
 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 

พ.ศ.๒๕๖๐ 
------------------------ 

             โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ให้มีความเหมาะสม 
การควบคุมและตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  อาศัยอ านาจตามความ 
ในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด พ.ศ. ๒๕๕๐  ข้อ ๖๖ (๙) ข้อ ๙๕ (๗)  และมติที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๐ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
              ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุน
สาธารณประโยชน์ พ.ศ.๒๕๖๐” 
              ข้อ  ๒  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
             ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณ 
ประโยชน์ พ.ศ.๒๕๕๔ 
             บรรดาระเบียบ ประกาศ มติและค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด 
หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
             ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ์”     หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
 “สมาชิก”      หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
 “ครอบครัวสมาชิก”   หมายถึง   บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิก  
 “คณะกรรมการ”     หมายถึง   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
นาวิกโยธิน จ ากัด 
 “ประธานกรรมการ”    หมายถึง   ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
 “ประธานกรรมการบริหารทั่วไป” หมายถึง  ประธานกรรมการบริหารทั่วไปสหกรณ์ออม
ทรัพย์นาวิกโยธิน  จ ากัด  
 “ทุนสาธารณประโยชน์”    หมายถึง   ทุนสาธารณประโยชน์สหกรณ์ออมทรัพย์ 
นาวิกโยธิน จ ากัด 
 “การสังคมสงเคราะห์”   หมายถึง   การให้การสงเคราะห์หรือช่วยเหลือกรรมการ 
เจ้าหน้าที่   สมาชิก  ครอบครัวสมาชิก  ที่เสียชีวิตหรือประสบความเดือดร้อนในการด ารงชีพ  หรือสุขภาพ  
หรือประสบภัยพิบัติต่างๆ ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรือการสงเคราะห์หรือช่วยเหลือเพ่ือการ
ฟ้ืนฟูหรือบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ  
 “หน่วยงาน”   หมายถึง  หน่วยงานราชการภายในกองทัพเรือและ
หน่วยงานราชการภายนอกกองทัพเรือ 
 “องค์กร”    หมายถึง  องค์กรที่มิได้แสวงก าไร ทั้งนี้ให้หมายรวมถึง
สมาคม ชมรม  หรือองค์กรอื่นในลักษณะเดียวกัน 
 “ผู้ขอใช้ทุน”   หมายถึง  บุคคลทั่วไปผู้ขอใช้ทุนสาธารณประโยชน์จาก
สหกรณ์เพ่ือด าเนินการต่าง ๆ  อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม หรือสาธารณประโยชน์  ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงบุคคล 
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ซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่มกิจกรรมที่ด าเนินการในลักษณะเดียวกันด้วย 
 ข้อ  ๕  ทุนสาธารณประโยชน์ให้ใช้จ่ายเพ่ือประโยชน์ของสมาชิก ครอบครัวสมาชิก หน่วยงาน 
องค์กร สังคม ศาสนา การศึกษาและวัฒนธรรม และการสังคมสังเคราะห์ โดยถือความส าคัญตามล าดับต่อไปนี้  
   ๕.๑ สมาชิก 
   ๕.๒ ครอบครัวสมาชิก 
   ๕.๓ หน่วยงานราชการภายในกองทัพเรือ 
   ๕.๔ หน่วยงานราชการภายนอกกองทัพเรือ 
   ๕.๕ องค์กร 
   ๕.๖ สังคม ศาสนา การศึกษาและวัฒนธรรม  
   ๕.๗ การสังคมสงเคราะห์ 
   ๕.๘ อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
 ข้อ  ๖  การขอใช้ทุนสาธารณประโยชน์  ให้หน่วยงาน  องค์กร  หรือผู้ขอใช้ทุน  เสนอแผนงาน  
โครงการ หรือกิจกรรม เพ่ือขอใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พร้อมชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ 
ที่จะเกิดขึ้นต่อสมาชิก ครอบครัวสมาชิก หน่วยงาน องค์กร สังคม หรือสาธารณประโยชน์  พร้อมเอกสาร
หลักฐานที่จ าเป็นประกอบการพิจารณา  ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดในการจัดซื้อจัดจ้างและวิธีการจ่ายเงิน 
พร้อมใบเสนอราคาของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง หรือสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญาจ้างงาน 
หรือรายละเอียดการด าเนินงานในกรณีที่ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการปกติ ผ่านหน่วยต้นสังกัด 
หนึ่งล าดับชั้นเสนอต่อประธานกรรมการ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการภายในเดือนเมษายน
ของทุกปี 
 ให้คณะกรรมการรวบรวมความต้องการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ที่หน่วยงาน องค์ก รและ 
ผู้ขอใช้ทุนเสนอมาตามวรรคหนึ่งและร่วมกันพิจารณาจัดสรรทุน   ในการนี้อาจเชิญผู้แทนหน่วยงาน องค์กร 
หรือผู้ขอใช้ทุน มาชี้แจงเพ่ิมเติมได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะท าการพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน  
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดสรรทุนสาธารณประโยชน์ในปีบัญชีต่อไป 
 ในกรณีที่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการขอใช้ทุนสาธารณประโยชน์รายใด  
มีความจ าเป็นเร่งด่วน หากไม่ด าเนินการโดยพลัน จะท าให้เกิดความเสียหาย หรือเกิดผลกระทบต่อสมาชิก  
ครอบครัวสมาชิก หน่วยงาน องค์กร สังคม หรือประโยชน์สาธารณะ หรือเสื่อมสิ้นประโยชน์ไป คณะกรรมการ
อาจพิจารณาสนับสนุนทุนสาธารณประโยชน์โดยยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในวรรคสองได้ตามที่
เห็นสมควร โดยอาจพิจารณาให้การสนับสนุนได้ทันทีโดยใช้ทุนสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการจัดสรรในปีนั้น 
แต่ทั้งนี้การให้การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติมา
ก่อนหน้านี้ 
             ข้อ  ๗  การพิจารณาวงเงินส าหรับแผนงาน โครงการ กิจกรรมของสหกรณ์ หรือที่หน่วยงาน 
องค์กร หรือผู้ขอใช้ทุนขอรับการสนับสนุนมีหลักเกณฑด์ังนี้  
                    ๗.๑ แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่สหกรณ์ด าเนินการเอง   ให้พิจารณาตามวงเงินที่ก าหนดไว้
ในแผนกลยุทธ์  หรือแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
 กรณีมีความจ าเป็นอันเนื่องมาจากการก าหนดวงเงินไว้เดิมไม่เพียงพอด้วยสาเหตุต่างๆ 
คณะกรรมการมีอ านาจเพ่ิมวงเงินได้   แต่ทั้งนี้การพิจารณาเพ่ิมวงเงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ 
โดยค านึงถึงการบรรลุตามวัตถุประสงค์  หรือเป้าหมายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมนั้นเป็นส าคัญและต้องเสนอ
ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเพ่ือทราบ 
 ๗.๒ แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่หน่วยงาน องค์กร หรือผู้ขอใช้ทุนด าเนินการ 
  ๗.๒.๑ ให้การสนับสนุนทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนโดยพิจารณาตามจ านวนสมาชิก 
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และหรือครอบครัวสมาชิกที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น หรือที่จะได้รับหรือจะได้ใช้ประโยชน์ 
จากแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่หน่วยงานนั้นด าเนินการ  
 ๗.๒.๒ ให้การสนับสนุนทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนโดยพิจารณาจากจ านวน 
ผู้ที่จะได้รับ หรือจะได้ใช้ประโยชน์จากแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่องค์กร หรือผู้ขอใช้ทุนนั้นด าเนินการ 
                    ๗.๓ การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์เพ่ือสังคม  ศาสนา การศึกษาและ
วัฒนธรรมตาม ๕.๖ หรือการสังคมสงเคราะห์ตาม  ๕.๗  ให้ประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการ พิจารณา
เหตุผลความจ าเป็นและความเหมาะสมของการใช้จ่าย ทั้งนี้การจ่ายเงินเพ่ือการดังกล่าวจะต้องมีวงเงินไม่เกิน 
หนึ่งหมื่นบาทถ้วน  
 ๗.๔ การใช้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ในแต่ละปีต้องไม่เกินจากที่ได้รับอนุมัติจัดสรร
จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  หากมีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ทุนสะสมเพ่ิมเติมแล้ว  คณะกรรมการ
จะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ  โดยให้ค านึงถึงผลกระทบต่อการด าเนินกิจการ และความมั่นคงทางการ
เงินของสหกรณเ์ป็นส าคัญ 
             ข้อ  ๘  สิทธิการขอทุนสาธารณประโยชน์ เพ่ือให้เป็นการสนับสนุนทุนสาธารณประโยชน์ 
เป็นไปโดยทั่วถึงและเกิดประโยชน์สูงสุด หน่วยงาน องค์กร หรือผู้ขอใช้ทุนรายใดที่เคยได้รับการสนับสนุน 
ทุนสาธารณประโยชน์ไปแล้วจะได้รับความเร่งด่วนในการพิจารณาในล าดับหลังรายที่ยังไม่เคยได้รับ 
การสนับสนุนมาก่อน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นพิเศษ ก็ให้คณะกรรมการพิจารณาผ่อนผันตามควร 
แก่กรณ ี
             ข้อ  ๙  อ านาจอนุมัตจิ่าย 
   ๙.๑ ประธานกรรมการ อนุมัตจิ่ายได้ไม่เกินห้าพันบาทถ้วน 
   ๙.๒ คณะกรรมการ อนุมัติจ่ายวงเงินเกินห้าพันบาทถ้วนขึ้นไป 
 ข้อ  ๑๐  หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์  
  ๑๐.๑ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ให้ปฏิบัติดังนี้ 
    ๑๐.๑.๑ การจ่ายเป็นเงินสดจะกระท าได้ในวงเงินไม่เกินสามหมื่นบาทถ้วน 
   ๑๐.๑.๒ การจ่ายเงินเป็นเช็คหรือเอกสารทางการเงินอย่างอ่ืนต้องระบุชื่อ
หน่วยงาน องค์กร หรือผู้ขอใช้ทุนตามที่ได้รับอนุมัติสนับสนุนทุนสาธารณประโยชน์ 
   ๑๐.๑.๓  ถ้าสหกรณ์จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ในฐานะผู้ด าเนินการตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม  จะต้องมีใบส าคัญรับเงิน หรือหลักฐานการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยละเอียด 
    ๑๐.๑.๔ ถ้าสหกรณ์จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์สมทบเพ่ือด าเนินการตาม
แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการโดยหน่วยงาน องค์กร หรือผู้ขอใช้ทุน  ต้องให้ผู้มีอ านาจในการจัดซื้อ
หรือจัดจ้าง หรือผู้มีอ านาจในการรับเงินนั้น ออกหลักฐานการรับเงินให้แก่สหกรณ์โดยครบถ้วนและถูกต้อง 
                       ๑๐.๑.๕ การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ทุกคราวให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วย 
   ๑๐.๒ วิธีการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   ๑๐.๒.๑ จ่ายเงินทั้งจ านวนส าหรับการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ที่มีข้อตกลงในสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาจ้าง  ให้ช าระราคาสินค้าหรือจ่ายค่าจ้างเมื่อได้ส่งมอบสินค้าหรือ 
ส่งมอบงานตามสัญญาจ้างแล้ว  โดยให้หน่วยงาน องค์กร หรือผู้ขอใช้ทุน รายงานผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง  
เพ่ือขอเบิกเงินพร้อมเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นประกอบการพิจารณา 
    ๑๐.๒.๒ จ่ายเงินเป็นงวดส าหรับการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ที่มีข้อตกลงในสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาจ้างให้จ่ายเงินเป็นงวด ๆ  โดยให้หน่วยงาน องค์กร หรือผู้ขอใช้ทุน 
รายงานผลการส่งมอบสินค้า หรือส่งมอบงวดงานเพ่ือขอเบิกเงินงวดพร้อมเอกสารหลักฐานที่จ าเป็น
ประกอบการพิจารณา 

