ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขกาญจนบุรี จากัด
ว่ าด้ วย ทุนส่ งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิ ก
พ.ศ. 2558
---------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้อ 2 (14) และข้อ 107 (11)
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 20 ในการประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ได้กาหนดระเบียบ
ว่าด้วย ทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาญจนบุรี จากัด ว่าด้วย
ทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2558"
ข้อ 2. ระเบียบนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาญจนบุรี จากัด ว่าด้วยทุนส่ งเสริ ม
การศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2550 และว่าด้วยทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2552
และบรรดาระเบียบประกาศคาสั่งมติหรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. “ทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก” หมายถึง
(1) เงินซึ่ งที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จดั สรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ของสหกรณ์
(2) เงินซึ่งมีผซู้ ่ ึงอุทิศให้หรื อบริ จาค
ข้อ 5. ทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิกในปี หนึ่ง ๆ จาแนกการให้ทุน ดังนี้
(1) ชั้นประถมศึกษา (ป.1- ป.6)
ทุนละ 2,000.- บาท
(2) ชั้นมัธยมศึกษา (ม.1- ม.6)
ทุนละ 2,000.- บาท
(3) ชั้นประกาศนียบัตร (ปวช.-ปวส.)
ทุนละ 2,000.- บาท
(4) ชั้นอุดมศึกษา
ทุนละ 2,000.- บาท
จานวนทุนการศึกษาและมูลค่าของทุนการศึกษาในปี หนึ่ ง ๆ ขึ้นอยูก่ บั ผลการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ในปี
นั้นตามที่คณะกรรมการดาเนิ นการเห็นสมควร
ข้อ 6. คุณสมบัติของบุตรสมาชิกผูข้ อรับทุน มีดงั นี้
(1) เป็ นบุตรสมาชิก แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
(2) มีความประพฤติเรี ยบร้อย
(3) กาลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันศึกษาของทางราชการ หรื อสถาบันการศึกษาของเอกชนที่
ทางราชการรับรอง
(4) ต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับทุนการศึกษาอื่นใดในปี ที่ยนื่ คาขอรับทุนจากสหกรณ์
(5) สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนได้ไม่เกิน 2 ทุน ถ้าบิดา มารดา ต่างเป็ นสมาชิกให้ได้รับ
ทุนไม่เกิน 2 ทุน
(6) ผูข้ อรับทุนต้องเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ฯ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี

ข้อ 7. ผูจ้ ะรับทุนต้องยืน่ หลักฐาน ดังนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิก
(2) สลิปเงินเดือนของบิดา มารดา (รายได้ครอบครัวไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน)
(3) สาเนาทะเบียนบ้านของบุตรสมาชิกที่ได้รับทุน หรื อเอกสารของทางราชการเพื่อรับรอง
การเป็ นบุตรของสมาชิก อย่างหนึ่งอย่างใด
ข้อ 8. คณะกรรมการดาเนินการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาให้ทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิกตามระเบียบนี้
ข้อ 9. ในการพิจารณาให้ทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิ กนั้น ให้คณะกรรมการดาเนิ นการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ให้แก่บุตรของสมาชิกซึ่ งบิดา มารดาเป็ นผูม้ ีรายได้นอ้ ย
“ผูม้ ีรายได้นอ้ ย” หมายความถึง สมาชิกที่มีเงินได้ครอบครัวรายเดือนไม่เกินเดือนละ
25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
หากบิดาหรื อมารดาของผูร้ ับต่างเป็ นสมาชิกก็ให้ถือเงินได้รายเดือน ของบิดาหรื อ
มารดาที่มีรายได้สูงเป็ นหลัก
(2) กรณี ที่ตอ้ งมีการพิจารณาคัดเลือก ให้จ่ายแก่ผทู ้ ี่บิดาหรื อมารดาได้รับเงินได้รายเดือน
ต่าสุ ดก่อน หรื อหากปรากฏว่าบิดาหรื อมารดาได้รับเงินได้รายเดือนเท่ากัน ให้จ่ายแก่ผู ้
ที่บิดาหรื อมารดามีบุตรในระหว่างการศึกษามากที่สุดก่อน
หากบิดาหรื อมารดามีรายได้เท่ากันและมีจานวนบุตรอยูใ่ นระหว่างการศึกษาเท่ากันให้แบ่งเงินทุน
ส่ งเสริ มการศึกษาบุตรของสมาชิกจานวนนั้นให้จ่ายคนละส่ วนเท่า ๆ กัน
ข้อ 10. บุตรสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5. ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตร
สมาชิกนั้น ให้ยนื่ หนังสื อขอรับทุนตามแบบที่สหกรณ์ได้กาหนดไว้ ต่อคณะกรรมการดาเนิ นการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามประกาศ
ข้อ 11. เมื่อคณะกรรมการดาเนินการ ได้พิจารณาและอนุมตั ิให้จ่ายเงินทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตร
สมาชิกแล้วให้บิดาหรื อมารดานาบุตรไปรับทุนตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งสหกรณ์จะแจ้งให้ทราบ
ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
(นางนงรัก คูหากาญจน์)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาญจนบุรี จากัด

