
 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 

พ.ศ.๒๕๕๔ 
------------------------ 

              
 เพ่ือให้การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และเหมาะสม อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด  พ.ศ. ๒๕๕๐  ข้อ ๖๖ (๙)       
ข้อ ๙๕ (๖)  และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อ ๒๘ ก.พ.๕๔ จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ 
              ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุน
สาธารณประโยชน์ พ.ศ.๒๕๕๔” 
              ข้อ ๒  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป 
             ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 
   ๓.๑ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 
พ.ศ.๒๕๔๖ 
   ๓.๒ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
(ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๐ 
             ข้อ ๔  บรรดาระเบียบ มติ ประกาศ และค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่ง 
ขัดแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
             ข้อ ๕  ในระเบียบนี้ 
   “สหกรณ์”    หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
 “สมาชิก”     หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
   “คณะกรรมการ”    หมายถึง   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
นาวิกโยธิน จ ากัด 
   “ประธานกรรมการ”   หมายถึง   ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
   “ทุนสาธารณประโยชน์”   หมายถึง   ทุนสาธารณประโยชน์สหกรณ์ออมทรัพย์
นาวิกโยธิน จ ากัด 
             ข้อ ๖  ทุนสาธารณประโยชน์ให้ใช้จ่ายในกรณีต่อไปนี้  
   ๖.๑ เพ่ือสนับสนุนทุนสวัสดิการต่างๆ  และกิจกรรม  ตามแผนงาน/โครงการ ที่ก าหนด
ไว้ในแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ อันเป็นประโยชน์แก่ สมาชิก และสังคม 
   ๖.๒ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม  ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   และหน่วยต่างๆ  ของ
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อันเป็นประโยชน์แก่ สมาชิก  



                      ๖.๓ เพ่ือการอันเป็นประโยชน์แก่ ตัวสมาชิก ในกรณีที่ระเบียบ สอ.นย. ว่าด้วยทุน
สวัสดิการเพ่ือการสงเคราะห์แก่สมาชิก ยังมิได้ก าหนดไว้ 
                      ๖.๔ การสงเคราะห์ข้าราชการ  ลูกจ้าง   นักเรียนจ่า  และทหารกองประจ าการ  สังกัด 
หน่วยบญัชาการนาวิกโยธิน ที่มิใช่สมาชิก กรณีเสียชีวิต และบาดเจ็บสาหัสอันเนื่องมาจาก 
        ๖.๔.๑ การปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันเอกราชอธิปไตย  และความสงบเรียบร้อย
ของประเทศ หรือความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
        ๖.๔.๒ การฝึกภาคสนามของหน่วย  และการแสดงขีดความสามารถ  หรือ
ภาพลักษณ์ที่ดใีนโอกาสต่างๆ ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ต่อสาธารณชน หรือหน่วยงานอื่นโดยทั่วไป 
                       ๖.๕ เพ่ือสาธารณประโยชน์  ได้แก่ การก่อสร้าง หรือซ่อมแซม ต่อเติมอาคารสถานที่ 
หรือการจัดซื้อสิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องใช้ เพ่ือการอันเป็นสาธารณประโยชน์                              
  ๖.๖ เพ่ือการกุศล  ได้แก่ ส่งเสริม สนับสนุน บ ารุง ศาสนา หรือการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ        
  ๖.๗ เพ่ือการสังคมสงเคราะห์  
             ข้อ  ๗  การขอใช้ทุนสาธารณประโยชน์  ให้หน่วยงาน หรือผู้ที่จะขอใช้ทุนสาธารณประโยชน์  
เสนอเรื่องขอใช้ทุน พร้อมหลักฐาน และเหตุผล ประกอบแผนงาน / โครงการ ผ่านหน่วยเหนือของตน 
ต่อประธานกรรมการ  เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ  ภายใน เดือน เมษายน ของทุกปี  
โดยทางสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด จะรวบรวมเรื่องที่เสนอมา และร่วมกันพิจารณาจัดสรรทุน โดย
อาจเชิญผู้แทนหน่วยงานที่จะขอใช้ทุนมาชี้แจงเพ่ิมเติม หรือตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร ให้เสร็จสิ้น
ภายใน เดือน มิถุนายน  เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดสรรทุนสาธารณประโยชน์ในปีต่อไป 
             ข้อ ๘  การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ เพ่ือเป็นหลักในการพิจารณาให้ถือความส าคัญ
ก่อนหลัง ดังนี้  
 ๘.๑ กรณีการขอใช้ทุนส าหรับสมาชิกเป็นความส าคัญอันดับแรก และถือความส าคัญ
ตามล าดับ ดังนี้ 
                           ๘.๑.๑ เพ่ือให้แก่แผนงาน/โครงการที่เป็นประโยชน์แก่ สมาชิก และสังคม  ตามข้อ 
๖.๑ และ ๖.๒ 
                           ๘.๑.๒ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แกตั่วสมาชิก ตามข้อ ๖.๓ 
                    ๘.๒ กรณีการขอใช้ทุนส าหรับผู้ที่มิใช่สมาชิก แต่เป็นก าลังพลและครอบครัวของ 
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นความส าคัญอันดับสอง และถือความส าคัญตามล าดับ ดังนี้ 
                           ๘.๒.๑ เพ่ือให้แก่การสงเคราะห์ผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บสาหัสอันเนื่องมาจากสาเหตุ 
ตามข้อ ๖.๔ 
                           ๘.๒.๒ เพ่ือให้แก่การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ        
                    ๘.๓ กรณีการขอใช้ทุนส าหรับผู้ที่มิใช่สมาชิก หรือสังคมภายนอกเป็นความส าคัญอันดับ
สาม และถือความส าคัญตามล าดับ ดังนี้ 
                           ๘.๓.๑ เพ่ือสาธารณประโยชน์ ตามข้อ ๖.๕ 
                           ๘.๓.๒ เพ่ือการกุศล ตามข้อ ๖.๖ 
                           ๘.๓.๓ เพ่ือการสังคมสงเคราะห ์ตามข้อ ๖.๗ 
                    ๘.๔ กรณนีอกจากที่กล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการ 
 



             ข้อ ๙  การพิจารณาวงเงินส าหรับใช้ทุนสาธารณประโยชน์ ในแต่ละแผนงาน/โครงการ/บุคคล  
มีข้อก าหนด ดังนี้ 
                    ๙.๑ วงเงินจัดสรรแต่ละแผนงาน/โครงการ ให้พิจารณาตามสัดส่วนสมาชิกในโครงการ 
ของหน่วยนั้นๆ ในขั้นต้น  
                    ๙.๒ วงเงินอนุมัติส าหรับบุคคลตามข้อ ๘.๒ ต้องไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ต่อราย 
                    ๙.๓ คณะกรรมการสามารถปรับเพ่ิม หรือลด วงเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
หรือชะลอโครงการได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสมเป็นเฉพาะราย  เมื่อได้พิจารณาเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว  ให้ถือว่า
การพิจารณาส าหรับเรื่องนั้นเป็นอันยุติ 
                    ๙.๔ การพิจารณาใช้ทุนสาธารณประโยชน์ต้องไม่เกินจากที่ได้รับอนุมัติจัดสรรจาก 
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  หากมีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ทุนสะสมเพ่ิมเติมแล้ว  คณะกรรมการจะต้อง
พิจารณาด้วยความรอบคอบ  โดยให้ค านึงถึงผลกระทบต่อการด าเนินกิจการ และความมั่นคงทางการเงิน 
ของสหกรณเ์ป็นส าคัญ   
             ข้อ ๑๐  สิทธิการขอทุนสาธารณประโยชน์  เพ่ือให้เป็นการทั่วถึงแก่ทุกหน่วยงาน  หน่วยงานใด  
ที่เคยได้รับทุนสาธารณประโยชน์ไปแล้ว จะได้รับความเร่งด่วนในการพิจารณาหลังหน่วยที่ไม่เคยได้รับทุน   
มาก่อน ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นพิเศษ ก็ให้คณะกรรมการพิจารณาผ่อนผันตามควรแก่กรณี 
             ข้อ ๑๑  ประธานกรรมการ มีอ านาจอนุมัติเงินจ่ายจากทุนสาธารณประโยชน์ วงเงินไม่เกิน 
รายละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  การพิจารณาใช้ทุนสาธารณประโยชน์  วงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพัน-
บาทถ้วน) ในทุกกรณ ี ให้อยู่ในอ านาจการพิจารณาของคณะกรรมการ              
             ข้อ ๑๒  การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
    ๑๒.๑ ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ ในฐานะผู้ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ต้องมี 
ใบส าคัญรับเงิน หรือหลักฐานการจัดท า หรือจัดซื้อโดยละเอียด 
                       ๑๒.๒ ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ สมทบเพ่ือการใด ต้องให้ผู้มีอ านาจในการ
จัดท า หรือผู้มีอ านาจในการรับเงินนั้น ออกหลักฐานการเงินนั้น ๆ ให้แก่สหกรณ์  โดยครบถ้วน และถูกต้อง 
   ๑๒.๓ การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ทุกคราว ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินลงลายมือชื่อไว้ 
เป็นหลักฐานด้วย 
             ข้อ ๑๓ การรายงานผลการด าเนินการ 
    ๑๓.๑ ให้หน่วยงาน หรือองค์กร หรือผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนงาน โครงการ   
กิจกรรม ที่รับเงินสนับสนุนจากทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ รายงานผลการด าเนินการ พร้อมเอกสาร
หลักฐานให้สหกรณ์ทราบภายใน ๓๐ วัน หลังการด าเนินการเสร็จสิ้น 
                      ๑๓.๒ สหกรณ์อาจมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งตรวจสอบ 
การใช้จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่   เป็นหน้าที่ของผู้รับเงินสนับสนุนต้องยินยอม 
และอ านวยความสะดวกให้ผู้ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์เข้าตรวจการด าเนินการในเวลาอันสมควรได้เสมอ และ 
ต้อง    ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจให้ทราบตามความประสงค์ 
             ข้อ ๑๔  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจ
วินิจฉัยชี้ขาด 
 
 
 
 



             ข้อ ๑๕  ให้ประธานกรรมการบริหารทั่วไป รักษาการตามระเบียบนี้  
 

                                ประกาศ         ณ         วันที่       ๓       มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
          (ลงชื่อ) พลเรือตรี   บรรจบ ปรีชา     
             (บรรจบ ปรชีา) 
                                ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                                         สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด  
หมายเหตุ หลักการและเหตุผลที่ประกาศใช้ระเบียบนี้คือ   
              ๑. เพ่ือเพ่ิมข้อก าหนดในการพิจารณาการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ให้เป็นไปอย่างรัดกุม เหมาะสม 
              ๒. เพ่ือเพ่ิมข้อก าหนดในการรายงานผลการด าเนินการ 
                 
 
 
 
 
 
 


