
บันทึกข้อความ 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จำกัด  
วันที่..............เดือน.........................พ.ศ. ...............  
เรื่อง  ขอเข้าโครงการเพ่ือรับเงินสวัสดิการ “โครงการสหกรณ์ช่ืนใจ 1” พ.ศ. 2563 

 เรียน ผู้จัดการสหกรณอ์อมทรัพยค์รูนนทบุรี    จ ากัด 

   ข้าพเจ้า................................................................................. อายุ............ปี เลขทะเบียน.................. 
สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน.......................................................................อำเภอ..................................จังหวัดนนทบุรี 
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เป็นเวลา.....................ปี มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน.............................................บาท         
ใช้สิทธิมาแล้ว................ครั้ง  เป็นเงินจำนวน..........................บาท  ขอใช้สิทธิครั้งนี้เป็นเงิน.............................บาท   

ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามข้อตกลงของโครงการสหกรณ์ชื่นใจ 1 พ.ศ. 2563 ทุกประการพร้อมกันนี ้
ได้แนบเอกสารประกอบคือ 

1.สำเนาบัตรประชาชน   (ผู้เข้าโครงการ)  2 ใบ 
2.สำเนาทะเบียนบ้าน   (ผู้เข้าโครงการ)  1 ใบ  
3.สำเนาบัตรประชาชน  (ทายาท)   1 ใบ  
4.สำเนาทะเบียนบ้าน   (ทายาท)   1 ใบ 

    
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย  
 

ขอแสดงความนับถือ  

ลงชื่อ...................................................สมาชิก        
    (.....................................................) 

 

       ลงชื่อ..................................................ทายาทผู้รับโอนประโยชน์  
           (......................................................)  
 
 

ลงชื่อ.................................................พยาน     
             (...................................................)  
 

 

ลงชื่อ................................................พยาน        
            (...................................................) 
 

ชื่นใจ 1- 1 

 



   เป็น     ไม่เป็น   สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูนนทบุรีฯ 
   เป็น     ไม่เป็น   สมาชิกสมาคมฌาปนกิจครูไทยฯ 
   เป็น     ไม่เป็น   สมาชิกสมาคมฌาปนกิจชุมนุมฯ 
   กู้        ไม่กู้      เงินกู้ ชพค.(เงินกู้ธนาคารออมสิน) 

 

 

เอกสารประกอบการเขา้โครงการสหกณณ์ชื่นใจ 1ฯ 
1.สำเนาบัตรประชาชน (ผู้เข้าโครงการ) 2 ใบ 

2.สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้เข้าโครงการ) 1 ใบ  

3.สำเนาบัตรประชาชน  (ทายาท)           1 ใบ  

4.สำเนาทะเบียนบ้าน  (ทายาท)           1 ใบ 

 

คำร้อง 
โครงการสหกรณ์ชื่นใจ 1 พ.ศ. 2563 

 
วันที่................. เดือน ..............................พ.ศ. .................. 

 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................... สมาชิกเลขทะเบียน.................

สังกัดโรงเรียน/สำนักงาน....................................................................... อำเภอ.................................. จังหวัดนนทบุรี  

ขอเข้าโครงการสหกรณ์ช่ืนใจ 1 พ.ศ. 2563 เพ่ือ  

1. .................................................................................  

2. .................................................................................  

3. ................................................................................. 

 ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดของ “โครงการสหกรณ์ชื่นใจ 1” พ.ศ. 2563 แล้ว และเข้าใจในวัตถุประสงค์
ของโครงการสหกรณ์ชื่นใจ 1” พ.ศ. 2563  ทุกประการ  

จึงเรียนเสนอคณะกรรมการ “โครงการสหกรณ์ชื่นใจ 1” พ.ศ. 2563  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ว่าด้วย สวัสดิการสมาชิก “โครงการสหกรณ์ช่ืนใจ 1”           
พ.ศ. 2563  ประกาศ  ณ  วันที่ 29 กันยายน 2563  

 
ขอแสดงความนับถือ 

กรุณากรอกข้อมูลในช่องทุกช่อง 
   .............................................................  
 

(............................................................) 
             สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี   จำกัด 

 

ส านักงานสหกรณอ์อมทรัพยค์รูนนทบุรี  จ ากัด 

รับเลขที่............................................................. 
วันที่.................................................................. 
เวลา...............................................................น. 

ชื่นใจ 1-2 

 

  

  

  

  



 
 

     

สัญญายืมเงินสวัสดิการ 
ตามโครงการสหกรณ์ชื่นใจ 1 พ.ศ. 2563 

ที่ สหกรณอ์อมทรัพยค์รูนนทบุรี  จ ากัด 

วนัท่ี............เดือน............................พ.ศ. ..................  

