
ลําดับ ทะเบียน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
สมาชิกขอรับการสงเคราะหกรณีประสบอุบัติเหตุ

ประจําเดือน มีนาคม  2561

เห็นควร
สงเคราะห

จํานวนเงิน
คารักษา

ชื่อ - สกุล ตําแหนง สาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุ

วันท่ีเกิดเหตุ เห็นควร
หยุดพัก(วัน)

รักษาตัว
โรงพยาบาล

นอน
รพ.(วัน)

ความเห็นตาม
ใบรับรองแพทย

ตําบลแหลมงอบ(5) จังหวัดตราด

00847001 950.00950.00
พูลทอง
นางกิ่งแกว จนท.ธุรการ 22 กุมภาพันธ 2561

เวลา 09.36 น.
หกลม 2รพ.แหลมงอบ จ.ตราด - เอ็นเทาซายอักเสบ

นครภูเก็ต(11) จังหวัดภูเก็ต

00363762 1,000.007,460.00
เครือแกว
นายสุวิทย พนง.ขับรถยนต 16 กุมภาพันธ 2561

เวลา 15.00 น.
รถจักรยานยนตลม 3รพ.กรุงเทพ จ.ภูเก็ต - แผลถลอกที ่แขนและเขา

ขางซาย เจ็บหนาอกและนิ้ว
โปงมือขวา

ตําบลแมเมาะ(13) จังหวัดลําปาง

00837973 1,000.002,080.00
ศรีใจ
นางรัตนา น.บห.งานคลัง 28 มกราคม 2561

เวลา 17.00 น.
ประตูรถหนีบนิ้วหัวแม
มือซาย

-รพ.เขลางคนคร-ราม 
จ.ลําปาง

- บวมชํ้าและมีเลือดค่ังที่นิ้ว
หัวแมมือซาย

สอ.พนักงานเทศบาล จํากัด(18) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

00093774 2,000.008,778.00
เชยมาลัย
นางวิชญาดา จนท.สหกรณ 4 มีนาคม 2561

เวลา 17.41 น.
เหล็กทิ่มฝาเทา 14รพ.บี.แครเมดิคอ

ลเซ็นเตอร กรุงเทพ
มหานคร

- แผลฉีกขาดที่ฝาเทา

เมืองบางกรวย (7) จังหวัดนนทบุรี

00341805 5,000.006,512.00
บุญเรือง
น.ส.ปาณิสรา ลูกจางประจํา 28 พฤศจิกายน 2560

เวลา 21.30 น.
ตกเกาอ้ี 63รพ.ศิริราช กรุงเทพ

มหานคร
- กระดูกขอมือหักทั้งสองขาง

9,950.0025,780.00รวมเปนเงินสงเคราะหท้ังสิ้น



ลําดับ ทะเบียน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
สมาชิกขอรับการสงเคราะหกรณีประสบอุทกภัย

ประจําเดือน มีนาคม 2561

เห็นควร
สงเคราะห

เปนเงิน
(บาท) สถานภาพทรัพยสิน

ที่เสียหายตําแหนง จํานวน
ผูอาศัยชื่อ - สกุล วันที่เกิดเหตุ บานเลขที่

ตําบลพรหมโลก(7) จังหวัดนครศรีธรรมราช

00495931 2,500.002,000.00 เจาบานเคร่ืองครัว 2,0001พนง.ขับรถยนตดับ
เพลิง

นายพิงพรรณ  บุญเจริญ 29 พฤศจิกายน 2560
เวลา 18.00 น.

25/2 ม.4 ต.อินคีรี อ.พรหม
คีรี จ.นครศรีธรรมราช

00731512 2,500.004,000.00 เจาบานเคร่ืองนุงหม 1,500
เคร่ืองครัว 1,000 เคร่ือง

นอน 1,500

7จพง.การเงินและ
บัญชี

น.ส.จารึก  ชางกลาง 29 พฤศจิกายน 2560
เวลา 23.30 น.

13/4 ม.1 ต.นาเรียง อ.
พรหมคีรี จ.นครศรี

ธรรมราช (บานบิดา)
00676803 2,500.003,000.00 เจาบานเคร่ืองครัว 3,0001น.วช.สุขาภิบาลน.ส.จิตรา  กะลาสี 29 พฤศจิกายน 2560

เวลา 18.00 น.
198 ม.10 ต.ชางซาย อ.

พระพรหม จ.นครศรี
ธรรมราช

00731484 2,500.004,500.00 เจาบานเคร่ืองครัว 1,500 เคร่ือง
นอน 3,000

5นิติกรนายครรชนะ  ทัลวัลลิ์ 29 พฤศจิกายน 2560
เวลา 9.30 น.

178/4 ม.1 ต.พรหมโลก อ.
พรหมคีรี จ.นครศรี

ธรรมราช
00897645 1,500.003,500.00 ผูอาศัยเคร่ืองนุงหม และ เคร่ือง

ครัว 3,500
4จพง.ธุรการนางพัชรีย  แสนวิจิตร 29 พฤศจิกายน 2560

เวลา 18.00 น.
93/1 ม.4 ต.บานเกาะ อ.

พรหมคีรี จ.นครศรี
ธรรมราช

เมืองปากพูน(7) จังหวัดนครศรีธรรมราช

00957686 2,500.002,000.00 เจาบานตัวบาน 2,0003น.วช.การเงินและ
บัญชี

น.ส.สลิตา  มณีรัตน 6 ธันวาคม 2560
เวลา 21.00 น.

469/3 ม.1 ต.ปากพูน อ.
เมือง จ.นครศรีธรรมราช

(บานมารดา)
01009257 2,500.0012,000.00 เจาบานตัวบาน 5,000 เคร่ือง

นอน 7,000
7จพง.จัดเก็บรายไดนางสิริพร  คงแกว 6 ธันวาคม 2560

เวลา 04.00 น.
128 ม.6 ต.นาสาร อ.พระ
พรหม จ.นครศรีธรรมราช



ลําดับ ทะเบียน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
สมาชิกขอรับการสงเคราะหกรณีประสบอุทกภัย

ประจําเดือน มีนาคม 2561

เห็นควร
สงเคราะห

เปนเงิน
(บาท) สถานภาพทรัพยสิน

ที่เสียหายตําแหนง จํานวน
ผูอาศัยชื่อ - สกุล วันที่เกิดเหตุ บานเลขที่

ตําบลหลักชาง(7) จังหวัดนครศรีธรรมราช

00964968 2,500.0020,650.00 เจาบานเคร่ืองนุงหม 4,000
เคร่ืองครัว 11,650
เคร่ืองนอน 5,000

3น.วช.ศึกษานางจิตทิพย  พาหุบุตร 3 ธันวาคม 2560
เวลา 19.00 น.

5/3 ม.10 ต.หลักชาง กิ่ง
อําเภอชางกลาง จ.นครศรี
ธรรมราช (บานคูสมรส)

ตําบลระโนด(14) จังหวัดสงขลา

00639849 2,500.009,000.00 เจาบานเคร่ืองนอน 9,0001ผอ.กองสาธารณสุขนางพรเพ็ญ  แสงแกว 30 พฤศจิกายน 2560
เวลา 11.00 น.

150/18 ม.6 ต.ระโนด อ.ระ
โนด จ.สงขลา

004349410 2,500.001,000.00 เจาบานเคร่ืองนุงหม 1,0002หน.ฝายพัฒนาราย
ได

น.ส.สมจิตร  จิตเนียม 29 พฤศจิกายน 2560
เวลา 01.00 น.

301/3 ต.ระโนด อ.ระโนด
จ.สงขลา

ตําบลบอตร(ุ14) จังหวัดสงขลา

009420611 2,500.005,100.00 เจาบานตัวบาน 5,1006ครูนางบุหลัน  เปลี่ยนศิลปชัย 1 ธันวาคม 2560
เวลา 07.00 น.

13/1 ม.1 ต.ระวะ อ.ระโนด
จ.สงขลา

- คาเคร่ืองครัว เคร่ืองมือประกอบอาชีพปกต ิไดรับความเสียหาย สําหรับครอบครัวผูเสียหายไมเกิน 1,500.- บาท

รวมทั้งสิ้น 26,500.0066,750.00
ขอ 10 (1) ท่ีอยูอาศัย ท่ีไดรับความเสียหายจากภัยบางสวนหรือท้ังหลัง ไมเกิน 7,500.- บาท
ขอ 10 (2) กรณีทรัพยสินท่ีจําเปนแกการครองชีพไดแก

- คาเคร่ืองนุงหมสําหรับผูเสียหายและบุคคลในครอบครัว คนละ 500.- บาท แตรวมแลวไมเกิน 2,500.- บาท

- 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 มีนาคม  2561

อายุการเปน
สมาชิก(ป)

ตําบลทรายมูล(11) จังหวัดยโสธร

2 วัน

01008451 จนท.จัดเก็บรายได 55 หัวใจหยุดเตนฉับพลัน 03/03/2561 นางวันเพ็ญ  มวงเพชร (ภรรยา)
น.ส.เกื้อกูล  มวงเพชร (บุตร)
นายอาทร  มวงเพชร (บุตร)

20,000.00นายอดินันต
มวงเพชร

01/12/2559 1 ป
3 เดือน

ตําบลทองผาภูมิ(1) จังหวัดกาญจนบุรี

6 วัน

00900172 จพง.ปองกัน ฯ 37 สมองสวนหนาฉีกขาด 07/03/2559 นางณิชยฌาภา  ศรีมุล (ภรรยา)
ด.ญ.อชิรญา  ศรีมุล (บุตร)

20,000.00นายดิเรก
ศรีมุล

01/03/2555 4 ป
0 เดือน

ตําบลทายาง(10) จังหวัดเพชรบุรี

30 วัน

00676323 จพง.ทะเบียน 50 มะเร็งเตานม 06/02/2561 นางพรอม  กลิ่นเพย (มารดา)
น.ส.ศรัณยา  เหมพิทักษ (หลาน)

40,000.00น.ส.กชพรรณ
รัตนไตรมาศ

07/11/2548 12 ป
2 เดือน

ตําบลคําใหญ(1) จังหวัดกาฬสินธุ

6 วัน

00536974 ลูกจางประจํา 46 ภาวะแทรกซอนจากโรคตับ
แข็ง

14/01/2561 นายชัชพงษ  แกวเกต ุ(บุตร)
นางพรเพชร  แกวเกต ุ(ภรรยา)

50,000.00นายไชยปาน
แกวเกตุ

08/11/2544 16 ป
2 เดือน

ตําบลมัญจาคีร(ี2) จังหวัดขอนแกน

22 วัน

00400065 พนง.ขับรถยนต 59 สมองบาดเจ็บประวัติตกจาก
ท่ีสูง

25/01/2561 นางพิกุล  หลมเหลา (ภรรยา)
น.ส.ธิติมา  หลมเหลา (บุตร)
นายฉัตรชัย  หลมเหลา (บุตร)

50,000.00นายวิชิต
หลมเหลา

03/09/2542 18 ป
4 เดือน



ลําดับ ชื่อ - สกุลทะเบียน ตําแหนง อายุ สาเหตุการถึงแกกรรม วันที่
ถึงแกกรรม

วันที่
เปนสมาชิก ผูรับเงินสงเคราะห จํานวนเงิน

สงเคราะห

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
สมาชิกขอรับการสงเคราะหกรณีถึงแกกรรม

ประจําเดือน มีนาคม  2561

อายุการเปน
สมาชิก(ป)

ตําบลดอนยายหอม(5) จังหวัดนครปฐม

0 วัน

00484036 พนง.ดับเพลิง 52 หลอดเลือดแดงใหญบริเวณ
หัวใจปริฉีกและแตก

01/02/2561 นางลําใย  ขาวชม (มารดา) 50,000.00นายใชยัน
ขาวชม

01/09/2541 19 ป
5 เดือน

เงินรอจายคืน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

22 วัน

00339427 ลูกจางประจํา 60 ลําไสฉีกขาดอยางมากจาก
บาดแผลถูกระเบิด

02/03/2561 นางบุบผา  ออนละมอม (ภรรยา) 70,000.00นายสมชาย
ออนละมอม

08/08/2537 23 ป
6 เดือน

ตําบลวังมวง(15) จังหวัดสระบุรี

13 วัน

00406608 พนง.สูบนํ้า 57 ปอดติดเช้ือ 14/02/2561 นายพรอมพงษ  เพ็งมณ ี(บุตร)
น.ส.อมรพรรณ  เพ็งมณ ี(บุตร)

100,000.00นายปรีชา
เพ็งมณี

01/01/2531 30 ป
1 เดือน

รวมเปนเงินสงเคราะหทั้งสิ้น 400,000.00


