ส.พ.ค. ๑
เลขประจำตัว ชม. ……...…………..
วันรับขึ้นทะเบียน……………………
ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อนครู จังหวัดเชียงใหม่ ( สพค. )
เขียนที…
่ …………………………………………………………….
วันที…
่ ..……เดือน………………………….…….พ.ศ…………………………….
ข้าพเจ้า…………………………………………………….….ตาแหน่ง…………………..……………………………………….
หน่วยงาน……………………………………………………….……….สังกัด…………………………………………………….………….
อาเภอ……………………….…….จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณีย…
์ .………………….โทรศัพท์…………..………….
เกิดวันที…
่ ………เดือน…………..………พ.ศ…………….อายุ……....ปี …....เดือน เชือ้ ชาติ……..…สัญชาติ…….….ศาสนา…..….….
เลขประจาตัวประชาชน
ปจั จุบนั อยู่บา้ นเลขที…
่ …………หมู่ท…
่ี …...ตาบล / แขวง………………...…….อาเภอ / เขต………………………………..................
จังหวัด………………………………........…รหัสไปรษณีย…
์ ………………..……………โทรศัพท์……………..………………….……..
ข้าพเจ้าได้ทราบ พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
ลว. ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๕ และข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิม่ เติม
โดยตลอดแล้ว มีความประสงค์ขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่ ( ส.พ.ค. )
ประเภทสามัญ
ประเภทสมทบ โดยเป็ น คู่สมรส
บุตร
บิดา
มารดา
พี่
น้อง
ปู่
ย่า
ตา
ยาย
ลุง
ป้า
น้า
อา
ของนาย/นาง/นางสาว…………..…………………..................................................ซึง่ เป็ นสมาชิก ส.พ.ค.ประเภท...........................
เลขประจาตัว สพค………..……...สังกัด..............................................อาเภอ......................................จังหวัด................................
โดยยอมรับปฏิบตั ติ าม ข้อบังคับของสมาคมฯ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ทีก่ าหนดไว้ทุกประการ และข้าพเจ้าได้ชาระเงิน
แล้ว ดังนี้
๑. ค่าสมัคร
๕๐ บาท
๒. เงินค่าบารุงสมาคมประจาปี

๒๐ บาท

๓. เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า
๙๐๐ บาท พร้อมหลักฐานประกอบอื่น ๆ มาพร้อมใบสมัครนี้แล้ว
หากข้าพเจ้าถึงแก่ความตายขอมอบให้บุคคลต่อไปนี้เป็ นผูร้ บั เงินค่าสงเคราะห์ครอบครัว ดังนี้ ( กรณีระบุ )
๑. ……………………………………………….……………เกีย่ วข้องเป็ น………………………….………………
๒. ……………………………………………….……………เกีย่ วข้องเป็ น………………………….………………
๓. ……………………………………………….……………เกีย่ วข้องเป็ น………………………….………………
( ลงชื่อ )………………………………………………..ผูส้ มัคร
(……………………………………………..)
ผู้รับรอง
ขอรับรองว่ำนำย/นำง/นำงสำว.....................................................................................................................มีคุณสมบัติครบถ้วน
(ลงชื่อ )………………………………สมำชิก/กรรมกำร
(…………………… ……….……)

(ลงชื่อ )……..…………………..….... สมำชิก / กรรมกำร
(…………………………………..…)

-๒ความเห็นของเจ้าหน้ าที่
- ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้ว เป็ นการถูกต้อง
- เห็นควรนาเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการดาเนินกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่
เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป

( ลงชื่อ )………………………………………………..เจ้าหน้าที่
(……………………………………………..)
วันที.่ ............เดือน.................................พ.ศ.......................
ความเห็นผูจ้ ดั การ
ควรนาเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการดาเนินกิจการสมาคมฯ ครัง้ ที…
่ …..…........../…………….........................................
วันที…
่ ……….…..เดือน………………………………...พ.ศ……………………………………………………………………………
( ลงชื่อ )………………………………………………..ผูจ้ ดั การ
(……………………………………………..)
วันที.่ ............เดือน.................................พ.ศ.......................
มติ คณะกรรมการ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
อนุมตั ริ บั เข้าเป็ นสมาชิก ส.พ.ค. ตัง้ แต่วนั ที…
่ ………………เดือน…………………..…………….พ.ศ……………….ตามมติ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดาเนินกิจการสมาคมฯ ครัง้ ที…
่ …..…../……………..วันที…
่ ………เดือน………….……….พ.ศ………………
( ลงชื่อ )………………………………………………..
(................................................................)
ผูจ้ ดั การสมาคมฯ ปฏิบตั งิ านแทน
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่
ตรวจสอบหลักฐานทีส่ ง่ มาพร้อมนี้
ใบรับรองแพทย์
สาเนาทะเบียนบ้าน(ผูส้ มัคร
สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ (ผูส้ มัคร)
สาเนาทะเบียนบ้าน(ผูถ้ ูกระบุ)
สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ (ผูถ้ ูกระบุ)
สาเนาทะเบียนสมรส
สาเนา สช.๑๑ หรือ สช.๑๙ หรือสมุดประจาตัวครู (ครูสถานศึกษาเอกชน )
สาเนาหลักฐานการเปลีย่ นชือ่ ชือ่ สกุล(ถ้ามี)

-๓-

หมายเหตุ
๑. สมาชิกอาจระบุผรู้ บั เงินค่าสงเคราะห์ครอบครัวในใบสมัครก็ได้ โดยให้ระบุบุคคลตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๒๑ แห่ง
ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิม่ เติม ตามทีก่ าหนดไว้
๒. หากสมาชิกไม่ระบุผรู้ บั เงินค่าสงเคราะห์ครอบครัวตามข้อ ๑ ผูม้ สี ทิ ธ์รบั เงินได้แก่บุคคลทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๒๑ แห่ง
ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจงั หวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิม่ เติม โดยผูอ้ ยู่ในลาดับ
ก่อนย่อมตัดสิทธิผู์ อ้ ยู่ลาดับหลัง
๓. สมาชิกอาจยื่นคาร้องขอเปลีย่ นแปลงการระบุบุคคลผูร้ บั เงินสงเคราะห์ครอบครัวก็ได้ ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตามประกาศของ
สมาคมฯ
๔. หากสมาชิก หรือทายาททีร่ ะบุไว้ตามข้อ ๓ เปลีย่ นแปลง ชื่อ – สกุล ให้สง่ หลักฐานแจ้งการเปลีย่ นแปลงภายใน ๑๕วัน
นับตัง้ แต่มกี ารเปลีย่ นแปลง
๕. เอกสารประกอบใบสมัคร
๕.๑ ใบสมัคร
๕.๒ ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ทีอ่ อกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน)
๕.๓ สานาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ ของผูส้ มัครและผูท้ ถ่ี ูกระบุ
ให้รบั เงินค่าสงเคราะห์ครอบครัวทุกคน ( กรณีระบุ )
๕.๔ สาเนา สช.๑๑ หรือ สช.๑๙ หรือสมุดประจาตัวครู (ครูสถานศึกษาเอกชน )
๕.๕ สาเนาทะเบียนสมรส สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน กรณีสมัครประเภทสมทบ
(แล้วแต่กรณี)
๕.๖ สาเนาหลักฐานการเปลีย่ นชื่อ - สกุล ( ถ้ามี )
๖. ข้อบังคับสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์เพื่อนครู จงั หวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๑ มีดงั นี้
ข้อ ๒๑ เมื่อสมำชิกผูใ้ ดถึงแก่ควำมตำย สมำคมจะจ่ำยเงินค่ำจัดกำรศพ หรื อเงินค่ำจัดกำรศพ และหรื อเงิน
สงเครำะห์ครอบครัว ให้แก่บุคคลที่สมำชิกได้ระบุไว้ในใบสมัครสมำชิก ส.พ.ค. ซึ่งต้องเป็ นบุคคลดังต่อไปนี้
( ๑ ) สำมี ภริ ยำ บุตร และบิดำ มำรดำ ของสมำชิก
( ๒ ) พี่นอ้ งร่ วมบิดำ มำรดำเดียวกัน ของสมำชิก
( ๓ ) พี่นอ้ งร่ วมบิดำ หรื อมำรดำเดียวกัน ของสมำชิก
( ๔ ) ปู่ ย่ำ ตำ ยำย ของสมำชิก
( ๕ ) ลุง ป้ ำ น้ำ อำ ของสมำชิก

( ๖ ) ผูอ้ ุปกำระเลี้ยงดู หรื อผูอ้ ยูใ่ นอุปกำระเลี้ยงดู ของสมำชิก
๗. ผูร้ ับรองเป็ นสมำชิกของสมำคม หรื อเป็ นกรรมกำรสมำคมฯ จำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ ๑ คน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

