
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ส ำนักงำนชลประทำนที่  12  จ ำกัด 
ว่ำด้วยกำรใช้ทุนอุดหนุนกำรศึกษำบุตรสมำชิกผู้มีรำยได้น้อย 

พ.ศ. 2561 

 
 

 อาศัยอ านาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงานชลประทานที่ 12 จ ากัด ข้อ 81 (8) และ ข้อ 
109 ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 ได้มีมติก าหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงานชลประทานที่ 12 จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุน อุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกผู้มี
รายได้น้อย พ.ศ. 2561 ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงานชลประทานที่ 12 จ ากัด ว่าด้วยการใช้
ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. 2561” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 21 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 คุณสมบัติของสมาชิก 

(1) สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงานชลประทานที่ 12 จ ากัด 
(2) สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงานชลประทานที่ 12 จ ากัด 
(3) สมาชิกผู้มีสิทธิขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกผู้มีรายได้น้อย ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกัน

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการด าเนินการรับเป็นสมาชิก 
 ข้อ 4 จ านวนทุนและมูลค่าของทุนที่จ่ายเพ่ือเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกผู้มีรายได้น้อยใน
ระดับต่างๆ จ านวน 110 ทุน เป็นเงิน 285,000.- บาท โดยจัดสรรทุนเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่มท่ี 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  ทุนละ  1,500  บาท   จ านวน  30  ทุน 
  กลุ่มท่ี 2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   ทุนละ  2,000  บาท   จ านวน  20  ทุน 
  กลุ่มท่ี 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   ทุนละ  3,000  บาท   จ านวน  20  ทุน 
  กลุ่มท่ี 4 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ทุนละ  3,000  บาท   จ านวน  10  ทุน 
  กลุ่มท่ี 5 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ทุนละ  3,000  บาท   จ านวน  10  ทุน 
  กลุ่มท่ี 6 ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)  ทุนละ  4,000  บาท   จ านวน  20  ทุน 
 ข้อ 5 คุณสมบัติของบุตรสมาชิก 

(1) เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายรวมถึงบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 
(2) มีความประพฤติดี 
(3) ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันของทางราชการหรือของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือได้รับการ

คัดเลือกเข้าศึกษาในสถานศึกษาแล้ว ยกเว้นสถาบันการศึกษาส านักส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ข้อ 6 การจัดสรรทุน 
(1) คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกผู้มีรายได้น้อย จัดสรรให้ทุนตาม

จ านวนที่ก าหนดใน ข้อ 4 แต่ละกลุ่ม 



(2) สหกรณ์จะประกาศผู้ได้รับทุนภายในเดือนกันยายนของทุกปี 
(3) กรณีผู้ขอรับทุนเกินกว่าระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงานชลประทานที่ 12 จ ากัด ว่าด้วย

การใช้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกผู้มีรายได้น้อย การพิจารณาให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการด าเนินการ ปรับลดมูลค่าของทุนตามสัดส่วน เพ่ือให้ผู้ขอรับทุนได้รับทุนทุกราย 

 ข้อ 7 เกณฑ์การพิจารณา 
(1) สมาชิกท่ีมีเงินได้รายเดือนน้อยท่ีสุด 
(2) สมาชิกท่ีมีบุตรก าลังศึกษาอยู่มากที่สุด 

 ข้อ 8 การขอรับทุน 
  สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกผู้มีรายได้น้อย สมาชิกต้องกรอกใบค า
ขอรับทุนการศึกษาให้ครบถ้วนตามแบบของสหกรณ์ และให้ยื่นต่อสหกรณ์ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี ณ ที่
ท าการสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงานชลประทานที่ 12 จ ากัด สมาชิกมีสิทธิขอรับทุนในระดับต่างๆ ได้ระดับ
ละ 1 ทุน โดยแนบหลักฐาน ดังนี้ 

(1) ส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกและบุตร พร้อมส าเนาใบเปลี่ยนชื่อของสมาชิก และบุตร (ถ้ามี) 
(2) ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า หรือ ใบมรณบัตร 
(3) ส าเนาใบรับรองบุตร หรือส าเนาทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 
(4) ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือหนังสือรับรองจาก

สถานศึกษาของปีการศึกษาที่ขอรับทุน 
 ข้อ 9 การจ่ายเงินทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกผู้มีรายได้น้อย 
  สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกผู้มีรายได้น้อยแก่สมาชิกที่ขอรับทุน มารับทุน
ด้วยตนเองในวันประชุมใหญ่สามัญ หรือให้โอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิก เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้ประกาศผล
การพิจารณาเรียบร้อยแล้ว 
 ข้อ 10 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้มีอ านาจ
วินิจฉัยชี้ขาด 
 ข้อ 11 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 

     ประกาศ  ณ  วันที่  20 เมษายน  พ.ศ.  2561 
                                                                            
 

 
         (นายภาณุกิจ  ดิษพ่ึง) 
           ประธานคณะกรรมการด าเนินการ 
         สหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงานชลประทานที่ 12 จ ากัด 

  
   
 


