
 
        

   
 
 

 ประกาศสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหช์มรมสหกรณอ์อมทรพัยส์ามญัศกึษาภาคเหนือ 

ที ่8/2562 

เร ือ่ง ประกาศรบัสมคัรสมาชกิประเภทสามญั และสมาชกิประเภทสมทบ อายไุมเ่กนิ 55 ปี  

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

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญตักิารฌาปนกจิสงเคราะห ์พ.ศ. 2545 

และมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการด าเนินการ ชดุที ่1 คร ัง้ที ่6/2562 เมือ่วนัที ่14 มถินุายน 2562 เห็นชอบให ้

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหช์มรมสหกรณอ์อมทรพัยส์ามญัศึกษาภาคเหนือ ประกาศรบัสมคัรสมาชกิ

ประเภทสามญั และประเภทสมทบ ตัง้แต่วนัที่ 14 มิถุนายน 2562 – 6 กนัยายน 2562 โดยมีเงือ่นไข

ดงัตอ่ไปนี ้
 

 1. คุณสมบตัขิองผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิ 

  1.1 สมาชกิประเภทสามญั ไดแ้ก ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้

   (1) เป็นสมาชกิประเภทสามญั ของสหกรณอ์อมทรพัยท์ีต่นสงักดั 

   (2) เป็นผูบ้รรลนิุตภิาวะ 

   (3) ไม่เป็นบคุคลลม้ละลาย หรอืเป็นคนไรค้วามสามารถ 

   (4) มสีขุภาพสมบรูณแ์ข็งแรง ณ วนัสมคัร 

   (5) มอีายไุม่เกนิ 55 ปี นับตามปีปฏทินิ (เกดิไม่กอ่นปี 2507) 

  1.2 สมาชกิประเภทสมทบ ไดแ้ก ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้

   (1) เป็นคู่สมรสหรอืบุตรของสมาชกิ สส.ชสน.ประเภทสามญั 

   (2) เป็นผูบ้รรลนิุตภิาวะ 

   (3) ไม่เป็นบคุคลลม้ละลาย หรอืเป็นคนไรค้วามสามารถ 

   (4) มสีขุภาพสมบรูณแ์ข็งแรง ณ วนัสมคัร 

   (5) มอีายไุม่เกนิ 55 ปี นับตามปีปฏทินิ (เกดิไม่กอ่นปี 2507) 
 

 2. แบบฟอรม์การสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ 

  2.1 ใบสมคัรสมาชกิประเภทสามญั 

  2.2 ใบสมคัรสมาชกิประเภทสมทบ 

  2.3 หนังสอืใหค้ ายนิยอมในการแสดงเจตนานการรบัเงนิสงเคราะหแ์ละการหกัเงนิ 
 

 3. หลกัฐานการสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ ผูส้มคัรตอ้งมเีอกสารดงัตอ่ไปนี ้อยา่งละ 2 ฉบบั 

  3.1 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ทีร่ฐั 

  3.2 ส าเนาทะเบยีนบา้น 

  3.3 ส าเนาใบส าคญัแสดงการจดทะเบยีนสมรส(ถา้ม)ี กรณีผูท้ีข่อใชค้ าน าหนา้นาม             

       “ นางสาว “ หรอืใชน้ามสกลุเดมิตอ้งแนบ แบบ ค.ร.2 ทีท่างราชการออกให ้

  3.4 ส าเนาใบส าคญัการเปลีย่นชือ่ หรอื ชือ่สกลุ (ถา้ม)ี 

  3.5 ใบรบัรองแพทยจ์ากสถานพยาบาลขอรฐั ฉบบัจรงิอายไุม่เกนิ 30 วนั ( จ านวน 1 ฉบบั) 

 

 

 

 

 

 



 4. การรบัสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ 

  4.1 ก าหนดระยะเวลารบัสมคัร ระหว่างวนัที ่14 มถิุนายน 2562 – 6 กนัยายน 2562 

  4.2 สถานทีร่บัสมคัร ณ  ศูนยป์ระสานงาน สส.ชสน. สหกรณต์นัสงักดัสมาชกิ 

  4.3 ยืน่ใบสมคัรพรอ้มเอกสารหลกัฐานตามแบบที ่สส.ชสน. ก าหนด และช าระเงนิดงันี ้

   (1) คา่สมคัร   จ านวน  50 บาท 

   (2) คา่บ ารงุรายปี  จ านวน  50 บาท 

   (3) เงนิสงเคราะห(์ลว่งหนา้) จ านวน 500 บาท รวมทัง้สิน้จ านวน 600 บาท   

 

