
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ 

พ.ศ.2554 
  

 เพ่ือให้การสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด    

อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ 61 (8) และข้อ 89 (9)  แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด          
พ.ศ.2545 ประกอบมตทิี่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 23 ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2554 
ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด จึงได้วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
     ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
เพ่ือสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ พ.ศ.2554” 
    ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศนี้เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิก 

    (1) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด  ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์        
เพ่ือสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ พ.ศ.2542 

    (2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์                                    
เพ่ือสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ครั้งที่ 1) พ.ศ.2547 

    (3) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 
เพ่ือสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 
 ระเบียบอ่ืนใด ที่มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่งมีข้อก าหนดขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
     ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
 “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
 “สหกรณ”์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
 “เงินสงเคราะห”์ หมายความว่า  เงินช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์     
กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ พ.ศ.2554 นี้ 
 “ภัยพิบัต”ิ หมายความว่า ภัยพิบัติท่ีสมาชิกได้รับซึ่งมิได้เกิดจากการกระท าของสมาชิกเอง อาทิเช่น อุทกภัย 
วาตภัยหรืออัคคีภัย รวมถึงภัยพิบัติกรณีอ่ืนใดตามข้อ 9 ซึ่งเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของสมาชิกได้รับความเสียหาย 
           “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ 
 “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายความว่าคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด
 ข้อ 5. ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ต้องมีคุณสมบัติ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

    (1) เป็นสมาชิกในสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  
    (2) สมาชิกต้องมีชื่อเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ หรือเป็นผู้เช่าซื้อ หรือเช่า หรืออยู่ 

ในระหว่างผ่อนช าระบ้านและพักอาศัยอยู่จริงในบ้านดังกล่าวหรืออาศัยอยู่ในบ้านพักราชการ ที่เกิดภัยพิบัต ิ
    (3) ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาชิกเอง  
    (4) สมาชิกตั้งแต่สองคนขึ้นไป ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพียง 



รายเดียว ไม่เกินวงเงิน ที่ได้รับตาม ข้อ 7 และ ข้อ 9 
    (5) สมาชิกมีสิทธิขอรับความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ได้ไม่เกินปีละหนึ่งครั้ง เว้นแต่เป็นภัยพิบัติ 

ที่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาแล้วมีมติให้ได้รับความช่วยเหลือได้เกินกว่าปีละหนึ่งครั้ง 
           ข้อ 6. สมาชิกที่ประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์ ให้ยื่นค าขอรับเงินสงเคราะห์ พร้อมเอกสารประกอบค าขอ 
ดังต่อไปนี้ ภายในหกสิบวัน นับแต่วันประสบภัยพิบัติ ตามแบบท่ีก าหนด 

    (1) ส าเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 
    (2) หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา ซึ่งรับรองว่าประสบภัยจริง 
    (3) หนังสือประเมินราคาทรัพย์สินที่เสียหายซึ่งรับรองโดยผู้บังคับบัญชา 
    (4) ภาพถ่ายทรัพย์สินที่เสียหาย 

                    (5) บันทึกประจ าวัน และรายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่เกิดเหตุกรณีอัคคีภัย 
    (6) หนังสือรับรองการตรวจสอบความเสียหายจากผู้แทนสมาชิกในพ้ืนที่ประสบภัย 

           ข้อ 7. สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ ตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไข ดังต่อไปนี้                        
    (1) กรณีสมาชิกที่ประสบอัคคีภัย เป็นเหตุให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 

    ก. มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาตั้งแต่หนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี ให้ได้รับเงิน                                 
        สงเคราะห์ไม่เกินรายละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
    ข. มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสิบปี  ให้ได้รับเงิน   
        สงเคราะห์ไม่เกินรายละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
    ค. มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์      
        ไม่เกินรายละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

    (2) กรณีสมาชิกที่ประสบอุทกภัย และ/หรือ วาตภัย เป็นเหตุให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 
    ก. มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาตั้งแต่หนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี ให้ได้รับเงิน  
        สงเคราะห์ไม่เกินรายละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
    ข. มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสิบปี ให้ได้รับเงิน  
        สงเคราะห์ไม่เกินรายละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
    ค. มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์       
        ไม่เกินรายละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

การนับระยะเวลาการเป็นสมาชิกตามวรรคแรก ให้นับเฉพาะเวลาที่เป็นสมาชิกติดต่อกันในครั้งหลังสุด 
 ข้อ 8. ให้คณะอนุกรรมการ มีอ านาจพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบภัยได้ภายในวงเงินที่
ก าหนดไว้ในข้อ 7 และข้อ 9 วรรคแรก ทั้งนี้ เมื่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักฐานถูกต้องตามระเบียบนี้แล้ว   
          เมื่อคณะอนุกรรมการได้ด าเนินการตามวรรคแรกแล้ว ให้สหกรณ์สรุปผลการด าเนินการเสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการรับทราบในการประชุมประจ าเดือน 
 กรณีที่เกินวงเงิน หรือเกินอ านาจอนุมัติของคณะอนุกรรมการตามวรรคแรก ให้สหกรณ์น าเรื่องเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมประจ าเดือน  
   ข้อ 9. สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติกรณีอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการโดยให้มีอ านาจอนุมัติเงิน
สงเคราะห์ในการช่วยเหลือภายในวงเงินรายละไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 



 กรณีที่คณะอนุกรรมการเห็นว่าควรช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติเกินกว่าวงเงินตามวรรคแรก ให้สรุป
ความเห็น พร้อมเหตุผล  และให้สหกรณ์น าเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติในการประชุมประจ าเดือน 

ข้อ 10. ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจ 
วินิจฉัยชี้ขาด 
 

                ประกาศ  ณ วันที่  14  กรกฎาคม  พ.ศ.2554 
      

                               ลงชื่อ    ทองทวี  ดีมะการ 
                                      (นายทองทวี  ดีมะการ) 
                                รองประธานกรรมการด าเนินการ 
           ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการ 
                             สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