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกท่ีมีอายุเกินกว่า 60 ปีบริบูรณ์ ท่ีสมัครเข้าโครงการสหกรณ์ช่ืนใจ 1 พ.ศ. 2563 

แล้ว และได้เข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการสหกรณ์ช่ืนใจ 1 พ.ศ. 2563 ดีแล้ว  จึงขอทำสัญญาไว้เป็นหลักฐาน ดังนี้ 

  ข้าพเจ้า...............................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียน................................. 

สมาชิกสหกรณ์ฝ่ายหนึ่งกับ ประธานกรรมการ และ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนของ สหกรณ์ท้ังสองฝ่ายตกลงทำสัญญา    

ยืมเงินสวัสดิการฯของข้าพเจ้าอันพึงจะมีในวันข้างหน้าไว้กับสหกรณ์ฯ ตามโครงการสหกรณ์ช่ืนใจ 1 พ.ศ. 2563 และข้าพเจ้ามี   

อายุเกินกว่า 60 ปีบริบูรณ์แล้ว ไม่เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ เว้นแต่ได้มีการชำระหนี้ท่ีผิดนัดครบถ้วนแล้ว ในปีท่ีผ่านมาได้ใช้สิทธิยืมเงิน

สวัสดิการฯมาแล้ว........ครั้ง เป็นเงินจำนวน ...............บาท จึงขอยืมเงินสวัสดิการครั้งนี้จำนวน ................บาท(.............................)

และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทุกประการ พร้อมนี้ได้แจ้งทายาทผู้รับโอนประโยชน์ของข้าพเจ้าเพื่อทราบเงื่อนไขการจ่ายคืนเงินกับ

สหกรณ์ฯ เมื่อได้รับเงินสวัสดิการฯแล้ว พร้อมชำระค่าดำเนินการตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด กำหนด  

ลงชื่อ...................................................ผู้กู้ 
(......................................................) 

 

ลงชื่อ..................................................ผู้ให้กู้ 
(ประธานกรรมการ และ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ) 

 

ลงชื่อ.................................................พยาน 
(.......................................................) 

 

ลงชื่อ................................................พยาน 
(......................................................) 

 

เจ้าหน้าท่ี..................................................  
นำเสนอคณะกรรมการโครงการสหกรณช่ื์นใจ 1 พ.ศ. 2563 
วันท่ี.........................................................  
แจ้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด  
วันท่ี......................................................... 

 

ชื่นใจ 1-3 

 



     
 

 

 

 

ที่ สหกรณอ์อมทรัพยค์รูนนทบุรี  จ ากัด 

วนัท่ี............เดือน............................พ.ศ. ..................  

 

เรื่อง  รับทราบสวัสดิการสมาชิก “โครงการสหกรณ์ชื่นใจ 1” พ.ศ. 2563 ในฐานะทายาทผู้รับโอนประโยชน์  

เรียน  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด  

ตามที่ (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................ ได้ยืมเงินสวัสดิการ 

ตามโครงการสหกรณ์ชื่นใจ 1 พ.ศ. 2563  กรณสีมาชิกอายุเกินกว่า 60 ปบีริบูรณ์ แล้วนั้น ข้าพเจ้าในฐานะทายาท

ที่สมาชิกได้ทำหนังสือแสดงเจตนาผู้รับโอนประโยชน์ไว้ที่สหกรณ์ฯ ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในการจ่ายคืนเงินตาม

ระเบียบฯ ว่าด้วย สวัสดิการสมาชิก“โครงการสหกรณ์ชื่นใจ 1” พ.ศ. 2563 นี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน  

 

ลงชื่อ....................................................ทายาทผู้รับโอนประโยชน ์

      (......................................................)  

 

ลงชื่อ...................................................พยาน 

   (.....................................................)  

 

ลงชื่อ..................................................พยาน 

   (...................................................) 

 

 

ชื่นใจ 1-4 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด 

     ใบสำคัญจ่ายเงิน 
 

วันที่..........................................................  
 

ข้าพเจ้า.............................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที.่........................ 
ตำแหน่งหรือตำบลที่อยู่...........................................................................................................................................  

ได้รบัเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ดังรายการต่อไปนี้  
 
เป็นค่า  เงินสวัสดิการสมาชิก “โครงการสหกรณ์ชื่นใจ 1” พ.ศ. 2563 

       
 

     จำนวนเงิน (ตัวเลข) 
 
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (..................................................................................)        
 

 

................................................................. ผู้รับเงิน 
 

(...............................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท สตางค์ 
  
  
  

ชื่นใจ 1-5 

 


