ความเป็นมาของการฌาปนกิจสงเคราะห์
การฌาปนกิ จ สงเคราะห์ เ ป็ น ภารกิ จ ที่ ด าเนิ น การใน
ขอบข่ายการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กั บครอบครัวเมื่อมี
การตายเกิดขึ้น โดยประชาชนร่วมกันหรือร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันในกลุ่มของประชาชนเป็นรากฐานนาไปสู่การ
สร้ า งความมั่ น คง เข้ ม แข็ ง ของครอบครั ว และชุ ม ชน โดยมี
หน่วยงานของรัฐกากับ ดูแลเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น
และส่ งเสริ ม การด าเนิ น รวมกลุ่ ม ของประชาชนและหน่ ว ยงาน
ภาครั ฐ ให้ ส ามารถบริ ห ารจั ด การให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์
พ.ศ. 2545
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ค รู ร าชบุ รี จ ากั ด จดทะเบี ย นก่ อ ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 15
กรกฎาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทาการสงเคราะห์ซึ่งกัน
และกั น ในการจั ด การศพเพื่ อ การจั ด การศพและสงเคราะห์
ครอบครั ว ของบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ งซึ่ งถึ งแก่ ค วามตาย โดยมิ ไ ด้
ประสงค์จ ะหากาไรหรื อรายได้ เ พื่ อ แบ่งปั น กั น ซึ่งการตายนี้ ไม่
รวมถึงการสาบสูญตามคาสั่งศาล

สานักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่เลขที่ 109 หมู่ 5 ถนนเพชรเกษม
ตาบลโคกหม้อ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
สมาคมเปิ ด ท าการในวั น จั น ทร์ ถึ ง ศุ ก ร์ เวลา 08.30 น. ถึ ง
16.30 น. หยุดทาการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
1. การรับสมัครสมาชิก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องยื่ นใบสมัคร
ตามแบบของสมาคมด้ ว ยตนเอง ณ ที่ ตั้ ง ส านั ก งานของสมาคม
ในวันเวลาเปิดทาการ
2. คุณสมบัติสมาชิก
1. สมาชิ ก สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ค รอบครั ว สมาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด หรือ ครอบครัวสมาชิก
2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
4. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
5. มีอายุในวันสมัครไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
3. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องนาเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาบัตรประจาตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ของผู้สมัคร
2. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
3. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ
4. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ ทุกคนๆละ 1 ฉบับ
5. ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชนของผู้ รั บ ผลประโยชน์
ทุกคนๆละ 1 ฉบับ
6. หลักฐานอื่นตามที่สมาคมกาหนด

4. เงินค่าสมัครและเงินสงเคราะห์
1. เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกคนละ 50 บาท
2. เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเป็นเงิน 300 บาท
เมื่ อ สมาชิ ก ของสมาคมคนใดคนหนึ่ ง ถึ ง แก่ ค วามตาย
สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องชาระเงินสงเคราะห์นั้น รายละ 100 บาท
5. การชาระเงินค่าสมัคร เงินสงเคราะห์
1. ด้ วยตนเอง ณ ส านัก งานของสมาคมปนกิ จสงเคราะห์
ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด
2.ทางธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินในนามสมาคม
3.โอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากของสมาคม บั ญ ชี เ ลขที่
705-0-20947-3 ธนาคารกรุงไทย จากัด สาขาราชบุรี
4.หักจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก โดยได้รับความยินยอม
จากสมาชิกเจ้าของบัญชีแล้ว
(การรับเงินทุกประเภท สมาคมจะออกหลักฐานการรับเงินทุกครั้งตามแบบที่
สมาคมกาหนด)

6. สมาชิกภาพ
ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ เมื่อพ้น
กาหนด 90 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิก
และได้รับชาระเงินค่าสมัครแก่สมาคมแล้ว
7. การจ่ายเงินสงเคราะห์
สมาคมจะจ่ า ยเงิ น ค่ า จั ด การศพหรื อ ค่ า การจั ด การศพ
สงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ผู้จัดการศพและผู้รับเงินสงเคราะห์แล้ว
กรณี ดังนี้
1.จ่ายเงินครั้งแรกภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอ
2.จ่ายเงินส่วนที่เหลือภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สมาคมได้
จ่ายเงินครั้งแรก
สมาคมจะหักเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
กิจการ จานวนร้อยละ 9 ของเงินที่เรียกเก็บได้

อัตราเงินสงเคราะห์ และอัตราการหักเงินสงเคราะห์
จานวนสมาชิก

อัตราเงิน
สงเคราะห์

อัตราการหัก
เงินสงเคราะห์

ไม่เกิน 2,500 คน
2,500 - ไม่เกิน 5,000 คน
5,000 - ไม่เกิน 10,000 คน
10,000 คน

100 บาท
50 บาท
30 บาท
20 บาท

ร้อยละ 9
ร้อยละ 8
ร้อยละ 6
ร้อยละ 4

8. การพ้นสมาชิกภาพ
1. ตาย
2. ลาออก เป็นหนังสือตามแบบทีส่ มาคมกาหนด
3. ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก
4. ถูกตัดชื่อออกเนื่องจากการขาดส่งเงินสงเคราะห์ และ
สมาคมแจ้งเป็นหนังสือให้ไปชาระเงินสงเคราะห์แล้ว ลงทะเบียน
ตอบรับ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติให้พ้นจากสมาชิก
ภาพ
5. ถูกนายทะเบียนสั่งให้พ้นจากสมาชิกภาพ

คณะกรรมการดาเนินการสมาคม
ชุดที่ 4 (ปี 2564)

ชื่อ - สกุล
1. นายเชิดศักดิ์
มั่นฤกษ์
2. นายปราโมทย์ รี้พล
3. นายเจริญ
ธนาเจริญศรี
4. นายสุพัต
อ่อนน้อม
5. นายกฤษฎา
สุพงศ์
6. นายเสน่ห์
คงสบาย
7. นางชูชีพ
สมพงษ์เจริญ
8. นายประมวล
พฤฑฒิกุล
9. นางโสภี
สุขเจริญ
10. นายประเสริฐ รุ่งโรจน์ทวีรัตน์
11. นางธัญญรักษ์ อยู่เย็น
12. น.ส.สมหมาย ลิ้มทุติเนตร
13. นายพัฒน์พงศ์ วงศ์ยะรา
14. นายสนธยา
แตงโม
15. นายประสิทธิ์ ราพรรณ์
ผู้ตรวจบัญชี
1. นายวัชรินทร์
ศรีสวย
2. นายสมโภชน์
ศรีเมือง
3. นายไพโรจน์
อินทวัฒน์
4. นายไกรสิทธิ์
ศิริรัมย์
5. นายสิรภพ
เพ็ชรเกตุ

ตาแหน่ง
นายกสมาคมฯ
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
กรรมการและนายทะเบียน
กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
กรรมการและประชาสัมพันธ์
กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

กรรมการและปฏิคม
กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
กรรมการและฝ่ายการศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจบัญชี
ผู้ตรวจบัญชี
ผู้ตรวจบัญชี
ผู้ตรวจบัญชี
ผู้ตรวจบัญชี

สมาคมก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557
ปัจจุบันมีสมาชิกจานวน 259 ราย
ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารประชาสัมพันธ์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด
(กอง 2)


สานักงานเลขที่ 109 หมู่ 5 ถนนเพชรเกษม ตาบลโคกหม้อ
อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 032-737211-13
085-2927156

