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คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห� สอ.ศธ. 
ชุดที่  6

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห� สอ.ศธ. 
ชุดที่  6

นายเอนก  ศรีสําราญรุ�งเรือง
นายกสมาคม

นายวิชิต  สังขนันท�
อุปนายกสมาคม  คนที่ 1
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อุปนายกสมาคม  คนที่ 2
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อุปนายกสมาคม  คนที่ 3
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กรรมการและผู�ช�วยปฏิคม

นางสมจิตร  ธัมวิสุทธิวรากร
กรรมการและเหรัญญิก

นางดวงเดือน  สายสมบัติ
กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ

นายอนุทิน  คําคม
กรรมการและเลขานุการ

นายจรูญ  ชูลาภ
ที่ปรึกษา

นายชินภัทร  ภูมิรัตน
ที่ปรึกษา

นายวิชิต  สุวรรณรัตน�
ที่ปรึกษา

นายสุวภัทร�  จีรพันธุ
ที่ปรึกษา

นายวิโรจน�  ใจอารีรอบ
ที่ปรึกษา

นายชาติ  ฟ�าปกาสิต
ที่ปรึกษา

นางกฤษณา  ยืนยง
ปฏิบัติงานเจ�าหน�าที่สมาคมและผู�ประสานงาน

น.ส.วราภรณ�  หอมเนียม
เจ�าหน�าที่สมาคม

สมาคมร่วมกับสหกรณ์ จัดเทศน์มหาชาติ 

มหาเวสสันดรชาดก เพื่อน�ารายได้ถวายเป็น 

 พระราชกุศล มอบให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์

ในพระบรมราชูปถัมภ์และสมทบทุนอาหาร 

 กลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดสุทัศน์

 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557

ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ



รายงานกิจการประจำ ปี  2557

กำ�หนดก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี  2557
วันพุธที่  22  เมษ�ยน  พ.ศ. 2558    เวล� 09.00 น.

ณ ห้องประชุมศ�สตร�จ�รย์ หม่อมหลวงปิ่น  ม�ล�กุล 
อ�ค�รรัชมังคล�ภิเษก  ชั้น 3  กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำ กัด
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด



	 	 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ		จ�ากัด

  เลขที่  319 อ�ค�รสม�นฉันท์ ชั้น 3 ถนนพิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม.  10300
  โทร  02-6287501-3   โทรส�ร  02-6287504,05

ที่  สสอ. ศธ.   049/2558

                             1  เมษายน  2558

เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำาปี  2557

เรียน  สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

 ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด  กำาหนดการ

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2557 เพื่อรายงานผลการดำาเนินงาน ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น.- 

12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ 

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

 ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่นายกสมาคมแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีทราบ

 ระเบียบวาระที่  2  เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี  2556

 ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

 ระเบียบวาระที่  4  เรื่องรับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของสมาคม  ประจำาปี  2557

 ระเบียบวาระที่  5  เรื่องรับทราบรายงานจำานวนสมาชิก 

 ระเบียบวาระที่  6  เรื่องรับทราบรายงานการตรวจสอบภายในสมาคม  ประจำาปี  2557

 ระเบียบวาระที่  7  เรื่องพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ – ค่าใช้จ่าย และงบดุล  ประจำาปี  2557

 ระเบียบวาระที่  8  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  

 ในการนี้ ใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2557 เพื่อรับทราบผล

การดำาเนินงานและเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมาคมให้เจริญก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป

 อนึ่ง สำาหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการและพนักงานของรัฐ สมาคมได้มีหนังสือขออนุญาตผู้บังคับบัญชา

ของท่านให้เข้าร่วมประชุมด้วยแล้ว ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญประจำาปีครั้งนี้ สมาคมมีของที่ระลึกมอบให้กับสมาชิก

ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

จักขอบคุณยิ่ง

  ขอแสดงความนับถือ

  (นายเอนก  ศรีสำาราญรุ่งเรือง)

  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

3
รายงานกิจการประจำาปี  2557

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ		จ�ากัด



	 	 สารนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
	 	 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ		จ�ากัด

เรียน  ท่านสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด

 ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ จำากัด เริ่มจากสมาชิกผู้ก่อตั้ง 400 คน เพิ่มเป็น 7,520 คน ( ณ 31 ธ.ค. 57 ) นับว่าเป็นการเจริญเติบโต

ที่มีประสิทธิภาพ แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของเพื่อนสมาชิกที่ให้ความสำาคัญในการช่วยเหลือสมาชิกด้วยกัน

 ในรอบปีที่ผ่านมา กระผม คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ได้บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้น

ให้สมาชิกได้รับบริการที่สะดวกสบายพึ่งพอใจมากที่สุด พร้อมกันนี้ทางสมาคมได้เชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก 

โดยจัดกิจกรรมแข่งขันโบว์ล่ิงการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

เพื่อหารายได้ทูลเกล้า ฯ ถวายในกิจการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมีการจัดกิจกรรมที่ดีสำาหรับ

สมาชิก ให้ทุกท่านร่วมทำาบุญ โดยจัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมบำาเพ็ญ

บุญถวายเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วและสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ เพือ่นำารายได้

มอบให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้จัดตั้งเป็นกองทุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ. 

ลำาดับทุนที่ 3707 สมาชิกท่านใดประสงค์จะร่วมสมทบทุนดังกล่าว ขอเรียนเชิญครับและรายได้อีกส่วนหนึ่งได้

สมทบทุนเป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์และใช้ในกิจการสมาคม

 สมาคมได้รับเกียรติ จากสมาคมอื่น ๆ มาศึกษาดูงานด้านการบริหารงานที่เป็นระบบที่ดี เพื่อเป็นแบบ

อย่างในการดำาเนินการ เช่น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี และสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา เป็นต้น

 กระผมขอขอบคุณที่ปรึกษา คณะกรรมการดำาเนินการและเจ้าหน้าที่ ซึ่งพวกเราทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจ

พัฒนาสมาคมให้เจริญก้าวหน้าประสบผลสำาเร็จ และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้กระผม และ

คณะกรรมการบริหารงานสมาคม  รวมทั้งให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งที่สมาคมจัดขึ้น สุดท้ายนี้กระผมขอ

อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงคุ้มครองให้สมาชิกทุกท่าน มีความสุขกายสุขใจ และโชคดีตลอดปี  2558

  (นายเอนก  ศรีสำาราญรุ่งเรือง)

  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด
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เริ่มประชุมเวลา  ....................

ระเบียบวาระที่			1 เร่ืองที่นายกสมาคมแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ
	 	 ประจ�าปีทราบ

 ตามข้อบงัคบัสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธกิาร จำากดั ข้อ 33  

กำาหนดให้สมาคมเรยีกประชมุใหญ่สามญัประจำาปี  ปีละหนึง่ครัง้ ภายในหนึง่ร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัสิน้ปีปฏทินิ  ประกอบ

กบัข้อบงัคบัข้อ 36 ได้กำาหนดให้การประชมุใหญ่สามญัประจำาปีต้องมสีมาชกิมาร่วมประชมุกนัไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่ของ

จำานวนสมาชกิทัง้หมดหรือไม่น้อยกว่าหนึง่ร้อยคน จงึจะเป็นองค์ประชมุ ขณะนีม้สีมาชกิมาประชมุจำานวน...............คน 

ถอืว่าครบองค์ประชมุ จึงขอเปิดประชมุใหญ่สามญัประจำาปี 2557 ตามระเบยีบวาระการประชมุต่อไป  

 การเชญิสมาชกิมาร่วมประชมุใหญ่สามัญประจำาปี   เพือ่รายงานผลการดำาเนินงานและพจิารณาอนมุตับิญัชี

รายได้ค่าใช้จ่ายและงบดุล  ประจำาปี 2557 ในรอบปีทีผ่่านมาสมาคมได้จดักิจกรรมเพือ่เชือ่มความสัมพนัธ์อนัดรีะหว่าง

สมาชกิกบับคุคลทัว่ไปสองกจิกรรมคือ การจดัเทศน์มหาชาตมิหาเวสสันดรชาดกและการจดัแข่งขนัโบว์ลิง่การกุศล ชิง

ถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

 สมาคมขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร จำากดั  ทีม่อบเงินสนบัสนนุกจิการของ

สมาคมในปีนีเ้ป็นเงนิจำานวน  100,000.00  บาท  (หน่ึงแสนบาทถ้วน)  สำาหรบัปี 2557 สมาคมได้ช่วยเหลอืครอบครวั

สมาชกิทีถ่งึแก่กรรม  จำานวน  57  ราย  เป็นเงนิประมาณสบิล้านบาทเศษ    สิง่ทีถ่อืปฏบิตัไิด้แก่การยืนไว้อาลัยเพือ่น

สมาชกิทีถ่งึแก่กรรม จำานวน  57  ราย  ตามรายชือ่ในหน้า 22-23

 จึงเสนอทีป่ระชุมใหญ่เพ่ือทราบและขอเชญิสมาชกิทกุท่านยนืไว้อาลยัแก่สมาชกิทีถ่งึแก่กรรมเป็นเวลา 1 นาท ี

 

 

 มติที่ประชุมใหญ่  ...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ		จ�ากัด



ระเบียบวาระที่			2 เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่
	 สามัญประจ�าปี	2556

             รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี  2556
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด
วันพุธที่ 23  เมษายน  2557  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล

อาคารรัชมังคลาภิเษก  กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้มาประชุม

        1. นายเอนก   ศรีสำาราญรุ่งเรือง นายกสมาคม
 2. นายวิชิต สังขนันท์ อุปนายกสมาคมคนที่  1
 3. นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์ อุปนายกสมาคมคนที่  2
 4.  นายสุภาพ เคียนทอง อุปนายกสมาคมคนที่  3
 5.  นายพูลลาภ อินทรนัฏ อุปนายกสมาคมคนที่  4
 6.  นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม กรรมการและนายทะเบียน
 7.  นางสาวสายสมร สุกฤตยานันท์ กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
 8.  นางสาวบุญเพียร ชูโรจน์ กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
 9.  นายเมธา อุทัยพยัคฆ์ กรรมการและปฏิคม
 10.  นายทองเปรม จตุรานนท์ กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
 11.  นางใจปอง กิตติดุษฎีกุล กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
 12.  ผศ.ดร.รสสุคนธ์ ศุนาลัย กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
 13.  นางจิรวรรณ วุฒิสวัสดิ์ กรรมการและผู้ตรวจสอบภายใน
 14.  นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร กรรมการและเหรัญญิก
 15.  นายอนุทิน คำาคม กรรมการและเลขานุการ
 16.  นางดวงเดือน  สายสมบัติ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 17.  นายวิชิต สุวรรณรัตน์ ที่ปรึกษา
 18.  นายทรงธรรม กาญจนพิบูลย์ ที่ปรึกษา
 19.  นางกฤษณา ยืนยง ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สมาคมและผู้ประสานงาน
 20.  นางสาววราภรณ์ หอมเนียม เจ้าหน้าที่สมาคม
 21. สมาชิกผู้เข้าประชุม  401   คน
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด



เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.

ระเบียบวาระที่		1	 เรื่องที่นายกสมาคมแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ

 ตามข้อบงัคบัสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร จำากดั  ข้อ 33  

กำาหนดให้สมาคมเรียกประชมุใหญ่สามญัประจำาปี ปีละหน่ึงครัง้ ภายในหน่ึงร้อยยีส่บิวนันับแต่วนัส้ินปีปฏิทนิ  ประกอบ

กบัข้อบงัคบัข้อ 36 ได้กำาหนดให้การประชมุใหญ่สามัญประจำาปีต้องมีสมาชกิมาร่วมประชมุกนัไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของ

จำานวนสมาชกิทัง้หมดหรอืไม่น้อยกว่าหนึง่ร้อยคน จงึจะเป็นองค์ประชุม  ขณะนีมี้สมาชกิมาประชุมจำานวน 125  คน 

ถอืว่าครบองค์ประชมุ จงึขอเปิดประชมุใหญ่สามัญประจำาปี 2556 ตามระเบยีบวาระการประชมุต่อไป  

 การเชญิสมาชกิมาร่วมประชมุใหญ่สามัญประจำาปี เพ่ือรายงานผลการดำาเนนิงานในรอบปีทีผ่่านมา และ

เลอืกตัง้คณะกรรมการสมาคม ชดุที ่6 ตลอดจนพิจารณาอนมัุติบญัชรีายได้ค่าใช้จ่ายและงบดุล  ปีทีผ่่านมาสมาคมได้

ช่วยเหลอืครอบครวัสมาชกิทีถ่งึแก่กรรม  จำานวน 23 ราย  เป็นเงนิประมาณ 4,600,000.00  บาท 

 สมาคมขอขอบคณุสหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร จำากดั ทีม่อบเงนิสนบัสนนุกจิการ

ของสมาคมในปีน้ีเป็นเงินจำานวน  100,000.00  บาท  (หนึง่แสนบาทถ้วน) และสิง่ทีถ่อืปฏบิติัได้แก่  การยนืไว้อาลยั

เพือ่นสมาชกิทีถ่งึแก่กรรม ในรอบปี  2556  จำานวน  23  ราย  ตามรายชือ่ในหน้า 23

 จงึเสนอทีป่ระชมุเพือ่ทราบและขอเชิญสมาชกิทกุท่านยนืไว้อาลยัแก่สมาชกิทีถ่งึแก่กรรมเป็นเวลา 1 นาท ี

 

 มตทิีป่ระชมุใหญ่  รบัทราบและยนืไว้อาลยัแด่เพ่ือนสมาชกิทีถ่งึแก่กรรม จำานวน 23 ราย

 

ระเบียบวาระที่		2							พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี		 
	 2555

 นายเอนก  ศรสี�าราญรุ่งเรอืง  นายกสมาคม  มอบให้  นายอนทุนิ  คำาคม  เป็นผูน้ำาเสนอ

 นายอนทุนิ ค�าคม กรรมการและเลขานกุาร เสนอรายงานการประชมุใหญ่สามัญประจำาปี 2555 เมือ่ 

วนัที ่25 เมษายน 2556 ตามรายละเอยีดรายงานการประชมุใหญ่สามัญประจำาปี 2556 ต้ังแต่หน้าที ่6-13

 จงึเสนอทีป่ระชมุใหญ่เพือ่พจิารณารับรองรายงานการประชมุ

 มตทิีป่ระชมุใหญ่ รบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามัญประจำาปี 2555 เม่ือวันที ่ 25 เมษายน 2556  

โดยไม่มกีารแก้ไข
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ระเบียบวาระที่		3							เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
 เรื่องการกู้เงินโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อน

 นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง  นายกสมาคม  มอบให้ นายอนุทิน  คำาคม  เป็นผู้นำาเสนอ  

           นายอนุทิน ค�าคม กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2555  

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 สมาชิกได้เสนอให้สหกรณ์มีการปรับวงเงินกู้ยืมโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อน   

จากเงินกู้  180,000.00 บาท  เป็น 200,000.00 บาท นั้น  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด  

ได้เพิ่มวงเงินกู้โครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 โดยเพิ่มเป็น 200,000.00 บาท ส่งชำาระ 180 งวด  

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.95 ต่อปี

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

 

 มติที่ประชุมใหญ ่  รับทราบ

ระเบียบวาระที่			4    เรื่องรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของสมาคม		
																															ประจ�าปี		2556
 นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง  นายกสมาคม  มอบให้  นายอนุทิน  คำาคม  เป็นผู้นำาเสนอ 

 นายอนุทิน ค�าคม กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมเมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  2547 ปัจจุบันสมาคม

ได้ดำาเนินกิจการมาครบ 10 ปี มีคณะกรรมการดำาเนินการทั้งสิ้น 16  คน มีที่ปรึกษา 7 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน และได้

รับความอนุเคราะห์จากสหกรณ์จัดเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลืองานสมาคมอีก 1 คน สมาคมมีสมาชิกตั้งแต่เริ่มแรก 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำานวน 7,289  คน

 คณะกรรมการดำาเนินการสมาคม ได้มีการประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เดือนละหนึ่งครั้งเพื่อพิจารณา 

เรื่องสมาชิกเพิ่ม-ลดในแต่ละเดือน  รับทราบรายงานฐานะการเงินของสมาคม  มีการวางแผนเพื่อพัฒนาให้สมาคม

เจริญก้าวหน้าและมั่นคง ในรอบปี 2556  สมาชิกถึงแก่กรรม  23  ราย ทายาทได้รับเงินช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก

ที่ถึงแก่กรรมเป็นเงินสงเคราะห์ศพรายละประมาณ  200,000.00 บาทเศษ ซึ่งยอดเงินสงเคราะห์ที่ได้รับจะเพิ่มขึ้น

หรือลดลงเป็นไปตามจำานวนสมาชิกที่มีอยู่ ณ วันที่สมาชิกถึงแก่กรรม   

 ในการบริหารงานของสมาคม สมาคมมีรายได้จากค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก ค่าบำารุง เงินบริจาค ดอกเบี้ย

รับและเงินหักจากเงินสงเคราะห์ตามข้อบังคับ รวมเป็นรายได้ทั้งสิ้น 1,073,254.37 บาท  สมาคมมีค่าใช้จ่ายในการ

ดำาเนินงาน เช่น ค่าจ้างเจ้าหน้าที่  ค่าเบี้ยประชุม  ค่าพาหนะ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน  

ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่ เป็นเงินทั้งสิ้น 484,004.17 บาท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556  สมาคม มีรายได้

สูงกว่าค่าใช้จ่าย จำานวน 589,250.20  บาท  

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อรับทราบ

  

 มติที่ประชุมใหญ ่ รับทราบ
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   ระเบียบวาระที่		5	 เรื่องรับทราบรายงานจ�านวนสมาชิก

 นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง  นายกสมาคม  มอบให้  นายอดุลย์  ช้วนรักธรรม เป็นผู้นำาเสนอ 

 นายอดุลย์  ช้วนรักธรรม  กรรมการและนายทะเบียน  แจ้งว่า ในรอบปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

จำากัด  มีสมาชิกเพิ่ม- ลด ดังนี้

 จำานวนสมาชิกยกมา 1 ม.ค. 2556 จำานวน 7,020 คน

 จำานวนสมาชิกที่รับเข้าใหม่ จำานวน                  362 คน

 จำานวนสมาชิกเสียชีวิต จำานวน         23 คน

 ลาออกหรือออกด้วยสาเหตุอื่น ๆ จำานวน          70 คน

 จ�านวนสมาชิกคงเหลือ ณ วันที่  31 ธ.ค.2556  จ�านวน            7,289 คน

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

 มติที่ประชุมใหญ ่  รับทราบ

ระเบียบวาระที่		6	 เรื่องรับทราบรายงานการตรวจสอบภายในสมาคม
	 ประจ�าปี		2556

 นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง  นายกสมาคม  มอบให้  นางจิรวรรณ  วุฒิสวัสดิ์  เป็นผู้นำาเสนอ

 นางจิรวรรณ วุฒิสวัสดิ์ กรรมการและผู้ตรวจสอบภายใน เสนอว่า ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 

2554  เมื่อวันที่  25  เมษายน 2555  ข้าพเจ้า นางจิรวรรณ วุฒิสวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการด้านการตรวจ

สอบภายใน ประจำาปี 2555-2556 นั้น ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการดำาเนินงานของสมาคม และแจ้งผลต่อคณะ

กรรมการดำาเนินการเป็นประจำาทุกเดือน ในโอกาสนี้ขอเสนอผลการตรวจสอบโดยสรุปตามข้อบังคับของสมาคม  ดัง

ต่อไปนี้

 1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

  เพื่อติดตามประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ปรับปรุงงานด้านการเงิน การบัญชี 

และการดำาเนินงานด้านต่าง ๆ

 2. ขอบเขตการตรวจสอบ

  2.1  ตรวจสอบด้านการเงิน  การบัญชี  เพื่อประเมินผลการควบคุมเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี

  2.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดการ

  2.3 ให้คำาปรึกษาและแนะนำาการปรับปรุงแก้ไข  การควบคุมภายในและการดำาเนินการด้านต่าง ๆ 
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 3. ผลการตรวจสอบ

  3.1 ด้านการเงินและการบัญชี

   3.1.1 ด้านการเงิน การควบคุมการเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ใช้ข้อมูลทางบัญชีในการ

ควบคุมการเงิน  โดยมีระเบียบควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินอย่างเหมาะสม

   3.1.2  ด้านการบัญชี  การจัดทำาบัญชีได้จัดทำาไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบันมีเอกสารหลักฐานประกอบ

รายการทางบัญชีครบถ้วน

  3.2 จำานวนสมาชิกของสมาคม

   ณ วันสิ้นปี 2556  มีสมาชิก  7,289  คน เพิ่มจากปีก่อนจำานวน  269  คน หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ  

