
 
 
 
 

ประกาศสหกรณอ์อมทรัพยม์หาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์จ ากดั 
เร่ือง หลักเกณฑแ์ละอัตราการจ่ายทุนสาธารณประโยชน ์ 
เพื่อสงเคราะหส์มาชิกทีป่ระสบภยัพิบัตติา่ง ๆ  พ.ศ. 2555 

………………….…………………… 
 

 เพื่ออนวุติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ 6(2)(2.2)  แห่งระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั  
วา่ดว้ยทนุสาธารณประโยชน ์พ.ศ. 2555  ประกอบกบัคณะกรรมการด าเนินการ ในการประชมุครัง้ท่ี  8/2555                   
เม่ือวนัท่ี  31  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2555  มีมติก าหนดหลกัเกณฑแ์ละอตัราการจา่ยทนุสาธารณประโยชน ์         
เพื่อสงเคราะหส์มาชิกท่ีประสบภยัพิบติัตา่ง ๆ พ.ศ. 2555  ไวด้งัตอ่ไปนี ้

 ขอ้ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา่  “ประกาศสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั  เรือ่ง   
หลกัเกณฑแ์ละอตัราการจา่ยทุนสาธารณประโยชน ์เพื่อสงเคราะหส์มาชิกท่ีประสบภยัพิบติัตา่ง ๆ  พ.ศ. 2555” 
 ขอ้ 2 ประกาศนีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ี  1  เดือนมิถนุายน  พ.ศ. 2555  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3   ในประกาศนี ้
  สหกรณ ์ หมายถึง  สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั   
  คณะกรรมการด าเนินการ หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์
  ประธานกรรมการ หมายถึง  ประธานกรรมการคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์
  สมาชิก หมายถึง  สมาชิกสหกรณ ์ 
  คูส่มรส หมายถึง  คูส่มรสโดยชอบดว้ยกฎหมายของสมาชิก 
  ภยัพิบติั หมายถึง  ภยัท่ีเกิดจากธรรมชาติ  และเกิดจากมนษุย ์ ซึง่สง่ผล            

   ใหอ้าคารท่ีอยูอ่าศยัเสียหาย เช่น วาตภยั อคัคีภยั               
    ธรณีพิบติั 

    
 ขอ้ 4     สมาชิกท่ีมีสิทธ์ิไดร้บัเงินสงเคราะหป์ระสบภยัพิบติัมีเง่ือนไขดงัต่อไปนี ้

(1) ตอ้งมีอายสุมาชิกครบ  1 ปีบรบิูรณ ์ โดยใหน้บัอายตุัง้แตว่นัท่ีไดส้ิทธิเป็นสมาชิก 
จนถึงวนัท่ีเกิดเหตภุยัพิบติั 

(2) สมาชิก และหรอืคูส่มรสตอ้งมีชื่ออยูใ่นทะเบียนบา้นท่ีประสบภยัพิบติั  เวน้แต ่ บา้นเชา่   
หรอืบา้นพกัของทางราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  
 ขอ้ 5  การไดร้บัเงินสงเคราะหอ์นัเน่ืองจากประสบภยัพิบติั  จะตอ้งเป็นภยัท่ีเกิดจากธรรมชาติ  และ
เกิดจากมนษุย ์ ซึง่สง่ผลใหอ้าคารท่ีอยูอ่าศยัเสียหาย  ไม่รวมทรพัยส์ินภายในอ่ืน ๆ 
  กรณีเกิดอทุกภยัอนัสืบเน่ืองจากวาตภยั  หรอืธรณีพิบติั  และส่งผลใหเ้กิดความเสียหายตอ่
อาคารท่ีอยูอ่าศยั  ใหเ้ป็นดลุยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการในการจา่ยเงินสงเคราะหป์ระสบภยัพิบติัตามขอ้ 6  
โดยอนโุลม 
             /ขอ้ 6... 
     



 ขอ้ 6 หลกัเกณฑแ์ละอตัราการจา่ยเงินสงเคราะหป์ระสบภยัพิบติั  ดงันี ้
 (1)  อตัราการจา่ยเงินสงเคราะหป์ระสบภยัพิบติักรณีท่ีสมาชิกหรอืคูส่มรสเป็นเจา้บา้นหรอื
เจา้ของบา้น ดงันี ้
 (1.1)  กรณีอาคารท่ีอยูอ่าศยัเสียหาย  และประเมินความเสียหายไดต้ัง้แต ่ 200,001              
บาทขึน้ไป  ใหจ้า่ยเงินสงเคราะหป์ระสบภยัพิบติัรายละ  5,000  บาท 
 (1.2)  กรณีอาคารท่ีอยูอ่าศยัเสียหาย และประเมินความเสียหายไดต้ัง้แต ่ 50,000 – 
200,000 บาท  ใหจ้า่ยเงินสงเคราะหป์ระสบภยัพิบติัรายละ  3,000  บาท   
 (2)  อตัราการจา่ยเงินสงเคราะหป์ระสบภยัพิบติักรณีท่ีสมาชิกและหรอืคูส่มรสเป็นผูอ้าศยั  
ดงันี ้

(2.1)  กรณีอาคารท่ีอยูอ่าศยัเสียหาย และประเมินความเสียหายไดต้ัง้แต ่200,001               
บาทขึน้ไป  ใหจ้า่ยเงินสงเคราะหป์ระสบภยัพิบติัรายละ  3,000  บาท 
 (2.2)  กรณีอาคารท่ีอยูอ่าศยัเสียหาย และประเมินความเสียหายไดต้ัง้แต ่ 50,000 – 
200,000  บาทขึน้ไป  ใหจ้า่ยเงินสงเคราะหป์ระสบภยัพิบติัรายละ  1,500  บาท 
 (3)  การจา่ยเงินสงเคราะหป์ระสบภยัพิบติัใหจ้า่ยเป็นตอ่หลงั  กรณีอาคารท่ีอยูอ่าศยั                   
ท่ีประสบภยัพิบติั  มีสมาชิกอาศยัอยูห่ลายคน  ไม่วา่จะเป็นสมาชิก  หรอืคูส่มรสของสมาชิก  หรอืพี่นอ้งรว่มบิดา
มารดา  หรอืพี่นอ้งรว่มบิดาหรอืมารดา  หรอืสมาชิกท่ีอยูบ่า้นเดียวกนั  ก็ใหใ้ชส้ิทธิเบิกตอ่หลงัเท่านัน้  โดยสงูสดุ              
ไม่เกินจ านวนตามสิทธ์ิท่ีเจา้บา้นหรอืเจา้ของบา้นหรอืผูอ้ยูอ่าศยัควรไดร้บัอยา่งใดอยา่งหนึ่งแลว้แตก่รณี 
    ขอ้ 7     การเบิกจา่ยเงินสงเคราะหป์ระสบภยัพิบติัตามขอ้ 6  ใหเ้บิกจา่ยจากทนุสาธารณประโยชน ์ 
และสหกรณท์รงไวซ้ึง่สิทธิท่ีจะเพิ่มหรอืลดวงเงินสงเคราะหป์ระสบภยัพิบติัตามท่ีประกาศไวใ้นขอ้ 6 ไดต้ามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
 ขอ้ 8    เม่ือสมาชิกประสบภยัพิบติัใหแ้จง้เป็นหนงัสือพรอ้มแนบหลกัฐานตามแบบท่ีสหกรณก์ าหนด
ภายใน  60  วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีประสบภยัพิบติั  เม่ือพน้ก าหนดนีแ้ลว้เป็นอนัหมดสิทธ์ิในการขอรบัเงินสงเคราะห์
ประสบภยัพิบติั 
 กรณีหลกัฐานไม่ครบตามท่ีสหกรณก์ าหนด ใหส้มาชิกแสดงพยานหลกัฐานอ่ืน ๆ  อนัเช่ือไดว้า่
เกิดความเสียหายดงักลา่วจรงิ  และใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 
 ขอ้ 9     กรณีท่ีสมาชิกเสียชีวิตหรอืทพุพลภาพ  ใหท้ายาทตามกฎหมายหรือผูร้บัผลประโยชน ์                   
ย่ืนหนงัสือพรอ้มแนบหลกัฐานตามแบบท่ีสหกรณก์ าหนด  
 ขอ้ 10   หากสมาชิกท่ีเสียชีวิตมีหนีส้ินคา้งช าระอยูก่บัสหกรณ ์ สหกรณอ์าจน าเงินสงเคราะหป์ระสบ-
ภยัพิบติัท่ีพงึไดร้บั  น าไปช าระหนีท่ี้สมาชิกคา้งช าระอยูก่บัสหกรณท์ัง้หมดก่อน หลงัจากนัน้ถึงจะน าเงินสว่นท่ีเหลือ  
ไปจา่ยใหก้บัสมาชิกหรอืทายาทหรอืผูร้บัผลประโยชนแ์ลว้แต่กรณี  ใหเ้ป็นดลุยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
 ขอ้ 11   เงินสงเคราะหป์ระสบภยัพิบติัไม่ถือเป็นมรดก  สหกรณท์รงไวซ้ึ่งสิทธิท่ีจะจา่ยใหแ้ก่บคุคล                 
ท่ีสมาชิกไดแ้ตง่ตัง้ผูร้บัผลประโยชน ์และขอ้วินิจฉยัของคณะกรรมการด าเนินการในทกุกรณีใหถื้อเป็นขอ้ยติุ 
 ขอ้ 12 ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาและอนมุติัจา่ยเงินสงเคราะหป์ระสบภยัพิบติัให้
เป็นไปตามประกาศนี ้  
             /ขอ้ 13... 
 
 



   ขอ้ 13     กรณีท่ีประกาศนีมิ้ไดก้ าหนดขอ้ความเรือ่งใดไว ้  หรอืไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด   ใหเ้ป็น             
ดลุยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ  และในกรณีมีปัญหาหรอืขอ้ขดัแยง้ใดในการด าเนินการตามประกาศ                  
ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจในการวินิจฉยัชีข้าด     
    

 ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูร้กัษาการตามประกาศนี ้                   
                   
                       ประกาศ ณ วนัท่ี  31  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2555 
 
 
 

           (ดร.โอภาส ตนัติฐากรู) 
          ประธานกรรมการ 

         สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


