ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด
เรื่ อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
*********
ด้ว ยคณะกรรมการดํา เนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ํา รวจสอบสวนกลาง-ตํา รวจสั น ติ บ าลพิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด ชุดที่ 34 ได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2559 และคําสั่งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 22
มกราคม 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการและประชาสัมพันธ์ กําหนดประเภท จํานวนทุน จํานวน
เงินและกําหนดวิธีปฏิบตั ิ ในการขอรับทุนการศึกษาบุตรประจําปี 2559 สําหรับปี การศึกษา 2558 โดยอาศัย
อํานาจระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2555 หมวด 1 และ 4 ดังนี้:1. กําหนดจํานวนทุนจํานวน 275 ทุน ทุ นส่ งเสริ มการศึ กษา จํานวน 220 ทุนและทุนเรี ยนดี
จํานวน 55 ทุน รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 716,000 บาท แบ่งเป็ น 3 ระดับดังนี้
1.1 ระดับประถมศึ กษาจํา นวน 145 ทุ น ทุ น ส่ งเสริ มการศึ ก ษาจํา นวน 115 ทุ น ทุ น เรี ย นดี
จํานวน 30 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็ นเงิน 290,000 บาท
1.2 ระดับมัธยมศึกษาและปวช.จํานวน 94 ทุน ทุนส่ งเสริ มการศึกษาจํานวน 75 ทุน ทุนเรี ยนดี
จํานวน 19 ทุน ทุนละ 3,000 บาท เป็ นเงิน 282,000 บาท
1.3 ระดับ อุ ด มศึ ก ษา และ ปวส. จํา นวน 36 ทุ น ทุ น ส่ ง เสริ มการศึ ก ษาจํา นวน 30 ทุ น
ทุนเรี ยนดีจาํ นวน 6 ทุน ทุนละ 4,000 บาท เป็ นเงิน 144,000 บาท
2. เกณฑ์การพิจารณา
2.1 ทุนส่ งเสริ มการศึกษาใช้เกณฑ์การพิจารณาตามลําดับดังนี้
2.1.1 ผลการเรี ยนบุตรสมาชิกต้องสอบผ่านทุกรายวิชาในปี การศึกษา พ.ศ. 2558
2.1.2 เงินได้รายเดือน(เงินเดือน,เงินประจําตําแหน่ง,เงินค่าครองชีพ,เงินพ.ป.ผ.,เงินพ.ส.ร.)
ของสมาชิกจากน้อยไปหามาก
2.1.3 จํานวนบุตรของสมาชิกที่อยูร่ ะหว่างการศึกษา
2.1.4 อายุการเป็ นสมาชิก
2.2 ทุนเรี ยนดี ใช้เกณฑ์การพิจารณาตามลําดับดังนี้
2.2.1 ผลการเรี ยนในปี การศึกษา พ.ศ. 2558
2.2.2 อายุการเป็ นสมาชิก
2.2.3 เงินได้รายเดือน(เงินเดือน,เงินประจําตําแหน่ง,เงินค่าครองชีพ,เงินพ.ป.ผ.,เงินพ.ส.ร.)
ของสมาชิกจากน้อยไปหามาก
2.2.4 จํานวนบุตรของสมาชิกที่อยูร่ ะหว่างการศึกษา

-22.3 สมาชิกที่ยนื่ ขอรับทุนสหกรณ์ฯจะพิจารณาให้ทุนส่ งเสริ มการศึกษาจนครบจํานวน 220 ทุน
แล้วจึงพิจารณาให้ทุนเรี ยนดีในลําดับต่อไป
3. คุณสมบัติของผูร้ ับทุนมีดงั นี้
3.1 เป็ นบุตรสมาชิกที่มีอายุการเป็ นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป โดยไม่รวมบุตรบุญธรรม
3.2 เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี
3.3 เป็ นผูอ้ ยู่ระหว่างการศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา
ในสถานศึกษาของทางราชการหรื อเอกชนที่ทางราชการรับรอง
4. บุตรของสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3 แล้วจะได้รับความช่วยเหลือครอบครัวละ 1 คน
5. ผูข้ อรั บ ทุ น จะต้อ งยื่น คํา ขอรั บ ทุ น ตามแบบที่ ส หกรณ์ ก ํา หนดพร้ อ มด้ว ยเอกสารประกอบ
ดังต่อไปนี้
5.1 สําเนาฎีกาเงินเดือนของสมาชิก รับรองโดยผูบ้ งั คับบัญชาระดับสารวัตรขึ้นไป
5.2 สําเนาทะเบียนบ้านหรื อสู ติบตั รที่มีชื่อผูร้ ับทุนและสมาชิกผูข้ อรับทุน
5.3 สําเนาบัตรข้าราชการของสมาชิก
5.4 ใบรั บรองผลการศึกษาจากสถานศึกษาที่บุตรสมาชิ กศึกษาอยู่ในปี การศึกษา พ.ศ. 2558
ผูล้ งนามรับรองต้องเป็ นหัวหน้าสถานศึกษาหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ทาํ การแทนหัวหน้า
สถานศึกษา
6. ผูข้ อรับทุนต้องไม่เป็ นผูม้ ีประวัติผดิ นัดชําระหนี้ภายในปี บัญชี 2559
7. ระยะเวลาในการยืน่ ขอรับทุนระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2559
8. ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 30 กันยายน 2559
9. การพิจารณาของคณะกรรมการสวัสดิการและประชาสัมพันธ์ ถือว่าเป็ นเด็ดขาด
10. ติ ด ต่ อ ขอทราบรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ต ํา รวจสอบสวนกลางตํา รวจสัน ติ บาล-พิ สูจ น์ห ลัก ฐานตํา รวจ จํากัด อาคาร 12 ชั้น 3 กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2205-2238,0-2255-3334,
09-4689-6565
จึงประกาศให้ทราบทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559
พลตํารวจโท
(สมเดช ขาวขํา)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด
คําขอรับทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก
ทุนระดับ……………………………………………….
*****************
เขี่ยนที่…………………………..
วันที่……....เดือน………………พ.ศ……………
เรี ยน
1.

