
ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด 2 (สฌ.ลพ. 2) 
เร่ือง  การยกเลิกประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคม สฌ.ลพ. 2 

 
 ตามที่ได้มีมติจากคณะกรรมการด าเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์  
ครูล าพูน จ ากัด 2 (สฌ.ลพ. 2) ชุดที่ 2 ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เพ่ือค านึงถึงเจตนารมณ์
และความมั่นคงเสถียรภาพของสมาคมจึงให้ยกเลิกประกาศการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ล าพูน จ ากัด 2 (สฌ.ลพ. 2) เรื่อง ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคม สฌ.ลพ. 2 
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563  
 
 ฉะนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการด าเนินการสมาคมฯ จึงประกาศรับสมัครสมาชิก
สมาคมฯ กรณีพิเศษ ตามประกาศฉบับ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง          
31 กรกฎาคม 2563  
 
 จึงประกาศมาเพ่ือให้สมาชิกสมาคมฯ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด  ได้รับทราบ      
โดยทั่วกัน  
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 
 
 
                                                          (ลงชื่อ)           
                                                                                      (นายทนงศักดิ์  ทะหล้า) 
                                                             นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 
                                                                        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด 2 (สฌ.ลพ. 2) 
 



ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด 2 (สฌ.ลพ. 2) 
เร่ือง  ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคม สฌ.ลพ. 2 

************* 
  ด้วยมติของคณะกรรมการด าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด 2 (สฌ.ลพ. 2) 
ชุดที่ 2 ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 28  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มีมติเห็นชอบให้เปิดรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษส าหรับสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด ประเภทสมาชิกสามัญและเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ล าพูน จ ากัด (สฌ.ลพ.) ไม่จ ากัดอายุ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติทั่วไป 
1.1  เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด  
      (สฌ.ลพ.) ประเภทสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด (ไม่จ ากัดอายุ) 
1.2  เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  

2. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องมายื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมด้วยตนเอง ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ล าพูน จ ากัด ที่ท าการของสมาคมฯ สฌ.ลพ. 2 พร้อมช าระเงินจ านวน 1,600 บาท ตามรายละเอียดดังนี้  

2.1  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จ านวน 50 บาท 
2.2  ค่าบ ารุงรายปี จ านวน 50 บาท 
2.3  เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า จ านวน 1,500 บาท 

3. หลักฐานการสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครต้องมีเอกสารดังตอ่ไปนี้อย่างละ 1 ฉบบั 
3.1  ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนผู้สมัคร 
3.2  ส าเนาทะเบยีนบ้านผู้สมัคร 
3.3  ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนผู้รับผลประโยชน ์
3.4  ส าเนาทะเบยีนบ้านผู้รับผลประโยชน์ 
3.5  ส าเนาทะเบยีนสมรส 
3.6  ส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี)  
3.7  เอกสารตามคุณสมบัตทิั่วไปข้อ 1.2 (ใบรับรองแพทย์สถานพยาบาลของรัฐ)  

4. สมาชิกจะได้รับสทิธิประโยชน์สมบูรณ์ ตามช่วงอายุดังนี้ 
4.1  สมาชิกอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์โดยมีผลคุ้มครองพ้น 90 วันหลังคณะกรรมการ

อนุมัติรับ 
4.2  สมาชิกอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์โดยมีผลคุ้มครองพ้น 180 วัน หลัง

คณะกรรมการอนุมัติรับ 
4.3 สมาชิกอายุ 80 ปีขึ้นไป ให้ได้รับสิทธิประโยชน์โดยมีผลคุ้มครองพ้น 270 วัน หลังคณะกรรมการอนุมัติรับ 

5. รับสมัครสมาชิกตามประกาศรับสมัครสมาชิกรอบพิเศษนี้ จ านวน 1,000 คน เท่านัน้ 
 

  ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด (สฌ.ลพ.) ที่มีคุณสมบัติ
ข้างต้น สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด 2 (สฌ.ลพ.2) ภายในก าหนดใน
ประกาศนี้ ซึ่งหากพ้นก าหนดดังกล่าวสมาชิกที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ จะต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี ตามข้อบังคับของสมาคม 
  
 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกนั   
    
   ประกาศ  ณ  วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 
                                                          (ลงชื่อ)           
                                                                                       (นายทนงศักดิ์  ทะหล้า) 
                                                                      นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 
                                                                          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด 2 (สฌ.ลพ. 2) 




