แบบคําขอรับเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่
เขียนที่.............................................................
วันที่............เดือน.......................พ.ศ............................
เรื่ อง

ขอรับสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่

เรี ยน ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จํากัด
ด้วย ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................สมาชิกเลขที่....................
สังกัดหน่วยงาน................................................................ขอรับเงิ นสวัสดิการ ตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการ
รับขวัญทายาทใหม่ จํานวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่ งทายาทใหม่ของข้าพเจ้าได้คลอดเมื่อ
วันที่.......... เดือน ................พ.ศ................. ณ.โรงพยาบาล..........................................................................
พร้อมนี้ ได้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
1. สําเนาทะเบียนบ้านบุตรของสมาชิก
2. สําเนาทะเบียนสมรส (ใช้เฉพาะกรณี ที่คู่สมรสของสมาชิกเพศชายไม่ได้เป็ นสมาชิก
สหกรณ์)
3. สําเนาสู ติบตั ร
4. สําเนาบัตรประชาชนของสมาชิกผูข้ อรับเงินสวัสดิการ
ลงชื่อ...............................................สมาชิกผูข้ อรับสวัสดิการ
(.....................................................)
ลงชื่อ...............................................ผูจ้ ่ายเงิน
(................................................)
เจ้าหน้าที่การเงิน
ลงชื่อ...............................................ผูต้ รวจสอบ

ลงชื่อ...............................................ผูต้ รวจสอบ
(................................................)
รองผูจ้ ดั การ
ลงชื่อ...............................................ผูอ้ นุมตั ิ

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

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

หัวหน้าฝ่ ายการเงินและบัญชี

ผูจ้ ดั การ

คำขอรับเงินสวัสดิกำรสำหรับสมำชิกเกษียณอำยุ
วันที่

เขียนที่
เดือน

พ.ศ.

.
.

เรื่อง ขอรับเงินสวัสดิการสาหรับสมาชิกเกษี ยณอายุ
เรียน ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด
ด้ วยข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว)
.
สมาชิกเลขทะเบียนที่
สังกัดหน่วย
.
จังหวัดสมุทรปราการ เกษี ยณอายุ เมื่อวันที่
ระยะเวลาการเป็ นสมาชิก
เริ่มเป็นสมาชิกเมื่อวันที่
รวมเป็ นสมาชิก
ปี
เดือน
ข้ าพเจ้ าขอรับเงินสวัสดิการสาหรับสมาชิกเกษี ยณอายุ ตามสิทธิ์ที่พึงได้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จากัด จานวนเงิน
บาท (
)
โดยแนบหลักฐานประกอบการขอรับเงินสวัสดิการ ดังนี ้
1. สาเนาบัตรประจาตัวของสมาชิกผู้ขอรับเงินสวัสดิการ
2. สาเนาคาสัง่ เกษี ยณอายุ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
.
(

ผู้รับเงิน
)

.

ผู้จ่ายเงิน
)

(
ผู้จดั การ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด
.
(

ผู้อนุมตั ิ
)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด

มติที่ประชุม ครัง้ ที่

วันที่

.

คําขอรับเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
เขียนที่สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
วันที่
เดือน
พ.ศ.
....
เรื่อง ขอรับเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
เรียน ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด
ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)
สมาชิกเลขทะเบียนที่
จังหวัดสมุทรปราการ

.
.

สังกัดหนวย

ขาพเจาขอรับเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล ตามระเบียบสหกรณวาดวยการใชทุนสวัสดิการของสมาชิก
จํานวนเงิน
1,000.บาท ( หนึง่ พันบาทถวน.
)
สมาชิกสามารถยื่นคําขอรับเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลไดภายใน 1 ปนับจากวันที่สมาชิกมีสิทธิ์ หากพนกําหนด
ถือวาสละสิทธิ์ไมขอรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ โดยสมาชิกตองแนบหลักฐานประกอบการขอรับเงินสวัสดิการ ดังนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัวของสมาชิกผูขอรับเงินสวัสดิการ
2. สําเนาหลักฐานจากสถานพยาบาลที่แสดงวาสมาชิกเขารับการรักษาพยาบาลเปนคนไขใน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

.
(

สมาชิกผูรับเงิน
)

.
(

ผูจายเงิน .
)
(
เจาหนาที่การเงิน

.
(

ผูตรวจสอบ
)
รองผูจัดการ

ผูตรวจสอบ .
)
(
หัวหนาฝายการเงินและบัญชี

ผูอนุมัติ
)
ผูจัดการ

คำขอรับสวัสดิกำรช่ วยเหลือสมำชิกเจ็บป่ วยที่ไม่ สำมำรถช่ วยเหลือตนเองได้
**************************************
วันที่

เดือน

พ.ศ.

.

ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว)
ในฐานะคูส่ มรส ,
บุตร , ผู้ดแู ล (นาย/นาง/นางสาว)
ซึ่งเป็นสมาชิก
ประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด สมาชิกเลขทะเบียนที่
อายุ
ปี
ปัจจุบนั สมาชิกพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่
หมู่
ซอย
.
ถนน
ตาบล
อาเภอ
.
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
.
สมาชิกมีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจากสหกรณ์แห่งนี ้ เนื่องจากเจ็บป่ วยไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ ในกรณีดงั นี ้
( ) 1. ความพิการทางการมองเห็น
( ) 2. ความพิการทางการเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต
( ) 3. ความพิการทางด้ านจิตใจหรือพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากความบกพร่องทางจิตใจหรือสมอง
พร้ อมกันนี ้ข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ดแู ลสมาชิก ได้ แนบเอกสารมาประกอบการพิจารณาดังนี ้
1. สาเนาบัตรประจาตัวของสมาชิกผู้เจ็บป่ วย
2. สาเนาทะเบียนบ้ านของสมาชิกผู้เจ็บป่ วย
3. หนังสือรับรองความพิการจากแพทย์ในสถานพยาบาลของทางราชการ
4. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกผู้เจ็บป่ วย
(สมุดเงินฝำกเล่ มสีชมพู ซึ่งสมำชิกได้ รับจำกสหกรณ์ ในวันประชุมใหญ่ สำมัญ)
อนึ่ง ถ้ าสมาชิกเจ็บป่ วยกรณีใดกรณีหนึ่งข้ างต้นนี ้ถึงแก่ความตาย หรือได้ รับการฟื น้ ฟูจนมีสภาพเป็นปกติ
(ไม่พิการ) ข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ดแู ลสมาชิกผู้เจ็บป่ วยยินดีให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด ยกเลิกการ
ขอรับความช่วยเหลือนี ้
ข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ดแู ลสมาชิกผู้เจ็บป่ วย ได้ แนบสาเนาทะเบียนบ้ านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของข้ าพเจ้ ามาพร้ อมหนังสือฉบับนี ้
ลงชื่อ.
(

ผู้ยื่นคาขอ
)

คำขอรับทุนสวัสดิกำรสงเครำะห์ สมำชิกผู้ถึงแก่ กรรม
วันที่

เขียนที่
เดือน

พ.ศ.

.
.

เรื่อง ขอรับทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม
เรียน ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด
เนื่องด้ วย (นาย/นาง/นางสาว)
.
สมาชิกเลขทะเบียนที่
สังกัดหน่วย
.
จังหวัดสมุทรปราการ ได้ ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่
.
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว)
.ผู้มีสิทธิ์รับทุนสวัสดิการสงเคราะห์
สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม ในฐานะเกี่ยวข้ องเป็ น
.ของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมดังกล่าว
ระยะเวลาการเป็ นสมาชิก เริ่มเป็ นสมาชิกเมื่อวันที่
.
รวมเป็ นสมาชิก
ปี
เดือน ข้ าพเจ้ าขอรับทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม
ตามสิทธิ์ที่พึงได้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด จานวนเงิน
บาท
(
)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
.
(

ผู้รับเงิน
)

.
(

ผู้จ่ายเงิน
)
ผู้จดั การ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด

.
(

ผู้อนุมตั ิ
)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด

มติที่ประชุม ครัง้ ที่

วันที่

.

แบบคำขอรับทุนส่ งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิก
ทุนระดับ

.
*********************************

เขียนที่
วันที่

เดือน

.
พ.ศ.

.

เรี ยน ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จากัด
ข้ าพเจ้ า
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด เลขทะเบียนที่
.
โรงเรี ยน
สังกัด
โทรศัพท์
.
ขอยื่นคาขอรับทุนส่งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิกตามสิทธิ์ ทสี่ หกรณ์ฯ กาหนด จานวน 1 ราย ดังนี ้
1. บุตรของข้ าพเจ้ า ชือ่
เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
.
อยูบ่ ้ านเลขที่
หมูท่ ี่
ถนน/ซอย
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
ศึกษาอยูร่ ะดับชัน้
เลขประจาตัว
โรงเรี ยน/สถาบันการศึกษา
อาเภอ/เขต
จังหวัด
ตามใบรับรองการเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา
หรื อตามสาเนาใบเสร็ จรับเงินค่าลงทะเบียน หรือใบแสดงผลการเรี ยนในปี การศึกษาปั จจุบนั
2. ข้ าพเจ้ ามีบตุ รซึง่ กาลังศึกษาอยู่ รวม
คน ดังนี ้
2.1 ชื่อ
อายุ ปี โรงเรี ยน/สถาบัน
ชัน้
.
2.2 ชื่อ
อายุ ปี โรงเรี ยน/สถาบัน
ชัน้
.
2.3 ชื่อ
อายุ ปี โรงเรี ยน/สถาบัน
ชัน้
.
3. ข้ าพเจ้ ามีคสู่ มรส ชื่อ
เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด
เลขทะเบียนที่
.
4. ข้ าพเจ้ าได้ ยื่นหลักฐานปี การศึกษาปั จจุบนั ประกอบคาขอรับทุนมาด้ วยแล้ ว ดังนี ้
4.1 ใบรับรองการเป็ นนักเรี ยน หรื อใบแสดงผลการเรี ยน สาหรับระดับชันอนุ
้ บาล ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา
4.2 ใบรับรองการเป็ นนักศึกษา หรื อสาเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนของสถานศึกษาปั จจุบนั หรื อใบแสดงผลการเรียน
สาหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง และระดับปริ ญญาตรี
4.3 สาเนาทะเบียนบ้ านของบุตรสมาชิกผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา

ลงชือ่ .
(

สมาชิกผู้ขอรับทุน
)

แบบขอรับทุนสวัสดิการสาหรับสมาชิกที่ไม่ มีบุตรหรื อเป็ นโสด
สาคัญ สมาชิกที่ขอรั บทุนสวัสดิการนี้ มีสิทธิ์
ได้รับเงินสวัสดิการเพียงครั้งเดียว หากสมาชิก
เขียนที่
ได้ใช้สิทธิ์รับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ไปแล้ว
ไม่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

ส่งไม่เกินวันที่ 15 พฤศจิกายน
เลขที่รับ............................
วันที่................................

...................................................................................
วันที่...............เดือน...............................................พ.ศ...................
เรื่ อง ขอรับเงินสวัสดิการสาหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรื อเป็ นโสด
เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จากัด
ข้าพเจ้า........................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที.่ .........................
ตาแหน่ง.............................................วัน เดือน ปี เกิด..........................................อายุ................ปี
สังกัดหรื อโรงเรี ยน.....................................................มีภูมิลาเนาอยูท่ ี่บา้ นเลขที่...............หมู่ที่.......
ตาบล...........................................อาเภอ.................................................จังหวัดสมุทรปราการ
มีความประสงค์ขอรับเงินสวัสดิการสาหรับสมาชิกที่ไม่มบี ุตรหรื อเป็ นโสด ในกรณี
� เป็ นสมาชิกที่สมรสแล้ว แต่ไม่มีบุตร เป็ นจานวนเงิน 3,000 บาท
� เป็ นสมาชิกที่สมรสแล้ว คู่สมรสเป็ นสมาชิกเพียงฝ่ ายเดียว แต่ไม่มีบุตร เป็ นจานวนเงิน 2,000 บาท
� เป็ นสมาชิกผูเ้ ป็ นโสด เป็ นจานวนเงิน 2,000 บาท
ทั้งนี้ขา้ พเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบดังนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของตนเอง
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของคู่สมรส (กรณี สมรสแล้วไม่มีบุตร)
(3) สาเนาทะเบียนสมรส(กรณี สมรสแล้วไม่มีบุตร)
ขอแสดงความนับถือ

ความเห็นของกรรมการประจาหน่วย
.........................................................................
(ลงชื่อ)..........................กรรมการประจาหน่วย

(......................................................)
ผูข้ อรับเงินสวัสดิการ

เรี ยน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จากัด
ตามที่ นาย/นาง/นางสาว................................................ สมาชิกเลขทะเบียนที่...........................ได้แจ้งความประสงค์ขอรับเงิน
สวัสดิการฯ เจ้าหน้าที่ได้ทาการตรวจสอบหลักฐานถูกต้องเรี ยบร้อยแล้ว ตามระเบียบฯ เห็นสมควรนาเสนอขออนุมตั ิเพื่อจ่ายเงินสวัสดิการ
สาหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรื อเป็ นโสด เป็ นจานวนเงิน.............................บาท
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิจ่าย
(ลงชื่อ)...........................................
ผูจ้ ดั การ

คำขอรับทุนสวัสดิกำรประสบอุบัตเิ หตุแก่ สมำชิกผู้ถือบัตรATM Coop
วันที่

เขียนที่
เดือน

พ.ศ.

.
.

เรื่อง ขอรับทุนสวัสดิการประสบอุบตั ิเหตุแก่สมาชิกผู้ถือบัตรATM Coop
เรียน ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด
เนื่องด้ วย (นาย/นาง/นางสาว)
.
สมาชิกเลขทะเบียนที่
สังกัดหน่วย
.
จังหวัดสมุทรปราการ ได้ ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่
.
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว)
.ผู้มีสิทธิ์รับทุนสวัสดิการสวัสดิการ
ประสบอุบตั ิเหตุแก่สมาชิกผู้ถือบัตรATM Coop ในฐานะเกี่ยวข้ องเป็น
……..
ของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าขอรับทุนสวัสดิการประสบอุบตั ิเหตุแก่สมาชิกผู้ถือบัตรATM Coop ตามสิทธิ์ที่พึงได้ จากสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด จานวนเงิน
บาท
(
)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
.
(

ผู้รับเงิน
)

.
(

ผู้จ่ายเงิน
)
ผู้จดั การ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด

.
(

ผู้อนุมตั ิ
)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด

มติที่ประชุม ครัง้ ที่

วันที่

.

