
 
  ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 3 

(สฌ.ลพ.3) 
เรื่อง   ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 3 

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

  ด้วย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากดั 3 (สฌ.ลพ.3)  
ได้จดทะเบียนก่อตั้งสมาคมฯ เมื่อวันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ทะเบียนเลขที่ 52007/004 คณะกรรมการ
ด าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด 3 (สฌ.ลพ.3) ได้ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการสมาคมฯ ชุดที่ 1 ครั้งที ่8/2564-2565 เมื่อวันที่ 23 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2565  
มีมติเห็นชอบให้เปิดรับสมัครสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ข้อ 1  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
(1)  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
(2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ 
(3)  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
(4)  มีอายุในวันสมัครไม่เกิน  75  ปีบริบูรณ์ 

                      (5)  เป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด 
                      (6)  เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด 
                      (7)  เป็นบคุคลในครอบครัวได้แก่ คู่สมรส บิดา มารดา บุตร พ่ีน้องร่วมบิดามารดา ของสมาชิก
สามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์    
ครูล าพูน จ ากัด 3 (สฌ.ลพ.3) แล้วเท่านั้น 

ข้อ 2  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้สมัคร หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(2)  ส าเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 
(3)  ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลของรัฐตามกฎหมายว่าด้วย 

             สถานพยาบาล 
(4)  ส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
(5)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ 
(6)  ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้สมัครประเภทบุคคลในครอบครัวที่เป็นคู่สมรส) 
(7)  ภาพถ่ายผู้สมัครสมาชิก  
    ( ถ่ายภาพ ณ วันที่มาสมัครด้วยตนเองท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด ) 

 
 
 
 
 



  

ข้อ 3  การรับสมัคร 
(1) ก าหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566 
(2) สถานที่รับสมัคร  ณ   ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 
(3) ค่าสมัคร  50  บาท ค่าบ ารุงรายปี  50  บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  1,500  บาท 

รวมช าระจ านวน  1,600  บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 

 ข้อ 4  ผู้สมัครยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ณ  สถานที่รับสมัครด้วยตนเองเท่านั้น และผู้สมัครเข้าเป็น
สมาชิกจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิกและสมาคมได้รับเงิน         
ค่าสมัคร ค่าบ ารุงรายปี เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ตามอัตราที่สมาคมก าหนดเรียบร้อยแล้ว จะมีสิทธิได้รับเงิน   
สงเคราะห์จากสมาคมด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงแก่ความตายทุกกรณีนับแต่ 90 วัน หลังการประชุมอนุมัติรับสมาชิก  ในกรณีที่สมาชิกที่
สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน 3     
(สฌ.ลพ.3)  

(2) เสียชีวิตก่อนครบก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด  ทางสมาคมจะคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้ 
ยกเว้นเงินค่าสมัครและค่าบ ารุงรายปี 

(3) จ านวนเงินสงเคราะห์จะได้รับตามจ านวนสมาชิกคูณด้วยอัตราศพตามประกาศของ          
กฎกระทรวงฯ ระยะเริ่มแรกคณะกรรมการจะพิจารณาเงินสงเคราะห์ศพโดยค านึงถึง       
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและอัตราศพที่สอดคล้องกันจนกว่าจ านวนสมาชิกจะเพ่ิมขึ้นเป็นที่
สัมพันธ์กัน 

 ข้อ 5   ติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด 3  
(สฌ.ลพ.3) ชั้น 1 ช่องที่ 13 ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด เลขที่ 103/1 ถนนพระคงฤาษี       
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 51000 โทร. 053-511652, 053-511653, 053-510442 ต่อ 41, 42 
 ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด  ทุกท่านที่มีคุณสมบัติข้างต้น  สมัครเข้าเป็น
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน จ ากัด 3 (สฌ.ลพ.3) และในโอกาสต่อไป 
ทางสมาคมฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงลดอายุของผู้สมัครเป็นสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 
โดยรับสมัครสมาชิกที่มีอายุในวันที่สมัครไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ 
 
 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน   

      ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 
 

    (ลงชื่อ)           

         (นายปกรณ์ชัย  มะโนสมุทร) 
                                        นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 
        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 3 (สฌ.ลพ.3) 
 


