ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จากัด
เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จากัด
ประจาปี 2562
-----------------------------------------------------------------------ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จากั ด ประสงค์ให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสาหรับบุตร
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จากัด ประจาปี 2562 อาศัยอานาจตามข้อ 7 , 8 และ 9 แห่งระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จากัด ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2561 และในการประชุม
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จากัด ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562
มีมติเห็นชอบให้สมาชิกยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาปี พ.ศ. 2562 โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
1. สหกรณ์พิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกในปีหนึ่งๆ โดยจาแนกการให้ทุน ดังต่อไปนี้
(1) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
ทุนละ 1,700 บาท
(2) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
ทุนละ 1,900 บาท
(3) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุนละ 2,200 บาท
(4) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี
ทุนละ 2,700 บาท
2. คุณสมบัติของบุตรสมาชิกผู้รับทุนมี ดังนี้
(1) ให้ทุนแก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกมาแล้วครบ 1 ปี
(2) สมาชิกที่ขอรับทุนให้แก่บุตรที่มีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ และศึกษาอยู่เฉพาะในประเทศไทย
(3) บุตรสมาชิกต้องมีผลการสอบเลื่อนชั้นคะแนนเฉลี่ยทั้งปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่ต่ากว่า
2.00 หรือร้อยละ 60 ยกเว้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ไม่ต้องใช้ผลการศึกษาประกอบการขอรับทุน
(4) กรณีการขอรับทุนของสมาชิกของบุตรสมาชิกที่มีความบกพร่องทางร่างกายและมีหนังสือ
รับ รองจากแพทย์ ว่ า เป็ น ผู้ มี ความบกพร่อง และอยู่ ระหว่ า งศึกษาอยู่ ในโรงเรีย นสอนคนที่ มี ความบกพร่องของรัฐ
หรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง หรือสถานศึกษาอื่นให้ได้รับการยกเว้นการพิจารณาผลการเรียนเป็นกรณีพิเศษ
(5) กรณีที่ยังไม่ได้รับใบรับรองผลการศึกษาให้แสดงหนังสือรับรองจากสถาบันก็ได้ และสหกรณ์
จะมอบเงินทุนการศึกษาเมื่อแสดงหลักฐานหรือใบรับรองครบถ้วนแล้วเท่านั้น
3. เงื่อนไขในการขอรับทุนของสมาชิกสหกรณ์
(1) เป็นสมาชิกมาแล้วครบ 1 ปี
(2) สมาชิกขอรับทุนได้ไม่เกินท่านละ 1 ทุน ต่อปี
(3) กรณี บิดา มารดา เป็นสมาชิกที่เป็นผู้มีสิทธิทั้งคู่แต่มีบุตรเพียง 1 คน สามารถใช้สิทธิยื่นขอรับ
ทุนได้เพียง 1 ทุน

-24. วิธีการในการขอรับทุนของสมาชิกสหกรณ์
(1) การยื่นคาขอรับทุนและกาหนดเวลาการขอรับทุน
สมาชิ ก ยื่ น ค าขอรั บ ทุ น ตามแบบที่ ส หกรณ์ ก าหนดได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 2 กั น ยายน 2562
ถึ ง วั น ที่ 15 ตุ ล าคม 2562 ณ ที่ ท าการสหกรณ์ ฯ ส าหรั บ การส่ ง ค าขอทางไปรษณี ย์
สหกรณ์ฯจะ ถือวันที่ประทับตราลงทะเบียนไปรษณียเ์ ป็นสาคัญ ซึ่งสมาชิกขอรับแบบคาขอ
ได้ที่ทาการสหกรณ์ฯ หรือ Download ได้ที่ www.dmrcoop.com
(2) สมาชิกส่งคาขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร พร้อมเอกสาร หลักฐานการประกอบการขอรับทุน
ดังนี้
2.1 สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกที่ขอรับทุนและบุตร พร้อมรับรองสาเนา
2.2 สาเนาสลิปเงินเดือนๆ ปัจจุบัน
2.3 สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือใบรับรองจากสถานศึกษา หรือเอกสารอื่นๆ
ที่แสดงว่ามีสถานภาพเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2562
2.4 หนังสือรับรองผลการเรียนประจาปีการศึกษา 2561 หรือสาเนาสมุดรายงานประจาตัว
และให้คิดผลการศึกษาเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือคะแนน หรือเกรดเฉลี่ย ของบุตรสมาชิกที่ได้รับ
ในปี 2561
2.5 หลักฐานอื่นๆ เช่น กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบรับรองแพทย์ ฯลฯ
ทั้งนี้ สหกรณ์จะพิจารณาคาขอรับทุนที่กรอกแบบคาขอ พร้อมส่งเอกสาร หลักฐานครบถ้วนเท่านั้น
5. วิธีการพิจารณาการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
พิ จ ารณาให้ทุ น ส่ ง เสริม การศึ ก ษาบุ ต รสมาชิ กจากอายุ การเป็ น สมาชิ ก เงิ น เดื อนของสมาชิ ก
และผลการศึกษาของผู้รับทุน
กรณีสมาชิกมีคะแนนผลการพิจารณาเท่ากันตั้งแต่สองรายขึ้นไป ให้พิจารณาแก่ผู้ขอที่มีอายุ
การเป็นสมาชิกมากกว่าก่อน หากอายุการเป็นสมาชิกเท่ากันให้พิจารณาแก่ผู้ขอที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือน
ต่าสุด หากเงินเดือนเท่ากันให้พิจารณาจากผลการศึกษาที่สูงกว่า หากกรณีหลังนี้ยังเท่ากันอยู่อีกให้ใช้วิธีจับสลาก
ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการฯให้ถือเป็นที่สุด
6. ผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
สหกรณ์ฯจะโอนเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิก
สหกรณ์ฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรภายในเดือนพฤศจิกายน 2562
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ไพรัตน์ เจริญกิจ
(นายไพรัตน์ เจริญกิจ)
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จากัด

