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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 

ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์และทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
พ.ศ. 2554 

   
 
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด  
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์และทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน  
  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับ ข้อ 57 (8) และข้อ 79 (7) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ชุดที่ 36 ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 
มิถุนายน พ.ศ. 2554 จึงก าหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์และทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
สมาชิก พ.ศ. 2554 ไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วย
การใช้ทุนสาธารณประโยชน์และทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2554” 

  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
  (1 ) ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ข้ าราชกรฝ่ ายรัฐส ภา จ ากัด  ว่าด้ วยการใช้ทุน
สาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2546 
  (2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุน
สาธารณประโยชน์เพ่ือสงเคราะห์งานศพของสมาชิกหรือคู่สมรส บิดาหรือมารดาของสมาชิก พ.ศ. 2548 (3) 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากั ด ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  
พ.ศ. 2546 

บรรดาระเบียบ ประกาศ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
จ ากัด ซึ่งมีอยู่ก่อนวันบังคับใช้ระเบียบนี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ”์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
  “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
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  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
  “ประธานกรรมการ” หมายความว่ า  ประธานกรรมการด าเนิ นการสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
  “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ 
ฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
  “ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
  “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการใช้ทุน
สาธารณประโยชน์ ที่ประธานกรรมการแต่งตั้ง 
  “ทุนสาธารณประโยชน์” หมายความว่า เงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรจากก าไร
สุทธิประจ าปีของสหกรณ์หรือเงินซึ่งมีผู้บริจาคให้เพ่ือใช้จ่ายตามระเบียบนี้ 
  “คู่สมรส” หมายความว่า สามีหรือภรรยาของสมาชิกที่ชอบด้วยกฎหมาย 
  “บุตร” หมายความว่า บุตรของสมาชิกที่ชอบด้วยกฎหมายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ 
ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 
  “ผู้รับโอนประโยชน์” หมายความว่า บุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนาการตั้ง
ผู้รับโอนประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
  “ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์” หมายความว่า สมาชิก ผู้รับโอนประโยชน์ คู่สมรส บุตร 
บิดา มารดา ทายาทตามกฎหมายของสมาชิก หรือผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ 
  “สาธารณภัย” หมายความว่า ภัยที่เกิดจากธรณีพิบัติภัย อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 
  “อุบัติเหตุ” หมายความว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและท าให้เกิดผลที่มิได้เจตนา
หรือมุ่งหวัง จนท าให้บาดเจ็บต้องเข้ารับการรักษาตัวติดต่อกันในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ไม่น้อยกว่า
สามวัน 

  ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

   
 
  ข้อ 6 ทุนสาธารณประโยชน์ให้จ่ายในกรณี ดังนี้ 
  (1) การสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพของสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดาหรือมารดาของสมาชกิ 
  (2) การสงเคราะห์เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของสมาชิกเนื่องจากประสบอุบัติเหตุในขณะ
ปฏิบัติหน้าที่ 
  (3) การสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบสาธารณภัย 
  (4) การส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
  (5) การสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิก 
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  (6) การสงเคราะห์เพ่ือการศึกษา สาธารณประโยชน์ และการกุศล กรณีใด ๆ ที่เป็นการ
นอกเหนือจาก (1) – (5)  

  ข้อ 7 ผู้มีสิทธิขอรับทุนตามระเบียบนี้ ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันตั้งแต่หกเดือนขึ้นไป 
  การนับระยะเวลาการเป็นสมาชิก ให้นับตั้งแต่วันที่เป็นสมาชิกครั้งหลังสุดจนถึงวันถึง 
แก่กรรม หรือวันประสบภัย หรือวันยื่นค าขอรับทุนสาธารณประโยชน์ แล้วแต่กรณี 

  ข้อ 8 วงเงินการอนุมัติจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ จ านวนเงินทุนสาธารณประโยชน์ที่จะ
อนุมัติจ่ายให้แก่สมาชิกที่ยื่นขอนั้น ให้เป็นไปตามหลักการสงเคราะห์ที่ก าหนดไว้ในแต่ละกรณี 

  ข้อ 9 สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดจ่ายหรือลดจ านวนเงินลงน้อยกว่าหลัก เกณฑ์ที่
ก าหนดไว้หากปรากฏว่าเงินทุนสาธารณประโยชน์ซึ่งที่ประชุมใหญ่จัดสรรไว้ตามความในข้อบังคับของ
สหกรณ์หมดลงหรือมีจ านวนน้อยกว่าหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งสมาชิกนั้นพึงมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์หรือ
สนับสนุน 
  กรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าสถานะทางการเงินของสหกรณ์ไม่เอ้ืออ านวยที่จะด าเนินการ
ตามระเบียบนี้ได้ ก็ให้สามารถงดการจ่ายเงินเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะผ่านพ้นไป โดยมติ  
เอกฉันท์ของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
 
 

หมวด 2 
การสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพของสมาชิก คูส่มรส บุตร บิดา หรือมารดาของสมาชิก 

   
 
  ข้อ 10 สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรมไม่ว่ากรณีใดในขณะที่เป็นสมาชิกอยู่ในสหกรณ์ ให้มีสิทธิ
ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  (1 ) กรณี เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ นี้ ติ ด ต่ อกั นตั้ งแต่  6  เดื อนขึ้ น ไปแต่ ไม่ ถึ ง  5  ปี  
ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพ 8,000 บาท 
  (2) กรณีเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ติดต่อกันตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปี ให้ได้รับเงิน
สงเคราะห์เก่ียวกับการจัดการศพ 10,000 บาท 
  (3 ) กรณี เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ นี้ ติ ด ต่ อกั นตั้ งแต่  10  ปี ขึ้ น ไปแต่ ไม่ ถึ ง  2 0  ปี  
ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพ 15,000 บาท 
  (4 ) กรณี เป็ นสมาชิ ก สหกรณ์ นี้ ติ ด ต่ อกั นตั้ งแต่  20  ปี ขึ้ น ไปแต่ ไม่ ถึ ง  3 0  ปี  
ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพ 20,000 บาท 

  (5) กรณีเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ติดต่อกันตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไปให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับ
การจัดการศพ 30,000 บาท 

  ข้อ 11 คู่สมรส บุตร บิดาหรือมารดาของสมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรม ให้สมาชิกผู้นั้นมีสิทธิ
ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพ ศพละ 3,000 บาท 
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  ข้อ 12 สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เก่ียวกับการจัดการศพให้แก่บุคคล ดังนี้ 
  (1) ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรมให้จ่ายเงินแก่ผู้ที่มีรายชื่อระบุให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ตาม
หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ถ้าไม่มีหนังสือระบุผู้รับโอนประโยชน์ให้จ่ายเงินแก่คู่สมรส บุตร บิดา หรือ
มารดา หรือทายาทตามกฎหมาย เป็นผู้รับตามล าดับ 
  (2) ในกรณีคู่สมรส บุตร บิดาหรือมารดาของสมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรม ให้จ่ายแก่สมาชิก 
เป็นผู้รับ 

ในกรณีผู้ถึงแก่กรรมเป็นบิดาหรือมารดาของสมาชิกหลายคน ให้จ่ายเงินสงเคราะห์
เกี่ยวกับการจัดการศพแก่สมาชิกเพียงคนเดียว 

ในกรณีผู้ถึงแก่กรรมเป็นบุตรของสมาชิกหลายคน ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการ
จัดการศพแก่สมาชิกเพียงคนเดียว 

  ข้อ 13 เมื่อสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา หรือมารดาของสมาชิกถึงแก่กรรมให้ผู้มีสิทธิ 
รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพ ยื่นค าขอรับเงินสงเคราะห์ต่อผู้จัดการ พร้อมทั้งหลักฐานเอกสาร
ส าเนาใบมรณบัตรและส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือขอรับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพ ภายในก าหนด
เก้าสิบวันนับแต่วันถึงแก่กรรมหากไม่ได้ยื่นค าขอภายในก าหนดให้ถือว่าไม่ประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์ 

  ข้อ 14 ให้ประธานกรรมการพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้ 
 
 

หมวด 3 
การสงเคราะห์เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของสมาชิก 

เนื่องจากประสบอุบัติเหตใุนขณะปฏิบัติหน้าที่ 
   

 
  ข้อ 15 สมาชิกผู้ใดประสบอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหน้าที่ ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของสมาชิก ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  (1) กรณีเป็นสมาชิกให้ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 5,000 บาท 
  (2) กรณี เป็นสมาชิกและเป็นผู้กู้สามัญหรือผู้กู้พิ เศษให้ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล  
ไม่เกิน 10,000 บาท 

ให้สมาชิกท่ีประสบอุบัติเหตุในสถานที่ท างานถือว่าประสบอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหน้าที่ 

  ข้อ 16 ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์หรือผู้บังคับบัญชาของสมาชิกผู้นั้น ยื่นค าขอรับเงิน
สงเคราะห์ต่อผู้จัดการ พร้อมทั้งหลักฐานเอกสารใบรับรองแพทย์ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนา
บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส าเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานอ่ืนใดที่จ าเป็น เพ่ือขอรับเงินสงเคราะห์
เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของสมาชิก ภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุ หากไม่ได้ยื่น  
ค าขอภายในก าหนดให้ถือว่าไม่ประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์ 
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หมวด 4 

การสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบสาธารณภัย 
   

 
  ข้อ 17 สมาชิกผู้ใดประสบสาธารณภัย ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ไม่เกิน 5,000 บาท  
  สมาชิกท่ีมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ 
  (1) สมาชิกท่ีมีชื่อในทะเบียนบ้านที่ประสบสาธารณภัย 
  (2) สมาชิกท่ีมีที่พักอาศัยประสบสาธารณภัย 
  ในกรณีสมาชิกผู้มีสิทธิมีมากกว่าหนึ่งคน ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพียงคนเดียว 

  ข้อ 18 ให้สมาชิกที่ประสบสาธารณภัยยื่นค าขอรับเงินสงเคราะห์ต่อผู้จัดการ พร้อมทั้ง
หลักฐานเอกสารส าเนาทะเบียนบ้านที่เขตหรืออ าเภอรับรอง หนังสือรับรองการประสบสาธารณภัยของ  
ส่วนราชการและรูปถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความเสียหายของที่อยู่อาศัยที่ ประสบสาธารณภัยไม่น้อยกว่า  
4 ภาพ เพ่ือขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบสาธารณภัย ภายในก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
ประสบสาธารณภัย หากไม่ได้ยื่นค าขอภายในก าหนดให้ถือว่าไม่ประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์ 
 
 

หมวด 5 
การส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 

   
   
  ข้อ 19 เงินส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกในปีหนึ่ง ๆ ให้แบ่งเป็นทุนไม่เกิน 50 ทุน ๆ ละ 
2,000 บาท เว้นแต่คณะกรรมการจะได้ก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

  ข้อ 20 คุณสมบัติของสมาชิกและบุตรผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร มีดังนี้ 
  (1) เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 
  (2) ผู้รับทุนต้องศึกษาอยู่ในระดับไม่ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษา แต่ไม่สูงกว่าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 
  (3) ผู้รับทุนต้องมีอายุไม่เกินยี่สิบสามปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัครทุน 
  (4) มีความประพฤติเรียบร้อย 
  (5) ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอ่ืนใดในปีที่ยื่นค าขอรับทุน 
  (6) สมาชิกได้รับเงินเดือน ไม่เกินเดือนละ 25,000 บาท 

  ข้อ 21 สมาชิกที่มีบุตรที่มีคุณสมบัติตามข้อ 20 (1) – (5) และมีความประสงค์จะขอ 
รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ให้ยื่นค าขอรับทุนต่อผู้จัดการพร้อมส าเนาหลักฐานที่แสดงความเป็นบุตรและ
ส าเนาเอกสารหลักฐานการศึกษา ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามประกาศ 
  สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนได้เพียง 1 ทุน ถ้าบิดาและมารดาของผู้รับทุนต่างเป็น
สมาชิกก็ให้ได้รับทุนเพียง 1 ทุน 
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  ข้อ 22 ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาโดยค านึงถึงระยะเวลาในการเป็นสมาชิก ภาระ
หนี้สินที่มีต่อสหกรณ ์จ านวนบุตรที่อยู่ในความดูแล ผลการศึกษา ประวัติการได้รับทุนของผู้ขอรับทุน 
  ค าวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการถือเป็นที่สุด 

  ข้อ 23 เมื่อคณะกรรมการอนุมัติทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกแล้วให้สมาชิกน าบุตรที่
ได้รับทุนนี้ไปรับเงินตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งจะแจ้งให้ทราบ 
 
 

หมวด 6 
การสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิก 

   
 

  ข้อ 24 การสนับสนุนการกีฬาในปีหนึ่ง ๆ มีจ านวนไม่เกิน 80,000 บาท ทั้งนี้ โดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมใหญ่โดยจัดสรรในจ านวนที่เท่า ๆ กันในการจัดการแข่งขันกีฬาของทั้งส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

  ข้อ 25 ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ยื่นค าขอรับเงิน
สงเคราะห์ต่อผู้จัดการ พร้อมทั้งหลักฐานเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการในการ
จัดการแข่งขันกีฬาและเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือขอรับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการกีฬา 

  ข้อ 26 การสนับสนุนเกี่ยวกับกิจกรรมอ่ืนของสมาชิกในปีหนึ่ง ๆ มีจ านวนไม่เกิน 
20,000 บาท ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ 

  ข้อ 27 ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดกิจกรรมให้สมาชิกตามความเหมาะสม 
 
 

หมวด 7 
การสงเคราะห์เพ่ือการศึกษา สาธารณประโยชน์ และการกุศล 

   
 

  ข้อ 28 การสงเคราะห์เพ่ือการศึกษา สาธารณประโยชน์ และการกุศลกรณีใด ๆ ที่เป็น
การนอกเหนือจาก ข้อ 6 (1) – (5) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ภายในวงเงินไม่เกิน 7,000 บาท ต่อเรื่อง 

  ข้อ 29 ให้ผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ เพ่ือการศึกษา สาธารณประโยชน์ และการกุศล  
ยื่นค าขอรับเงินสงเคราะห์ต่อผู้จัดการ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง และถ้าเป็น
อาคารหรือสถานที่ให้แสดงรูปแบบและรายการให้ชัดเจน เพ่ือขอรับเงินสงเคราะห์ 
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หมวด 8 
การพิจารณาจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ 

   

  ข้อ 30 ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจ่ายเงินทุน
สาธารณประโยชน์ ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการหนึ่งคนซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ และอนุกรรมการอีก 
สี่คนซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการหนึ่งคนและสมาชิกอีกสามคน โดยให้มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาการจ่าย
เงินทุนสาธารณประโยชน์ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ตามหลักการสงเคราะห์ที่ก าหนดไว้ในแต่ละกรณี เว้นแต่
กรณีตามหมวด 2 
  ให้อนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากสมาชิกคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
  ให้คณะอนุกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละหนึ่งปี แต่ไม่เกินระยะเวลาที่
เหลืออยู่ของคณะกรรมการชุดที่แต่งตั้ง 

  ข้อ 31 เมื่อผู้จัดการได้รับค าขอใช้ทุนสาธารณประโยชน์แล้ว ให้เสนอต่อคณะอนุกรรมการ 
ที่ได้รับมอบหมาย ภายในเจ็ดวัน 
  ให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็น
เกี่ยวกับการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ได้รับ
มอบหมายและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป 
  หากมีความจ าเป็นให้คณะอนุกรรมการขอขยายเวลาด าเนินการต่อประธานกรรมการได้
อีกสิบห้าวัน 

  ข้อ 32 การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ ให้พิจารณาจากวงเงินทุนสาธารณประโยชน์ 
ทีม่ีอยู่ในขณะนั้น 
  มติของคณะกรรมการในการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง  
ในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
  มติของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

  ข้อ 33 จ านวนเงินทุนสาธารณประโยชน์ที่จะจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ต้อง 
ไม่เกินจ านวนตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นพิเศษ คณะกรรมการจะ
อนุมัติเกินกว่าจ านวนดังกล่าวก็ได้ โดยมติเอกฉันท์ของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

  ข้อ 34 ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ทุกประเภทจัดให้ผู้รับเงินทุน
สาธารณประโยชน์หรือทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ท าหลักฐานการรับเงินให้แก่สหกรณ์ทุกราย และ
ให้เสนอคณะกรรมการทราบในการประชุมคราวถัดไป 

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554 
 
 

(นายสุวิจักขณ์  นาควัชระชัย) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 


