
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ  จ ากดั 
ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสมทบ                             

พ.ศ. 2553 
------------------------------------------------------- 

 
 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณอ์อมทรพัยพ์นกังานยาสูบ  จ ากดั  ขอ้ 74  และขอ้  105 ที่ ประชุม  
คณะกรรมการด าเนินการ  ชดุที่  27  คร ัง้ที ่ 8  เมือ่วนัที ่ 30  กนัยายน  2553  ไดม้มีตใิหก้ าหนดระเบยีบสหกรณอ์อมทรพัย์

พนกังานยาสูบ  จ ากดั  ว่าดว้ยทนุส่งเสรมิการศึกษาบุตรสมาชิกสมทบ  พ.ศ. 2553   ดงัต่อไปน้ี.-             
 ขอ้  1  ระเบยีบน้ีเรียกว่า “ ระเบยีบสหกรณอ์อมทรพัยพ์นกังานยาสูบ  จ ากดั  ว่าดว้ยทนุส่งเสรมิการศึกษาบุตร 

สมาชกิสมทบ  พ.ศ. 2553” 
 ขอ้  2  ใหใ้ชร้ะเบยีบน้ีต ัง้แต่วนัทีม่มีตเิป็นตน้ไป 
 ขอ้  3  ในระเบยีบน้ี 

       “สหกรณ์”  หมายความว่า    สหกรณอ์อมทรพัยพ์นกังานยาสูบ   จ ากดั 
    “คณะกรรมการด าเนินการ”          หมายความว่า   คณะกรรมการด าเนินการ  สหกรณอ์อมทรพัย ์         
   พนกังานยาสูบ จ ากดั 

     “สมาชกิสมทบ”  หมายความว่า   สมาชกิสมทบสหกรณอ์อมทรพัยพ์นกังานยาสูบ     
       จ ากดั 
  ขอ้  4  เงนิทนุส่งเสรมิการศึกษาบตุรสมาชกิสมทบอาจจะไดม้าจาก 

4.1 เงนิทนุส่งเสริมการศึกษาของสหกรณอ์อมทรพัยพ์นกังานยาสูบ  จ ากดั ทีจ่ดัสรรจากก าไรสุทธิประจ าปี 
     4.2 เงนิซึง่มผูีบ้รจิาคให ้
  ขอ้  5  ทนุส่งเสรมิการศึกษาบุตรสมาชิกสมทบในปีหน่ึง  ๆ จ าแนกการใหท้นุ  ดงัต่อไปน้ี 
     5.1  ระดบัช ัน้ทีใ่หท้นุส่งเสรมิการศึกษา 
   (1)  ช ัน้ประถมศึกษาตอนตน้ (ป.2-4)   ทนุละ  1,000.-บาท 
   (2)  ช ัน้ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-6)   ทนุละ  1,200.-บาท 
   (3)  ช ัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-3)    ทนุละ  1,500.-บาท 
   (4)  ช ัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย   (ม.4-6)   ทนุละ  1,800.-บาท 
   (5)  ช ัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพี  (ปวช.)   ทนุละ  1,800.-บาท 
   (6)  ช ัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง (ปวส.)   ทนุละ  2,000.-บาท 
        หรอืเทยีบเท่า      
                /ขอ้ 5.2 ระดบั... 
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5.2 ระดบัช ัน้ทีใ่หท้นุสงเคราะห ์ 
     - ช ัน้ประถมศึกษาตอนตน้ (ป.1-4) – ช ัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง (ปวส.) หรอืเทยีบเท่า  ทนุละ  
       500.-บาท  กรณีทีผ่ลสอบไลไ่ดค้ะแนนไม่ถงึตามระบไุวใ้นขอ้ 6 

5.3 จ านวนทนุส่งเสรมิการศึกษาบตุรสมาชิกสมทบแต่ละปีนัน้ขึ้นอยู่กบัผลการจดัสรร 
  ขอ้  6  คุณสมบตัิของผูร้บัทนุ  มดีงัน้ี 

6.1 เป็นบุตรที่ชอบดว้ยกฎหมายของสมาชกิสมทบ  แต่ไมร่วมถงึบตุรบุญธรรม 
6.2 ผูข้อรบัทนุส่งเสริมการศึกษา   ระดบัช ัน้ประถมศึกษาตอนตน้ (ป.2-4)  ระดบัช ัน้ประถมศึกษาตอน  
     ปลาย (ป.5 - 6)  ระดบัช ัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-3)  ระดบัช ัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - 6)      
     ระดบัช ัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.)   และระดบัช ัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง (ปวส.)   หรอื  
     เทยีบเท่า  ในปีการศึกษาก่อนขอรบัทนุ  1  ปี  ตอ้งสอบไล่ไดร้ะดบัคะแนนเฉลีย่รวมกนัตลอดท ัง้ปี    
     การศึกษาไมน่อ้ยกว่า  2.75        
6.3  มคีวามประพฤตเิรียบรอ้ย  
6.4  มสุีขภาพดี 
6.5  ก าลงัศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการ  หรอืสถานศึกษาของเอกชนที่ทางราชการรบัรอง  ส่วนผู ้ 
      ขอรบัทนุฯ ระดบัช ัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง (ปวส.) หรอืเทยีบเท่าจะตอ้งแยกหลกัสูตรต่างหาก  
      จากหลกัสูตรปรญิญาตรี 
6.6  สมาชกิคนหน่ึงมสีทิธิ์ขอรบัทนุไดเ้พยีง 1 ทนุ ถา้บดิาและมารดาต่างเป็นสมาชกิกใ็หม้สีทิธิ์ขอรบัทนุฯ   
      เพยีง  1  ทนุเท่านัน้                  

  ขอ้  7  ผูข้อรบัทนุจะตอ้งยืน่ใบรบัรองผลการศึกษาในปีการศึกษาก่อนขอรบัทุน  1 ปี ตามขอ้  6.2  และใบรบัรอง 
ความประพฤตจิากสถานศึกษาที่บตุรสมาชกิศึกษาอยู่ 

 ขอ้  8  คณะกรรมการด าเนินการ       เป็นผูอ้นุมตัใิหท้นุส่งเสริมการศึกษาบตุรสมาชกิสมทบสหกรณอ์อมทรพัย ์
พนกังานยาสูบ  จ ากดั  ตามระเบยีบน้ี 

 ขอ้  9  ในการพจิารณาใหท้นุส่งเสรมิการศึกษาบตุรสมาชิกสมทบนัน้  ใหใ้ชห้ลกัเกณฑก์ารพจิารณา  ดงัน้ี 
    9.1  ใหแ้ก่บุตรสมาชกิสมทบผูส้อบไล่ไดร้ะดบัคะแนนเฉลีย่สูงสุดในชัน้นัน้  ๆ   
             9.2  หากบตุรของสมาชกิสมทบสอบไลไ่ดร้ะดบัคะแนนเฉลีย่สูงสุดเท่ากนัต ัง้แต่สองรายขึ้นไปใหจ่้ายแก่ผูท้ี่ 
                   บดิาหรอืมารดาไดร้บัเงนิไดร้ายเดอืนต า่สุด   ถา้บดิาหรอืมารดาของผูข้อรบัทุนต่างเป็นสมาชิกกใ็หถ้อื   

 เงนิไดร้ายเดอืนของบดิาหรอืมารดาทีม่รีายไดสู้งเป็นหลกั หรอืหากปรากฏว่าบดิาหรอืมารดาไดร้บัเงนิ 
 ไดร้ายเดอืนเท่ากนั  ใหจ่้ายแก่ผูท้ีบ่ดิาหรอืมารดามบีุตรในระหว่างการศึกษามากทีสุ่ด   

             9.3  ถา้ผูข้อรบัทนุส่งเสรมิการศึกษาบุตรสมาชิกสมทบ  สอบไลไ่ดค้ะแนนไม่ถงึตามระบไุวใ้นขอ้ 6  หรอื 
   ไมม่ผูีข้อรบัทนุส่งเสรมิการศึกษาบุตรสมาชกิสมทบในปีใด   ก็ใหง้ดการพจิารณาใหท้นุส่งเสริมการ   
           ศึกษาบตุรสมาชกิสมทบส าหรบัปีนัน้  

 ขอ้  10  บตุรสมาชกิสมทบทีม่คุีณสมบตัิตาม  ขอ้ 6 ทีม่คีวามประสงคจ์ะขอรบัทุนส่งเสรมิการศึกษาบุตรสมาชิก 
สมทบน้ี ใหย้ืน่หนงัสอืขอรบัทุนตามแบบทีส่หกรณอ์อมทรพัยพ์นกังานยาสูบ จ ากดั  ภายในระยะเวลาที่ก  าหนดไวต้ามประกาศ 

 ขอ้  11  เมือ่คณะกรรมการด าเนินการไดอ้นุมตัิใหจ่้ายเงนิทุนส่งเสรมิการศึกษาแลว้ใหบ้ดิาหรอืมารดาน าบตุรที่ 
ไดร้บัทนุน้ีไปรบัเงนิ  ตามวนั เวลา  และสถานทีซ่ึง่จะไดแ้จง้ใหท้ราบ 

          / ขอ้ 12 ให.้.. 
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ขอ้  12 ใหป้ระธานกรรมการมอี านาจออกค าส ัง่อื่นใด  ทีไ่ม่ขดักบัระเบยีบน้ีเพือ่ใหก้ารปฏบิตัติามระเบยีบน้ีเป็นไปดว้ยดี 
 

      ประกาศ   ณ   วนัที ่ 15  ตลุาคม  2553 

                                                           (ลงชื่อ)  มงคลวจัน ์ รุหานนท ์                                                                                      
                                                       (นายมงคลวจัน ์  รุหานนท)์ 

                                        ประธานกรรมการ 
                                                                      สหกรณอ์อมทรพัยพ์นกังานยาสูบ จ ากดั 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


