
สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ 

 
 
ภัยพิบัติ หมายถึง ภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์ โดยส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของ
ผู้คนในสังคม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 (1) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ คือภัยที่มีสาเหตุมาจากธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว ดินถล่ม 
ภูเขาไฟระเบิด ภัยแล้ง ฟ้าผ่า ลูกเห็บ เป็นต้น 
 (2) ภัยพิบัติที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น อุบัติเหตุทางคมนาคม การระเบิดต่างๆ การก่ออาชญากรรม 
การจราจล การก่อการร้าย เป็นต้น 
ความเสียหายท่ีจะได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบ หมายถึง ความเสียหายต่อบ้านที่อยู่อาศัย และทรัพย์สินภายในบ้าน 
รวมถึงยานพาหนะของตนเองหรือคู่สมรสเท่าน้ัน 
หลักเกณฑ์ของการรับสวัสดิการ 

• เป็นสมาชิกหรือคู่สมรสสมชิก และสมาชิกสมทบ (ยกเว้นสมาชิกสมทบครอบครัวสมาชิก) ซึ่งต้องเป็นสมาชิก
มาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน 

• มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ประสบภัย กรณีที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ต้องเป็นทรัพย์สินที่ได้จากเงินกู้ สอ.ธกส.  
และยังคงมีหน้ีอยู่ 

• ยื่นขอรับทุนสวัสดิการภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันที่ประสบภัยพิบัติ หากพ้นกำหนดให้ถือว่าหมดสิทธิ  
ในการขอรับเงินสงเคราะห์ 

จำนวนเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
สหกรณ์จ่ายเง ินสงเคราะห์ผ ู ้ประสบภัยไม่เกินมูลค่าความเส ียหาย และไม ่เก ินรายละ 5,000 บาทต่อปี  

โดยคำนวณตามสัดส่วนจากวงเงินการให้ความช่วยเหลือ ดังน้ี 
มูลค่าทรัพย์สินท่ีเสียหาย   จำนวนเงินให้ความช่วยเหลือ 

(บาท)     (บาท) 
ต้ังแต่ 1,000 – 30,000      ไม่เกิน 3,000 
ต้ังแต่ 30,001 – 50,000     ไม่เกิน 4,000 
ต้ังแต่ 50,001 ขึ้นไป      ไม่เกิน 5,000 



เอกสารประกอบ 
1. คำขอรับเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ ดาวน์โหลด แบบพิมพ์ สว.3 คลิก 

https://baaccoop.com/coop_them5/file/print_document/odg04/20220722101933.pdf 
2. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา หรือหนังสือรับรองการประสบสาธารณภัยของส่วนราชการ หรือพนักง าน

ธนาคารในพื้นที่ประสบภัย หรือผู้นำองค์กรในท้องถิ่นที่ทรัพย์น้ันต้ังอยู่ 
3. รายการประเมินราคาทรัพย์สินที่เสียหายของหน่วยงานต้นสังกัด หรือผู้ออกหนังสือรับรอง 
4. รูปถ่ายสีที่อยู่อาศัยที่ประสบภัยพิบัติ 
5. สำเนาทะเบียนบ้านที่ประสบภัย 
6. สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือพาหนะอื่นๆ 
7. สำเนาสัญญาการเช่าที่พักอาศัยที่ธนาคารจัดให้ 
8. สำเนาทะเบียนสมรส กรณีสมาชิกเป็นคู่สมรสของเจ้าบ้านที่ประสบภัยพิบัติ หรือคู่สมรสอาศัยอยู่กับบิดา มารดา 
9. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. 
10. สำเนาใบแจ้งความ กรณีสมาชิกประสบภัยพิบัติ เช่น ถูกโจรกรรม ถูกทำร้ายร่างกาย เป็นต้น 

 
  
 
 
 

https://baaccoop.com/coop_them5/file/print_document/odg04/20220722101933.pdf


สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ ากัด 
ค าขอรับเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ 

