ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด 2 (สฌ.สอ.ชร. 2)
เรื่อง หลักเกณฑการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด 2
กรณีพิเศษเริ่มแรกการรับสมัครสมาชิกสมาคม
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ตามทีส่ หกรณออมทรัพยครูเชียงรายจํากัด ไดริเริม่ กอตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย
ครูเชียงราย จํากัด 2 ขึ้นเพื่อเปนสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัวของสมาชิก โดยทางสหกรณไดดําเนินการ
ขออนุญาตจดทะเบียนกับนายทะเบียนทองถิ่นเรียบรอยแลวและนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนแลวตั้งแตวันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2564 จึงแจงสมาชิกใหทราบ ตามประกาศของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย
ครูเชียงราย จํากัด 2
อาศัยอํานาจตามขอบังคับและหลักเกณฑตาม ขอ 8, ขอ 9, ขอ 10, ขอ 11, ขอ 12, ขอ13, ขอ59, ขอ60
และขอ 61 แหงขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด 2 และมติที่ประชุม
คณะผูริเริ่มกอการจัดตั้งสมาคม ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 มีมติใหมีการรับสมัคร
สมาชิก สฌ.สอ.ชร. 2 รอบ 1/2564 ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง 1 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยกําหนด
รายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติของผูสมัครสมาชิก
(1) เปนผูบรรลุนิติภาวะ
(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนคนไรความสามารถ
(3) มีสุขภาพแข็งแรง
(4) มีอายุในวันสมัครไมเกิน 35 ปบริบูรณ หรือกรณีอายุเกินตองสมัครภายในเกาสิบวันนับตั้งแตเปน
สมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด
(5) เปนบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบานถูกตองตามกฎหมาย
(6) ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือเปนโรคเรื้อรังจนรักษาไมหาย
(7) มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามขอบังคับ
(8) เปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด หรือเปนสมาชิก
สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด หรือสมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด หรือคูสมรส หรือบุตร
หรือบุตรบุญธรรม หรือคูสมรสของบุตร หรือคูสมรสของบุตรบุญธรรม ของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ
ออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด หรือสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด หรือสมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพย
ครูเชียงราย จํากัด
(9) เปนเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด 2 หรือคูสมรส
หรือบุตร หรือบุตรบุญธรรม หรือคูสมรสของบุตร หรือคูสมรสของบุตรบุญธรรม ของเจาหนาที่สมาคมสหกรณ
ออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด 2 และไดสมัครเขาเปนสมาชิก ภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับหรือ
นับแตวันแรกเขาทํางานเปนเจาหนาที่
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(10) เปน เจ าหน าที่ส มาคมเจาหนาที่ศูน ยป ระสานงานสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห สมาชิ กชุมนุ ม
สหกรณออมทรัพยครูไทย เจาหนาที่ศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย เจาหนาที่ศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูภาคเหนือ
เจ าหน าที่ศูนย ป ระสานงานสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะหส มาชิ กสหกรณออมทรั พยไทย ของสหกรณออมทรั พย ครู
เชียงราย จํากัด หรือคูสมรส หรือบุตร หรือบุตรบุญธรรม หรือคูสมรสของบุตร หรือคูสมรสของบุตรบุญธรรม ของ
เจาหนาที่สมาคม เจาหนาที่ศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด ดังกลาว และไดสมัครเขาเปน
สมาชิก ภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับหรือนับแตวันแรกเขาทํางานเปนเจาหนาที่
(11) เปนลูกจางชั่วคราวสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด หรือคูสมรส หรือบุตร หรือบุตร
บุญธรรม หรือคูสมรสของบุตร หรือคูสมรสของบุตรบุญธรรม ของลูกจางชั่วคราวสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด
และไดสมัครเขาเปนสมาชิก ภายในหนึ่งป นับแตวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับหรือนับแตวันแรกเขาทํางานเปนลูกจาง
ชั่วคราวสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด
2. หลักฐานการรับสมัครเขาเปนสมาชิก ผูสมัครตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
(2) สําเนาทะเบียนบาน
(3) ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาล (ยกเวนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด ไมตองแนบ)
(4) สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
(5) สําเนาการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (ถามี)
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูรับผลประโยชน
3. การรับสมัคร
(1) กําหนดระยะเวลารับสมัคร ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง 1 เมษายน พ.ศ. 2565
(2) สถานที่รับสมัคร ที่ทําการ สฌ.สอ.ชร. 2 ชั้น 2 สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด
เลขที่ 402 หมู 3 ต.บานดู อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
(3) ยื่นใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐานตามแบบที่ สฌ.สอ.ชร. 2 กําหนดและชําระเงินดังนี้
(ก) คาสมัคร จํานวน 100 บาท
(ข) คาบํารุงรายป จํานวน 50 บาท
(ค) เงินสงเคราะหลวงหนา จํานวน 500 บาท (ยกเวนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด )
(4) ผูที่ประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมตองยื่นใบสมัครตอสมาคมดวยตนเองและถายรูป
เปนหลักฐานในวันที่สมัคร
4. ผูสมัครเขาเปนสมาชิกจะมีสมาชิกภาพสมบูรณนับแตวันที่คณะกรรมการมีมติรับเขาเปนสมาชิกและสมาคม
ไดรับเงินคาสมัคร คาบํารุงรายป และเงินสงเคราะหลวงหนาเรียบรอยแลว จะมีสิทธิ์ไดรับเงินสงเคราะหจากสมาคมดวย
เงื่อนไข ดังตอไปนี้
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ถึงแกความตายทุกกรณีนับแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวนแตถึงแกความตายดวยโรคมะเร็งทุกชนิด
และโรครายแรงอื่นตามใบรับรองแพทยของโรงพยาบาล ดังนี้ โรคหัวใจ หรือหลอดเลือด โรควัณโรคในระยะอันตราย
โรคเบาหวานขั้นรุนแรง โรคภูมิคุมกันบกพรอง โรคไตวายเรื้อรัง โรคปอดเรื้อรัง โรคตับแข็ง และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19)
ในกรณีที่สมาชิกที่สมัครเปนสมาชิก สฌ.สอ.ชร. 2 แลว เสียชีวิตกอนครบกําหนด (1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)
ไมมีสิทธิ์ไดรับเงินสงเคราะห ทางสมาคมจะคืนเงินสงเคราะหลวงหนาให ยกเวนเงินคาสมัครและคาบํารุงรายป
5. ในวาระเริ่มแรกไมเกิน 180 วัน นับแตวันที่นายทะเบียนประจําทองที่ รับจดทะเบียนสมาคม ผูที่มีความ
ประสงคจะสมัครเปนสมาชิกของสมาคม สามารถสมัครไดโดยไดรับการยกเวนคุณสมบัติ ตามขอบังคับขอ 9 (4)
6. สมาชิกที่ถึงแกกรรมกอนกําหนดเวลา ที่สมาคมกําหนด 180 วัน นับแตวันที่นายทะเบียนประจําทองที่
รับจดทะเบียนสมาคม ไมมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
7. สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด สามารถสมัครเปนสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด 2 โดยอนุโลม ตั้งแตวันจดทะเบียนเปนตนไป โดยไมเก็บเงิน
สงเคราะหลวงหนา จํานวน 500 บาท
8. สมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด หรือคูสมรส หรือบุตร หรือบุตรบุญธรรม หรือคูสมรส
ของบุตร หรือคูสมรสของบุตรบุญธรรม ของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด
หรือสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด หรือสมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด โดยอนุโลม
ตั้งแตวันจดทะเบียนเปนตนไป
9. การหักเก็บเงินสงเคราะหศพสมาคมจะเก็บตามกฎกระทรวง ดังนี้
(1) ศพละ 100 บาท สําหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่มีสมาชิกไมเกิน 2,500 คน
(2) ศพละ 50 บาท สําหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่มีสมาชิกเกิน 2,500 คน แตไมเกิน
5,000 คน
(3) ศพละ 30 บาท สําหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่มีสมาชิกเกิน 5,000 คน แตไมเกิน
10,000 คน
(4) ศพละ 20 บาท สําหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่มีสมาชิกเกิน 10,000 คน
ผูสมัครที่มีความประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคม สามารถติดตอสอบถาม ไดทที่ ําการ สฌ.สอ.ชร. 2
ชั้น 2 สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด เลขที่ 402 หมู 3 ต.บานดู อ.เมือง จ.เชียงราย หรือติดตอ
ทางโทรศัพทไดที่หมายเลข 0-5370-3438, 0-5370-2555 หรือดาวนโหลดใบสมัคร ไดที่ www.crtc.co.th
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

(นายปรีชา ศรีสุวรรณ)
ประธานผูริเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด 2

