
ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
ว่าด้วยสวัสดกิารเพื่อสงเคราะหส์มาชิกเม่ือทุพพลภาพ พ.ศ. 2565 

-------------------------- 
   อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด พ.ศ. 2565 ข้อ 82 (27) 
และข้อ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 8 
เมื ่อวันที ่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 มีมติให้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วย
สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อ
สงเคราะห์สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ พ.ศ. 2565” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์
สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน                                                            
  ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
                  “สหกรณ”์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด  
                 “สมาชิก” หมายความว่า  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
                “ทุพพลภาพ” หมายความว่า สมาชิกที่อยู่ในสภาพดังต่อไปนี้ 
                ก. เจ็บป่วยถึงขั้นหย่อนความสามารถ จนไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ใน
อาชีพประจํา ซึ่งต้องออกจากราชการ หรือบุคคลท่ีออกจากราชการแล้ว และเจ็บป่วยหย่อนความสามารถ ทําให้  
ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือตนเองได้ จนอยู่ในสภาพเป็นผู้ป่วยติดเตียง โดยสภาพหย่อน
ความสามารถทั้งสองกรณีนี้ต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน หรือ 
                ข. เจ็บป่วยถึงขั้นหย่อนความสามารถ จนไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ  ใน
อาชีพประจํา ซึ่งต้องออกจากราชการ หรือบุคคลท่ีออกจากราชการแล้ว และเจ็บป่วยหย่อนความสามารถ แต่ยัง
ช่วยเหลือตนเองได้ เช่น แขน ขา อ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่ง เป็นต้น โดยเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
180 วัน หรือ 
               ค. สูญเสียตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง หรือสูญเสียมือหรือเท้าข้างใดข้างหนึ่งหรือ
ทั้งสองข้าง หรือสูญเสียการได้ยินโดยสิ้นเชิงและไม่มีทางรักษาให้หายได้ 
   ข้อ 5 เงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ ให้ใชจ้ากเงิน ดังนี้ 
                 5.1  งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
                 5.2  เงินทุนสวัสดิการสมาชิก 
  ข้อ 6 สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการตามระเบียบนี้ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  ข้อ 7 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ ดังนี้ 
                  7.1  เจ็บป่วยถึงขั้นหย่อนความสามารถ จนไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ใน
อาชีพประจํา ซึ่งต้องออกจากราชการ หรือบุคคลที่ออกจากราชการแล้ว และเจ็บป่วยหย่อนความสามารถ   
ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือตนเองได้ จนอยู่ในสภาพเป็นผู้ป่วยติดเตียง ให้คํานวณตามอายุ
การเป็นสมาชิก ปีละ 8,000.00 บาท เศษของปีเกินกว่า 6 เดือนให้นับเป็น 1 ปี ทั้งนี้ ไม่เกิน 80,000.00 บาท 
โดยแบ่งจ่ายออกเป็น 6 งวดเดือน งวดแรกจ่ายครึ่งหนึ่งของจํานวนเงินที่ได้รับ ส่วนที่เหลือแบ่งจ่ายเท่า ๆ กัน 
                 7.2  เจ็บป่วยถึงขั้นหย่อนความสามารถ จนไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ใน
อาชีพประจํา ซึ่งต้องออกจากราชการ หรือบุคคลที่ออกจากราชการแล้ว และเจ็บป่วยหย่อนความสามารถ 
แต่ช่วยเหลือตนเองได้ เช่น แขน ขา อ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่ง เป็นต้น ให้คํานวณตามอายุการเป็นสมาชิก ปีละ 
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8,000.00 บาท เศษของปีเกินกว่า 6 เดือนให้นับเป็น 1 ปี ทั้งนี้ ไม่เกิน 40,000.00 บาท โดยแบ่งจ่ายออกเป็น 
6 งวดเดือน งวดแรกจ่ายครึ่งหนึ่งของจํานวนเงินที่ได้รับ ส่วนที่เหลือแบ่งจ่ายเท่า ๆ กัน 
                 7.3 สูญเสียตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง หรือสูญเสียมือหรือเท้าข้างใดข้างหนึ่ง
หรือทั้งสองข้าง หรือสูญเสียการได้ยินโดยสิ้นเชิงและไม่มีทางรักษาให้หายได้ ให้คํานวณตามอายุการเป็น
สมาชิก ปีละ 8,000.00 บาท เศษของปีเกินกว่า 6 เดือนให้นับเป็น 1 ปี ทั้งนี้ ไม่เกิน 40,000.00 บาท โดยแบ่ง
จ่ายออกเป็น 6 งวดเดือน งวดแรกจ่ายครึ่งหนึ่งของจํานวนเงินที่ได้รับ ส่วนที่เหลือแบ่งจ่ายเท่า ๆ กัน 
                     กรณีสมาชิกผู้ได้รับเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกเมื่อทุพพลภาพตามวรรคหนึ่ง 
หากเสียชีวิตก่อนได้รับเงินครบตามจํานวนดังกล่าว ให้การจ่ายเงินตามสวัสดิการนี้เป็นอันสิ้นสุด 
 ข้อ 8 การขอรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ให้สมาชิกหรือทายาทหรือผู้รับประโยชน์         
มีหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ทราบพร้อมใบรับรองแพทย์ หรือคําสั่งศาล หรือหลักฐานอื่น ๆ อันเชื่อได้ว่าเป็น       
ผู้ทุพพลภาพ ภายใน 180 วัน นับต้ังแต่วันที่แพทย์มีหนังสือรับรองหรือวันที่ศาลมีคําสั่ง หรือวันที่ปรากฏใน
หลักฐานอื่น ๆ ดังกล่าว    
 ข้อ 9 ให้คณะอนุกรรมการอํานวยการเป็นผู้อนุมัติเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ
ตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 10 ผู้ที่ทุพพลภาพก่อนเป็นสมาชิกไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกตาม
ระเบียบนี้ 
 ข้อ 11 เงินสงเคราะห์สมาชิกทุพพลภาพ เมื่อสมาชิกได้รับไปแล้วตามข้อ 7 ให้สหกรณ์       
นําจํานวนเงินดังกล่าวหักออกจากจํานวนเงินเพื่อสงเคราะห์การศพสําหรับสมาชิกที่มิได้ทําประกันชีวิต 
 ข้อ 12 ผู้ขอรับสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกเมื่อทุพพลภาพที่ยังได้รับเงินสวัสดิการไม่ครบตาม
ระเบียบเดิมก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้จ่ายเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกเมื่อทุพพลภาพตามระเบียบเดิม
โดยอนุโลม 
 ข้อ 13 กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้มี
อํานาจในการวินิจฉัยช้ีขาดและให้ถือเป็นที่สุด 
 ข้อ 14 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
           ประกาศ  ณ  วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 
    
    
 (นายวิชิต สนธิวณิช) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด  
 
 