3.83 สิ้นปี 2547 เริ่มก่อตั้งสมาคมมีจำานวนสมาชิก 1,682 คน ปัจจุบันปี 2556 มีสมาชิกจำานวน 7,289 คน เพิ่มขึ้น 

5,607 คน  เป็นเพราะสมาชิกทุกท่านเห็นถึงประโยชน์และสวัสดิการที่จะได้รับจากสมาคมนี้  

  3.3 ผลการดำาเนินงาน 

   นับจากวันเริ่มก่อตั้งสมาคมในปี 2547 จนถึงปี 2556 มียอดรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิสะสม 

ทั้งสิ้น  2,865,452.07  บาท มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,286,742.07 บาท ซึ่งหมายถึง การเจริญเติบโตของสมาคมที่มี

ความมั่นคง ประกอบกับในปี 2556 มีรายได้สุทธิ 589,250.20 บาท และได้จ่ายให้แก่ทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่

กรรมรวมทั้งปีเป็นเงิน 4,865,340.00  บาท  สมาชิกที่ถึงแก่กรรมและรับเงินสงเคราะห์ศพ จำานวน  23 ราย  ทายาท

ได้รับเงินสงเคราะห์ศพเฉลี่ยรายละ  211,536.52  บาท

 4. เรื่องอื่น ๆ 

  เนื่องจากสมาชิกของสมาคม ก็เป็นคนกลุ่มเดียวกับสมาชิกสหกรณ์ และสหกรณ์ได้เอื้อประโยชน์ในการ 

ให้สมาชิกสมาคม กู้ยืมในวงเงิน 200,000.00 บาท ซึ่งสมาคมฌาปนกิจอื่นๆ ไม่มีการได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์

เช่นนี้ เพื่อแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนในยามจำาเป็นได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งทางสมาคม ขอขอบคุณคณะ

กรรมการสหกรณ์ที่ให้การสนับสนุนในด้านนี้ และเป็นผลให้มีจำานวนสมาชิกสหกรณ์ ให้ความร่วมมือสมัครเข้าเป็น 

สมาชิกสมาคมเพิ่มขึ้น ในจำานวนที่น่าพอใจซึ่งผลประโยชน์สุดท้ายจะได้แก่ทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมจะได้รับ

เงินสงเคราะห์มากขึ้นอย่างพอเพียงในการจัดการศพ

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อรับทราบ

 มติที่ประชุมใหญ ่  รับทราบ

ระเบียบวาระที่		7	 เรื่องพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้	–	ค่าใช้จ่าย	
			 และงบดุลประจ�าปี2556
 นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง นายกสมาคม  มอบให้  นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร  เป็นผู้นำาเสนอ    

 นางสมจิตร ธมัวสิทุธวิรากร กรรมการและเหรญัญกิ เสนอบญัชรีายได้-ค่าใช้จ่าย และงบดลุ  สมาคมฌาปนกจิ

สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธกิาร จำากดั  ประจำาปี  2556  

เอกสารประกอบวาระการประชุมหน้า  18-19

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา

	 มติที่ประชุมใหญ ่ อนุมัติบัญชีรายได้-ค่าใช้จ่าย และงบดุล สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด ประจำาปี  2556  โดยเอกฉันท์
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ระเบียบวาระที่		8	 เรื่องพิจารณาการรับสมาชิกกรณีพิเศษ

 นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง  นายกสมาคม  มอบให้  นายอนุทิน  คำาคม  เป็นผู้นำาเสนอ 

 นายอนุทิน ค�าคม กรรมการและเลขานุการ เสนอว่าเนื่องในโอกาสครบรอบ  10  ปี  สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  2557 คณะกรรมการ

สมาคมขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด และสมาชิกสมทบสหกรณ์

ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด  ทุกท่านที่มีอายุเกิน  45 ปี  แต่ไม่เกิน 60 ปี  สมัครเป็นสมาชิก

สมาคม เพื่อเป็นการสงเคราะห์ศพสมาชิกที่ถึงแก่กรรม และเพิ่มหลักประกันช่วยลดความเสี่ยงของผู้คำ้าประกัน  

ลดความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับผู้กู้ และครอบครัวสมาชิก

 ประกอบกับมติคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ จำากัด ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์  2557  ได้มีมติเห็นชอบการเปิดรับสมาชิกกรณีพิเศษ สำาหรับ

ผู้สมัครที่มีอายุเกิน 45 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี  โดยให้ผู้สมัครจ่ายเงินค่าสมัครในอัตราที่เพิ่มขึ้นตามช่วงอายุของผู้สมัคร

เทียบกับเงินสงเคราะห์ศพที่มีการจ่ายตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสมาคม  โดยวิธีถัวเฉลี่ยจำานวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน  

ซึ่งมีจำานวน 167 คน ระยะเวลา 11 ปี เฉลี่ยเสียชีวิตปีละ 15 คน คนละ 30.00 บาท เป็นเงินสงเคราะห์ศพที่ 

เรียกเก็บมาแล้ว 450.00 บาท/ปี การคำานวณอัตราค่าสมัครเป็นดังนี้

 1. ช่วงอายุมากกว่า 45-50 ปี เป็นระยะเวลา 5  ปี (5x450) เสียค่าสมัคร 2,250.00 บาท

 2. ช่วงอายุมากกว่า 50-55 ปี เป็นระยะเวลา 10  ปี (10x450) เสียค่าสมัคร 4,500.00 บาท

 3. ช่วงอายุมากกว่า 55-60 ปี เป็นระยะเวลา 15  ปี  (15x450) เสียค่าสมัคร 6,750.00 บาท

 การเก็บค่าสมัครที่เพิ่มขึ้นเป็นหน้าที่ของผู้สมัคร ที่มีอายุเกิน 45 ปี  แต่ไม่เกิน 60 ปี จะเห็นได้ว่า ถ้า 

ผู้สมัครที่มีอายุมากจะต้องจ่ายเงินค่าสมัครมาก ซึ่งถือว่าเป็นธรรมสำาหรับสมาชิกเดิม และสมาชิกใหม่ทุกคนที่จะ

สมัครเป็นสมาชิกสมาคม

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา

 มติที่ประชุมใหญ ่ อนุมัติการรับสมาชิกกรณีพิเศษ  สำาหรับผู้สมัครที่มีอายุเกิน 45 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี  โดย

เรียกเก็บค่าสมัครตามช่วงอายุของผู้สมัครตามเสนอ

ระเบียบวาระที่		9		 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม		ชุดที่	6

นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง  นายกสมาคม  แจ้งว่า ตามข้อบังคับข้อ 42 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด กำาหนดให้ต้องมีคณะกรรมการดำาเนินการของสมาคมโดย

ได้รับการเลือกตั้งระหว่างสมาชิกด้วยกันในที่ประชุม มีจำานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนและไม่เกินสิบเก้าคน ประกอบด้วย

ตำาแหน่ง นายกสมาคม เลขานุการ อุปนายกสมาคม เหรัญญิก และกรรมการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม ปีที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่กำาหนดให้มีคณะกรรมการสมาคมจำานวน 

16 คน 
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ตามข้อบังคับข้อ 43  กำาหนดวิธีการเลือกตั้งไว้ดังนี้  “วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการตามข้อ 42 กระทำาได้

โดยเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลจนครบจำานวนคณะกรรมการแล้วมอบอำานาจให้กรรมการที่ได้รับเลือกตั้ง

กันเองดำารงตำาแหน่งต่างๆ ตามที่เห็นสมควร แล้วเสนอต่อที่ประชุมใหญ่โดยให้เป็นตามมติของที่ประชุมใหญ่”  

ตามข้อบังคับข้อ 45 คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งตามข้อ 43 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553) ให้อยู่ใน

ตำาแหน่งคราวละสองปี นับแต่วันที่ประชุมใหญ่มีมติและต้องออกตามวาระ และจะดำารงตำาแหน่งเกินสองวาระติดต่อ

กันไม่ได้  เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่โดยมติสองในสามของผู้มาประชุมจะกำาหนดเป็นอย่างอื่น

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่  เพื่อพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม ชุดที่  6  ตามข้อบังคับของสมาคม

ที่ประชุมใหญ่  ได้เสนอให้มีคณะกรรมการสมาคม  จำานวน  16 คน  และดำารงตำาแหน่งต่างๆ ดังนี้

  

 1. นายเอนก ศรีสำาราญรุ่งเรือง นายกสมาคม

 2. นายวิชิต สังขนันท์ อุปนายกสมาคมคนที่ 1

 3. นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์ อุปนายกสมาคมคนที่ 2

 4. นายสุภาพ เคียนทอง อุปนายกสมาคมคนที่ 3

 5. นายพูลลาภ อินทรนัฏ อุปนายกสมาคมคนที่ 4

 6. นางจิรวรรณ วุฒิสวัสดิ์ กรรมการและผู้ตรวจสอบภายใน

 7. นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม กรรมการและนายทะเบียน

 8. นางสาวสายสมร สุกฤตยานันท์ กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน

 9. นางสาวบุญเพียร ชูโรจน์ กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน

 10. นายเมธา อุทัยพยัคฆ์ กรรมการและปฏิคม

 11. นางใจปอง กิตติดุษฎีกุล กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม

          12. นายทองเปรม จตุรานนท์ กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม

 13. ผศ.ดร.รสสุคนธ์  ศุนาลัย กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม  

 14. นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร กรรมการและเหรัญญิก

 15. นายอนุทิน คำาคม   กรรมการและเลขานุการ

 16. นางดวงเดือน  สายสมบัติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 มติที่ประชุมใหญ ่ อนุมัติการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม  ชุดที่ 6  มีจำานวน 16 คน  ตามรายชื่อและ

ดำารงตำาแหน่งต่าง ๆ ข้างต้นเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่	10	 เรื่องอื่นๆ

10.1		เรื่องการเก็บค่าบ�ารุง

นางแน่งน้อย  วรวงศ์  สมาชิกเลขที่  4700419  สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้เสนอว่า  

ตามที่สมาคมเรียกเก็บค่าบำารุง ปีละ 50.00 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ขอเสนอให้เก็บครั้งเดียวตลอดชีพในวันที่รับ

สมัครสมาชิก

นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง  นายกสมาคม  ได้แจ้งว่า  ขอรับไปดำาเนินการหากไม่ผิดระเบียบและข้อ

บังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป
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10.2		เรื่องการรับสมาชิกอายุเกิน	60	ปี

นายปรีชา  โพธิธรรม  สมาชิกเลขที่  4801873  สังกัดสหกรณ์  ได้เสนอให้สมาคมรับผู้สมัครที่มีอายุเกิน 

60 ปี เป็นสมาชิกสมาคมได้

นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง  นายกสมาคม  ได้แจ้งว่า  ขอรับเรื่องนี้นำาเสนอคณะกรรมการดำาเนินการ

ชุดใหม่

เลิกประชุมเวลา  11.30 น.  

  ลงชื่อ .......................................  ผู้จดรายงานการประชุม

        (นางกฤษณา  ยืนยง)

  ลงชื่อ .......................................  กรรมการและเลขานุการ

      (นายอนุทิน   คำาคม)

ขอรับรองว่าเป็นการประชุมจริง

 

 ………………………………

 (นายเอนก  ศรีสำาราญรุ่งเรือง)

         นายกสมาคม
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ระเบียบวาระที่			3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

 3.1	เรื่องการเก็บค่าบ�ารุง
 สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี  2556  สมาชิกได้เสนอให้สมาคมเก็บค่าบำารุงจากสมาชิกใน

วันที่รับสมัครสมาชิกเพียงครั้งเดียวตลอดชีพ นั้น ขอเรียนว่ากฎกระทรวงกำาหนดอัตราเงินค่าสมัคร เงินค่าบำารุง

และเงินสงเคราะห์  พ.ศ.  2547  ข้อ 1  กำาหนดให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เรียกเก็บเงินค่าบำารุงไม่เกินเดือนละ 

5.00 บาท  หรือปีละ  50.00 บาท  ดังนั้น การเก็บค่าบำารุงสมาชิกครั้งเดียวตลอดชีพตามที่สมาชิกเสนอจึงไม่เป็นไป

ตามกฎกระทรวงดังกล่าว

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

 มติที่ประชุมใหญ ่ ..................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
	 3.2		เรื่องการรับสมาชิกอายุเกิน	60	ปี
 ตามที่สมาชิกได้เสนอให้สมาคมเปิดรับสมัครสมาชิกที่มีอายุเกิน 60 ปี นั้น ขอเรียนว่าจากการศึกษา
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อื่น ๆ  ปรากฎว่ายังไม่มีการรับสมัครสมาชิกที่มีอายุเกิน 60 ปี  ดังนั้นการที่คณะกรรมการ
ดำาเนินการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อความมั่นคงและเป็นธรรมต่อมวลสมาชิกทุกคนจึงกำาหนดการรับสมัครสมาชิก
อายุสูงสุดไม่ควรเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ตามประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จำากัด ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2557 นั้นเหมาะสมแล้ว
 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

 มติท่ีประชุมใหญ่...................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที	่	4			 เรื่องรับทราบรายงานผลการด�าเนินงาน 
	 	 ของสมาคม		ประจ�าปี		2557
 

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด ได้จดทะเบียน

จัดตั้งสมาคมเมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  2547  ปัจจุบันสมาคมได้ดำาเนินกิจการมาครบ 11  ปี มีคณะกรรมการ

ดำาเนินการทั้งสิ้น 16 คน มีที่ปรึกษา 6 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน และได้รับความอนุเคราะห์จากสหกรณ์จัด 

เจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลืองานสมาคมอีก 1 คน สมาคมมีสมาชิกตั้งแต่เริ่มแรกจน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557  

จำานวน  7,520  คน

 คณะกรรมการดำาเนินการสมาคม ได้มีการประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ เดือนละหนึ่งครั้งเพื่อพิจารณา 

เรื่องสมาชิกเพิ่ม-ลดในแต่ละเดือน รับทราบรายงานฐานะการเงินของสมาคม มีการวางแผนเพื่อพัฒนาให้

สมาคมเจริญก้าวหน้าและมั่นคง ในรอบปี 2557 สมาชิกถึงแก่กรรม 57 ราย ทายาทได้รับเงินช่วยเหลือ

ครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรมเป็นเงินสงเคราะห์ศพรายละประมาณ 220,000.00 บาทเศษ ซึ่งยอดเงิน

สงเคราะห์ที่ได้รับจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นไปตามจำานวนสมาชิกที่มีอยู่  ณ วันที่สมาชิกถึงแก่กรรม   

 ในการบริหารงานของสมาคม สมาคมมีรายได้จากค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก ค่าบำารุง เงินบริจาค   

ดอกเบี้ยรับและเงินหักจากเงินสงเคราะห์ตามข้อบังคับ รวมเป็นรายได้ทั้งสิ้น 1,667,938.93 บาท  สมาคมมีค่า

ใช้จ่ายในการดำาเนินงาน เช่น  ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่าย

ในการดำาเนินงาน  ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่  เป็นเงินทั้งสิ้น 619,652.13  บาท ดังนั้น ณ วันที่  31 ธันวาคม  

2557  สมาคม มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จำานวน 1,048,286.80 บาท  

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

 มติที่ประชุมใหญ ่ ..................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่			5 เรื่องรับทราบรายงานจ�านวนสมาชิก

 ในรอบปี 2557 ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2557 ถงึวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2557 สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์

ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร จำากดั  มีสมาชกิเพ่ิม- ลด ดังนี้

 จำานวนสมาชกิยกมา 1 ม.ค. 2557 จำานวน 7,289 คน

 จำานวนสมาชกิทีร่บัเข้าใหม่ จำานวน                  337 คน

  จำานวนสมาชกิเสยีชีวติ จำานวน         57 คน

  ลาออกหรอืออกด้วยสาเหตอุืน่ ๆ จำานวน 49 คน

  จ�านวนสมาชกิคงเหลอื ณ วันที ่ 31 ธ.ค. 2557  จ�านวน           7,520 คน

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

 มติที่ประชุมใหญ ่ ..................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่			6 เร่ืองรับทราบรายงานการตรวจสอบภายใน 
	 สมาคม		ประจ�าปี		2557		 

 ตามมตทิีป่ระชมุใหญ่สามัญประจำาปี 2556  เมือ่วนัที ่ 23  เมษายน  2557  ข้าพเจ้า นางจริวรรณ  วฒิุสวสัดิ์  

ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการด้านการตรวจสอบภายใน  ของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จำากัด ระหว่างปี 2557 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการดำาเนินงานของสมาคม และแจ้งผลต่อ 

คณะกรรมการดำาเนินการเป็นประจำาทุกเดือน ในโอกาสนี้ขอเสนอผลการตรวจสอบโดยสรุปตามข้อบังคับของสมาคม  

ดงัต่อไปนี ้ 

  1. วตัถปุระสงค์ของการตรวจสอบ

   เพือ่ตดิตามประเมนิผลและให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการปฏบิตังิาน  ปรบัปรงุงานด้านการเงนิ  การบญัชี  

และการดำาเนนิงานด้านต่าง ๆ

  2. ขอบเขตการตรวจสอบ

   2.1 ตรวจสอบด้านการเงนิ  การบญัช ี เพือ่ประเมนิผลการควบคมุเกีย่วกบัการเงนิและการบญัชี 

   2.2 ตรวจสอบการปฏิบตังิานด้านต่างๆ เพือ่ประเมนิผลการปฏบิตังิานและการจดัการ

   2.3 ให้คำาปรกึษาและแนะนำาการปรบัปรงุแก้ไข  การควบคมุภายในและการดำาเนนิการด้านต่างๆ 

  3. ผลการตรวจสอบ

   3.1 ด้านการเงนิและการบญัชี

    3.1.1 ด้านการเงนิ การควบคมุการเงนิเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย ได้ใช้ข้อมลูทางบญัชใีนการควบคมุ 

     การเงนิ  โดยมรีะเบยีบควบคมุการปฏบิตังิานด้านการเงนิอย่างเหมาะสม

    3.1.2 ด้านการบญัช ี การจดัทำาบญัชไีด้จดัทำาไว้เรยีบร้อยเป็นปัจจบุนัมเีอกสารหลกัฐานประกอบราย 

     การทางบญัชคีรบถ้วน

   3.2 จำานวนสมาชิกของสมาคม

     ณ วนัสิน้ปี 2557 มสีมาชกิ 7,520  คน เพิม่จากปีก่อนจำานวน  231  คน หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 3.07 

สิน้ปี  2547  เริม่ก่อตัง้สมาคมมจีำานวนสมาชิก  1,682 คน  ปัจจบุนัปี 2557 มสีมาชกิจำานวน  7,520 คน เพิม่ขึน้ 5,838 

คน เป็นเพราะสมาชกิทกุท่านเหน็ถงึประโยชน์และสวสัดกิารทีจ่ะได้รบัจากสมาคมนี้  

   3.3  ผลการดำาเนนิงาน 

    นบัจากวนัเริม่ก่อตัง้สมาคมในปี  2547 จนถงึปี 2557 มยีอดรายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายสทุธสิะสมทัง้สิน้  

3,913,738.87 บาท (สามล้านเก้าแสนหนึง่หมืน่สามพนัเจด็ร้อยสามสบิแปดบาทแปดสบิเจด็สตางค์) มสีนิทรพัย์รวมทัง้สิน้ 

6,472,795.75 บาท (หกล้านสีแ่สนเจด็หมืน่สองพนัเจ็ดร้อยเก้าสบิห้าบาทเจด็สบิห้าสตางค์) ซึง่หมายถงึการเจรญิเตบิโต

ของสมาคมทีม่คีวามมัน่คง  ประกอบกับในปี 2557  มรีายได้สงูกว่าค่าใช้จ่าย  1,048,286.80 บาท (หนึง่ล้านสีห่มืน่แปดพนั

สองร้อยแปดสบิหกบาทแปดสบิสตางค์)  สมาชกิทีถึ่งแก่กรรมในปี 2557 มจีำานวน 57 ราย สมาคมได้จ่ายเงนิสงเคราะห์

ศพให้แก่ทายาทของสมาชกิทีถ่งึแก่กรรม จำานวน 47 ราย เป็นเงนิ 10,386,580.00 บาท (สิบล้านสามแสนแปดหมืน่หกพนั

ห้าร้อยแปดสบิบาทถ้วน) ได้รับเงนิสงเคราะห์ศพเฉลีย่รายละ 220,990.00 บาท (สองแสนสองหมืน่เก้าร้อยเก้าสบิบาทถ้วน) 
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 4. เรือ่งอืน่ ๆ 

              เนือ่งจากสมาชิกของสมาคม  กเ็ป็นคนกลุม่เดยีวกบัสมาชกิสหกรณ์  และสหกรณ์ได้เอือ้ประโยชน์ในการให้

