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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 
เรื่อง  การให้สวัสดิการเงินทุนอาวุโส (90 ปี ชีวีมีสุข)  ประจำปี 2563 

******************** 
 อาศัยอำนาจ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ว่าด้วย สวัสดิการเงินทุนอาวุโส (90 ปี 
ชีวีมีสุข) พ.ศ. 2562  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ในคราวประชุม ครั้งที ่2/2563 วันที่ 
21 มกราคม 2563 เห็นชอบให้จัดสวัสดิการเงินทุนอาวุโส (90 ปี ชีวีมีสุข) ประจำปี 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนฯ 
 1.1  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด (สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิได้รับทุนๆ นี้) 
 1.2  ต้องเป็นผู้ที่มีมีอายุ 90 ปี และเกิดในปี พ.ศ. 2473  
 1.3  ต้องไม่เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ 
 1.4 ต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ 18 มกราคม 2563 
2. วัน เวลา และสถานที่ ขอรับทุนฯ 
  2.1  ให้สมาชิกที่มีรายช่ือตามประกาศนี้ยื่นคำร้องขอรับทุนฯ ตามแบบท่ีสหกรณ์ฯ กำหนด และ  
แนบเอกสารดังนี้ 

 2.1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 
 2.1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขอรับทุนฯ 
 2.1.3 สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ เพ่ือโอนเงินทุนนี้ 

 2.2  สมาชิกต้องยื่นคำร้อง ส่งให้สหกรณ์ฯ ตั้งแต่ วันที่ 22  มกราคม พ.ศ. 2563  ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 
2563  ในวันและเวลาทำการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 
    2.3  กำหนดวันจ่ายทุนฯ  ตั้งแต่วันที ่23 มกราคม  พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
3. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนฯ 
  3.1  สมาชิกท่ีมีรายชื่อตามประกาศนี้ จะได้รับเงินทุนอาวุโส (90 ปี ชีวี มีสุข) ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
นี้ ติดต่อกันจนถึงวันที่มีอายุครบ 90 ปี   โดยพิจารณาจ่ายทุนตามตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  3.1 มีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ นี้ ตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี  จ่ายให้ 30,000.- บาท 
  3.2 มีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ นี้ ตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี  จ่ายให้ 50,000.- บาท 
  3.3 มีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ นี้ ตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี  จ่ายให้ 70,000.- บาท 
  3.4 มีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ นี้ ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป  จา่ยให้ 100,000.- บาท 
 
 



 

4. หน้าที่ของสมาชิกผู้ที่ได้รับทุนฯ 
 สมาชิกผู้ที่ได้รับทุนตามโครงการนี้ มีหน้าที่นำรายได้ไปยื่นประเมินภาษีเงินได้ประจำปี ในปีที่ได้รับ
เงินทุนด้วย 
 
            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน. 

 
 

ประกาศ ณ วันที่  22 มกราคม  2563 
 
 
 

(นายสุระ  ทวีผล) 
กรรมการและเหรัญญิก ทำการแทนประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 



  
 
       
        
 

วันที่..................................................... 
 
เรื่อง ขอรับสวัสดิการเงินทุนอาวุโส (90 ปี ชีวีมีสุข) ประจำปี 2563 

เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์  จำกัด 
 
 ข้าพเจ้า.............................................................................................สมาชิกเลขทะเบียน........ ................. 
เกิดวันที่......................................เดือน..................................................... พ.ศ......................................................  
สังกัด/โรงเรียน....................................................................หน่วยงาน.................................. .....จังหวัดนครสวรรค์ 
เบอรโ์ทรศัพท์ติดต่อ............................................................................................................... ................................. 
 มีความประสงค์ ขอรับสวัสดิการเงินทุนอาวุโส (90 ปี ชีวีมีสุข) ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการ
เงินทุนอาวุโส (90 ปี ชีวีมีสุข) อายุการเป็นสมาชิก ณ วันที่ 18 มกราคม 2563    .................ปี ............. เดือน 
จำนวนเงินทุนฯ......................................... บาท 
 จึงขอส่งเอกสารดังต่อไปนี้ เพ่ือประกอบการพิจารณาขอรับเงินสวัสดิการ เงินทุนสร้างสุข ผู้สูงวัย
ดังต่อไปนี้ 
  (   ) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
  (   ) สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน 1 ฉบับ 
  (   ) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ เลขที่บัญชี................................................... 
   (สำเนาหน้าสมุดบัญชีท่ีมีชื่อ และเลขท่ีบัญชีให้ชัดเจน ชื่อบัญชีต้องเป็นของ
สมาชิกผู้ขอรับทุนเท่านั้น ห้ามเป็นบัญชีร่วม หรือฝากเพื่อบุคคลอ่ืน) 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
       ............................................................... 
 
      (................................................................) 
 
 
 

คำร้องขอรับสวัสดิการเงินทุนอาวุโส (90 ปี ชีวีมีสุข) ประจำปี 2563 

ลำดับที่......................... 



ล ำดับ ทะเบียน ช่ือ - นำมสกุล หน่วยงำน

1 822 นายยุทธพงษ์  จันทร์สงเคราะห์ บ านาญลาดยาว

2 5167 นายนิมัติ  ม่ิงเมือง บ านาญ ม.ราชภัฎ นว.

3 5999 นายจ าลอง  ผ่องวิลัย บ านาญท่าตะโก

4 6101 นางละเอียด  จันทรข า บ านาญชุมแสง

5 7181 นางรัตนา  พิทักษ์ทิม บ านาญเมือง นว.

6 7363 นายชัยวัฒน์  มาลัย บ านาญเมือง นว.

7 16366 นายจรุง  ดิษเจริญ บ านาญ (ศึกษา)
เป็นเงิน

รำยช่ือสมำชิกท่ีมีสิทธิได้รับเงินทุนอำวุโส (90 ปี ชีวี มีสุข) ประจ ำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันท่ี 18 มกราคม 2563 )


