ที่ ว ๕๗/๒๕๖๓

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
๑๕ ถนนราชบพิธ เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐
๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง การใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป ๒๕๖๓
เรียน นายกเทศมนตรีทุกเทศบาลและนายกเมืองพัทยา
สิ่งที่สงมาดวย ๑. ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด เรื่อง การใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
ประจําป ๒๕๖๓
สิ่งที่สงมาดวย ๒. แบบขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตร ประจําป ๒๕๖๓
ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ชุดที่ ๔๘ ไดมีมติ
ในการประชุมครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป ๒๕๖๓
ตามประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด เรื่อง การใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป ๒๕๖๓
ที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อแจงใหสมาชิกในสังกัดทราบโดยทั่วกัน สมาชิกสามารถ Download แบบขอรับทุน
สงเสริมการศึกษาบุตร ประจําป ๒๕๖๓ ไดที่ WWW.MUNSAVING.COM
ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

ฝายอํานวยการ (งานบริหารทั่วไป)
โทร ๐-๒๒๒๓-๗๗๘๘ ตอ ๑๐๖, ๑๐๗
โทรสาร ๐-๒๖๒๒-๓๒๐๓
www.munsaving.com

ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
เรื่อง การใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
ประจําป ๒๕๖๓
.......................
อาศัยอํานาจตามขอ ๙ ของระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด วาดวยทุนสงเสริม
การศึกษาบุตรสมาชิก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๔๘ ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไดมีมติเห็นชอบใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. ทุนการศึกษาประเภททั่วไป
๑.๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ – ๖ ชั้นละ ๑๑๐ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐.- บาท รวม ๕๕๐ ทุน
เปนเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๑.๒ ชั้นมัธยมศึก ษาปที่ ๑ – ๓ ชั้นละ ๑๐๐ ทุน ๆ ละ ๒,๕๐๐.- บาท รวม ๓๐๐ ทุน
เปนเงิน ๗๕๐,๐๐๐.- บาท
๑.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖ (สายสามัญ) ชั้นละ ๓๒ ทุน ๆ ละ ๓,๕๐๐.- บาท รวม ๙๖ ทุน
เปนเงิน ๓๓๖,๐๐๐.- บาท
รวมทุนการศึกษาประเภททั่วไป จํานวน ๙๔๖ ทุน เปนเงิน ๒,๑๘๖,๐๐๐.- บาท
๒. ทุนการศึกษาประเภทตอเนื่อง
๒.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ๑) จํานวน ๒๕ ทุน ๆ ละ ๘,๐๐๐.- บาท เปนเงิน
๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๒.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ๑) จํานวน ๒๕ ทุน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐.- บาท
เปนเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท
๒.๓ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ป ที่ ๑ จํ า นวน ๑๖ ทุ น ๆ ละ ๑๖,๐๐๐.- บาท เป น เงิ น
๒๕๖,๐๐๐.- บาท
รวมทุนการศึกษาประเภทตอเนื่อง จํานวน ๖๖ ทุน เปนเงิน ๗๐๖,๐๐๐.- บาท
รวมทุนประเภททั่วไปและประเภทตอเนื่อง จํานวนทั้งสิ้น ๑,๐๑๒ ทุน เปนเงิน ๒,๘๙๒,๐๐๐.- บาท
๓. หลักเกณฑการพิจารณาใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พิจารณาจาก ผลการเรียน ๓๕%
รายไดผูปกครอง ๔๐% และจํานวนบุตรของสมาชิก ๒๕%
๔. หลักเกณฑการพิจารณาใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทตอเนื่อง
๔.๑ เปนสมาชิกสหกรณฯ ที่มีบุตรกําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ๑),
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ๑) หรือระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ ๑
๔.๒ ตองไดคะแนนเกรดเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓, ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทา
ไมต่ํากวา ๓.๐๐ หรือไมต่ํากวารอยละ ๗๕
๔.๓ ตองยื่นหลักฐานการขอรับทุน พรอมเอกสารหลักฐานตามที่สหกรณฯ กําหนด
/๔.๔ สําหรับ....

