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ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ค รู น ราธิ ว าส จํ า กั ด ว า ด ว ย
กองทุนชวยเหลือสมาชิกประสบเหตุจากความไมสงบในพื้นที่
พ.ศ. 2554
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และขอ
107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ได
กําหนดระเบียบวาดวยกองทุนชวยเหลือสมาชิกประสบเหตุจากความไมสงบในพื้นที่ พ.ศ. 2554
ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยกองทุน
ชวยเหลือสมาชิกประสบเหตุจากความไมสงบในพื้นที่ พ.ศ. 2554”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยกองทุนชวยเหลือ
สมาชิกประสบเหตุจากความไมสงบในพื้นที่ พ.ศ. 2552 และบรรดาระเบียบ มติ ประกาศ หรือคําสั่ง
อื่นใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออม
ทรัพยครูนราธิวาส จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
ครูนราธิวาส จํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายความวา รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ
ออมทรัพย ครูนราธิวาส จํากัด
“กรรมการดําเนินการ” หมายความวา กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด
“กองทุน” หมายความวา กองทุนชวยเหลือสมาชิกประสบเหตุจากความไมสงบใน
พื้นที่
ขอ 5. ผูมีสิทธิ์ไดรับการชวยเหลือ ไดแก สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ที่
ประสบเหตุจากความไมสงบในพื้นที่ ซึ่งเสียชีวิต บาดเจ็บ หรือทุพพลภาพใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่กองทุนกําหนด ดังนี้
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(1) ประสบเหตุไดรับบาดเจ็บ ใหความชวยเหลือดังนี้
- ไดรับบาดเจ็บสาหัส ตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเกินกวา 7 วันขึ้นไป ให
จายเงินชวยเหลือรายละไมเกิน 3,000 บาท
- สวนของรางกายไดรับบาดเจ็บสาหัส หรือสูญเสีย ไดแก กระดูกไหปลาราหัก
ขากรรไกรหัก แขนหัก สูญเสียนิ้วที่ไมใชนิ้วหัวแมมือ ใหจายเงินชวยเหลือรายละไมเกิน 4,000 บาท
- ส ว นของร า งกายได รั บ บาดเจ็ บ สาหั ส หรื อ สู ญ เสี ย ได แ ก ขาหั ก สู ญ เสี ย
นิ้วหัวแมมือ ใหจายเงินชวยเหลือรายละไมเกิน 5,000 บาท
- สูญเสียนิ้ว หัวแมมือกับนิ้วชี้ขางเดียวกัน สูญเสียอวัยวะ ตา แขน ขา มือ เทา
จํานวนหนึ่งขาง ใหจายเงินชวยเหลือรายละไมเกิน 6,000 บาท
- สูญเสียอวัยวะ ไดแก ตา แขน ขา มือ เทา อยางใดอยางหนึ่งทั้ง 2 ขาง หรืออยางใด
อยางหนึ่งแตรวมกันแลวเปนสองขาง ใหจายเงินชวยเหลือรายละไมเกิน 7,000 บาท
(2) ทุพพลภาพ ใหจา ยเงินชวยเหลือรายละไมเกิน 7,000 บาท
(3) เสียชีวิต ใหจายเงินชวยเหลือรายละไมเกิน 10,000 บาท
ผูมีสิทธิรับเงินกรณีเสียชีวิต
- บิดา – มารดาโดยชอบดวยกฎหมาย
- สามีหรือภรรยาโดยชอบดวยกฎหมาย
- บุตรโดยชอบดวยกฎหมาย
ขอ 6. เมื่อมีเหตุเกิดตามขอ 5(1) หรือ (2) หรือ (3) ใหผูมีสิทธิหรือทายาทหรือผูที่ไดรับมอบ
อํานาจยื่นขอความชวยเหลือตอสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด
ขอ 7. การขอรับความชวยเหลือ ใหยื่นขอรับความชวยเหลือไดภายในเกาสิบวันนับตั้งแต
วันที่เกิดเหตุ หรือนับตั้งแตวันที่สามารถยื่นขอรับความชวยเหลือได
ขอ 9. การชวยเหลือนอกจากขอ 5 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการเปนผูพิจารณา ทั้งนี้
ไมเกินรายละ 1,000 บาท
ขอ 10. ใหคณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจในการชี้ขาดเมื่อมีปญหาใด ๆ อันเกิดจากการใช
ระเบียบนี้ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการดําเนินการใหถือเปนที่สุด
ขอ 11.ใหค ณะกรรมการดําเนิน การมีอํานาจวางหลัก เกณฑ และวิธีก ารเพิ่มเติมเพื่อให
เปนไปตามระเบียบนี้
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ขอ 12. ใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือผูจดั การพิจารณาอนุมัติจายเงิน
ชว ยเหลื อ สมาชิ ก ประสบเหตุ จ ากความไม ส งบในพื้ น ที่ ใ ห เ ป น ไปตามระเบี ย บนี้ และเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการคราวถัดไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

(นายสวาง ชินพงษ)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด

