
     

ปีท่ี 38 ฉบับที ่  2                                        วันที่ 17 มิถุนายน 2564 
 
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จ ากัด 
 

เพิ่มเงินทุนการศึกษาและเปิดรับสมัครขอรับทนุการศึกษาบุตรสมาชกิสหกรณ์ฯ 
     ชั้น ประถม    มัธยม    ปวช.     ปวส.     ปริญญาตรี  

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564 เวลา 08.00-15.00 น.   
 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ที่ท าการสหกรณ์ฯ หรือ ณ ส านักงานยาสูบท่ีสังกัดอยู่ 

  
    สหกรณ์ฯ จะมอบเงินทุนส่งเสริมการศึกษาให้บุตรสมาชิก ประจ าปี  2564   จ านวน   650 ทุน   รวมเปน็เงิน 980,000.- บาท เพ่ือ
เป็นสวัสดิการแก่สมาชิกและเป็นก าลังใจแก่บุตรสมาชิกทั้งในส่วนกลาง  รับสมัคร ณ ที่ท าการสหกรณ์ฯ  ในส่วนภูมิภาค รับสมัคร ณ 
ส านักงานยาสบูที่สังกัดอยู ่ มีรายละเอียด ดังนี้  

                                   ประเภททุนเรียนดี (จ ากัดผลการเรียน) 

ที ่ ปี 2564 (ก าลังศึกษาอยู่) ผลการเรียน 
ในปี 2563 

ทุนละ จ านวน รวมเงิน 
(บาท) 

1 ชั้นประถมศึกษาตอนตน้ (ป.2-4) ไม่ต่ ากว่า 2.75 1,200 บาท 100 ทุน 120,000 
2 ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-6) ไม่ต่ ากว่า 2.75 1,400 บาท 100 ทุน 140,000 
3 ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ไม่ต่ ากว่า 2.75 1,700 บาท 100 ทุน 170,000 
4 ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ไม่ต่ ากว่า 2.50 2,000 บาท  50  ทุน 100,000 
5 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่ต่ ากว่า 2.50 2,000 บาท  50  ทุน 100,000 
6 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) ไม่ต่ ากว่า 2.50 2,200 บาท  50  ทุน 110,000 
7 ชั้นอุดมศกึษาขัน้ปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า 2.50 2,700 บาท  50  ทุน 135,000 
 รวม   500  ทุน 875,000 

หลักเกณฑก์ารตัดสินประเภททุนเรียนด ี
ก. ให้แก่บุตรสมาชิกผู้สอบไล่ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดตลอดปีในชัน้นัน้ 
ข. ถ้าสอบไล่ได้คะแนนเฉลี่ยตลอดทั้งปีสูงสุดเท่ากัน ต้ังแต่ 2 รายขึ้นไป จะพิจารณาให้ทุนแก่ผู้ที่บิดามารดาได้รับเงินได้ปกติรายเดือน
ต่ าสุด หากปรากฏว่าบิดาหรือมารดาได้รับเงินเดือนเท่ากัน จะพิจารณาให้ทุนแก่ผู้สมัครที่บิดามารดาท่ีบุตรก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบนั
มากกว่าตามล าดับ 
      

                                   ประเภททุนสงเคราะห์ (ไม่จ ากัดผลการเรียน) 
ที ่ ปี 2564 (ก าลังศึกษาอยู่) ทุนละ จ านวน รวมเงิน (บาท) 

1 ชั้นประถมศึกษาตอนตน้ (ป.1-4) 700   บาท  
 
 

150    ทุน 

 
 
 

     105,000 

2 ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-6) 700   บาท 
3 ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 700   บาท 
4 ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 700   บาท 
5 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 700   บาท 
6 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) 700   บาท 
7 ชั้นอุดมศกึษาขัน้ปริญญาตรี 700   บาท 
 รวม   150     ทุน 105,000 

หลักเกณฑก์ารตัดสินประเภททุนสงเคราะห ์
ถ้ามีผู้สมัครขอรับทุนเกนิกว่า 150 ทุน ให้น าเงินมาเฉลี่ยเท่า ๆ กัน ภายในวงเงิน 105,000 บาท 
หมายเหตุ  ผลการตัดสินของฝ่ายจัดการฯ ที่คณะกรรมการฯ มอบหมายให้ถือเป็นสิ้นสุด ทั้ง 2 ประเภท 
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คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนการศึกษา (ประเภททุนเรียนดี) 
1. เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชกิ (ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม) 
2. ในปีการศึกษา 2564 ก าลังเรียนอยู่ในสถานศกึษาของทางราชการหรือสถานศึกษาของเอกชนที่ใชห้ลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ 
3. ผลการเรียนในปีการศึกษา 2563 ของผู้สมัครขอรับทุนในระดับชัน้ประถมศกึษาตอนต้น, ประถมศกึษาตอนปลาย และ

มัธยมศึกษาตอนต้น  จะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกหมวดวิชาไม่ต่ ากว่า 2.75  ส่วนผู้สมัครขอรับทุนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และชัน้อุดมศึกษาขั้น
ปริญญาตรี จะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกหมวดวิชาไม่ต่ ากว่า 2.50 

4. สมาชกิคนหนึ่ง มสีิทธิส่งบุตรขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาได้ 1 คน ถ้าบิดาและมารดา ต่างเป็นสมาชิก ให้ส่งบุตรสมัคร
ขอรับทุนได้ 1 คนเท่านั้น (โดยให้บิดาหรือมารดาท่ีมีรายได้สูงสุดเป็นผู้ยื่นค าร้องขอรับทุน) 

5. สมาชกิต้องขอรับทุนให้แก่บุตรที่มีความประพฤติเรียบร้อย และในปีการศึกษา 2564 ศึกษาใน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จนถึงระดับชั้นอุดมศกึษาขัน้ปริญญาตรี  

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนการศึกษา (ประเภททุนสงเคราะห์) 
1. สมาชกิสหกรณ์ฯ ที่มีบุตรก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา (ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม) 
2. สมาชกิต้องขอรับทุนให้แก่บุตรที่มีความประพฤติเรียบร้อย และในปีการศึกษา 2564 ศึกษาใน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นอุดมศกึษาขัน้ปริญญาตรี  
3. สมาชกิคนหนึ่ง มสีิทธิขอรับทนุได้ไม่เกิน 1 ทุน ถ้าบิดาและมารดาต่างเป็นสมาชิก ให้ขอรับทุนได้ 1 ทุนเท่านั้น (โดยบิดา

หรือมารดามเีงินได้รายเดือนไม่เกิน 25,000 บาท ถ้าคนหนึ่งคนใดเกินกว่า 25,000 บาท ไม่มีสิทธิยื่นขอรับทุนทั้ง 2 คน)   
4. สมาชกิที่ยื่นขอรับทุนจะต้องไม่ใช่ผู้ที่ย่ืนขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ในประเภททุนเรียนดี 

เอกสารประกอบการสมัคร (ทั้ง 2 ประเภท) 
1. หนังสือรับรองผลการศึกษา โดยหัวหน้าสถานศึกษาลงนามรับรอง และประทับตราของสถานศึกษาท่ีออกให้ ตาม

แบบฟอร์มสหกรณ์ฯ ก าหนด (ขอรับได้ที่สหกรณ์ฯ และในส่วนภมูิภาคขอรับได้ ณ ส านักงานยาสบูที่สมาชกิสังกัดอยู)่ 
หรือส าเนาสมุดประจ าตัวนักเรียนหรือระเบียน โดยหัวหน้าสถาบันการศึกษาลงนามรับรอง และประทับตราให้ (ไม่ต้องน า
ตัวจริงมา) อย่างใดอย่างหนึ่ง 

2. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนในปีปัจจุบันของสถานศึกษาท่ีผู้สมัครก าลังเรียนอยู่ เฉพาะกรณีย้ายสถานศึกษา 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านหรือสูติบัตร หรือทะเบียนคนเกิด 
4. ใบรายการเงินเดือน ภาษ ีบิลสหกรณ์ หรือบัตรรับเงินค่าแรงของบิดามารดา เป็นงวดปัจจุบันในขณะที่ยื่นขอรับทุน ใน

กรณีที่บิดามารดาต่างเป็นสมาชกิจะต้องแสดงบิลค่าแรงท้ังบิดาและมารดา ส าหรับสมาชิกในส่วนภูมิภาค ให้ผู้จัดการ
ส านักงานยาสบู หรือผู้ที่ผู้จัดการมอบหมายให้เป็นผู้รับรองเงินได้รายเดือนของสมาชิก 

วันประกาศและมอบทุนส่งเสริมการศึกษา 
          สหกรณ์ฯ จะประกาศผลและแจ้งวันที่มอบทุนฯ โดยจะโอนเงินผ่านเข้าบัญชธีนาคารกรุงไทย ของสมาชิกทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เช่นที่เคยปฏบิัติ  

 
    ขยายเวลาพักช าระหนี้เงินต้นอีก 3 เดือน (กรกฎาคม-กันยายน 2564 
 
          ตามสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ท าให้สมาชิกยังได้รับผลกระทบ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ เมื่อวันที่ 31 
พฤษภาคม 2564 ดังนี้ 
1.อนุมัติให้ขยายเวลาการพักช าระหนี้เงินต้น(ช าระแต่ดอกเบี้ย) ออกไปอีก 3 เดือน(กรกฎาคม-กันยายน)และทกุสัญญาต้องสิน้สุดเดือน
กันยายน 2564 
2. ระยะเวลายื่นเร่ือง ต้ังแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 
3.ส าหรับผู้ที่เคยขอพักช าระเงินต้นและมกีารยื่นกู้ใหม่ปิดบัญชีที่เคยขอพักแล้ว สามารถยื่นขอพักในคร้ังนี้ได้ แต่ต้องเป็นเงินกู้ประเภท
เดียวกับที่เคยขอพัก 
4.สมาชิกส่วนภูมิภาครายวัน สิ้นสุดงวดต้นเดือนตุลาคม 2564  
 หมายเหตุ สิทธิพิเศษนี้ ส าหรับ  
 - ผู้ที่เคยย่ืนแล้ว   - ผู้ไม่เคยยื่น  - ผู้ที่กู้ใหม่และเปลี่ยนสัญญาแล้ว ของดได้ตามเงินกู้ประเภทเดิม 
 

เงินกู้เพ่ือบรรเทาภาวะการเงินช่วงเปิดเทอม (เงินกู้ สป.) ในวงเงิน 250,000 บาท ช าระไม่เกิน 5 ปี 
ดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ไม่มีก าหนดปิดโครงการ ถือเป็นเงินกู้ประเภทหนึ่ง ต้องการกู้เมื่อใดสามารถกู้ได้ 

แต่ต้องส่งครบ 6 เดือนแล้ว ตามเง่ือนไขเดิมที่สหกรณ์ฯ ก าหนด 
                                                                                                                คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ์ 


