
ลําดับ ทะเบียน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
สมาชิกขอรับการสงเคราะหกรณีประสบอุบัติเหตุ

ประจําเดือน สิงหาคม  2561

เห็นควร
สงเคราะห

จํานวนเงิน
คารักษา

ชื่อ - สกุล ตําแหนง สาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุ

วันท่ีเกิดเหตุ เห็นควร
หยุดพัก(วัน)

รักษาตัว
โรงพยาบาล

นอน
รพ.(วัน)

ความเห็นตาม
ใบรับรองแพทย

เมืองปูเจาสมิงพราย(15) จังหวัดสมุทรปราการ

00382451 1,000.001,150.00
ผลพิกุล
นายสําเนียง ลูกจางประจํา 30 พฤษภาคม 2561

เวลา 11.00 น.
สุนัขกัด -รพ.สงเสริมสุขภาพ

ตําบลบางดวน จ.
สมุทรปราการ

- ทําแผล และฉีดวัคซีน

ตําบลแหลมงอบ(5) จังหวัดตราด

00726022 1,000.003,216.70
หิรัญญาภรณวิชัย
น.ส.พรณัชชา นักวิชาการตรวจ

สอบภายใน
28 พฤษภาคม 2561
เวลา 19.00 น.

โดนน้ํามันรอนที่แขน
ขวา

-รพ.กรุงเทพ จ.ตราด - มีแผลพุพองบริเวณ บาและ
ไหลสวนบน

ตําบลทุงหวา(14) จังหวัดสตูล

00530653 5,000.00101,904.00
หยงสตาร
นายเอกสิน น.บห.งานชาง 19 เมษายน 2561

เวลา 10.10 น.
รถจักรยานยนตชนรถ
ยนต

153รพ.ตรัง จ.ตรัง 9 กระดูกขาขวาหัก กระดูก
สะบาเขาขวาแตก

ตําบลสีมามงคล(6) จังหวัดนครราชสีมา

00568714 5,000.006,000.00
ครุตรารักษ
นายวุฒินันท รองปลัดเทศบาล 16 เมษายน 2561

เวลา 18.00 น.
ตกหลังคา 77รพ.สิงหบุรี จ.สิงหบุรี 16 กระดูกสันหลังหัก ตองตาม

โลหะและใสเฝอกกระดูก
สันหลัง

12,000.00112,270.70รวมเปนเงินสงเคราะหท้ังสิ้น



ลําดับ ทะเบียน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
สมาชิกขอรับการสงเคราะหกรณีประสบอัคคีภัย

ประจําเดือน สิงหาคม 2561

เห็นควร
สงเคราะห

เปนเงิน
(บาท) สถานภาพทรัพยสิน

ที่เสียหายตําแหนง จํานวน
ผูอาศัยชื่อ - สกุล วันที่เกิดเหตุ บานเลขที่

ตําบลหวยยอด(5) จังหวัดตรัง

00238391 3,000.0016,000.00 เจาบานสีบาน4ผอ.กองคลังนางยินด ี สงแสง 26 มิถุนายน 2561
เวลา 02.45 น.

427/94 ต.หวยยอด อ.
หวยยอด จ.ตรัง

(2.2) คาเคร่ืองครัว เคร่ืองมือประกอบอาชีพปกต ิไดรับความเสียหาย สําหรับครอบครัวผูเสียหายไมเกิน 1,500.- บาท

รวมทั้งสิ้น 3,000.0016,000.00
ขอ 10 (1) ท่ีอยูอาศัย ท่ีไดรับความเสียหายจากภัยบางสวนหรือท้ังหลัง ไมเกิน 7,500.- บาท
ขอ 10 (2) กรณีทรัพยสินท่ีจําเปนแกการครองชีพไดแก

(2.1) คาเคร่ืองนุงหมสําหรับผูเสียหายและบุคคลในครอบครัว คนละ 500.- บาท แตรวมแลวไมเกิน 2,500.- บาท

(2.3) คาเคร่ืองนอน (ผาหม เส่ือ มุง) สําหรับผูเสียหายและบุคคลในครอบครัว ไมเกิน 1,500.- บาท



ลําดับ ชื่อ - สกุลทะเบียน ตําแหนง อายุ สาเหตุการถึงแกกรรม วันที่
ถึงแกกรรม

วันที่
เปนสมาชิก ผูรับเงินสงเคราะห จํานวนเงิน

สงเคราะห

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
สมาชิกขอรับการสงเคราะหกรณีถึงแกกรรม

ประจําเดือน สิงหาคม  2561

อายุการเปน
สมาชิก(ป)

เมืองชะอํา(10) จังหวัดเพชรบุรี

14 วัน

00975081 น.บห.งานสาธารณ
สุข

53 มะเร็งเม็ดเลือดขาว 15/07/2561 นายนนทกร  อินธิศร (บุตร) 20,000.00นางนงเยาว
อินธิศร

01/04/2558 3 ป
3 เดือน

ตําบลบานใหมไชยพจน(8) จังหวัดบุรีรัมย

26 วัน

00936192 นายชางโยธา 41 อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต
ชนรถยนต

27/07/2561 นางสมปอง  สลุบพล (ภรรยา)
ด.ญ.ปณฑารีย  สลุบพล (บุตร)
ด.ญ.ปญญาวีร  สลุบพล (บุตร)

30,000.00นายประพันธ
สลุบพล

01/07/2556 5 ป
0 เดือน

ตําบลปาแงะ(4) จังหวัดเชียงราย

1 วัน

00718423 จนท.ทะเบียน 62 มะเร็งตอมลูกหมากระยะสุด
ทาย

02/07/2561 นางกนกวรรณ  เขื่อนแกว (ภรรยา)
นางสุข  เขื่อนแกว (มารดา)

40,000.00นายนิพนธ
เขื่อนแกว

01/09/2549 11 ป
10 เดือน

ตําบลยางเน้ิง(4) จังหวัดเชียงใหม

14 วัน

00677824 ผอ.กองคลัง 59 เลือดออกในสมอง 17/07/2561 นางธนวรรณ  พ้ืนผา (ภรรยา)
นายคเณศ  พ้ืนผา (บุตร)
น.ส.วรวรรณ  พ้ืนผา (บุตร)

40,000.00นายดํารง
พ้ืนผา

03/12/2548 12 ป
7 เดือน

เงินรอจายคืน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

27 วัน

00384515 ภารโรง 59 ช็อคหมดสติ 03/07/2561 นางปรียานุช  ชูจิต (ภรรยา)
น.ส.ภัทรพร  ชูจิต (บุตร)

70,000.00นายพิชิต
ชูจิต

06/06/2541 20 ป
0 เดือน



ลําดับ ชื่อ - สกุลทะเบียน ตําแหนง อายุ สาเหตุการถึงแกกรรม วันที่
ถึงแกกรรม

วันที่
เปนสมาชิก ผูรับเงินสงเคราะห จํานวนเงิน

สงเคราะห

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
สมาชิกขอรับการสงเคราะหกรณีถึงแกกรรม

ประจําเดือน สิงหาคม  2561

อายุการเปน
สมาชิก(ป)

ตําบลบางจัก(17) จังหวัดอางทอง

2 วัน

00453076 พนง.ขับรถบรรทุกนํ้า 50 มะเร็งตับ 03/07/2561 นางศิริวรรณ  สวนดอกไม (ภรรยา)
นายเปรมศักดิ ์ สวนดอกไม (บุตร)
นายอําพล  สวนดอกไม (บุตร)

70,000.00นายอํานาจ
สวนดอกไม

01/08/2538 22 ป
11 เดือน

เงินรอจายคืน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

24 วัน

00233567 พนง.ขับรถยนต 58 มะเร็งลําไสระยะแพรกระจาย 29/06/2561 นางเรไร  เขียวเกิด (ภรรยา)
น.ส.ออยทิพย  เขียวเกิด (บุตร)
น.ส.พรทิพย  เขียวเกิด (บุตร)

100,000.00นายเทพ
เขียวเกิด

05/05/2530 31 ป
1 เดือน

เมืองหนองคาย(17) จังหวัดหนองคาย

1 วัน

00094098 เกษียนอายุราชการ 71 ระบบหัวใจและระบบไหล
เวียนโลหิตลมเหลว

02/07/2561 นางสาคร  สูตรสุคนธ (ภรรยา)
นายพิเชษฐ  สูตรสุคนธ (บุตร)
น.ส.นฤมล  สูตรสุคนธ (บุตร)

100,000.00นายไพฑูรย
สูตรสุคนธ

01/01/2522 39 ป
6 เดือน

ตําบลโกสุมพิสัย(11) จังหวัดมหาสารคาม

25 วัน

00024019 ขาราชการบํานาญ 77 ติดเช้ือในสมอง 01/06/2561 น.ส.จิรพร  แสนพาน (บุตร)
น.ส.สุพัตรา  แสนพาน (บุตร)

100,000.00นางเรียบ
แสนพาน

07/07/2516 44 ป
10 เดือน

รวมเปนเงินสงเคราะหทั้งสิ้น 570,000.00