สมาชกิสมาคม กูย้มืในวงเงนิ 200,000.00 บาท  ซึง่สมาคมฌาปนกจิอืน่ๆ ไม่มกีารให้การสนบัสนุนจากสหกรณ์เช่นนี ้ เพือ่

แบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดอืดร้อนในยามจำาเป็นได้อกีทางหนึง่ ซึง่ทางสมาคม ขอขอบคณุคณะกรรมการสหกรณ์ที่

ให้การสนบัสนุนในด้านนี ้ และเป็นผลให้มจีำานวนสมาชิกสหกรณ์ ให้ความร่วมมอืสมคัรเข้าเป็นสมาชกิสมาคมเพิม่ขึน้ ใน

จำานวนทีน่่าพอใจซึง่ผลประโยชน์สดุท้ายจะได้แก่ทายาทของสมาชกิทีถ่งึแก่กรรมจะได้รบัเงินสงเคราะห์มากขึน้อย่างพอ

เพยีงในการจดัการศพ

  ข้าพเจ้ารูส้กึเป็นเกยีรติทีไ่ด้รบัความไว้วางใจจากสมาชกิ  เลอืกตัง้ให้เป็นผูต้รวจสอบภายใน  ซึง่เป็นส่วนหนึง่

ในมาตรการควบคมุด้านการเงนิและการบญัชขีองสมาคม  ระหว่างการปฏบิตังิานได้รบัความ ร่วมมอืจากคณะกรรมการ  

เจ้าหน้าที ่ และสมาชกิเป็นอย่างด ี จงึขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี้

 

                                           

                                                                      (นางจริวรรณ   วฒุสิวสัดิ)์

                                                                   กรรมการและผูต้รวจสอบภายใน

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

 มติที่ประชุมใหญ ่ ..................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่			7  เรื่องพิจารณา	อนุมัติบัญชีรายได้	–	ค่าใช้จ่าย 
	 และงบดุล	ประจ�าปี		2557

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด
บัญชีรายได้ – ค่าใช้จ่าย

ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่		31		ธันวาคม		2557 

	 รายได้

  ค่าสมัคร     323,600.00 

  เงินบริจาค     240,660.00 

  ดอกเบี้ยรับ     130,398.13 

  ค่าบำารุง      370,450.00 

  เงินหักจากเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่าย  602,830.80 1,667,938.93

	 ค่าใช้จ่าย 

  ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่   100,658.00 

  ค่าเบี้ยประชุม   55,000.00

  บำาเหน็จเจ้าหน้าที่   17,016.00 

  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด      16,535.00 

  ค่าจ้าง     192,300.00 

  เงินสมทบประกันสังคม        9,135.00 

  ค่าพวงหรีด         2,200.00

  ค่าแสตมป์         8,921.00 

  ค่าล่วงเวลา         5,370.00 

  ค่าพาหนะ     162,900.00 

  ภาษีจ่าย          9,436.53 

  ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์      14,115.40 

  วัสดุแบบพิมพ์ใช้ไป      26,065.20 619,652.13

  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย       1,048,286.80 

19
รายงานกิจการประจำาปี  2557

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ		จ�ากัด



สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด
งบดุล

ณ	วันที่		31		ธันวาคม		2557
 

 สินทรัพย์

  เงินฝาก สอ.ศธ.        5,362,065.14 
  ธ. กรุงไทย – ศธ.       1,067,241.28 
  ครุภัณฑ์            21,094.93 
  วัสดุแบบพิมพ์      21,314.40 
  ลูกหนี้ตัวแทน        1,080.00

  รวมสินทรัพย์ 6,472,795.75   

	 หนี้สินและทุน

  เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 1,018,740.00 
  เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย  1,517,010.00
  สำารองกองทุนบำาเหน็จเจ้าหน้าที่ 17,016.00
  เงินรอตรวจสอบ   6,270.88
  เงินรอจ่ายคืน  20.00 
  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายยกมา 2,865,452.07  
  บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้ 1,048,286.80 3,913,738.87  

  รวมหนี้สินและทุน  6,472,795.75  
       
                                    ลงชื่อ 
                                                           (นายเอนก  ศรีสำาราญรุ่งเรือง)
                                                          นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
                                               สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด   

                                    ลงชื่อ     
                                                          (นางสมจิตร  ธัมวิสุทธิวรากร) 
                                                       เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                                             สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด 

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ – ค่าใช้จ่าย  และงบดุล   ประจำาปี  2557
 
 มติที่ประชุมใหญ่.....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่			8 เรื่องอื่น	ๆ		(ถ้ามี)

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 

 มติที่ประชุมใหญ่.....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

เลิกประชุมเวลา  ............................  น. 

  ลงชื่อ .......................................  ผู้จดรายงานการประชุมใหญ่

                    (...........................................)
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด
รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรมในรอบปี  2557

