ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพือสงเคราะห์สมาชิ กประสบภัย พ.ศ. 2560
----------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78(9) และข้อ 106(10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 40 ครังที 6 เมือวันที 23 มิถุนายน พ.ศ.
2560 มีม ติใ ห้กํ า หนดระเบีย บว่ า ด้ว ยสวัส ดิก ารเพือสงเคราะห์ส มาชิก ประสบภัย พ.ศ. 2560 ไว้
ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพือ
สงเคราะห์สมาชิกประสบภัย พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการใช้ทนุ สวัสดิการเพือสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย พ.ศ.
2558
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ปี ”
หมายความว่า ปีทางการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 5 เงินสวัสดิการเพือสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย ให้ใช้จากเงิน ดังนี
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) เงินทุนสวัสดิการสมาชิก
ข้อ 6 ประสบภัย หมายถึง ความเสียหายทีเกิดขึนแก่ทอยู
ี อ่ าศัยของสมาชิก อันเนืองมาจาก
ภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ธรณีพบิ ตั ภิ ยั อัคคีภยั เป็ นต้น และให้หมายความรวมถึงอุบตั ภิ ยั อืน ๆ
ทีเกิดแก่ทอยู
ี อ่ าศัยด้วย
ข้อ 7 ความเสีย หายทีจะได้ร บั การสงเคราะห์ต ามระเบีย บนี หมายถึง ความเสีย หาย
ต่อบ้านทีอยู่อาศัยและทรัพย์สนิ ทีอยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะและทรัพย์สนิ ที
อยูภ่ ายนอกบ้าน
ข้อ 8 สมาชิกผูม้ สี ทิ ธิได้รบั สวัสดิการตามระเบียบนี ต้องเป็ นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6
เดือน การนับอายุการเป็ นสมาชิกให้นบั ตังแต่วนั แรกเข้าเป็ นสมาชิกจนถึงวันประสบภัย
ข้อ 9 จํานวนเงินสงเคราะห์แก่สมาชิกผูป้ ระสบภัย ให้จา่ ยดังนี
(1) ทีอยูอ่ าศัยเสียหายทังหมดไม่อาจซ่อมแซมได้ ให้จา่ ยตามทีเสียหายจริงแต่
ไม่เกินรายละ
1) กรณีเป็ นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน
40,000 บาท
2) กรณีเป็ นผูอ้ าศัยและมีชอในทะเบี
ื
ยนบ้าน
30,000 บาท
3) กรณีเป็ นผูอ้ าศัยแต่ไม่มชี อในทะเบี
ื
ยนบ้าน
10,000 บาท
(2) ทีอยูอ่ าศัยเสียหายบางส่วน ให้จา่ ยตามทีเสียหายจริงแต่ไม่เกินรายละ
1) กรณีเป็ นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน
4,000 บาท

2) กรณีเป็ นผูอ้ าศัยและมีชอในทะเบี
ื
ยนบ้าน
3,000 บาท
3) กรณีเป็ นผูอ้ าศัยแต่ไม่มชี อในทะเบี
ื
ยนบ้าน
1,000 บาท
ข้อ 10 กรณีทอยู
ี อ่ าศัยเป็ นบ้านพักของทางราชการ ไม่วา่ จะมีชออยู
ื ใ่ นทะเบียนบ้านหรือไม่
ก็ตาม ให้จา่ ยเฉพาะทรัพย์สนิ ทีเสียหายซึงอยูใ่ นทีอยูอ่ าศัยและเป็ นกรรมสิทธิของสมาชิกผูน้ นั ตามมูลค่า
ทีเสียหายจริงแต่ไม่เกินรายละ 3,000 บาท
ข้อ 11 กรณีทอยู
ี อ่ าศัยมีสมาชิกพักอาศัยอยูม่ ากกว่า 1 คน ให้ยนคํ
ื าขอรับเงินสงเคราะห์
ผูป้ ระสบภัยตามระเบียบนีได้ทุกคนต่อการประสบภัยในแต่ละครัง
ข้อ 12 สมาชิกคนหนึง ๆ มีสทิ ธิขอรับเงินสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย อันเนืองมาจากภัย
ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ธรณีพบิ ตั ภิ ยั อัคคีภยั เป็ นต้น ตามระเบียบนีได้เพียงปี ละ 1 ครัง
นอกจาก ในปีนนๆ
ั สมาชิกรายดังกล่าวได้ประสบภัยธรรมชาติอกี ให้มสี ทิ ธิขอรับเงินสงเคราะห์
ผูป้ ระสบภัย ตามหลักเกณฑ์ ดังนี
(1) ผูไ้ ด้รบั เงินสวัสดิการตามข้อ 9(2) ซึงเป็ นกรณีที ทีอยูอ่ าศัยเสียหายบางส่วน
แล้ว และต่อมาเกิดประสบภัยทีอยูอ่ าศัยเสียหายทังหมดไม่อาจซ่อมแซมได้ สามารถขอรับทุนสวัสดิการ
เพิมเติมตามข้อ 9(1) ได้
(2) ผูไ้ ด้รบั เงินทุนสวัสดิการตามข้อ 9(1) ซึงเป็ นกรณีที ทีอยูอ่ าศัยเสียหายทังหมด
ไม่อาจซ่อมแซมแล้ว และต่อมาเกิดประสบภัยทีอยูอ่ าศัยเสียหายบางส่วน ไม่สามารถขอรับทุนสวัสดิการ
เพิมเติมตามข้อ 9(2)
ข้อ 13 เมือสมาชิกประสบภัย ให้สมาชิกแจ้งเป็ นหนังสือพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี
(1) สําเนาทะเบียนบ้านทีประสบภัยซึงสมาชิกมีชออยู
ื ่ สําหรับผูอ้ ยูอ่ าศัยแต่ไม่มี
ชือในทะเบียนบ้าน จะต้องมีพยานหลักฐานอันควรเชือได้วา่ เป็ นผูอ้ ยูอ่ าศัย ในบ้านหลังดังกล่าวจริง
กรณีตามข้อ 10 ให้มหี นังสือรับรองของผูบ้ งั คับบัญชาว่าสมาชิกผูน้ นได้
ั อยู่
อาศัยและทรัพย์สนิ ได้รบั ความเสียหายจริง
(2) รายการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีเสียหาย
(3) รูปถ่ายดังนี
1) รูปถ่ายทีอยูอ่ าศัยทีเสียหายและปรากฏเลขทีบ้าน
2) รูปถ่ายรายการทรัพย์สนิ ทีได้รบั ความเสียหายตาม (2)
ข้อ 14 ให้ยนคํ
ื าขอรับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี ภายในกําหนด 60 วัน นับแต่วนั ทีสินสุด
การประสบภัย หากพ้นกําหนดนีแล้วเป็นอันหมดสิทธิในการขอรับเงินสงเคราะห์
ข้อ 15 ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์มอี าํ นาจพิจารณาและอนุ มตั จิ า่ ยเงิน
สงเคราะห์สมาชิกผูป้ ระสบภัยให้เป็ นไปตามระเบียบนี
ข้อ 16 ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด

ข้อ 17 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด

