
 

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี  จำกัด 

ฉบับท่ี 2 / 2564 

เรื่อง  แจ้งจำนวนสมาชิกและพ้นสภาพสมาชิก ด้วยเหตุถึงแก่ความตาย  

ประจำงวดเดือน  มกราคม  2564 

************************************ 

ตามที่ สมาคมได้รับแจ้งการพ้นสภาพสมาชิกด้วย เหตุ ถึงแก่ความตาย ระหว่างวันที่  18 ธันวาคม 2563                             

ถึงวันที่ 20 มกราคม 2564  ซึ่งผ่านการตรวจสอบและยืนยันการได้รับสิทธิ์สมบูรณ์แล้ว ดังปรากฏในรายการต่อไปนี้ 

 ผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม 2563 

สมาชิก ณ 30 พฤศจิกายน  2563 จำนวน 3,140 ราย 
เพ่ิม สมาชิกเข้าใหม่ เดือน ธันวาคม 2563 จำนวน - ราย 
หัก  สมาชิกลาออก เดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 1 ราย 
     สมาชิกถึงแก่ความตาย เดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 3 ราย 

  คงเหลือจำนวนสมาชิก ณ 30 ธันวาคม 2563 จำนวน 3,136 ราย 
 

 ใบเสร็จประจำเดือน มกราคม 2564 
ประมวลผลวันที่ 20 มกราคม  2564 เรียกเก็บใบเสร็จประจำเดือนในวันที่  28 มกราคม 2564 
เป็นจำนวนเงิน 500 บาท ดังนี้ 
1. เรียกเก็บค่าบำรุงรายปีเป็นเงิน 50 บาท 
2.  เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพจำนวน 9 ราย  เป็นเงิน 450 บาท รายช่ือสมาชิกถึงแก่ความตาย ได้แก่  

 
1). นายประภาส ช่วยบำรุง รหัสสมาคม 02196 ถึงแกความตายเมื่อ วันที ่17 ธันวาคม 2563 

จำนวนสมาชิก   ( ณ 21 ธันวาคม 2563 ) 3,137 คน 

อัตราเงินสงเคราะห์ศพ 50.00 บาท 

คิดเป็นเงินสงเคราะห์ศพ 156,850.00 บาท 

สมาคมหักเป็นค่าดำเนินการ ร้อยละ 8  12,548.00 บาท 

หัก ค่าสงเคราะห์ศพค้างจ่าย 100.00 บาท 

เหลือเงินสงเคราะห์ศพที่จะได้รับ  144,202.00 บาท 

จา่ยคืนเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 500.00 บาท 

รวมเงินที่ทายาทจะได้รับทั้งสิ้น 144,702.00 บาท 



 
 

2). นายประมูล ไชยวงค์ รหัสสมาคม 02418 ถึงแก่ความตายเมื่อ วันที ่4 ธันวาคม 2563 

จำนวนสมาชิก   ( ณ 22 ธันวาคม 2563 ) 3136 คน 

อัตราเงินสงเคราะห์ศพ 50.00 บาท 

คิดเป็นเงินสงเคราะห์ศพ 156,800.00 บาท 

สมาคมหักเป็นค่าดำเนินการ ร้อยละ 8  12,544.00 บาท 

หัก ค่าสงเคราะห์ศพค้างจ่าย 150.00 บาท 

เหลือเงินสงเคราะห์ศพที่จะได้รับ  144,106.00 บาท 

จา่ยคืนเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 500.00 บาท 

รวมเงินที่ทายาทจะได้รับทั้งสิ้น 144,606.00 บาท 

 
 
 

3). นางสมฤดี สนธิเมือง รหัสสมาคม 03751 ถึงแกความตายเมื่อ วันที ่27 ธันวาคม 2563 

จำนวนสมาชิก   ( ณ 8 มกราคม 2564 ) 3,137 คน 

อัตราเงินสงเคราะห์ศพ 50 บาท 

คิดเป็นเงินสงเคราะห์ศพ 156,850.00 บาท 

สมาคมหักเป็นค่าดำเนินการ ร้อยละ 8  12,548.00 บาท 

หัก ค่าสงเคราะห์ศพค้างจ่าย 100.00 บาท 

เหลือเงินสงเคราะห์ศพที่จะได้รับ  144,202.00 บาท 

จา่ยคืนเงนิสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 500.00 บาท 

รวมเงินที่ทายาทจะได้รับทั้งสิ้น 144,702.00 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
4). นายยงยุทธ อุ่นคงทอง รหัสสมาคม 00857  ถึงแก่ความตายเมื่อ วันที ่28 ธันวาคม 2563 

