ระเบียบสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด
วาดวยทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
พ.ศ.2565
…………………………………….…………..
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับ ขอ 78 (8) และขอ 106 (8) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ชุด ที่ 49 ครั้ ง ที่ 10/2565 เมื่ อ วัน ที่ 24 มิถุ น ายน พ.ศ.2565 ไดมี มติ กํ าหนดระเบี ยบสหกรณ ออมทรั พ ย
ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด วาดวยทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2565 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด วาดวยทุน
สงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2565”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหบังคับใชตั้งแตวันที่ 25 มิถุนายน 2565 เปนตนไป
ขอ 3. ใหย กเลิก ระเบีย บสหกรณอ อมทรัพ ย ตํา รวจภู ธ รจั ง หวั ดบุ รีรั มย จํา กัด วา ดว ยทุ น สง เสริ ม
การศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2554 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใช
ระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
สหกรณ หมายถึง สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด
ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย
จํากัด
คณะกรรมการดําเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธร
จังหวัดบุรีรัมย จํากัด
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ หมายถึง คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพัน ธ
สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด
บุตร หมายถึง บุตรของสมาชิกที่ชอบดวยกฎหมาย ซึ่งไมรวมถึงบุตรบุญธรรม
หัวหนาหนวย หมายถึง ผูบังคับการ หรือ หัวหนาสถานีตํารวจ หรือ ผูจัดการสหกรณ
คณะกรรมการประจําหนวย หมายถึง ผูที่ไดรับการมอบหมายจากหัวหนาหนวย
ขอ 5. เงินทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกไดมาจาก
5.1 เงินที่สหกรณจัดสรรจากกําไรสุทธิประจําปตามมติที่ประชุมใหญตามขอบังคับสหกรณ
ขอ 27 (6) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิตามระเบียบสหกรณ หรือ
5.2 เงินซึ่งมีผูอุทิศให
ขอ 6. ทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้
6.1 ทุนระดับประถมศึกษา
6.2 ทุนระดับมัธยมศึกษา
6.3 ทุนระดับอุดมศึกษา

-2ขอ 7. จํานวนทุนสงเสริมการศึกษาบุตรแตละปนั้น ขึ้นอยูกับผลการจัดสรรกําไรสุทธิในปนั้นๆ ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร
ขอ 8. คุณสมบัติของผูรับทุน มีดังตอไปนี้
8.1 เปนบุตรสมาชิกแตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม
8.2 ผูขอรับทุนทุกระดับ ตองสอบไลไดคะแนนตั้งแตเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป สําหรับผูรับทุนใน
ชั้นประถมตน ถากําลังเรียนอยูในชั้นปที่ 1 ใหใชผลการสอบครั้งหลังสุดของปที่กําลังเรียนอยูและตองไดคะแนน
ตั้งแตเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป หรือเทียบเทา
8.3 มีความประพฤติเรียบรอย
8.4 มีสุขภาพดี
8.5 กําลังศึกษาอยูในสถาบันศึกษาของทางราชการหรือสถาบันศึกษาของเอกชนที่ทางราชการ
รับรอง
8.6 ตองไมเปนผูไดรับเงินทุนการศึกษาสํานักงานตํารวจแหงชาติในปที่ยื่นขอรับทุน
8.7 ตองไมเปนผูไดรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณติดตอกันทุกป
8.8 สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิขอรับเงินไดเพียง 1 ทุน ถาบิดาและมารดาตางเปนสมาชิก ก็ใหไดรับ
ทุนเพียง 1 ทุน
ขอ 9. ผูขอรับทุนจะตองยื่นเอกสารประกอบการขอรับทุนดังนี้
9.1 สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัวประชาชนของสมาชิก
9.2 ใบรับรองผลการศึกษาจากสถานศึกษาที่บุตรสมาชิกศึกษาอยู
9.3 สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อบุตรของสมาชิกที่ขอรับทุน หรือหลักฐานราชการอื่น
ขอ 10. สมาชิกที่มีบุตรซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ 8. และมีความประสงคจะขอรับทุนสงเสริมการศึกษา
บุตรสมาชิก ใหยื่นเอกสารขอรับทุนตามแบบที่สหกรณไดกําหนดตอคณะกรรมการประจําหนวย เพื่อรวบรวม
และพิจารณาใหเปนไปตามระเบียบนี้ เสนอตอคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ภายในระยะเวลา
ที่กําหนดไวตามประกาศ
ขอ 11. การพิจารณาทุ น สง เสริม การศึกษาของแตล ะหน วย ใหหัว หนา หนว ยพิจารณาในรู ปแบบ
คณะกรรมการประจําหนวย โดยกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาจากจํานวนเงินทุนสงเสริมการศึกษาที่ไดรับ
ใหเกิดประโยชนสูง สุดแกบุตรสมาชิกในแตละหนวย การกําหนดจํานวนทุนสง เสริมการศึกษาในแตละระดับ
และจํานวนเงิน ใหมียอดเงินลดหลั่นตามระดับการศึกษา หรือตามที่คณะกรรมการประจําหนวยเห็น สมควร
เมื่อพิจารณาเสร็จใหสรุปผลการพิจารณาพรอมเอกสารประกอบใหกับคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
พิจารณา เพื่อรายงานคณะกรรมการดําเนินการทราบ
ทั้งนี้ หากบุตรสมาชิกไมมีคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติผูขอรับทุนแตขัดกับระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ พิจารณาเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบเปนรายๆ ไป

-3ขอ 12. เมื่อคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ไดพิจารณาการขอรับทุนสงเสริมการศึกษาของ
บุตรสมาชิกและมีผลการพิจารณาใหจายทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกแลว ใหสมาชิกนําบุตรที่ไดรับทุนนี้
ไปรับทุน ตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งจะแจงใหทราบ หรือเปนไปตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ขอ 13. กรณี มีข อโต แยง การให ทุนส ง เสริม การศึกษาบุ ตรสมาชิ กตามระเบี ยบนี้ คํ าวินิ จฉัย ของ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใหถือเปนที่สุด จะนําไปฟองรองมิได
ขอ 14. ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2565
(ลงชื่อ) พลตํารวจตรี รุทธพล เนาวรัตน
(รุทธพล เนาวรัตน)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด

