
แบบฟอรมขอรับเงินสวัสดิการ
สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด

วันท่ี...........เดือน..............................พ.ศ...................

เรียน ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสุรนิทร จำกัด

ส่ิงท่ีสงมาดวย  (1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน 1 ฉบับ 
(2) สําเนาทะเบียนบาน ฉบับเจาบาน จํานวน 1 ฉบับ 
(3) สําเนาทะเบียนบาน ฉบับผูอยูอาศัย กรณีสมาชิกเปนผูอาศัย  จํานวน 1 ฉบับ
(4) บันทึกประจําวันของผูใหญบาน หรือกํานันหรือสถานีตํารวจทองท่ี จํานวน 1 ฉบับ
(5) ภาพถายบานท่ีไดรับความเสียหาย
(6) ใบประเมินประมาณการคาเสียหาย
(7) ใบรับรองการตรวจสอบความเสียหายของกรรมการ

ดวยขาพเจา...................................................................................................เลขทะเบียน............................ 
สังกัดหนวยงาน/โรงเรียน......................................................อำเภอ.....................................................จังหวัดสุรินทร 
ไดรับประสบภัย    อัคคีภัย   วาตภัย   อุทกภัย 
เม่ือวันท่ี............เดือน.........................................พ.ศ........................เบอรโทรศัพท................................................... 
มีสิทธิขอรับเงินตามระเบียบฯ ของสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวยแลวนั้น 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงชื่อ)............................................................. 
 (...........................................................) 

สมาชิกเลขทะเบียน...................................... 



หนังสือรับรองของเจาพนักงานทองถิ่น 

ท่ี............./................ 

สถานท่ี............................................................................. 

วันท่ี.................................................................................. 

หนังสือฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวา................................................................................................................... 
ตำแหนง..........................................................สังกัดหนวยงาน/โรงเรียน....................................................................
ตำบล.....................................................อำเภอ.....................................................................จังหวัด........................... 
บานเลขท่ี...........................................หมูท่ี.................หมูบาน......................................ตำบล..................................... 
อำเภอ...............................................................................................จังหวัด............................................................... 
ไดรับประสบ   อัคคีภัย   วาตภัย   อุทกภัย  เม่ือวันท่ี........เดือน........................พ.ศ............. 

ทำใหอาคาร/บานท่ีอยูอาศัยตามหลักฐานบัญชีแสดงความเสียหายประกอบคำขอรับความชวยเหลือจาก
สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด  

ใหไว ณ วันท่ี...............เดือน........................พ.ศ...................... 

 ลงชื่อ........................................................ 
      (........................................................) 
ตำแหนง....................................................... 

หมายเหต ุ  ผูรับรอง ผูใหญบาน กำนัน นายอำเภอ นายกเทศมนตรี ผูวาราชการจังหวัด 
(แนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรขาราชการผูรับรอง) 

ประทบัตราของ

ส่วนราชการ 

     (ถา้มี)วสา

้  ี



 แบบประเมินประมาณการคาเสียหาย
         ของ

  สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด

พ้ืนท่ีประสบภัยและความเสียหาย

ชือ่............................................................................นามสกุล........................................................อายุ....................ป
เลขทะเบียน.........................สงักัดหนวยงาน/โรงเรียน..................................................ตำบล....................................
อำเภอ...................................จังหวัดสุรินทร  บานเลขท่ี.............หมูท่ี.............หมูบาน...............................................
ตำบล...............................................อำเภอ.........................................จังหวัด............................................................
เบอรโทรศัพท.......................................................

