
 
 
 

รายการ วัน 
เงินค่าทุนเรือนหุ้น และเงินฝากสอ. 3 

ค่าช่วยเหลือการศพ 3 

เงินกองทุนรวมใจ 3 

เงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 5 

หมายเหตุ : ระยะเวลาขึ้นอยู่กับวันที่ทายาทมาติดต่อ  
และความครบถ้วนของเอกสารประกอบด้วย 

 
 
 
 
กรณีท่ี1 : สมาชิกท่ีเสียชีวิตได้เขียน 
พินัยกรรมของสหกรณ์ฯ ไว้แล้ว ทาง
สหกรณ์ฯจะจ่ายตามผู้รับผลประโยชน์ที่

ระบุไว้ในพินัยกรรมของสหกรณ์ฯเท่านั้น โดยถือวันที่ล่าสุด
ของการเขียนพินัยกรรม 
กรณีท่ี2 : สมาชิกท่ีเสียชีวิตไม่ได้เขียน พินัยกรรมของ
สหกรณ์ฯ ไว้ ทายาทตามกฎหมายสามารถ 
 1. ขอค าสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก ซึ่งสามารถใช้ติดต่อ
สหกรณ์ฯและหน่วยงานอ่ืนๆเก่ียวกับผู้เสียชีวิตได้ โดยใช้เวลา
ด าเนินการตั้งแต่งยื่นแต่งตั้งผู้จัดการมรดก จนถึง เสร็จสิ้น 
เป็นเวลาประมาณ 3 เดือน ถึง 1 ปี วิธีนี้ทายาทจะต้อง
ด าเนินเรื่องเองทั้งหมด 
 2. ขอให้นายอ าเภอของทายาทตามทะเบียนบ้าน ออก
หนังสือสืบสวนทายาท ซึ่งทายาทต้องขอให้สหกรณ์ฯออก
หนังสือขอความอนุเคราะห์ เพื่อที่ทายาทจะน าไปยืน่ต่อ
นายอ าเภอตามทะเบียนบ้านของทายาท โดยใช้เวลา
ด าเนินการตั้งแต่งออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ จนถึง 
เสร็จสิ้น เป็นเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการด าเนินการยื่นหนังสือสืบสวนทายาทต่อ
นายอ าเภอตามทะเบียนของทายาทเองด้วย 

          

 
รายการ จ านวนเงิน 

ทุนเรือนหุ้น   

เงินฝากสอ.  

เงินกองทุนรวมใจ  

ค่าช่วยเหลือการศพ  

เงินสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ 

 

 

 
เงินกู้ 

ฉุกเฉิน  

สามัญ  

พิเศษ  

รวมทั้งสิ้น  

 

   
ติดต่อสอบถาม 

งานบัญชี โทร 053-94-3651 ต่อ 107-109 
งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โทร 053-94-3651 ต่อ 120 

โทรสาร 053-894-127 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กรณี สมาชิกเสียชีวิต 

 

 

 

 
 

 

รายละเอียด 
……………………….…………………………………..สิทธิของทายาท 

………..…..……….……………………..ขั้นตอนการติดต่อสหกรณ์ฯ 

………..…….……………………………………..ระยะเวลาด าเนินการ 

……………..……………………………….…………………วันมารับเช็ค 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ใครคือทายาท 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิทธิของทายาท 
 

รับอะไร..บ้างนะ 

1. รับเงินค่าทุนเรือนหุ้น และเงินฝากสอ.ของสมาชิกฯ – 
ตามจ านวนคงเหลือก่อนเสียชีวิต โดยจ่ายตามพินัยกรรมของ
สหกรณ์ฯ หรือ ค าสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก หรือ หนังสือ
สืบสวนทายาท  
 

5. รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ – รายละเอียดติดตาม
เจ้าหน้าที่ (ถ้ามี) 
 

2. รับเงินปันผล และหรือเงินเฉลี่ยคืน – โดยจ่ายหลังวัน
ประชุมใหญ่ของปีที่เสยีชีวิต โดยโอนเข้าบัญชีตามทีท่ายาทผู้รับ
ผลประโยชน์แจ้ง 
ตัวอย่าง เสียชีวิต วันท่ี 1 มิ.ย.58 รอจ่ายเงินปันผล และ
หรือเงินเฉลี่ยคืน เดือน ก.พ. 59 
 

3. รับค่าช่วยเหลือการศพ – คิดตามจ านวนอายุการเป็นสมาชิก คูณ ด้วย 
1,500 บาท โดยจ่ายให้ทายาทที่จัดการศพให้สมาชิกเท่านั้น 
ตัวอย่าง อายุเป็นสมาชิก 30 ปี(นับจนถึงวันท่ีเสียชีวิตตามใบมรณบัตร) 
คูณ 1,500 เท่ากับ 45,000 บาท 
 
 

4. รับเงินกองทุนรวมใจ – โดยจ่ายตามจ านวนเงินกองทุน
คงเหลือ จากยอด 100,000 บาท รายละเอียดตดิตามเจ้าหน้าที ่
 
 

ขั้นตอนการติดต่อสหกรณ์ฯ 
 

เตรียมให้ครบ..ก่อนนะคะ 

ขั้นตอนที่ 1 : ทายาทสมาชิกมาติดต่อ แจ้งว่ามีสมาชิกเสียชีวิต  
พร้อมน าเอกสาร 
เอกสารของสมาชิกท่ีเสียชีวิต (ส าเนา)  

- ใบมรณบัตร อย่างละ 5 ฉบับ 
- บัตรประชาชน อย่างละ 5 ฉบับ 
- ทะเบียนบ้าน อย่างละ 5 ฉบับ 
- สมุดบัญชีสหกรณ์ฯ ทุกเล่ม (ถ้ามี) 
- พินัยกรรมของสหกรณ์ฯ หรือ ค าสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก 

หรือ หนังสือสืบสวนทายาท  
(ทายาทรับรองส าเนาแทนสมาชิกเสียชีวิตทุกฉบับ) 

เอกสารของทายาท (ส าเนา)  
  เรียงล าดับ ทายาทล าดับที่ 1 คือ ภรรยา/สามี, บุตร 
หรือ ทายาทล าดับที่ 2 คือ บิดา, มารดา หรือ พี่น้อง 

- บัตรประชาชน อย่างละ 5 ฉบับ 
- ทะเบียนบ้าน อย่างละ 5 ฉบับ 
- ทะเบียนสมรส(ภรรยา/สามี) อย่างละ 5 ฉบับ 
- เลขที่ BOOK BANK ธนาคารอ่ืน อย่างละ 1 ฉบับ 

 

ขั้นตอนที่ 2 : กรอกเอกสาร  
1.แบบฟอร์ม หนังสือขอลาออกจากสหกรณ์ฯ กรณีเสียชีวิต 
2.แบบฟอร์ม ขอรับหุ้น และ เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 
3.แบบฟอร์ม ค่าช่วยเหลือการศพ  
4.แบบฟอร์ม ขอรับเงินกองทุนรวมใจฯ 
5.แบบฟอร์ม รับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์(ถ้ามี) 

 

ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อเอกสารครบถ้วนแล้ว รออนุมัติ 
เมื่อเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฯ จะติดต่อกลับ 
เพื่อให้ทายาทมารับเช็ค สั่งจ่ายธนาคารไทยพาณิชย์ 
สาขา มช. 
 
 

 