2.

3.

4.

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ บช.ก.-บช.ส.-สพฐ.ตร. จํากัด
ข้าพเจ้าขอยืน่ คําขอรับทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ข้าพเจ้าชื่อ..…………………………นามสกุล………………………..…….
อายุ…….ปี อยูบ่ า้ นเลขที่..........…….หมู่ที่……..ถนน….…………………………...
แขวง/ตําบล…………………….….เขต/อําเภอ……………………………......
จังหวัด………………………… รหัสไปรษณี ย.์ ........................โทรศัพท์.......................................
เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯบช.ก.เลขที่……..........ที่ทาํ งาน……..…………………………………..
สังกัด………………….....ตําแหน่ง……………แผนก………………………
โทรศัพท์............................................ได้รับเงินได้รายเดือน(เงินเดือน,เงินประจําตําแหน่ง,เงินค่าครองชีพ,
เงินพ.ป.ผ.,เงินพ.ส.ร.เงิน ต.ว.ท.,เงิน ต.ป.ป., เงินต.ส.ส.) เดือนๆละ…………………..บาท
ข้าพเจ้ามีบุตร………..คน ได้ทาํ งานแล้ว…………….คน กําลังศึกษา………….คน
2.1
ชื่อ………………………...............................................................อายุ..................ปี
ชื่อสถานศึกษา…………………………………………………………………………
2.2
ชื่อ……………………………....................................................อายุ.................ปี
ชื่อสถานศึกษา…………………………………………………………………………
2.3
ชื่อ……………………………....................................................อายุ.................ปี
ชื่อสถานศึกษา…………………………………………………………………………
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาให้กบั ………………………………........
ระดับ Ο ประถมศึกษาปี ที่….. Ο มัธยมศึกษาปี ที่.….Ο ปวช.ปี ที่…..Ο ปวส.ปี ที่……….
Ο อุดมศึกษาปี ที่….ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบุตรของข้าพเจ้ามีผลการเรี ยนดี มีความประพฤติดี และมีผล
การเรี ยนปี การศึกษา 2558 อยูใ่ นระดับเกรดเฉลี่ย………....คิดเป็ นร้อยละ………
บุตรของข้าพเจ้าจะนําทุนเพือ่ ศึกษาต่อที่โรงเรี ยน/สถานศึกษา....................................................................
อําเภอ/เขต....………………...จังหวัด…………………………… ในระดับชั้น..................

-25. ข้าพเจ้าได้ยนื่ หลักฐานประกอบคําขอรับทุนมาด้วยแล้วดังนี้
5.1 สําเนาทะเบียนบ้านสมาชิกผูข้ อรับทุน
5.2 สําเนาทะเบียนบ้านบุตรสมาชิกผูข้ อรับทุน
5.3 สําเนาบัตรข้าราชการของสมาชิก
5.4 สําเนาหน้าบัญชีธนาคารของสมาชิก
5.5 สลิปเงินเดือน รับรองโดยผูบ้ งั คับบัญชาระดับสารวัตรขึ้นไป
5.6 ใบรับรองผลการศึกษา หนังสื อรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาที่บุตรสมาชิกศึกษา
อยูใ่ นปี การศึกษา 2558
5.7 สําเนารายงานประจําตัวนักเรี ยนหรื อใบ รบ ประจําปี การศึกษา พ.ศ. 2558
6. ข้าพเจ้าไม่เป็ นผูผ้ ดิ นัดชําระหนี้ภายในปี บัญชี 2559
7. หลักฐานที่นาํ มาประกอบการพิจารณาขอทุน หากตรวจสอบพบว่าไม่ถูกต้อง จะถูกตัดสิ ทธิ์
8. การพิจารณาของคณะกรรมการสวัสดิการและประชาสัมพันธ์ ถือว่าเป็ นเด็ดขาด
ลงชื่อ…………………………………
(……………………………)
สมาชิกผูข้ อรับทุน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด

หนังสื อรับรองผลการเรี ยน

หนังสื อฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า(ชื่อ)……………………………………………………………..
เป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยน………………………………………………………….………ปี การศึกษา พ.ศ.2558
เรี ยนอยูใ่ นระดับชั้น……………………………………………………………………มีความระพฤติ
ดีเหมาะสมที่จะได้รับทุน
ไม่เหมาะสมที่จะได้รับทุน
ผลการเรี ยนรวมทั้งปี การศึกษา พ.ศ. 2558 มีคะแนนเฉลี่ย……………… คิดเป็ นร้อยละ………………

ให้ไว้ ณ วันที่…………………………………………………………..

(ลงชื่อ)…………………………………………………
(……………………………………….)
(ตําแหน่ง)……………………………………………..

หมายเหตุ 1) ต้องประทับตราโรงเรี ยน
2) แนบสําเนารายงานประจําตัวนักเรี ยนหรื อใบ รบ.
3) ผลการศึกษาของปี การศึกษา พ.ศ. 2558 ตลอดทั้งปี

