ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด
ว่ าด้ วยทุนส่ งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.๒๕๕๕
---------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด
ข้อ ๗๕ (๘) และข้อ ๑๐๑(๑๐) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ ๓ ๕ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มีมติให้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ว่าด้วยทุนส่งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก
พ.ศ.๒๕๕๕ ดังต่อไปนี้.ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรี ยกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด
ว่าด้วยทุนส่งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.๒๕๕๕"
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ ๓. ให้ยกเลิก "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด ว่าด้วย
ทุนส่งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๓" และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔. ในระเบียบนี้
"สหกรณ์" หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด
"สมาชิก" หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด
"บุตร" หมายถึง บุตรชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกแต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
และบุตรนั้นต้องมีอายุไม่เกินยีส่ ิบห้าปี บริ บูรณ์
"ประธานกรรมการ" หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา จากัด
"คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด
ข้อ ๕. ทุนส่งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิกในปี หนึ่ง ๆ จาแนกการให้ทุนดังต่อไปนี้
๕.๑ ทุนระดับประถมศึกษาสาหรับบุตรของสมาชิกที่กาลังศึกษาในชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ ๑ ในปี ที่ขอรับทุน โดยมีอายุไม่เกิน ๘ ปี บริ บูรณ์
๕.๒
ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาหรับบุตรของสมาชิกที่กาลังศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ในปี ที่ขอรับทุน โดยมีอายุไม่เกิน ๑๕ ปี บริ บูรณ์
๕.๓
ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาหรับบุตรของสมาชิกที่กาลังศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ ๔ หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ ๑(ปวช.) ในปี ที่ขอรับทุนโดยมีอายุไม่เกิน ๑๘ปี บริ บูรณ์
๕.๔ ทุนระดับอุดมศึกษาสาหรับบุตรของสมาชิกที่กาลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้น
ปี ที่ ๑ โดยมีอายุไม่เกิน ๒๑ ปี บริ บูรณ์ ในปี ที่ขอรับทุน

/๕.๕ทุนนักเรี ยน...

- ๒๕.๕ ทุนนักเรี ยนทหาร และนักเรี ยนพลตารวจ
๕.๕.๑ สาหรับบุตรของสมาชิกที่กาลังศึกษาในชั้นปี ที่ ๑ ของโรงเรี ยน
เตรี ยมทหาร
๕.๕.๒ สาหรับบุตรของสมาชิกที่กาลังศึกษาในชั้นปี ที่ ๑ ของโรงเรี ยน
นายสิบทหารบก หรื อโรงเรี ยนจ่าทหารเรื อ หรื อโรงเรี ยนจ่าอากาศ หรื อโรงเรี ยนนายสิบแผนที่ หรื อ
โรงเรี ยนช่างฝี มือทหาร หรื อโรงเรี ยนพลตารวจ
ข้อ ๖. จานวนทุนส่งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิกแต่ละปี นั้น ขึ้นอยูก่ บั ผลการจัดสรรกาไร
สุทธิในปี นั้น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ข้อ ๗. ทุนส่งเสริ มการศึกษาแต่ละประเภทเป็ นทุนที่ให้แก่ผรู ้ ับทุนเพียงปี เดียว ในแต่ละ
ประเภทของทุน ผูร้ ับทุนการศึกษาประเภทหนึ่งประเภทใดไปแล้ว จะขอรับทุนประเภทเดียวกันนั้นในปี
ต่อไปอีกไม่ได้ แต่มีสิทธิ์ขอรับทุนประเภทอื่นต่อไปในปี ที่ตนเข้ารับการศึกษาอีกได้
ข้อ ๘. คุณสมบัติของผูร้ ับทุนมีดงั นี้
๘.๑ เป็ นบุตรของสมาชิก แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
๘.๒ กาลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันการศึกษาของทางราชการ หรื อสถาบันการศึกษา
ของเอกชนที่ทางราชการรับรอง
๘.๓ ผลการศึกษาต้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยเทอมปลายของปี การศึกษาที่ผา่ นมาดังนี้
๘
.๓.๑ ทุนระดับประถมศึกษา ไม่ตอ้ งแจ้งผลการศึกษา
๘.๓.๒ ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๗
ขึ้นไป
๘.๓.๓ ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๕ ขึ้นไป
๘.๓.๔ ทุนระดับอุดมศึกษา ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๐ ขึ้นไป
๘.๓.๕ ทุนนักเรี ยนทหารและนักเรี ยนพลตารวจ ไม่ตอ้ งแจ้งผลการศึกษา
๘.๔ มีความประพฤติเรี ยบร้อย
๘.๕ เป็ นบุตรของสมาชิกที่เป็ นสมาชิกโดยต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ากว่า ๖ เดือน
ข้อ ๙. ให้ผปู ้ ระสงค์ขอรับทุนส่งเสริ มการศึกษายืน่ ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
พร้อมหลักฐานประกอบการขอรับทุนต่อสหกรณ์ ดังนี้คือ
๙.๑ สาเนาบัตรประจาตัว ของผูป้ ระสงค์ขอรับทุน
๙.๒ สาเนาทะเบียนบ้าน (บิดา มารดา และบุตรทุกคน)
๙.๓ หลักฐานใบจ่ายเงินเดือนฉบับปั จจุบนั ของสมาชิก ผูป้ ระสงค์ขอรับทุน

/๙.๔ เอกสารรับรอง...

-๒๙.๔

เอกสารรับรองจากสถาบันการศึกษา
๙.๔.๑ ทุนระดับประถมศึกษา (ชั้น ป.๑)
- หนังสือรับรองที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยูช่ ้ นั ประถมศึกษาปี ที่ ๑
๙.๔.๒ ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้น ม.๑ ) ในปี ที่ขอรับทุน
- สาเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษาของชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖
หรื อสมุดรายงานประจาตัวนักเรี ยนฉบับจริ งพร้อมสาเนา
๙.๔.๓ ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.๔ หรื อ ปวช. ชั้นปี ที่๑)
ในปี ที่ขอรับทุน
- สาเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
หรื อสมุดรายงานประจาตัวนักเรี ยนฉบับจริ งพร้อมสาเนา
- หนังสือรับรองที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔
หรื อ ปวช. ปี ที่ ๑
๙.๔.๔ ทุนระดับอุดมศึกษา (ระดับอุดมศึกษาชั้นปี ที่ ๑ ) ในปี ที่ขอรับทุน
- สาเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
หรื อสาเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรื อสมุด
รายงานประจาตัวนักเรี ยนฉบับจริ งพร้อมสาเนา
- หนังสือรับรองที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยูใ่ นระดับอุดมศึกษาชั้น๑ปี ที่
๙.๔.๕ ทุนนักเรี ยนทหารและนักเรี ยนพลตารวจ (ศึกษาอยูช่ ้ นั ปี ที่ ๑) ในปี
ที่ขอรับทุน
- หนังสือรับรองที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยนเตรี ยมทหาร
ชั้นปี ที่ ๑
- หนังสือรับรองที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นปี ที๑่ ของโรงเรี ยน
นายสิบทหารบก หรื อโรงเรี ยนจ่าทหารเรื อ หรื อโรงเรี ยนจ่าอากาศ หรื อโรงเรี ยนนายสิบแผนที่ หรื อ
โรงเรี ยนช่างฝี มือทหาร หรื อโรงเรี ยนพลตารวจ
ข้อ ๑๐. คณะกรรมการดาเนินการ จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือกผูท้ ี่ได้รับทุนส่งเสริ มการศึกษา
บุตรสมาชิกตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๑. การคัดเลือกให้ทุนการศึกษา คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะพิจารณาให้
สมาชิกผูท้ ี่ยนื่ ใบสมัครที่มีรายได้นอ้ ยที่สุด ให้ได้รับการพิจารณาก่อน
ข้อ ๑๒. สมาชิกผูซ้ ่ ึงมีบุตรมีคุณสมบัติตามข้อ ๕. และ ข้อ ๘. ที่มีความประสงค์จะขอรับทุน
ส่งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิกนั้น ให้ยนื่ หนังสือขอรับทุนตามแบบที่สหกรณ์กาหนดต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามประกาศ
/ข้อ ๑๒.สมาชิก...

-๓-

ข้อ ๑๓. เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้พจิ ารณาหนังสือขอรับทุน และอนุมตั ิให้จา่ ยเงิน
ทุนส่งเสริ มการศึกษาแล้ว ให้บิดาหรื อมารดานาบุตรที่ได้รับทุนนี้ไปรับเงิน หรื อโอนเข้าบัญชีธนาคารบิดา
หรื อมารดา หรื อมอบอานาจให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดมารับแทน ตามวัน เวลาและสถานที่ซ่ ึงจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ข้อ ๑๔. ผูข้ อรับทุนส่งเสริ มการศึกษาทุกประเภทย่อมหมดสิทธิ์ ด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
๑๔.๑ ตาย
๑๔.๒ ออกจากสถานศึกษาไม่วา่ กรณี ใด ๆ
๑๔.๓ สละสิทธิ์โดยมีหนังสือเป็ นหลักฐานจากผูป้ กครอง
๑๔.๔ ประพฤติเสื่อมเสียไม่สมควรแก่วยั หรื อสภาพของนักเรี ยน
๑๔.๕ ไม่มารับทุนการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
ข้อ ๑๕. ให้ผจู ้ ดั การ เป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ

วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕

พลเอก
(ดุลกฤต รักษ์เผ่า)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด

