


 

สมุดบันทึกเวลา 

ธนาคารเวลา สําหรับการสรางครอบครัวไทย 

 

สมุดบัญชีธนาคารเวลาเลขที ่…………………………………………………………………………………………………… (0000/หมูที/่2563) 

(…..)  โดย อาสาสมัครครอบครัว ช่ือ …………………………………………………………………………………………………………………….. 

หมู …………..….  ตําบล ………………..................  อําเภอ ………………………………...  จังหวัด …………………………………………..

โทรศัพท .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(…..)  โดย สมาชิกสภาเด็ก และเยาวชน ช่ือ …………………………………………………………………………………………………….…..หมู 

…………..….  ตําบล ………………..................  อําเภอ ………………………………...  จังหวัด …………………………………………..

โทรศัพท .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

สมุดบันทึกเวลา ธนาคารเวลา สําหรบัการสรางครอบครัวไทย 

ขอมูลทั่วไปของสมาชิกธนาคารเวลา 

อาชีพ ……………………………………………………………….……. การศึกษา ………………………………………………………………………… 

(….)  ไมมีโรคประจําตัว       (….)  มีโรคประจําตัวคือ …………………………………………………………… 

ความถนัด…………………………………………………………………………………………………………………….….…………………………………. 

ความสนใจ…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หนา 5 **หนาน้ีทําภาพ(จัดในshopมาแทรก) 

รหัสกิจกรรม 6 ประเภท 

1. งานอํานวยความสะดวก เชน พาไปธุระ พาไปหาหมอ พาไปออกกําลังกาย 

2. งานนันทนาการ เชน กิจกรรมดนตรี กีฬา สิ่งประดิษฐ ศลิปะ 

3. งานบานงานครัว เชน ทําความสะอาดบาน ทําอาหาร ขนม ซักผา รีดผา 

4. งานสงเสริมการเรียนรู เชน อานหนังสือ แนะนําการใชสมารทโฟน สอนภาษาอังกฤษ  

5. งานซอมบํารุง เชน ซอมบํารุงอุปกรณตางๆ  

6. งานสนับสนุนครอบครัวอบอุน 

7. งานสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชน 



 

ว/ด/ป เวลา 
รหัสสมาชิก
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ลายมือชื่อ 

ผูรับรอง 
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จรรยาบรรณของสมาชิกธนาคารเวลา : ออมเวลาปนสขุ 

1. หนวยท่ีใชในการแลกเปลี่ยนของธนาคารเวลาคือ “เวลา” เวลาของแตละคนมีคาเทากัน 

2. จิตอาสาของธนาคารเวลาตองยอมรับ และลงนามปฏิบัติตามกฎ กติกา และขั้นตอนท่ีระบุในคูมือนี้ 

3. ธนาคารเวลาไมจาํกัดการฝากเวลาของสมาชิก การถอนเวลาใหเปนไปตามเงื่อนไขท่ีธนาคารเวลาจัดให 

4. สมาชิกจะตองเคารพความเปนสวนตัวของผูอ่ืน และรักษาความลับของผูใหบริการ และผูรับบริการ 

5. สมาชิกจะตองเคารพความแตกตางของบุคคล ไมกดดันใหผูอ่ืนยอมรับในความเชื่อ ศาสนา และแนวทางการเมืองท่ีอาจแตกตางกัน 

6. หามนําเพ่ือน ครอบครัว ไปบานหรือสถานท่ีของผูรับบริการ หากไมไดรับอนุญาตลวงหนา 

7. ธนาคารเวลาไมอนุญาตใหรับเงิน สิ่งของ สิ่งของบริจาคทุกประเภท จากผูรับบริการ 

8. ธนาคารเวลาหวังวาทานจะปฏิบติัตอผูอ่ืนดวยการใหเกียรติและเคารพซ่ึงกันและกัน 

9. หามการกระทําซ่ึงเปนการคุกคามทาง วาจา รางกาย และอารมณตอผูอ่ืน ไมวาในกรณีใดๆ 

10. หากสมาชิกไมมีความสุขในการทํางานธนาคารเวลา สามารถแจงธนาคารเวลาได 

11. การฝาฝนกฎ ขั้นตอน และแนวทางในคูมือนี้ จะทําใหทานถูกพิจารณาตัดสิทธิจากการเปนสมาชิก 

12. การลงนามในเอกสารนี้ ถือวาทานไดยอมรับกฎเกณฑ ขอตกลงของธนาคารเวลา 

ลงชื่อ………………………………………สมาชิก 

(……………………………………………………) 

…………/……………/…………… 

ลงชื่อ……………………………………………พยาน 

(………………………………………………………) 

……………/………………/………... 

ลงชื่อ……………………………………………พยาน 

(………………………………………………………) 

……………/………………/………... 




