
ระเบยีบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์จ ากดั 

ว่าดว้ยทุนสาธารณประโยชน ์พ.ศ. 2548   

……………………………………………………. 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรงุระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากดั ว่าด้วย  

ทุนสาธารณประโยชน ์เพื่อให้เหมาะสมกบัสภาวะในปัจจุบัน 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 49(6) และข้อ 99 แห่งข้อบังคบัสหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัย- 

ธรรมศาสตร์ จ ากดั พ.ศ. 2545 และมตทิี่ประชุมคณะกรรมการด าเนนิการในคราวประชุมคร้ังที่ 13/2548 

วันที่ 28 ธนัวาคม 2548 จงึก าหนดระเบียบไว้ดงัต่อไปนี้  

 ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากดั ว่าด้วยทุน 

สาธารณประโยชน์ พ.ศ.2548” 

 ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 29 ธนัวาคม 2548 เป็นต้นไป  

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั ว่าด้วยทุนสาธารณ- 

ประโยชน์ พ.ศ. 2531 

        บรรดาระเบียบ หรือมตอิื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกบั

ระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

       “สอมธ.” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากดั 

       “คณะกรรมการด าเนนิการ” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนนิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 

         มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากดั 

       “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัย- 

                   ธรรมศาสตร์ จ ากดั 

ข้อ 5 ทุนสาธารณประโยชน ์หมายถงึ เงินทุนที่ได้รับจากเงินดงัต่อไปนี้ 

        5.1 เงินซ่ึงที่ประชุมใหญ่ได้มีมตใิห้จัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปีของ สอมธ.ตามข้อบังคบั สอมธ.  

        5.2 เงินที่ได้รับบริจาค 

ข้อ 6 การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ ให้จ่ายได้ในกรณีดงัต่อไปนี้  

       6.1 จ่ายเพื่อการศกึษา ได้แก่ 

6.1.1 เป็นทุนในการอบรม การสมัมนา การวจิัย การค้นคว้า และการจัดกจิกรรมอื่นๆ     

        ในทาง สอมธ. และทางการศึกษาทั่วไป 

    6.1.2 เป็นทุนการศึกษาของสมาชิกหรือบุตรของสมาชิกภายในเง่ือนไขที่คณะกรรมการ- 

                      ด าเนินการ จะก าหนดขึ้น 

    6.1.3 เป็นทุนจัดซ้ือ อปุกรณ์การศึกษา ตลอดจนวัสดุ ครภุณัฑท์ี่เกี่ยวกบัการเรียนการสอน 

                      และเสริมทกัษะ ประสบการณ์ รวมทั้งเพ่ือซื้ออปุกรณใ์นการเสริมการด าเนนิงาน  

                      ของหน่วยงานที่รับผดิชอบด้านการศกึษา 
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        6.2 จ่ายเพื่อการกุศล ได้แก่ 

     6.2.1 บ ารงุการศาสนาทั้งด้านวัตถุและวิชาการ 

     6.2.2 บริจาคสมทบทุนกจิกรรมการกศุลของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์และขององคก์ร 

                       การกุศล ที่จัดเพ่ือหารายได้ไปใช้จ่ายในกจิการสาธารณประโยชน์ 

                        6.2.3 เป็นทุนในการสร้างหรือสมทบทุนสร้างสาธารณสถาน ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

                      ทางด้านการส่งเสริมการศกึษา หรืออ านวยความสะดวกแก่ประชาคมธรรมศาสตร์ 

        6.3 จ่ายเพื่อเป็นการสงเคราะห์ผู้ประสบภยัพิบัตต่ิางๆ เช่น อคัคภียั อทุกภยั และวาตภยั เป็นต้น 

        6.4 จ่ายเพื่อสวัสดกิารช่วยเหลือสมาชิก เช่น การสมรส ค่ารักษาพยาบาล การท าศพคู่สมรส 

              บุตร บิดา และมารดา และการช่วยเหลือสมาชิกเพราะเหตทุุพพลภาพ เป็นต้น  

        6.5 จ่ายเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการจัดกจิกรรม หรือการร่วมกจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ 

              มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์  สอมธ. และสมาชิก ได้แก ่

         6.5.1 เพื่อร่วมสมทบทุนในการจัดงานในวันส าคญัต่างๆ ของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

     6.5.2 เพ่ือสนับสนุนโครงการที่มีวัตถปุระสงค ์พัฒนาหน่วยงานและเพ่ือท าคุณประโยชน์ 

                      ต่อมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาชิก สอมธ. 

