าแ
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ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่าน (ช.ค.น.)
เรื่อง รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและสมาชิกประเภทสมทบ กรณีพิเศษ
เนื่องในวาระครบรอบการก่อตั้งสมาคมฯ 6 รอบ (72 ปี)

……………………………………..
ตาม มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครู
จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมวิษณุรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน เห็นชอบให้
สมาคมฯ ประกาศรั บ สมั ค ร สมาชิ ก สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ช่ ว ยเพื่อ นสมาชิกครูจังหวัดน่าน (ช.ค.น.)
เป็ น กรณี พิ เ ศษ อายุ ไ ม่ เ กิ น 65 ปี และมติ ที่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2564
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 มีมติให้สมาคมฯ ประกาศรับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อน
สมาชิกครูจังหวัดน่าน เป็นกรณีพิเศษทั้งสมาชิกประเภทสามัญ และ สมาชิกประเภทสมทบ ที่มีอายุเกิน 35 ปี
แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ นับถึงวัน ยื่นใบสมัคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.ประเภทและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
1.1. คุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกประเภทสามัญ
(1) ข้าราชการครู หรือลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงาน ราชการที่อยู่ใน
ความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรทางการศึกษาอื่น ที่มีสำนักงานหรือ ที่ทำงานในจังหวัดน่าน
ในวันสมัครเข้าเป็นสมาชิก
(2) เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดน่าน(อปท.)
(3) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
(4) เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่าน (ช.ค.น.)
(5) พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างประจำ ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดน่าน(สก.สค.) จังหวัดน่าน
(6) เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
(7) เจ้าหน้าที่หรือครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในพื้นที่จังหวัดน่าน
(8) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคเรื้อรังจนรักษาไม่หาย
1.2. สมาชิกประเภทสมทบ คุณสมบัติผู้สมัคร
(1) เป็นคู่สมรสของสมาชิกประเภทสามัญ
(2) บิดา, มารดา, บุตร ของสมาชิกประเภทสามัญ
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1.3. ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกสมาคมฯ แล้วถูกถอนชื่อหรือลาออกให้มีสิทธิ์สมัครเข้า
เป็นสมาชิกสมาคมฯ ตามประกาศนี้ได้
2. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่ สมาคมกำหนด
โดยแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1 ฉบับ
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
(3) สำเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี) 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลของรัฐ
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 1 ฉบับ มีอายุไม่เกิน 30 วัน
(5) หนังสือรับรองการเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราว
ของผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานทางการศึกษาที่สังกัด 1 ฉบับ
(6) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ
รับเงินสงเคราะห์อย่างละ 1 ฉบับ
(7) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ของผู้สมัคร 1 ฉบับ
กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างประจำพนักงานราชการ,ลูกจ้างชั่วคราว (ใช้สำหรับหักเงินสงเคราะห์ศพรายเดือน)
3. การรับสมัคร
3.1.กำหนดระยะเวลายื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่
30 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่าน เลขที่ 506 ถนนสุมนเทวราช ตำบล
ในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000 โทรศัพท์ 054-771757
โทรสาร 054-771757 มือถือ 061-270-1945 (สถานที่ตั้ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน)
3.2. กำหนดอัตราค่าสมัคร เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า และเงินบริจาค ดังนี้
(1) ค่าสมัครแรกเข้า จำนวน 100 บาท
(2) เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า จำนวน 450 บาท
(3) เงินบริจาค
- อายุเกิน 35 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ จำนวน 500 บาท
- อายุเกิน 40 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ จำนวน 1,000 บาท
- อายุเกิน 45 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ จำนวน 1,500 บาท
- อายุเกิน 50 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ จำนวน 2,000 บาท
- อายุเกิน 55 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ จำนวน 2,500 บาท
- อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ จำนวน 3,000 บาท
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3.3. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ช.ค.น. กรณีพิเศษ จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามข้อบังคับ
นับแต่วันที่คณะกรรมการดำเนินกิจการสมาคมฯ มีมติรับเข้าเป็นสมาชิก
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564

(นายประสิทธิ์ ชาวแหลง)
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1 รักษาการในตำแหน่ง
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่าน

