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ระเบียบ 

รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  จํากัด 

วาดวย  

การใชทุนเพ่ือสาธารณะประโยชน  พ.ศ. 2547  

(แกไขเพ่ิมเติมฉบบัที่ 1 พ.ศ. 2549) 

 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณ ขอ 74.(8) ขอ 100.(8) และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการชุดท่ี 24/2549  ครั้งท่ี 7/2549 วันท่ี 15-17 กันยายน 2549 ไดกําหนดระเบียบวาดวยการใชทุน

สาธารณะประโยชน  พ.ศ. 2547 ไวดังตอไปนี้ 

 ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด วาดวยการใชทุน

สาธารณะประโยชน พ.ศ. 2547 (แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2549)” 

 ขอ 2. ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2549  เปนตนไป 

 ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด วาดวยการใชทุนสาธารณะ

ประโยชน  พ.ศ. 2547  

 ขอ 4. ในระเบียบนี้ 

 “สหกรณ”   หมายถึง  รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด    

                     “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกของสหกรณ ท่ีกําหนดไวในขอบังคับของ

   สหกรณ พ.ศ. 2547 หมวด 5 เทานั้น    

                    “คณะกรรมการ”    หมายถึง   คณะกรรมการดําเนินการของรานสหกรณวิทยาลัย 

   เทคนิคเชียงใหม จํากัด 

                     “ผูจัดการ”    หมายถึง   ผูจัดการหรือผูปฏิบัติหนาท่ีผูจัดการรานสหกรณ

   วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด      

 “เงินทุน”  หมายถึง เงินทุนเพ่ือสาธารณประโยชน 
 

 ขอ 5. เงินท่ีจะนําเขาบัญชีเงินทุน คือ 

  (1) เงินท่ีสหกรณจัดสรรกําไรสุทธิประจําป ตามมติท่ีประชุมใหญและขอบังคับรานสหกรณ 

ขอ 25.(6) 

  (2) เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินชวยเหลือ หรือเงินอ่ืนใดท่ีไดรับจากบุคคลองคกร หรือ

สถาบันเพ่ือการนี้ 
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 ขอ 6. เงินทุนใชจายเพ่ือการสาธารณะประโยชนของสหกรณตามวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

 (1) บํารุงการศาสนา บําเพ็ญกุศลตาง ๆ ท้ังทางวัตถุ ปจจัย และวิชาการ 

 (2) ชวยเหลือในกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษา สถานพยาบาล กิจกรรมของสังคมใน

ทองถ่ิน 

 (3) ชวยเหลือในกิจกรรม การกอสรางซอมแซมบูรณะปรับปรุงสวนของสาธารณะประโยชน

ในทองถ่ิน 

 (4) ชวยเหลือ การกอสราง ซอมแซมบูรณะปรับปรุงอาคารสถานท่ี ตลอดจนจัดซ้ือ 

ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ หรือ สื่ออุปกรณการเรียนการสอนของสถานศึกษาท่ีรานสหกรณตั้งอยู 

 (5) บริจาคเพ่ือการชวยเหลือสหกรณอ่ืน ตามท่ีรองขอ 

 (6) ชวยเหลือสงเคราะหผูประสพภัยพิบัติตาง ๆ  เชน อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ 

 (7) เพ่ือเปนทุนในการดําเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตาม

วัตถุประสงคเพ่ือสาธารณะประโยชน 

 ขอ 7. ในกรณีเงินทุนท่ีไดรับตามขอ 5.(2) หากเจาของทุนไดกําหนดเง่ือนไข หรือเจตนารมณใดไว

เปนหนังสือ ใหถือเง่ือนไขและเจตนารมณนั้นเปนสวนหนึ่งของระเบยีบนี ้

 ขอ 8. การจัดสรรเงินทุนใชจายเพ่ือการสาธารณะประโยชนขอ 6. ใหอยู ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการดําเนินการท่ีจะพิจารณาถึงสัดสวนของเงินทุน ตามความเหมาะสม 

 การวินิจฉัยตามความในวรรคกอนตองมีคะแนนเสียงอยางนอยสองในสามของกรรมการดําเนินการท่ี

เขาประชุม 

 ขอ 9. การขอเงินทุนใชจายเพ่ือสาธารณะประโยชนตามความในขอ 6.(1), (2), (5), (6) และ (7) 

จํากัดวงเงินไมเกิน 3,000.00 บาท ใหดําเนินการดังนี้ 

 (1) กรณีวงเงินไมเกิน 1,000.00 บาทผูขอความชวยเหลือยื่นเรื่องเสนอตอผูจัดการสหกรณ

ใหผูจัดการพิจารณาอนุมัติตามควรแกกรณี 

 (2) กรณีวงเงินเกิน 1,000.00 บาท แตไมเกิน 2,000.00  บาท  ผูขอความชวยเหลือยื่นเรื่อง

เสนอตอประธานสหกรณใหประธานพิจารณาอนุมัติตามควรแกกรณี 

 (3) กรณีวงเงินเกิน 2,000.00  บาทแตไมเกิน 3,000.00 บาท ผูขอความชวยเหลือยื่นเรื่อง

เสนอตอประธานสหกรณแลวประธานนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการอนุมัติแลวจึงเบิกจายได 

 ท้ังนี้ในกรณี (1) และ (2) เม่ือมีการอนุมัติจายเงินแลวใหผูมีอํานาจอนุมัติรายงานตอท่ี

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไป” 

 ขอ 10. การขอเงินทุนใชจายเพ่ือการชวยเหลือ ตามความในขอ 6.(3) และ(4) ใหผูรองขอเสนองาน

หรือโครงการ โดยแสดงเหตุผล วัตถุประสงค วิธีการดําเนินการ ประมาณคาใชจาย ในกรณีท่ีเปนเรื่องเก่ียวกับ

การกอสราง ซอมแซม บูรณะปรับปรุงอาคารสถานท่ี ใหแสดงแบบแปลนแผนผังและรายการประกอบแบบ ยื่น

เสนอเรื่องตอประธานกรรมการ ใหประธานกรรมการพิจารณาคําขอและนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือ
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มีมติตามควรแกกรณี แตตองไมเกินกวาวงเงินท่ีไดรับจัดสรรในแตละปจากกําไรสุทธิประจําป ตามขอบังคับราน

สหกรณฯ ขอ 25.(6) 

 ขอ 11. ใหคณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจชุดหนึ่ง เพ่ือรับผิดชอบ

และดําเนินการเก่ียวกับเรื่องท่ีมอบหมายเปนกรณี ๆ โดยเฉพาะ และใหนําระเบียบวาดวยคณะอนุกรรมการมา

ใชบังคับโดยอนุโลม 

 ขอ 12. ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติ หลักเกณฑและการดําเนินงานโดยให

สอดคลองกับขอบังคับและระเบียบ เง่ือนไขหรือเจตนารมณ ตามขอ 6. ขอ 7. และรายงานใหเจาหนาท่ีสงเสริม

สหกรณทราบ 

 ขอ 13. คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจอนุมัติการจายเงินเพ่ือการนี้ โดยใหปฏิบัติตามระเบียบวา

ดวยการรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ 

 ขอ 14. หามมิใหคณะกรรมการเนินการจายเงินทุนท่ีนอกเหนือไปจากวัตถุประสงคตาม ขอ 6. และ

ขอ 7. เวนแตไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญของสหกรณ หากมีการฝาฝนคณะกรรมการดําเนินการผูสั่งจาย

จะตองชดใชเงินคืนสหกรณท้ังหมด 

 ขอ 15. เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูให หรือไดมาเพ่ือการสาธารณะประโยชน หรือเงินสาธารณะประโยชน

ท่ีกลับคืนมาตามระเบียบนี้ หรือตามระเบียบอ่ืน ใหตกสบทบเปนทุนสาธารณะประโยชนของสหกรณ 

 ขอ 16. การแกไขเปลี่ยนแปลงความในระเบียบนี้ ในสวนท่ีกระทบถึงจํานวนเงิน ตองไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการท่ีเขาประชุมดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

 ขอ 17. ใหคณะกรรมการดําเนินการ รายงานการใชจายเงินทุนในรอบปทางบัญชีของสหกรณใหท่ี

ประชุมใหญทราบ 

 ขอ 18. ใหประธานกรรมการดําเนินการรักษาการตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 18  กันยายน  พ.ศ. 2549 

 

  
   (นายอุดร  รัตนคํานวณ) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 

รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  จํากัด 

 

 


