
บันทึกข้อความ 
 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ ากัด  
วันที่..............เดือน.........................พ.ศ. ...............  
เรื่อง  ขอเข้าโครงการเพ่ือรับเงินกูโ้ครงการสหกรณ์ช่ืนใจ 1 พ.ศ. 2563 

 เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี    จ ากัด 

   ข้าพเจ้า................................................................................. อายุ............ปี เลขทะเบียน.................. 
สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน.......................................................................อ าเภอ..................................จังหวัดนนทบุรี 
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เป็นเวลา.....................ปี มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ จ านวน.............................................บาท         
ใช้สิทธิมาแล้ว................ครั้ง  เป็นเงินจ านวน..........................บาท  ขอใช้สิทธิครั้งนี้เป็นเงิน.............................บาท   

ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามข้อตกลงของโครงการสหกรณ์ชื่นใจ 1 พ.ศ. 2563 ทุกประการพร้อมกันนี้ 
ได้แนบเอกสารประกอบคือ 

1.ส าเนาบัตรประชาชน   (ผู้เข้าโครงการ)  2 ใบ 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน   (ผู้เข้าโครงการ)  1 ใบ  
3.ส าเนาบัตรประชาชน  (ทายาท)   1 ใบ  
4.ส าเนาทะเบียนบ้าน   (ทายาท)   1 ใบ 

    
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย  
 

ขอแสดงความนับถือ  

 

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

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

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

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

1.ส าเนาบัตรประชาชน (ผู้เข้าโครงการ) 2 ใบ 

2.ส าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้เข้าโครงการ) 1 ใบ  

3.ส าเนาบัตรประชาชน  (ทายาท)           1 ใบ  

4.ส าเนาทะเบียนบ้าน  (ทายาท)           1 ใบ 
 

ค าร้อง 
โครงการสหกรณ์ชื่นใจ 1 พ.ศ. 2563 

 
วันท่ี................. เดือน ..............................พ.ศ. .................. 

 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................... สมาชิกเลขทะเบียน.................
สังกัดโรงเรียน/ส านักงาน....................................................................... อ าเภอ.................................. จังหวัดนนทบุรี  

ขอเข้าโครงการสหกรณช์ื่นใจ 1 พ.ศ. 2563 เพ่ือ  

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

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

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

 ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดของโครงการสหกรณ์ชื่นใจ 1 พ.ศ. 2563 แล้ว เข้าใจในวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ  ทุกประการ  

จึงเรียนเสนอคณะกรรมการโครงการฯ  เพื่อพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์  
ครูนนทบุรี  จ ากัด  ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก “โครงการสหกรณ์ชื่นใจ 1”  พ.ศ. 2563  ประกาศ  ณ  วันท่ี 29 
กันยายน 2563  

 
 

 
ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

 .............................................................  
 

(............................................................) 
      สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี   จ ากัด 

 
 
 
 

ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ ากัด 
รับเลขที่............................................................. 
วันที่.................................................................. 
เวลา...............................................................น. 
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  สัญญายืมเงินสวัสดิการ  
ตามโครงการสหกรณ์ชื่นใจ 1 พ.ศ. 2563 

 

ท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ ากัด 

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

สัญญานี้ท าขึ้นระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี ที่สมัครเข้าโครงการ สหกรณ์ชื่นใจ 1 พ.ศ. 2563 แล้ว 
และเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการดีแล้ว  จึงขอท าสัญญาไว้เป็นหลักฐาน 

  ข้าพเจ้า.............................................................. .................................................สมาชิกเลขทะเบียน................................. 
สมาชิกสหกรณ์ฝ่ายหนึ่งกับ ประธานกรรมการ และ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนของ สหกรณท์ัง้สองฝ่ายตกลงท าสัญญา    
ยืมเงินสวัสดิการของข้าพเจ้าอันพึงจะมีในวันข้างหน้าไว้กับสหกรณ์ฯ ตามโครงการสหกรณช์ื่นใจ 1 พ.ศ. 2563 และข้าพเจ้ามี   
อายุเกิน 60 ปีแล้ว ไม่เป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้ เว้นแต่ได้มีการช าระหนี้ที่ผิดนัดครบถ้วนแล้ว ในปีที่ผ่านมาได้ใช้สิทธิยืมเงินสวัสดิการฯ
มาแล้ว............ครั้ง เป็นเงินจ านวน ...................บาท จึงขอกู้เงินสวัสดิการครั้งนีจ้ านวน .....................บาท(.....................................)
และปฏิบัติตามหลักเกณฑท์ุกประการ พร้อมนี้ได้แจ้ง ผู้รับประโยชน์ของข้าพเจ้าทราบเงื่อนไขการจ่ายคืนเงินกับสหกรณ์ฯ เมื่อ
ได้รับเงินสวัสดิการแล้ว พร้อมช าระค่าด าเนินการตามทีส่หกรณ์ออมทรัพย์ครนูนทบุรี จ ากัด ก าหนด  

ลงชื่อ...................................................ผู้กู้  

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

ลงชื่อ..................................................ผู้ให้กู้  

(ประธานกรรมการ และ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ)  

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

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

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

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

เจ้าหน้าที่..................................................  
น าเสนอคณะกรรมการโครงการชื่นใจ 1 พ.ศ. 2563 
วันที่.........................................................  
แจ้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด  
วันที่......................................................... 
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ท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ ากัด 

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

 

เรื่อง  รับทราบโครงการสหกรณ์ชื่นใจ 1 พ.ศ. 2563 ในฐานะทายาทผู้รับโอนประโยชน์  

เรียน  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด  

ตามท่ี (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................ ได้กู้เงินสวัสดิการ 
ตามโครงการสหกรณ์ชื่นใจ 1 พ.ศ. 2563  กรณีสมาชิกอายุเกิน 60 ปี แล้วนั้น ข้าพเจ้าในฐานะทายาทโดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย หรือทายาทผู้รับโอนประโยชน์ รับทราบเงื่อนไขในการจ่ายคืนเงิน ว่าด้วยโครงการนี้แล้ว จึงลงลายมือ
ชื่อไว้ต่อหน้าพยาน  

 

ลงชื่อ....................................................ทายาทผู้รับโอนประโยชน์ 

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

 

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

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

 

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

   (...................................................) 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 

ใบส าคัญจ่ายเงิน 
 

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

ข้าพเจ้า.............................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี......................... 
ต าแหน่งหรือต าบลท่ีอยู่...........................................................................................................................................  

ได้รบัเงินจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนนทบุรี จ ากัด ดังรายการต่อไปนี้  
 
เป็นค่า  เงินกู้สหกรณ์ชื่นใจโครงการ  1 พ.ศ. 2563 
        

 
รวมเงิน 

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

 
 

................................................................. ผูรั้บเงิน 
 

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

บาท สตางค ์
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    เป็น        ไม่เป็น   สมาชกิสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ครูนนทบุรีฯ 
    เป็น        ไม่เป็น   สมาชกิสมาคมฌาปนกจิครูไทยฯ 
    เป็น        ไม่เป็น   สมาชกิสมาคมฌาปนกจิชุมนมุฯ 
    กู้           ไมกู่้      เงินกู้โครงการ สกสค. พ.ศ. 2561 
 

 
 
 

กรุณากรอกข้อมูลในช่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 

  


