
 

 
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  สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาได้เพียงปีละหนึ่งประเภท ประเภทละหนึ่งทุน 
และไม่เกินสองปีติดต่อกัน 
 กรณีบิดาและมารดาต่างเป็นสมาชิกสหกรณ์ ให้มีสิทธิขอรับทุนในปีนั้นๆ เพียงคนเดียวและไม่ว่า
กรณีใดๆ บิดาและมารดามีสิทธิขอรับทุนการศึกษารวมกันได้ไม่เกินสองปีติดต่อกัน  
 กรณีบิดาและมารดาหย่าขาดจากการสมรสและได้แบ่งแยกการปกครองดูแลบุตรแต่ละคน 
ให้มีสิทธิขอรับทุนส าหรับบุตรที่อยู่ในการปกครองดูแลของตนเอง 1 
 

หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสวัสดิการ 

 ข้อ  ๑๑  ให้คณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษาเป็นทุนเรียนดีและทุนส่งเสริมการศึกษา 
ในอัตราส่วนทุนเรียนดีไม่เกินหนึ่งส่วนต่อทุนส่งเสริมการศึกษาสามส่วน 
 เพ่ือให้การจัดสรรทุนการศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก คณะกรรมการอาจปรับเกลี่ยวงเงิน
ทุนการศึกษาแต่ละประเภทได้ตามที่ เห็นสมควร โดยให้ปรับเกลี่ยจากประเภทที่มีวงเงินคงเหลือ  
ไปยังประเภทที่วงเงินไม่เพียงพอภายหลังจากที่ได้พิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษาตามวง เงิน 
จัดสรรแล้ว 2 
  
 

/ข้อ  ๑๓  จ านวนเงินทุนการศกึษา… 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1 และ 2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 



 
 
 

-๓- 
 ข้อ  ๑๒  วิธีการจัดสรรทุนการศึกษาแต่ละประเภท 

 ๑๒.๑ ทุนส่งเสริมการศึกษา   สหกรณ์จะพิจารณาจัดสรรไว้เป็นส่วนรวมส าหรับบุตร 
สมาชิกทุกระดับชั้นการศึกษาเพ่ือท าการคัดเลือกตามวิธีการใน ๑๕.๑3 

 ๑๒.๒ ทุนเรียนดี   สหกรณ์จะพิจารณาจัดสรรแยกตามระดับการศึกษา  โดยพิจารณา 
ตามอัตราส่วนจ านวนเงินที่สมาชิกขอรับทุนในแต่ละระดับการศึกษาเปรียบเทียบกัน 3  
 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… 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยสวสัดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 



 
 
 

-๔- 
 ข้อ  ๑๕  หลักเกณฑ์การพิจารณา 
  ๑๕.๑ ทุนส่งเสริมการศึกษา   สหกรณ์จะพิจารณาคัดเลือกเป็นส่วนรวม  โดยพิจารณา
สมาชิกที่มีรายได้น้อยโดยถือตามเงินได้รายเดือนที่ปรากฏตามส าเนาใบจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือหนังสือ
รับรองเงินได้รายเดือน 4 
  ๑๕.๒ ทุนเรียนดี  สหกรณ์จะพิจารณาคัดเลือกเป็นส่วนรวมโดยใช้ผลการศึกษาเฉลี่ย
ของปีที่ผ่านมาจ านวน ๑ ปีการศึกษา ประกอบการพิจารณาดังนี้                                                                                    
                                  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 
  การพิจารณาทุนเรียนดีในกรณทีีแ่ต่ละระดับชั้นการศึกษาบุตรสมาชิกมีผลการศึกษา
เท่ากันให้พิจารณาตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก  

หมวด ๔ 
บทเบ็ดเสร็จ 

 ข้อ  ๑๖  วัน เวลา และสถานทีม่อบทุนการศึกษา ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด 
 ข้อ  ๑๗  (ยกเลิก) 5 
  
    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    
หมายเหตุ  หลักการและเหตุผลที่ประกาศใช้ระเบียบนี้คือ  โดยที่ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพ่ือส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  พ.ศ.๒๕๕๙ ยังมีข้อก าหนดเกี่ยวกับสิทธิ 
การขอรับทุนการศึกษาของสมาชิก รวมถึงวิธีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนและการด าเนินการเมื่อมีวงเงิน
คงเหลือของทุนการศึกษาแต่ละประเภทที่ไม่เหมาะสม จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดระเบียบฉบับนี้ขึ้นมาใช้
บังคับ (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒) 
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แบบรายงานขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 6 

                          เขียนที่  

                                                                  วันที ่  เดือน   พ.ศ.       

เรื่อง   ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 

เรียน        

อ้างถึง   ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด  ว่าดว้ยสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.๒๕๕๙ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. ส าเนาทะเบียนบ้าน (สมาชิก และบุตรสมาชิกผู้ขอรับทุน) 
   ๒. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษาและรับรองความประพฤติ (ฉบับจริง) 
   ๓. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือเอกสารที่แสดงว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย 

๔. ส าเนาใบส าคัญการหย่า และหลักฐานแสดงสิทธิการปกครองดูแลบุตร 
๕. ส าเนาใบจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้าง 

   ๖. หนังสือรับรองผลการศึกษา หรือสมุดรายงานประจ าตัว 

  กระผม/ดิฉัน  สมาชิกเลขท่ี         ต าแหน่ง  
สังกัด                        โทรศัพท์                        เป็นสมาชิกตั้งแต่                   อายุการเป็นสมาชิก                                                                 
                  มีเงินได้รายเดือน                                     บาท   มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาบุตร
สมาชิก ประเภท          ทุนสง่เสริมการศึกษา          ทุนเรียนดี   ให้แก่บุตรชื่อ                                         
ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ ชื่อสถานศึกษา      
ปีการศึกษา            ผลการศึกษา         
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
      ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา 
 
   (ลงชื่อ)    
   ( ) 
   ต าแหน่ง   
 
 
หมายเหตุ 
๑. สมาชิกมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาได้เพียง ๑ ประเภท ในกรณีบิดา มารดาต่างเป็นสมาชิกให้มีสิทธิขอรับทุน
ได้เพียงคนเดียวและเมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน ๒ ปี ติดต่อกัน 
๒. สมาชิกท่ีหย่าขาดจากการสมรส ให้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษาส าหรับบุตรที่อยู่ในการปกครองดูแลของตนเอง
เท่านั้น 
๓. หนังสือรับรองผลการศึกษา หรือสมุดรายงานประจ าตัวใช้ในกรณีสมาชิกขอรับทุนประเภทเรียนดี 
๔. สมาชิกท่ีประสงค์ขอรับทุนการศึกษาประเภททุนส่งเสริมการศึกษาและประเภททุนเรียนดี เสนอ รายงาน
พร้อมเอกสารถึงสอ.นย.โดยตรง 
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