
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ ากดั 

ว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 

พ.ศ. 2552 

******************** 

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกจากทุน

สาธารณประโยชน์ อาศัยอ านาจตามข้อบังคับ ข้อ 56(8) และข้อ 81(8) และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการ ชุดท่ี 37 ในการประชุม คร้ังท่ี กรณีพิเศษ 2/2552 เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2553 จึงวางระเบียบไว ้

ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบวา่ดว้ย การใหทุ้นการศึกษาแก่บุตรสมาชิก” 

  ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการประปานครหลวง จ ากดั วา่ดว้ย การ

ใหทุ้นการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2544 และแกไ้ขเพิ่มเติม คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2551 

 ข้อ 4. บรรดาระเบียบ มติ และค าสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ล้ว ซ่ึงขัดหรือแยง้กับ

ระเบียบน้ีใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

 ขอ้ 5. ในระเบียบน้ี 

 

 “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานคร

หลวง จ ากดั 

 “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการประปา

นครหลวง จ ากดั 

 “บุตร” หมายถึง บุตรท่ีชอบกฎหมายอายุไม่เกิน 26 ปี และก าลงั

ศึกษาเล่าเรียนอยู่ในระดบัไม่เกินปริญญาตรี แต่

ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 

 “ทุนการศึกษา” หมายถึง ทุนการศึกษาแก่บุตรผูเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย ์

 “สถานศึกษา” หมายถึง สถานศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนท่ีทาง

ราชการรับรองวิทยฐานะ 



 “ผลการศึกษา” หมายถึง ผลการศึกษาท่ีวดัได้ ตามท่ีสถาบันการศึกษา

นั้นๆ ก าหนดใช ้

 “ปี” หมายถึง ปีการศึกษา 

 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการ 

 “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการ 

 “รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการด าเนินการ 

 “กรรมการ” หมายถึง กรรมการด าเนินการ 

 

 ขอ้ 6. ทุนการศึกษาให้จดัสรรจากทุนสาธารณประโยชน์ปีละไม่เกินห้าแสนบาทแลว้แต่

ความเหมาะสม เพื่อจ าแนกเป็นทุนการศึกษาส าหรับบุตรสมาชิกในระดบัประถมศึกษา, ระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้ – ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่าปริญญาตรี 

 ขอ้ 7. คุณสมบติัของบุตรสมาชิกสหกรณ์ผูข้อรับทุนมีดงัน้ี 

 7.1 สอบไล่ในชั้นท่ีผ่านมาไดค้ะแนนเกรดเฉล่ียตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าส าหรับ

การขอรับทุนระดับตั้งแต่ประถมศึกษาจนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ยกเวน้การขอรับทุนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ใหใ้ชผ้ลการสอบประจ าภาคแรกของปีการศึกษา 

 7.2 สอบไล่ในชั้นท่ีผ่านมาไดค้ะแนนเกรดเฉล่ียตั้งแต่ 2.25 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ส าหรับ

การขอรับทุนระดบัตั้งแต่อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจนถึงปริญญาตรี 

 7.3 มีความประพฤติเรียบร้อย 

 7.4 มีสุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน 

 7.5 ก าลงัศึกษาอยูใ่นสถานศึกษา หรือไดรั้บการคดัเลือกเขา้ในสถานศึกษาแลว้ 

 7.6 ไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บทุนการศึกษาอ่ืนใดในปีท่ียืน่ขอรับทุน 

 ขอ้ 8. เม่ือสหกรณ์ไดมี้ประกาศให้ทุนแลว้ ผูเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีบุตรซ่ึงมีคุณสมบติัตาม

ขอ้ 7 ท่ีมีความประสงคจ์ะขอรับทุน ใหย้ืน่ขอรับทุนตามแบบท่ีคณะกรรมการไดก้ าหนดไวต้่อคณะกรรมการ 

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวต้ามประกาศ ประกาศดังกล่าวน้ีให้ก าหนดระยะเวลาไวใ้นภาคแรกของปี

การศึกษา เวน้แต่การขอรับทุนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ใหป้ระกาศในภาคท่ีสองของปีการศึกษา 

 ขอ้ 9. ผูข้อรับทุนจะตอ้งยืน่หลกัฐานต่างๆ ประกอบดว้ย 

 9.1 ใบรับรองของผูบ้ ังคับบัญชาตั้งแต่หัวหน้าส่วน หรือเทียบเท่าขึ้ นไปตามแบบท่ี

คณะกรรมการก าหนด เวน้แต่สมาชิกพน้จากการเป็นพนกังานการประปานครหลวง แลว้ 



 9.2 ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์ และบุตร 

 9.3 ใบรับรองผลการศึกษา และความประพฤติจากสถานศึกษาปัจจุบนัหรือสถานศึกษา

ในปีท่ีผา่นมา แลว้แต่กรณีหรือใบสุทธิของบุตรคนท่ีจะขอรับทุน 

 ขอ้ 10. การพิจารณาให้ทุน ให้คณะกรรมการพิจารณาตามล าดบัก่อน – หลงัตามหลกัเกณฑ ์

ดงัต่อไปน้ี 

 10.1 พิจารณาใหแ้ก่รายท่ีไดรั้บเงินเดือนต ่า 

 10.2 พิจารณาใหแ้ก่รายท่ีมีบุตรมาก 

 10.3 พิจารณาใหแ้ก่ผูส้อบไล่ไดค้ะแนนสูงของแต่ละระดบัชั้นท่ีขอรับทุน 

 10.4 หากมีอยูใ่นเกณฑข์อ้ 10.1 เท่ากนัใหจ่้ายแก่รายท่ีอยูใ่นหลกัเกณฑข์อ้ 10.2 และหาก

มีผูอ้ยูใ่นหลกัทรัพยข์อ้ 10.2 เท่ากนัใหจ่้ายแก่รายท่ีอยูใ่นหลกัเกณฑข์อ้ 10.3 

 10.5 หากมีผูอ้ยู่ในหลกัเกณฑ์ขอ้ 10.1, 10.2, 10.3 เท่ากนัให้แบ่งทุนเฉล่ียจ่ายให้รายละ

เท่าๆ กนั 

 10.6 สมาชิกมีสิทธิไดรั้บทุนการศึกษาส าหรับบุตรไม่เกิน 2 คน 

 ขอ้ 11. การจ าแนกให้ทุนการศึกษาเป็นระดบัต่างๆ ตามขอ้ 6 จ านวนเท่าใดให้เป็นอ านาจ

คณะกรรมการท่ีประธานแต่งตั้งตามขอ้ 13 

 ขอ้ 12. เม่ือคณะกรรมการไดพ้ิจารณาหนงัสือขอรับทุน และอนุมติัให้จ่าย ให้ผูท่ี้รับทุนตาม

วนั เวลา และสถานท่ีซ่ึงจะไดแ้จง้ใหท้ราบ 

 ข้อ 13. ประธานแต่งตั้ งคณะกรรมการมีจ านวนไม่ต ่ ากว่า 5 คน เป็นกรรมการ และ

เลขานุการ เพื่อพิจารณาใหทุ้น และก าหนดหลกัเกณฑห์รือออกค าสั่งใดๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

 ขอ้ 14. ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 

 ก าหนดไว ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 

 

  
  (นายชาตรี บุญเฉลียว) 
  ประธานกรรมการ 
 สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการประปานครหลวง จ ากดั 


