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ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวย
การชวยเหลือสมาชิกประสบภัยรายแรง พ.ศ. 2555
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และขอ
107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 52 ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ได
กําหนดระเบียบวาดวยการชวยเหลือสมาชิกประสบภัยรายแรง พ.ศ. 2555 ไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการชวยเหลือ
สมาชิกประสบภัยรายแรง พ.ศ. 2555”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 20 เมษายน 2555 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการชวยเหลือสมาชิก
ประสบภัยรายแรง พ.ศ. 2554 และบรรดาระเบียบ มติ ประกาศ และคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลวใน
ระเบียบนี้ ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
ครูนราธิวาส จํากัด
“คณะกรรมการอํานวยการ” หมายความวา คณะกรรมการอํานวยการสหกรณออม
ทรัพยครูนราธิวาส จํากัด
“ภัยธรรมชาติ” หมายความวา เหตุการณที่เกิดขึ้นแกสมาชิกจากปจจัยทางธรรมชาติ
ไดแก
(1) วาตภัย บานพักอาศัยหรือทรัพยสินไดรับความเสียหายไมนอยกวา 10,000 บาท
หรือกอใหไดรับบาดเจ็บสาหัสตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอยางนอย 3 คืน
(2) อุทกภัย บานพักอาศัยถูกน้ําทวม หรือทรัพยสินไดรับความเสียหายไมนอยกวา
10,000 บาท หรือกอใหไดรับความบาดเจ็บสาหัส ซึ่งตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอยางนอย 3
คืน และอยูในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติ
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“ภัยจากการกอการราย” หมายความวา เหตุการณที่เกิดขึ้นแกสมาชิกโดยมีมูลเหตุ
จากการกระทําของผูกอการรายภายใตเหตุการณค วามไมสงบในพื้นที่ และกอใหไดรับบาดเจ็บ
สาหัส ซึ่งตองมีการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอยางนอย 3 คืน หรือความเสียหายแกทรัพยสินของ
สมาชิกไมนอยกวา 10,000 บาท
“อุบัติเหตุรายแรง” หมายความวา เหตุก ารณที่เกิดขึ้นแกสมาชิกโดยบังเอิญอยาง
ฉับพลันจากปจจัยภายนอก และกอใหไดรับบาดเจ็บสาหัส ซึ่งตองมีการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
อยางนอย 3 คืน โดยสมาชิกมิไดมีเจตนาหรือมุงหมายที่จะใหเกิดแกตนเอง หรือเกิดความเสียหายแก
ทรัพยสินของสมาชิกไมนอยกวา 10,000 บาท
“บานพักอาศัย” หมายความวา ที่อยูอาศัยที่มีชื่อสมาชิกปรากฏอยูในสําเนาทะเบียน
บาน (ทร.14)
“ทรัพยสิน” หมายความวา ทรัพยสินของสมาชิก หรือคูสมรสเปนผูถือกรรมสิทธิ์
ครอบครอง
ขอ 5. สมาชิกประสบภัยรายแรงทําใหไดรับความเดือดรอนอยางมากไดรับบาดเจ็บสาหัส
หรือทรัพยสินเสียหาย ดวยเหตุอันสืบเนื่องมาจากภัยดังตอไปนี้
5.1 ภัยธรรมชาติ
5.2 ภัยจากการกอการราย
5.3 อุบัติเหตุรายแรง
เป น การสมควรให ไ ด รั บ เงิ น ช ว ยเหลื อ รายละไม เ กิ น 2,000 บาท เว น แต
คณะกรรมการอํานวยการมีค วามเห็น วาสมควรใหไดรับเงิน ชว ยเหลือมากกวา 2,000 บาทให
คณะกรรมการอํานวยการเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติเปนราย ๆ ไป ทั้งนี้ ให
ไดรับเงินชวยเหลือสูงสุดไมเกิน 4,000 บาท
ขอ 6. สมาชิกที่มีความประสงคขอรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ ใหยื่นความจํานงขอรับ
