ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด
ว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2548
…………………………………………………….
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด ว่าด้ วย
ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในข้ อ 49(6) และข้ อ 99 แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด พ.ศ. 2545 และมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการดาเนินการในคราวประชุมครั้งที่ 13/2548
วันที่ 28 ธันวาคม 2548 จึงกาหนดระเบียบไว้ ดงั ต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด ว่าด้ วยทุน
สาธารณประโยชน์ พ.ศ.2548”
ข้ อ 2 ให้ ใช้ ระเบียบนี้ต้งั แต่วันที่ 29 ธันวาคม 2548 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด ว่าด้ วยทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2531
บรรดาระเบียบ หรือมติอ่นื ใดในส่วนที่ได้ กาหนดไว้ แล้ วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ งกับ
ระเบียบนี้ ให้ ใช้ ระเบียบนี้แทน
ข้ อ 4 ในระเบียบนี้
“สอมธ.” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด
ข้ อ 5 ทุนสาธารณประโยชน์ หมายถึง เงินทุนที่ได้ รับจากเงินดังต่อไปนี้
5.1 เงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้ มีมติให้ จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ของ สอมธ.ตามข้ อบังคับ สอมธ.
5.2 เงินที่ได้ รับบริจาค
ข้ อ 6 การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ ให้ จ่ายได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
6.1 จ่ายเพื่อการศึกษา ได้ แก่
6.1.1 เป็ นทุนในการอบรม การสัมมนา การวิจัย การค้ นคว้ า และการจัดกิจกรรมอื่นๆ
ในทาง สอมธ. และทางการศึกษาทั่วไป
6.1.2 เป็ นทุนการศึกษาของสมาชิกหรือบุตรของสมาชิกภายในเงื่อนไขที่คณะกรรมการดาเนินการ จะกาหนดขึ้น
6.1.3 เป็ นทุนจัดซื้อ อุปกรณ์การศึกษา ตลอดจนวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ท่เี กี่ยวกับการเรียนการสอน
และเสริมทักษะ ประสบการณ์ รวมทั้งเพื่อซื้ออุปกรณ์ในการเสริมการดาเนินงาน
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้ านการศึกษา

-26.2 จ่ายเพื่อการกุศล ได้ แก่
6.2.1 บารุงการศาสนาทั้งด้ านวัตถุและวิชาการ
6.2.2 บริจาคสมทบทุนกิจกรรมการกุศลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และขององค์กร
การกุศล ที่จัดเพื่อหารายได้ ไปใช้ จ่ายในกิจการสาธารณประโยชน์
6.2.3 เป็ นทุนในการสร้ างหรือสมทบทุนสร้ างสาธารณสถาน ที่เป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ทางด้ านการส่งเสริมการศึกษา หรืออานวยความสะดวกแก่ประชาคมธรรมศาสตร์
6.3 จ่ายเพื่อเป็ นการสงเคราะห์ผ้ ปู ระสบภัยพิบัตติ ่างๆ เช่น อัคคีภยั อุทกภัย และวาตภัย เป็ นต้ น
6.4 จ่ายเพื่อสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก เช่น การสมรส ค่ารักษาพยาบาล การทาศพคู่สมรส
บุตร บิดา และมารดา และการช่วยเหลือสมาชิกเพราะเหตุทุพพลภาพ เป็ นต้ น
6.5 จ่ายเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรม หรือการร่วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอมธ. และสมาชิก ได้ แก่
6.5.1 เพื่อร่วมสมทบทุนในการจัดงานในวันสาคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6.5.2 เพื่อสนับสนุนโครงการที่มีวัตถุประสงค์ พัฒนาหน่วยงานและเพื่อทาคุณประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาชิก สอมธ.
ข้ อ 7 ให้ คณะกรรมการดาเนินการออกระเบียบ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ท่กี าหนดไว้ ในข้ อ 6
ข้ อ 8 ให้ คณะอนุกรรมการทุนสาธารณประโยชน์ เป็ นผู้พิจารณากาหนดการจัดสรรทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาเรียงความสาคัญตามลาดับดังนี้
8.1 เพื่อเป็ นการสงเคราะห์ อันเกิดจากภัยพิบัตติ ่างๆ แก่สมาชิกให้ ได้ รับความช่วยเหลือเป็ น
อันดับแรก
8.2 เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกโดยทั่วไป ให้ ได้ รับเป็ นอันดับสอง
8.3 เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยทัว่ ไป ให้ ได้ รับเป็ นอันดับสาม
8.4 เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์แก่สมาชิกเพียงบางส่วน ให้ ได้ รับเป็ นอันดับสี่
8.5 กรณีนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ
8.6 การพิจารณาให้ ทุนสาธารณประโยชน์ ให้ พจิ ารณาจากทุนสาธารณประโยชน์ท่มี ีอยู่
ในขณะนั้นเท่านั้น และเมื่อได้ พิจารณาให้ ทุนสาธารณประโยชน์แก่หน่วยงานใดไปแล้ ว
หน่วยงานนั้นจะไม่มีสทิ ธิขอทุนอีกในรอบปี นั้น
ข้ อ 9 ให้ ประธานกรรมการ มีอานาจอนุมัตจิ ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ได้ ในวงเงินไม่เกินครั้งละ
5,000 บาท เว้ นแต่กรณีจาเป็ นเร่งด่วนในการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์ผ้ ปู ระสบภัยพิบัตใิ ห้
ประธานกรรมการ โดยข้ อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการเงินทุนสาธารณประโยชน์มีอานาจพิจารณาอนุมัติ
จ่ายได้ ไม่เกินวงเงินสูงสุดของระเบียบ และรายงานต่อคณะกรรมการดาเนินการเพื่อทราบ
ข้ อ 10 ให้ ผ้ จู ัดการมีอานาจอนุมัตจิ ่ายทุนสาธารณประโยชน์ท่มี ีระเบียบและหลักเกณฑ์กาหนดไว้ แล้ ว
ได้ และรายงานการอนุมัตจิ ่ายต่อคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมประจาเดือนเพื่อรับทราบ

-3ข้ อ 11 ให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ จู ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เรียกใบสาคัญรับเงินจากผู้รับเงินทุกรายดังนี้
11.1 ถ้ า สอมธ.จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ในฐานะเป็ นผู้จัดกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งเอง
ต้ องมีใบสาคัญรับเงิน หรือหลักฐานการจัดทา หรือจัดซื้อโดยละเอียด
11.2 ถ้ า สอมธ.จ่ายทุนสาธารณประโยชน์สมทบเพื่อการใด ต้ องให้ ผ้ มู ีอานาจในการจัดทา
หรือผู้มีอานาจในการรับเงินนั้น ออกหลักฐานการรับเงินนั้นๆ ให้ แก่ สอมธ. โดย
ครบถ้ วนและถูกต้ อง
เมื่อ สอมธ.ได้ จ่ายเงินไปแล้ วทุกคราว ให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบในการจ่ายเงินลงลายมือชื่อไว้
เป็ นสาคัญด้ วย
ข้ อ 12 ให้ ประธานกรรมการรักษาการให้ เป็ นไปตามระเบียบนี้
กาหนดไว้ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2548
ลงชื่อ

วันชัย ธนะวังน้อย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ธนะวังน้ อย)
ประธานกรรมการ

