
 
 
 

 
 

ค าร้องขอรับการสงเคราะห์สมาชิกกรณีผู้ประสบภยั 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิน่ จ ากัด 

          เขียนที่....................................................... 

วันที.่......................................................... 

 
เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น จ ากัด 
 

  ด้วยข้าพเจ้า................................................................... ต าแหน่ง................................................ ระดับ................................. 

ฝ่าย/งาน................................................................... สังกัด ............................................................... อ าเภอ........................................................ 

จังหวัด...................................................... หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน...................................................... มือถือ................................................ 

ซึ่งเป็นสมาชิกทะเบยีนเลขท่ี............................................ ไดร้ับความเดือนร้อนจากสาธารณภยัประเภท  อัคคีภัย   วาตภัย   อุทกภัย  
 อื่นๆ โปรดระบุ................................................... 

  เหตุเกดิเมื่อวันที่........... เดือน.................. พ.ศ. ................ เวลา...............น. ณ บ้านหลังที่เกิดเหตุ เลขที่............. หมู่ท่ี........ 
ถนน/ตรอก/ซอย.......................... แขวง/ต าบล.................................... เขต/อ าเภอ............................................. จังหวดั..................................... 

ข้าพเจ้าอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุสถานภาพ  เจ้าของกรรมสิทธ์ิ/เจ้าบ้าน    ผู้อาศัย    ผู้เชา่    อื่นๆ ระบุ............................................. 

ซึ่งข้าพเจ้า  อยู่ในระหว่างประสบภัย   พ้นภัยเมื่อวันท่ี........................เดือน.............................พ.ศ. ............................... 

ทรัพย์สินที่เสียหายคิดเป็นเงินทั้งสิ้น ..............................................บาท สหกรณ์อนุมัติจ่าย............................................บาท (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

ข้าพเจ้าฯ จึงมีความประสงค์ขอรับสวัสดิการตามระเบียบสหกรณ์ฯ และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
และหากปรากฏภายหลังว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นเท็จ ข้าพเจ้าฯ ยินดีคืนเงินที่สหกรณ์ฯ จ่ายให้ทั้งหมดโดยทันทีที่ได้รับแจ้ง พร้อมนี้ 
ได้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้มาด้วยแล้ว (หรือหากปรากฏว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นเท็จข้าพเจ้ายินยอมให้ด าเนินคดีตามกฎหมาย
ทุกประการ) 

 
(ลงช่ือ) ........................................................... ผู้ยื่นค าขอ 

(.............................................................) 
.............../...................../.................. 

 
 

ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา ไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการหรือระดับ 7 ขึ้นไป 
(กรณีผู้ขอรับเงินสวสัดิการและเงนิสงเคราะห์สมาชิกรับราชการในระดับช านาญการหรือระดับ 7 ข้ึนไป ไม่ต้องผ่านการรับรอง ) 

ข้าพเจ้าฯ ได้ตรวจสอบค าร้องขอรับเงินสวัสดิการและเงินสงเคราะหส์มาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด 
ดังกล่าวแล้ว ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ 
 

(ลงช่ือ) ............................................................ ผูร้ับรอง 
(...........................................................) 

ต าแหน่ง.................................................................... 
.............../...................../.................. 

 
 



 
เอกสารประกอบค าร้องขอรับการสงเคราะห์สมาชิกกรณีผู้ประสบภัย 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด 
 

ชื่อ-สกลุ .................................................................................... ทะเบียนสมาชิกเลขที่ .................................................  
ต าแหน่ง............................................................ ระดับ.......................... ฝ่าย/งาน........................................................................ 
สังกัด................................................................ อ าเภอ................................................จงัหวัด..................................................... 

 
เอกสารประกอบ (ยื่นเอกสารภายใน 120 วันนับแต่วันที่พ้นภัย) 
 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของสมาชิก และหรือคู่สมรส 
 2. ส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และหรือคู่สมรส 
 3. แบบส ารวจรายการทรัพย์สินที่เสียหาย 
 4. รูปถ่ายสถานที่เกิดเหตุในขณะที่เกิดเหตุ และหรือหลังเกิดเหตุที่ชัดเจน พร้อมบรรยายรายละเอียดลักษณะของ 

เหตุที่เกิดกับทรัพย์สินที่เสียหาย (เพ่ือผลประโยชน์ของท่านสมาชิก โปรดระบุให้ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณา 
อนุมัติของคณะอนุกรรมการสวัสดิการ) 

 5. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เสียหาย (ท่ีอยู่อาศัย) ในกรณีท่ีสมาชิกเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์/เจ้าบ้าน 
 6. เอกสารแสดงการเช่าที่อยู่อาศัย ในกรณีท่ีสมาชิกเป็นผู้เช่า 
 7. บันทึกประจ าวัน และรายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวนท้องที่ที่เกิดเหตุ (กรณีอัคคีภัย/ประสบอุบัติเหตุ) 
 8. ใบรับรองแพทย์ ในกรณีท่ีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ 
 9. ส าเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ของสมาชิก 
 10. ส าเนาประกาศพ้ืนที่ประสบภัยในพื้นท่ีของจังหวัด/อ าเภอ/อปท. ที่เกิดเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ สมาชกิที่ยื่นขอรับเงินสวัสดิการและเงินสงเคราะห์สมาชิก จะต้องช าระค่าหุ้นรายเดือนอย่างต่อเน่ืองมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 6 งวด/เดือน และไม่ค้างช าระหน้ีเงินกู้หรือค่าหุ้นรายเดือนของสหกรณ์ 



แบบส ารวจรายการทรัพย์สินที่เสียหายเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกกรณีผู้ประสบภัย 
 

นาย/นาง/นางสาว............................................................................ 
เหตุเกิดวันที่........................เดอืน...............................พ.ศ.......................  

 

ประเภททรัพย์สินที่เสียหาย ชนิดวัสดุ 
จ านวน/
หน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 
(ประมาณราคาตามสภาพจริง) 

1. ที่อยู่อาศัย ค่าวัสดุก่อสร้าง (กรณีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์/เจ้าบ้าน) 
1.1 เสา  

 
   

1.2 คาน/ตง  
 

   

1.3 พ้ืน  
 

   

1.4 ผนัง  
 

   

1.5 ประต ู  
 

   

1.6 หน้าต่าง  
 

   

1.7 โครงหลังคา  
 

   

2. ทรัพย์สินจ าเป็นต่อการครองชีพ (กรณีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์/เจ้าบ้าน กรณีเป็นผู้อาศัย และกรณีเป็นผู้เช่า) 
2.1 เครื่องนุ่งห่ม 

(เช่น เส้ือผ้า, รองเท้า, ตู้เส้ือผ้า เป็นต้น) 
    

2.2 เครื่องนอน 
(เช่น ทีน่อน, เตียงนอน, ชดุเครื่องนอน เปน็ต้น) 

    

2.3 เครื่องครัว 
(เช่น ตู้กับข้าว, โต๊ะอาหาร, เตาแก๊ส,  
ชุดประกอบอาหาร เป็นต้น ) 

    

2.4 อ่ืนๆ  
(เช่น เครื่องซักผ้า, ปั๊มน้ า เป็นต้น) 

    

 

รวม................................รายการ รวมเป็นเงินที่เสียหาย   

 
 

(ลงช่ือ) ................................................................. ผู้ประสบภัย 
         (...............................................................) 
ต าแหน่ง.............................................................. 
             .............../...................../.................. 
 

 
 

(ลงช่ือ) ................................................................. ผู้ส ารวจ 
(...............................................................) 

     ต าแหน่ง................................................................. 
.............../...................../.................. 

(ช่างโยธา/นายชา่งโยธา/วิศวกรโยธา/รองปลดั/ปลัด อปท ที่สังกัดในพื้นทีป่ระสบภยั) 
 

 
(ลงช่ือ) ................................................................. พยาน 
         (...............................................................) 
ต าแหน่ง.............................................................. 
             .............../...................../.................. 
 

 
(ลงช่ือ) ................................................................. ผู้รับรอง 

(...............................................................) 
     ต าแหน่ง.................................................................. 

.............../...................../.................. 
(รองนายก/นายก อปท. ที่สังกัดในพื้นที่ประสบภัย) 

 

หมายเหตุ 1. รูปถ่ายต้องมีความสอดคล้องกับแบบส ารวจรายการทรัพยส์ินท่ีเสียหายตามที่ระบ ุ
  2. กรณีบุคคลใดไมส่ามารถลงลายมือช่ือได้ขอให้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรถึงสาเหตุทีไ่ม่สามารถลงลายมือช่ือไดเ้พื่อประกอบการพิจารณาอนุมัต ิ



 
รูปถ่ายสถานที่เกิดเหตุ หรือทรัพย์สินที่เสียหาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(บรรยายรายละเอียดลักษณะของเหตุที่เกิดกับทรัพย์สินที่เสียหาย) 
 

.................................................................... ................................................................... . 
............................................................................................................................. .................................................. 
........................................................................................................................................ ....................................... 
........................................................................................... .................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
........................................................................... ....................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
........................................................... ....................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
........................................................................................................................................................................ ....... 
........................................................................................................................... .................................................... 
 
 
 

 

 

 

รูปภาพ 

(ตามทรัพย์สนิท่ีแจ้งความเสยีหาย) 


