
 
 

  
 
 

 ประกาศสหกรณ์ออมทรพัย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด 
เร่ือง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจ าปี 2562 

................................................................... 
 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 และข้อ 7 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น จ ากัด ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ชุดที่ 15 ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน 2562 ได้มีมติจัดสรรเงินทุนและก าหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของ
สมาชิก ประจ าปี 2562 ดังนี้ 

 1. ก าหนดวงเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก จ านวน 3,003,500 บาท จัดสรรตามประเภท ดังนี้ 
  1.1 ระดับอุดมศึกษา       จ านวน  188  ทุนๆ ละ   4,000  บาท 
   (ปริญญาตรีปีที่ 1 ถึงปีท่ี 4 หรืออนุปริญญา (ปวส. หรือ ปวท.)) 
  1.2 ระดับมัธยมศึกษา       จ านวน  313  ทุนๆ ละ  3,000  บาท 
   (มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีท่ี 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)) 
  1.3 ระดับประถมศึกษา       จ านวน  375  ทุนๆ ละ  2,500  บาท 
   (ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีท่ี 6) 
  1.4 ระดับก่อนปฐมวัย       จ านวน  250  ทุนๆ ละ  1,500  บาท 
   (อนุบาลปีที่ 1 ถึงปีท่ี 3 ไม่รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, เนอสเซอรี่) 

 2. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
2.1 ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปนีับตั้งแต่วันที่ประกาศ 

 2.2 สมาชิกสหกรณ์ต้องช าระค่าหุ้น หนี้เงินกู้และดอกเบี้ยครบถ้วนต่อเนื่อง โดยพิจารณา
ย้อนหลัง 12 เดือน/งวด นับตั้งแต่วันที่ประกาศและต่อเนื่องจนถึงเดือนที่พิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของ
บุตรสมาชิก 

2.3 บุตรนั้นต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 
2.4 พิจารณาให้ทุนตามสิทธิสมาชิกตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น จ ากัด ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2552 
2.5 บุตรของสมาชิกท่ีขอรับทุนก าลังศึกษาอยู่ระหว่างปีการศึกษา 1/2562 
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 3. ก าหนดระยะเวลาและเอกสารประกอบ 
สมาชิกผู้ประสงค์จะขอรับทุนต้องยื่น “แบบขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา

ของบุตรสมาชิก ประจ าปี 2562” ส่งให้สหกรณ์พิจารณาภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 กรณีส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์ สหกรณ์จะถือวันที่ไปรษณีย์ลงประทับตรารับเป็นส าคัญ (ลงรับวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562) พร้อม
เอกสารต่างๆ ดังนี้ 

(1) ส าเนารายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 หรือใบระเบียบวิชาอย่าง
ใดอย่างหนึ่งที่สถานศึกษาออกให้ แต่จะต้องระบุผลการเรียนเป็นร้อยละหรือเกรดเฉลี่ย ภาคเรียนที่ 2/2561 
ยกเว้น ระดับก่อนปฐมวัย และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ให้ใช้เฉพาะหนังสือรับรองการศึกษาที่ก าลังศึกษาในปี 
2562 เท่านั้น 

(2) หนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือเอกสารการลงทะเบียนเรียน หรือ
หลักฐานที่แสดงว่าศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น ในปี 2562 เช่น ใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 
1/2562 เป็นต้น 
    (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ของสมาชิกและคู่สมรส 

(4) ส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกและคู่สมรส 
(5) ส าเนาสูติบัตรของบุตรผู้ขอรับทุน และส าเนาสูติบัตรของบุตรที่สมาชิกระบุ

จ านวนบุตรในแบบขอรับทุนฯ (หากจ านวนบุตรและจ านวนสูติบัตรไม่เท่ากัน สหกรณ์จะยึดตามสูติบัตรที่แนบ
มาเท่านั้น) 

(6) ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
(7) หนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด 
(8) ส าเนาบัญชีเงินฝากของสมาชิก (ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน), ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)) 

    (9) เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เป็นต้น 

 จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    2  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 
 

  
 

                         (นายอ าพล ยุติโกมินทร์) 
                 ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                                สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด 
 
 
 
 



 
หลกัเกณฑ์การให้คะแนนประเมิน 

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2562 
คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

 

 

1. สหกรณ์จะพิจารณาแก่สมาชิกที่ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาบุตรในปีที่ผ่านมาเป็นล าดับแรก 
2. หากทุนเหลือจะน าหลักเกณฑ์มาพิจารณาให้สมาชิกผู้ที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดอันดับแรก 

กรณีคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดในหัวข้อที่ 1 เป็นอันดับแรก หากยังได้คะแนนเท่ากัน
จะพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดในหัวข้อที่ 2 หัวข้อที่ 3 และหัวข้อท่ี 4 ตามล าดับ ยกเว้น ระดับก่อนปฐมวัยจะ
ไม่น าหัวข้อผลการเรียนมาพิจารณา 
 

หัวข้อ 5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
1. เงินเดือน 
(เฉพาะฐานเงินเดือน) 

ไม่เกิน 
10,000 

10,001 – 
15,000 

15,001 - 
20,000 

20,001 - 
25,000 

25,001 ขึ้นไป 

2. จ านวนบุตร 5 คนข้ึนไป 4 คน 3 คน 2 คน 1 คน 
3. อายุการเป็นสมาชิก มากกว่า 6 ปี น้อยกว่า 5 ปี น้อยกว่า 4 ปี น้อยกว่า 3 ปี น้อยกว่า 2 ปี 
4. การได้รับทุน 
(ครั้งล่าสุด) 

ไม่เคยได้รับทุน เคยได้รับก่อน
หรือในปี 58 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 


