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เพื่อให้ทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จํา กัด (สกส.) ได้นํา ไปดํา เนิ น การจัด กิ จ กรรมเพื่ อ สวัส ดิ ก ารและการสงเคราะห์ แ ก่ ม วลสมาชิ ก รวมทั้ง
ครอบครัว และให้การสนับสนุ นช่ วยเหลือหรื อร่ วมมือกับองค์การอื่นเพื่อสาธารณกุศลแก่ชุมชน สังคม และ
สิ่ งแวดล้อม ตามความเหมาะสม
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรั พย์เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จํากัด
ข้อ 71(8) และข้อ 99(8) ที่ประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นการชุ ดที่ 40 ในประชุ มครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม
2553 ได้มีมติเห็ นชอบให้กาํ หนดระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2553 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2553
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 15 ตุลาคม 2553 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิ กระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จํากัด
ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2549
บรรดาระเบี ย บ มติ ค ณะกรรมการดํา เนิ นการและคํา สั่ง อื่ นใดซึ่ ง ขัดหรื อแย้ง กับ ระเบี ย บนี้ ให้ใ ช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. นิยามในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึ ง ประธานกรรมการสหกรณ์ ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จํากัด
“ คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จํากัด
“เลขานุการ” หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จํากัด
“เจ้าหน้าที่ ” หมายถึ ง ผูท้ ี่ สหกรณ์ จา้ งไว้ปฏิ บตั ิ งานในตําแหน่ งเจ้าหน้าที่ กลุ่ มงาน ผูช้ ่ วยหัวหน้า
กลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงาน รองผูจ้ ดั การ และผูจ้ ดั การ
“ธ.ก.ส.” หมายถึง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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“หน่วยงาน” หมายถึง หน่วยงานต่างๆ ที่สังกัดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทั้งระดับ
ฝ่ าย สํานัก กอง ศูนย์ สํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด และ ธ.ก.ส.สาขา รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของ
ธ.ก.ส. เช่น มูลนิธิ สมาคม เป็ นต้น
“องค์การ” หมายถึ ง สถาบันหรื อหน่วยงานอื่ นนอกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และหรื อเพื่อพัฒนากิจการของสหกรณ์
“สหกรณ์อื่น” หมายถึง สหกรณ์ที่มีคณะบุคคลร่ วมกันดําเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกันและได้รับการจดทะเบียนเป็ นสหกรณ์แล้ว
“ทุนสาธารณประโยชน์” หมายความว่า เงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จดั สรรจากกําไรสุ ทธิ ประจําปี
ของสหกรณ์ หรื อรับเงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สินที่มีผยู ้ กให้ หรื อเงินสมทบอื่นใด
ข้อ 5. ทุนสาธารณประโยชน์ให้ใช้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
5.1 เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหรื อสมเด็จพระบรมราชิ นีนาถ
เนื่องในวโรกาสต่างๆ ครั้งละไม่นอ้ ยกว่า 30,000.00 บาท และสําหรับพระบรมวงศานุวงศ์ ถวายครั้งละไม่นอ้ ย
กว่า 10,000.00 บาท ทั้งนี้ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
5.2 เพื่อให้การสนับสนุ น ช่ วยเหลื อ หรื อเข้าร่ วมกิ จกรรม/โครงการทางด้านศาสนา ทํานุ
บํารุ งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม การกุศล การศึกษา และการกีฬา เพื่อเอื้อประโยชน์
แก่บุคลากร ชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อมภายใน ธ.ก.ส. ซึ่งทาง ธ.ก.ส. และหน่วยงานต่างๆ ได้จดั ขึ้น จํานวน
เงินที่จ่ายให้คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมและควรแก่กรณี
5.3 เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ที่สหกรณ์ตอ้ งดําเนินการเองหรื อให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือกิจกรรมที่สร้างเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม การศึกษา การกุศล การกีฬา และสุ ขภาพ รวมทั้งการทํานุ
บํารุ งรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อมและการอนุ รักษ์ธรรมชาติ แก่องค์การ ชุมชน จํานวนเงินที่จ่าย
ให้คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมและควรแก่กรณี
5.4 เพื่อเอื้ออาทรแก่สหกรณ์อื่นที่สนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์ตามส่ วนของปริ มาณธุ รกิจ
ที่ ทาํ กับ สหกรณ์ ตามที่คณะกรรมการได้กาํ หนด และเพื่อช่ วยเหลื อกิ จกรรมการกุศ ล ที่ สหกรณ์ อื่นจัดขึ้ น
จํานวนเงินที่จ่ายให้คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมและควรแก่กรณี
ตามข้อ 5.2 ถึง 5.4 กรณี มีความจําเป็ นเร่ งด่วน ให้ประธานกรรมการหรื อเลขานุ การมีอาํ นาจ
จ่ายครั้งละไม่เกิน 3,000.00 บาท
ข้อ 6. การขอทุนสาธารณประโยชน์ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
6.1 ธ.ก.ส. หน่วยงาน องค์การหรื อสหกรณ์อื่นที่จะขอใช้ทุนสาธารณประโยชน์ให้เสนอ
เรื่ องต่อสหกรณ์ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานและเหตุผลประกอบการพิจารณา
6.2 โครงการ/กิจกรรม ของสหกรณ์ให้เสนอรายละเอียดต่อคณะกรรมการ
ข้อ 7. ใบสําคัญเกี่ ยวกับการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ ให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิ นเรี ยกใบสําคัญรั บเงิ น
จากผูร้ ับเงินทุกรายดังนี้
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7.1 สหกรณ์ จ่ายทุ นสาธารณประโยชน์ใ นฐานะเป็ นผูจ้ ดั กิ จการอย่า งหนึ่ งอย่างใด ต้องมี
ใบสําคัญรับเงินหรื อหลักฐานการจัดทําหรื อจัดซื้อโดยละเอียด
7.2 ถ้าสหกรณ์ จ่ายทุ นสาธารณประโยชน์สนับสนุ น และหรื อเข้าร่ วมกิ จกรรมเพื่อการใด
ต้องให้ผมู ้ ีอาํ นาจในการจัดทําหรื อผูม้ ีอาํ นาจในการรับเงิ นนั้น ออกหลักฐานการรับเงินนั้นๆ ให้แก่สหกรณ์
โดยครบถ้วนและถูกต้อง
เมื่อสหกรณ์ ได้จ่ายเงิ นไปแล้วทุกครั้งให้เจ้าหน้าที่ผูจ้ ่ายเงิ นลงลายมือชื่ อรับผิดชอบในการ
จ่ายเงินด้วย
ข้อ 8. เมื่อมีเหตุแห่ งความจําเป็ น และไม่เข้ากรณี ใดๆ แห่ งระเบียบฯ นี้ ให้คณะกรรมการพิจารณา
ตามควรแก่กรณี น้ นั ๆ
ข้อ 9. ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิในระเบียบฯ นี้ หรื อมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความให้
คณะกรรมการมีอาํ นาจวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็ นที่สุด ผูใ้ ดจะนําไปฟ้ องร้องมิได้
กําหนดไว้ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553

จินดา กาญจน์กีรติ
(นางสาวจินดา กาญจน์กีรติ)
ประธานกรรมการ
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