๑

ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จํากัด
ว่ าด้ วย ทุนสวัสดิการส่ งเสริมการเรียนสํ าหรับบุตรสมาชิก พ.ศ.๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ข้อ ๒๗ (๗) ข้อ ๕๙
(๘) และ ข้อ ๘๕(๑๑) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๕๔ ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕๔ ได้มีมติกาํ หนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ว่าด้วย ทุนสวัสดิการส่ งเสริ มการเรี ยน
สําหรับบุตรสมาชิก พ.ศ.๒๕๕๔ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ว่าด้วย ทุนสวัสดิการ
ส่ งเสริ มการเรี ยนสําหรับบุตรสมาชิก พ.ศ.๒๕๕๔ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่
ทหารเรื อ จํากัด
“บุตร” หมายความว่า บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายอายุไม่เกิน ๒๕ ปี แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
ข้อ ๔ ที่มาของทุนสวัสดิการส่ งเสริ มการเรี ยนสําหรับบุตรสมาชิก
๔.๑ จากการจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ตามข้อบังคับของสหกรณ์
๔.๒ ได้รับบริ จาค
ข้อ ๕ ทุนสวัสดิการส่ งเสริ มการเรี ยนตามระเบียบนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกนําไปใช้จ่ายให้
เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๖ การให้ทุนสวัสดิการส่ งเสริ มการเรี ยนสําหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ ต้องอยูใ่ นหลักเกณฑ์
ต่อไปนี้

๖.๑ ในปี การศึกษาที่ผา่ นมา อยูใ่ นขั้นสุ ดท้ายของหลักสู ตร คือ

๒
๖.๑.๑ ประโยคประถมศึกษา
๖.๑.๒ ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น
๖.๑.๓ ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรื อสายอาชีพ
๖.๒ ผูร้ ับทุนต้องเป็ นผูม้ ีความประพฤติดี
๖.๓ ต้องเป็ นผูศ้ ึกษาต่อในชั้นสู งขึ้น
๖.๔ จํานวนเงินสวัสดิการส่ งเสริ มการเรี ยน แบ่งตามชั้นการศึกษาดังนี้
๖.๔.๑ ศึกษาต่อชั้น ม.๑ จ่ายให้ทุนละ ๑,๐๐๐.-บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน )
๖.๔.๒ ศึกษาต่อชั้น ม.๔ จ่ายให้ทุนละ ๑,๒๐๐.-บาท ( หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน )
๖.๔.๓ ศึกษาต่อชั้นปี ที่ ๑ ระดับอุดมศึกษา หรื ออาชีวศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตร
ชั้นสู ง หรื อหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค จ่ายให้ทุนละ ๑,๕๐๐.-บาท ( หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน )
๖.๕ ต้องเป็ นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายและอยูใ่ นความอุปการะของสมาชิก
๖.๖ ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับทุนเพื่อการศึกษาประจําปี นั้น ๆ ของสหกรณ์
ข้อ ๗ สมาชิกผูม้ ีสิทธิ ขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๗.๑ ต้องเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ติดต่อกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ เดือน หรื อเป็ นสมาชิกที่
สหกรณ์ได้รับโอนมาจากสหกรณ์อื่น นับเวลาการเป็ นสมาชิกถึงวันขอรับทุนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ เดือน
๗.๒ ไม่เคยปฏิบตั ิผดิ ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ เกี่ยวกับการส่ งเงินสะสมรายเดือน
เงินงวดชําระหนี้ ทั้งในฐานะผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าํ ประกัน ก่อนการขอรับทุนไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ เดือน
๗.๓ กรณี สมาชิกและภริ ยาเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ ให้เสนอขอได้เพียงคนเดียว
๗.๔ จะต้องมีบญั ชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของ สอ.อร.ไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ เดือน นับถึงวัน
ประกาศให้เสนอขอรับทุน
ข้อ ๘ การขอรับทุน สมาชิกต้องปฏิบตั ิดงั นี้
๘.๑ การยืน่ หนังสื อขอรับทุน โดยเสนอผ่านหัวหน้าหน่วยที่สังกัดระดับแผนกแล้วเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการ ยกเว้นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการโดยตรง
๘.๒ การขอรับทุนสวัสดิการส่ งเสริ มการเรี ยนสําหรับบุตรสมาชิก ให้นาํ หนังสื อรับรอง
ความประพฤติของบุตรจากสถาบันที่สาํ เร็ จการศึกษา ( ประถมศึกษาปี ที่ ๖, มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ หรื อมัธยมศึกษาปี ที่ ๖)
มาประกอบหลักฐาน
ข้อ ๙ การประกาศผลผูท้ ี่ได้รับทุนสวัสดิการส่ งเสริ มการเรี ยนให้เป็ นไปตามการตัดสิ นของ
คณะกรรมการ ดําเนินการ
ข้อ ๑๐ การจ่ายทุน สวัสดิการส่ งเสริ มการเรี ยนตามข้อ ๖.๔
หลังจากพิธีมอบทุนเพื่อการศึกษาของสหกรณ์แล้ว

จะจ่ายให้ครั้งเดียวในวันทําการแรก

๓
ข้อ ๑๑ ในกรณี ที่สมาชิกใช้สิทธิ ตามระเบียบนี้โดยทุจริ ต จะถูกตัดสิ ทธิ และห้ามทํานิติกรรมใด ๆ
กับสหกรณ์เป็ นเวลา ๕ ปี และให้เรี ยกเงินทุนสวัสดิการส่ งเสริ มการเรี ยนคืนหากสหกรณ์จ่ายเงินแล้ว รวมทั้ง
จะถูกตัดสิ ทธิ์ ดา้ นสวัสดิการต่าง ๆ ที่พึงจะได้รับด้วย
ให้รองประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

๗

กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔
พลเรื อโท
( สมมาตร์ วิมุกตานนท์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด

