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ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด 
เร่ือง การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2564 

 
 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพ่ือส่งเสริม
การศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 
วันที่ 24 มกราคม 2564 ได้อนุมัติงบประมาณเพ่ือเป็นสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก คณะกรรมการ
ด าเนินการ ชุดที่ 64 ครั้งที่ 24/2564 วันที่ 17 สิงหาคม 2564 จึงมีมติประกาศให้สมาชิกยื่นค าร้องขอรับทุน
สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ระดับและจ านวนทุนการศึกษา 
  1.1 ทุนระดับชั้นอนุบาล  ส าหรับสมาชิกที่มีบุตรที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นอนุบาล  
จ านวน  200  ทุนๆ  ละ  1,500  บาท  เป็นเงิน  300,000  บาท 
  1.2 ทุนระดับประถมศึกษา  ส าหรับสมาชิกที่มีบุตรที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา  
ปีที่  1 - 6  จ านวน  200  ทุนๆ  ละ  2,000  บาท  เป็นเงิน  400,000  บาท 
  1.3 ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ส าหรับสมาชิกที่มีบุตรที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา  
ปีที ่ 1 – 3  จ านวน  200  ทุนๆ  ละ  2,500  บาท  เป็นเงิน  500,000  บาท 
  1.4 ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ส าหรับสมาชิกที่มีบุตรที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา 
ปีที่  4 - 6  หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 250 ทุนๆ ละ 3,000 บาท  เป็นเงิน 750,000 บาท 
  1.5 ทุนระดับอุดมศึกษา  ส าหรับสมาชิกที่มีบุตรที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับอนุปริญญา  ถึงระดับ 
ปริญญาตรี  จ านวน  250  ทุนๆ  ละ  3,500  บาท  เป็นเงิน  875,000  บาท 

 2. คุณสมบัติของสมาชิก 
  2.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด  ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ป ี
(นับถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564) 
  2.2 ไม่เป็นผู้เคยผิดนัดส่งเงินงวดช าระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระหว่างปีบัญชี  2563 
และ 2564 
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 3. คุณสมบัติของบุตรสมาชิก 
  3.1 เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด รวมถึงบุตรบุญธรรม แต่ไม่รวมบุตรที่
ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น 
  3.2 มีความประพฤติเรียบร้อย 
  3.3 ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการ  หรือสถานศึกษาของเอกชนที่ทางราชการรับรอง 
  3.4 สมาชิกและบุตรของสมาชิกต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด ในปีการศึกษา 2562 – 2563 
  3.5 ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
หรือองค์การของรัฐ หรือองค์กรของเอกชน 

4. การส่งค าขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ต้องมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 
  4.1 ค าร้องขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด) 
  4.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน (ทร.14) ของบิดา – มารดา และบุตรที่ขอรับทุน 
  4.3 หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษาว่าเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษานั้น 
ในปีการศึกษา 2564 พร้อมประทับตราของสถานศึกษา โดยใช้ฉบับจริงเท่านั้น 
  4.4 ส าเนาเกียรตบิัตร รางวัล หรือหนังสือรับรองเก่ียวกับกิจกรรมพิเศษ (ถ้ามี) 
  4.5 ทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม 
 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด ที่ประสงค์จะขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษา
บุตรสมาชิก ให้ยื่นค าขอรับทุนตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด ซึ่งจะขอได้ที่ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด
โดยให้ยื่นค าร้องขอรับทุนตามล าดับจากผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัดของสมาชิกผู้ขอรับทุนจนถึงสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสกลนคร จ ากัด ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 
 กรณี สามีหรือภรรยาต่างก็เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด ให้มีสิทธิ์ยื่นค าร้องขอรับ
ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกได้ โดยมีสิทธิ์ขอรับทุนได้ 1 คนต่อบุตร 1 คน และบุตรที่ขอรับ
ทุนต้องไม่ซ้ ากัน  

 ส าหรับผลการพิจารณาสหกรณ์ฯ จะแจ้งให้ทราบหลังจากคณะกรรมการด าเนินการอนุมัติ ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการด าเนินการถือเป็นเด็ดขาดไม่มีการอุทธรณ์หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ อีก และให้ผู้ได้รับทุน หรือบิดา หรือ
มารดา หรือผู้ปกครอง ไปรับทุนด้วยตนเองตามวัน เวลาและสถานที่ที่สหกรณ์ฯ ก าหนด 

 จึงประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2564 

  

(นายวีระชน  ธิมะสาร) 
ประธานกรรมการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด 
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เกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
1.  เกณฑ์การให้คะแนน 

1.1  พิจารณาจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกผู้ขอรับทุน 
ก.  เงินเดือนต่ ากว่า  15,000  บาท    ให้  5  คะแนน 
ข.  เงินเดือน  15,000 – 20,000  บาท    ให้  4  คะแนน 

    ค.  เงินเดือนเกินกว่า  20,000  บาท    ให้  3  คะแนน 
1.2  พิจารณาจากหุ้นของสมาชิกผู้ขอรับทุน 

ก.  หุ้น  250,000  บาทข้ึนไป     ให้  5  คะแนน 
ข.  หุ้น  150,000 – 249,990  บาท    ให้  4  คะแนน 
ค.  หุ้นต่ ากว่า  150,000  บาท     ให้  3  คะแนน 

1.3  พิจารณาจากอายุการเป็นสมาชิกของผู้ขอรับทุน 
ก.  เป็นสมาชิก  180  เดือนขึ้นไป     ให้  5  คะแนน 
ข.  เป็นสมาชิก  120 – 179  เดือน    ให้  4  คะแนน 
ค.  เป็นสมาชิกต่ ากว่า  120  เดือน    ให้  3  คะแนน 

2.  เมื่อรวมคะแนนแล้วคะแนนรวมเท่ากัน  คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาผู้ไม่เคยได้รับทุนเป็น
ล าดับแรก  และพิจารณาจากคะแนนรวมตามดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
 3.  ถ้าสมาชิกขอรับทุนหลายระดับ จะพิจารณาให้เพียงระดับเดียวโดยจะพิจารณาให้ในระดับท่ีจ านวน 
เงินทุนสูงกว่า  หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
 4. กรณีส่งค าร้องขอรับทุนถึงสหกรณ์ฯ หลังวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 จะไม่รับพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


