สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิก
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองบัวลําภู จํากัด
(สฌ.นภ.)
จดทะเบียนเป็ นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เมือ
วันที 24 เมษายน 2546 มีวตั ถุประสงค์เพือทําการ
สงเคราะห์ซึงกันและกันในการจัดการศพ และสงเคราะห์

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิก
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองบัวลําภู จํากัด
(สฌ.นภ.)
175 หมู่ 7 ชุมชนวังหมืนใต้ ถนนวิจารณ์รังสรรค์
ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
วัน เวลา ทําการวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.30 น. –16.30 น.
ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ 0-4231-6643-4 ต่อ 103
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ครอบครัวของสมาชิกทีถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์
โดยไม่ประสงค์จะหากําไรมาแบ่งกัน
1. การรับสมัครสมาชิก
ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม ต้องเป็ น
1.1 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองบัวลําภู จํากัด
หรื อคู่สมรสตามกฎหมาย
1.2 เจ้าหน้าทีสมาคมฯ หรื อคู่สมรส หรื อบุตรตาม
กฎหมาย
1.3 บุตรของสมาชิกตาม (1.1) และ (1.2)
บุตรของสมาชิกตาม (1.1) และ (1.2) ทีบรรลุนิติภาวะ
แต่อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร
1.4 บิดา มารดา ของสมาชิกตาม (1.1) และ (1.2)
1.5 บุคลากรหน่วยงานของรัฐในจังหวัดหนองบัวลําภู
2. คุณสมบัตสิ มาชิก
(1) ไม่เป็ นคนวิกลจริ ตหรื อจิตฟันเฟื อนไม่สมประกอบ

(2) ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และในวันสมัครไม่เป็ น
โรคติดต่อร้ายแรง หรื อโรคเรืP อรังจนรักษาไม่หาย ทัPงนีPให้
อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
(3) มีอายุไม่เกิน 65 ปี บริ บูรณ์ นับถึงวันสมัคร เว้นแต่
คณะกรรมการมีมติให้รับบุคคลทีมีอายุเกิน 65 ปี บริ บูรณ์
เข้าเป็ นสมาชิกได้เนืองในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
(4) มีทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมาย
(5) ต้องมีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบตั ิตามข้อบังคับ
3. สมาชิกภาพ
สมาชิกภาพของผูส้ มัคร เข้าเป็ นสมาชิกจะสมบูรณ์เริ มตัPงแต่
วันทีคณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็ นสมาชิกเว้นแต่สมาชิก
ภาพของผูเ้ ริ มก่อการจัดตัPงสมาคม จะเริ มตัPงแต่วนั ทีนาย
ทะเบียนรับจดทะเบียนสมาคมเป็ นต้นไป
4. การจ่ ายเงินสงเคราะห์
(1) จ่ายเงินค่าจัดการศพไม่เกินสามหมืนบาท ภายใน 1 วัน
นับแต่วนั ทีรับคําขอรับเงินสงเคราะห์
(2) จ่ายเงินสงเคราะห์งวดทีสอง คือเงินส่วนทีเหลือจากที
สมาคมเรี ยกเก็บได้จากสมาชิกในงวดประจําเดือนถัดไปที
สมาชิกถึงแก่ความตายทัPงหมด ภายใน 60 วัน (จํานวนเงิน
สงเคราะห์จ่ายตามจํานวนสมาชิกสมาคมฯ ณ วันทีสมาชิก
ถึงแก่กรรม (ศพละ 30 บาท)

ทําเนียบคณะกรรมการ

5. การสมัครสมาชิก
(เตรี ยมอะไรมาบ้ างในวันสมัคร)
ผูป้ ระสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคมฯ

ดําเนินการ

ต้องยืนใบสมัครด้วยตนเอง ณ สํานักงานของ
สมาคม ในวัน เปิ ดทําการ โดยมีสมาชิกสมาคม
หรื อกรรมการสมาคม ไม่นอ้ ยกว่า 1 คน รับรองคุณสมบัติ

ข่ าวดี!!

พร้อมแนบเอกสาร ดังนีP
(5.1) สําเนาบัตรประชาชนผูส้ มัคร
(5.2) สําเนาทะเบียนบ้านผูส้ มัคร
(5.3) สําเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี)
(5.4) สําเนาบัตรประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบ้านผูร้ ับผลประโยชน์
(5.5) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ
(5.6) เงินค่าสมัคร 100 บาท
(5.7) เงินค่าบํารุ งปี ละ 50 บาท
(5.8) เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 300 บาท
(5.8.1) เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 4,050 บาท(ใน
กรณี บุคลากรหน่วยงานของรัฐในจังหวัดหนองบัวลําภู)
(5.9) เงินเสริ มสร้างความมันคงของสมาคมให้ชาํ ระ
เมือยืนใบสมัครเป็ นสมาชิกใหม่(ในกรณี ทีผูส้ มัครมีอายุ
60 ปี ขึPนไป จํานวนละ 3,000 บาท)

สํ าหรับผู้ทมี. ีความประสงค์ สมัครเป็ น
สมาชิ กสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิ กสหกรณ์
ออมทรัพย์ ครู หนองบัวลําภู จํากัด (สฌ.นภ.)
ทายาท/ผู้รับประโยชน์ จะได้ รับค่ าตอบแทนสู งถึง

150,000 บาท
***ปัจจุบันสมาชิ กสมาคมฯ
ณ วันที. 30 เมษายน จํานวน 5,298 คน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิ กสหกรณ์
ออมทรัพย์ ครู หนองบัวลําภู จํากัด (สฌ.นภ.)
ชุ ดที. 14
1. นายประยุทธ แก้วอาษา

นายกสมาคมฯ

2. นายอุดม

ผลธุระ

อุปนายกสมาคม

3. นายสุวชิ ยั

แก้วจันดา

อุปนายกสมาคม

4. นายสมศักดิW

สุวรรณ

5. นายวิชยั

หงษ์ชุมแพ

กรรมการ

6. นายพิเชษฐ์

สมบัติธีระ

กรรมการ

7. นายจารุ พฒั น์ อ้วนมะโฮง

กรรมการ

กรรมการ/นายทะเบียน

8. นายฐานันดร แพงคําแหง กรรมการ/เลขานุการ
9. นายสุวทิ ย์

ตุม้ ทอง

กรรมการ/เหรัญญิก

10. นายไกรสร

เมาะราษี

ผูต้ รวจสอบกิจการสมาคม

11. นายปั จวุธ

อินกําบัง

ผูต้ รวจสอบกิจการสมาคม

