ใบลาออกจากสมาชิกกองทุนสวัสดิการโรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
เขียนที่ โรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. 2564
เรี ยน คณะกรรมการดําเนินการกองทุนสวัสดิการโรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
ข้าพเจ้า...................................................................สมาชิกกองทุนสวัสดิการโรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
สมาชิกเลขทะเบียนที่..............................ตําแหน่ ง........................................................โรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่..................ถนน............................ตําบล.............................อําเภอ....................................
จังหวัด........................................เบอร์โทรศัพท์.......................
ขอทําหนังสือลาออกจากการเป็ นสมาชิกกองทุนสวัสดิการโรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
เนื่องจาก
.................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าจะดําเนินการชําระหนี้สินภาระผูกพัน ซึ่งข้าพเจ้ามีอยูต่ ่อกองทุนสวัสดิการโรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
ให้เสร็จสิ้นก่อนลาออกจากกองทุนสวัสดิการโรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ ตามระเบียบซึ่งกองทุนฯ ได้กาํ หนด
ไว้
ลงชื่อ..................................................
(.................................................)
ผูข้ อลาออก

คํารับรองของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการโรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
เขียนที่ โรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. 2564
ข้าพเจ้า.......................................................................ตําแหน่ง..................................................................
สังกัด โรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
ขอรับรองว่าใบลาออกจากสมาชิกนี้เป็ นความจริ งทุกประการ และ
สมควรให้ลาออกจากการเป็ นสมาชิกของกองทุนสวัสดิการโรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญได้
ลงชื่อ..................................................
( นางวิภา ดาราเพ็ญ )
ประธานกองทุนสวัสดิการโรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
มติคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่...............ครั้งที่................/ ................... เมื่อวันที่.................เดือน.....................พ.ศ..................

บัญชีเงินกูท้ ี่

หนังสื อสั ญญากู้เงินกองทุนสวัสดิการเงินกู้ครูและลูกจ้ างประจําโรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
เขียนที่ โรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
วันที่ เดือน
พ.ศ. 2564
ข้าพเจ้า
สมาชิกกองทุนสวัสดิการเงินกูค้ รู และลูกจ้างประจํา
โรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ เลขทะเบียนที่
รับราชการหรื อทํางานในตําแหน่ ง
.สังกัด
โรงเรี ย นเศรษฐบุ ต รบํา เพ็ญ แขวงมี น บุ รี เขตมี น บุ รี กรุ ง เทพมหานคร ขอทํา หนัง สื อ เงิ น กู้ใ ห้ ไ ว้ต่ อ
คณะกรรมการกองทุน สวัสดิ การเงินกู้ครู และลู กจ้างประจําโรงเรี ยนเศรษฐบุต รบําเพ็ญ เพื่อ เป็ นหลัก ฐาน
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กเู้ งินจากสวัสดิการเงินกูไ้ ปเป็ นจํานวน
บาท (
)
และข้าพเจ้าได้รับเงินจํานวน ดังกล่าวไปถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ข้อ 2. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งเงินคืน ต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือน จํานวน งวด งวดละ
บาท
(
) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
ต่อปี
ข้อ 3. ในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ นที่สวัสดิการเงินกูจ้ ะเพิม่ อัตราดอกเบี้ย ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนสวัสดิการฯ
เพิม่ อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าที่กาํ หนดไว้ได้ ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้
 เจ้าหน้าที่การเงินหักเงินเดือนที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิได้รับจากหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัด
 ชําระเงินเป็ นการส่วนตัว ภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน แต่ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายอมรับข้อ ผูกพันตามสัญญาที่ให้ไ ว้ ถ้าข้าพเจ้าลาออกหรื อ ย้ายไปสังกัดโรงเรี ยนอื่ น
ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจัดการชําระหนี้ สินที่มีอยู่ให้เสร็ จสิ้ นก่อนรับหนังสื อส่ งตัว หรื อทําเรื่ อ ง
ขอรับบําเหน็จบํานาญ
หากข้าพเจ้าไม่ ดาํ เนิ น การชําระหนี้ สิ นดัง กล่ า ว ให้ผูค้ ้ าํ ประกัน ของข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้า หน้า ที่
ผูจ้ ่ายเงินเดือนหักเงินเดือนของผูค้ ้ าํ ประกัน เพือ่ ชําระหนี้สินของข้าพเจ้าไปจนกว่าจะหมดสิ้น
หนังสือสัญญานี้ทาํ ไว้ 2 ฉบับ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานพร้อมกับผูค้ ้ าํ ประกันแล้ว

ลงชื่อ
(

ผูค้ ้ าํ ประกัน
)
ลงชื่อ

กูใ้ หม่
หนี้คา้ งชําระ
คงเหลือรับ

บาท
บาท
บาท

ลงชื่อ
(

ผูก้ ู้
)

ลงชื่อ
(

พยาน
)

ประธานกองทุนสวัสดิการ ฯ
รับเงินเรียบร้ อยแล้ ว
ลงชื่อ
(

)

(นางจงดี จัน่ คํา)
ผูจ้ ดั การ

บัญชีเงินกูท้ ี่....................

แบบคําขอกู้เงินกองทุนพระยาสุ เรนทร์
เขียนที่ โรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
วันที่........เดือน.......................พ.ศ. 2564
ข้าพเจ้า
ตําแหน่ง............................................
สังกัด โรงเรี ย นเศรษฐบุตรบําเพ็ญ แขวงมี นบุ รี เขตมี นบุ รี กรุ งเทพมหานคร ขอทําหนังสื อ เงิน กู้ให้ไ ว้ต่ อ
คณะกรรมการกองทุนพระยาสุเรนทร์ โรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ เพือ่ เป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กูเ้ งินจากกองทุนพระยาสุ เรนทร์ เป็ นจํานวน 20,000 บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน )
และข้าพเจ้าได้รับเงินจํานวน ดังกล่าวไปถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ข้อ 2. ข้า พเจ้า สัญ ญาว่า จะส่ ง เงิ นคื น พร้ อ มดอกเบี้ ย ร้ อ ยละ 5 ต่ อ เดื อ น เป็ นงวดรายเดื อ น
จํานวน 10 งวด งวดละ 2,100 บาท ( สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน )
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินยอมให้
 เจ้าหน้าที่การเงินหักเงินเดือนที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิได้รับจากหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัด
 ชําระเงินเป็ นการส่วนตัว ภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายอมรับข้อ ผูกพันตามสัญญาที่ให้ไ ว้ ถ้าข้าพเจ้าลาออกหรื อ ย้ายไปสังกัดโรงเรี ยนอื่ น
ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจัดการชําระหนี้สินที่มีอยูใ่ ห้เสร็จสิ้นก่อนรับหนังสือส่งตัว หรื อทําเรื่ อง
ขอรับบําเหน็จบํานาญ
หากข้าพเจ้าไม่ดาํ เนินการชําระหนี้สินดังกล่าว ให้ผคู ้ ้ าํ ประกันของข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่
จ่ายเงินเดือนหักเงินเดือนของผูค้ ้ าํ ประกัน เพือ่ ชําระหนี้สินของข้าพเจ้าไปจนกว่าจะหมดสิ้น

ผู ้

หนังสือสัญญานี้ทาํ ไว้ 2 ฉบับ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานพร้อมกับผูค้ ้ าํ ประกันแล้ว
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

ผูค้ ้ าํ ประกัน
)

ลงชื่อ
(

)
)

ผูก้ ู้
พยาน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คําอนุมตั ิ



อนุมัติ



ไม่ อนุมัติ

ลงชื่ อ
(นางคนิวัลย์ ธีระวงศ์ ประเวศ)

รับเงินเรียบร้ อยแล้ ว
.
/ / /
.
ผูจ้ ดั การ

ใบขอถอนหุ้นสมาชิกกองทุนสวัสดิการโรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
เขียนที่ โรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. 2564
เรี ยน คณะกรรมการดําเนินการกองทุนสวัสดิการโรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
ข้าพเจ้า....................................................................สมาชิกกองทุนสวัสดิการโรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
สมาชิกเลขทะเบียนที่.............................ตําแหน่ง.........................................................โรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่..................ถนน.............................ตําบล.............................อําเภอ....................................
จังหวัด........................................เบอร์โทรศัพท์.......................
มีความประสงค์จะขอถอนหุน้ จากกองทุนสวัสดิการโรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
เนื่องจาก
...............................................................จํานวน............................บาท (...............................................................)
ข้าพเจ้า 1. มีทุนเรื อนหุน้ รวม ณ วันที่...................................จํานวนเงิน...........................................บาท
2. มีหนี้เงินกูค้ งเหลือ ณ วันที่...................................จํานวนเงิน............................................บาท
3. ข้าพเจ้าขอถอนหุน้ จํานวน....................................บาท (.........................................................)
4. มีทุนเรื อนหุน้ คงเหลือสุทธิ...................................บาท (.........................................................)
ลงชื่อ..................................................
(.................................................)
ผูข้ อถอนหุน้

คํารับรองของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการโรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
เขียนที่ โรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. 2564
ข้าพเจ้า.......................................................................ตําแหน่ง.................................................................
สังกัด โรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ ขอรับรองว่าใบถอนหุน้ นี้เป็ นความจริ งทุกประการ และสมควรให้ถอน
หุน้ จากกองทุนสวัสดิการโรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญได้
ลงชื่อ..................................................
( นางวิภา ดาราเพ็ญ )
ประธานกองทุนสวัสดิการโรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
มติคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่...............ครั้งที่............... /................... เมื่อวันที่.................เดือน.....................พ.ศ................

ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกกองทุนสวัสดิการโรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
เขียนที่ โรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
วันที่…...เดือน……..………พ.ศ. 2564
เรี ยน ประธานกองทุนสวัสดิการโรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
ข้าพเจ้า……………………….……………ตําแหน่ง……..………..กลุ่มสาระ………….……………..
โรงเรี ยน เศรษฐบุตรบําเพ็ญ ประสงค์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกกองทุนสวัสดิการโรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
โดยถือหุน้ ละ 100 บาท จํานวน...............หุน้ เป็ นเงิน.................บาท (..........................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะถือปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ
โรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ ที่กาํ หนดไว้ทุกประการ

ว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการ

ลงชื่อ…………………..…………… ผูส้ มัครสมาชิก
(..................................................)
สํ าหรับเจ้ าหน้ าที่ทะเบียน
 ได้รับใบสมัครของ....................................................................ไว้แล้ว
 เห็นควรให้รับสมัครเป็ นสมาชิกได้
(ลงชื่อ)………….……..………………เลขานุการ
(..................................................)
เสนอ ประธานกองทุนสวัสดิการโรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
 ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้ว
 เห็นควรให้รับสมัครเป็ นสมาชิกได้
(ลงชื่อ)………………….……………ผูจ้ ดั การกองทุนฯ
(นางจงดี จัน่ คํา)
ความเห็นประธานกองทุนสวัสดิการโรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
 อนุมตั ิ (หมายเลขสมาชิก………………)
 ไม่อนุมตั ิ
(ลงชื่อ)…………………………….…………..
(นางวิภา ดาราเพ็ญ)
ประธานกองทุนสวัสดิการโรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ

แบบคําเปลีย่ นแปลงการส่ งเงินค่ าหุ้นรายเดือน
เขียนที่ โรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
วันที่…...เดือน……..………พ.ศ. 2564
เรี ยน

ประธานกองทุนสวัสดิการโรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ

ข้าพเจ้า
กลุ่มสาระ
เงินได้รายเดือน
มีค่าหุน้ ทั้งหมด

ตําแหน่ง
โรงเรี ยน เศรษฐบุตรบําเพ็ญ
บาท ข้าพเจ้ามีหนี้สินเงินกู้ คงเหลือรวมทั้งสิ้น
บาท ปั จจุบนั ชําระค่าหุน้ เดือนละ

กรุ งเทพมหานคร
บาท
บาท

บัดนี้ขา้ พเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอ
 เพิม่

การชําระค่าหุน้ เป็ นเดือนละ

บาท

 ลด

การชําระค่าหุน้ เป็ นเดือนละ

บาท

 งด

การชําระค่าหุน้

ตั้งแต่เดือน

เป็ นต้นไป

จึงเรี ยนมาเพือ่ พิจารณาและดําเนินการตามความประสงค์
ลงชื่อ
(
เสนอ ประธานกองทุนสวัสดิการโรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
 ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้ว
 เห็นควรให้เปลียนแปลงค่าหุน้ รายเดือน
(ลงชื่อ)

ผูข้ อเปลี่ยนแปลงค่าหุน้
)

(นางจงดี จัน่ คํา)

ผูจ้ ดั การกองทุนฯ

ความเห็นประธานกองทุนสวัสดิการโรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
 อนุมตั ิ (หมายเลขสมาชิก
)
 ไม่อนุมตั ิ
(ลงชื่อ)…………………………….…………..
(นางวิภา ดาราเพ็ญ)
ประธานกองทุนสวัสดิการโรงเรี ยนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ

