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ระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

ว่าด้วยสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์สมาชิก กรณีประสบสาธารณภัย 
พ.ศ. 2560 

*********************** 

             อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ข้อ 72 (9) และ
ข้อ 99  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่ 44  ครั้งที่ 18/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560  

ได้มีมติให้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์
สมาชิก กรณีประสบสาธารณภัย  พ.ศ. 2560   ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยสวัสดิการ
เพ่ือสงเคราะห์สมาชิก กรณีประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2560” 

ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยสวัสดิการ 
เพ่ือสงเคราะห์สมาชิก กรณีประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2552 และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ 
หรือข้อตกลงอ่ืนใด ซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4.  ในระเบียบนี้ 
    “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 
    “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล  
  จ ากัด 
    “คณะกรรมการ”  หมายถึง          คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
  ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด  
    “คณะกรรมการสวัสดิการ”   หมายถึง บุคคลที่เป็นคณะกรรมการด าเนินการ 
  และได้รับการแต่งตั้งให้เป็น 
  คณะกรรมการสวัสดิการ 
    “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ ์     
                                                                   ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 
    “ทายาท” หมายถึง ทายาทท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย 
   แพ่งและพาณิชย์ 
    “ผู้รับโอนประโยชน์” หมายถึง บุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในหนังสือเจตนา 
  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

       “คู่สมรส”                          หมายถึง           สามีหรือภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย 
    “บิดามารดา”                    หมายถึง          บิดามารดาของสมาชิก 

        “บุตร”       หมายถึง    บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่ยังไม่บรรลุ  
                                                                      นิติ ภาวะตามกฎหมาย และยังไม่บรรลุนิติ 
     ภาวะโดยการสมรสและค าส่ังศาล 
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      “เงินสวัสดิการ”       หมายถึง       เงินที่สหกรณ์จ่ายเพื่อช่วยเหลือในกรณี                  
                                                                         ต่าง ๆ 
      “สาธารณภัย”             หมายถึง       อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย หรือ ภัย อ่ืนๆ 
                                                                     ทีอ่ยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ               
                                                                          สวัสดิการ 

 ข้อ 5.  วัตถุประสงค์ของระเบียบนี้เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่ประสบสาธารณ
ภัยต่าง ๆ 

ข้อ 6.  กรณีสมาชิกถึงแก่กรรมจากสาธารณภัย ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์จากสวัสดิการเพื่อ
สงเคราะหส์มาชิก  กรณีประสบสาธารณภัยต่าง ๆ นี้จะต้องเป็นทายาทหรือผู้รับโอนประโยชน์ ตามท่ี
สมาชิกได้แจ้งความประสงค์ไว้กับสหกรณ์เท่านั้น 

ข้อ 7.  การจ่ายเงินสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบสาธารณภัยให้คณะกรรมการ
สวัสดิการเป็นผู้พิจารณารายละเอียดและอนุมัติ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 7.1  ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านที่อยู่อาศัยพร้อมทรัพย์สิน  ซึ่งสมาชิกเป็นเจ้าบ้าน               
                             หรือคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกผู้นั้นเป็นเจ้าบ้าน หรือ สมาชิก 
                             อาศัยอยู่ หรือเช่าอาศัยอยู่ให้ได้รับความช่วยเหลือตามท่ีเสียหายจริง แต่ไม่เกิน 
                             วงเงิน  10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อบ้านหนึ่งหลัง    

   7.2  ในกรณีความเสียหายที่เกิดข้ึนกับบ้านที่อยู่อาศัยตามข้อ 7.1  เป็นความเสียหาย 
          รุนแรง  อาทิ  ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง  พายุพัดบ้านพังทั้งหลัง  ให้ได้รับความช่วยเหลือ 
          ตามที่เสียหายจริง ไม่เกินวงเงิน 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อบ้าน 
          หนึ่งหลัง 

                      7.3  ในกรณีท่ีบ้านที่เสียหายตามข้อ 7.1 หรือ 7.2  มีสมาชิกผู้ได้รับสิทธิได้รับเงิน 
                             สวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์สมาชิกกรณีประสบสาธารณภัย มากกว่า 1 คน ให้ 
                             เฉลี่ยเงินสวัสดิการดังกล่าวแก่ทุกคน คนละเท่า ๆ กัน 
                      7.4  สมาชิกผู้มีสิทธิขอเงินทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก กรณีประสบสาธารณภัย 
                             ต่าง ๆ ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่เกิดความเสียหาย ไม่น้อยกว่า 180 วัน 

7.5  สมาชิกมีสิทธิขอรับเงินทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก กรณีประสบ 
                              สาธารณภัยต่าง ๆ ได้ปีละ 1 ครั้ง 

ข้อ 8.  การขอรับเงินและการจ่ายเงิน   ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
                       การขอรับสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก กรณีประสบสาธารณภัยต่าง ๆ  ให้
ผู้ประสบภัยแจ้งข่าวให้ทางสหกรณ์ทราบภายใน 30 วัน  และยื่นหนังสือค าร้อง  พร้อมทั้งแนบ
หลักฐานแสดงความเสียหายจริง ได้แก ่ภาพถ่าย และหนังสือรับรองที่ออกโดยส่วนราชการ  เช่น 

ส านักงานเขตที่ว่าการอ าเภอเทศบาล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนต าบล  และ
ส าเนาทะเบียนบ้าน  ที่เกิดความเสียหายภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เกิดเหตุ  เพ่ือประกอบการพิจารณา  

เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิ  ในการขอรับเงินสวัสดิการดังกล่าว 
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ข้อ 9.  การพิจารณาให้สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก  กรณีประสบสาธารณภัยต่าง ๆ ใน
ระเบียบดังกล่าวนี้ ให้สหกรณ์ใช้เงินจากทุนสาธารณประโยชน์  

ข้อ 10.  ให้ผู้จัดการพิจารณาจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก กรณีประสบสาธารณ
ภัยให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสวัสดิการอนุมัติ 

ข้อ 11.  นอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ก าหนด ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ  
ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม 

ข้อ 12.  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที ่ 25 กันยายน 2560   
 

 

  

(นายแพทย์จักราวุธ  มณีฤทธิ์) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 
 


