภาพแวดล้อมแหล่งน  าและชุมชน            
                (5.6)  กิจกรรมด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
   (6)   เพื่อเอือ้อาทรแก่สหกรณ์อืน่ที่สนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์  และเพื่อชว่ยเหลือ
กิจกรรมการกุศลที่สหกรณ์อื่น หรือชมรมสหกรณ์ หรอืองค์การอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัสหกรณ์จัดขึ้น  รวมทั้งการช่วยเหลือ
บุคคลอืน่ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์การสหกรณ์ทีไ่ด้รับความเดือดร้อน   ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการด าเนนิการพิจารณาตามความ
จ าเป็น เหมาะสมและควรแกก่รณี 
   (7)   การช่วยเหลอื สนับสนุน หรือบริจาคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการด าเนินการ
เห็นสมควร และเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สหกรณ์” 
                      ข้อ 4   ให้ยกเลิกความข้อ 10  ของระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วย       
ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2555  และให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน 
   “ข้อ 10  อ านาจในการอนุมัติและการสั่งจา่ยทุนสาธารณประโยชน ์
             (1)  การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ตามข้อ 6(1) ให้คณะกรรมการด าเนนิการมีอ านาจ
อนุมัต ิ
             (2)  การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ตามข้อ 6(2) ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายอนุมัติ  โดยอัตราและหลักเกณฑก์ารจ่ายเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์   
             (3)  การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ตามข้อ 6(3) (4) (5) (6) และ (7) ก าหนดดังนี ้
                 (3.1)  ประธานกรรมการ  ได้รายละไม่เกิน   3,000  บาท 
                (3.2)  กรณีที่ไม่สามารถเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการได้ทัน                 
ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก รวมเป็นสองคน เป็นผู้อนุมัติ ได้รายละ               
ไม่เกิน 10,000 บาท   
                 (3.3)  คณะกรรมการด าเนนิการไม่จ ากัดวงเงิน 
                 (3.4)  กรณีคณะกรรมการด าเนินการได้อนุมัติวงเงินไว้แล้ว หากได้ด าเนินการ
และมีค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่อนุมัต ิ และมีเหตุผลความจ าเป็นไม่สามารถเสนอคณะกรรมการด าเนนิการได้ทัน  ให้ประธาน
กรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานกุาร  หรือเหรญัญิก  รวมเป็นสองคนเป็นผูอ้นมัุติ  จ านวนที่เกินได้           
รายละไม่เกิน 5,000  บาท             
 

/3 ทั้งนี.้.. 
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   ทั้งนี้ การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ตามข้อ 6 (3) (4) (5) (6) และ (7)  ให้จ่ายปีละ              
ไม่เกิน  50,000 บาท  กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นพิเศษ  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเพิ่มเป็นพิเศษ  แต่ไม่เกิน
ทุนสาธารณประโยชนท์ี่มีอยู่ในขณะนั้น  โดยมติของคณะกรรมการด าเนินการในการพิจารณาให้ถอืคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์จะต้องรายงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบเป็นรายเดือน” 
 
  ให้ประธานกรรมการ  เป็นผู้รกัษาการตามระเบียบนี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วนัที่  30  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
  

(นายนิรันดร์  จินดานาค) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
 


