ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จากัด
ว่าด้ วยทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์
พ.ศ. 2559
------------------------------------------------------

อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิ น จากัด ข้อ59(8) และข้อ 87(11) ที่
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2559 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยทุนเพื่อการศึกษา
อบรมทางสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิ น จากัด ว่าด้วยทุนเพื่อ การศึกษาอบรม
ทางสหกรณ์ พ.ศ.2559”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2559 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิ นจากัด ว่าด้วยทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์
พ.ศ.2555 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใดที่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
“สมาชิก”
“กรรมการ”
“คณะกรรมการ”
“เจ้าหน้าที่”

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิ น จากัด
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิ น จากัด
กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิ น จากัด
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิ น จากัด
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิ น จากัด
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์
“ทุนเพื่อการศึกษา” หมายถึง ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์
หมวดที่ 2
การรับ – จ่ ายทุนเพื่อการศึกษา
ข้อ 5 ทุนเพื่อการศึกษา เงินทุนสะสมตามข้อบังคับของสหกรณ์ ได้มาจาก
(1) การจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี ตามข้อบังคับ ข้อ 27(5)
(2) เงินรับบริ จาคหรื อเงินอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ 6 ทุนเพื่อการศึกษาให้จ่ายในการอบรม การสัมมนา การวิจยั การค้นคว้า และกิจกรรมอื่นๆในทางสหกรณ์
สาหรับ สมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่ และบุคคลอื่นที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
ข้อ 7 ในกรณี ทุนเพื่อการศึกษาตามข้อ 5 มีไม่พอแก่การจ่ายให้คณะกรรมการมีอานาจอนุมตั ิให้สหกรณ์จ่ายเงิน
ทดรองไปก่อนได้ และเมื่อมีทุนเพื่อการศึกษา ให้ชาระเงินทดรองคืน

การดาเนินการ
ข้อ 8 การดาเนินการ ในการอบรม การสัมมนา การวิจยั การค้นคว้า และ กิจกรรมอื่นๆในทางสหกรณ์ สาหรับ
สมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่และบุคคลอื่นที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) สาหรับสมาชิก ให้ กรรมการศึกษาเป็ นผูเ้ สนอโครงงานทั้งหมดต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมตั ิทุน
เพื่อการศึกษาภายในเดือนที่สี่ของปี บัญชีน้ นั และเป็ นผูร้ ับผิดชอบดาเนินงาน จัดการโครงงานตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
(2) สาหรับกรรมการ เจ้าหน้าที่ และบุคคลอื่นที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ ให้ประธานและ
คณะกรรมการเป็ นผูเ้ สนอโครงงานเป็ นครั้งคราวไปตามความเหมาะสม และเป็ นผูร้ ับผิดชอบดาเนินงาน จัดการโครงงานตามที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้อ 9 ให้คณะกรรมการมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาทั้งปวงเกี่ยวกับการดาเนินการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2559
(นายแพทย์พุชฌงค์ แซ่โต๋ ว)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิ น จากัด
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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จากัด
ว่าด้ วยการใช้ ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
พ.ศ. 2559
-----------------------------------------

อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิ น จากัด ข้อ 59 (8)และข้อ 87 (9) ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อ
สาธารณประโยชน์ พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิ นจากัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
พ.ศ.2559”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิ น จากัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณ -ประโยชน์ พ.ศ.2555
และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสัง่ มติ หรื อข้อตกลงอืน่ ใดซึ่งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 “ทุนสาธารณประโยชน์” หมายถึง เงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จดั สรรจากกาไรสุ ทธิประจาปี ของสหกรณ์ ตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 27 (6)
ข้อ 5 ทุนสาธารณประโยชน์ ให้จ่ายในกรณี ดงั ต่อไปนี้
5.1 จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้แก่ เป็ นทุนในการก่อสร้างหรื อซ่อมแซมหรื อต่อเติมสถานที่อนั เป็ น
สาธารณประโยชน์ทวั่ ไป เช่น ถนน โรงพยาบาล โรงเรี ยน สะพาน และสวนสาธารณะ เป็ นต้น
5.2 จ่ายเพื่อการกุศลและการสงเคราะห์ ได้แก่ บารุ งศาสนาและการศึกษา ทั้งทางวัตถุและวิชาการ
5.3 จ่ายเพื่อส่งเสริ มการกีฬา งานศิลปะและวัฒนธรรม ภายในเงื่อนไขที่คณะกรรมการดาเนินการจะกาหนด
5.4 จ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากในกรณี ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ภายในเงื่อนไขของ
คณะกรรมการดาเนินการจะกาหนด
ข้อ 6 การขอทุนสาธารณประโยชน์ ให้หน่วยงานหรื อผูท้ ี่จะขอทุนสาธารณประโยชน์เสนอเรื่ องราวผ่านการพิจารณา
ดังต่อไปนี้
6.1 ให้เสนอเรื่ องต่อประธานกรรมการดาเนินการของสหกรณ์โดยตรง
6.2 เรื่ องราวที่เสนอขอทุนสาธารณประโยชน์ ให้แสดงหลักฐาน เหตุผลโครงการ และถ้าเป็ นอาคารหรื อสถานที่
ให้แสดงแบบรู ปแบบและรายการให้ชดั เจน และให้ยื่นเรื่ องต่อคณะกรรมการดาเนินการ ก่อนการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
และสาเนาเรื่ องราวที่ขอทุนสาธารณประโยชน์น้ นั ส่งให้กรรมการดาเนินการทุกคนทราบล่วงหน้า
ข้อ 7 การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์น้ นั ให้พิจารณาจากเงินทุนสาธารณประโยชน์ที่มีอยูใ่ นขณะนั้น ๆ เท่านั้น
และเมื่อได้พิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการใด ๆ ในคราวหนึ่ง ๆ ไปแล้ว ให้ถือว่าการพิจารณาสาหรับเรื่ องนั้น ๆ เป็ นอัน
ยุติ
ข้อ 8 วงเงินการอนุมตั ิจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ จานวนเงินทุนสาธารณประโยชน์ที่จะอนุมตั ิจ่ายให้แก่หน่วยงาน หรื อผู ้
ที่จะขอนั้น จานวนเงินต้องไม่เกิน 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เว้นแต่ในกรณี ที่มีเหตุผลความจาเป็ นพิเศษ ต้องอนุมตั ิเกินกว่า
วงเงินที่กาหนด ก็ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเป็ นเฉพาะราย
ข้อ 9 สิ ทธิการขอทุนสาธารณประโยชน์ เพือ่ ให้เป็ นการทัว่ ถึงแก่ทกุ หน่วยงาน หน่วยงานใดที่ได้รับทุน
สาธารณประโยชน์ไปแล้ว จะมีสิทธิยื่นขอได้อีก เมื่อทุกหน่วยงานได้รับทุนไปแล้ว เว้นแต่หน่วยงานนั้น ๆ ไม่ประสงค์จะขอ ทั้งนี้
ให้เริ่ มนับตั้งแต่เริ่ มให้ทุนสาธารณประโยชน์ เป็ นต้นมา
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ในกรณี ที่มีเหตุผลความจาเป็ นพิเศษ ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาผ่อนผันตามควรแก่กรณี
ข้อ 10 มติของคณะกรรมการดาเนินการในการให้ทุนสาธารณประโยชน์ มติของคณะกรรมการดาเนินการ ในการ
พิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์น้ นั ให้ถือคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้
10.1 มติในการพิจารณาให้ทนุ สาธารณประโยชน์ ให้ถือคะแนนไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการ
ดาเนินการที่เข้าประชุม
10.2 มติในการพิจารณาขยายวงเงินตาม ข้อ 8 และในการผ่อนผันสิ ทธิการยื่นขอทุนสาธารณประโยชน์ตาม ข้อ 9
วรรคสอง ให้ถือคะแนนเสี ยงในที่ประชุมเป็ นเอกฉันท์
ข้อ 11 ใบสาคัญเกี่ยวกับการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์น้ นั ให้
เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินเรี ยกใบสาคัญรับเงินจากผูร้ ับเงินทุกราย ดังนี้
11.1 ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ ในฐานะเป็ นผูจ้ ดั กิจการอย่างใดอย่างหนึ่งเอง ต้องมีใบสาคัญรับเงิน
หรื อหลักฐานการจัดทาหรื อจัดซื้อโดยละเอียด
11.2 ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์สมทบ เพื่อการใด ต้องให้ผมู ้ ีอานาจในการจัดทาหรื อผูม้ ีอานาจใน
การรับเงินนั้น ออกหลักฐานการรับเงินนั้น ๆ ให้แก่สหกรณ์โดยครบถ้วนและถูกต้อง
เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินไปแล้วทุกคราว ให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินลงลายมือชื่อรับผิดชอบในการจ่ายเงินด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2559
(นายแพทย์พุชฌงค์ แซ่โต๋ ว)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิ น จากัด

