ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
ว่าด้วย ทุนสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัย พ.ศ. 2559
เพื) อ ให้ ก ารดํา เนิ น การของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ขพัง งา จํา กัด เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ตามข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 2 (14) ข้อ 27(5) ดังนั5น จึงอาศัยอํานาจตามความในข้องบังคับ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ข้อ 66(8) และข้อ 91 (8) ที)ประชุ มคณะกรรมการ
ดําเนิ นการ ครั5งที) 11/2559 วันที) 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จึงกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จังหวัดพังงา จํากัด ว่าด้วย ทุนสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัย พ.ศ. 2552 ไว้ดงั ต่อไปนี5
ข้อ 1. ระเบียบนี5 เรี ยกว่า
“ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
ว่าด้วย ทุนสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัย พ.ศ. 2559”
ข้อ. 2. ระเบียบนี5ให้ถือและใช้บงั คับตั5งแต่วนั ที) 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป
ข้อ .3. บรรดา คําสั)ง ประกาศ มติ ระเบียบอื)นใด ในส่ วนที)ได้กาํ หนดไว้แล้ว ซึ) งขัดหรื อแย้ง
กับระเบียบนี5 ให้ยกเลิก และให้ใช้ระเบียบนี5แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี5
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
( 1 ) สมาชิกสามัญ
( 2 ) สมาชิกสมทบที)ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานสาธารณสุ ขในจังหวัดพังงา
“คณะกรรมการ” หมายถึ ง คณะกรรมการดํา เนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
“ทุน” หมายถึง ทุนสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัย
“ภัย” หมายถึง ภัยที)เกิดจากธรรมชาติ และให้รวมถึ งภัยที)เกิดจากการกระทําของ
บุคคล ที)ก่อให้เกิดความเสี ยหายที)รุนแรง แล้วก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน ส่ วนภัยอื)น ๆ ที)ไม่ได้ระบุ
ไว้ในระเบียบนี5 ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
“ทรัพย์สิน” หมายถึง อสังหาริ มทรัพย์ และสังหาริ มทรัพย์
ข้อ 5. การจ่ายเงิน
5.1 สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนให้แก่ สมาชิ ก(1สามัญ)ที)ประสบภัย ตามความเสี ยหาย
ที) เกิ ดขึ5 นจริ ง แต่ ท5 งั นี5 ไ ม่ เกิ น 10,000 บาท (หนึ) ง หมื) นบาทถ้วน) สมาชิ กประเภทที) 2(สมาชิ ก สมทบที)
ปฏิ บตั ิงานในหน่ วยงานสาธารณสุ ขในจังหวัดพังงา)
ตามความเสี ยหายที)เกิ ดขึ5นจริ ง แต่ท5 งั นี5 ไม่เกิ น
5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จํานวนเงินที)จ่ายให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
5.2 ในกรณี ที)สมาชิ กในครอบครัวประสบภัยในคราวเดียวกัน และเป็ นภัยประเภท
เดียวกัน สหกรณ์จะจ่ายเงินให้เพียง 1 ทุนเท่านั5น

5.3 ให้สมาชิ กที)ประสบภัยขอรับเงิ นทุนด้วยตนเองภายในกําหนด 60 วัน นับแต่
วันที)ประสบภัย
ในกรณี ที)ผปู ้ ระสบภัยเสี ยชี วิตหรื อไม่สามารถยื)นเรื) องขอรับทุนด้วยตนเองได้ ให้
สามี หรื อภรรยา หรื อ บุตร หรื อทายาทตามกฎหมายเป็ นผูย้ นื) ขอรับทุนแทน
5.4 หลัก ฐานประกอบการยื) น ขอรั บ เงิ น ทุ น ให้ ส มาชิ ก ที) ป ระสงค์ข อรั บ ทุ น
สงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัย ใช้หลักฐานดังนี5ไปนี5
5.4.1 สําเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ และสําเนาทะเบียนบ้าน
5.4.2 หนังสื อรั บรองการประสบภัยของส่ วนราชการ หรื อเจ้า หน้าที) ปกครองในท้องที)
หรื อสําเนาบันทึกประจําวันของพนักงานสอบสวน
5.4.3 ภาพถ่ายของทรัพย์สินที)ประสบภัย
5.4.4 ใบประเมินมูลค่าทรัพย์สินที)เสี ยหาย(ถ้ามี)
ในกรณี ที) ท รั พ ย์ สิ นที) ป ระสบภัย ไม่ ส ามารถประเมิ น มู ล ค่ า ความเสี ยหายได้ ให้
คณะกรรมการ เป็ นผูพ้ ิจารณาเป็ นราย ๆ ไป
5.4.5 หลักฐานแสดงการเป็ นกรรมสิ ทธ์ หรื อสิ ทธิ ครอบครองของทรัพย์สินที)ประสบภัย
ประกาศ ณ วันที) 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559

(นายบุญศักดิH รมยพร)
ประธานคณะกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด

