ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ครู ประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 30/2562
เรื่ อง ขยายเวลาการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ครู ประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ กรณีพเิ ศษ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
.............................................
ตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครู ประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครู ประถมศึกษาจังหวัดเชี ยงใหม่ กรณี พิเศษ ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562
และครบกาหนดการรับสมัครสมาชิก ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ไปแล้วนั้น
มติคณะกรรมการดาเนิ น การ คราวประชุม ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 28 สิ งหาคม พ.ศ. 2562 มีมติ
เห็นชอบให้ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครู ประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ กรณี พิเศษฯ
ตั้งแต่วนั ที่ 2 กันยายน ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ
1.2 ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริ ตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ
หรื อเป็ นบุคคลล้มละลาย
1.3 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
1.4 อายุต้ งั แต่ 46 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี บริ บูรณ์
1.5 เป็ นข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรื อน พนั กงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ข้าราชการบานาญ ลูกจ้างประจา หรื อครู โรงเรี ยนเอกชน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.6 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจา ในหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่
1.7 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ จากัด
1.8 เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครู ประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
1.9 หรื อเป็ นคู่สมรส, บุตร, บิดา, มารดา โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคล ตามข้อ 1.5 - 1.8

-22. ค่ าสมัคร เงินบารุ งสมาคม เงินสงเคราะห์ ล่วงหน้ า และเงิน บริจาคเพื่อการสงเคราะห์ ให้ สมาคม
ผู้สมัครต้ องชาระเงิน ดังนี้
2.1 ค่าสมัคร
50.00 บาท
2.2 ค่าบารุ งสมาคม
20.00 บาท
2.3 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
500.00 บาท
2.4 เงินบริ จาคเพื่อการสงเคราะห์ให้สมาคม ดังนี้
อายุ 46 – 50 ปี
3,000 บาท
อายุ 51 – 55 ปี
4,000 บาท
อายุ 56 – 60 ปี
5,000 บาท
อายุ 61 – 65 ปี
6,000 บาท
***สาหรั บผู้สมัครที่อายุไม่ เกิน 45 ปี บริ บูรณ์ เมื่ อสมัครพร้ อม บิดา มารดา คู่สมรส ที่มีอายุเกิน
45 ปี บริบูรณ์ จะชาระเงินบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ ให้ สมาคม ครึ่งหนึ่งของเงินบริจาคเพื่อการสงเคราะห์
3. เอกสารประกอบการสมัคร
3.1 ใบสมัคร
3.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน 1 ฉบับ
3.3 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
3.4 ใบรั บ รองแพทย์แ ผนปั จ จุ บ ัน ชั้น หนึ่ ง จากสถานพยาบาลของรั ฐ ตามกฎหมายว่ า ด้ว ย
สถานพยาบาล จานวน 1 ฉบับ
3.5 ในกรณีที่ผสู ้ มัครเป็ นคู่สมรสต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส บิดา มารดา หรื อบุตร ต้องแนบ
สาเนาทะเบียนบ้านที่ระบุความสัมพันธ์ของผูส้ มัคร จานวน 1 ฉบับ
3.6 ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
3.7 สาเนาสมุดประจาตัว (เล่มสี ฟ้า กรณีครู โรงเรี ยนเอกชน) จานวน 1 ฉบับ
3.8 ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบีย นบ้านของผูร้ ั บผลประโยชน์ จานวน
1 ฉบับ
4. การสมัคร
4.1 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานและชาระเงินค่าสมัคร ค่าบารุ งสมาคม เงินสงเคราะห์
ล่ ว งหน้ า และเงิ น บริ จาคเพื่ อ การสงเคราะห์ ใ ห้ ส มาคม ณ ส านั ก งานสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์
ครู ประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 188/9, 188/10 หมู่ 7 ตาบลไชยสถาน อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
50140 โทรศัพท์ 053-106775, 097-9242576

-34.2 กาหนดยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วนั ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(ในวันเวลาทาการ)
4.3 คณะกรรมการดาเนินการสมาคมฯ พิจารณาคุณสมบัติและอนุมตั ิการเป็ นสมาชิก ดังนี้
พิจารณาคุณสมบัติและ
สมัครระหว่างวันที่
มีผลคุม้ ครอง
อนุมตั ิเป็ นสมาชิก
2 กันยายน – 20 กันยายน 2562
21 – 30 กันยายน 2562
1 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.
21 กันยายน – 20 ตุลาคม 2562
21 – 31 ตุลาคม 2562
1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.
21 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2562 21 – 30 พฤศจิกายน 2562
1 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.
21 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2562 21 – 31 ธันวาคม 2562
1 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.
21 ธันวาคม – 30 ธันวาคม 2562
21 – 31 มกราคม 2563
1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.
4.4 คณะกรรมการดาเนินการสมาคมฯ มีอานาจเด็ดขาด ในการพิ จารณารับหรื อไม่รับการเป็ น
สมาชิกของบุคคลตามที่เห็นสมควร
ประกาศ ณ วันที่ 29 สิ งหาคม พ.ศ. 2562

(นายสกุล หล้าปาวงศ์)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครู ประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

