
ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
ว่าด้วยสวัสดกิารเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสมทบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าทีร่าชการ พ.ศ. 2565 

-------------------------- 

     อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด พ.ศ. 2565 ข้อ 82 (27) 
และข้อ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 8 
เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 มีมติให้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการ
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสมทบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อ
ช่วยเหลือสมาชิกสมทบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2565” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสมทบเนื่องมาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ 
หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน                                                                  
  ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
               “สหกรณ์”   หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด  
                 “ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์   
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
             “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
              “สมาชิกสมทบ”   หมายความว่า  สม า ชิ ก สมทบสหก รณ์ อ อมท รั พ ย์      
กรมป่าไม้ จํากัด 
              “การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ” หมายความว่า การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส ขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ        
ตามอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ หรือตามคําสั่ง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เช่น การออกตรวจ
ปราบปรามผู้กระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลาดตระเวนในพื้นที่ป่า    
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่เอกชน หรืองานอื่น ๆ ทํานองเดียวกันนี้ ตามอํานาจ
หน้าที่รับผิดชอบ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีการเดินทางไปและกลับระหว่างบ้านพักหรือ  
ที่พักมายังสํานักงานตามปกติ ตลอดจนการพํานักในที่พักหรือหน่วยงานที่ทางราชการจัดไว้ 
              “ทุพพลภาพ”   หมายความว่า ได้รับอันตรายจนไม่สามารถประกอบ
อาชีพใด ๆ ได้หรือสูญเสียอวัยวะ ดังต่อไปนี้ 
               ก. สูญเสียตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง 
               ข. สูญเสียมือหรือเท้าข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง 
               ค. สูญเสียการได้ยินโดยสิ้นเชิงและไม่มีทางรกัษาให้หายได้ 
               “บาดเจ็บสาหัส”  หมายความว่า ได้รับอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
               ก. ลิ้นขาด เสียอวัยวะอื่นใดหรือเสียความสามารถในการดมกลิ่น 
               ข. หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว 
               ค. แท้งลูก 
              ง. จิตพิการอย่างติดตัว 
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               จ. ป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต 
       ฉ. ป่วยเจ็บซึ่งต้องใช้เวลารักษา ไม่น้อยกว่า 30 วัน 

   ข้อ 5 เงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสมทบกรณีการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ หรือ
บาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ใช้จากเงิน ดังนี้ 
               5.1 เงินทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบ 
   5.2 เงินบริจาค 
 ข้อ 6 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสมทบกรณีการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ
หรือบาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้ 
              6.1 กรณีสมาชิกสมทบเสียชีวิต  จ่ายให้รายละไม่เกิน  10,000.00 บาท 
              6.2 กรณีสมาชิกสมทบทุพพลภาพ  จ่ายให้รายละไม่เกิน  10,000.00 บาท 
              6.3 กรณีสมาชิกสมทบบาดเจ็บสาหัส  จ่ายให้รายละไม่เกิน  5,000.00 บาท 
 ข้อ 7 เมื่อสมาชิกสมทบเสียชีวิต  หรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ให้คู่สมรส หรือทายาทโดยธรรม หรือผู้แทนสมาชิก หรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่สมาชิก
สมทบนั้นสังกัดอยู่ แจ้งเป็นหนังสือพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
                7.1 หนังสือแสดงว่าเสียชีวิต  หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดอันพึงเชื่อได้ว่าเสียชีวิต หรือ
แนบหนังสือของสถานพยาบาลหรือแพทย์ที่รับรองว่าทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส แล้วแต่กรณี 
               7.2 หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาหรือของหน่วยงานที่สมาชิกสมทบนั้นสังกัดอยู่
หรือพยานหลักฐานอื่นใดอันเชื่อได้ว่าเสียชีวิต  หรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการแล้วแต่กรณี 
                โดยยื่นต่อสหกรณ์ภายในกําหนด 180 วัน นับแต่วันเสียชีวิต หรือได้รับอันตรายจนถึง
ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส 
 ข้อ 8 การจ่ายเงินตามข้อ 6 ให้คณะอนุกรรมการอํานวยการพิจารณาวินิจฉัย จากหนังสือ
รับรองของผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่สมาชิกสมทบนั้นสังกัดอยู่ หรือพยานหลักฐานอื่นใดอันเชื่อได้ว่า 
เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และให้มีอํานาจอนุมัติ
จ่ายเงินตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 9 กรณีสมาชิกสมทบได้รับบาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และ
ได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้ไปแล้ว ต่อมาได้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต  อันสืบเนื่องมาจากการได้รับ
บาดเจ็บสาหัสดังกล่าว ให้มีสิทธ์ิได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนที่ยังขาดอยู่    
 ข้อ 10 การจ่ายเงินตามระเบียบนี้ ใหจ้่ายแก่บุคคล ดังนี้ 
            10.1 กรณีเสียชีวิต ให้จ่ายแก่คู่สมรส หรือทายาทโดยธรรม หรือตามหนังสือต้ังผู้รับ
ประโยชน์  
            10.2 กรณีทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส ให้จ่ายแก่สมาชิกสมทบผู้นั้น หรือผู้รับ
มอบอํานาจ หรือคู่สมรส หรือทายาทโดยธรรม 
 ข้อ 11 สําหรับลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์ซึ่งเป็นสมาชิกสมทบได้เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ 
หรือบาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามอํานาจหน้าที่รับผิดชอบหรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก
สหกรณ์ ให้มีสิทธ์ิได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้โดยอนุโลม 
 ข้อ 12 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการดําเนินการเป็น    
ผู้มีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดและให้ถือเป็นที่สุด 
 



3 
 

   

 ข้อ 13 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
            ประกาศ  ณ  วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 
 
    
    
    (นายวิชิต สนธิวณิช) 
    ประธานกรรมการดําเนินการ 
    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด  
 
 
 