เงินตามระเบียบนี้ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ประสบเหตุ พรอมเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้
6.1 สมาชิกที่มีความประสงคข อรับเงินชว ยเหลืออัน เนื่องมาจากภัยธรรมชาติใ ห
แนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
6.1.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให
6.1.2 ภาพถายความเสียหายของทรัพยสิน กรณีทรัพยสินเสียหาย
6.1.3 ใบแสดงรายการมูลคาความเสียหายของทรัพยสิน
6.1.4 หลักฐานการแสดงสิทธิ์ครอบครองในทรัพยสิน กรณีทรัพยสินเสียหาย
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6.1.5 ใบรับรองแพทยแถลงอาการ และรายการแสดงคาใชจายการรักษาตัว
กรณีไดรับบาดเจ็บ
6.1.6 หนังสือรับรองของกรรมการประจําหนวยตามแบบที่สหกรณกําหนด
6.1.7 สําเนาประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติ
6.2 สมาชิกที่มีความประสงคขอรับเงินชวยเหลือ อันเนื่องมาจากภัยกอการราย ให
แนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
6.2.1 สําเนาบัตรประจําตัว หรือบัตรที่ทางราชการออกให
6.2.2 ภาพถายความเสียหายของทรัพยสิน กรณีที่ทรัพยสินถูกทําลาย
6.2.3 ใบแสดงรายการมูลคาความเสียหายของทรัพยสิน
6.2.4 หลักฐานการแสดงสิทธิ์ครอบครองในทรัพยสิน กรณีทรัพยสินเสียหาย
6.2.5 ใบรับรองแพทยแถลงอาการ และรายการแสดงคาใชจายการรักษาตัว กรณีถูก
ทําราย
6.2.6 บันทึกประจําวันจากสถานีตํารวจทองที่เกิดเหตุ
6.3 สมาชิกที่มีความประสงคขอรับเงินชวยเหลือ อันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุ
รายแรง ใหแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
6.3.1 สําเนาบัตรประจําตัวหรือบัตรที่ทางราชการออกให
6.3.2 ภาพถายความเสียหายของทรัพยสิน กรณีทรัพยสินเสียหาย
6.3.3 ใบแสดงรายการมูลคาความเสียหายของทรัพยสิน
6.3.4 หลักฐานการแสดงสิทธิ์ครอบครองในทรัพยสิน กรณีทรัพยสินเสียหาย
6.3.5 ใบรับรองแพทยแถลงอาการ และรายการแสดงคาใชจายการรักษาตัว
กรณีไดรับบาดเจ็บ
6.3.6 บันทึกประจําวันจากสถานีตํารวจทองที่เกิดเหตุ (ถามี)
ขอ 7. การจายเงิน ชว ยเหลือสมาชิก ประสบภัยรายแรง ใหใ ชเงิน ที่ไดรับจัด สรรจากที่
ประชุมใหญสามัญประจําป หากเงินชวยเหลือสมาชิกประสบภัยรายแรงที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ
สามัญประจําปหมดลง ใหคณะกรรมการดําเนินการนําทุนสาธารณประโยชนมาใชแทนได
ขอ 8. ใหคณะกรรมการอํานวยการตรวจสอบขอเท็จจริง พิสูจนเอกสารหลักฐาน และอื่นๆ
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาแลวเห็นวา ควรใหมีการพิสูจนเรียกรองเพิ่มเติมจากสมาชิก
สิทธิการขอรับเงินชวยเหลือดวยเหตุหนึ่งๆ ใหขอไดปบัญชีละ 1 ครั้ง
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เมื่อคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาอนุมัติจายเงินชว ยเหลือสมาชิกประสบภัย
รายแรงแลว ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการคราว
ถัดไป
ทั้ งนี้ สหกรณ ข อสงวนสิ ทธิ์ ที่ จ ะไม จ า ยเงิ น ช ว ยเหลื อก็ ได หากคณะกรรมการ
อํานวยการไดพิจารณาแลวเห็นวา เหตุที่เกิดขึ้นไมเปนไปตามวัตถุประสงคแหงระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2555

(นายสมเกียรติ เสาวคนธ)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด

