
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2540 

 

           อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ข้อ 43 (7) และ ข้อ 56 (6)          
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ครั้งที่ 11/2540 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2542      
ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2540 ไว้ดังต่อไปนี้  
           ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 
พ.ศ.2540” 
           ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2542 เป็นต้นไป 
           ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารประโยชน์ พ.ศ.2535 
และยกเลิกประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ระเบียบอ่ืนใด ที่มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่งมีข้อก าหนด
ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
           ข้อ 4. “ทุนสาธารณประโยชน์” หมายถึง  1) เงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  
        ของสหกรณ์ 
                                                             2) เงินบริจาค 
           ข้อ 5. ในระเบียบนี้ 
                   “สหกรณ”์   หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
                   “คณะกรรมการ”   หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
                   “ประธานกรรมการ”  หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
                   “รองประธานกรรมการ”  หมายถึง รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
                   “สมาชิก”   หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
                   “ทุน”    หมายถึง ทุนสาธารณประโยชน์ 
           ข้อ 6. ทุนสาธารณประโยชน์ให้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้  
                   6.1 จ่ายเพ่ือสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวที่ประสบภัยพิบัติ 
                        6.1.1 เปน็ทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย 
                        6.1.2 เปน็การสงเคราะห์สาธารณกุศล อาทิ เช่น ท านุบ ารุงกิจการทางด้านศาสนา 
                                ทนุสงเคราะห์เด็กยากจนและพิการ หรืออ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
                   6.2 จ่ายเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก หรือคู่สมรส 
                   6.3 จ่ายเพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ หรือกิจกรรมอ่ืนๆตามที่คณะกรรมการจะ
เห็นสมควร 
           ข้อ 7. สหกรณ์ได้ก าหนดวงเงินทุนประเภทต่างๆ ไว้ดังนี้ 
                  7.1 ทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย ตามระเบียบว่าด้วยการใช้
ทุนสาธารณประโยชน์ เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย 
                  7.2 ทุนเพ่ือสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก หรือคู่สมรส ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์      
กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เก่ียวกับการศพของสมาชิก หรือคู่สมรส 



                  7.3 วงเงินทุนนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด 
           ข้อ 8. การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ 
 8.1 ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ มีอ านาจอนุมัติเงินทุนประเภทต่างๆ  ยกเว้น    
ข้อ 7.1 และ 7.2 ในวงเงินไม่เกินรายละ 1,000 บาท นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในอ านาจคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 8.2 การจ่ายเงินทุนในข้อ 7.1 , 7.2 ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนแต่ละประเภท 
 

ประกาศ ณ วันที่  1 ธันวาคม  พ.ศ.2540 
 

   ลงชื่อ      สุวิทย์ ผลลาภ 
            (นายสุวิทย์ ผลลาภ) 

                                                                                      ประธานกรรมการ 
  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2540 

แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2542 
 

           อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ข้อ 43 (7) และ ข้อ 56 (6)     
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด  ครั้งที่ 8/2542 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2542 
ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ไว้ดังต่อไปนี้  
           ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2542” 
           ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2542 เป็นต้นไป 
           ข้อ 3. ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้ไว้ในข้อ 5 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุน
สาธารณประโยชน์ พ.ศ.2540 
           “ภัยพิบัติ” หมายความว่า ภัยอันเกิดจากธรรมชาติ ซึ่งไม่มีผู้ใดป้องกันได้ เช่น อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว 
และให้หมายความรวมถึงอัคคีภัยและอุบัติภัยอันมิได้เกิดจากการกระท าความผิด หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ของสมาชิกผู้ได้รับความเสียหาย 
           ข้อ 4. ให้ยกความในข้อ 6 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ก รมปศุสัตว์จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุน
สาธารณประโยชน์ พ.ศ.2540 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
            “ข้อ 6. ทุนสาธารณประโยชน์ให้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้  
   6.1 เพ่ือเป็นทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ 
   6.2 เพ่ือเป็นทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก หรือคู่สมรส 
   6.3 เพ่ือเป็นทุนการพัฒนาและส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ หรือกิจกรรมอ่ืนๆตามที่คณะกรรมการ     
จะเห็นสมควร 
   6.4 เพ่ือเป็นทุนสาธารณกุศล เช่น ท านุบ ารุงกิจการทางด้านศาสนา ทุนสงเคราะห์เด็กยากจน
และพิการ หรืออ่ืนๆตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร” 
           ข้อ 5. ให้ยกเลิกความในข้อ 7 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
            “ข้อ 7. สหกรณ์ได้ก าหนดทุนประเภทต่างๆไว้ดังนี้ 
  7.1 ทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบว่าด้วยการใช้ทุน
สาธารณประโยชน์ เพ่ือสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ 
  7.2 ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก หรือคู่สมรส ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เก่ียวกับการศพของสมาชิก หรือคู่สมรส 
  7.3 วงเงินทุนนอกเหนือจากที่ระบุไว้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด” 
 

ประกาศ ณ วันที่  26  กรกฎาคม พ.ศ.2542 
 

   ลงชื่อ      สุวิทย์ ผลลาภ 
            (นายสุวิทย์ ผลลาภ) 

                                                                                      ประธานกรรมการ 
  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
 



ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2540 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 
 

           อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ข้อ 61(8) และข้อ 89(9)       
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 18 ครั้งที่ 6/2549 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2549 ได้มีมติก าหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2549 
ดังต่อไปนี้ 
           ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549” 
           ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2549 เป็นต้นไป 
           ข้อ 3. ให้ยกเลิกความในข้อ 8 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ 
พ.ศ.2540 และใช้ความต่อไปนี้แทน  
            “ข้อ 8. การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ 
                             8.1 ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ มีอ านาจอนุมัติเงินทุนประเภทต่างๆ
ยกเว้นข้อ 7.1 และ 7.2 ในวงเงินไม่เกินรายละ 5,000 บาท นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในอ านาจคณะกรรมการเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติ 
         8.2 การจ่ายเงินทุนในข้อ 7.1 , 7.2 ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนแต่ละประเภท” 

 

                                                                   ก าหนดไว้ ณ วันที่  3  กรกฎาคม  พ.ศ.2549 
 

 ลงชื่อ     ฉวีวรรณ เลียววิจักขณ์ 
                                                                                (นางสาวฉวีวรรณ เลยีววิจักขณ์)  
                                                                                        ประธานกรรมการ 
                                                                             สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


