สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กำแพงเพชร จำกัด

Kamphaengphet teacher saving and credit cooperative limited
251 ถนนเทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000 โทร. 0-5571-1115 , 0-5571-4191
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่............เดือน........................พ.ศ...........................
เรื่ อง ขอรับเงินสวัสดิการจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาแพงเพชร จากัด
เรี ยน ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาแพงเพชร จากัด
ด้วยข้าพเจ้า(นาย,นาง,นางสาว).............................................................................สมาชิกเลขที่........................
โรงเรี ยน/หน่วยงาน.............................................อาเภอ..............................จังหวัดกาแพงเพชร โทรศัพท์....................................
มีความประสงค์ขอรับเงินสวัสดิการ  ลาออกโอนย้ายต่างจังหวัด  เกษียณอายุราชการ  ลาออกจากราชการ
 ครองโสดอายุครบ 60 ปี
 มงคลสมรส
 มีทายาทใหม่  ผูส้ ูงอายุ………..…….ปี
พร้อมหนังสื อนี้ได้แนบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินสวัสดิการ ดังนี้
 สาเนาบัตรสมาชิกสหกรณ์
1 ฉบับ  สาเนาคาสัง่ โอนย้ายต่างจังหวัด
1 ฉบับ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
1 ฉบับ  สาเนาคาสัง่ ลาออกจากราชการ/งานประจา 1 ฉบับ
 สาเนาทะเบียนสมรส
1 ฉบับ  สาเนาคาสัง่ เกษียณอายุ
1 ฉบับ
 สาเนาสูจิบตั ร
1 ฉบับ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ

ผูข้ อรับเงิน
(..........................................................)

เสนอผู้จดั กำร
ได้ตรวจสอบหลักฐานของ (นาย,นาง,นางสาว)....................................................สมาชิกเลขที่........................
ได้เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาแพงเพชร จากัด นับเป็ นเวลา..............ปี ................เดือน จึงมีสิทธิ ได้รับเงินสวัสดิการ
ตามระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการให้สวัสดิการแก่สมาชิกกรณี
 ลาออกโอนย้ายต่างจังหวัด
 เกษียณอายุราชการ
 ลาออกจากราชการ
 ครองโสดอายุครบ 60 ปี
 มงคลสมรส
 มีทายาทใหม่
 ผูส้ ูงอายุ………..…….ปี
เป็ นจานวนเงิน...........................................บาท
จึงเสนอมาเพื่อทราบและพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
ลงชื่อ
เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจสอบ
(.................................................)

ลงชื่อ
หัวหน้าฝ่ าย
(นางสาวพลอยพิมุกต์ น่วมอินทร์)

ความเห็นรองผูจ้ ดั การ (ควบคุมในฝ่ าย)
……………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ
รองผูจ้ ดั การ
(นำงพิศมัย ชินวัชร์ ชยังกูร)
ควำมคิดเห็นและคำสั่ ง
ทรำบ
อนุมตั ิ
ลงชื่อ
ผู้จดั กำร
( นำงมลชลีณำ กิตติขจร )

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กำแพงเพชร จำกัด

Kamphaengphet teacher saving and credit cooperative limited
251 ถนนเทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000 โทร. 0-5571-1115 , 0-5571-4191
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

เรื่ อง ขอรับเงินสวัสดิการแก่สมาชิกกรณี ถึงแก่กรรม
เรี ยน ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาแพงเพชร จากัด
ด้วยตามที่(นาย,นาง,นางสาว)..........................................................................................ซึ่งเป็ นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาแพงเพชร จากัด เลขที่ ...........................โรงเรี ยน/หน่วยงาน......................................................
อาเภอ........................................จังหวัดกาแพงเพชร ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่..........เดือน.............................พ.ศ...............
ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)....................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน......................................................บ้านเลขที่...............หมู่................ถนน....................................
ตาบล................................อาเภอ........................................จังหวัด................................โทรศัพท์......................................
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ึงแก่กรรม โดยเป็ น.............................มีความประสงค์ขอรับเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิก กรณี ถึงแก่กรรม
พร้อมหนังสื อนี้ขา้ พเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบการรับเงิน ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวผูถ้ ึงแก่กรรม 1 ฉบับ  สาเนาบัตรประจาตัวผูข้ อรับเงิน 1 ฉบับ
 สาเนาทะเบียนบ้านผูถ้ ึงแก่กรรม 1 ฉบับ  สาเนาทะเบียนบ้านผูข้ อรับเงิน 1 ฉบับ
 สาเนาใบมรณะบัตร
1 ฉบับ  สาเนาทะเบียนสมรส ล
1 ฉบับ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
ผูข้ อรับเงิน
(.................................................................)
เสนอผู้จัดกำร
ได้ตรวจสอบหลักฐานของ (นาย,นาง,นางสาว).....................................................................................
ได้เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาแพงเพชร จากัด เลขที่...........................นับเป็ นเวลา.................ปี ...............เดือน
จึงมีสิทธิ ได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบ ว่าด้วยการให้สวัสดิการแก่สมาชิกกรณี ถึงแก่กรรม
เป็ นจานวนเงิน............................บาท และได้นาเงินจานวนนี้ไป......................................................................................
จึงเสนอมาเพื่อทราบและพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
ลงชื่อ
เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจสอบ
(.............................................)

ลงชื่อ
หัวหน้าฝ่ าย
( นำยบำรุ งชัย ไพโรจน์ )

ความเห็นรองผูจ้ ดั การ (ควบคุมในฝ่ าย)
……………………………………………………………………………………………………………………….……………….

ลงชื่อ

รองผูจ้ ดั การ
( นำงอัจฉรำพร คำพุฒ

)

ความคิดเห็นและคาสั่ง
 ทราบ
 อนุมตั ิ
ลงชื่อ

ผู้จัดกำร

( นำงมลชลีณำ กิตติขจร )

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กำแพงเพชร จำกัด

Kamphaengphet teacher saving and credit cooperative limited
251 ถนนเทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000 โทร. 0-5571-1115 , 0-5571-4191 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

เรื่ อง ขอรับเงินทุนสาธารณะประโยชน์เกี่ยวกับการศพ
เรี ยน ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาแพงเพชร จากัด
ด้วยตามที่(นาย,นาง,นางสาว).............................................................................. ซึ่ งได้ถึงแก่กรรม
เมื่อวันที่.................. เดือน ........................................... พ.ศ. .........................
ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว).....................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน......................................................บ้านเลขที่...............หมู่................ถนน....................................
ตาบล................................อาเภอ........................................จังหวัด................................โทรศัพท์......................................
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ึงแก่กรรม โดยเป็ น........................................ ซึ่งเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาแพงเพชร จากัด
เลขที่.................. โรงเรี ยน/หน่วยงาน ............................................อาเภอ ...................................จังหวัดกาแพงเพชร
โทรศัพท์ ................................................................... มีความประสงค์ขอรับเงินสาธารณะประโยชน์เกี่ยวกับการศพ
 สมาชิก
 คู่สมรส
พร้อมหนังสื อนี้ขา้ พเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบการขอรับเงิน ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวผูถ้ ึงแก่กรรม 1 ฉบับ  สาเนาบัตรประจาตัวผูข้ อรับเงิน 1 ฉบับ
 สาเนาทะเบียนบ้านผูถ้ ึงแก่กรรม 1 ฉบับ  สาเนาทะเบียนบ้านผูข้ อรับเงิน 1 ฉบับ
 สาเนาใบมรณะบัตร
1 ฉบับ  สาเนาทะเบียนสมรส ล
1 ฉบับ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
ผูข้ อรับเงิน
(..........................................................)
เสนอผู้จัดกำร
ได้ตรวจสอบหลักฐานของ (นาย,นาง,นางสาว).....................................................................ได้เป็ น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาแพงเพชร จากัด เลขที่...................นับเป็ นเวลา.............ปี ............เดือน จึงมีสิทธิได้รับ
เงินสวัสดิการตามระเบียบด้วยการให้สวัสดิการแก่สมาชิกกรณี ถึงแก่กรรม เป็ นจานวนเงิน..............................บาท
จึงเสนอมาเพื่อทราบและพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
ลงชื่อ
เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจสอบ
(.............................................)

ลงชื่อ
หัวหน้าฝ่ าย
( นำยบำรุ งชัย ไพโรจน์ )

ความเห็นรองผูจ้ ดั การ (ควบคุมในฝ่ าย)
…………………………………………………………….………………………………………………………….
ลงชื่อ
รองผูจ้ ดั การ
( นำงอัจฉรำพร คำพุฒ )

ความคิดเห็นและคาสั่ง
 ทราบ
 อนุมตั ิ
ลงชื่อ

ผู้จัดกำร

( นำงมลชลีณำ กิตติขจร )