  

 

 

 

      ประกาศ  ณ  วนัที ่14 เดอืน มถินุายน พ.ศ. 2562    

  

 

 

 

 

         ( นายประถม  ป่ินพาน )   

          นายกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์

          ชมรมสหกรณอ์อมทรพัยส์ามญัศกึษาภาคเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
        

   
 
 

ใบสมคัรสมาชกิ ประเภท สามญั 

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหช์มรมสหกรณอ์อมทรพัยส์ามญัศกึษาภาคเหนือ (สส.ชสน.) 
 
 

        เขยีนที.่.......................................................................... 
 

วนัที.่.............เดอืน............................พ.ศ................. 
 

 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................อายุ................ปี 
 

เลขทีป่ระจ าตวัประชาชน  

 

เกดิวนัที.่..............เดอืน.................................พ.ศ...................คู่สมรสชือ่........................................................................ 

 

 (1) ด ารงต าแหน่ง หรอืปฏบิตัหินา้ที.่..................................................................และเป็นสมาชกิสามญัของสหกรณ ์

ออมทรพัย.์...................................................................................................เลขทีส่มาชกิ.................................. 

 (2) สถานทีอ่ยู ่(ตามทะเบยีนบา้น) 

บา้นเลขที.่..................หมู่ที.่.........ซอย...........................ถนน..............................ต าบล(แขวง)........................... 

อ าเภอ(เขต)..............................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย.์................................ 

โทรศพัทบ์า้น...................................โทรศพัทม์ือถอื....................................E-mail............................................ 

(3) สถานทีป่ฏบิตังิาน/ชือ่หน่วยงาน..............................................อ าเภอ(เขต)........................จงัหวดั.................... 

 โทรศพัท(์ทที างาน)................................................ E-mail................................................................................. 

(4) การช าระเงนิค่าสมคัรสมาชกิคร ัง้แรกจ านวน   50    บาท 

(5) ค่าบ ารุงสมาชกิรายปีๆละ       50    บาท 

(6) เงนิสงเคราะหศ์พล่วงหนา้    500    บาท  
 

 ขา้พเจา้ไดร้บัทราบ และเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องขอ้บงัคบั สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหช์มรมสหกรณอ์อม

ศกึษาภาคเหนือ มีความประสงคส์มคัรเป็นสมาชกิ และยนิยอมปฏบิตัติามขอ้บงัคบัและเงือ่นไขดงักล่าวทุกประการ 

 

      ลงชือ่..............................................................ผูส้มคัร 
 

                                  (...............................................................) 

              สมาชกิสอ..............................................................................เลขที.่............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สส.ชสน.1 

โปรดเขยีนตวับรรจงและกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น 

เอกสารประกอบ 

1. ส าเนาบตัรเจา้หนา้ทีร่ฐัหรอืบตัรประจ าตวัประชาชน 

2. ส าน าทะเบยีนบา้น 

3. ส านาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี 

4. ใบส าคญัการเปลีย่นชือ่-สกุล(ถา้ม)ี 

5. ใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลของรฐั,มอีายไุม่เกนิ 

30 วนั 

6. ส าเนาบตัรและส าเนาทะเบยีนบา้นผูร้บัเงินสงเคราะห ์

ส าหรบัเจา้หนา้ที ่

ไดต้รวจสอบแลว้ ขอรบัรองว่าผูส้มคัร 

(    ) เป็นผูม้คีณุสมบตัคิรบถว้น 

(    ) ไดแ้นบหลกัฐานประกอบการสมคัรครบถว้น 

(    ) ช าระเงนิคา่สมคัร และเงนิคา่สงเคราะหล์ว่งหนา้แลว้ 

(    ) ควรอนุมตัริบัเป็นสมาชกิ 

 

            ลงชือ่................................................เจา้หนา้ที ่

                    (................................................) 

 

 

ลงชือ่................................................ผูจ้ดัการ 

       (................................................) 

ความเห็นของเลขานุการ/ประธานศนูยป์ระสานงาน 

(    ) ควรอนุมตัเิป็นสมาชกิ (      ) อืน่ๆ............................. 

 

ลงชือ่.......................................เลขานุการศูนยป์ระสานงาน 

 

ลงชือ่.........................................ประธานศูนยป์ระสานงาน 

การอนุมตั ิ

(      ) ไดร้บัอนุมตั ิเมื่อวนัที.่........................................ 
 

          ลงชือ่....................................เลขานุการ สส.ชสน. 

(       ) ทราบและเสนอทีป่ระชมุทราบดว้ย 

 

ลงชือ่...............................................นายกสมาคม 

                (..................................................) 



 

 

 

 
 

หนังสอืใหค้ ายนิยอมในการแสดงเจตนาการรบัเงนิสงเคราะห ์และการหกัเงนิ 

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหช์มรมสหกรณอ์อมทรพัยส์ามญัภาคเหนือ 

 

      เขยีนที.่.................................................................... 

    วนัที.่..............เดอืน.................................. พ.ศ........................ 

 

 ขา้พเจา้...............................................................อาย.ุ......ปี เกดิวนัที.่......เดอืน....................พ.ศ..........

สมาชกิสหกรณอ์อมทรพัย.์................................................เลขทะเบยีนที.่......................ปัจจบุนัอยูบ่า้นเลขที่

..................หมู่ที.่.............ถนน......................................ต าบล.................................อ าเภอ................................

จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์.................................โทรศพัทม์อืถอื...............................

ท างานประจ าในต าแหน่ง..................................................สถานทีท่ างาน.........................................................

ต าบล.............................. อ าเภอ................................... จงัหวดั............................หสัไปรษณีย.์.......................

โทรศพัทท์ีท่ างาน.................................................... 
 

 1. สถานภาพ 

         โสด  สมรส คู่สมรสชือ่..................................................................       หย่าหรอืหมา้ย 

 2. กรณี ขา้พเจา้ม ีภารหนี ้คงคา้งอยูก่บัสหกรณอ์อมทรพัยต์น้สงักดั ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณอ์อม 

      ทรพัยต์น้สงักดั หกัเงนิเพือ่ช าระหนีด้งักลา่วจนเสรจ็สิน้กอ่น 

 3. เงนิทีเ่หลอืจาก ขอ้ 2 ขา้พเจา้แสดงเจตนาจา่ยเงนิสงเคราะหท์ีพ่งึจา่ยใหก้บับคุคล ดงัตอ่ไปนี ้

 

3.1 .....................................................เกีย่วขอ้งเป็น……… 

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................................. 

3.4 .....................................................เกีย่วขอ้งเป็น……… 

เบอรโ์ทรศพัท.์................................................................... 

3.2 .....................................................เกีย่วขอ้งเป็น……… 

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................................. 

3.5 .....................................................เกีย่วขอ้งเป็น……… 

เบอรโ์ทรศพัท.์................................................................... 

3.3 .....................................................เกีย่วขอ้งเป็น……… 

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................................. 

3.6 .....................................................เกีย่วขอ้งเป็น……… 

เบอรโ์ทรศพัท.์................................................................... 

 

 โดยมอบใหผู้ร้บัเงนิสงเคราะหล์ าดบัที.่.........(นาย/นาง/นางสาว......................................................................) 

เป็นผูจ้ดัการศพ 
 

 อน่ึง ขา้พเจา้รบัรองว่า การแสดงเจตนาคร ัง้นีเ้ป็นไปดว้ยความสมคัรใจ ไม่มีผูใ้ดบงัคบั ข่มขู่ หรอืกระท าการ

ใดๆ ใหข้า้พเจา้แสดงเจตนาดงักล่าว จงึไดล้งลายมือชือ่ไวเ้ป็นส าคญั ทา้ยหนังสอืนี ้

 

 

           .......................................................   ....................................................... 
 

(ลงชือ่).........................................................ผูใ้หถ้อ้ยค า (ลงชือ่).........................................................พยาน

  

           .......................................................   ....................................................... 
 

(ลงชือ่).........................................................เจา้หนา้ที ่สส.ชสน.(ลงชือ่)...................................................ผูม้อี านาจ 

        ลงนาม สส.ชสน. 

 

 

 

สส.ชสน.3 

  



 

 

 
        

   
 
 

ใบสมคัรสมาชกิ ประเภท สมทบ 

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหช์มรมสหกรณอ์อมทรพัยส์ามญัศกึษาภาคเหนือ (สส.ชสน.) 

  ประเภทคูส่มรสสมาชกิสามญั  ประเภทบตุรสมาชกิสามญั 
      

        เขยีนที.่........................................................................... 
 

วนัที.่..............เดอืน.............................พ.ศ................ 
 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................อายุ................ปี 
 

เลขทีป่ระจ าตวัประชาชน  
 

เกดิวนัที.่............เดอืน...................................พ.ศ..................คู่สมรสชือ่......................................................................... 
 

 (1)  เป็น       คู่สมรส        บุตร  ของ..................................................................................................สมาชกิสามญั

สหกรณอ์อมทรพัย.์....................................................................................................เลขทีส่มาชกิ................................ 

 (2) สถานทีอ่ยู่ โทรศพัท ์มือถอื.................................................E-mail.................................................................... 
 

(ตามทะเบยีนบา้น) (จดัสง่เอกสาร) 

บา้นเลขที.่..........หมู่ที.่............ซอย................................... 

ถนน...............................ต าบล(แขวง)............................... 

อ าเภอ(เขต)................................จงัหวดั........................... 

รหสัไปรษณีย.์....................โทรศพัทบ์า้น.......................... 

บา้นเลขที.่..........หมู่ที.่............ซอย................................... 

ถนน...............................ต าบล(แขวง)............................... 

อ าเภอ(เขต)...............................จงัหวดั............................ 

รหสัไปรษณีย.์....................โทรศพัทบ์า้น.......................... 
 

(3) การช าระเงนิค่าสมคัรสมาชกิคร ัง้แรกจ านวน   50    บาท 

(4) ค่าบ ารุงสมาชกิรายปีๆละ       50    บาท 

 (5) เงนิสงเคราะหศ์พล่วงหนา้    500    บาท 

 

ขา้พเจา้ไดร้บัทราบ และเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องขอ้บงัคบั สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหช์มรมสหกรณอ์อม 

ทรพัยส์ามญัศกึษาภาคเหนือ มีความประสงคส์มคัรเป็นสมาชกิสมทบ  และยินยอมปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัและเงื่อนไข

ดงักล่าวทุกประการ 

 

      ลงชือ่..............................................................ผูส้มคัร 
 

                                  (...............................................................) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สส.ชสน.4 

โปรดเขยีนตวับรรจงและกรอขอ้มูลใหค้รบถว้น 

เอกสารประกอบ 

1. ส าเนาบตัรเจา้หนา้ทีร่ฐัหรอืบตัรประจ าตวัประชาชน 

2. ส าน าทะเบยีนบา้น 

3. ส านาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี 

4. ใบส าคญัการเปลีย่นชือ่-สกุล(ถา้ม)ี 

5. ใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลของรฐั,มอีายไุม่เกนิ 

30 วนั 

6. ส าเนาบตัรและส าเนาทะเบยีนบา้นผูร้บัเงินสงเคราะห ์

ส าหรบัเจา้หนา้ที ่

ไดต้รวจสอบแลว้ ขอรบัรองว่าผูส้มคัร 

(    ) เป็นผูม้คีณุสมบตัคิรบถว้น 

(    ) ไดแ้นบหลกัฐานประกอบการสมคัรครบถว้น 

(    ) ช าระเงนิคา่สมคัร และเงนิคา่สงเคราะหล์ว่งหนา้แลว้ 

(    ) ควรอนุมตัริบัเป็นสมาชกิ 

 

            ลงชือ่................................................เจา้หนา้ที ่

                    (................................................) 

 

 

ลงชือ่................................................ผูจ้ดัการ 

       (................................................) 

ความเห็นของเลขานุการ/ประธานศนูยป์ระสานงาน 

(    ) ควรอนุมตัเิป็นสมาชกิ (      ) อืน่ๆ............................. 

 

ลงชือ่.......................................เลขานุการศูนยป์ระสานงาน 

 

ลงชือ่.........................................ประธานศูนยป์ระสานงาน 

การอนุมตั ิ

(      ) ไดร้บัอนุมตั ิเมื่อวนัที.่........................................ 
 

          ลงชือ่....................................เลขานุการ สส.ชสน. 

(       ) ทราบและเสนอทีป่ระชมุทราบดว้ย 

 

ลงชือ่...............................................นายกสมาคม 

                (..................................................) 



 

 

 

 
 

หนังสอืใหค้ ายนิยอมในการแสดงเจตนาการรบัเงนิสงเคราะห ์และการหกัเงนิ 

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหช์มรมสหกรณอ์อมทรพัยส์ามญัภาคเหนือ 

 

      เขยีนที.่..................................................................... 

    วนัที.่..............เดอืน.................................. พ.ศ........................ 

 

 ขา้พเจา้..............................................................อาย.ุ......ปี เกดิวนัที.่......เดอืน.....................พ.ศ..........

สมาชกิสหกรณอ์อมทรพัย.์............................................เลขทะเบยีนที.่..........................ปัจจบุนัอยูบ่า้นเลขที่

..................หมู่ที.่.............ถนน......................................ต าบล.................................อ าเภอ................................

จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย.์...................................โทรศพัทม์ือถอื...............................

ท างานประจ าในต าแหน่ง..................................................สถานทีท่ างาน.........................................................

ต าบล.............................. อ าเภอ................................... จงัหวดั............................ รหสัไปรษณีย.์....................

โทรศพัทท์ีท่ างาน.................................................... 
 

 1. สถานภาพ 

         โสด  สมรส คู่สมรสชือ่...............................................................         หยา่หรอืหมา้ย 

 2. กรณี ขา้พเจา้ม ีภารหนี ้คงคา้งอยูก่บัสหกรณอ์อมทรพัยต์น้สงักดั ขา้พเจา้ ยนิยอมใหส้หกรณ ์

     ออมทรพัยต์น้สงักดั หกัเงนิเพือ่ช าระหนีด้งักลา่วจนเสรจ็สิน้กอ่น 

 3. เงนิทีเ่หลอืจาก ขอ้ 2 ขา้พเจา้แสดงเจตนาจา่ยเงนิสงเคราะหท์ีพ่งึจา่ยใหก้บับคุคล ดงัตอ่ไปนี ้

 

3.1 .....................................................เกีย่วขอ้งเป็น……… 

เบอรโ์ทรศพัท.์................................................................... 

3.4 ....................................................เกีย่วขอ้งเป็น……… 

เบอรโ์ทรศพัท.์................................................................... 

3.2 .....................................................เกีย่วขอ้งเป็น……… 

เบอรโ์ทรศพัท.์................................................................... 

3.5 .....................................................เกีย่วขอ้งเป็น…… 

เบอรโ์ทรศพัท.์................................................................... 

3.3 .....................................................เกีย่วขอ้งเป็น……… 

เบอรโ์ทรศพัท.์................................................................... 

3.6 .....................................................เกีย่วขอ้งเป็น……… 

เบอรโ์ทรศพัท.์................................................................... 

 

 โดยมอบใหผู้ร้บัเงนิสงเคราะหล์ าดบัที.่.......(นาย/นาง/นางสาว.........................................................................) 

เป็นผูจ้ดัการศพ 
 

 อน่ึง ขา้พเจา้รบัรองว่า การแสดงเจตนาคร ัง้นีเ้ป็นไปดว้ยความสมคัรใจ ไม่มีผูใ้ดบงัคบั ข่มขู่ หรอืกระท าการ

ใดๆ ใหข้า้พเจา้แสดงเจตนาดงักล่าว จงึไดล้งลายมือชือ่ไวเ้ป็นส าคญั ทา้ยหนังสอืนี ้

 

 

           .......................................................   ....................................................... 
 

(ลงชือ่).........................................................ผูใ้หถ้อ้ยค า (ลงชือ่).........................................................พยาน

  

           .......................................................   ....................................................... 
 

(ลงชือ่).........................................................เจา้หนา้ที ่สส.ชสน.(ลงชือ่)...................................................ผูม้อี านาจ  

                                                                                                                      ลงนาม สส.ชสน. 

สส.ชสน.3 