-๒๔.๔ สําหรับ ผูที่ไดรับ ทุนประเภทตอเนื่องปที่ผานมา ระดับ ปวช. และ ปวส. ตองได
คะแนนเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ จึง มีสิทธิไดรับทุน และระดับปริญ ญาตรีตอ งไดคะแนนเกรดเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา ๒.๗๕ จึงมีสิทธิไดรับทุน
๔.๕ บุตรของผูขอรับทุนจะตองศึกษาอยูในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา
ของรัฐบาลเทานั้น
๕. ผูมีสิทธิและคุณสมบัติของผูขอรับทุน
๕.๑ ผูมีสิทธิขอรับทุนจะตองเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด และ
ยัง มีส ถานะเปนสมาชิก อยูกอนวันที่ส หกรณฯ ประกาศรายชื่อผูไดรับ ทุน ยกเวน สมาชิก สมทบไมมีสิท ธิ
ยื่นขอรับทุน
๕.๒ หากบิดาหรือมารดาตางเปนสมาชิกก็ใหผูที่มีเงินเดือนสูงกวาเปนผูยื่นขอรับทุน
๖. หลักฐานการขอรับทุน
๖.๑ สําเนารายงานผลการเรียนประจําป ๒๕๖๒
๖.๒ หนังสือรับรองการเปนนักเรียน/นักศึกษา และสูติบัตร
๖.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของสมาชิกสหกรณฯ
๖.๔ หนังสือรับรองเงินเดือนของสมาชิกสหกรณฯ
๗. กําหนดเวลาการยื่นขอรับทุน
๗.๑ ประเภททั่วไป ตั้งแตวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
๗.๒ ประเภทตอเนื่อง ตั้งแตวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
โดยใหส มาชิก ที่ยื่นขอรับ ทุนการศึก ษาบุตร ยื่นหนังสือขอรับ ทุนตามแบบที่ส หกรณฯ
กําหนดตอตัวแทนสหกรณฯ แลวใหตัวแทนสหกรณฯ รวบรวมจัดสงใหสหกรณฯ หากพนกําหนดเวลาทีก่ ําหนด
สหกรณฯ จะงดใหการพิจารณา
จึงประกาศมาเพื่อใหสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ไดทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประยูร รัตนเสนีย)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

แบบขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตร ประจําป 2563
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
1. ขาพเจา.........................................................................................เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
เลขทะเบียนที่.............................. อัตราเงินเดือน.....................................บาท ตําแหนง................................................................
ระดับ..............กอง.................................................เทศบาล.........................................................อําเภอ.........................................
จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย. ..................................โทรศัพทมือถือ.........................................................
2. คูสมรสชื่อ......................................................................................... เงินไดรายเดือน.................................................บาท
ประกอบอาชีพ....................................สถานทีป่ ฏิบัติงาน........................................................โทรศัพทมือถือ................................
* คูสมรสเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด เลขทะเบียนที่........................................................
* คูสมรสไมไดเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
ยื่นขอรับทุนประเภททั่วไป
* ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 – 6

* ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3

* ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6

ขาพเจามีบุตรทั้งหมด จํานวน...........................คน และขอยื่นแบบขอรับทุนใหแกบุตร จํานวน........................คน ดังนี้
ชื่อ.................................................................................อายุ.............ป ปจจุบันศึกษาอยูระดับ/ชั้น...........................................
ผลการเรียน ปการศึกษา 2562 ไดคะแนนรอยละ............................................ เกรดเฉลี่ย......................................................
ยื่นขอรับทุนประเภทตอเนื่อง
* ระดับ ปวช. * ระดับ ปวส. * ระดับ ปริญญาตรี
ชื่อ................................................................................อายุ.......................ป กําลังศึกษาระดับ/ชั้น............................................
สาขา/คณะ.........................................................................วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย....................................................................
ผลการเรียนไดเกรดเฉลี่ยสะสม..........................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนทั้งหมดเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)...............................................สมาชิก
(...................................................................)

(ลงชื่อ)...................................................ผูบังคับบัญชา
(..................................................................)
ตําแหนง....................................................
ผูอํานวยการกอง/สํานัก/ปลัดเทศบาล

หมายเหตุ 1. กําหนดการยื่นขอรับทุน
- ประเภททั่วไป ระดับ ป. 2 ถึง ม. 6 ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
- ประเภทตอเนื่อง ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
2. สมาชิกสหกรณฯ สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ www.munsaving.com และกรอกขอมูลใหครบถวนดวย
*สหกรณฯ จะถือเอาวันและเวลาที่ไปรษณียตนทางประทับตราเปนสําคัญ หากพนกําหนดจะไมรับพิจารณาแบบขอรับทุนฯ
**หลักฐานการยื่นขอรับทุน สําเนาสมุดรายงานผลการเรียนประจําป, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (บิดา/มารดา), หนังสือรับรองการเปนนักเรียน
นักศึกษาในสถานศึกษาปจจุบัน, หนังสือรับรองเงินเดือนของสมาชิกจากตนสังกัด, สูติบัตรของบุตรทุกคน กรณีมีบุตรหลายคน
***ทุนตอเนื่อง ระดับ ปวช. 1 ใชผลการเรียนของ ม.3, ระดับ ปวส. 1 ใชผลการเรียนของ ปวช. 3 หรือเทียบเทา
และปริญญาตรี ปที่ 1 ใชผลการเรียน ม.6 หรือเทียบเทา
****สําหรับผูที่ไดรับทุนตอเนื่องปที่ผานมาใหสงแบบขอรับทุนตามปกติ พรอมผลการศึกษา และหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา
“สหกรณฯ สงวนสิทธิ์ หากสมาชิกยื่นขอรับทุนภายหลังวันที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์”

