ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
ว่ าด้ วย ทุนส่ งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิ ก พ.ศ. 2559

เพื อให้ ก ารดํา เนิ น การของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ขพัง งา จํา กัด เป็ นไปตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการส่ ง เสริ ม ฐานะทางเศรษฐกิ จ การให้ ส วัส ดิ ก ารและการสงเคราะห์ แ ก่ ส มาชิ ก และ
ครอบครัว ตามข้อบังคับของสหกรณ์ พ.ศ. 2544 ข้อ 2(4)(14) ดังนั4น จึงอาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ข้อ 66(8) และข้อ 91(8) ทีประชุ มคณะกรรมการ
ดําเนิ นการ ครั4งที 11/2559 วันที 9 ตุลาคม พ.ศ.2559 จึงกําหนดระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จังหวัดพังงา จํากัด ว่าด้วย ทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2559 ไว้ดงั ต่อไปนี4
ข้อ 1. ระเบียบนี4 เรี ยกว่า
“ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
ว่าด้วยทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2559”
ข้อ 2. ระเบียบนี4ให้ถือและใช้บงั คับตั4งแต่วนั ที 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. บรรดา คําสัง ประกาศ มติ ระเบียบอืนใด ในส่ วนทีได้กาํ หนดไว้แล้ว ซึ งขัดหรื อแย้ง
กับระเบียบนี4 ให้ยกเลิก และให้ใช้ระเบียบนี4แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี4
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
( 1 ) สมาชิกสามัญ
( 2 ) สมาชิกสมทบทีปฏิบตั ิงานในหน่วยงานสาธารณสุ ขในจังหวัดพังงา
“คณะกรรมการ” หมายถึ ง คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ ออมทรั พย์สาธารณสุ ข
จังหวัดพังงา จํากัด
“ทุน” หมายถึง ทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก
“บุตร” หมายถึง บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จังหวัดพังงา จํากัด
ข้อ 5. ทุนแบ่งตามระดับการศึกษา ดังนี4
5.1 ระดับประถมศึกษา
5.2 ระดับมัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า
5.3 ระดับสู งกว่ามัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า แต่ไม่เกินระดับปริ ญญาตรี
จํานวนทุนในแต่ละระดับ และจํานวนเงิ นในแต่ละทุนของแต่ละระดับเป็ นจํานวนเท่าใด
ให้เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์ ตามข้อ 6. ของระเบียบนี4

ข้อ 6. การขอรับทุนให้คณะกรรมการออกประกาศเป็ นรายปี โดยกําหนดจํานวนทุน จํานวน
เงินแต่ละทุน และเงือนไขการขอรับทุน รวมทั4งรายละเอียดอืน ๆ ทีเกียวข้องในการขอรับทุนของสมาชิก
ข้อ 7. ทุนตามข้อ 6. อาจได้มาจากการจัดสรรจากกําไรสุ ทธิ ประจําปี ตามมติทีประชุ มใหญ่
ตามข้อบังคับ ข้อ 27(5) และหรื อเงินซึ งได้รับการบริ จาคหรื อสนับสนุนจากหน่วยงานหรื อองค์การอืน ๆ
ข้อ 8. ให้สมาชิกแต่ละคน ได้รับทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรตามระเบียบแห่ งนี4 ได้ตามระดับ
การศึกษาในข้อ 5 ต่อบุตร 1 คน
ข้อ 9. ในการพิจารณาการให้ทุนแก่สมาชิก ให้ถือมติของคณะกรรมการเป็ นทีสิ4 นสุ ด
ข้อ 10. คุณสมบัติของผูข้ อรับทุน
10.1 เป็ นสมาชิกของสหกรณ์
10.2 บุตรของสมาชิกต้องมีความประพฤติเรี ยบร้อย
10.3 กําลังศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษาของทางราชการหรื อเอกชน ทีทางการรับรอง
ในกรณี ทีสมาชิกรายใดได้พน้ สภาพการเป็ นสมาชิ กตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 43(1)(3)
และ (5) และคําขอรับทุนอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ หรื อสหกรณ์ ได้รับคําขอรับทุนแล้ว
ให้ถือว่าบุตรของสมาชิกรายนั4นเป็ นผูม้ ีสิทธิ ได้รับการพิจารณาการรับทุนจากสหกรณ์ตามระเบียบนี4
ข้อ 11. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาให้เป็ นไปตามทีคณะกรรมการกําหนด
ข้อ 12. สมาชิ กรายใด ทีประสงค์ขอรับทุนตามระเบียบนี4 ให้ยืนคําขอรับทุนตามแบบ และ
ระยะเวลาทีคณะกรรมการกําหนดในแต่ละปี ตามประกาศข้อ 6.
ประกาศ ณ วันที 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559

(นายบุญศักดิK รมยพร)
ประธานคณะกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด

