
 

 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
ว่าด้วยสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 

 พ.ศ.๒๕๕๙ 
----------------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้ทุนสวัสดิการเพ่ือส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด พ.ศ.๒๕๕๐ 
ข้อ ๓ (๑๗)   ข้อ ๒๔ (๗)   ข้อ ๖๖ (๙)   และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๙ 
เมื่อ ๒๙ ธ.ค.๕๙ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ   ๑   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ว่าด้วยสวัสดิการ
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.๒๕๕๙” 
 ข้อ   ๒   ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ   ๓   ให้ยกเลิก 
    ๓.๑ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อ
ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.๒๕๕๓ 
  ๓.๒ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อ
ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ 
 ข้อ  ๔   ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ์”   หมายถึง     สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
 “คณะกรรมการ”   หมายถึง      คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์
นาวิกโยธิน จ ากัด 
 “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิก
โยธิน  จ ากัด 
 “ประธานกรรมการบริหารทั่วไป” หมายถึง ประธานกรรมการบริหารทั่วไป สหกรณ์ 
ออมทรัพย์นาวิกโยธิน  จ ากัด 
  “สมาชิก”   หมายถึง     สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน 
จ ากัด 
 “บุตรสมาชิก”   หมายถึง     บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก 
เว้นบุตรบุญธรรม 
 “เงินได้รายเดือน” หมายถึง  เงินเดือนหรือค่าจ้างและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ 
หรือเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยต้นสังกัด และหมายถึงเงินเบี้ยหวัด  
บ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 
 “ทุนการศึกษา”   หมายถึง     ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
 “ทุนส่งเสริมการศึกษา”  หมายถึง     ทุนการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการศึกษาบุตร
สมาชิกที่มีรายได้น้อย 
 “ทุนเรียนดี” หมายถึง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่มีผลการศึกษา
ตามท่ีสหกรณ์ก าหนด 
   “ผลการศึกษา” หมายถึง  ผลการศึกษาบุตรสมาชิก เฉลี่ ย  ๑  ปี
การศึกษา ก่อนปีที่ขอรับทุนการศึกษา 

/ข้อ  ๕  ให้ประธานกรรมการบริหารทั่วไป... 



 
 

-๒- 
 ข้อ  ๕  ให้ประธานกรรมการบริหารทั่วไป  รักษาการตามระเบียบนี้ รวมทั้งให้มีอ านาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ตลอดจนด าเนินการอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการเพื่อให้มีการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ  ๖  ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกได้มาจาก 
  ๖.๑ เงินจัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
  ๖.๒ เงินซึ่งมีผู้อุทิศให้ โดยระบุให้ไว้เป็นสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
 ข้อ   ๗   จ านวนเงินที่จะจ่ายเป็นทุนการศึกษาในปีหนึ่ง ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ  
 ข้อ   ๘  ประเภททุนการศึกษา 
  ๘.๑ ทุนส่งเสริมการศึกษา 
  ๘.๒ ทุนเรียนดี 
 ข้อ   ๙  คุณสมบัติทั่วไป 
  ๙.๑ สมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษา 
   ๙.๑.๑  เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่เป็นสมาชิก
สมบูรณ์ถึงวันประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษา 
   ๙.๑.๒  ไม่เคยผิดนัดช าระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยในปีที่ขอรับทุน 
  ๙.๒ บุตรสมาชิก 
  ๙.๒.๑  มีความประพฤติเรียบร้อย 
                              ๙.๒.๒  ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการ  หรือสถานศึกษาของเอกชน
ที่ทางราชการรับรอง  
 ข้อ  ๑๐  สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาได้เพียงปีละ ๑ ประเภท ประเภทละ ๑ ทุน 
และไม่เกิน ๒ ปีติดต่อกัน 
 กรณบีิดาและมารดาต่างเป็นสมาชิกสหกรณ์ ให้มีสิทธิขอรับทุนในปีนั้น ๆ เพียงคนเดียว 
 

หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสวัสดิการ 

 ข้อ  ๑๑  ให้คณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษาเป็นทุนเรียนดีและทุนส่งเสริมการศึกษาใน
อัตราส่วนทุนเรียนดีไม่เกินหนึ่งส่วนต่อทุนส่งเสริมการศึกษาสามส่วน 