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

 ข้าพเจ้า..................................................................................................................อายุ.............................................ปี 
เลขทะเบียนสมาชิก..........................................สังกัด.............................................................โทร................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที.่..............................หมู่ที่.................ซอย....................................................ถนน.............................................. 
แขวง/ต าบล.....................................................เขต/อ าเภอ.....................................................จังหวัด........................................... 
  มีความประสงค์ขอรับเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ (ยื่นค าขอภายใน 120 วัน นับแต่วันท่ีประสบภัยพิบัติ) 

  อุทกภัย       วาตภัย       อัคคีภัย       อื่นๆ โปรดระบุ........................................................................................   
หลักฐานประกอบ (โปรดลงชื่อรับรองหลักฐานประกอบให้ครบถว้น) 
 หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา 
 แบบประเมินความเสียหายของผู้ประสบภัย 
 ส าเนาทะเบยีนบ้านสมาชกิ 
 ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีคูส่มรสเป็นเจ้าบา้นท่ีประสบภัย) 
 ภาพถ่ายทรัพย์สินที่ประสบภัย 
 ส าเนาหน้าสมดุบัญชเีงินฝากของ ธ.ก.ส. 
เมื่อสหกรณพ์ิจารณาอนมุัติเงินทุนสวัสดิการแล้ว ขอให้สหกรณด์ าเนินการ ดงันี ้

   โอนเข้าบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี   -  -  
ชื่อบัญชี...............................................................................ธ.ก.ส.สาขา................................................................................ 

   โอนเข้าบัญชีเงินฝาก สอ.ธกส. เลขที่บัญชี   -  -  -  

ชื่อบัญชี.............................................................................. 

 จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา และด าเนินการต่อไป 

        ลงชื่อ.................................................... 
                                           ผู้ขอรับเงินทุนสวัสดิการ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ ์
เรียน    ประธานกรรมการ     รองประธานกรรมการ     ผู้จัดการ     รองผู้จัดการ 
 นาย/นาง/น.ส.............................................................................................เลขทะเบียนสมาชิก..................................... 
มีสิทธิได้รับทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ   อุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภยั  อื่นๆ...................................
เป็นเงิน................................บาท 
 โดยได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ว่าดว้ยทุนสวัสดกิารสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัย
พิบัติ พ.ศ.2555 และโอนเงินดงักล่าวเขา้บัญชตีามที่สมาชิกแจง้ 

ผู้น าเสนอ 
 
 

ผู้ตรวจ 
 
 

ผู้อนุมัติ 
 
 

การเงิน 
 
 

บัญชี 
 
 

มติที่ประชุม....................ชุดที่.......ครั้งที่.......วันที่................... 

 

** สหกรณ์จะพิจารณาเมื่อท่านส่งค าขอรับทุนภายในก าหนดและรับรองหลกัฐานประกอบครบถ้วนถูกตอ้งเท่านัน้ ** 

สว.3 



 
 
 

หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา 
 
 

 หนังสือรับรองฉบับน้ีให้ไว้เพื่อรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว........................................................................................... 

เลขทะเบียนสมาชิก.........................................เป็นพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 

.................................................ระดับ.................สังกัด..................................................ได้ประสบภัยพิบัติ............................ 

ตามที่อยู่เลขที่.................................หมู่ที่.................ซอย...........................................ถนน...................................................... 

แขวง/ต าบล............................................เขต/อ าเภอ..................................................จังหวัด................................................. 

ตั้งแตว่ันท่ี...............................................ถึงวันท่ี.......................................................จริง 
 
 ให้ไว้ ณ วันที่....................................... 
 
 
        
                                (....................................................) 

ต าแหน่ง.................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ ากัด (สอ.ธกส.) 
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แบบประเมินความเสียหายของผู้ประสบภัยพิบัติ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ ากัด 

 
ชื่อ-สกุล..............................................................เลขทะเบียนสมาชิก....................... 

 
ล าดับ รายการทรัพย์สิน สภาพความเสียหาย มูลค่าความเสียหาย หมายเหต ุ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมมูลค่าความเสียหาย   
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้ได้ประสบภัยพิบัติประเภท........................ตั้งแต่วันท่ี..................................และได้รับความเสียหายจริง 
 
 

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

ลงชื่อ....................................................ผู้บังคับบัญชา 
                            (.................................................)   
      ต าแหน่ง.............................................. 
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