/๑๐.๒.๓ จ่ายเงินทั้งจ านวน... 



 
 

-๔- 
   ๑๐.๒.๓ จ่ายเงินทั้ งจ านวนเมื่อได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการ หรือ
คณะกรรมการ ส าหรับการด าเนินการตาม ๕.๖ และ ๕.๗  และการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมที่ไม่สามารถจัดซื้อหรือจัดจ้างด้วยวิธีการปกติตาม ๑๐.๒.๑ และ ๑๐.๒.๒  
   การจ่ายเงินตาม ๕.๖ และ ๕.๗ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้แล้วตาม ๗.๓  ส่วน
การจ่ายเงินให้แก่หน่วยงาน องค์กร หรือผู้ขอใช้ทุน เพ่ือด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ไม่
สามารถจัดซื้อหรือจัดจ้างด้วยวิธีการปกติตาม ๑๐.๒.๑ และ ๑๐.๒.๒ ให้จ่ายได้ไม่เกินสามหมื่นบาทถ้วนหรือ
ตามแต่คณะกรรมการเห็นสมควร  
             ข้อ  ๑๑  การรายงานผลการด าเนินการ 
    ๑๑.๑ ให้หน่วยงาน หรือองค์กร หรือผู้ขอใช้ทุน สรุปผลการด าเนินการตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมในภาพรวม พร้อมเอกสารหลักฐานให้สหกรณ์ทราบภายในสามสิบวันหลังการด าเนินการ
เสร็จสิ้น         
  ๑๑.๒ สหกรณ์อาจมอบหมายให้กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนที่ ได้รับการแต่งตั้ง 
จากสหกรณต์รวจสอบการใช้จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่     เป็นหน้าที่ของผู้รับเงิน
สนับสนุนต้องยินยอมและอ านวยความสะดวกให้ผู้ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์เข้าตรวจการด าเนินการในเวลา 
อันสมควรได้เสมอและต้องชี้แจงเก่ียวกับเรื่องที่ตรวจให้ทราบตามความประสงค์ 
              ข้อ  ๑๒  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจ
วินิจฉัยชี้ขาด 
              ข้อ  ๑๓  ให้ประธานกรรมการบริหารทั่วไป รักษาการตามระเบียบนี้  
 

                                ประกาศ         ณ         วันที่      ๒๔      มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
                    พลเรือตรี  อาคม  แตงอ่อน  
             (อาคม  แตงอ่อน) 
                                  ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                                           สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด  
 
หมายเหตุ  หลักการและเหตุผลที่ประกาศใช้ระเบียบนี้คือ โดยที่ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการใช้ทุน
สาธารณประโยชน์ พ.ศ.๒๕๕๔ ยังไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณา การจ่ายเงิน การควบคุม 
และตรวจสอบการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ เพ่ือให้การใช้ทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด ประกอบกับการด าเนินการบางอย่างตามหลักเกณฑ์ของระเบียบฉบับเดิมยังมีข้อจ ากัดและมีข้อขัดข้อง
ในการพิจารณาและการน าไปใช้จึงจ าเป็นต้องก าหนดระเบียบขึ้นใหม่  
               


