
 

 

ประกาศ 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จํากัด 

เรือง  การเปิดรับสมาชิกกรณีพิเศษ โอกาส สฌ.น. ครบรอบ  ปี 

 

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหข์องสมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนครสวรรค ์จาํกัด  กาํหนดใหเ้ปิด 

รบัสมคัรสมาชิกสามญัและวิสามญั เป็นกรณีพิเศษ ตามมติทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการครงัที  /   

เมือวนัที   มิถุนายน    โดยมีเงือนไขดงัน ี

 

วัตถุประสงค์ 

 .เพือเป็นการเฉลิมฉลองเนืองในโอกาสครบ  ปี  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหข์องสมาชกิ 

สหกรณอ์อมทรพัยค์รูนครสวรรค ์จาํกดั 

 2.เพือสงเคราะหซ์ึงกนัและกนั ในการจดัการศพ ตามขอ้บงัคบั 

 .เพือสรา้งความมนัคงทางสงัคมใหก้บัสมาชิก 

1. คุณสมบตัิผู้สมัคร 

ขอ้ .  สมาชิกสามญั 

            ( ) ตอ้งบรรลนุิติภาวะแลว้ และมีอายุไม่เกิน  ปีบริบรูณใ์นวันรับสมัคร 

            ( ) ตอ้งเป็นสมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนครสวรรค ์จาํกดั หรือ เป็นคู่สมรส หรือเป็นบุตรของ

สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนครสวรรค ์จาํกัด   หรือ 

            ( ) เป็นคู่สมรสหรือเป็นบตุรของสมาชิกสามญัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหข์องสมาชิก 

สหกรณอ์อมทรพัยค์รูนครสวรรค ์จาํกดั หรือ 

            ( ) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ 

            ( ) ตอ้งมีสขุภาพสมบูรณใ์นวนัสมคัร 

         ( ) ไม่เป็นโรคติดต่อรา้ยแรง หรือเป็นโรคเรือรงัจนรกัษาไม่หาย 

            ( ) ตอ้งมีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบติัตามขอ้บงัคบั 

ขอ้ .  สมาชิกวิสามญั 

  (1) ตอ้งบรรลนุิติภาวะแลว้ และมีอายุไม่เกิน  ปีบริบรูณใ์นวันรับสมัคร  



  (2) ตอ้งเป็นบิดา มารดา ของสมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนครสวรรค ์จาํกดั ทีเป็นสมาชกิ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหข์องสมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนครสวรรคจ์าํกดั  หรือสมาชกิสมทบของสหกรณ์

ออมทรพัยค์รูนครสวรรค ์จาํกดั  หรือ 

   (3) เป็นคู่สมรส หรือ บุตร หรือ บิดา มารดา  หรือ  พีนอ้งร่วมบิดา มารดาเดียวกนั  หรือ   

พีนอ้งร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกนั  ของสมาชกิสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหข์องสมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยค์รู

นครสวรรค ์จาํกดั 

  (4) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ ตอ้งมีสขุภาพสมบูรณใ์นวนัสมคัร 

  (5) ไม่เป็นโรคติดต่อรา้ยแรง หรือเป็นโรคเรือรงัจนรกัษาไม่หาย 

  (6) ตอ้งมีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบติัตามขอ้บงัคบั 

2. เอกสารและหลกัฐานการสมัคร 

2.1  ใบสมคัรตามแบบทีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหข์องสมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนครสวรรค ์จาํกดั   

กาํหนด 

2.2  ใบรบัรองแพทยแ์ผนปัจจบุนัชนัหนึงจากสถานพยาบาลของรฐัตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล 

2.3  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตัวเจา้หนา้ทีของรฐั  1  ฉบบั 

2.4  สาํเนาทะเบียนบา้นของผูส้มคัร   1  ฉบบั 

2.5  สาํเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบบั (กรณีผูส้มคัร หรือผูร้บัเงนิสงเคราะห ์เป็นคู่สมรสของสมาชกิ) 

2.6  ใบเปลียนชือ – สกุล (ถา้มี) 

2.7  เอกสารแสดงความสมัพนัธก์บัผูร้บัเงินสงเคราะห ์เชน่ สาํเนาทะเบยีนสมรส, สาํเนาทะเบียนบา้น, 

