ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพือช่วยเหลือสมาชิ กเนื องมาจากการปฏิ บตั ิ หน้ าทีราชการ พ.ศ.2560
------------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78(9) และข้อ 106(10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ทีประชุ มคณะกรรมการดํา เนิ นการสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่า ไม้ จํากัด ชุ ดที 40
ครังที 6 เมือวันที 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จึงมีมติให้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพือช่วยเหลือสมาชิกเนืองมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีราชการ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการ
เพือช่วยเหลือสมาชิกเนืองมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีราชการ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับ ตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการใช้ทนุ สวัสดิการเพือช่วยเหลือสมาชิกเนืองมาจาก
การปฏิบตั หิ น้าทีราชการ พ.ศ.2552
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด
“เนืองมาจากปฏิบตั หิ น้าทีราชการ” หมายความว่า การปฏิบตั หิ น้าทีราชการ
ตามอํานาจหน้าทีรับผิดชอบหรือตาม
ทีได้รบั มอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
หรือหน่วยราชการ
“ทุพพลภาพ”
หมายความว่า ได้รบั อันตรายจนไม่สามารถประกอบอาชีพ
ใดๆ ได้หรือสูญเสียอวัยวะ ดังต่อไปนี
1. สูญเสียตาหนึงข้าง
2. สูญเสียมือหนึงข้างหรือเท้าหนึงข้าง
3. สูญเสียการได้ยนิ โดยสินเชิงและไม่มี
ทางรักษาให้หายได้
“บาดเจ็บสาหัส”
หมายความว่า ได้รบั อันตรายอย่างหนึงอย่างใด
ดังต่อไปนี
1. ลินขาด เสียอวัยวะอืนใดหรือเสีย
ความสามารถในการดมกลิน
2. หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว
3. แท้งลูก
4. จิตพิการอย่างติดตัว
5. ปว่ ยเจ็บเรือรังซึงอาจถึงตลอดชีวติ

6. ปว่ ยเจ็บซึงต้องใช้เวลารักษาหรือจน
ประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้
ไม่น้อยกว่า 20 วัน
ข้อ 5 เงินสวัสดิการเพือช่วยเหลือสมาชิกเนืองมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีราชการ ให้ใช้
จากเงิน ดังนี
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) เงินทุนสวัสดิการสมาชิก
(3) เงินบริจาค
ข้อ 6 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพือช่วยเหลือสมาชิกเนืองมาจากการปฏิบตั หิ น้าที
ราชการ ดังนี
(1) กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
จ่ายให้รายละ 20,000 บาท
(2) กรณีสมาชิกทุพพลภาพ
จ่ายให้รายละ 20,000 บาท
(3) กรณีสมาชิกบาดเจ็บสาหัส
จ่ายให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท
ข้อ 7 เมือสมาชิกถึงแก่กรรม หรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส เนืองจากการปฏิบตั ิ
หน้าทีราชการ ให้คสู่ มรส หรือทายาทโดยธรรม หรือผูแ้ ทนสมาชิก หรือผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยงานที
สมาชิกนันสังกัดอยู่ แจ้งเป็ นหนังสือพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี
(1) หนังสือแสดงว่าถึงแก่กรรมหรือเอกสารหลักฐานอืนใดอันพึงเชือได้ว่าได้ถึง
แก่กรรม หรือแนบหนังสือของสถานพยาบาลหรือแพทย์ทรัี บรองว่า ทุพพลภาพหรือบาดเจ็บสาหัส แล้วแต่
กรณี
(2) หนังสือรับรองของผูบ้ งั คับบัญชาหรือของหน่วยงานทีสมาชิกนันสังกัดอยู่
หรือพยานหลักฐานอืนใดอันเชือได้วา่ การถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัสนันเนืองมาจาก
การปฏิบตั หิ น้าทีราชการแล้วแต่กรณี
โดยยืนต่อสหกรณ์ภายในกําหนด 180 วัน นับแต่วนั ถึงแก่กรรม หรือได้รบั
อันตรายจนถึงทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส
ข้อ 8 การจ่ายเงินตามข้อ 6 ให้คณะกรรมการอํานวยการพิจารณาวินิจฉัย จากหนังสือ
รับรองของผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยงานทีสมาชิกนันสังกัดอยู่ หรือพยานหลักฐานอืนใดอันเชือได้วา่ ถึงแก่กรรม
ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส เนืองมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีราชการ และให้มอี าํ นาจอนุ มตั จิ า่ ยเงินตาม
ระเบียบนี
ข้อ 9 กรณีสมาชิกได้รบั บาดเจ็บสาหัสเนืองมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีราชการ และได้รบั
เงินช่วยเหลือตามระเบียบนีไปแล้ว ต่อมาได้ทุพพลภาพหรือถึงแก่กรรม อันสืบเนืองมาจากการได้รบั
บาดเจ็บสาหัสดังกล่าว ให้มสี ทิ ธิได้รบั เงินช่วยเหลือในส่วนทียังขาดอยู่
ข้อ 10 การจ่ายเงินตามระเบียบนี ให้จา่ ยแก่บุคคล ดังนี
(1) กรณีถงึ แก่กรรม ให้จา่ ยแก่คสู่ มรส หรือทายาทโดยธรรม หรือตามหนังสือ
ตังผูร้ บั ประโยชน์

(2) กรณีทุพพลภาพหรือบาดเจ็บสาหัส ให้จ่ายแก่สมาชิกผูน้ ัน หรือผูร้ บั มอบ
อํานาจ หรือคูส่ มรส หรือทายาทโดยธรรม
โดยให้ผรู้ บั เงินทําหลักฐานการรับเงินให้แก่สหกรณ์และนําเสนอให้คณะกรรมการ
ดําเนินการ เพือทราบต่อไป
ึ นสมาชิกได้ถงึ แก่กรรม หรือทุพพลภาพ หรือ
ข้อ 11 สําหรับเจ้าหน้าทีสหกรณ์ซงเป็
บาดเจ็บสาหัส เนืองมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีตามอํานาจหน้าทีรับผิดชอบหรือตามทีได้รบั มอบหมายจาก
สหกรณ์ ให้มสี ทิ ธิได้รบั เงินสวัสดิการตามระเบียบนีโดยอนุโลม
ข้อ 12 ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนีให้คณะกรรมการ
ดําเนินการเป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 13 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด

