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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล  จ ากัด 
ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2562 

******************* 
       อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ข้อ 72 (9) และข้อ 99 
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 46  ครั้งที ่8/2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ได้มีมติ 
ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2562  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาลจ ากัด ว่าด้วยการให้
ทุนการศึกษา พ.ศ. 2562” 

ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ 25 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 
           ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด  ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา  
พ.ศ. 2559 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561  และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
   ข้อ 4.  ในระเบียบนี้ 
         “สหกรณ์”                     หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 
  “สมาชิก”           หมายถึง  สมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                                                                        วชิรพยาบาล จ ากัด 
  “คณะกรรมการ”           หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                                                    วชิรพยาบาล จ ากัด  
 “คณะกรรมการสวัสดิการ”    หมายถึง  บุคคลที่เป็นคณะกรรมการด าเนินการ 
                                                                         และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ 
      สวัสดิการ 
 “ประธานกรรมการ”            หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

                                                              ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 
 “ทุนการศึกษา”            หมายถึง  เงินที ่ที่ประชุมใหญ่อนุมัติจัดสรรจากก าไร 
               สุทธิประจ าปี เป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
 ข้อ 5.  วัตถุประสงค์ของการให้ทุนการศึกษา 
   5.1  ทุนส่งเสริมการศึกษา เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่มีรายได้น้อย 

          5.2  ทุนเรียนดี เพ่ือเป็นขวัญ และก าลังใจแก่สมาชิกที่สามารถให้การเลี้ยงดูบุตร 
               จนมีผลการเรียนที่ดี 

 ข้อ 6.  การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
   6.1  ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา 
      6.1.1  บุตรสมาชิกที่ยื่นขอทุนประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ไม่ต้องยื่นใบแสดง

คะแนนเฉลี่ยของการศึกษา  เว้นแต่บุตรสมาชิกที่ยื่นขอทุนประเภททุนส่งเสริมการศึกษา  และสอบเลื่อน
ชั้นคะแนนเฉลี่ยประจ าปีการศึกษาขอรับทุนทั้งปี  ไม่ต่ ากว่า 3.5  มีความประสงค์จะขอรับประกาศนียบัตร  
ให้ยื่นหลักฐานแสดงคะแนนเฉลี่ยประจ าปีพร้อมทั้งให้แจ้งความจ านงต่อสหกรณ์ในวันยื่นขอรับทุน 
                 6.1.2  สมาชิกท่ีมีสิทธิยื่นขอรับทุนประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ต้องมีเงินได้ราย
เดือนไม่เกิน 19,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเปน็  อัตราเงินเดือนเริ่มต้นของ
พนักงานมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี ณ วันที่ยื่นค าขอ โดยต้องมีหลักฐานเป็นเอกสารสลิปเงินเดือน 
ของเดือนที่ผ่านมา 
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                 6.1.3  การให้ทุนส่งเสริมการศึกษา 
           6.1.3.1  ระดับชั้น ป.1 - ป.6 ทุนละไม่เกิน  2,000.00  บาท  
       (สองพันบาทถ้วน)    
           6.1.3.2  ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ทุนละไม่เกิน  2,500.00  บาท  
       (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)                                
           6.1.3.3  ระดับชั้น ม.4 - ม.6 และ ปวช.ทุนละไม่เกิน 3,000.00  บาท 
       (สามพันบาทถ้วน) 
           6.1.3.4  ระดับ ปวส.  หรือเทียบเท่าและระดับปริญญาตรีทุนละไม่เกิน  

                                    3,500.00 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 6.2  ประเภททุนเรียนดี    

       6.2.1  ทุนเรียนดีทุกระดับทุนละไม่เกิน 1,200.00 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 
           พร้อมประกาศนียบัตร 
       6.2.2  ระดับ ป.1 - ม.6  ปวช.  ต้องสอบเลื่อนชั้นคะแนนเฉลี่ยประจ าปีการศึกษา 

    ที่ขอรับทุนทั้งปี  ไม่ต่ ากว่า 3.5 
       6.2.3  ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า  และปริญญาตรี  ต้องสอบเลื่อนชั้นคะแนน 
      เฉลี่ยประจ าปีการศึกษาที่ขอรับทุนทั้งปี  ไม่ต่ ากว่า 3.0 
       6.2.4  กรณีสมาชิกมีบุตรมากกว่า 1 คน และคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ทุกคน  
                สหกรณ์จะมอบประกาศนียบัตรพร้อมเฉลี่ยเงินทุนให้เท่า ๆ กัน ทุกคน  
                                   ในวงเงินรวมกันไม่เกิน 1,200.00  บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 

      6.2.5  กรณีสมาชิกท่ีประสงค์จะขอรับประกาศนียบัตรให้แจ้งความจ านง  
                         ต่อสหกรณ์ในวันยื่นขอรับทุน 
ข้อ 7.  หลักเกณฑ์ในการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  มีดังนี้ 

 7.1  เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์  และเป็นสมาชิกมาแล้วครบ 1 ปี 
                    7.2  บุตรสมาชิกขอรับทุนต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ และต้องศึกษาอยู่เฉพาะใน 

         ประเทศไทย 
   7.3  สมาชิกจะขอรับทุนได้ไม่เกินท่านละ 1 ทุน  
   7.4  กรณีบิดามารดาเป็นสมาชิกและมีสิทธิทั้งคู่  และมีบุตรเพียง 1 คน  สามารถใช้สิทธิ 
         ขอยื่นได้เพียง 1 สิทธิ (1 ทุน) 

                    7.5  บุตรสมาชิกที่ศึกษาอยู่เฉพาะในโรงเรียนสอนคนพิการที่ได้รับการรับรองจาก 
                          กระทรวงศึกษาธิการ เช่น  โรงเรียนราชานุกูล  ให้ยื่นค าขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา 
                          ได้  โดยแสดงเอกสารประกอบการขอรับทุนตามที่ก าหนดพร้อมใบรับรอง 

จากโรงเรียน  โดยยกเว้นการพิจารณาเรื่องคะแนนการเรียนให้เป็นกรณีพิเศษ 
  7.6  กรณีท่ียังไม่ได้ใบรับรองผลการสอบให้แสดงหนังสือรับรองจากสถาบัน  และสหกรณ์ 
       จะมอบเงินทุนการศึกษาเมื่อแสดงหลักฐานหรือใบรับรองผลการศึกษาถูกต้องแล้ว 

ข้อ 8.  คณะกรรมการจะก าหนดสัดส่วนจ านวนเงินส าหรับทุนส่งเสริมการศึกษา และ ทุนเรียนดี 
เป็นปี ๆ ไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวนเงินทุนการศึกษาทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรจากที่ประชุมใหญ่ และ
จัดท าประกาศแจ้งให้สมาชิกทราบ กรณีท่ีเงินส าหรับทุนเรียนดีมีเหลืออาจพิจารณาจัดให้ทุนส่งเสริม
การศึกษาเพ่ิมได้ 
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   กรณีท่ีมีผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาเกินจ านวนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับจัดสรรจาก 
ที่ประชุมใหญ่หลังจากหักยอดเงินส าหรับทุนเรียนดีแล้วให้ถัวเฉลี่ยจ่ายให้แก่สมาชิกตามสัดส่วนของ 
เงินที่เหลือ 

 ข้อ 9.  ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 
 

 
(นายแพทย์จักราวุธ  มณีฤทธิ์) 
        ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


