ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
ว่าด้ วยทุนสวัสดิการเพือ่ การสงเคราะห์ แก่ สมาชิกประสบภัย พ.ศ. 2561
**************************************
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด พ.ศ. 2543
ข้อ 59 (8) และข้อ 87 (10) และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการในการประชุม ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 27
ธัน วาคม พ.ศ. 2561 ได้มีม ติก าหนดระเบีย บสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ข า้ ราชการสรรพากร จากัด ว่า ด้ว ย
ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์แก่สมาชิกประสบภัย พ.ศ. 2561 ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด ว่า ด้ว ย
ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์แก่สมาชิกประสบภัย พ.ศ. 2561”
ข้ อ 2 ระเบียบนี้ใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ที่ประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการ
เพื่อการสงเคราะห์แก่สมาชิกประสบภัย พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 รวมทั้งบรรดาระเบียบ มติ
คณะกรรมการ หรื อประกาศอื่นใดที่กาหนดไว้แล้ว ที่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้ อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
“บ้าน”
หมายความว่า ที่อยูอ่ าศัย โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้าง สาหรับเป็ นที่อยูอ่ าศัย
และให้หมายความรวมถึงส่ วนควบที่อยูอ่ าศัยนั้นด้วย
ข้ อ 5 เงินทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์แก่สมาชิกประสบภัย ให้ใช้จากเงินทุนสวัสดิการ
สมาชิก
ข้ อ 6 ประสบภัย หมายถึง ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแก่ที่อยูอ่ าศัยของสมาชิ ก อันเนื่ องมาจาก
ภัย ธรรมชาติ เช่ น อุ ท กภัย วาตภัย ธรณี พิ บ ตั ิ อัค คี ภ ัย เป็ นต้น และให้ห มายความรวมถึ ง อุ บ ตั ิ ภ ัย อื่ น ๆ
ที่เกิดแก่ที่อยูอ่ าศัย
ข้ อ 7 ความเสี ยหายที่จะได้รับการสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ หมายถึง ความเสี ยหายต่อบ้าน
ข้ อ 8 สมาชิ กผูม้ ีสิทธิ ได้รับสวัสดิการตามระเบียบนี้ ต้องเป็ นสมาชิ กมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า
12 เดื อ น การนั บ อายุ ก ารเป็ นสมาชิ ก ให้ นั บ ตั้ง แต่ ง วดแรกของการส่ งเงิ น ค่ า หุ ้ น เข้ า เป็ นสมาชิ ก
จนถึงวันประสบภัย

ข้ อ 9 จานวนเงินสงเคราะห์แก่สมาชิกให้จ่ายตามที่เสี ยหายจริ ง แต่ไม่เกินรายละ
1. กรณี เป็ นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน
10,000 บาท
2. กรณี เป็ นผูอ้ าศัยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน
5,000 บาท
ข้ อ 10 กรณี ที่ อยู่อ าศัย มี ส มาชิ ก อาศัย อยู่ม ากกว่า 1 คน ให้ ยื่ น ค าขอรั บ เงิ นสงเคราะห์
ผูป้ ระสบภัยตามระเบียบนี้ได้ทุกคนต่อการประสบภัยในแต่ละครั้ง
ข้ อ 11 เมื่อสมาชิกประสบภัย ให้สมาชิกแจ้งเป็ นหนังสื อพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. สาเนาทะเบียนบ้านที่ประสบภัยซึ่งสมาชิกมีชื่อในทะเบียนบ้าน
2. รายการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เสี ยหาย
3. รู ปถ่าย ดังนี้
3.1 รู ปถ่ายที่อยูอ่ าศัยที่เสี ยหายและปรากฏเลขที่บา้ น
3.2 รู ปถ่ายรายการทรัพย์สินที่ได้รับความเสี ยหายตาม 2.
ข้ อ 12 ให้ยนื่ คาขอรับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ ภายในกาหนด 60 วัน นับแต่วนั ที่สิ้นสุ ด
การประสบภัย หากพ้นกาหนดนี้แล้วเป็ นอันหมดสิ ทธิ์ ในการขอรับเงินสงเคราะห์
ข้ อ 13 ให้คณะอนุ กรรมการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การมีอานาจพิจารณาและ
อนุมตั ิจ่ายเงินสงเคราะห์แก่สมาชิกผูป้ ระสบภัยให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ข้ อ 14 ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการ
เป็ นผูม้ ีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็ นที่สุด
ข้ อ 15 ให้ประธานกรรมการดาเนินการ เป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(นางสาวนวลน้อย ศรี รุ่งโรจน์)
รองประธานกรรมการ
ปฏิบตั ิหน้าที่แทนประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด

