
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จ ากัด 

ว่าด้วยทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 

พ.ศ. 2559 

------------------------------------------------------ 
 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลเลิดสิน จ ากดั ขอ้59(8) และขอ้ 87(11) ท่ี
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 43  คร้ังที่ 10/2559  เม่ือวันที่  24   สิงหาคม  2559  ไดก้ าหนดระเบียบว่าดว้ยทุนเพื่อการศึกษา
อบรมทางสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ดงัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลเลิดสิน จ ากดั  ว่าดว้ยทุนเพื่อการศึกษาอบรม
ทางสหกรณ์ พ.ศ.2559” 

  ขอ้ 2   ระเบียบน้ีใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1  กันยายน  2559 เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 3   ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลเลิดสินจ ากดั ว่าดว้ยทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 
พ.ศ.2555 และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง มติ หรือขอ้ตกลงอื่นใดท่ีขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี ให้ใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 

หมวดท่ี 1 

บททั่วไป 

 

  ขอ้ 4   ในระเบียบน้ี 

  “สหกรณ์”                 หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลเลิดสิน จ ากดั 

  “สมาชิก”                  หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลเลิดสิน จ ากดั 

  “กรรมการ”               หมายถึง   กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลเลิดสิน จ ากดั 

  “คณะกรรมการ”       หมายถึง   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลเลิดสิน จ ากดั 

  “เจา้หนา้ท่ี”               หมายถึง   เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลเลิดสิน จ ากดั  
                       ว่าดว้ยเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  

  “ทุนเพื่อการศึกษา”  หมายถึง    ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 
   

หมวดท่ี 2 

การรับ – จ่ายทุนเพ่ือการศึกษา 

  ขอ้ 5   ทุนเพื่อการศึกษา เงินทุนสะสมตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ไดม้าจาก 

   (1) การจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 27(5) 
   (2) เงินรับบริจาคหรือเงินอื่นใดท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

  ขอ้ 6   ทุนเพื่อการศึกษาให้จ่ายในการอบรม การสัมมนา การวิจยั การคน้ควา้ และกิจกรรมอื่นๆในทางสหกรณ์ 
ส าหรับ สมาชิก กรรมการ เจา้หนา้ท่ี และบุคคลอื่นท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ  
  ขอ้ 7   ในกรณีทุนเพ่ือการศึกษาตามขอ้ 5  มีไม่พอแก่การจ่ายให้คณะกรรมการมีอ านาจอนุมติัให้สหกรณ์จ่ายเงิน
ทดรองไปก่อนได ้และเม่ือมีทุนเพ่ือการศึกษา ให้ช าระเงินทดรองคืน 

 
 
 
 
 



 
 
 

การด าเนินการ 

  ขอ้ 8   การด าเนินการ ในการอบรม การสัมมนา การวิจยั การคน้ควา้ และ กิจกรรมอื่นๆในทางสหกรณ์ ส าหรับ
สมาชิก กรรมการ เจา้หนา้ท่ีและบุคคลอื่นท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ มีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

   (1) ส าหรับสมาชิก ให้ กรรมการศึกษาเป็นผูเ้สนอโครงงานทั้งหมดต่อคณะกรรมการเพ่ือขออนุมติัทุน
เพื่อการศึกษาภายในเดือนท่ีส่ีของปีบญัชีนั้น และเป็นผูรั้บผดิชอบด าเนินงาน จดัการโครงงานตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ     
   (2) ส าหรับกรรมการ เจา้หนา้ท่ี และบุคคลอื่นท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ ให้ประธานและ
คณะกรรมการเป็นผูเ้สนอโครงงานเป็นคร้ังคราวไปตามความเหมาะสม และเป็นผูรั้บผดิชอบด าเนินงาน จดัการโครงงานตามท่ี
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ       
  ขอ้ 9   ให้คณะกรรมการมีอ านาจวินิจฉยัช้ีขาดในปัญหาทั้งปวงเก่ียวกบัการด าเนินการตามระเบียบน้ี 
    

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  1  กนัยายน  2559 
 

 

(นายแพทยพ์ุชฌงค ์ แซ่โต๋ว) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลเลิดสิน จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จ ากัด 

ว่าด้วยการใช้ทุนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 

พ.ศ. 2559 
----------------------------------------- 

 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลเลิดสิน จ ากดั ขอ้ 59 (8)และขอ้ 87 (9) ท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 43  คร้ังที่ 10/2559  เม่ือวนัที่  24  สิงหาคม  2559  ไดก้ าหนดระเบียบว่าดว้ยการใชทุ้นเพื่อ
สาธารณประโยชน์ พ.ศ.2559  ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1   ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลเลิดสินจ ากดั ว่าดว้ยการใชทุ้นเพื่อสาธารณประโยชน์ 
พ.ศ.2559” 

 ขอ้ 2   ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วันที่  1  กันยายน 2559 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3   ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลเลิดสิน จ ากดั ว่าดว้ยการใชทุ้นเพื่อสาธารณ -ประโยชน์ พ.ศ.2555 
และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง มติ หรือขอ้ตกลงอืน่ใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ีให้ใชร้ะเบียบน้ีแทน  

 ขอ้ 4   “ทุนสาธารณประโยชน์” หมายถึง  เงินซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ไดมี้มติใหจ้ดัสรรจากก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ ตาม
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 27 (6)  

 ขอ้ 5   ทนุสาธารณประโยชน์  ใหจ้่ายในกรณีดงัต่อไปน้ี 

  5.1  จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ ไดแ้ก่ เป็นทุนในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมหรือต่อเติมสถานท่ีอนัเป็น
สาธารณประโยชน์ทัว่ไป เช่น ถนน โรงพยาบาล โรงเรียน สะพาน และสวนสาธารณะ เป็นตน้ 

  5.2  จ่ายเพ่ือการกุศลและการสงเคราะห์ ไดแ้ก่ บ ารุงศาสนาและการศึกษา ทั้งทางวตัถุและวิชาการ   

  5.3  จ่ายเพื่อส่งเสริมการกีฬา งานศิลปะและวฒันธรรม ภายในเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการด าเนินการจะก าหนด 

  5.4  จ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากในกรณีท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ภายในเง่ือนไขของ
คณะกรรมการด าเนินการจะก าหนด 

 ขอ้ 6   การขอทุนสาธารณประโยชน์ ให้หน่วยงานหรือผูท่ี้จะขอทนุสาธารณประโยชน์เสนอเร่ืองราวผา่นการพิจารณา 
ดงัต่อไปน้ี 

  6.1  ให้เสนอเร่ืองต่อประธานกรรมการด าเนินการของสหกรณ์โดยตรง 

  6.2  เร่ืองราวท่ีเสนอขอทุนสาธารณประโยชน์ ให้แสดงหลกัฐาน เหตุผลโครงการ และถา้เป็นอาคารหรือสถานท่ี
ให้แสดงแบบรูปแบบและรายการให้ชดัเจน และให้ยื่นเร่ืองต่อคณะกรรมการด าเนินการ ก่อนการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
และส าเนาเร่ืองราวท่ีขอทุนสาธารณประโยชน์นั้น ส่งให้กรรมการด าเนินการทุกคนทราบล่วงหนา้ 

 ขอ้ 7   การพิจารณาใหทุ้นสาธารณประโยชน์นั้น ให้พิจารณาจากเงินทุนสาธารณประโยชนท่ี์มีอยูใ่นขณะนั้น ๆ เท่านั้น 
และเม่ือไดพ้ิจารณาใหทุ้นสาธารณประโยชน์เพ่ือการใด ๆ ในคราวหน่ึง ๆ ไปแลว้ ให้ถือว่าการพิจารณาส าหรับเร่ืองนั้น ๆ เป็นอนั
ยติุ 

 ขอ้ 8   วงเงินการอนุมติัจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ จ านวนเงินทุนสาธารณประโยชน์ท่ีจะอนุมติัจ่ายให้แก่หน่วยงาน หรือผู ้
ท่ีจะขอนั้น จ านวนเงินตอ้งไม่เกิน 10,000.00 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น) เวน้แตใ่นกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นพิเศษ ตอ้งอนุมติัเกินกว่า
วงเงินท่ีก าหนด ก็ให้คณะกรรมการด าเนินการพจิารณาเป็นเฉพาะราย 

 ขอ้ 9   สิทธิการขอทนุสาธารณประโยชน์ เพือ่ใหเ้ป็นการทัว่ถึงแก่ทกุหน่วยงาน หน่วยงานใดท่ีไดรั้บทุน
สาธารณประโยชน์ไปแลว้ จะมีสิทธิย่ืนขอไดอี้ก เม่ือทุกหน่วยงานไดรั้บทนุไปแลว้ เวน้แตห่น่วยงานนั้น ๆ ไม่ประสงคจ์ะขอ ทั้งน้ี
ให้เร่ิมนบัตั้งแต่เร่ิมใหทุ้นสาธารณประโยชน์ เป็นตน้มา 
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 ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นพิเศษ ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาผอ่นผนัตามควรแก่กรณี 

 ขอ้ 10    มติของคณะกรรมการด าเนินการในการใหทุ้นสาธารณประโยชน์ มติของคณะกรรมการด าเนินการ ในการ
พิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์นั้น ให้ถือคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

  10.1  มติในการพิจารณาให้ทนุสาธารณประโยชน์ ให้ถือคะแนนไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการ
ด าเนินการท่ีเขา้ประชุม 

  10.2  มติในการพิจารณาขยายวงเงินตาม ขอ้ 8 และในการผอ่นผนัสิทธิการยื่นขอทุนสาธารณประโยชน์ตาม ขอ้ 9 

วรรคสอง ให้ถือคะแนนเสียงในท่ีประชุมเป็นเอกฉนัท ์

ขอ้ 11   ใบส าคญัเก่ียวกบัการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ การจ่ายทนุสาธารณประโยชน์นั้นให ้

เจา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงินเรียกใบส าคญัรับเงินจากผูรั้บเงินทุกราย ดงัน้ี 

  11.1  ถา้สหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ ในฐานะเป็นผูจ้ดักิจการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเอง ตอ้งมีใบส าคญัรับเงิน
หรือหลกัฐานการจดัท าหรือจดัซ้ือโดยละเอียด 

  11.2  ถา้สหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์สมทบ เพื่อการใด ตอ้งให้ผูมี้อ  านาจในการจดัท าหรือผูมี้อ านาจใน
การรับเงินนั้น ออกหลกัฐานการรับเงินนั้น ๆ ให้แก่สหกรณ์โดยครบถว้นและถูกตอ้ง 

 เม่ือสหกรณ์ไดจ้่ายเงินไปแลว้ทุกคราว ให้เจา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงินลงลายมือช่ือรับผิดชอบในการจ่ายเงินดว้ย  
 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  1  กนัยายน  2559 
 

(นายแพทยพ์ุชฌงค ์ แซ่โต๋ว) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลเลิดสิน จ ากดั 
 

 
 
 
 


