ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพือ่ นครูจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพือ่ นครูจงั หวัดเชียงใหม่ เป็นกรณีพเิ ศษ
-----------------------------------------------------------ด้วยสมาคมฌาปนสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาท้องที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ให้แก้ไขข้อบังคับของสมาคม โดยให้ทายาทของสมาชิก
สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกประเภทสมทบได้
ดังนัน้
เพื่อเปิดโอกาสให้ทายาทของสมาชิกที่มอี ายุเกินตาม
ข้อบังคับสามารถสมัครเป็นสมาชิกประเภทสมทบได้ คณะกรรมการดาเนินกิจการสมาคมฯ ได้มีมติในคราวประชุม
ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560 กาหนดให้มีการเปิดรับสมัครสมาชิก ส.พ.ค. เป็นกรณีพิเศษ
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประเภท และคุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร
1.1 ประเภทสามัญ เป็น ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐผูร้ ับเงินบาเหน็จบานาญ ลูกจ้างที่สังกัดในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
ใน
หน่วยงานทางการศึกษา และหรือสถานศึกษาตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 4 วรรคแปด และวรรคเก้า แห่ง
พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และหรือหน่วยงานในลักษณะเดียวกัน ได้แก่
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ตา่ งๆ
ของจังหวัดเชียงใหม่
1.2 ประเภทสมทบ เป็น คู่สมรส บิดา มารดา บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย พี่น้องร่วมบิดา มารดา
เดียวกัน พี่นอ้ งร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา ของผูส้ มัครเข้าเป็นสมาชิกแล้ว
1.3 คุณสมบัติของผูส้ มัคร
1.3.1 ต้องมีอายุเกิน 45 ปีแต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
1.3.2 เป็นผู้มคี ุณสมบัติตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ 10 (2) – (6) ดังนี้
( 2 ) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
( 3 ) ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ในวันสมัคร
( 4 ) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
( 5 ) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคเรื้อรังจนรักษาไม่หาย
( 6 ) ต้องมีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ
1.4 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูก ให้พ้นจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 14 (4) คือ ขาดส่งเงินสงเคราะห์
และได้ รั บ หนั ง สื อ เตื อ นจากสมาคมแล้ว สามครั้ ง และทางสมาคมได้ น าเงิน สงเคราะห์ ล่ ว งหน้ า มาจ่ า ยเป็ น เงิ น
สงเคราะห์หมดแล้ว หรือสมาคมติดต่อหาหลักแหล่งที่อยู่ไม่ได้ และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้พ้นจาก
สมาชิกภาพ

-2การพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกจะสมบูรณ์ในวันที่คณะกรรมการดาเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ อนุมัตเิ ข้าเป็นสมาชิก
2. วัน เวลา รับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วนั ที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ในวันเวลาราชการ
3.

สถานทีร่ บั สมัคร
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ (ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่)
เลขที่ 122 ถนนวงแหวน ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300
โทรศัพท์ : 0 – 5322 – 0347
โทรสาร : 0 – 5321 – 1985
E-mail : spkcm01@hotmail.com

เว็บไซด์ : www.cmtca.or.th

4.

การสมัคร : ยื่นใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง

5.

ค่าสมัคร เงินสงเคราะห์ลว่ งหน้า และเงินค่าบริจาค

ผูส้ มัครต้องชาระเงิน

5.1 ค่าสมัคร

50.00 บาท

5.2 ค่าบารุงสมาคม

20.00 บาท

5.3 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

900.00 บาท

5.4 เงินค่าบริจาคให้สมาคมฯ
 ผูส้ มัครที่มีอายุระหว่าง 46 - 50 ปี

จานวน 2,000.00

บาท

 ผูส้ มัครที่มีอายุระหว่าง 51 - 55 ปี

จานวน 3,000.00

บาท

 ผูส้ มัครที่มีอายุระหว่าง 56 - 60 ปี

จานวน 4,000.00

บาท

 ผูส้ มัครที่มีอายุระหว่าง 61 - 65 ปี

จานวน 5,000.00

บาท

 ผูส้ มัครที่มีอายุระหว่าง 66 - 70 ปี

จานวน 6,000.00

บาท

( การนับอายุแต่ละช่วง ให้นบั อายุครบปีบริบูรณ์ )
6. เอกสารประกอบการสมัคร
6.1 ใบสมัคร
6.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
6.3 สาเนาทะเบียนบ้าน

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

-36.4 ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐ
จานวน 1 ฉบับ
6.5 สาเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมาชิกสมทบ)
จานวน 1 ฉบับ
6.6 สาเนาสมุดประจาตัว หรือหนังสือแต่งตัง้ ของโรงเรียน หรือหนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน
(กรณีครูโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนพระปริยัตธิ รรมฯ)
จานวน 1 ฉบับ
6.7 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ ของผู้ที่เป็นสมาชิก
(กรณีผสู้ มัครสมาชิกประเภทสมทบ เป็น บิดา มารดา บุตร พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า
น้า อา ของสมาชิก)
จานวน 1 ฉบับ
6.8 เอกสารการเปลี่ยนชื่อ และชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
6.9 สาเนาหลักฐานของผู้มีสทิ ธิ์รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว (กรณีระบุ) ประกอบด้วย
6.9.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
6.9.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560

(นายณัฏฐกรณ์ ศรีสุรักษ์)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่

