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ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จากัด
ว่ าด้ วย ทุนสวัสดิการสมาชิ กเพือ่ รับขวัญบุตรทีเ่ กิดใหม่ พ.ศ.2554
อาศัย อ านาจตามความในข้อ บังคับ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ธ นาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จากัด ข้อ 2 (14) ข้อ 71 (8)และข้อ 99 (10) โดยมติที่ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการชุ ดที่ 41 ครั้งที่ 11
เมื่ อ วัน ที่ 11 กรกฎาคม 2554 ได้ก าหนดระเบี ย บของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ธ นาคารเพื่ อ การเกตรและสหกรณ์
การเกษตร จากัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อรับขวัญบุตรที่เกิดใหม่ พ.ศ. 2554 ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่า “ระเบี ยบ สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ธ นาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จากัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อรับขวัญบุตรที่เกิดใหม่ พ.ศ. 2554”
ข้อ 2. บรรดา ระเบียบ มติ ประกาศ หรื อคาสั่งอื่นใด ที่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้
แทน
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์ ” หมายความว่า สหกรณ์ ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จากัด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จากัด
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ข้อ 4. สหกรณ์ จะจ่ ายเงิ น สวัส ดิ ก ารเพื่ อรั บขวัญ บุ ตรที่ เกิ ด ใหม่ ที่ ถู ก ต้องตามกฎหมายของ
สมาชิก ให้แก่สมาชิก ครอบครัวละ 1,000.- บาท ต่อครั้ง
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ข้อ 5. ให้สมาชิกจัดทาคาขอรับทุนสวัสดิ การเพื่อรับขวัญบุตรที่เกิดใหม่พร้อมทั้งแนบหลักฐาน
ประกอบได้แก่สาเนาใบสู ติบตั ร สาเนาใบทะเบียนสมรส และสาเนาสมุดบัญชี เงินฝาก พร้ อมรั บรองเอกสาร ส่ งถึง
คณะกรรมการเพื่อขอรับเงินภายในกาหนด 180 วัน นับตั้งแต่ วนั คลอด เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วเป็ นอันหมดสิ ทธิ์
หากบิดามารดาเป็ นสมาชิ กทั้งสองคน ให้ มารดาเป็ นผู้จัดทาคาขอ ยกเว้ นบิดาเป็ นสมาชิ กเพียงคน
เดียว จึงให้ บิดาเป็ นผู้จัดทาคาขอ
ข้อ 6. ให้ผูจ้ ดั การสหกรณ์ พิจารณาอนุ มตั ิ การจ่ายเงิ นสวัสดิ การเพื่อรับขวัญบุ ตรที่ เกิ ดใหม่ ให้
เป็ นไปตามระเบียบนี้ แล้วเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป
ข้อ 7. ในกรณี ที่ มีปั ญหาเกี่ ยวกับ การปฏิ บ ตั ิ ตามระเบี ยบนี้ ให้ค ณะกรรมการเป็ นผูม้ ีอานาจ
วินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2554 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2554

จินดา กาญจน์กีรติ
(นางสาวจินดา กาญจน์กีรติ)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จากัด

แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ใช้บงั คับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560
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แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ใช้บงั คับตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560
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