ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด
เรื่อง การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาปี ๒๕๖๒
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด ได้จัดสรรเงินทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็น
ทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก ประจาปี ๒๕๖๒ แบ่งเป็น ๒ ประเภท จานวน ๖๐ ทุน รายละเอียดดังนี้
๑. ประเภททุนเรียนดี
จัดสรรเงินทุนเพื่อส่งเสริมและให้กาลังใจแก่บุตรของสมาชิกที่มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรใน
การเรียนจนมีผลการเรียนดี ที่กาลังศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับปริญญาตรี จานวน ๓๐ ทุน ๆ ละ
๓,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน) และมีผลการเรียนในภาคเรียนสุดท้ายก่อนวันที่ขอรับทุนได้คะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต่ (GPA) ๓.๕๐ ขึ้นไป
๒. ประเภททุนสนับสนุนการศึกษา
จัดสรรเงินทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกของผู้มีรายได้น้อย ที่กาลังศึกษาตั้งแต่
ระดับประถมศึกษาถึงระดับปริญญาตรี จานวน ๓๐ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน) และมีผลการเรียน
ในภาคเรียนสุดท้ายก่อนวันที่ขอรับทุนได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ (GPA) ๒.๕๐ ขึ้นไป
หมายเหตุ : การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาปี ๒๕๖๒ ทั้ง ๒ ประเภท
ขอให้โรงเรียนคิดผลการเรียนเป็นคะแนนเฉลี่ย GPA เท่านั้น
๓. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
๓.๑ ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
นับถึงวันสมัครรับทุน
๓.๒ สมาชิกมีเงินเดือน (ไม่รวมคู่สมรส) เดือนละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มอื่น ๆ ในวันที่สมัครขอรับทุน
๓.๓ สมาชิกมีสิทธิขอรับทุนได้เพียง ๑ ทุนเท่านั้น กรณีที่บิดามารดาต่างเป็นสมาชิกทั้งสองคน
ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ยื่นขอรับทุน
๓.๔ บุตรของสมาชิกต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย โดยมีอายุไม่เกิน ๒๓ ปี และไม่รวมถึง
บุตรบุญธรรม หรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น
๓.๕ ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่นในปีการศึกษาเดียวกัน
๓.๖ สมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษาบุตร เมื่อได้รับทุนการศึกษาในปีใดแล้วจะต้องเว้นการขอรับทุน
ในปีถัดไป
/๔. หลักฐาน...

-๒๔. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
๔.๑ ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา จากัด ที่กรอกข้อมูลถูกต้อง และครบถ้วน
๔.๒ สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรของสมาชิกที่ขอรับทุน ในกรณีที่ชื่อ - สกุล ในสาเนา
ทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล
๔.๓ สาเนาสลิปเงินเดือน และสาเนาใบเสร็จสหกรณ์ของเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๔.๔ สาเนาผลการเรียนในภาคเรียนสุดท้าย และหนังสือรับรองความประพฤติของผู้สมัคร
รับทุนจากสถานศึกษานั้น ๆ
๕. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประเภททุนเรียนดี จะพิจารณาจาก
ผลการเรียน อายุการเป็นสมาชิก เงินเดือนของสมาชิก และจานวนบุตรของสมาชิกจนครบจานวนทุน
๕.๒ การพิจ ารณาให้ ทุนส่ งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประเภททุน สนับสนุน การศึกษา
จะพิจารณาจากอายุการเป็นสมาชิก เงินเดือนของสมาชิก และจานวนบุตรของสมาชิกจนครบจานวนทุน
ทั้งนี้ การพิจารณาให้อยู่ ในดุลยพินิจและมติของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการดาเนินการฯ ถือเป็นที่สุด
๖. การรับเอกสาร
สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาปี ๒๕๖๒ สามารถดาวน์โหลด
ใบสมัครได้ที่ https://www.parliamentcoop.com หรือขอรับและยื่นใบสมัครที่ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด ชั้น ๓ อาคารสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท
และกลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ชั้น ๒๐ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกาหนดนี้แล้วคณะกรรมการฯ ถือว่า
สมาชิกไม่ประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริมการศึกษานี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายองอาจ ฤทธิพลเดช)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด

หลักเกณฑ์การพิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด
ประจาปี ๒๕๖๒
ลาดับที่
๑

๒

๓

๔

รายละเอียด / หลักเกณฑ์

คะแนน

อายุการเป็นสมาชิก
 เป็นสมาชิกมากกว่า ๑๐ ปี
 เป็นสมาชิก ๕ ปี แต่ไม่ถึง ๑๐ ปี
 เป็นสมาชิกตั้งแต่ ๑ – ๕ ปี

๓๐
๒๕
๒๐

จานวนบุตรสมาชิก
 จานวนบุตร ๓ คน ขึ้นไป
 จานวนบุตร ๒ คน
 จานวนบุตร ๑ คน

๒๐
๑๕
๑๐

ผลการเรียน
 เกรด ๓.๙๐ ขึ้นไป
 เกรด ๓.๗๐ - ๓.๘๙
 เกรด ๓.๕๐ - ๓.๖๙

๓๐
๒๕
๒๐

เงินเดือนของสมาชิก
 เงินเดือนไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ บาท
 เงินเดือนมากกว่า ๑๒,๐๐๐ บาทขึน้ ไป แต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
 เงินเดือนมากกว่า ๒๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท

๒๐
๑๕
๑๐

หมายเหตุ : ทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภททุนเรียนดี ใช้หลักเกณฑ์ข้อ ๑ - ๔
ทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภททุนสนับสนุนการศึกษา ใช้หลักเกณฑ์ข้อ ๑ , ๒ และ ๔

เลขที่รับ.............../.......................
วันที่........../................../.............
ลงชื่อ.............................เจ้าหน้าที่

กรุณากรอกรายละเอียดและยื่นเอกสารให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ หากสมาชิกกรอกรายละเอียดและยืน่ เอกสาร
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จะไม่ได้รับการพิจารณา

ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด ประจาปี ๒๕๖๒
เขียนที่...........................................................................
วันที่...............................................................................
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด
ข้าพเจ้าขอยื่นคาขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ข้าพเจ้า.................................................................................เลขที่สมาชิก .................................
ตาแหน่ง................................................กลุ่มงาน................................................สานัก.........................................
สังกัด 0 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
0 สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทรศัพท์ที่ท. างาน..................................................................โทรศั
. พท์มือถือ.........................................................
ประเภททุน1การศึกษา (เลือกประเภททุนการศึกษาที่ขอรับเพี1ยงประเภทเดียวเท่านั้น)
0 ประเภททุนเรียนดี
0 ประเภททุนสนับสนุนการศึกษา
8
8
. ๒. คู่สมรส
.
0 ยังมีชีวิต
0 ถึงแก่กรรม
0 หย่า
1
1
.
. ่สมาชิก.................................
0 เป็นสมาชิ. ก ชื่อ.............................................................เลขที
8
8
1 ก อาชีพ........................................................................................................
1
1
.0 ไม่เป็นสมาชิ
8
8
๓. ข้า1.พเจ้ามีบุตรซึ8่งอยู่ในความอุปการะและก
าลังศึกษาอยู่จานวน................คน
ดังรายชื่อต่อไปนี้
81 ๓.๑ ชื่อ.................................................. อายุ.................ปี ระดับชั้น..................................
8 สถานศึกษา........................................................................จังหวัด.......................................

๓.๒ ชื่อ.................................................. อายุ.................ปี ระดับชั้น..................................
สถานศึกษา........................................................................จังหวัด.......................................
๓.๓ ชื่อ.................................................. อายุ.................ปี ระดับชั้น..................................
สถานศึกษา........................................................................จังหวัด.......................................
ข้าพเจ้าขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของข้าพเจ้า คนที่........ชื่อ.................................................
๔. ข้าพเจ้าได้ยื่นหลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องมาด้วยแล้ว ดังนี้
0 ๔.๑ สาเนาทะเบียนบ้านของบุตรที่ขอรับทุน
0. ๔.๒ สาเนาสูติบัตร หรือหนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
(กรณีชื่อ - นามสกุลในสาเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกับหลักฐานอื่น ๆ)
.1
018 ๔.๓ สาเนาสลิปเงินเดือน และสาเนาใบเสร็จสหกรณ์ของเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
0.8 ๔.๔ สาเนาผลการเรียนในภาคเรียนสุดท้ายก่อนวันที่ขอรับทุน
0.1 ๔.๕ หนังสือรับรองความประพฤติของบุตร
ข้ าพเจ้.18 าขอรั บรองว่ าข้ าพเจ้ าและบุ ตรมี คุ ณสมบั ติ ถู กต้ องตามระเบี ยบของสหกรณ์ ออมทรั พย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
18 จากัด และข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และบุตรของข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ได้รับทุน
ส่งเสริมการศึกษาจากที
8 ่อื่นในปีการศึกษาเดียวกัน
ลงชื่อ .............................................................. สมาชิกผู้ขอรับทุน
(.............................................................)