ข้อ 7 ให้คณะกรรมการด าเนินการออกระเบียบ เพื่อก าหนดหลักเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายทุนสาธารณ-

ประโยชน์ตามวัตถุประสงคท์ี่ก  าหนดไว้ในข้อ 6 

 ข้อ 8 ให้คณะอนุกรรมการทุนสาธารณประโยชน์ เป็นผู้พิจารณาก าหนดการจัดสรรทุนสาธารณ-

ประโยชน์ เพื่อด าเนินการตามวัตถปุระสงค ์โดยพิจารณาเรียงความส าคญัตามล าดบัดงันี้  

        8.1 เพื่อเป็นการสงเคราะห์ อนัเกดิจากภยัพิบัตต่ิางๆ แก่สมาชิกให้ได้รับความช่วยเหลือเป็น 

                       อนัดบัแรก 

        8.2 เพื่อก่อให้เกดิประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกโดยทั่วไป ให้ได้รับเป็นอนัดบัสอง 

        8.3 เพื่อก่อให้เกดิประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยทัว่ไป ให้ได้รับเป็นอนัดบัสาม 

        8.4 เพ่ือก่อให้เกดิประโยชน์แก่สมาชิกเพียงบางส่วน ให้ได้รับเป็นอนัดบัสี่ 

        8.5 กรณีนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 

        8.6 การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ ให้พจิารณาจากทุนสาธารณประโยชน์ที่มีอยู่ 

                       ในขณะนั้นเท่านั้น และเมื่อได้พิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชนแ์ก่หน่วยงานใดไปแล้ว  

                       หน่วยงานนั้นจะไม่มีสทิธขิอทุนอกีในรอบปีนั้น  

 ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการ มีอ านาจอนุมัตจ่ิายเงินทุนสาธารณประโยชนไ์ด้ในวงเงินไม่เกนิคร้ังละ 

5,000 บาท เว้นแต่กรณจี าเป็นเร่งด่วนในการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภยัพิบัตใิห้

ประธานกรรมการ  โดยข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการเงินทุนสาธารณประโยชน์มีอ านาจพจิารณาอนุมัติ

จ่ายได้ไม่เกนิวงเงินสงูสดุของระเบียบ และรายงานต่อคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือทราบ 

 ข้อ 10 ให้ผู้จัดการมีอ านาจอนุมัตจ่ิายทุนสาธารณประโยชน์ที่มีระเบียบและหลักเกณฑก์ าหนดไว้แล้ว

ได้  และรายงานการอนุมัตจ่ิายต่อคณะกรรมการด าเนนิการในการประชุมประจ าเดอืนเพื่อรับทราบ 

 



-3- 

 ข้อ 11 ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เรียกใบส าคญัรับเงนิจากผู้ รับเงนิทุกรายดงันี้  

                   11.1 ถ้า  สอมธ.จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ในฐานะเป็นผู้จัดกจิการอย่างใดอย่างหนึ่งเอง         

                           ต้องมีใบส าคญัรับเงิน หรือหลักฐานการจัดท า หรือจัดซ้ือโดยละเอยีด 

          11.2 ถ้า สอมธ.จ่ายทุนสาธารณประโยชน์สมทบเพื่อการใด ต้องให้ผู้มีอ านาจในการจัดท า      

                          หรือผู้มีอ านาจในการรับเงนินั้น ออกหลักฐานการรับเงินนั้นๆ ให้แก่ สอมธ. โดย 

                          ครบถ้วนและถกูต้อง 

            เมื่อ สอมธ.ได้จ่ายเงินไปแล้วทุกคราว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบในการจ่ายเงินลงลายมือช่ือไว้    

เป็นส าคญัด้วย 

           ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้   

 ก าหนดไว้  ณ  วันที่  28  ธนัวาคม  2548 

     ลงช่ือ               วนัชยั ธนะวงันอ้ย 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ธนะวังน้อย) 

ประธานกรรมการ 