จำนวนสมาชิก   ( ณ 15 มกราคม  2564 ) 3,136 คน 

อัตราเงินสงเคราะห์ศพ 50.00 บาท 

คิดเป็นเงินสงเคราะห์ศพ 156,800.00 บาท 

สมาคมหักเป็นค่าดำเนินการ ร้อยละ 8  12,544.00 บาท 

หัก ค่าสงเคราะห์ศพค้างจ่าย 150.00 บาท 

เหลือเงินสงเคราะห์ศพที่จะได้รับ  144,106.00 บาท 

จา่ยคืนเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 500.00 บาท 

รวมเงินที่ทายาทจะได้รับทั้งสิ้น 144,606.00 บาท 

 
 

5). นางทพิย์  ทองศิริ รหัสสมาคม 02413 ถึงแกความตายเมื่อ วันที ่7 มกราคม  2564 

จำนวนสมาชิก   ( ณ 18 มกราคม 2564 ) 3,137 คน 

อัตราเงินสงเคราะห์ศพ 50.00 บาท 

คิดเป็นเงินสงเคราะห์ศพ 156,850.00 บาท 

สมาคมหักเป็นค่าดำเนินการ ร้อยละ 8  12,548.00 บาท 

หัก ค่าสงเคราะห์ศพค้างจ่าย 300.00 บาท 

เหลือเงินสงเคราะห์ศพที่จะได้รับ  144,002.00 บาท 

จา่ยคืนเงินสงเคราะห์ศพล่วงหนา้ 500.00 บาท 

รวมเงินที่ทายาทจะได้รับทั้งสิ้น 144,502.00 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6). นายประมุข พรหมอักษร รหัสสมาคม 00833 ถึงแก่ความตายเมื่อ วันที ่9 มกราคม 2564 

จำนวนสมาชิก   ( ณ 11 มกราคม 2564 ) 3,137 คน 

อัตราเงินสงเคราะห์ศพ 50.00 บาท 

คิดเป็นเงินสงเคราะห์ศพ 156,850.00 บาท 

สมาคมหักเป็นค่าดำเนินการ ร้อยละ 8  12,548.00 บาท 

หัก ค่าสงเคราะห์ศพค้างจ่าย 250.00 บาท 

เหลือเงินสงเคราะห์ศพที่จะได้รับ  144,052.00 บาท 

จา่ยคืนเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 500.00 บาท 

รวมเงินที่ทายาทจะได้รับทัง้สิ้น 144,552.00 บาท 

 
 
 

7). นางดวงฤดี จิตวิเศษ รหัสสมาคม 01499 ถึงแก่ความตายเมื่อ วันที ่14 มกราคม 2564 

จำนวนสมาชิก   ( ณ 18 มกราคม 2564 ) 3,136.00 คน 

อัตราเงินสงเคราะห์ศพ 50.00 บาท 

คิดเป็นเงินสงเคราะห์ศพ 156,800.00 บาท 

สมาคมหักเป็นค่าดำเนินการ ร้อยละ 8  12,544.00 บาท 

หัก ค่าสงเคราะห์ศพค้างจ่าย 450.00 บาท 

เหลือเงินสงเคราะห์ศพที่จะได้รับ  143,806.00 บาท 

จา่ยคืนเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 500.00 บาท 

รวมเงินที่ทายาทจะได้รับทั้งสิ้น 144,306.00 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8). นายโอภาส ติณพันธ์ รหัสสมาคม 00465 ถึงแก่ความตายเม่ือ วันที ่14 มกราคม 2564 

จำนวนสมาชิก   ( ณ 19  มกราคม 2564 ) 3,135 คน 

อัตราเงินสงเคราะห์ศพ 50.00 บาท 

คิดเป็นเงินสงเคราะห์ศพ 156,750.00 บาท 

สมาคมหักเป็นค่าดำเนินการ ร้อยละ 8  12,540.00 บาท 

หัก ค่าสงเคราะห์ศพค้างจ่าย 450.00 บาท 

เหลือเงินสงเคราะห์ศพทีจ่ะได้รับ  143,760.00 บาท 

จา่ยคืนเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 500.00 บาท 

รวมเงินที่ทายาทจะได้รับทั้งสิ้น 144,260.00 บาท 

 
 

9). นายเอกรัชต์  บุญทอง รหัสสมาคม 01978 ถึงแก่ความตายเมื่อ วันที ่19 มกราคม 2564 

จำนวนสมาชิก   ( ณ 19 มกราคม 2564 ) 3,134 คน 

อัตราเงินสงเคราะห์ศพ 50.00 บาท 

คิดเป็นเงินสงเคราะห์ศพ 156,700.00 บาท 

สมาคมหักเป็นค่าดำเนินการ ร้อยละ 8  12,536.00 บาท 

หัก ค่าสงเคราะห์ศพค้างจ่าย 500.00. บาท 

เหลือเงินสงเคราะห์ศพที่จะได้รับ  143,664.00 บาท 

จา่ยคืนเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 500.00 บาท 

รวมเงินที่ทายาทจะได้รับทั้งสิ้น 144,164.00 บาท 

 

 

 

 

 
 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   26  มกราคม พ.ศ. 2564 

 

 
 


