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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จํากัด
ว่ าด้ วยทุนส่ งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก
พ.ศ. 2556
***********************
อาศัยอํ านาจตามความในข้ อบังคับ ข้ อ 71 (1),(8) ที่ประชุม คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 43 ครัง้ ที่ 5
เมื่ อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ได้ กําหนดระเบียบว่าด้ วยว่าด้ วยทุนส่งเสริ มการศึกษาของ บุตรสมาชิก พ.ศ. 2556
ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
ว่าด้ วยทุนส่งเสริ มการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2556”
ข้ อ 2. ระเบียบนี ้ ให้ ถือใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2556 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด ว่าด้ วยทุน
ส่งเสริ มการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2547 ประกาศ คําสัง่ หรื อมติอื่นใดของสหกรณ์ ออมทรัพย์ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร จํากัด ที่เกี่ยวข้ องและให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทน
ข้ อ 4. ในระเบียบนี ้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายความว่ า คณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ธ นาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จํากัด
“สมาชิ กสมทบ” หมายความว่า สมาชิ กสมทบสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ ธ นาคารเพื่ อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จํากัด (ยกเว้ นสมาชิกสมทบประเภทครอบครัวสมาชิก)
“บุตร” หมายความว่า บุตรโดยชอบด้ วยกฎหมาย
“ทุนส่งเสริ มการศึกษาบุตร” หมายความว่า เงินซึ่งที่ ประชุมใหญ่ ได้ มี มติให้ จัดสรรจากกํ าไรสุทธิ
ประจําปี ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จํากัด ตามข้ อบังคับข้ อ 27 (7) เป็ น
ทุนสวัสดิการหรื อการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวไม่เกินร้ อยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของ
สหกรณ์
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ข้ อ 5. ให้ คณะกรรมการกําหนดจํานวนทุนและจํานวนเงินในแต่ละทุนเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษาแก่
บุตรสมาชิก สมาชิกสมทบ ในแต่ละปี การศึกษา เป็ นปี ๆ ไปภายใต้ คณ
ุ สมบัตขิ องผู้มีสิทธิรับทุน ดังนี ้
(1) เป็ นบุตรของสมาชิก และสมาชิกสมทบ ซึง่ มีอายุสมาชิกไม่ตํ่ากว่า 1 ปี
(2) บุตรต้ องมีอายุตงแต่
ั ้ 3-25 ปี และกําลังศึกษาในระดับไม่เกินปริ ญญาตรี
(3) ไม่เคยได้ รับทุนส่งเสริ มการศึกษาของบุตรติดต่อกัน 2 ปี นับแต่ปีการศึกษาที่ผา่ นมา
(4) ต้ องแนบสําเนาเอกสารที่แสดงว่าในการศึกษาปั จจุบนั บุตรกําลังศึกษาอยู่ใน
สถานศึกษา ได้ แก่ สําเนาใบเสร็ จรับเงิน หรื อสําเนาผลการเรี ยนย้ อนหลัง หรื อสําเนาสมุดประจําตัวนักเรี ยน หรื อ
หนังสือรับรองจากสถานศึกษา พร้ อมกรณีพร้ อมรับรองเอกสาร
(5) ต้ องแนบสําเนาทะเบียบ้ านของบุตร พร้ อมรับรองเอกสาร
(6) กรณีสมาชิก สมาชิกสมทบ ยื่นคําขอรับทุนเกินกว่าจํานวนทุนที่คณะกรรมการกําหนด
ไว้ จะใช้ วิธีการคัดเลือก โดยเป็ นไปตามประกาศของ สอ.ธกส. ในปี นัน้ ๆ
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ข้ อ 6. คณะกรรมการสามารถกํ าหนดคุณ สมบัติของผู้มี สิท ธิ รับทุน ได้ ตามที่ เห็ นสมควรเพื่ อช่วยเหลื อ
สนับสนุนการศึกษาของบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ข้ อ 7. สมาชิก สมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์จะรับทุนส่งเสริ มการศึกษาบุตร ให้ ยื่นคําขอรับทุนตามแบบของ
สหกรณ์ พร้ อมทังแนบเอกสารหลั
้
กฐานแสดงคุณสมบัติให้ ครบถ้ วน
ข้ อ 8. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี ้ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้มีอํานาจวินิจฉัย ชี ้ขาดคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการให้ ถือเป็ นที่สดุ
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556

พงษ์ เทพ รัตนธาดากุล
(นายพงษ์ เทพ รัตนธาดากุล)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
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แก้ ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2559
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แก้ ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2560

