แบบ สก. 4
สวัสดิการสงเคราะห์ประสบภัย

แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จากัด

รับที่.....................................
วันที่.....................................

วันที่............ เดือน.......................... พ.ศ................
เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จากัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือรับรองการประสบภัย
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
4. รูปถ่าย
5. ประเมินมูลค่าความเสียหาย

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................................................... เลขทะเบียน.....................
สังกัดหน่วยงาน / โรงเรียน..................................................................... อาเภอ...................................................................
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประสบภัย.......................................................................................................................................
เมื่อวันที่................................................................................เบอร์โทรศัพท์...........................................................................
ซึ่งมีสิทธิขอรับเงินสวัสดิการตามระเบียบฯ ของสหกรณ์ฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ..............................................
(....................................................)
สมาชิกเลขทะเบียน......................

โปรดอ่านหน้าหลัง

ระเบียบฯว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกและทุนสาธารณะประโยชน์ พ.ศ. 2563
หมวดที่ 5
สวัสดิการทุนสาธารณะประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิก
กรณีสิ่งปลูกสร้างประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยและภัยพิบัติอื่นๆ
ข้อ 36 ทุน สวั ส ดิก ารนี้ ให้ จั ดสรรจากกาไรสุ ทธิป ระจ าปี หรื อ งบประมาณประจ าปี เพื่ อสะสมไว้ เป็น ทุ น
สวัสดิการสมาชิก
ข้อ 37 สมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ประสบภัยต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ประสบภัย
ข้อ 38 สหกรณ์จ่ายเงินสงเคราะห์ประสบภัยให้แก่สมาชิกรายละไม่เกิน 10,000.- บาท
ข้อ 39 เมื่อสมาชิกประสบภัย ให้สมาชิกแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งแนบหลักฐานสาเนาทะเบียนบ้านที่เขตหรือ
อ าเภอรั บ รอง หนั ง สื อ รั บ รองประสบภั ย ของส่ ว นราชการ และรู ป ถ่ า ยที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ ป ระสบภั ย
ถึงคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาการขอรับเงินสงเคราะห์ภายในกาหนด 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ นับตั้งแต่
วั น ที่ ป ระสบภั ย หากพ้ น ก าหนดนี้ แ ล้ ว ให้ ส มาชิ ก ขอยื่ น อุ ท ธรณ์ เ พื่ อ รั บ เงิ น สวั ส ดิ ก ารเป็ น
ลายลักษณ์อักษร ชี้แจงสาเหตุเพื่อให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน
60 วัน นับตั้งแต่ครบกาหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น หากเลยเวลายื่นอุทธรณ์ดังกล่าวแล้วถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ 40 ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ ตามความเหมาะสมแห่งสภาพ ของ
การประสบภัยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเสนอให้ประธานกรรมการอนุมัติจ่ายเงิน
ทั้งนี้หากบ้านที่ประสบภัยมีสมาชิกพักอาศัยอยู่รวมกันหลายคนก็พิจารณาให้แก่สมาชิกที่ร้อง
ขอเพียงรายหนึ่งรายใดเท่านั้น
ข้อ 41 กรณีที่ภัยพิบัติเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อสมาชิกทาให้ทรัพย์สินอื่นๆเสียหาย ที่นอกเหนือจาก
สิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ข้อ 42 การจัดทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัย สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ตามวงเงินที่ได้รับ
จัดสรรในปีบัญชีนั้น โดยสมาชิกขอรับทุนสงเคราะห์ได้เพียง 1 ครั้ง ในรอบ 1 ปีทางบัญชี

หนังสือรับรองของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ที่............./...................
สถานที่................................................................................................
วันที่....................................................................................................
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นาย / นาง / นางสาว .......................................................................................................
ตาแหน่ง................................................................... โรงเรียน...............................................................................................
ตาบล / แขวง ....................................... อาเภอ / เขต ............................................ จังหวัด ...............................................
บ้านเลขที่ ......................... ถนน ............................................... ตาบล / แขวง ...................................................................
อาเภอ / เขต ................................... จังหวัด ................................................ ได้ประสบ .....................................................
เมื่อวันที่ ........................ เดือน ......................................... พ.ศ. ..........................................................................................
ทาให้บ้านพักเสียหายตามหลักฐานบัญชีแสดงความเสียหายประกอบคาขอรับความช่วยเหลือจากสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จากัด ผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ
ให้ไว้ ณ วันที่ ................ เดือน ........................ พ.ศ. ............................

ประทับตรา
ของส่วนราชการ
(ถ้ามี)

หมายเหตุ

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

ผู้รับรอง ผู้ใหญ่บ้าน กานัน นายอาเภอ นายกเทศมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด
(แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง)

ลาดับ

ประเมินมูลค่าความเสียหาย
รายการ

ราคา (บาท)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
รวมความเสียหายทั้งสิน้ ....................รายการ เป็ นจานวนเงินรวม................................บาท
ลงชื่อ.......................................................
(..................................................)

