-๑ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จํากัด
ว่ าด้ วย การใช้ ทุนเพือ่ การศึกษาสําหรับบุตรสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ข้อ ๕๙(๘) และข้อ ๘๕(๑๑) ที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๕๒ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ ได้มีมติกาํ หนด ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ว่าด้วย การใช้ทุนเพื่อการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้
ข้อ ๑ . ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ว่าด้วย การใช้ทุนเพื่อการศึกษา
สําหรับบุตรสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๑ สิ งหาคม ๒๕๕๑ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ว่าด้วย การใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง่ มติ หรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์ “ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอูท่ หารเรื อ จํากัด
ทหารเรื อ จํากัด

“คณะกรรมการดําเนินการ”

หมายความว่า

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมอู่

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
ทหารเรื อ จํากัด

“รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รอง ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่
“บุตร” หมายความว่า บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย อายุไม่เกิน ๒๕ ปี แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม

ข้อ ๕. ที่มาของทุนเพื่อการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิก
๕.๑ จากการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ตามข้อบังคับของสหกรณ์
๕.๒ ได้รับบริ จาค
ข้อ ๖. ทุนเพื่อการศึกษาตามระเบียบนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกนําไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา
ของบุตรสมาชิกสหกรณ์ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๗. การให้ทุนเพื่อการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ ต้องอยูใ่ นหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
๗.๑ ในปี การศึกษาที่ผา่ นมา อยูใ่ นขั้นสุดท้ายของหลักสูตร คือ
๗.๑.๑ ประโยคประถมศึกษา
๗.๑.๒ ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น
๗.๑.๓ ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรื อสายอาชีพ
๗.๒ ผูร้ ับทุนต้องเป็ นผูม้ ีความประพฤติดี และมีผลการเรี ยนของปี ที่ผา่ นมาไม่ต่าํ กว่า ๓ ของระดับ
คะแนนเฉลี่ย หรื อคะแนนร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ทั้ง ๒ เทอม
๗.๓ ต้องเป็ นผูศ้ ึกษาต่อในชั้นสูงขึ้น
๗.๔ จํานวนเงินช่วยเหลือแบ่งตามชั้นการศึกษา ดังนี้

-๒๗.๔.๑ ศึกษาต่อชั้น ม.๑ จ่ายให้ทุนละไม่นอ้ ยกว่า ๓,๐๐๐.- บาท
๗.๔.๒ ศึกษาต่อชั้น ม.๔ หรื ออาชีวศึกษาปี ที่ ๑ จ่ายให้ทุนละไม่นอ้ ยกว่า ๓,๕๐๐.- บาท
๗.๔.๓ ศึกษาต่อชั้นปี ที่ ๑ ระดับอุดมศึกษา หรื อ อาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรื อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค จ่ายให้ทุนละไม่นอ้ ยกว่า ๔,๐๐๐.- บาท
๗.๕ ต้องเป็ นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก
๗.๖ ต้องเป็ นบุตรที่อยูใ่ นความอุปการะของสมาชิก
ข้อ ๘. สมาชิกผูม้ ีสิทธิรับทุนต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
๘.๑ ต้องเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ติดต่อกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี หรื อเป็ นสมาชิกที่สหกรณ์ได้รับโอน
มาจากสหกรณ์อื่น นับเวลาการเป็ นสมาชิกถึงวันขอรับทุนรวมแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี
๘.๒ ไม่เคยปฏิบตั ิผิดระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ เกี่ยวกับการส่งเงินสะสมรายเดือน เงินงวด
ชําระหนี้ ทั้งในฐานะผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าํ ประกัน ก่อนการขอรับทุนไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ เดือน
๘.๓ กรณี สามี หรื อภรรยา หรื อบุตร ที่เป็ นสมาชิกขอรับทุนในเรื่ องเดียวกัน ให้ได้รับความช่วยเหลือ
เพียงผูเ้ ดียว
ข้อ ๙. การขอรับทุน สมาชิกต้องปฏิบตั ิดงั นี้
๙.๑ การยืน่ หนังสื อขอรับทุน โดยเสนอผ่านหัวหน้าหน่วยที่สงั กัดระดับแผนกแล้ว เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการ ยกเว้นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการโดยตรง
๙.๒ การขอรับทุนเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก ให้นาํ หนังสื อรับรองจากสถาบันที่กาํ ลังศึกษาอยูม่ าเป็ น
หลักฐาน พร้อมผลการเรี ยนของปี ที่ผา่ นมา
ข้อ ๑๐. การประกาศผลผูท้ ี่ได้รับทุนเพื่อการศึกษา ให้เป็ นไปตามอํานาจคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ ๑๑. การจ่ายทุนเพื่อการศึกษาตามข้อ ๕ กําหนดให้จ่ายครั้งเดียวภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี
ข้อ ๑๒. ในกรณี ที่สมาชิกใช้สิทธิตามระเบียบนี้โดยทุจริ ต จะถูกตัดสิ ทธิและห้ามทํานิติกรรมใดๆ กับสหกรณ์
เป็ นเวลา ๕ ปี และให้เรี ยกเงินทุนเพื่อการศึกษาคืนหากสหกรณ์จ่ายเงินแล้ว รวมทั้งจะถูกตัดสิ ทธิ์ดา้ นสวัสดิการต่าง ๆ ที่พึงจะ
ได้รับด้วย
ให้รองประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
พลเรื อโท
(วรพจน์ วนินทานนท์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด

