ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก ช.ค.น. กรณีพเิ ศษ
เลขที่สมาชิก..................................
เขียนที่......................................................
วันที่………….เดือน……………………………..พ.ศ.………………
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………………………………นามสกุล.........................................ขอยืน่ ใบสมัครต่อ
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครู จงั หวัดน่าน โดย มีขอ้ มูล ดังนี้
ข้าพเจ้าเกิดวันที่…………......เดือน……………………พ.ศ…………...อายุ………ปี ………เดือน
(อายุไม่เกิน 60 ปี บริ บูรณ์นบั ถึงวันที่ยนื่ ใบสมัคร) อยูบ่ า้ นเลขที่…………หมู่ที่…………ถนน..........................ตาบล.......................
อาเภอ........…….................จังหวัด………………รหัสไปรษณี ย…
์ …………….…เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ที่......................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชนเลขที่
ข้าพเจ้าดารงตาแหน่ง…………………………………………โรงเรี ยน..................................................................
สังกัด………..................................................................…….อาเภอ………………………………จังหวัด....…………….………
กระทรวง........................................................ได้ทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของสมาคม ฯ ทุกประการ มีความประสงค์ขอสมัคร
เข้าเป็ นสมาชิกสมาคม ฯ โดยยินยอมปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ของสมาคม ฯ ทุกประการและข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานต่าง ๆ มาพร้อมกับ
ใบสมัคร ดังนี้
1. เงินค่าสมัคร 100 บาท และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 300 บาท รวม 400 บาท (สี่ ร้อยบาทถ้วน)
2. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ของรัฐพร้อมกับสาเนา
จานวน 2 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 2 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ/ลูกจ้างประจา /พนักงานราชการ ให้แนบสาเนาสัญญาจ้าง จานวน 2 ฉบับ
ข้าพเจ้าขอระบุผจู ้ ดั การศพและผูร้ ับเงินสงเคราะห์สมาชิก ช.ค.น. ตามข้อบังคับข้อ 26 คือ
1. ชื่อ - นามสกุล…………………….…….…เกี่ยวข้องเป็ น……….…อยูบ่ า้ นเลขที่……......หมู่ที่…….............
ถนน……………………............ตาบล………….……….อาเภอ...........…………......จังหวัด………....……
2. ชื่อ - นามสกุล…………………….…….…เกี่ยวข้องเป็ น……….….อยูบ่ า้ นเลขที่…….....หมู่ที่….......….....
ถนน…………………. .............ตาบล………….………..อาเภอ..................................จังหวัด….......………
3. ชื่อ - นามสกุล…………………….………เกี่ยวข้องเป็ น……….…. อยูบ่ า้ นเลขที่……......หมู่ที่……......…..
ถนน……………………….......ตาบล….………………...อาเภอ...........…………......จังหวัด….......………
4. ชื่อ - นามสกุล…………………….……….เกี่ยวข้องเป็ น………......อยูบ่ า้ นเลขที่……......หมู่ที่……............
ถนน………………..................ตาบล………….………....อาเภอ...........…………...จังหวัด…...................…
5. ชื่อ - นามสกุล…………………………....... เกี่ยวข้องเป็ น………....อยูบ่ า้ นเลขที่…….....หมู่ที่……..............
ถนน……………………...........ตาบล………….………....อาเภอ...........…………...จังหวัด……….............
ลงชื่อ…………………………………..………ผูส้ มัคร
(.................................................................)
คารับรองของผู้บงั คับบัญชา
ข้าพเจ้า………………………………….ขอรับรองว่าข้อความตามใบสมัครข้างบนนี้เป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………….…..ผูร้ ับรอง
(...............................................................)
ตาแหน่ง.........................................................
หมายเหตุ ผูร้ ับรองต้องเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของผูส้ มัครเท่านั้น

บันทึกเจ้ าหน้ าที่
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผสู ้ มัครแล้วปรากฏว่า………………..……………………….มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของสมาคม ฯ
และได้ส่งเอกสาร/เงินค่าสมัคร/เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ครบถูกต้อง
ลงชื่อ………………...………………..
(.....................................................)
บันทึกนายทะเบียน
ข้าพเจ้า.......................................................ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วปรากฏว่า………………..……………………….มีคุณสมบัติ
ตามข้อบังคับของสมาคม ฯ ตามที่ได้แจ้งในใบสมัครนี้
ลงชื่อ…………………......…………นายทะเบียน
(....................................................)
บันทึกเลขานุการ
ข้าพเจ้า................................................................ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วถูกต้อง เห็นควรรับเข้าเป็ นสมาชิกสมาคม ฯ ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการดาเนินกิจการสมาคม ฯ วันที่.............เดือน............................พ.ศ........................
ลงชื่อ………………….........…………เลขานุการ
(.......................................................)
คาสั่งนายกสมาคมฯ
ให้เข้าเป็ นสมาชิกได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินกิจการ สมาคม ฯ ประจาเดือน……………….…พ.ศ………....................
ตั้งแต่วนั ที่………..เดือน…………………………พ.ศ……………
ลงชื่อ………………………………………
(..............................................................)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครู จงั หวัดน่าน
ข้ อบังคับของสมาคม ฯ
วิธีจ่ายเงินค่ าจัดการศพ หรือ ค่ าจัดการศพและสงเคราะห์ ครอบครัว
ข้ อ 26 ในกรณี ที่สมาชิกถึงแก่ความตาย ให้สมาคมจ่ายเงินค่าจัดการศพหรื อเงินค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่บุคคล
ที่สมาชิกได้ระบุในใบสมัครให้เป็ นผูร้ ับเงินสงเคราะห์และหรื อเป็ นผูจ้ ดั การศพโดยผูอ้ ยูล่ าดับก่อนย่อมตัดสิ ทธิ ผอู ้ ยูล่ าดับหลัง ซึ่ ง
ต้องเป็ นบุคคล ดังต่อไปนี้
(1) สามี ภรรยา บุตร บิดา มารดา
(2) พี่นอ้ งร่ วมบิดา มารดา เดียวกัน
(3) พี่นอ้ งร่ วมบิดา หรื อ มารดา เดียวกัน
(4) ลุง ป้ า น้า อา
(5) ปู่ ย่า ตา ยาย
(6) ผูอ้ ุปการะเลี้ยงดู หรื อผูอ้ ยูใ่ นอุปการะเลี้ยงดู
ในกรณี ที่สมาชิกไม่ได้ระบุให้บุคคลใดเป็ นผูจ้ ดั การศพ หรื อมีผูจ้ ดั การศพแต่ไม่อาจจัดการศพของสมาชิกได้ หรื อไม่มี
บุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัครให้เป็ นผูจ้ ดั การศพ บุคคลตาม (1) – (6) อาจยืน่ คาร้องต่อสมาคมเพื่อขอเป็ นผูจ้ ดั การศพ และเมื่อ
สมาคมเห็นว่าบุคคลนั้น สามารถจัดการศพได้จริ ง ให้สมาคมจ่ายเงินค่าจัดการศพแก่บุคคลดังกล่าว แต่ถา้ สมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นไม่
สามารถจัดการศพได้ ให้สมาคมจัดการศพแก่สมาชิกให้เหมาะสมกับฐานานุรูปและศาสนาของสมาชิกนั้นๆ
ถ้าหากมีเงิ นเหลือจากการจัดการศพ ให้จ่ายแก่บุคคลใน (1) – (6) ตามลาดับก่อนหลัง โดยผูอ้ ยูล่ าดับก่อนย่อมตัดสิ ทธิ ผอู ้ ยู่
ลาดับหลัง แต่ถา้ มีผอู ้ ยูใ่ นลาดับเดียวกันหลายคน ให้ได้รับเงินในสัดส่วนที่เท่ากัน

