4.1 ระเบียบสวัสดิการเพือวันเกิดสมาชิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพือวันเกิ ดสมาชิ ก พ.ศ. 2560
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ชุดที 40 ครังที 6
เมือวันที 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีมติให้กําหนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือวันเกิดสมาชิก พ.ศ. 2560
ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการ
เพือวันเกิดสมาชิก พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุน
สวัสดิการเพือวันเกิดสมาชิก พ.ศ. 2557
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ”หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ผูจ้ ดั การ”
หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ปา่ ไม้ จํากัด หรือผูท้ าํ หน้าที
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด
ข้อ 5 สวัสดิการเพือวันเกิดสมาชิกให้ใช้จากเงิน ดังนี
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) ทุนสวัสดิการสมาชิก
ข้อ 6 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบนีให้แก่สมาชิกปี ละ 2 ครัง โดยจ่ายให้
ในวันคล้ายวันเกิดของสมาชิก และวันคล้ายวันก่อตังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ซึงตรงกับวันที
28 กันยายนของทุกปี หรือก่อนวันดังกล่าวไม่เกิน 1 เดือน เว้นแต่กรณีมเี หตุจาํ เป็ นและคณะกรรมการ
ดําเนินการมีมติเห็นชอบ ตามรายละเอียด ดังนี
(1) วันคล้ายวันเกิดสมาชิก
จ่าย 100 บาท
(2) วันคล้ายวันก่อตังสหกรณ์ตามอายุการเป็ นสมาชิก
1) อายุการเป็ นสมาชิก 1-15 ปี
จ่าย 100 บาท
2) อายุการเป็ นสมาชิก 15 ปี ขนไป
ึ
จ่าย 200 บาท
3) อายุการเป็ นสมาชิก 30 ปี ขนไป
ึ
จ่าย 300 บาท
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ข้อ 7 การนับอายุการเป็ นสมาชิกตามข้อ 6 (2) ให้นับตังแต่วนั เข้าเป็ นสมาชิกถึงวัน
คล้ายวันก่อตังสหกรณ์ (28 กันยายน) เศษของปี ให้ตดั ทิง
ข้อ 8 สมาชิกทีรับโอนมาจากสหกรณ์ อืน ให้นับอายุการเป็ นสมาชิกตามระเบียบนี
ตังแต่วนั ทีสหกรณ์ได้รบั โอนผูน้ นเป็
ั นสมาชิกสหกรณ์
ข้อ 9 สหกรณ์จะจ่ายเงินตามข้อ 6 โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกทีมีอยู่กบั
สหกรณ์
สําหรับเงินทีจ่ายตามวรรคหนึงให้ถอื ว่าเป็ นเงินของสมาชิกผูน้ นนั
ั บตังแต่วนั โอน
เงิน โดยไม่มกี ารเรียกเงินคืนแต่อย่างใด
ข้อ 10 ให้ผู้จ ดั การเป็ น ผู้มีอํา นาจจ่า ยเงิน สวัส ดิก ารวัน เกิด สมาชิก ให้เ ป็ น ไปตาม
ระเบียบนี แล้วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือทราบ
ั หาเกี ยวกับ การปฏิ บ ัติ ต ามระเบี ย บนี ให้ ค ณะกรรมการ
ข้อ 11 ในกรณี ที มีป ญ
ดําเนินการเป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
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