ประกาศสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด
เรื่อง โครงการทุนบุตรสมาชิก ประจําป 2562
ดวยมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2561 และมติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
ครูย ะลา จํา กัด ชุด ที่ 56 ในการประชุม ครั้ ง ที่ 10/2562 เมื่อวั น พฤหัส บดี ที่ 27 มิถุน ายน 2562 ให
ดําเนินงานโครงการทุนบุตรสมาชิก โดยใชงบประมาณ 2,500,000 บาท เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความ
เรียบรอยบรรลุตามวัตถุ ประสงค อาศัยอํานาจตามความในขอ 79 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูยะลา
จํากัด จึงออกประกาศ ดังตอไปนี้
1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิส์ มัครรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
1.1 เปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายทุกคนของสมาชิกสามัญ โดยสมาชิก สามารถใชสิทธิ์ยื่นทุน
บุตรได 1 คน
1.2 กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา ระดับอนุบาลถึงระดับปริญญาโท และตองมีอายุไมเกิน
25 ปบริบูรณ นับถึงวันสุดทายของวันที่รับสมัคร
1.3 ผูที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการโครงการทุนบุตรนี้ ตองไมตกเปนผูผิดนัดเงินงวดชําระหนี้
หรือหัก ณ ที่จาย ไมได (หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2561) สมาชิกที่ผิดนัดไมวาในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน หรือ
มีคดีฟองรองกับสหกรณฯ จะไมไดรับสิทธิตามโครงการนี้
2. การรับสมัคร และการดําเนินการ
2.1 ใบสมัครใชตามแบบที่สหกรณฯ กําหนดทายประกาศนี้ และตองกรอกขอความใหชัดเจน
ถูกตองและครบถวน
2.2 หลักฐานที่ตองยื่นประกอบการสมัคร เอกสารที่เปนสําเนาทุกฉบับ ตองรับรองสําเนาทุกฉบับ
2.2.1 สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร โดยบิดาหรือมารดาเปนผูรบั รอง
2.2.2 สําเนาหรือฉบับจริงใบเสร็จรับเงินสหกรณฯ เดือนสุดทายเวนแตสมาชิกที่งดสงคา
หุนรายเดือน ใหผูจัดการสหกรณฯ รับรอง
2.2.3 สํ า เนาสมุ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากสหกรณ อ อมทรั พ ย ค รู ย ะลา จํ า กั ด หรื อ บั ญ ชี
ธนาคารกรุงไทย
2.2.4 ใบรับรองของสถานศึกษา (ใชแบบของสหกรณฯ) รับรองโดยหัวหนาสถานศึกษา
หรือครูประจําชั้น สําหรับผูสมัคร ระดับ ปวช.- ปริญญาโท ใหใชสําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือสําเนา
ใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียน ป 2562 แทน กรณีบุตรศึกษาอยูตางจังหวัดใหผูปกครองลงลายมือชื่อรับรอง
และใหแนบเอกสารรับรองการเปนนักเรียน นักศึกษา
2.2.5 กรณีบุตรบุญธรรม ตองแนบสําเนาหนังสือจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมดวย
2.3 อําเภอเบตง สามารถยื่นใบสมัครที่ตัวแทนผูประสานงานสหกรณฯ นางสาวนิชานันท
ชโลธร ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

3. จํานวนทุน มูลคาทุน และวิธีการดําเนินการ
3.1 วิธีการเฉลี่ยจํานวนทุนเทากับจํานวนบุตรสมาชิกที่สมัคร
3.2 เงินงบประมาณอนุมัติที่ประชุมใหญ จํานวน 2,500,000 บาท
4. กําหนดการรับสมัคร
4.1 ขอรับใบสมัครไดตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เปนตนไป ในวันทําการ ณ สํานักงาน
สหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด หรือตัวแทนผูประสานงานสหกรณฯ อําเภอเบตง ณ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ในวันและเวลาทําการ หรือดาวนโหลดใบสมัครจากเว็บไซดของสหกรณ
www.coopyala.com
4.2 ยื่ น และรั บ ใบสมั ค รได ร ะหว า งวั น ที่ 22 กรกฎาคม 2562 – 2 สิ ง หาคม 2562
ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด หรือตัวแทนผูประสานงานสหกรณฯ อําเภอเบตง ณ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ในวันและเวลาทําการ
4.3 ตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกผูมสี ิทธิ์ไดรับทุนการศึกษาบุตร ประจําป 2562 ในวันพุธ ที่
7 สิงหาคม 2562
4.4 ประกาศรายชื่อ ผูมี สิ ท ธิ์ ได รับ ทุ น ในวัน ศุ ก ร ที่ 9 สิง หาคม 2562 เวลา 13.00 น.
เปนตนไป ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด , สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 1, 2, 3 และเว็บไซดของสหกรณฯ
4.5 ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์ไดรับทุนการศึกษาบุตร หากพบขอผิดพลาด ไมถูกตองโปรด
แจงสหกรณฯ ภายในวันศุกร ที่ 16 สิงหาคม 2562
4.6 ประกาศรายชื่อเพิ่มเติมตามขอ 4.5 (ถามี) ในวันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562
5. การรับเงินทุนสมาชิก
สหกรณฯ จะดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีสมุดเงินฝากของสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด
ในวันศุกร ที่ 23 สิงหาคม 2562
ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(นายโชคดี คลังจันทร)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด
ชุดที่ 56

