ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จำกัด
ว่ ำด้ วยทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิก
พ.ศ. 2556
--------------------------

อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด ข้อ 66(9) และข้อ
90(7) คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 53 มีมติในการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน
พ.ศ.2556 จึงได้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด ว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู ภูเก็ต จำกัด ว่ ำด้ วยทุนกำรศึ กษำ
บุตรสมำชิ ก พ.ศ. 2556”
ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
ข้อ 3. ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด ว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรสมาชิ ก
พ.ศ.2543 และระเบียบอื่นใดที่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ความในระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกและสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึ ง คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต
จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
ข้อ 5. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิ กมีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อให้ทุนสนับสนุ นการศึกษาของบุตร
สมาชิก โดยแบ่งทุนนี้ออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
(1) ประเภททุนการศึกษาปกติ จานวน 35 ทุน มี 4 ระดับ คือ
ทุนระดับประถมศึกษาจานวน 15 ทุน ๆ ละ 2,000.00 บาท
ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 10 ทุน ๆ ละ 3,000.00 บาท
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ทุ น ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ ประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ (ปวช.)
จานวน 5 ทุน ๆ ละ 4,000.00 บาท
ทุนระดับอุดมศึกษา จานวน 5 ทุน ๆ ละ 5,000.00 บาท
(2) ประเภททุนเรี ยนดี จานวน 35 ทุน มี 4 ระดับ คือ
ทุนระดับประถมศึกษา (กาลังเรี ยนชั้น ป.3 และ ป. 5) จานวน 15 ทุน ๆ
ละ 2,000.00 บาท
ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (กาลังเรี ยนชั้น ม. 2) จานวน 10 ทุน ๆ ละ
3,000.00 บาท
ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (กาลังเรี ยน
ชั้น ม. 5 หรื อ ป.วช.2) จานวน 5 ทุน ๆ ละ 4,000.00 บาท
ทุ น ระดับ อุ ด มศึ ก ษา (ก าลัง เรี ย นชั้น ปวส.2 หรื อ มหาวิท ยาลัย ปี ที่ 2)
จานวน 5 ทุน ๆ ละ 5,000.00 บาท
ข้อ 6. คุณสมบัติของผูเ้ สนอขอรับทุน
(1) เป็ นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
(2) เป็ นบุตรสมาชิกที่ชอบด้วยกฎหมาย
(3) ผูข้ อรับ ทุ นตามข้อ 5 (2) ซึ่ งกาลังเรี ยนชั้น ป.3, ป. 5, ม. 2, ม. 5 หรื อ ปวช. 2
และ ปวส. 2 หรื อมหาวิทยาลัย ปี ที่ 2 ต้องสอบไล่ได้คะแนนตั้งแต่ระดับ 3 หรื อร้อยละ 75 ขึ้นไป
สาหรับปี การศึกษาที่ล่วงมาแล้ว
(4) เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อย เอาใจใส่ การเรี ยน มีสุขภาพดี
(5) ต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับทุนการศึกษาอื่นใดในปี ที่ยนื่ คาขอรับทุน
(6) สมาชิกที่ได้รับทุนนี้ติดต่อกัน 2 ปี ไม่มีสิทธิ์ ขอรับทุนในปี ถัดไป
(7) สมาชิ กคนหนึ่ งมีสิทธิ์ ขอรับทุนเพียง 1 ทุน และกรณี ที่บิดา มารดา ต่างเป็ น
สมาชิกก็ให้ขอรับทุนเพียง 1 ทุน เช่นกัน
ข้อ 7. สมาชิ ก ผู้ที่ ข อรั บ ทุ น การศึ ก ษาบุ ต รสมาชิ ก จะต้อ งยื่น ค าขอเป็ นหนังสื อ ภายใน
กาหนดเวลาตามประกาศ พร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติตามข้อ 6
ข้อ 8. ให้ ค ณะกรรมการในแต่ ล ะปี เป็ นผู้พิ จ ารณาคัด เลื อ กบุ ต รสมาชิ ก เพื่ อ ขอรั บ
ทุ น การศึ ก ษาบุ ตรสมาชิ ก หากในปี ใดมี ผูข้ อทุ น ทั้งทุ น การศึ ก ษาปกติ และทุ น เรี ย นดี ไม่ ค รบ
จานวนและมีทุนเหลือให้โอนไปทุนประเภทอื่นหรื อระดับ อื่นได้ และประกาศผลการคัดเลือก แล้ว
แจ้งให้ทราบโดยทัว่ กัน

ข้อ 9. ให้ประธานกรรมการมีอานาจสั่งจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกตามระเบียบนี้
ข้อ 10. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
กาหนดไว้ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
ประเสริ ฐ งานวงศ์พาณิ ชย์
(นายประเสริ ฐ งานวงศ์พาณิ ชย์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
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