ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
ที่ 1 /2565
เรื่อง การรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ
.................................................................................

เนื่องในโอกาสที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้
ก่อตั้งครบรอบ 6 ปี อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ
จำกัด พ.ศ.2558 หมวด 4 ข้อ 9 “ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้” (5) มีอายุ
ไม่เกิน 60 ปี ตามปีปฏิทิน หรือเหตุพิเศษ คณะกรรมการสามารถกำหนดอายุผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกได้เป็น
กรณีพิเศษ และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด ชุดที่ 3 (วาระปี 2563 – 2564) ครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติ
เห็นชอบให้มีการเปิดรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. คุณสมบัติสมาชิกมี 2 ประเภท ดังนี้
1.1 ประเภทสามัญ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.1.1 เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
1.1.2 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง โดยต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ณ ที่ทำการสมาคม
1.1.3 อายุระหว่าง 20 - 70 ปี (นับตามปี พ.ศ.ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึงปี พ.ศ. 2495)
1.2 ประเภทสมทบ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.2.1 เป็นสมาชิกประเภทสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
1.2.2 เป็นบิดา มารดา หรือคู่สมรส หรือบุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ถูกต้องตาม
กฎหมายของสมาชิกประเภทสามัญ
1.2.3 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง โดยต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ณ ที่ทำการสมาคม
1.2.4 อายุระหว่าง 20 - 70 ปี (นับตามปี พ.ศ.ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึงปี พ.ศ. 2495)
1.3 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ เมื่อได้ชำระเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง
รายปี เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า และเงินบริจาค ตามอัตราที่สมาคมกำหนด และคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
ให้เป็นสมาชิกแล้ว
2. หลักฐานการสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้อย่างละ 1 ฉบับ
2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร
2.2 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร
2.3 สำเนาบัตรประจำตัวผู้รับผลประโยชน์
2.4 สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์
2.5 สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
(ให้แนบในกรณีที่ผู้สมัคร สมัครเป็นสมาชิกสมทบ)
2.6 สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมรส สำหรับผู้ที่ขอใช้คำนำหน้านาม
“นางสาว” หรือใช้นามสกุลเดิมต้องแนบ แบบ ค.ร.2 ที่ทางราชการออกให้ เพื่อบ่งชี้ถึงการใช้นามสกุลเดิม (ถ้ามี)

-22.7 ทะเบียนรับรองบุตร (กรณีเป็นสมาชิกสมทบประเภทบุตรบุญธรรม)
2.8 สำเนาใบสำคัญอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
2.9 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ฉบับจริง อายุไม่เกิน 30 วัน พร้อม
แนบแบบรายงานรับรองสุขภาพตนเอง
2.10 ใบแสดงความจำนงบริจาคเงินให้กับ สฌ.สอ.สป.
2.11 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2.12 ภาพถ่ายผู้สมัครสมาชิก ณ ตอนสมัคร
3. การรับสมัคร กำหนดระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
4. กำหนดอัตราค่าสมัคร ค่าบำรุงรายปี และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ดังนี้
4.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 100 บาท
4.2 คำบำรุงรายปี จำนวน 50 บาท
4.3 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า จำนวน 600 บาท
4.4 ผู้สมัครสมาชิกกรณีพิเศษต้องบริจาคเงินเข้า “กองทุนเพื่อความมั่นคงสมาคม
ฌาปนกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด” (ตารางรายละเอียดการชำระเงินการรับสมัครตาม
เอกสารแนบท้าย)
5. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็น
สมาชิกและสมาคมได้รับเงินค่าสมัคร ค่าบำรุงรายปี และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว จะมีสิทธิ์ได้รับ
เงินสงเคราะห์จากสมาคมด้วยเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ถึงแก่ความตายทุกกรณีนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิก เว้นแต่
ความตายด้วยโรค ดังนี้ โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ โรคหัวใจหรือหลอดเลือด โรควัณโรคในระยะอันตราย
โรคเบาหวานขั้นรุนแรง โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคไตวายเรื้อรัง โรคปอดเรื้อรัง โรคตับแข็ง และโรค
ร้ายแรงอื่นๆ ตามที่แพทย์ระบุ ในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิก จะไม่มี
สิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ โดยทางสมาคมจะคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้ยกเว้นเงินค่าสมัครและค่าบำรุงรายปี
6. ติดต่อสอบถาม : สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
เลขที่ 23/17-20 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 0-2384-3493-4
ต่อ 28 หรือ Line@SPKTC หรือ Facebook : สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรปราการ จำกัด ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565

(นายณรงค์ ธีระกุล)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

-3ตารางรายละเอียดการชำระเงินการรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565
ลำดับ
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11

อายุ
ผู้สมัคร
(ปี)
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

พ.ศ. เกิด เงินบริจาค
ตามขั้นอายุ
2504
2503
2502
2501
2500
2499
2498
2497
2496
2495

500.1,000.1,500.2,000.2,500.3,000.3,500.4,000.4,500.5,000.-

เงินบริจาค
แรกเข้า

ค่าสมัคร

ค่า
บำรุง

4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.-

100.100.100.100.100.100.100.100.100.100.-

50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.-

เงิน
สงเคราะห์
ศพล่วงหน้า
600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.-

รวมทั้งสิ้น
5,750.6,250.6,750.7,250.7,750.8,250.8,750.9,250.9,750.10,250.-

