
 

 

 
    คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 

ชุดที่ 2 ปี 2561 

1. นายศรีวรรณ    ปินใจ           นายกสมาคม ฯ 
2. นายสุรินทร์ กันค า        อุปนายกสมาคม ฯ 
3. นางพรสวรรค์ จันทร์หลวง    เลขานุการ 
4. นายประเสริฐ กันธะวัง         เหรัญญิก 
5. นายเอนก   ตาค า              นายทะเบียน 
6. นายจรัล  แก้วเป็ง        กรรมการและปฏิคม 
7. นายสนอง  สุจริต              กรรมการและประชาสัมพันธ ์
8. นางวชิรญาณ์ ชัยตาน        กรรมการและผู้ชว่ยเหรัญญกิ 

    9.  นางสาวศุภรัตน ์ กิจคม        กรรมการและผู้ชว่ยนายทะเบียน 
   
  ช่องทางการติดต่อ สหกรณ์ฯ (สถานท่ีตัง้ท าการสมาคมฯ) 

1. www.crigetcoop.com 

2. E-mail: Info@crigetcoop.com 

3. www.facebook.com/crgetcoop 

4. เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ  
 081-303-9465 ,  081-346-9167 

5. Line-ID ADMIN 1  :    sahakron1 
              ADMIN 2  :    sahakron2 

6. ท่ีอยู ่: สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์หกรณ์ออมทรพัยค์รกูรม   
           สามญัศึกษา จ.เชียงราย จ ากดั  
1115/23  ถนนไกรสรสิทธ์ิ  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 

เอกสารประกอบการยื่นขอรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 แบบย่ืนเรื่องขอรับเงิน 
 ส ำเนำเอกสำรมรณบัตรของสมำชิกที่เสียชีวิต 
 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของสมำชิกที่เสียชีวิต 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของสมำชิกท่ีเสียชีวิต 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส (ถ้าระบุสามีภรรยาของผู้เสียชีวิตเป็นผู้รับเงิน) 
 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ของผู้รับเงินสงเครำะห์  
(กรณีรับเงินสงเคราะห์หลายคน ตอ้งมีส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รบัเงินสงเคราะหค์รบทุกคน) 
 ผู้ย่ืนเรื่องรำวขอรับเงินสงเครำะห์ต้องเป็นบุคคลที่มี

รำยช่ือเป็นผู้รับเงินสงเครำะห์ 
 เอกสำรที่เปลี่ยนชื่อ- นำมสกุล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา

จังหวัดเชียงราย จ ากัด 
 
 

 
 
 
 
 

เวลาท าการ 
จันทร์ – ศุกร์  เวลา  08:30 – 16:30 น. 

เว้นวนัหยุดราชการ 
ปิดรับ-จ่ายเงิน   เวลา  15:30 น. 

โทรศัพท์ 0-5360-1176  โทรสาร 0-5360-1549 

http://www.crigetcoop.com/
mailto:Info@crigetcoop.com


 

 

      การจดัตัง้สมาคม ฯ 

โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ของ
สหกรณ์ ฯ วันที่ 20 ตุลาคม 2558 ให้มีการจัดตั้งสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ เป็นองค์กรสวัสดิการคู่ไปกับการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ ฯ และได้รับการจดทะเบียนตาม
กฎหมายแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เปิดรับ
สมาชิกตั้งแต่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป 
  
 
 

     การเข้าเป็นสมาชิกสมาคม ฯ 

 

1. สมาชิกสามัญของสหกรณ์ ฯ (ไม่จ ากัดอายุ) 

2. สมาชิกสมทบของสหกรณ์ ฯ 
(อายุไม่เกิน 65 ปี) 

3. บิดา มารดา คู่สมรส บุตรโดยชอบตาม
กฎหมายของสมาชิก (อายุไม่เกิน 65 ปี) 

 
 
 

     สิทธิประโยชน์ของสมาชิก 

 

1. สิทธิการเข้าประชุมใหญ่และสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการสมาคม 

2. สิทธิของทายาท หรือผู้ได้รับมอบตามหนังสือ
แสดงเจตนาในการรับเงินค่าจัดการศพและ
เงินสงเคราะห์ เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 

 

 

        อัตราเงินสงเคราะห์ ค่าเงินสงเคราะห์ศพ 
        และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 
 

1.   เงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) อัตราตามก าหนดใน        
    ข้อบังคับ (200 บาทต่อปี) 

2. ค่าสงเคราะห์ศพ อัตราตามท่ีก าหนดในข้อบังคับ 
(100 บาท ต่อศพ) 

3. เงนิสงเคราะห์ ประมาณ 150,000 บาท                  
โดยค านวณจาก จ านวนสมาชิก × อัตราสงเคราะห์ศพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

      เป็นสมาชิกได้อย่างไร ?? 

1. กรอกข้อความในใบสมัคร และเอกสาร
ประกอบให้ครบถ้วน พร้อมแนบ 

เอกสำรประกอบ 
ก. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยำบำลของรัฐ  
ข. ส าเนาบัตรประชาชน ของผู้สมัคร               

และผู้รับเงินสงเคราะห์ 
ค. ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร               

และผู้รับเงินสงเคราะห์ 
ง. ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  

 
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 

- ค่าสมัครแรกเข้า          100 บาท  
- ค่าบ ารุงรายปี ปีละ         50 บาท 
- เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า   200 บาท  

(ศพละ 100 บาท)  

                 รวม       350 บาท 
 

 
 
 

 

สถิติการเสียชีวิตของสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ.เชียงราย จ ากดั 

ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 เฉลี่ย 

2 ราย 4 ราย 1 ราย 3 ราย 3 ราย 3 ราย 6 ราย 3 ราย/ป ี

สมาชิกปัจจุบัน (31 ธันวาคม 2561 )      666 คน 
สมาชิกเสียชีวิต (ตั้งแต่ก่อตั้ง – ปัจจุบัน)        6 คน 
 