ข้อ  ๑๒  วิธีการจัดสรรทุนการศึกษาแต่ละประเภท 
  ๑๒.๑ ทุนส่งเสริมการศึกษา สหกรณ์จะพิจารณาจัดสรรตามอัตราส่วนจ านวน 

สมาชิก โดยแบ่งเป็น  
 ๑๒.๑.๑  สมาชิกในสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินระดับกองพันหรือ
เทียบเท่าข้ึนไป 
                           ๑๒.๑.๒  สมาชิกนอกสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและสมาชิกนอก
ประจ าการ 
  ๑๒.๒  ทุนเรียนดี สหกรณ์จะพิจารณาจัดสรรตามระดับชั้นการศึกษา โดยให้พิจารณา
ตามอัตราส่วนจ านวนเงินที่สมาชิกขอรับทุนในแต่ละระดับชั้นการศึกษาเปรียบเทียบกัน  

 
/ข้อ  ๑๓  จ านวนเงินทุนการศกึษา… 

 



 
 

-๓- 
 ข้อ  ๑๓  จ านวนเงินทุนการศกึษา 
 ๑๓.๑ ทุนส่งเสริมการศึกษา สหกรณ์จะพิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตร
สมาชิก โดยแบ่งเป็น ๕ ระดับการศึกษา ดังนี ้ 
 ๑๓.๑.๑ ระดับอนุบาลศึกษา     ทุนละ  ๒,๐๐๐ บาท 
                                 ๑๓.๑.๒ ระดับประถมศึกษา     ทุนละ  ๒,๕๐๐ บาท 
                                     ๑๓.๑.๓ ระดับมัธยมศึกษา     ทุนละ  ๓,๐๐๐ บาท 
                                     ๑๓.๑.๔ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ทุนละ  ๓,๕๐๐ บาท 
   ๑๓.๑.๕ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี  
ทุนละ  ๔,๐๐๐ บาท 
  ๑๓.๒ ทุนเรียนด ี สหกรณ์จะพิจารณามอบทุนเรียนดีให้แก่บุตรสมาชิกโดยแบ่งเป็น 
๔ ระดับการศึกษา ดังนี้ 
   ๑๓.๒.๑ ระดับประถมศึกษา    ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท   
   ๑๓.๒.๒ ระดับมัธยมศึกษา     ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท 
   ๑๓.๒.๓ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท 
   ๑๓.๒.๔ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี 
ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท 

หมวด ๓ 
หลักฐานการขอรับทุนการศึกษาและหลักเกณฑ์การพิจารณา 

 ข้อ  ๑๔  หลักฐานการขอรับทุนการศึกษา 
   ๑๔.๑  ทุนส่งเสริมการศึกษา 
                                   ๑๔.๑.๑ ส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และบุตรสมาชิกที่ขอรับทุน 
                                     ๑๔.๑.๒ หนังสือรับรองของสถานศึกษา ซึ่งรับรองว่าก าลังศึกษาในระดับใด 
และรับรองความประพฤติ 
   ๑๔.๑.๓ ส าเนาทะเบียนสมรส หรือเอกสารที่แสดงว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมาย 
   ๑๔.๑.๔ ใบจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือส าเนาใบจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้าง 
หรือหนังสือรับรองเงินได้รายเดือนของสมาชิก 
  ๑๔.๒ ทุนเรียนดี ใช้หลักฐานตามข้อ ๑๔.๑.๑, ๑๔.๑.๒ และ ๑๔.๑.๓ และหนังสือ
รับรองผลการศึกษาจากสถานศึกษาฉบับจริง หรือสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน หรือสมุดรายงานประจ าตัว
นักศึกษา  
 ข้อ  ๑๕  หลักเกณฑ์การพิจารณา 
  ๑๕.๑ ทุนส่งเสริมการศึกษา พิจารณาสมาชิกท่ีมีรายได้น้อยโดยถือตามเงินได้รายเดือน 
  ๑๕.๑.๑ สมาชิกในสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   ให้หน่วยต้นสังกัดของ
สมาชิกที่ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาพิจารณาคุณสมบัติสมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษาตามข้อ ๙ และคุณสมบัติ
บุตรสมาชิกตามข้อ ๑๐ ประกอบกับเงินได้รายเดือนของสมาชิกและเสนอรายชื่อให้สหกรณ์พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
  ๑๕.๑.๒ สมาชิกนอกสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและสมาชิกนอก
ประจ าการ สหกรณ์จะพิจารณาคัดเลือกเป็นส่วนรวม 
  ๑๕.๒ ทุนเรียนดี  สหกรณ์จะพิจารณาคัดเลือกเป็นส่วนรวมโดยใช้ผลการศึกษาเฉลี่ย
ของปีที่ผ่านมาจ านวน ๑ ปีการศึกษา ประกอบการพิจารณาดังนี้                                                                                    
                                                                                      /๑๕.๒.๑ ระดับประถมศึกษา… 



 
 

-๔- 
 ๑๕.๒.๑ ระดับประถมศึกษา  ผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๗๕ 
 ๑๕.๒.๒ ระดับมัธยมศึกษา ผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ 
 ๑๕.๒.๓ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ 
 ๑๕.๒.๔ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ผลการศึกษา
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕   ทั้งนี้   บุตรสมาชิกจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านการเรียน รวมแล้วไม่ต่ ากว่า 
๒๖ หน่วยกิต ไม่รวมการเรียนในภาคพิเศษ 
  การพิจารณาทุนเรียนดีในกรณีทีแ่ต่ละระดับชั้นการศึกษาบุตรสมาชิกมีผลการศึกษา
เท่ากันให้พิจารณาตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก  

หมวด ๔ 
บทเบ็ดเสร็จ 

 ข้อ  ๑๖  วัน เวลา และสถานทีม่อบทุนการศึกษา ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด 
 ข้อ  ๑๗  แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา  ให้ใช้แบบฟอร์มแนบท้ายระเบียบนี้ 
  
    ประกาศ       ณ      วันที่    ๓๐    ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
          (ลงชื่อ) พลเรือตรี  อาคม  แตงอ่อน       
              (อาคม  แตงอ่อน) 
                          ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                                        สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
 
หมายเหตุ  หลักการและเหตุผลที่ประกาศใช้ระเบียบนี้คือ  โดยที่ระเบียบ สอ.นย. ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ
เพ่ือส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.๒๕๕๓  ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาเฉพาะทุนส่งเสริมการ 
ศึกษาบุตรสมาชิกที่มีรายได้น้อยเท่านั้น คณะกรรมการจึงมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์โดยให้เพิ่มทุน
ประเภทเรียนดี เพ่ือให้บุตรสมาชิกที่มีผลการเรียนดีเด่นมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาด้วย จึงมีความจ าเป็นต้อง
ก าหนดระเบียบขึ้นใหม่   
  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบรายงานขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 

                          เขียนที่  

                                                                  วันที ่  เดือน   พ.ศ.       

เรื่อง   ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 

เรียน        

อ้างถึง   ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด  ว่าดว้ยสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.๒๕๕๙ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. ส าเนาทะเบียนบ้าน (สมาชิก และบุตรสมาชิกผู้ขอรับทุน) 
   ๒. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษาและรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา 
   ๓. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือเอกสารที่แสดงว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย 
   ๔. ส าเนาใบจ่ายเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือน 
   ๕. หนังสือรับรองผลการศึกษา หรือสมุดรายงานประจ าตัว 

  กระผม/ดิฉัน  สมาชิกเลขท่ี         ต าแหน่ง  
สังกัด                        โทรศัพท ์                       เป็นสมาชิกตั้งแต ่                  อายุการเป็นสมาชิก                                                                 
                  มีเงินได้รายเดือน                                     บาท   มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาบุตร
สมาชิก ประเภท          ทุนสง่เสริมการศึกษา          ทุนเรียนดี   ให้แก่บุตรชื่อ                                         
ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ ชื่อสถานศึกษา      
ปีการศึกษา            ผลการศึกษา         
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
      ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา 
 
   (ลงชื่อ)    
   ( ) 
   ต าแหน่ง   
 
 
หมายเหตุ 
๑. สมาชิกมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาได้เพียง ๑ ประเภท 
๒. หนังสือรับรองผลการศึกษา หรือสมุดรายงานประจ าตัวใช้ในกรณีสมาชิกขอรับทุนประเภทเรียนดี 
๓. สมาชิกขอรับทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี เสนอ สอ.นย.โดยตรง 
๔. สมาชิกขอรับทุนการศึกษาประเภททุนส่งเสริมการศึกษา 
   ๔.๑ สมาชิกสังกัดหน่วยในสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  เสนอต้นสังกัดของตนเอง 
   ๔.๒ สมาชิกนอกสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและสมาชิกนอกประจ าการ เสนอ สอ.นย.โดยตรง  


