4.8 ระเบียบสวัสดิการเพือการศึกษาของบุตรสมาชิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพือการศึกษาของบุตรสมาชิ ก พ.ศ. 2563
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 43 ครังที 18 เมือวันที 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 มีมติให้
กําหนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพือ
การศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพือการศึกษา
ของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2560
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“บุตร”
หมายความว่า บุตรทีชอบด้วยกฎหมาย และหมายความรวมถึง
บุตรบุญธรรมด้วย
ข้อ 5 สวัสดิการเพือการศึกษาของบุตรสมาชิก ให้ใช้จากเงิน ดังนี
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) ทุนสวัสดิการสมาชิก
(3) เงินบริจาค
หมวดที 1
บททัวไป
ข้อ 6 สวัสดิการเพือการศึกษาของบุตรสมาชิกมี 3 ประเภท คือ
(1) ทุนส่งเสริมการศึกษา
(2) ทุนเรียนดี
(3) ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพเิ ศษ
ข้อ 7 สมาชิกผู้มสี ทิ ธิขอรับสวัสดิการเพือการศึกษาของบุตรสมาชิก ต้องเป็ นสมาชิกมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 8 บุ ตรสมาชิกทีขอรับสวัสดิการต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์
ยกเว้นการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ทีมีหลักสูตรเกินกว่า 4 ปี ให้ขอรับสวัสดิการได้ไม่เกินอายุ
27 ปี บริบรู ณ์
หมวดที 2
ทุนส่งเสริ มการศึกษา
ข้อ 9 ทุนส่งเสริมการศึกษาเป็ นทุนทีจัดให้แก่บุตรสมาชิก เพือช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก
โดยในแต่ละปีสมาชิกคนหนึง ๆ มีสทิ ธิยืนคําขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาสําหรับบุตรของตนได้เพียง 1 ทุน
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กรณีทสมาชิ
ี
กและคู่สมรสเป็ นสมาชิกสหกรณ์ และมีบุตรมากกว่า 1 คน มีสทิ ธิยืน
คําขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาสําหรับบุตรของตนได้ไม่เกิน 2 ทุน
ข้อ 10 การกําหนดจํานวนเงินและจํานวนทุนส่งเสริมการศึกษาในแต่ละระดับชันการศึกษา
ให้เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์ ทังนี จํานวนเงินของทุนหนึง ๆ ต้องไม่เกิน 600 บาท
หมวดที 3
ทุนเรียนดี
ข้อ 11 ทุนเรียนดีเป็ นทุนทีจัดให้แก่บุตรของสมาชิกทีมีผลการเรียนดี ดังนี
(1) ทุนทีให้ระหว่างการศึกษา
1) ระดับประถมศึกษา
2) ระดับมัธยมศึกษา
3) ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า
4) ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
(2) ทุนทีให้เมือสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม)
ข้อ 12 ในแต่ละปีสมาชิกคนหนึง ๆ มีสทิ ธิยืนคําขอรับทุนเรียนดีสาํ หรับบุตรของตนได้เพียง
1 ทุน
กรณีทสมาชิ
ี
กและคู่สมรสเป็ นสมาชิกสหกรณ์ และมีบุตรมากกว่า 1 คน มีสทิ ธิยืน
คําขอรับทุนเรียนดีสาํ หรับบุตรของตนได้ไม่เกิน 2 ทุน
บุตรสมาชิกทีได้รบั ทุนเรียนดีจะไม่มสี ทิ ธิได้รบั ทุนส่งเสริมการศึกษา
ข้อ 13 วิธกี ารพิจารณาผลการศึกษา จํานวนเงินและจํานวนทุนเรียนดีในแต่ละระดับชัน
ให้เ ป็ น ไปตามความเหมาะสมของระดับ ชันการศึก ษา ทังนี ไม่เ กิน 3,500 บาท โดยให้เ ป็ น ไปตาม
ประกาศสหกรณ์
ข้อ 14 บุตรสมาชิกทีได้รบั ทุนส่งเสริมการศึกษาหรือทุนเรียนดีแล้ว เมือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) มีสทิ ธิขอรับทุนสวัสดิการเพือการศึกษาของบุตรสมาชิกเพิม ดังนี
(1) เกียรตินิยมอันดับ 1 ได้รบั ทุนเพิมอีก 2,500 บาท
(2) เกียรตินิยมอันดับ 2 ได้รบั ทุนเพิมอีก 1,000 บาท
หมวดที 4
ทุนส่งเสริ มการศึกษากรณี พิเศษ
ข้อ 15 ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพเิ ศษเป็ นทุนทีจัดให้บุตรสมาชิกทีศึกษาในโรงเรียน
สอนคนพิการ หรือเป็ นเด็กทีต้องได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษในสถานศึกษา ทังนี โรงเรียนและสถานศึกษา
ดังกล่าวต้องได้รบั การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 16 การกําหนดจํานวนเงินและจํานวนทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพเิ ศษให้เป็ นไปตาม
ประกาศสหกรณ์ ทังนี จํานวนเงินของทุนหนึง ๆ ต้องไม่เกิน 3,500 บาท
ข้อ 17 ในแต่ละปี สมาชิกคนหนึ ง ๆ มีสทิ ธิยืนคําขอรับทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ
สําหรับบุตรของตนได้ตามจํานวนบุตรทีมีสทิ ธิได้รบั ทุนนี

133

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด

4.8 ระเบียบสวัสดิการเพือการศึกษาของบุตรสมาชิก
หมวดที 5
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 18 สมาชิก ผู้ป ระสงค์ข อรับ สวัส ดิก ารเพือการศึก ษาของบุ ต รสมาชิก ต้อ งยืนคํา ขอ
พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 19 ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์เป็ นผูม้ อี ํานาจพิจารณาตัดสินการขอรับ
สวัสดิการเพือการศึกษาของบุตรสมาชิก แล้วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือทราบ
ข้อ 20 กรณีมสี มาชิกขอรับสวัสดิการเพือการศึกษาของบุตรสมาชิกมากกว่าจํานวนทุนที
สหกรณ์กําหนดไว้ สหกรณ์อาจใช้วธิ กี ารจับฉลากหรือวิธอี นใดที
ื
เหมาะสม ทังนี ให้เป็ นไปตามประกาศ
สหกรณ์
ข้อ 21 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพือการศึกษาของบุตรสมาชิก โดยนํ าฝากเข้าบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์สนิ มัธยัสถ์ทสมาชิ
ี
กมีอยูก่ บั สหกรณ์
ข้อ 22 ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 23 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
(ลงนาม)

วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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