ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย ์สามัญศึกษาภาคเหนื อ
ที่ 2/2562
่ ประกาศรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และสมาชิกประเภทสมทบ อายุไม่เกิน 60 ปี
เรือง
-----------อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 19 แห่ งพระราชบัญญัตก
ิ ารฌาปนกิจสงเคราะห ์ พ.ศ. 2545
และมติทประชุ
ี่
มคณะกรรมการดาเนิ นการ ครงที
ั้ ่ 3/2562 เมื่อวันที่ 10 มีนคม 2562 เห็นชอบให้สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห ์ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย ์สามัญศึกษาภาคเหนื อ ประกาศรับสมัครสมาชิกประเภท
้ วน
่
สามัญ และประเภทสมทบ ตังแต่
ั ที่ 11 มีนาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2562 โดยมีเงือนไขดั
งต่อไปนี ้
1. คุณสมบัตข
ิ องผูส้ มัครเขา้ เป็ นสมาชิก
่ คณ
1.1 สมาชิกประเภทสามัญ ได ้แก่ บุคคลทีมี
ุ สมบัตด
ิ งั ต่อไปนี ้
่
(1) เป็ นสมาชิกประเภทสามัญ ของสหกรณ์ออมทรพ
ั ย ์ทีตนสั
งกัด
(2) เป็ นผูบ้ รรลุนิตภ
ิ าวะ
(3) ไม่เป็ นบุคคลล ้มละลาย หรือเป็ นคนไร ้ความสามารถ
(4) มีสข
ุ ภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร
(5) มีอายุไม่เกิน 60 ปี นับตามปี ปฏิทน
ิ (เกิดไม่กอ
่ นปี 2502)
่ คณ
1.2 สมาชิกประเภทสมทบ ได ้แก่ บุคคลทีมี
ุ สมบัตด
ิ งั ต่อไปนี ้
(1) เป็ นคู่สมรสหรือบุตรของสมาชิก สส.ชสน.ประเภทสามัญ
(2) เป็ นผูบ้ รรลุนิตภ
ิ าวะ
(3) ไม่เป็ นบุคคลล ้มละลาย หรือเป็ นคนไร ้ความสามารถ
(4) มีสข
ุ ภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร
(5) มีอายุไม่เกิน 60 ปี นับตามปี ปฏิทน
ิ (เกิดไม่กอ
่ นปี 2502)
2. แบบฟอร ์มการสมัครเขา้ เป็ นสมาชิก
2.1 ใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ
2.2 ใบสมัครสมาชิกประเภทสมทบ
2.3 หนังสือให้คายินยอมในการแสดงเจตนานการรบั เงินสงเคราะห ์และการหักเงิน
3. หลักฐานการสมัครเขา้ เป็ นสมาชิก ผูส้ มัครต ้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้ อย่างละ 2 ฉบับ
3.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวเจ ้าหน้าทีร่ ัฐ
3.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
3.3 สาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนสมรส(ถ ้ามี) กรณี ผท
ู ้ ขอใช
ี่
้คานาหน้านาม
่
“ นางสาว “ หรือใช ้นามสกุลเดิมต ้องแนบ แบบ ค.ร.2 ทีทางราชการออกให
้
่
่
3.4 สาเนาใบสาคัญการเปลียนชื
อ่ หรือ ชือสกุ
ล (ถ ้ามี)
3.5 ใบรับรองแพทย ์จากสถานพยาบาลขอรัฐ ฉบับจริงอายุไม่เกิน 30 วัน ( จานวน 1 ฉบับ)

4. การรบั สมัครเขา้ เป็ นสมาชิก
4.1 กาหนดระยะเวลารับสมัคร ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2562
4.2 สถานทีร่ บั สมัคร ณ ศูนย ์ประสานงาน สส.ชสน. สหกรณ์ตน
ั สังกัดสมาชิก
่
่
4.3 ยืนใบสมัครพร ้อมเอกสารหลักฐานตามแบบที สส.ชสน. กาหนด และชาระเงินดังนี ้
(1) ค่าสมัคร
จานวน 50 บาท
(2) ค่าบารุงรายปี
จานวน 50 บาท
้ นจ
้ านวน 600 บาท
(3) เงินสงเคราะห ์(ล่วงหน้า)
จานวน 500 บาท
รวมทังสิ
่
่ น
จึงประกาศมาเพือทราบโดยทั
วกั

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

( นายประถม ปิ่ นพาน )
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย ์สามัญศึกษาภาคเหนื อ

