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ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวย
กองทุนสวัสดิการการศึกษาบุตรสมาชกิ พ.ศ. 2554  

 
 
 

 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และขอ 
107(11) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 51 ครั้งท่ี 9/2554 เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2554 ได
กําหนดระเบียบวาดวยกองทุนสวัสดิการการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2554 ดังตอไปนี ้
 ขอ  1.  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยกองทุน
สวัสดิการการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2554”   
 ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 22 กรกฎาคม 2554 เปนตนไป 
 ขอ  3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยกองทุนสวัสดิการ
การศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2553 และบรรดาระเบียบ มติ ประกาศ หรือคําส่ังอ่ืนใดท่ีกําหนดไวแลว
ในระเบียบนี้ ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 

 ขอ  4. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  “ผูขอรับทุน” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด   
  “บุตรสมาชิก” หมายความวา บุตรท่ีถูกตองตามกฎหมายของสมาชิกสหกรณออมทรัพย
ครูนราธิวาส จํากัด แตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม 
  “สถาบันการศึกษา” หมายความวา สถาบันการศึกษาของทางราชการ หรือสถาบัน
ศึกษาเอกชนท่ีทางราชการรับรองตั้งแตระดับประถมศึกษาขึ้นไป ท้ังในและตางประเทศ 
  “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
ครูนราธิวาส จํากัด 
 ขอ   5. กองทุนนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนทุนสําหรับสนับสนุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ
ออมทรพัยครูนราธิวาส จํากัด 
 ขอ   6. กองทุนประกอบดวย 

6.1 เงินจัดสรรจากกําไรสุทธิประจําป 
6.2 เงินท่ีไดรับบริจาค 
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หมวด 2 
คุณสมบัติของบุตรสมาชิก และผูขอรับทุน 

 

 ขอ  7. คุณสมบัติของบุตรสมาชิกท่ีขอรับทุนการศึกษามีดังนี้ 
     7.1 เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส 
จํากัด แตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม 
  7.2 กําลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาของทางราชการ หรือสถาบันการศึกษา
เอกชนท่ีทางราชการรับรองตั้งแตระดับประถมศึกษาขึ้นไป 
  7.3 มีความประพฤติเรียบรอย  
 ขอ  8. คุณสมบัติของผูขอรับทุน  มีดังนี้ 
  8.1   เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ติดตอกันไมนอยกวา 6 
เดือน นับถึงวันท่ีกําหนดไวในประกาศของสหกรณ 
  8.2   ไมเปนผูท่ีเคยผิดนัดการชําระหนี้ตอสหกรณ ในรอบ 2 ปท่ีผานมา 
  8.3   สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธ์ิขอรับทุนไดเพียง 1 ทุน ถาบิดาและมารดาตางก็เปน
สมาชิกใหไดรับทุนในปเดียวกันเพียง 1 ทุน เทานั้น  
  8.4   สมาชิกสหกรณคนใดท่ีไดรับทุนการศึกษาบุตรแลว จะไดรับทุนการศึกษาบุตรครั้ง
ตอไปได เม่ือมีระยะเวลาหางจากการรับทุนครั้งสุดทายเปนเวลา 4 ป นับถัดจากปท่ีไดรับทุน 
 

หมวด 3 
การพิจารณาใหทุนสวัสดิการการศึกษาบุตรสมาชิก 

 

 ขอ   9. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกนี้เปนทุนประจําปของสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส 
จํากัด ซ่ึงจะใหทุนระดับการศึกษาใด ทุนละเทาใด จํานวนกี่ทุนตอป ใหเปนไปตามโครงการท่ีไดรับ
อนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําป ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการจะประกาศเปนป ๆ  ไป ท้ังนี้ การ
พิจารณาจัดสรรจํานวนทุนใหพิจารณาจัดสรรตามสัดสวนของจํานวนสมาชิกแตละหนวย 
 ขอ 10. ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธกําหนดแนวทางหรือวิธีการพิจารณา
คัดเลือกผูขอรับทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ 
  ในกรณีท่ีผูไดคะแนนเทากัน ใหพิจารณาความสําคัญตามลําดับท่ีในเกณฑให
คะแนนท่ีคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธกําหนด หากพิจารณาตามเกณฑแลวยังมีคะแนน
เทากันอีกใหคณะกรรมการพิจารณาผูขอรับทุนจับฉลาก 
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 ขอ 11. สมาชิกท่ีมีบุตรซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ 4 ท่ีมีความประสงคจะขอรับทุนการศึกษา
บุตรสมาชิกนั้น ใหยื่นแบบขอรับทุนตามแบบท่ีสหกรณฯ กําหนดไวท่ีสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามประกาศของสหกรณ 
 ขอ 12. ผลการพิจารณาใหทุนของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธถือเปนท่ีส้ินสุด 
ผูใดจะอุทธรณหรือฟองรองมิได   
 
 

  ประกาศ ณ วนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
 
 
                (นายสวาง ชินพงษ) 
               ประธานกรรมการ 
           สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวย 
กองทุนสวัสดิการการศึกษาบุตรสมาชิก แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  

 
 
 

 

 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และ ขอ 
107(11) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 53 ครั้งท่ี 8/2556 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2556ได
กําหนดระเบียบวาดวยกองทุนสวัสดิการการศึกษาบุตรสมาชิก แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 
ไวดังตอไปนี ้
 ขอ  1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยกองทุน
สวัสดิการการศึกษาบุตรสมาชิก แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556” 
 ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 23 สิงหาคม 2556 เปนตนไป 
 ขอ  3. ใหยกเลิกความในขอ 8 แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส  จํากัด วาดวย
กองทุนสวัสดิการการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2554 และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯ    ล       ฯ 
 

 “ขอ 8. คุณสมบัติของผูขอรับทุน  มีดังนี้ 
  8.1   เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ติดตอกันไมนอยกวา 6 
เดือน นับถึงวันท่ีกําหนดไวในประกาศของสหกรณ 
  8.2   ไมเปนผูท่ีเคยผิดนัดการชําระหนี้ตอสหกรณ ในรอบ 2 ปท่ีผานมา 
  8.3   สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธ์ิขอรับทุนไดเพียง 1 ทุน ถาบิดาและมารดาตางก็เปน
สมาชิกใหไดรับทุนในปเดียวกันเพียง 1 ทุน เทานั้น  
  8.4   สมาชิกสหกรณคนใดท่ีไดรับทุนการศึกษาบุตรแลว จะไดรับทุนการศึกษาบุตรครั้ง
ตอไปได เม่ือมีระยะเวลาหางจากการรับทุนครั้งสุดทายเปนเวลา 3 ป นับถัดจากปท่ีไดรับทุน 

ฯ    ล       ฯ 
 
 
 
 
 
 



 5

  สวนขอความอ่ืนนอกจากท่ีกลาวนี้ ใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด วาดวยกองทุนสวัสดิการการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2554 ทุกประการ 

 
  ประกาศ ณ วันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
 
 
 
            (นายสมเกียรติ เสาวคนธ) 
            ประธานกรรมการ  
         สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
 