อาคารหรือบานท่ีพักอาศัย  เปนเจาบาน  เปนผูอาศัย

 ท่ีพักอาศัยสมาชิก  ท่ีพักอาศัยคูสมรส  ท่ีพักอาศัยบิดามารดา

1. ....................................................................จำนวน................ความเสียหายประมาณ....................................บาท
2. ....................................................................จำนวน................ความเสียหายประมาณ....................................บาท
3. ....................................................................จำนวน................ความเสียหายประมาณ....................................บาท
4. ....................................................................จำนวน................ความเสียหายประมาณ....................................บาท
5. ....................................................................จำนวน................ความเสียหายประมาณ....................................บาท
6. ....................................................................จำนวน................ความเสียหายประมาณ....................................บาท
7. ....................................................................จำนวน................ความเสียหายประมาณ....................................บาท

รวมมูลคาความเสียหาย................................บาท (...............................................................................)

(ลงชื่อ)...........................................................................ผูประเมิน
       (............................................................................)
ตำแหนง..........................................................................

(ลงชื่อ)...........................................................................ผูรับรอง/กรรมการ
       (............................................................................)
ตำแหนง..........................................................................

 ประสบอัคคีภัย
 ประสบวาตภัย
 ประสบอุทกภัย



ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 
วาดวย การจายเงินชวยเหลือสมาชิกท่ีประสบอัคคีภัย วาตภัย และอุทกภัย พ.ศ. 2563 

------------------------------- 
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2554 ขอ 72 (8) ขอ 94 (28) และท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู
สุรินทร จํากัด ชุท่ี 64 ครั้งท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออม
ทรัพยครูสุรินทร จํากัด วาดวย การจายเงินชวยเหลือสมาชิกท่ีประสบอัคคีภัย วาตภัย และอุทกภัย พ.ศ. 2563 
ดังตอไปนี้ 

ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด วาดวย การจายเงินชวยเหลือ
สมาชิกท่ีประสบอัคคีภัย วาตภัย และอุทกภัย พ.ศ. 2563” 

ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป 
ขอ 3  ในระเบียบนี้ 

สหกรณ หมายถึง สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 
ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 
เงินชวยเหลือสมาชิก หมายถึง เงินท่ีสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด จายใหสมาชิกดวย

เหตุท่ีบานพักของสมาชิก ของบิดามารดาหรือของคูสมรสของสมาชิกประสบอัคคีภัย วาตภัย และอุทกภัย 
ขอ 4  การจายเงินชวยเหลือสมาชิก จายกรณีสมาชิกประสบวาตภัย และอุทกภัย ทําใหบานพักอาศัย

ไดรับความเสียหาย บานพักอาศัยตองเปนบานของสมาชิกและสมาชิกเปนเจาบานหรือเปนบานพักอาศัยของ
บิดามารดาหรือคูสมรสของสมาชิกท่ีสมาชิกเปนผูอาศัย โดยสหกรณจะจายให ดังนี้ 

(1) ความเสียหายประเมินไดไมเกิน 10,000 บาท จายใหไมเกิน 1,000 บาท
(2) ความเสียหายประเมินไดเกินกวา 10,001 บาท แตไมเกิน 20,000 บาท จายใหไมเกิน

1,500 บาท
(3) ความเสียหายประเมินไดเกินกวา 20,001 บาท แตไมเกิน 30,000 บาท จายใหไมเกิน

2,000 บาท
(4) ความเสียหายประเมินไดเกินกวา 30,001 บาท แตไมเกิน 40,000 บาท จายใหไมเกิน

2,500 บาท
(5) ความเสียหายประเมินไดเกินกวา 40,001 บาท แตไมเกิน 50,000 บาท จายใหไมเกิน

3,000 บาท
(6) ความเสียหายประเมินไดเกินกวา 50,001 บาท แตไมเกิน 60,000 บาท จายใหไมเกิน

3,500 บาท



(7) ความเสียหายประเมินไดเกินกวา 60,001 บาท แตไมเกิน 70,000 บาท จายใหไมเกิน
4,000 บาท

(8) ความเสียหายประเมินไดเกินกวา 70,001 บาท แตไมเกิน 80,000 บาท จายใหไมเกิน
4,500 บาท

(9) ความเสียหายประเมินไดเกินกวา 80,001 บาทข้ึนไป จายให 5,000 บาท

   ขอ 5 การจายเงินชวยเหลือสมาชิก จายกรณีสมาชิกประสบอัคคีภัย ทําใหบานพักอาศัยไดรับความ
เสียหาย บานพักอาศัยตองเปนบานของสมาชิกและสมาชิกเปนเจาบานหรือเปนบานพักอาศัยของบิดา มารดา 
หรือคูสมรสของสมาชิกท่ีสมาชิกเปนผูอาศัย โดยสหกรณจะจายให ดังนี้  

(1) ความเสียหายประเมินไดไมเกิน 500,000 บาท จายใหไมเกิน 5,000 บาท
(2) ความเสียหายประเมินได 500,001 บาท แตไมเกิน 1,000,000 บาท จายใหไมเกิน

10,000 บาท
(3) ความเสียหายประเมินได 1,000,001 บาท แตไมเกิน 1,500,000 บาท จายใหไมเกิน

15,000 บาท
(4) ความเสียหายประเมินได 1,500,001 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท จายใหไมเกิน

20,000 บาท
(5) ความเสียหายประเมินได 2,000,001 บาท แตไมเกิน 2,500,000 บาท จายใหไมเกิน

25,000 บาท
(6) ความเสียหายประเมินได 2,500,001 บาทข้ึนไป จายใหไมเกิน 30,000 บาท

   ขอ 6 ในกรณีบานพักท่ีไดรับความเสียหายมีสมาชิกอาศัยอยูหลายคน ใหใชสิทธิ์ไดเพียง 1 คน
เทานั้น 

   ขอ 7 การจายเงินชายเหลือตามระเบียบนี้ สมาชิกตองยื่นคําขอตามแบบท่ีสหกรณกําหนดพรอม
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้  

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
(2) สําเนาทะเบียนบาน ฉบับเจาบาน จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาทะเบียนบาน ฉบับผูอยูอาศัย กรณีสมาชิกเปนผูอาศัย จํานวน 1 ฉบับ
(4) บันทึกประจําวันของผูใหญบาน หรือกํานัน หรือสถานีตํารวจทองท่ี จํานวน 1 ฉบับ
(5) ภาพถายบานท่ีไดรับความเสียหาย
(6) ใบประเมินประมาณการคาเสียหาย
(7) ใบรับรองการตรวจสอบความเสียหายของกรรมการ

ขอ 8 สมาชิกท่ีขอรับเงินคาชวยเหลือตามระเบียบนี้ ตองไมผิดนัดการสงเงินคาหุนรายเดือน เงินงวด
ชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยภายในระยะเวลา 1 ป นับถึงวันท่ียื่นคําขอรับเงินชวยเหลือ 

ขอ 9 การขอรับเงินคาชวยเหลือตามระเบียบนี้ใหกระทําภาย 1 ป นับจากวันท่ีไดรับความเสียหาย 
หากพนกําหนดถือเปนอันหมดสิทธิ์ 

ขอ 10 การจายเงินตามระเบียบนี้ใหประธานกรรมการ หรือผูท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
เปนผูจายเงินชวยเหลือ แลวรายงานใหท่ีประชุมคณะกรรมการทราบ 



ขอ 11 เงินชวยเหลือสมาชิกท่ีประสบภัย ใหจายจากเงินงบประมาณรายจายประจําปท่ีประชุมใหญ
จัดสรรใหแตละป หรือจายจากทุนสาธารณประโยชน 

ขอ 12 การปฏิบัติตามระเบียบนี้ หากมีปญหาประการใดใหเปนอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการ
วินิจฉัยชี้ขาด มติของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

ขอ 13 ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

    ประกาศไว ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 สุชีพ  พฤฒิพันธพิศุทธ 
     (นายสุชีพ  พฤฒิพันธพิศุทธ) 
          ประธานกรรมการ 
 สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 




