
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร จ ากดั 
ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดกิารเพ่ือการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2560 

 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 73(8) และ ขอ้ 100(11) แห่งขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร 
จ ากดั พ.ศ.2558 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2559 (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2560 ประกอบกบัคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 42    
ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2560 ไดมี้มติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร 
จ ากดั วา่ดว้ยการใชทุ้นสวสัดิการเพ่ือการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ.2560 ไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร จ ากดั ว่าด้วยการใช้ทุนสวสัดกิารเพ่ือ
ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2560” 
 ข้อ 2 ระเบียบน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี        กรกฎาคม พ.ศ.2560 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร  จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพ่ือ
ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2559 และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใด ซ่ึงขดัหรือแยง้กบั
ระเบียบน้ี และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบน้ี 
  สมาชิก หมายความว่า สมาชิกและสมาชิกสมทบท่ีเป็นพนกังานราชการ ของสหกรณ์ออมทรัพยก์รม
วิชาการเกษตร จ ากดั 
  บุตร หมายความว่า บุตรของสมาชิกและสมาชิกสมทบท่ีชอบดว้ยกฎหมาย รวมถึงบุตรบุญธรรมท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมาย 

ข้อ 5 ทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
(1) ทุนประเภทรายปี 
(2) ทุนประเภทต่อเน่ือง 

 ข้อ 6 ทุนประเภทรายปี แบ่งเป็น 2 ทุน 
(1) ทุนเรียนดี 
(2) ทุนรายไดน้อ้ย 
ทุนเรียนดี และ ทุนรายไดน้อ้ย แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
(1) ทุนระดบัประถมศึกษา 
(2) ทุนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
(3) ทุนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
(4) ทุนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
(5) ทุนระดบัอุดมศึกษา 
6.1 คุณสมบติับุตรของสมาชิกท่ีจะสมคัรขอรับทุน 
 (1) ตอ้งก าลงัศึกษาอยูใ่นสถาบนัการศึกษาของทางราชการ หรือสถาบนัการศึกษาของเอกชนท่ีทาง

ราชการรับรอง และศึกษาในภาคเรียนปกติ 
 (2) ตอ้งมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวนัปิดรับสมคัร  
 (3) ตอ้งมีความประพฤติเรียบร้อย 

 
 



 
 

                           6.2  เง่ือนไขการขอทุน 
                                  (1) ประเภทเรียนดี ตอ้งมีผลการเรียนในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
 ระดบัประถมศึกษา    เกรดเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 3.6 
                   ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้   เกรดเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 3.5 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือ   เกรดเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 3.4 
 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  
 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกรดเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 3.2  
 ระดบัอุดมศึกษา    เกรดเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 3.0 
                        (2) ประเภทผูมี้รายไดน้อ้ย ตอ้งมีเงินไดร้ายเดือนไม่เกินอตัราท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด  
                           6.3  กรณีท่ีสมาชิกและคู่สมรสเป็นสมาชิกสหกรณ์ มีสิทธ์ิไดรั้บทุนส าหรับบุตรของตนไดไ้ม่เกิน 2 คน 
             6.4  กรณีมีสมาชิกสมคัรขอรับทุนสวสัดิการเพ่ือการศึกษาของบุตรสมาชิกมากกวา่จ านวนทุนท่ีสหกรณ์
ก าหนดไว ้สหกรณ์อาจใชวิ้ธีการจบัสลากหรือวิธีอ่ืนใดท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์  
                ข้อ 7 ทุนประเภทต่อเน่ือง เพ่ือใหก้ารสงเคราะห์อุดหนุนแก่นกัเรียน นิสิต นกัศึกษาใน 2 ระดบัชั้นเรียน โดย 
จะไดรั้บจนจบหลกัสูตร โดยมี 2 ระดบั คือ ระดบัอาชีวศึกษา และระดบัอุดมศึกษา 
 7.1 การสมคัรขอรับทุนมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

(1) ผลการเรียน 
                             - ระดบัอาชีวศึกษา (ปวช. – ปวส.) ในทุกสาขา จ านวนปีละ 1 ทุน ผูส้มคัรขอรับทุนตอ้งมีผลการ
เรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า เฉล่ียทั้งปีไม่ต ่ากว่า 3.50 โดยจะไดรั้บทุนการศึกษา (ค่าลงทะเบียน) ปีละ 1 คร้ัง
รวม 2 ภาคเรียน ตามวงเงินท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 20,000 บาท 
                           - ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ทุกสาขา จ านวนปีละ 1 ทุน ผูส้มคัรขอรับทุนตอ้งมีผลการเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าไม่ต ่ากว่า 3.25 โดยจะไดรั้บทุนการศึกษา ปีละ 1 คร้ังรวม 2 ภาคเรียนปี ตามวงเงินท่ี
จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 40,000 บาท 

(2) ใบประกาศเกียรติคุณเก่ียวกบัความประพฤติและคุณงามความดี 
(3) การมีส่วนร่วมกบัสหกรณ์ ของบิดา-มารดา 
(4) การลงทะเบียนเรียนเป็นไปตามหลกัเกณฑต์ลอดหลกัสูตรของสถาบนัการศึกษา ทั้งน้ี ตอ้งผา่น 

เกณฑต์าม (1) จึงจะน า (2) – (4) มาใชป้ระกอบการพิจารณา 
(5) หลกัฐานการสมคัร 

- ยื่นค าขอพร้อมกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ฯ 
- ส าเนาบตัรประจ าตวันกัเรียน นิสิต นกัศึกษา ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาบตัรประจ าตวั 

ของบิดา มารดา 
- ส าเนาใบแสดงผลการเรียนของปีการศึกษาท่ีผา่นมา โดยสถานศึกษารับรองส าเนาถูกตอ้ง 
- ใบประกาศเกียรติคุณ เก่ียวกบัความประพฤติและคุณงามความดี 
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7.2    การขอรับทุนต่อเน่ือง (ภายหลงั ปีท่ี 1) 

(1) ผลการเรียน 
- ระดบัอาชีวศึกษา (ปวช. – ปวส.) ผูข้อรับทุนตอ้งมีผลการเรียนของปีการศึกษาท่ีผา่นมา 

เฉล่ียทั้งปี ไม่ต ่ากว่า 3.50 โดยจะไดรั้บทุนการศึกษา (ค่าลงทะเบียน) ปีละ 1 คร้ัง รวม 2 ภาคเรียน ตามวงเงินท่ีจ่ายจริง แต่
ไม่เกินปีละ 20,000 บาท  

- ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ผูข้อรับทุนตอ้งมีผลการเรียนของปีการศึกษาท่ีผา่นมา 
เฉล่ียทั้งปี ไม่ต ่ากว่า 3.00 โดยจะไดรั้บทุนการศึกษา (ค่าลงทะเบียน) ปีละ 1 คร้ัง รวม 2 ภาคเรียน ตามวงเงินท่ีจ่ายจริง แต่
ไม่เกินปีละ 40,000 บาท  

(2) หลกัฐานการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษาปัจจุบนั รวม 2 ภาคเรียน 
(3) การลงทะเบียนเรียนเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ตลอดหลกัสูตรของสถาบนัการศึกษา 

7.3 การงดใหทุ้น สหกรณ์ฯ จะงดใหทุ้นต่อเน่ืองแก่ผูรั้บทุนในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
(1) ผลการเรียนต ่ากวา่เกณฑ ์
(2) ประพฤติตนไม่เหมาะสม 
(3) ขาดคุณสมบติัตามระเบียบวา่ดว้ยการใหทุ้นการศึกษา หรือขาดการติดต่อกบัสหกรณ์ฯ 
(4) ผูไ้ดรั้บทุนของดทุนเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
(5) เม่ือเรียนจบหลกัสูตรแต่ละระดบัชั้น 
(6) ใหข้อ้มูลเทจ็ต่อคณะกรรมการ 

ข้อ 8   คุณสมบติัของสมาชิกท่ีจะสมคัรขอรับทุนทั้งสองประเภท 
(1) เป็นสมาชิกมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี และช าระค่าหุน้ครบ 12 งวด 
(2) สมาชิกและคู่สมรสเป็นสมาชิกสหกรณ์ แต่ละคนมีสิทธิส่งช่ือบุตรเพ่ือขอรับทุนได ้

ข้อ 9   การก าหนดวงเงินทุนประเภทรายปี รวมทั้ งการจัดสัดส่วนระหว่างทุนเรียนดีและทุนบุตรของสมาชิก             
ผูมี้รายไดน้อ้ย จ านวนทุน และจ านวนเงินแต่ละทุน ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเป็นผูก้  าหนดในแต่ละปี 

ข้อ 10 เงินท่ีใชเ้ป็นทุนสวสัดิการเพ่ือการศึกษาบุตรของสมาชิก ไดจ้ากเงินทุนสวสัดิการ ท่ีจดัสรรจากก าไรสุทธิ
ประจ าปี 

ข้อ 11 สมาชิกท่ีประสงคจ์ะสมคัรขอรับทุนตอ้งยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมหลกัฐานตามท่ีสหกรณ์ก าหนด 
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์เป็นผูมี้อ  านาจพิจารณาตดัสินการขอรับทุนสวสัดิการเพ่ือ

การศึกษาบุตรของสมาชิก แลว้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือทราบ 
ข้อ 13 ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเป็นผูมี้อ  านาจ วินิจฉัย    

ช้ีขาดและใหถื้อเป็นท่ีสุด 

 ประกาศ ณ วนัท่ี        กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

 
 (นายสมชาย  ชาญณรงคก์ลุ) 

 ประธานคณะกรรมการด าเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั 
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