
 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด 
ว่าด้วย ทุนการศึกษาของสมาชิก 

พ.ศ.๒๕๕๐ 
 

    

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์  ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด ข้อ ๗๙ (๙)           
และ ข้อ ๑๐๗ (๑๑) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่  ๑๙ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ เม่ือ             
๒๓ พ.ค. ๒๕๕๐ ได้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด ว่าด้วย ทุนการศึกษา    
ของบุตรสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด ว่าด้วย 
ทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๐ ” 

ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด ว่าด้วยทุนการศึกษาของ 
บุตรสมาชิก พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

บรรดาระเบียบอ่ืนใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้                
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๔. ในระเบียบนี้ 

         (๑)  “ สมาชิก  ” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์  ฯ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์                       
ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด หมวดที่ ๕ ข้อ ๓๐ 

(๒) “ คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการแจกทุนการศึกษา ที่คณะกรรมการ 
ดําเนินการ ฯ ได้แต่งตั้งข้ึน 

    (๓) “ บุตร” หมายถึง บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 

    (๔) “ทุนส่งเสริมการศึกษา” หมายถึง ทุนที่มอบให้แก่บุตรของสมาชิก เพื่อช่วยเหลือ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ตามที่กําหนด และผ่านเกณฑ์ 
การพิจารณาของคณะกรรมการแจกทุนการศึกษา 

    (๕) ทุนเรียนดี” หมายถึง ทุนที่มอบให้แก่บุตรของสมาชิก เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริมและ 
สนับสนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ที่มีผลการศึกษาคี ตามเกณฑ์ที่กําหนด และผ่านเกณฑ์การพิจารณาของ 
คณะกรรมการแจกทุนการศึกษา 

ข้อ ๕. ทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ได้จากการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี เป็นทุน 
สาธารณประโยชน์ในแต่ละปี และเงินซึ่งมีผู้อุทิศให้ 

 

หน้า ๑๓/๑ 



ข้อ ๖. ทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก มี ๒ ประเภท คือ 
         (๑) ทุนส่งเสริมการศึกษา 
          (๒) ทุนเรียนดี  
ข้อ ๗. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 

(๑) ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
(๒) ไม่เคยปฏิบัติผิดระเบียบ และข้อบังคับ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ 

จํากัด เกี่ยวกับการส่งเงินทุนเรือนหุ้น เงินงวดชําระหนี้ ทั้งในฐานะผู้กู้และผู้ค้ําประกัน ก่อนการสมัครขอรับ 
ทุนการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

(๓) สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาของบุตรได้ ๑ ทุน ในกรณีที่บิดาและ 
มารดาต่างเป็นสมาชิก และมีบุตรหลายคน ให้ได้รับเพียง ๑ ทุน กรณีที่บิดาหรือมารดาหย่าขาดกันตาม 
กฎหมาย ให้บิดาหรือมารดาซึ่งเป็นผู้ปกครองเป็นผู้ขอรับทุน 

(๔) มีบุตรกําลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาที่ขอรับทุน ของสถานศึกษาของทางราชการหรือ 
สถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ระดับอุดมศึกษา(ระดับปริญญาตรี) หรือเทียบเท่า 

ข้อ ๘. คุณสมบัติบุตรสมาชิกที่ขอรับทุน 
(๑) ต้องมีอายุตั้งแต่ ๓ ปี และไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ และมีสถานภาพเป็นโสด 
(๒) กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของทางราชการ หรือสถาบันการศึกษาของเอกชน 

ที่ทางราชการรับรอง 
(๓) ต้องไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาอ่ืนใดในกองทัพเรือในปีที่ย่ืนคําขอรับทุน 
(๔) ต้องไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด ใน 

๒ ปีท่ีผ่านมา 
ข้อ ๙. สมาชิกที่ขอรับทุนประเภททุนส่งเสริมการศึกษา 

(๑) ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา (หรือเทียบเท่า) 
บุตรของสมาชิกจะต้องสอบไล่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป หรือได้คะแนนเฉลี่ยเฉพาะปีไม่ต่ํากว่า     
๒.๐ ในระบบหน่วยกิต 

(๒) ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) บุตรสมาชิกจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน 
การเรียน รวมแล้วไม่ต่ํากว่า ๒๖ หน่วยกิต (ไม่รวมภาคฤดูร้อน) และได้คะแนนเฉลี่ยเฉพาะปีไม่ต่ํากว่า      
๒.๐ ในระบบหน่วยกิต 

ข้อ ๑๐. สมาชิกท่ีขอรับทุนประเภททุนเรียนดี 
(๑) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บุตรของสมาชิกจะต้องสอบผ่านการเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 

เฉพาะปีไม่ต่ํากว่า ๓.๕ ในระบบหน่วยกิต 
(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บุตรของสมาชิกจะต้องสอบผ่านการเรียนได้คะแนน 

เฉลี่ยเฉพาะปีไม่ต่ํากว่า ๓.๕ ในระบบหน่วยกิต 
(๓) ระดับอาชีวศึกษา ( หรือเทียบเท่า ) บุตรของสมาชิกจะต้องสอบผ่านการเรียนได้ 

คะแนนเฉลี่ยเฉพาะปีไม่ต่ํากว่า ๓ ในระบบหน่วยกิต 
 

 

หน้า ๑๓/๒ 



(๔) ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) บุตรของสมาชิกจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน 
การเรียนรวมแล้วไม่ต่ํากว่า ๒๖ หน่วยกิต (ไม่รวมภาคฤดูร้อน) และได้คะแนนเฉลี่ยเฉพาะปีไม่ต่ํา                  
กว่า ๓ ในระบบหน่วยกิต 

ข้อ ๑๑. สมาชิกที่ขอรับทุนการศึกษาของบุตร จะต้องยื่นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้ 
(๑) ใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งมีคะแนนรวมตลอดปี หรือสมุดรายงานประจําตัว 

นักเรียน หรือ ใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT) พร้อมสําเนา ๑ ชุด 
(๒) หลักฐานการศึกษาของบุตรสมาชิก  
(๓) สําเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อบุตรสมาชิกท่ีขอรับทุน 
(๔) ในกรณีที่ชื่อ - สกุล ในสําเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกับหลักฐานอ่ืน ๆ ให้แสดงสําเนา 

สูติบัตร หรือหนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
(๕) หลักฐานอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการแจกทุนการศึกษาฯ เห็นสมควร  

ข้อ ๑๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาและเงินทุน 
(๑) ทุนส่งเสริมการศึกษา จะพิจารณาในภาพรวมจากรายได้ต่อเดือน , จํานวนบุตร และ 

ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 
(๒) ทุนเรียนดี จะพิจารณาจากบุตรของสมาชิกที่มีผลการเรียน ตามข้อ ๑๐. ในกรณีที่ 

มีคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ข้อ ๑๒.๑ โดยอนุโลม 
ข้อ ๑๓. ให้คณะกรรมการแจกทุนการศึกษาประจําปี พิจารณาแนวทางในการจัดสรรจํานวน 

ทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกในแต่ละระดับการศึกษา จัดทําร่างประกาศสหกรณ์ ฯ เรื่อง ทุนการศึกษา 
สําหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด และพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนแล้ว  
เสนอให้ คณะกรรมการดําเนินการ ฯ พิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดเพื่อตัดสินผู้ที่ได้รับทุน 

ข้อ ๑๔. การหมดสิทธิเป็นผู้ได้รับทุน 
           (๑) ไม่นําบุตรเข้าร่วมประกอบพิธีมอบทุนการศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่    

ที่กําหนด เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควร 
(๒) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๗. และข้อ ๘. หรือเสนอรายงานขอรับทุนด้วยข้อความ 

อันเป็นเท็จ 
ข้อ ๑๕. ให้กรรมการและเลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด เป็นผู้ 

รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

 
                                                        ประกาศ ณ  วันที่  ๒๗  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
                 พลเรือโท  

                     ( ชาญชัย เจริญสุวรรณ )  
                                           ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด 
 
 

หน้า ๑๓/๓ 
 


