(สานา)
ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูลพบุรี จากัด
ว่ าด้ วยทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2549
********************************
อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 2 (14) ข้ อ 27 (6) ข้ อ 71 (3) ข้ อ 79 (8) และ
ข้ อ 107 (9) เพื่อให้ การใช้ เงินทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และเป็ นประโยชน์ตอ่
ส่วนรวมอย่างแท้ จริง ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 48 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 จึงกาหนด
ระเบียบว่าด้ วยการศึกษาบุตรของสมาชิก ไว้ ดงั นี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด ว่าด้ วยทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก
พ.ศ.2549”
ข้ อ 2. ใ
ห้ ถือใช้ ระเบียบนี ้ ตังแต่
้ วันที่ 17 มีนาคม 2549 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3.
ให้ ยกเลิก บรรดามติคณะกรรมการ ประกาศ และข้ อกาหนดอื่นใดที่มีอยู่ก่อนวันใช้ ระเบียบนี ้ซึ่งมี
ข้ อกาหนดขัดหรือแย้ งกับระเบียบนี ้ ให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทน
ข้ อ 4. ในระเบียบนี ้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
“คณะอนุกรรมการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
“บุตร” หมายถึง บุตรที่ชอบด้ วยกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้ อ 5. วัตถุประสงค์ของระเบียบนี ้
5.1 เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนสมาชิกในการส่งเสริมการศึกษาของบุตร
5.2 เพื่อเป็ นขวัญ และกาลังใจในการศึกษาของบุตรสมาชิก
ข้ อ 6. ทุนการศึกษาที่สหกรณ์สนับสนุนสมาชิก มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
6.1 ไม่ผกู พัน และไม่ตอ่ เนื่อง
6.2 การกาหนดจานวนทุนการศึกษาของแต่ละปี คณะกรรมการจะพิจารณาตามความ
เหมาะสมของฐานะการเงิน และให้ เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์เป็ นปี ๆ ไป

-2ข้ อ 7. ที่มาขอเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ได้ จาก
7.1 การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ของสหกรณ์ และหรือ
7.2 จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี และหรือ
7.3 ทรัพย์สินที่มีผ้ ยู กให้
ข้ อ 8. สมาชิกที่จะขอรับทุนการศึกษา ต้ องมีบตุ รที่มีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
8.1 เป็ นบุตรโดยชอบด้ วยกฎหมายและอยู่ในความอุปการะเลี ้ยงดูของสมาชิกสหกรณ์นี ้
8.2 กาลังศึกษาในระดับที่จะได้ รับทุน ดังนี ้
(1) ทุนปฐมวัย
(2) ทุนประถมศึกษา
(3) ทุนมัธยมศึกษาตอนต้ น
(4) ทุนมัธยมศึกษาตอนปลาย
(5) ทุนอุดมศึกษา
8.3 มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และมีความประพฤติดี
8.4 ไม่เป็ นผู้ที่ได้ รับทุนการศึกษาของสหกรณ์นี ้ สองปี ติดต่อกัน สมาชิกสหกรณ์คนหนึ่งได้ รับ
การจัดสรรทุนได้ เพียง 1 ทุนเท่านัน้
ข้ อ 9. สมาชิกผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาของบุตร ต้ องยื่นคาขอรับทุนตามแบบที่สหกรณ์กาหนดพร้ อม
หลักฐานต่าง ๆ ตามประกาศของสหกรณ์
หมวดที่ 2
คณะกรรมการ
ข้ อ 10. ให้ คณะกรรมการแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการขึ ้นชุดหนึ่ง จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
โดยมีตาแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง เพื่อเป็ นผู้พิจารณากาหนดวิธีการคัดเลือก
โดยเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และจัดทาประกาศผลการพิจารณาการให้ ทนุ การศึกษาบุตรสมาชิก
ต่อไป
ข้ อ 11. เมื่อทาการคัดเลือกเสร็จแล้ ว ให้ ประธานกรรมการประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้ รบทุนการศึกษาปี นัน้ ๆ ไว้
ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด แล้ วแจ้ งไปยังหน่วยต่าง ๆ ให้ ทราบโดยทัว่ ถึงกัน
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หมวดที่ 3
การเบิกจ่ ายเงิน
ข้ อ 12. สหกรณ์กาหนดจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกให้ แล้ วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถนุ ายน ของทุกปี
ข้ อ 13. สมาชิกที่ได้ รับการพิจารณาให้ ได้ รับทุนการศึกษา ต้ องมาขอรับเงินทุนภายใน 90 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่
ประกาศผลการพิจารณาตัดสินทุนนัน้ ๆ หากพ้ นกาหนดนี ้แล้ วถือว่าสมาชิกผู้นนสละสิ
ั้
ทธิ์การขอรับเงินทุนดังกล่าว
ข้ อ 14. ให้ ประธานกรรมการ อนุมตั ิจ่ายเงินทุนการศึกษาให้ เป็ นไปตามระเบียบนี ้ และต้ องให้ ผ้ รู ับเงินทา
หลักฐานการรับเงินไว้ ให้ แก่สหกรณ์ แล้ วนาเสนอคณะกรรมการ เพื่อทราบต่อไป
ข้ อ 15. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี ้ ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้มีอานาจวินิจฉัยชี ้ขาด
ข้ อ 16. ให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้รักษาการตามระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2549
(ลงชื่อ) ปั ญญา แก้ วเหล็ก
( นายปั ญญา แก้ วเหล็ก )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูลพบุรี จากัด

