-๑ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จํากัด
ว่ าด้ วย เงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ ๕๙(๘) และ ๘๕(๑) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่
๕๐ ครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙ ได้กาํ หนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ว่าด้วย
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ.๒๕๔๙ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ว่าด้วย เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓. ในระเบียบนี้
“รายได้” หมายความว่า เงินเดือนและค่าจ้าง
“โรงเรี ยนรัฐบาล” หมายความว่า โรงเรี ยนรัฐบาลในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่จดั ระดับการศึกษา
ไม่สูงกว่าอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า โรงเรี ยนเตรี ยมทหารสังกัดกระทรวงกลาโหม โรงเรี ยนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย
โรงเรี ยนเทศบาล โรงเรี ยนสังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
“โรงเรี ยนราษฎร์” หมายความว่า โรงเรี ยนราษฎร์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนราษฎร์ที่จดั ระดับ
การศึกษาไม่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรื อสายอาชีพ แต่ไม่รวมถึงโรงเรี ยนราษฎร์ประเภทอาชีวศึกษาที่ใช้
หลักสูตรของโรงเรี ยนเอง และประเภทโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ
“เงินบํารุ งการศึกษา” หมายความว่า เงินที่โรงเรี ยนรัฐบาลเรี ยกเก็บในปี การศึกษาเป็ นค่าลงทะเบียนหรื อค่า
ขึ้นทะเบียน หรื อค่าสมัครเข้าเรี ยน ค่าบํารุ งห้องสมุดหรื อห้องวิทยาศาสตร์ ค่าบํารุ งพลศึกษาและหัตถกรรม ค่าบํารุ งโรงเรี ยน
หรื อค่าบํารุ งวิทยาลัย ค่าบํารุ งกีฬา ค่าวัสดุฝึกหัดหรื อค่าภาคปฏิบตั ิ หรื อค่าบํารุ งศิลปศึกษา ค่าห้องพยาบาล ค่ากิจกรรม
เสริ มหลักสูตรบังคับ ค่าหน่วยกิต ค่าเรี ยน ค่าสอบ
“เงินค่าเล่าเรี ยน” หมายความว่า เงินค่าเล่าเรี ยนที่โรงเรี ยนราษฎร์เรี ยกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุญาต จาก
กระทรวงศึกษาธิการ และให้หมายความรวมถึงค่าธรรมเนียมในโรงเรี ยนราษฎร์ เฉพาะที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้เรี ยก
เก็บในปี การศึกษา เป็ นค่าลงทะเบียน ค่าห้องสมุด ค่าบํารุ งกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าบํารุ งการกุศลและค่าบํารุ งโรงเรี ยน
“บุตร” หมายความว่า บุตรชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรนั้นต้องมีอายุไม่เกิน
ยีส่ ิ บห้าปี บริ บูรณ์
“ปี การศึกษา” หมายความว่า ปี การศึกษาที่กาํ หนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงกลาโหม
มหาวิทยาลัย เทศบาล หรื อองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อจํากัด
“เหรัญญิก” หมายความว่า เหรัญญิก สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อจํากัด
“เจ้าหน้าที่สหกรณ์” หมายความว่า ผูท้ ี่สหกรณ์จา้ งไว้ปฏิบตั ิงานประจําปี ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ หัวหน้า
ฝ่ าย ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ
ข้อ ๔. ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเงินบํารุ งการศึกษา และ หรื อเงินค่าเล่าเรี ยนบุตรของตน
ได้ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ
ข้อ ๕. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผใู ้ ดมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเงินบํารุ งการศึกษา หรื อเงินค่าเล่าเรี ยนสําหรับบุตรของ
ตนเองจากรัฐวิสาหกิจหรื อจากหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่วนท้องถิ่น หรื อจากนายจ้างของหน่วยงาน

-๒ที่มิใช่สหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผนู ้ ้ นั ไม่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเงินบํารุ งการศึกษาหรื อเงินค่าเล่าเรี ยนสําหรับบุตรของตนเอง
ตามระเบียบนี้ เว้นแต่สิทธิที่ได้รับนั้นตํ่ากว่าที่พึงจะได้ตามระเบียบนี้ ในกรณี เช่นนี้ให้มีสิทธิเบิกเพิ่มได้เท่าจํานวนที่ยงั ขาดอยู่
ข้อ ๖. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผใู ้ ดมีคู่สมรสเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานอยูใ่ นรัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน หรื อสหกรณ์อื่นใดหรื อเป็ น
ข้าราชการหรื อลูกจ้างประจําซึ่งมีสิทธิและเป็ นผูเ้ บิกรับเงินช่วยเหลือค่าบํารุ งการศึกษา และหรื อเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรี ยน สําหรับ
บุตรจากรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานดังกล่าวเจ้าหน้าที่สหกรณ์ผนู ้ ้ นั ไม่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเงินบํารุ งการศึกษา หรื อเงินค่า
เล่าเรี ยนสําหรับบุตรของตนตามระเบียบนี้ เว้นแต่สิทธิที่คู่สมรสได้รับนั้นตํ่ากว่าที่พึงจะได้ตามระเบียบนี้ ในกรณี เช่นนี้ให้มี
สิ ทธิเบิกเพิ่มเติมได้เท่าจํานวนที่ยงั ขาดอยู่
ข้อ ๗. ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผใู ้ ดมีคู่สมรสเป็ นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ดว้ ยกัน ให้คู่สมรสที่มีรายได้สูงกว่า
เป็ นผูม้ ีสิทธิรับการช่วยเหลือแล้วแต่กรณี ถ้ามีรายได้เท่ากันให้สามีเป็ นผูเ้ บิก ถ้าคู่สมรสหย่าขาดจากกันหรื อแยกกันอยู่ โดย ยัง
ไม่ได้ดาํ เนินการหย่าตามกฎหมาย ให้คู่สมรสที่ปกครองบุตรมีสิทธิได้รับ การช่วยเหลือตามระเบียบนี้ตามจํานวนบุตร ที่อยูใ่ น
อํานาจปกครองของตน
ข้อ ๘. ในกรณี ที่เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ตอ้ งการใช้สิทธิเบิกเงินกับสหกรณ์ ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์นาํ ใบเสร็ จรับเงิน
บํารุ งการศึกษาและ เงินค่าเล่าเรี ยนที่เบิกได้ตามระเบียบนี้มาขอเบิกจากสหกรณ์
ข้อ ๙ . ให้เหรัญญิกพิจารณาว่า การขอเบิกเงินตามใบเสร็ จรับเงินนั้นถูกต้องตามระเบียบหรื อไม่ และจะจ่ายได้
เพียงใดเสนอผูจ้ ดั การอนุมตั ิสงั่ จ่าย
วิธีการเบิกจ่ายเงินค่าบํารุ งการศึกษาหรื อเงินค่าเล่าเรี ยนให้เป็ นไปตามที่สหกรณ์กาํ หนด
ให้ผจู ้ ดั การ รักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

พลเรื อโท ศ.

( วีรวัฒน์ วงษ์ดนตรี )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด

