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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพือการศึกษาของบตุรสมาชิก พ.ศ. 2563 

------------------------------------- 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
จาํกดั ทปีระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท ี43 ครงัท ี18 เมอืวนัท ี27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 มมีตใิห้
กาํหนดระเบยีบวา่ดว้ยสวสัดกิารเพอืการศกึษาของบุตรสมาชกิ พ.ศ. 2563 ดงัต่อไปนี 
 ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยสวสัดกิารเพอื
การศกึษาของบุตรสมาชกิ พ.ศ. 2563” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี1 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยสวสัดกิารเพอืการศกึษา
ของบุตรสมาชกิ พ.ศ. 2560 
 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี 

 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “สมาชกิ” หมายความวา่ สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

  “บุตร” หมายความวา่ บุตรทชีอบดว้ยกฎหมาย และหมายความรวมถงึ 
    บุตรบุญธรรมดว้ย 
 ขอ้ 5  สวสัดกิารเพอืการศกึษาของบุตรสมาชกิ ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี 
         (1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
         (2) ทุนสวสัดกิารสมาชกิ 
         (3) เงนิบรจิาค 

หมวดที 1 
บททวัไป 

ขอ้ 6  สวสัดกิารเพอืการศกึษาของบุตรสมาชกิม ี3 ประเภท คอื 
 (1)  ทุนสง่เสรมิการศกึษา 
 (2)  ทุนเรยีนด ี 
 (3)  ทุนสง่เสรมิการศกึษากรณพีเิศษ 
ขอ้ 7  สมาชกิผู้มสีทิธิขอรบัสวสัดกิารเพอืการศึกษาของบุตรสมาชกิ ต้องเป็นสมาชกิมาแล้ว      

ไมน้่อยกวา่ 1 ปี  
ข้อ 8  บุตรสมาชิกทีขอรบัสวสัดิการต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ 

ยกเวน้การศกึษาในระดบัอุดมศกึษา (ปรญิญาตร)ี ทมีหีลกัสตูรเกนิกว่า 4 ปี ใหข้อรบัสวสัดกิารไดไ้มเ่กนิอาย ุ
27 ปีบรบิรูณ์ 

หมวดที 2 
ทุนส่งเสริมการศึกษา 

ขอ้ 9  ทุนสง่เสรมิการศกึษาเป็นทุนทจีดัใหแ้ก่บุตรสมาชกิ เพอืชว่ยเหลอืครอบครวัสมาชกิ    
โดยในแต่ละปีสมาชกิคนหนึง ๆ มสีทิธยินืคาํขอรบัทุนสง่เสรมิการศกึษาสาํหรบับุตรของตนไดเ้พยีง 1 ทุน  
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  กรณีทสีมาชกิและคู่สมรสเป็นสมาชกิสหกรณ์ และมบุีตรมากกว่า 1 คน มสีทิธยินื  
คาํขอรบัทุนสง่เสรมิการศกึษาสาํหรบับุตรของตนไดไ้มเ่กนิ 2 ทุน 

ขอ้ 10  การกําหนดจํานวนเงนิและจาํนวนทุนสง่เสรมิการศกึษาในแต่ละระดบัชนัการศกึษา    
ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ ทงันี จาํนวนเงนิของทุนหนึง ๆ ตอ้งไมเ่กนิ 600 บาท 

หมวดที 3 
ทุนเรียนดี 

ขอ้ 11  ทุนเรยีนดเีป็นทุนทจีดัใหแ้ก่บุตรของสมาชกิทมีผีลการเรยีนด ีดงันี 
 (1) ทุนทใีหร้ะหวา่งการศกึษา  

 1) ระดบัประถมศกึษา 
 2) ระดบัมธัยมศกึษา  
 3) ระดบัอาชวีศกึษา หรอืเทยีบเทา่ 
 4) ระดบัอุดมศกึษา (ปรญิญาตร)ี 
 (2) ทุนทใีหเ้มอืสาํเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ี(เกยีรตนิิยม) 

ขอ้ 12  ในแต่ละปีสมาชกิคนหนึง ๆ มสีทิธยินืคาํขอรบัทุนเรยีนดสีาํหรบับุตรของตนไดเ้พยีง 
1 ทุน   

กรณีทสีมาชกิและคู่สมรสเป็นสมาชกิสหกรณ์ และมบุีตรมากกว่า 1 คน มสีทิธยินื
คาํขอรบัทุนเรยีนดสีาํหรบับุตรของตนไดไ้มเ่กนิ 2 ทุน   

บุตรสมาชกิทไีดร้บัทุนเรยีนดจีะไมม่สีทิธไิดร้บัทุนสง่เสรมิการศกึษา 
ขอ้ 13  วธิกีารพจิารณาผลการศกึษา จํานวนเงนิและจํานวนทุนเรยีนดใีนแต่ละระดบัชนั   

ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของระดบัชนัการศึกษา ทงันี ไม่เกิน 3,500 บาท โดยให้เป็นไปตาม
ประกาศสหกรณ์ 

ขอ้ 14  บุตรสมาชกิทไีดร้บัทุนส่งเสรมิการศกึษาหรอืทุนเรยีนดแีล้ว เมอืสําเรจ็การศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ี(เกยีรตนิิยม) มสีทิธขิอรบัทุนสวสัดกิารเพอืการศกึษาของบุตรสมาชกิเพมิ ดงันี 

(1) เกยีรตนิิยมอนัดบั 1 ไดร้บัทนุเพมิอกี 2,500 บาท 
(2) เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 ไดร้บัทนุเพมิอกี 1,000 บาท 

หมวดที 4 
ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ 

ขอ้ 15  ทุนส่งเสรมิการศกึษากรณีพเิศษเป็นทุนทีจดัใหบุ้ตรสมาชกิทีศกึษาในโรงเรยีน   
สอนคนพกิาร หรอืเป็นเดก็ทตีอ้งไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษในสถานศกึษา ทงันี โรงเรยีนและสถานศกึษา
ดงักล่าวตอ้งไดร้บัการรบัรองจากกระทรวงศกึษาธกิาร  

ขอ้ 16  การกําหนดจํานวนเงนิและจํานวนทุนส่งเสรมิการศกึษากรณีพเิศษใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศสหกรณ์ ทงันี จาํนวนเงนิของทุนหนึง ๆ ตอ้งไมเ่กนิ 3,500 บาท 

ข้อ 17  ในแต่ละปีสมาชิกคนหนึง ๆ มีสทิธิยนืคําขอรบัทุนส่งเสรมิการศึกษากรณีพิเศษ
สาํหรบับุตรของตนไดต้ามจาํนวนบุตรทมีสีทิธไิดร้บัทุนนี 
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หมวดที 5 
เบด็เตลด็ 

ข้อ 18  สมาชิกผู้ประสงค์ขอรบัสวสัดิการเพือการศึกษาของบุตรสมาชิกต้องยืนคําขอ  
พรอ้มหลกัฐานต่าง ๆ ตามแบบทสีหกรณ์กาํหนด 

ขอ้ 19  ใหค้ณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธเ์ป็นผูม้อีํานาจพจิารณาตดัสนิการขอรบั
สวสัดกิารเพอืการศกึษาของบุตรสมาชกิ แลว้นําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพอืทราบ 

ขอ้ 20  กรณีมสีมาชกิขอรบัสวสัดกิารเพอืการศกึษาของบุตรสมาชกิมากกว่าจํานวนทุนที
สหกรณ์กําหนดไว ้สหกรณ์อาจใชว้ธิกีารจบัฉลากหรอืวธิอีนืใดทเีหมาะสม ทงันี ใหเ้ป็นไปตามประกาศ
สหกรณ์ 

ขอ้ 21  สหกรณ์จะจ่ายเงนิสวสัดกิารเพอืการศกึษาของบุตรสมาชกิ โดยนําฝากเขา้บญัช ี
เงนิฝากออมทรพัยส์นิมธัยสัถท์สีมาชกิมอียูก่บัสหกรณ์ 

ขอ้ 22  ในกรณีทมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัิตามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดําเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 

ขอ้ 23  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 
 

 ประกาศ  ณ  วนัท ี27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 
 
                                                      (ลงนาม)         วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   
 
 

 


