ส.พ.ค. ๑/๑
เลขประจําตัว ชม.……...…………..
วันรับขึ ้นทะเบียน……………………
ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ ( สพค.จังหวัดเชียงใหม่)กรณีพเิ ศษ
เขียนที่……………………………………………………………….
วันที่…..……เดือน………………………….…….พ.ศ…………………………….
ข้ าพเจ้ า…………………………………………………….….ตําแหน่ง…………………..………………………………………
หน่วยงาน……………………………………………………….……….สังกัด…………………………………………………….………
อําเภอ……………………….…….จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณีย์….………………….โทรศัพท์…………..……….
เกิดวันที่………เดือน…………..………พ.ศ…………….อายุ……....ปี …....เดือน เชื ้อชาติ……..…สัญชาติ…….….ศาสนา…..….….
เลขประจําตัวประชาชน
ปั จจุบนั อยู่บ้านเลขทีั่……………หมูท่ ี่……...ตําบล/ แขวง………………...………..อําเภอ/ เขต……………………………….................
จังหวัด………………………………........…รหัสไปรษณีย์…………………..……………โทรศัพท์……………..………………….……..
ข้ าพเจ้ าได้ ทราบพ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕ ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ลว. ๒๗
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕ และข้ อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติมโดยตลอด
แล้ ว มีความประสงค์ขอสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่(ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่)
ประเภทสามัญ
ประเภทสมทบ โดยเป็ น  คูส่ มรส  บุตร  บิดา มารดา พี่
น้ อง
ปู่
ย่า
 ตา
ยาย
ลุง  ป้า
น้ า
อา
 ผู้อปุ การะ
ผู้อยู่ในอุปการะ
ของนาย/นาง/นางสาว…………..…………………..................................................ซึ่งเป็ นสมาชิก ส.พ.ค.ประเภท...............................
เลขประจําตัว สพค..............................สังกัด........................................อําเภอ.....................................จังหวัด...................................
โดยยอมรับปฏิบตั ติ าม ข้ อบังคับของสมาคมฯหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ทกุ ประการและข้ าพเจ้ าได้ ชําระเงินแล้ ว ดังนี ้
๑. ค่าสมัคร
๕๐ บาท
๒. ค่าบํารุงสมาคมประจําปี
๒๐ บาท
๓. เงินสงเคราะห์ลว่ งหน้ า
๙๐๐ บาท พร้ องหลักฐานประกอบอื่นๆมาพร้ อมใบสมัครนี ้แล้ ว
๔. และเงินค่าธรรมเนียมบริจาค
.......... บาท(...........................................................................)
หากข้ าพเจ้ าถึงแก่ความตายขอมอบให้ บคุ คลต่อไปนี ้เป็ นผู้รับเงินค่าสงเคราะห์ครอบครัวดังนี ้(กรณีระบุ )
๑. ....................................................................................เกี่ยวข้ องเป็ น.........................................................................
๒. ....................................................................................เกี่ยวข้ องเป็ น.........................................................................
(ลงชื่อ)...........................................................................ผู้สมัคร
ผู้รับรอง
(....................................................................)
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว......................................................................................มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนทุกประการ
(ลงชื่อ.................................................................ผู้รับรอง
(ลงชื่อ.................................................................ผู้รับรอง
(.............................................................)
(..............................................................)

-๒ความเห็นของเจ้ าหน้ าที่
- ได้ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้ ว เป็ นการถูกต้ อง
- เห็นควรนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่
เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
( ลงชื่อ)………………………………………………..เจ้ าหน้ าที่
(……………………………………………..)
วันที่.............เดือน.................................พ.ศ.......................
ความเห็นผู้จัดการ
ควรนําเข้ าที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินกิจการสมาคม ครัง้ ที่……..…........../…………….........................................
วันที่………….…..เดือน………………………………...พ.ศ……………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)………………………………………………..ผู้จดั การ

มติคณะกรรมการ

(……………………………………………..)
วันที่.............เดือน.................................พ.ศ.......................
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั เิ นื่องจาก………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
อนุมตั ริ ับเข้ าเป็ นสมาชิก ส.พ.ค.ตั ้งแต่วนั ที่…………………เดือน…………………..…………….พ.ศ……………….ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินกิจการสมาคมครัง้ ที่……..…../……………..วันที่…………เดือน………….……….พ.ศ………………
( ลงชื่อ)………………………………………………..
(................................................................)
ผู้จดั การสมาคม ปฏิบตั งิ านแทน
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่

-๓-

หมายเหตุ
๑. สมาชิกอาจระบุผ้ รู ับเงินค่าสงเคราะห์ครอบครัวในใบสมัครก็ได้ โดยให้ ระบุบคุ คลตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ๒๑แห่ง
๒.

๓.
๔.
๕.

ข้ อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่.ศ.๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิม่ เติมตามที่กําหนดไว้
หากสมาชิกไม่ระบุผ้ รู ับเงินค่าสงเคราะห์ครอบครัวตามข้ อ๑ผู้มีสทิ ธ์รับเงินได้ แก่บคุ คลที่กําหนดไว้ ในข้ อ๒๑แห่ง
ข้ อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติมโดยผู้อยู่ในลําดับ
ก่อนย่อมตัดสิทธ์ผ้ อู ยู่ลําดับหลัง
สมาชิกอาจยื่นคําร้ องขอเปลี่ยนแปลงการระบุบคุ คลผู้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวก็ได้ ทั ้งนีใ้ ห้ เป็ นไปตามประกาศของ
สมาคม
หากสมาชิก หรื อทายาทที่ระบุไว้ ตามข้ อ๓เปลี่ยนแปลง ชื่อ–สกุล ให้ สง่ หลักฐานแจ้ งการเปลี่ยนแปลงภายใน๑๕วัน
นับตั ้งแต่มีการเปลี่ยนแปลง
เอกสารประกอบใบสมัคร
๕.๑ ใบสมัคร
๕.๒ ใบรับรองแพทย์(ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ที่ออกให้ ไม่เกิน๑๕ วัน)
๕.๓ สํานาทะเบียนบ้ านสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรข้ าราชการของผู้สมัครและผู้ที่ถกู ระบุ
ให้ รับเงินค่าสงเคราะห์ครอบครัวทุกคน(กรณีระบุ )
๕.๔ สําเนา สช.๑๑ หรื อ สช.๑๙ หรื อสมุดประจําตัวครู(ครูสถานศึกษาเอกชน)
๕.๕ สําเนาทะเบียนสมรสสําเนาทะเบียนบ้ าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนกรณีสมัครประเภทสมทบ
(แล้ วแต่กรณี)

๕.๖ สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ ามี )
๖. ข้ อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิม่ เติม ข้ อ๒๑ มีดงั นี ้
ข้ อ๒๑ เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย สมาคมจะจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรื อเงินค่าจัดการศพ และหรื อเงิน
สงเคราะห์ครอบครัว ให้ แก่บคุ คลที่สมาชิกได้ ระบุไว้ ในใบสมัครสมาชิก ส.พ.ค. ซึ่งต้ องเป็ นบุคคลดังต่อไปนี ้
( ๑ ) สามี ภริยา บุตร และบิดา มารดา ของสมาชิก
( ๒ ) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของสมาชิก
( ๓ ) พี่น้องร่วมบิดา หรื อมารดาเดียวกัน ของสมาชิก
( ๔ ) ปู่ ย่า ตา ยาย ของสมาชิก
( ๕ ) ลุง ป้า น้ า อา ของสมาชิก
( ๖ ) ผู้อปุ การะเลี ้ยงดู หรื อผู้อยูในอุปการะเลี ้ยงดู ของสมาชิก
๗. ผู้รับรองเป็ นสมาชิกของสมาคมหรื อเป็ นกรรมการสมาคม จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
๘. ผู้สมัครตามข้ อบังคับข้ อ ๒๑(๖) ต้ องมีหนังสือรับรองจากกํานันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน หรื อผู้นําท้ องถิ่นแล้ วแต่กรณี
ตามแบบที่สมาคมกําหนด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