จ�านวน		57		ราย

 1. นางสุวรรณี ศุภนิตย์ อายุ  86  ปี      สังกัด  สมทบ
 2. นางประไพ  ชูประยูร อายุ  85  ปี      สังกัด  สมทบ
 3. นายสุพรรณ์ สุขวาณิชย์ อายุ  83  ปี      สังกัด  สมทบ
 4. นายเฉลิม  จิตรสุภาพ อายุ  82  ปี      สังกัด  สอ.ศธ.
5. นางชูศรี   ตรีพันธ์ อายุ  80  ปี      สังกัด  มรภ.สวนดุสิต
 6. นางอาภรณ์ ทิมวิภาค อายุ  80  ปี      สังกัด  สมทบ มทร.
 7. นายเฉลิม  จูประชากรณ์ อายุ  78  ปี      สังกัด  สอ.ศธ.
 8. นายลอย  อกอุ่น อายุ  77  ปี      สังกัด  สมทบ
 9. นางนิภา  ภูเขาทอง อายุ  75  ปี      สังกัด  สอ.ศธ.
 10. นางอุไร  โยปทุม อายุ  69  ปี      สังกัด  สอ.ศธ.
 11. นายสมบัติ สังเวียนทอง อายุ  69  ปี      สังกัด  ศก.
 12. นายทรงพล มโนจุฑาบูลย์ อายุ  68  ปี      สังกัด  สอ.ศธ.
 13. นายมงคล ส�าราญสุข อายุ  68  ปี      สังกัด  ศก.
 14. นายสวงศ์  เบญจพงศ์ อายุ  68  ปี      สังกัด  สอ.ศธ.
 15. นางสาวปายรัตน์ วสุบูรณะโรจน์ อายุ  67  ปี      สังกัด  สอ.ศธ.
 16. นายสุเทพ  เนตรสาคร อายุ  67  ปี      สังกัด  สอ.ศธ.
 17. นายสมเจตน์ ใจรักษ์ อายุ  66  ปี      สังกัด  สมทบ
 18. นางประไพ ปาสาณพันธุ์ อายุ  66  ปี      สังกัด  สอ.ศธ.
 19. นายประมวล ครุฑสิงห์ อายุ  66  ปี      สังกัด  ศก.
 20. นายคีรี  ขันเสนาะ อายุ  65  ปี      สังกัด  สมท  
 21. นายสมชาย เฉลิม อายุ  65  ปี      สังกัด  สอ.ศธ.
 22. นายวิชา  กฤษณะพันธุ์ อายุ  64  ปี      สังกัด  พล.
 23. นางภาคินี กนกนาค อายุ  64  ปี      สังกัด  มรภ.บ้านสมเด็จฯ 
 24. นางนภาผ่อง อินทรลาวัลย์ อายุ  64  ปี      สังกัด  สอ.ศธ.
 25. นายบุญรอด พงษ์ย้อย อายุ  63  ปี      สังกัด  สอ.ศธ.
 26. นายนิพนธ์ ถาวรนยะ อายุ  62  ปี      สังกัด  สมทท
 27. นายพินิจ  กองสุข อายุ  62  ปี      สังกัด  สป.กก.
 28. นายวิมพ์  อุณหะโชติ อายุ  61  ปี      สังกัด  สอ.ศธ.
 29. นายประธาน นราดิศร อายุ  61  ปี      สังกัด  สอศ.
 30. นายประทีป ด้วงรัตน์ อายุ  60  ปี      สังกัด  สป.ศธ.
 31. นายมงคล ขจรมงคลนันท์ อายุ  60  ปี      สังกัด  สอ.ศธ.
 32. นายจรัล  ชมดี อายุ  59  ปี      สังกัด  สป.ศธ.
 33. นายบุญช่วย ไพรัตน์ อายุ  59  ปี      สังกัด  สอศ. 
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 34. ส.ต.เลิศชาย เชวงรัตน์ อายุ  58  ปี      สังกัด  ศก.
 35. นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ อายุ  58  ปี      สังกัด  สอ.ศธ.  
 36. นายบุญเสริม ชัยเวทย์ อายุ  58  ปี      สังกัด  สอศ.
 37. นายอนุรักษ์ วงศ์ใหญ่ อายุ  57  ปี      สังกัด  สพฐ.
 38. นายวิรัช  ทองสิทธ์ อายุ  57  ปี      สังกัด  สอศ.
 39. นางสุมาลี  หวังประเสริฐ อายุ  56  ปี      สังกัด  พล.
 40. นายสัญชัย สมิทธิชัยนนท์ อายุ  56  ปี      สังกัด  สอศ.
 41. นางกฤษณา อังคณานุกูล อายุ  55  ปี      สังกัด  สบศ.
 42. นางสาวนภาพร แก้วดวงดี อายุ  54  ปี      สังกัด  มรภ.บ้านสมเด็จฯ 
 43. นางวนิดา  พงศ์กิตติไพบูลย์ อายุ  54  ปี     สังกัด  สอศ.
 44. นางสาวพจนา ผลิผลเกิด อายุ  54  ปี      สังกัด  ศก.
 45. นายประชัน แสงจันทร์ อายุ  54  ปี      สังกัด  พล.
 46. นายเกษม  อยู่สุขอาบ อายุ  53  ปี      สังกัด  สป.ศธ.
 47. นายวินัย  น้อยสัมฤทธิ์ อายุ  52  ปี      สังกัด  สพศ.
 48. นายเฉลิม  ขอจุนกลาง อายุ  51  ปี      สังกัด  มทร.รัตนโกสินทร์
 49. นางยุพา  สอาดเนตร อายุ  51  ปี      สังกัด  พล.   
 50. นางสาวจันทรา ประเสริฐธรรม อายุ  51  ปี      สังกัด  สกศ.  
 51. นายบัวผัน บุตรพรหม อายุ  51  ปี      สังกัด  มรภ.สวนดุสิด 
 52. นางภัฑรภา สิงหเดชากุล อายุ  49  ปี      สังกัด  ศก.   
 53. นางสาวยุพา เรืองพุ่ม อายุ  47  ปี      สังกัด  สป.กธ. 
 54. นางกรกมล ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม อายุ  46  ปี      สังกัด  กคศ.   
 55. นายบัญชา ดอกไธสง อายุ  44  ปี      สังกัด  สป.ศธ. 
 56. นางพิมลกัลย์ สังขมาลย์ อายุ  40  ปี     สังกัด  สอศ.   
 57. นางสาวธนพร เมืองทิพย์ อายุ  40  ปี      สังกัด  สวธ.
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วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ

 1. ผู้ท่ีประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องย่ืนใบสมัครตามแบบของสมาคม  ณ  ท่ีต้ังสำานักงาน  
ของสมาคม  ในวัน  เวลา  เปิดทำาการ
 2. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  2.1 ต้องเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด
  2.2 ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
  2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย/หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
  2.4 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
  2.5 มีอายุในวันสมัครไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์
  2.6 ต้องมีความประพฤติดี  และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม
 3. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องนำาเอกสารหลักฐานแสดงต่อสมาคม  ดังนี้
  3.1 ใบสมัครสมาชิกตามแบบที่สมาคมกำาหนด
  3.2 สำาเนาทะเบียนบ้าน
  3.3 สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน หรือสำาเนาบัตรประจำาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  3.4 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันจากสถานพยาบาลของรัฐ
 4. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์เม่ือได้จ่ายเงินค่าสมัคร  และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้แก่  
สมาคมเรียบร้อยแล้ว  และจะมีหมายเลขประจำาตัวสมาชิก
  4.1 เงินค่าสมัคร  100.00  บาท  
  4.2 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  150.00  บาท
  4.3 เงินค่าบำารุงปีละ  50.00  บาท  (จ่ายในเดือนตุลาคมของทุกปี)
  4.4 เงินสงเคราะห์รายศพ  30.00  บาท
 5. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องระบุผู้รับผลประโยชน์  หากมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกต้องแจ้งให้สมาคม
ทราบเป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกำาหนด
 6. สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณี  ดังนี้
  6.1 ตาย
  6.2 ลาออก  เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกำาหนด 
  6.3 ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก
  6.4 ถูกคัดช่ือออกเน่ืองจากขาดส่งเงินสงเคราะห์  โดยสมาคมแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบจำานวนสามคร้ัง  
แต่ละคร้ังมีระยะเวลาสิบห้าวัน  ซ่ึงคร้ังสุดท้ายได้ทำาหนังสือลงทะเบียนแบบตอบรับ  หรือสมาคมติดต่อหาหลักแหล่ง
ท่ีอยู่  ไม่ได้  และคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ
  การส้ินสุดสมาชิกภาพตามข้างต้น  สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกคืนเงินค่าสมัคร  เงินค่าบำารุง  และเงินสงเคราะห์  
ที่ได้ชำาระให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
 7. สมาคมจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพได้ทราบ  นับแต่วันท่ีประชุมมีมติภายในสิบห้าวัน
  สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  นับแต่วันย่ืนอุทธรณ์คำาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นท่ีสุด
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด


	à¸›à¸-_1
	à¸Œà¸²à¸›à¸™à¸-à¸´à¸ˆà¸ªà¸¡à¸²à¸„à¸¡ (1)

