
 

         สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิจํากดั        
        วนัท่ี  .............เดือน  ..........................พ.ศ............ 
เร่ือง  ขอรับเงินสวสัดิการสมาชิก 
เรียน  ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์ มฉก. จาํกดั 
  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)  ...............................................................เลขประจาํตวัสมาชิก........................... 
สงักดัคณะ/หน่วยงาน...................................................................................โทร...................................มีความประสงคข์อรับเงิน
สวสัดิการสมาชิกเพื่อ.............................................................................เป็นเงิน.................................บาท.(................................. 

โดยขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานประกอบการพิจารณาเป็นไปตามระเบียบฯ ..........................................)  
  จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา 
        (ลงช่ือ).................................................................. 
                                   (................................................................)  

                     สมาชิกผูข้อรับเงินสวสัดิการ 
--  --  --  -- -- -- -- -- --  -- -- -- -- -- --- --- --- -- --- - --- -- -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- ---  
เรียน   ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพย ์ มฉก. จาํกดั 
  ตามท่ี   (นาย/นาง/นางสาว)  .................................................................เลขประจาํตวัสมาชิก......................... 
ไดแ้จง้ความประสงคข์อรับเงินสวสัดิการสมาชิกเพื่อ................................................................................................................... 
  ฝ่ายทะเบียนสมาชิกไดต้รวจสอบหลกัฐานถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ ตามระเบียบฯ   จึงเห็นสมควรนาํเสนอ 
เพื่อขออนุมติัจ่ายเงินสวสัดิการจาํนวนเงิน...........................................บาท  (............................................................................) 
        (ลงช่ือ)................................................................... 
                   (..................................................................) 
                        ฝ่ายทะเบียนสมาชิก 
--  --  --  -- -- -- -- -- --  -- -- -- -- -- --- --- --- -- --- - --- -- -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- ---  
เรียน  ประธานกรรมการดาํเนินการ 
  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั 
        (ลงช่ือ)................................................................... 
                   (..................................................................) 
                                            กรรมการทาํหนา้ท่ีผูจ้ดัการ 
         อนุมติัใหเ้บิกจ่ายได ้ แลว้นาํแจง้คณะกรรมการดาํเนินการเพ่ือทราบต่อไป 
        (ลงช่ือ)..................................................................... 
                   (....................................................................) 
                              ประธานกรรมการดาํเนินการ 
--  --  --  -- -- -- -- -- --  -- -- -- -- -- --- --- --- -- --- - --- -- -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- ---  

ส่วนของสมาชิกลงนาม 
  ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานการรับเงินสวสัดิการสมาชิกเป็นจาํนวนเงิน......................................บาท 
(.................................................................................) 
        (ลงช่ือ)....................................................................... 
               (......................................................................) 
                      สมาชิกผูรั้บเงินสวสัดิการ 



 
 
 
 

รายละเอียดเง่ือนไขและเอกสารประกอบการขอรับเงินสวสัดิการสมาชิก 
 

สวสัดกิารสมาชิก จํานวนเงนิ เงือ่นไข ที ่ เอกสารประกอบ 
1. เงินสวสัดิการมงคลสมรส รายละ  500.00  บาท เพียงคร้ังเดียวภายใน  120  วนั          

นบัตั้งแต่วนัจดทะเบียนสมรส 
สาํเนาทะเบียนสมรส 

เงินสวสัดิการ ครอบครัวละ 2  คน ภายใน  120  วนั  นบัตั้งแต่ 2.          สาํเนาใบสูติบตัร  หรือ 
รับขวญัทายาทใหม่ คนละ  500.00 บาท วนัคลอด         เอกสารรับรองบุตร 

         ตามกฎหมาย 
3. ภายใน  120  วนั นบัตั้งแต่วนัท่ี เงินสวสัดิการบาํเหน็จสมาชิก ตามระเบียบฯ          สาํเนาคาํสัง่หรือ 

พน้จากหนา้ท่ีงานประจาํ          ประกาศใหล้าออก 
         จากงานประจาํ 

เงินสงเคราะห์เน่ืองจากประสบ ทะเบียนบา้น 4. ตามระเบียบฯ           
อุทกภยั  / วาตภยั          ภาพถ่าย 

ใบมรณบตัร เงินสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพ 5. ตามระเบียบฯ           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

คาํร้องขอรับการสงเคราะห์สมาชิกผูป้ระสบภยั 
สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จาํกดั 

 

         เขียน...................................................... 
                 วนัท่ี..................เดือน................................พ.ศ....................... 
เร่ือง   ขอรับเงินสวสัดิการสมาชิก 
เรียน   ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์ มฉก. จาํกดั 
 

  ขา้พเจา้ ( นาย / นาง / นางสาว) ...........................................................เลขประจาํตวัสมาชิก........................ 
สงักดั/คณะ/หน่วยงาน................................................................................................โทร......................................................... 
ไดรั้บประสบภยั คือ.................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
เหตุเกิดเม่ือวนัท่ี............................................................................ สถานท่ีประสบภยั................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................... 
เป็นเหตุใหข้า้พเจา้ตอ้งสูญเสียทรัพยสิ์นไป  คิดเป็นเงิน ...............................บาท (....................................................................) 
ตามตารางแสดงรายการทา้ยหนงัสือฉบบัน้ี 
 

  จึงยืน่คาํร้องขอรับเงินสวสัดิการสมาชิกตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์ มฉก. จาํกดั   โดยขา้พเจา้ขอรับรองวา่
ขอ้ความตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้เป็นจริงทุกประการ 
 

รายการทรัพย์สินทีเ่สียหาย 

ทรัพย์สินทีเ่สียหาย ราคาประเมิน หมายเหตุ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
       (ลงช่ือ)..........................................................ผูย้ืน่คาํร้อง 
                (............................................................) 
                 ............../......................../..................... 
 
   



 
 

บัญชีรายละเอยีดและรายการทรัพย์สินทีเ่สียหาย 
 

ช่ือ – สกลุ(สมาชิก).......................................................................................สมาชิกเลขท่ี................................................ 
 

ราคาประเมิน ทรัพย์สินทีเ่สียหาย หมายเหตุ 
   
   
   
   
   
   

  รวม 
 
       (ลงช่ือ)..................................................................  สมาชิก 
                 (...................................................................) 
     
     คาํรับรองของผู้บงัคบับัญชา 
  ขา้พเจา้........................................................................................ตาํแหน่ง..................................................... 
ระดบั...............................จงัหวดั............................................................. ขอรับรองวา่............................................................... 
ตาํแหน่ง...........................................................................ไดป้ระสบภยัตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้จริงทุกประการ  และไดส้อบสวนแลว้ 
เห็นควรอนุมติัใหจ่้ายเงินสงเคราะห์ตามท่ีขอ 
 
       (ลงช่ือ)................................................................ผูบ้งัคบับญัชา 
                  (...............................................................) 
                  ตาํแหน่ง..................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

                หลกัฐานประกอบ 
 

 สําเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก 
 หนังสือรับรองจากต้นสังกดั 
 รายการและภาพถ่ายทรัพย์สินทีเ่สียหายพร้อมทั้งประเมนิราคา 
 หลกัฐานแสดงกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินทีเ่สียหาย 
 บันทกึประจําวนั  และรายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวนท้องทีเ่กดิเหตุ 
    (เฉพาะกรณีประสบภัยประสบภัยอนัเกดิจากอคัคภีัยหรือภัยทางอากาศ) 
 ใบรับรองแพทย์ (กรณีได้รับบาดเจ็บ) 
 ส
     

ําเนาสมุดบัญชีเงนิฝาก  (กรณีโอนเงนิเข้าบัญชี)  ธนาคาร กรุงไทย / กรุงศรี 
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