ฉบับที่ 2 ชุดที่ 38

มีนาคม 2562

สหกรณ์ฯ กาหนดยืน่ รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จากัด ได้กาหนดวิธีการและเงื่อนไขในการพิจารณามอบทุนส่ งเสริ มการศึกษา
บุตรของสมาชิก ประจาปี 2562 ดังนี้
จานวนทุน แบ่ งเป็ น ทุนเรียนดี ทุนบุตรสมาชิกผู้มีรายได้ น้อย และทุนสาหรับเด็กพิเศษโดยจาแนกเป็ นระดับต่ างๆ ดังนี้
1.ระดับประถมศึกษาตอนต้น
(ป.1 – ป.3)
ทุนละ
900.00 บาท
2.ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
(ป.4 – ป.6)
ทุนละ
1,000.00 บาท
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.1 – ม.3)
ทุนละ
1,400.00 บาท
4.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.4 – ม.6)
ทุนละ
1,700.00 บาท
5.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)
ทุนละ
1,700.00 บาท
6.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
(ปวส.)
ทุนละ
2,200.00 บาท
7.ระดับอุดมศึกษา
ทุนละ
2,700.00 บาท
ในกรณี มีทุนเหลือในกลุ่มเดียวกัน ให้นาไปเพิม่ ในประเภทอื่นในระดับเดียวกันได้
หลักเกณฑ์ การขอรับทุน
1. เป็ นบุตรของสมาชิกที่มีอายุการเป็ นสมาชิกติดต่อกัน 2 ปี บริ บูรณ์
2. เป็ นบุตรชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก แต่ไม่รวมบุตรบุญธรรม และต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี บริ บูรณ์
ในปี การศึกษาที่ผา่ นมา
3. มีความประพฤติดี
4. ผลการศึกษาในปี ที่ผา่ นมา
(ก) ทุนเรี ยนดี ต้องได้ระดับผลการเรี ยนเฉลี่ยหรื อเกรดเฉลี่ยตลอดปี ไม่ต่ากว่า 2.5 หรื อไม่ต่ากว่าร้อยละ 75
(ข) ทุนบุตรสมาชิกผูม้ ีรายได้นอ้ ย ต้องได้ระดับผลการเรี ยนเฉลี่ยหรื อเกรดเฉลี่ยตลอดปี ไม่ต่ากว่า 2 หรื อ ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 60 และต้องเป็ นบุตรของสมาชิกทีม่ ีเงินเดือนในปี ที่ขอรับทุนไม่เกิน 15,110 บาท
(ค) ทุนสาหรับเด็กพิเศษ ผูข้ อรับทุนต้องเป็ นเด็กที่มีความผิดปกติทางร่ างกายหรื อทางสมอง
และต้องศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษา
5. ต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาจากองค์กรใด ภายในองค์การเภสัชกรรม ในปี ที่ยนื่ ใบขอรับทุน
6. สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนได้ไม่เกิน 3 ทุน ถ้าบิดาและมารดา ต่างเป็ นสมาชิก ก็ให้ขอรับทุนได้ไม่เกิน 3 ทุน
เช่นกัน
เอกสารประกอบการขอรับทุน
1. ต้นฉบับรายงานผลการศึกษา หรื อใบรับรองผลการศึกษา ตลอดปี การศึกษาที่ผา่ นมาสาหรับระดับประถมศึกษาต้อง
แสดงรายละเอียดคะแนน
2. สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรของสมาชิกผูข้ อรับทุน หรื อสูติบตั ร
3. สาเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด ใส่ซองปิ ดผนึก สาหรับผูข้ อรับทุนบุตรสมาชิกผูม้ ีรายได้นอ้ ย

4. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่าเป็ นเด็กพิเศษ สาหรับผูข้ อรับทุนเด็กพิเศษ
สมาชิกผูม้ ีความประสงค์จะขอรับทุน โปรดติดต่อขอรับและยืน่ แบบคาขอรับทุนดังกล่าวได้ที่สานักงานสหกรณ์ออม
ทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จากัด ตั้งแต่ วันที่ 1 - 30 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. โดยจะประกาศผลการพิจารณา
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และกาหนดการแจกทุน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
ยกเว้ น ระดับ อุ ด มศึก ษาให้ยื่น แบบค าขอรับ ทุ นได้ถึง 31 ตุ ลาคม 2562 และจะประกาศผลการพิจารณา และ
กาหนดการแจกทุนให้ทราบภายใน 19 พฤศจิกายน 2562
ชี้แจงหลักปฏิบัติการกู้ยืมเงินสหกรณ์
ตามที่แผนกเงินเดื อ นได้มีหนังสื อ เรื่ อ ง การแจ้งความประสงค์ขอรับใบจ่ายเงินเดื อ น (สลิ ปเงินเดื อน) โดยเห็ นควร
จัดพิมพ์ใบจ่ายเงินเดือนเฉพาะผูท้ ี่แจ้งความประสงค์ขอรับใบจ่ายเงินเดือนเท่านั้น ซึ่ งทาให้สมาชิกสหกรณ์ที่ไม่ได้ยนื่ ขอสลิ ป
เงินเดือนภายในเวลาที่กาหนดไม่สามารถกูเ้ งินได้ เนื่องจากไม่มีสลิปเงินเดือนตัวจริ ง
เพื่อบรรเทาความเดือ ดร้อนคณะกรรมการฯได้ประชุมและมี มติเห็นควรผ่อ นผันให้สามารถใช้พิมพ์ (Print)ใบจ่ายเงิน
เดือนออกจากระบบ SAP(ESS) ได้ ทั้งนี้ตอ้ งได้รับคารับรองจากเจ้าหน้าที่แผนกเงินเดือนก่อนถึงจะสามารถนาไปใช้ประกอบคา
ขอกูไ้ ด้ต้งั แต่ วันที่ 29 มีนาคม 2562 เป็ นต้นไป
ขอยา้ ..ครับ ! สหกรณ์ยังคงใช้ สลิปตัวจริงในการประกอบคาขอกู้เงิน ดังนั้นสมาชิกควรวางแผนในการกู้เงินในแต่ ละเดือนไว้
ซึ่งสหกรณ์จะผ่ อนผันสาหรับผู้ที่มีความเดือดร้ อนและจาเป็ นจริงๆ และเจ้ าหน้ าที่แผนกเงินเดือนจะรับรองให้
เพียง เดือนละ 1ครั้งเท่ านั้น ส่ วนผู้ที่ขอรับสลิปเงินเดือนตัวจริงไปแล้ วเจ้ าหน้ าที่แผนกเงินเดือนจะไม่ ให้ คารับรอง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
แหล่งที่มาของทุนดาเนินงาน
ทุนเรื อนหุ ้น
เงินกูย้ มื
เงินรับฝาก
หนี้สินอื่น
ทุนสารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
กาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
กาไรที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
รวม

จานวนเงิน (บาท)
1,652,123,600.00
803,750,000.00
2,238,108,581.82
11,810,072.37
153,247,482.56
20,069,381.64
70,337087.06
18,386,311.21

แหล่งที่ใช้ไปของทุนดาเนินงาน
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากชุมนุมและเงินฝากสหกรณ์อิ่น
เงินให้กสู้ หกรณ์อื่น
เงินให้สมาชิกกู้
ลูกหนี้อื่น
พันธบัตรและหุ ้นกู้
หุ ้นชุมนุมและหุ ้นสหประกัน
สิ นทรัพย์อื่น
4,967,832,516.66 รวม
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
นายปรี ชา พงษ์ญาติ โทร. 098-2544868 ,8699
นายพัฒนะ ชูพนั ธ์ โทร. 087-0000946

จานวนเงิน (บาท)
111,327.53
17,044,068.35
506,971,576.26
1,006,094,000.00
1,295,349,998.26
1,534,692.84
1,854,761,844.14
200,300,000.00
85,655,009.28
4,967,832,516.66