หนังสือรบัรองกรณีผูร้บัเงนิสงเคราะหเ์ป็นผูอ้ปุการะ หรือผูอ้ยู่ในอปุการะ ฯลฯ 

3. วัน เวลา และสถานทีรับสมัคร 

3.1  รบัสมคัรตงัแต่ วันที   สิงหาคม   จนถึง  ธันวาคม   เวน้วนัหยุด 

            3.2  ยืนใบสมัครตามแบบของสมาคมฯ พรอ้มเอกสารหลกัฐานต่างๆ ดว้ยตนเอง ไดท้ีสาํนกังานสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหข์องสมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนครสวรรค ์จาํกดั โดยมีสมาชิกของสมาคมฯ   ไม่นอ้ยกว่า 

2 คน หรือกรรมการของสมาคมฯ รบัรองคณุสมบตั ิ

4. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 

ผูส้มคัรตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการสมคัรดงัน ี

สมาชิกสามญั 

- ค่าสมคัร   50    บาท 

- ค่าบาํรุง   40    บาท 

- เงินสงเคราะหล่์วงหนา้             500   บาท 

- เงินบริจาคดว้ยความสมคัรใจ   ............................. 



สมาชิกวิสามญั 

- ค่าสมคัร   50   บาท 

- ค่าบาํรุง   40   บาท 

- เงินสงเคราะหล่์วงหนา้          1,200   บาท 

- เงินบริจาคดว้ยความสมคัรใจ   ............................. 

  **เงินบรจิาคดว้ยความสมคัรใจใหใ้ชเ้กณฑด์งัต่อไปนี   

สมาชิกประเภทสามญั 

ตงัแต่   ปี –  ปี เงินบรจิาคดว้ยความสมคัรใจ        บาท 

  ปี –  ปี เงินบรจิาคดว้ยความสมคัรใจ     ,    บาท 

 ปี –  ปี เงินบรจิาคดว้ยความสมคัรใจ     ,    บาท 

 ปี –  ปี เงินบรจิาคดว้ยความสมคัรใจ     ,    บาท 

 ปี –  ปี เงินบรจิาคดว้ยความสมคัรใจ     ,    บาท 

 ปี –  ปี เงินบรจิาคดว้ยความสมคัรใจ     ,    บาท 

สมาชิกประเภทวิสามญั 

ตงัแต่   ปี –  ปี เงินบรจิาคดว้ยความสมคัรใจ     ,    บาท 

 ปี –  ปี เงินบรจิาคดว้ยความสมคัรใจ     ,    บาท 

 ปี –  ปี เงินบรจิาคดว้ยความสมคัรใจ     ,    บาท 
 

5. สมาชิกภาพของผู้สมัคร   

สมาชิกภาพของผูส้มคัรเป็นสมาชกิจะสมบูรณเ์ริมตงัแต่วนัถดัจากวนัทีคณะกรรมการของสมาคมฯ              

ไดม้ีมติใหเ้ขา้เป็นสมาชิก ดงันี  

  

สมัครระหว่างวันที นําเข้าพิจารณา 

3 ส.ค  - 31 ส.ค  เขา้พิจารณาการประชุมคณะกรรมการดาํเนนิการเดือนตุลาคม  

1 ก.ย  -  ก.ย  เขา้พิจารณาการประชุมคณะกรรมการดาํเนนิการเดือนพฤศจิกายน  

1 ต.ค  – 30 ต.ค  เขา้พิจารณาการประชุมคณะกรรมการดาํเนนิการเดือนธันวาคม 2563 

2 พ.ย  – 30 พ.ย  เขา้พิจารณาการประชุมคณะกรรมการดาํเนนิการเดือนมกราคม 2564 

1 ธ.ค  – 25 ธ.ค  เขา้พิจารณาการประชุมคณะกรรมการดาํเนนิการเดือนกมุภาพนัธ ์2564 

 

 



6. อืน ๆ 

สาํหรบัสมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนครสวรรค ์จาํกดั ทีเป็นสมาชิกวิสามญัของสมาคมฯ อยู่แลว้  

จะตอ้งลาออกจากสมาชิกวิสามญั พรอ้มทงัชาํระเงินสงเคราะหท์ีคา้งชาํระอยู่ (ถา้มี)   จึงจะมีสิทธิ สมัครเขา้เป็น

สมาชิกสามญัได ้ 

 

จึงประกาศใหท้ราบโดยทวักนั 

 

 

                       ประกาศ ณ วนัที    มิถุนายน  

 

 

 

 

 

 

นายสมเกียรติ  เถลิงศร ี

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์

ของสมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนครสวรรค ์จาํกดั 

 


