ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
ว่ าด้ วยการใช้ ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อช่ วยเหลือสมาชิกกรณีได้ รับบาดเจ็บ
จากการปฏิบัตหิ น้ าที่ พ.ศ.2557
……………………………
อาศัยอานาจตามความในข้ อ 78 และ ข้ อ 108 แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตารวจภูธรจังหวัด
บุรีรัมย์ จากัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 42 ครั ง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
พ.ศ.2557 ได้ กาหนดระเบียบว่าด้ วยการใช้ ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้ รับบาดเจ็บจาก
การปฏิบตั ิหน้ าที่ พ.ศ.2557
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด ว่าด้ วยการใช้
ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้ รับบาดเจ็บจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ พ.ศ.2557”
ข้ อ 2. ระเบียบนี ้ให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ในระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
คณะกรรมการดาเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
การปฏิบตั ิหน้ าที่ หมายถึง การปฏิบตั ิหน้ าที่ในราชการตารวจ หรื อการปฏิบตั ิหน้ าที่ในกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
เงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้ รับบาดเจ็บจากการปฏิ บตั ิหน้ าที่ หมายถึง เงินซึง่ ที่ประชุมใหญ่
ได้ มีมติให้ จดั สรรกาไรสุทธิประจาปี ของสหกรณ์ ในหมวดเงินทุนสาธารณประโยชน์
ข้ อ 4. การให้ ความช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้ รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้ าที่ราชการ ให้ มีสิทธิ์ได้ รับ
เงินสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(1) สมาชิกได้ รับบาดเจ็บไม่สาหัสให้ มีสิทธิ์ได้ รับเงินสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
1.1 สมาชิกบาดเจ็บรักษาตัว 1 – 5 วัน
ให้ ได้ รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 2,000 บาท
1.2 สมาชิกบาดเจ็บรักษาตัว 6 – 10 วัน
ให้ ได้ รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 3,000 บาท
1.3 สมาชิกบาดเจ็บรักษาตัว 11 – 20 วัน ให้ ได้ รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 4,000 บาท

-2(2) สมาชิกบาดเจ็บรักษาตัวเกินกว่า 20 วัน หรื อจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้ เกินกว่า
20 วัน ให้ ได้ รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 10,000 บาท
(3) สมาชิกบาดเจ็บได้ รับอันตรายสาหัสจนสูญเสียอวัยวะ หรื อทุพพลภาพ หรื อเจ็บป่ วยเรื อ้ รังซึง่
อาจถึงตลอดชีวิต ให้ ได้ รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 20,000 บาท
ข้ อ 5. การขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์
เมื่อสมาชิกบาดเจ็บจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ ให้ สมาชิกแจ้ งเป็ นหนังสือขอรับเงินสวัสดิการ
สงเคราะห์พร้ อมแนบเอกสารเป็ นหลักฐาน ดังนี ้
(1) ใบรับรองแพทย์ หรื อใบชันสูตรบาดแผลของแพทย์
(2) สาเนาคาสัง่ ผู้บงั คับบัญชาในการปฏิบตั ิหน้ าที่
(3) หนังสือรับรองจากผู้บงั คับบัญชาต้ นสังกัด
(4) สาเนาบันทึกประจาวัน
ข้ อ 6. การขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ ให้ ยื่นขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ภายในกาหนด
1 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับบาดเจ็บ เมื่อพ้ นกาหนดนี ้ไปแล้ วเป็ นอันหมดสิทธิ์ในการขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์
เว้ นแต่มีเหตุอนั สมควรและได้ รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการดาเนินการแล้ ว
ข้ อ 7. สหกรณ์ย่อมทรงไว้ ซงึ่ สิทธิ์ที่จะงดจ่ายหรื อลดจานวนลงน้ อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 4.
หากปรากฏว่าสมาชิกที่ขอรับเงินสงเคราะห์ได้ รับบาดเจ็บเนื่องจากตนกระทาความผิดทางอาญา
ข้ อ 8. ในรอบปี บญ
ั ชีสหกรณ์ฯ หากเงินทุนสาธารณประโยชน์ซงึ่ ที่ประชุมใหญ่จดั สรรไว้ ตามข้ อบังคับ
ของสหกรณ์หมดลง หรื อมีจานวนน้ อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 4. ซึง่ สมาชิกนันจะพึ
้
งมีสิทธิ์ได้ รับการ
สงเคราะห์
ให้ สหกรณ์ฯ ชะลอการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ แก่สมาชิกซึง่ ได้ รับบาดเจ็บผู้นนไปก่
ั ้ อน จนกว่าสหกรณ์ฯ จะมี
เงินทุนสาธารณประโยชน์เพียงพอต่อการสงเคราะห์
ข้ อ 9. การจ่ายเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิก ให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ จู ่ายเงินออกใบสาคัญจ่ายเงิน
โดยให้ ผ้ รู ับเงินลงลายมือชื่อในใบสาคัญรับเงิน และเจ้ าหน้ าที่ผ้ จู ่ายเงินต้ องลงลายมือชื่อรับผิดชอบในการ
จ่ายเงินด้ วยทุกครัง้
ข้ อ 10. ให้ คณะกรรมการดาเนินการ พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิกให้
เป็ นไปตามระเบียบนี ้ การพิจารณาจ่ายให้ พิจารณาตามลาดับคาร้ องที่ยื่นขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์
ข้ อ 11. ให้ ประธานกรรมการดาเนินการเป็ นผู้รักษาการตามระเบียบนี ้

-3ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี
( สุวรรณ เอกโพธิ์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด

