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รายงานกิจการประจําป�  2556รายงานกิจการประจําป�  2556

กําหนดการประชุมใหญสามัญประจําป  2556
วันพุธท่ี  23  เมษายน  พ.ศ. 2557 เวลา  09.00 น.
ณ หองประชุมศาสตราจารยหมอมหลวงป่น  มาลากุล 
อาคารรัชมังคลาภิเษก  ชั้น 3  กระทรวงศึกษาธิการ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�
สหกรณ�ออมทรัพย�ข�าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํากัดสหกรณ�ออมทรัพย�ข�าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํากัด



สารบัญสารบัญ

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สอ.ศธ.  ชุดที่ 5
 หนังสือเชิญประชุมใหญสามัญประจําป  2556 3
 สารนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด 4
ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป  2556
 ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องที่นายกสมาคมแจงใหที่ประชุมใหญสามัญประจําปทราบ 5
 ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2555 6
 ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว 14
 ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของสมาคม ประจําป 2556 14
 ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องรับทราบรายงานจํานวนสมาชิก 15
 ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องรับทราบรายงานการตรวจสอบภายในสมาคม ประจําป 2556 16
 ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่องพิจารณาอนุมัติงบรายได – คาใชจาย และงบดุล ประจําป 2556 18
 ระเบียบวาระท่ี  8  เรื่องพิจารณาการรับสมาชิกกรณีพิเศษ 20
 ระเบียบวาระท่ี  9  เรื่องพิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม  ชุดที่ 6 21
 ระเบียบวาระท่ี 10  เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 22
 รายช่ือสมาชิกถึงแกกรรม  ในรอบป  2556 23
 ภาพกิจกรรมสมาคม  ในรอบป  2556

22 รายงานกิจการประจําป�  2556
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�ออมทรัพย�ข�าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํากัด



  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�ออมทรัพย�ข�าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํากัด
  เลขท่ี  319 อาคารสมานฉันท ชั้น 3 ถนนพิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม.  10300
  โทร  02-6287501-3   โทรสาร  02-6287504,05

ที่  สสอ. ศธ.  040/2557

                          1  เมษายน  2557

เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจําป  2556

เรียน  สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํากัด

 ดวยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํากัด  กําหนดการ
ประชุมใหญสามัญประจําป 2556 เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานและเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม ชุดที่ 6  ในวัน
พุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุมศาสตราจารยหมอมหลวงปน มาลากุล  
อาคารรัชมังคลาภิเษก   ชั้น 3   กระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
 ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องที่นายกสมาคมแจงใหที่ประชุมใหญสามัญประจําปทราบ
 ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป  2555
 ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
 ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของสมาคม  ประจําป  2556
 ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องรับทราบรายงานจํานวนสมาชิก 
 ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องรับทราบรายงานการตรวจสอบภายในสมาคม  ประจําป  2556
 ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบรายได – คาใชจาย และงบดุล  ประจําป  2556
 ระเบียบวาระท่ี  8 เรื่องพิจารณาการรับสมาชิกกรณีพิเศษ
 ระเบียบวาระท่ี  9 เรื่องพิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม ชุดที่ 6
 ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
 ในการน้ี  ใครขอเรียนเชิญสมาชิกทุกทาน  เขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2556  เพื่อรับทราบผล
การดําเนินงานและเสนอขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอสมาคมใหเจริญกาวหนาและยั่งยืนตอไป
 อนึง่  สาํหรบัสมาชกิทีเ่ปนขาราชการและพนักงานของรัฐ  สมาคมไดมหีนงัสอืขออนุญาตผูบงัคบับญัชา  
ของทานใหเขารวมประชุมดวยแลว  ซึ่งในการประชุมใหญสามัญประจําปครั้งนี้  สมาคมมีของที่ระลึกใหกับสมาชิก
ที่เขารวมประชุมทุกทาน
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเขารวมประชุมตามวัน  เวลา  และสถานท่ีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน
จักขอบคุณยิ่ง
  ขอแสดงความนับถือ

  (นายเอนก  ศรีสําราญรุงเรือง)
  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
  สหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํากัด

33รายงานกิจการประจําป�  2556
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�ออมทรัพย�ข�าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํากัด



  สารนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�
  สหกรณ�ออมทรัพย�ข�าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํากัด

เรียน  ทานสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํากัด  เริ่มแรกกอตั้ง
เมื่อวันท่ี  26  กุมภาพันธ  2547  มีสมาชิกผูกอตั้ง  10  คน  โดยมี  นายไพบูลย  เสียงกอง  รองปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการในขณะน้ันเปนนายกสมาคมคนแรก  นับเปนเวลาสิบปของการกอตั้ง ณ วันที่  31  มกราคม  2557  มี
สมาชิก  7,305  คน  ถือวาเปนการเจริญเติบโตที่รวดเรว็  เปนผลจากสมาชิกเห็นความสําคัญในการชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน  ประกอบกับสมาชิก  คณะกรรมการ  ที่ปรึกษา  และเจาหนาที่  ไดรวมมือกันสนับสนุนและประชาสัมพันธ
เชิญชวนสมาชิกสหกรณสมัครเปนสมาชิกสมาคม นอกจากน้ีสหกรณไดสนับสนุนโดยเปดโครงการเงินกูเพื่อแกปญหา 
ความเดือดรอนดานการเงินใหกับสมาชิกสมาคมอีกดวย ซึ่งโครงการดังกลาวจัดขึ้นเพื่อชวยเหลือเพื่อนสมาชิกดวย
กัน  และเพิ่มหลักประกันชวยลดความเส่ียงของผูคํ้าประกัน  ลดความเดือดรอนดานการเงินใหกับผูกู  ผูคํ้าประกัน  
และครอบครัวสมาชิก  
 ในรอบปที่ผานมา คณะกรรมการสมาคมไดจัดเทศนมหาชาติมหาเวชสันดรชาดกเพ่ือแสดงความจงรัก
ภักดีและรวมบําเพ็ญบุญถวายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรม
ราชินีนาถ เมื่อวันที่ 23 กนัยายน 2556 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยนํารายไดสวนหนึ่งสมทบทุน
อาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน และ มอบใหมูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ โดยจัด
ตั้งเปนกองทุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สอ.ศธ. ลําดับทุนที่ 3707 สมาชิกสามารถนําเงินฝากเขากองทุนได พรอมทั้ง
ไดจัดกิจกรรมแขงขันกอลฟการกุศลชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามนอรธเทิรน รังสิต กอลฟ คลับ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อหารายไดทูลเกลา ฯ 
ถวายในกิจการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ และสมทบเขาสมาคม ซึ่งในระหวางป 2556 สมาคมได 
ชวยเหลือครอบครัวสมาชิกที่ถึงแกกรรม จํานวน 23 คน เปนเงินประมาณสี่ลานหกแสนบาทเศษ ซึ่งทายาทแตละ
ครอบครัวไดรับเงินสงเคราะห ประมาณสองแสนบาท ถือวาเปนการชวยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิก
ไดระดับหนึ่ง
 สุดทายนี้กระผมพรอมดวยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และเจาหนาที่ ขอตั้งใจบริหารกิจการสมาคมให
เจริญกาวหนา มั่นคง เปนสวัสดิการและเปนที่พึ่งของมวลสมาชิกและเพื่อความกาวหนาอยางยั่งยืนของสมาคมตอไป

  (นายเอนก  ศรีสําราญรุงเรือง)
  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
  สหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํากัด

44 รายงานกิจการประจําป�  2556
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�ออมทรัพย�ข�าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํากัด



เริ่มประชุมเวลา  ....................

ระเบียบวาระที่   ระเบียบวาระท่ี   11  เร่ืองที่นายกสมาคมแจ�งให�ที่ประชุมใหญ�สามัญเร่ืองท่ีนายกสมาคมแจ�งให�ที่ประชุมใหญ�สามัญ
  ประจําป�ทราบ  ประจําป�ทราบ

 ตามขอบงัคบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรพัยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จาํกดั ขอ 33  
กาํหนดใหสมาคมเรียกประชมุใหญสามญัประจาํป  ปละหนึง่ครัง้ ภายในหน่ึงรอยยีส่บิวนันบัแตวนัสิน้ปปฏทินิ  ประกอบ
กบัขอบงัคบัขอ 36 ไดกาํหนดใหการประชุมใหญสามัญประจําปตองมสีมาชกิมารวมประชมุกนัไมนอยกวากึง่หนึง่ของ
จาํนวนสมาชิกทัง้หมดหรือไมนอยกวาหนึง่รอยคน จงึจะเปนองคประชมุ ขณะนีม้สีมาชกิมาประชุมจาํนวน ............. คน 
ถอืวาครบองคประชมุ จงึขอเปดประชมุใหญสามัญประจําป 2556 ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป  
 การเชญิสมาชิกมารวมประชมุใหญสามญัประจําป เพือ่รายงานผลการดําเนินงานในรอบปทีผ่านมา และ
เลอืกตัง้คณะกรรมการสมาคม ชดุที ่6 ตลอดจนพิจารณาอนุมตังิบรายไดคาใชจายและงบดุล  ปทีผ่านมา  สมาคมได
ชวยเหลอืครอบครัวสมาชิกทีถ่งึแกกรรม จาํนวน  23  ราย  เปนเงนิประมาณ 4,600,000.00  บาท 
  สมาคมขอขอบคุณสหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จาํกดั ทีม่อบเงนิสนบัสนนุกจิการของ
สมาคมในปนีเ้ปนเงนิจาํนวน  100,000.00  บาท  (หนึง่แสนบาทถวน) และสิง่ทีถ่อืปฏบิตัไิดแก  การยืนไวอาลยัเพือ่น
สมาชกิทีถ่งึแกกรรม ในรอบป  2556  จาํนวน  23  ราย  ตามรายช่ือในหนา  23
 จงึเสนอท่ีประชมุใหญเพือ่ทราบและขอเชิญสมาชิกทกุทานยนืไวอาลยัแกสมาชิกทีถ่งึแกกรรมเปนเวลา 1 นาที 
 

 มติที่ประชุมใหญ�  ...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................................................................

55รายงานกิจการประจําป�  2556
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�ออมทรัพย�ข�าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํากัด



ระเบียบวาระที่   ระเบียบวาระท่ี   22  เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ�เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ�
 สามัญประจําป� 2555 สามัญประจําป� 2555

รายงานการประชุมใหญ�สามัญประจําป�  2555
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�ออมทรัพย�ข�าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด

วันพฤหัสบดีที่  25  เมษายน  2556  ณ ห�องประชุมศาสตราจารย�หม�อมหลวงป��น  มาลากุล
อาคารรัชมังคลาภิเษก  กระทรวงศึกษาธิการ

ผูมาประชุม
 1.   นายเอนก   ศรีสําราญรุงเรือง นายกสมาคม
 2.   นายวิชิต สังขนันท อุปนายกสมาคมคนท่ี  1
 3.   นายพูลลาภ อินทรนัฏ อุปนายกสมาคมคนท่ี  4
 4.   นายอดุลย ชวนรักธรรม กรรมการและนายทะเบียน
 5.   นางสาวสายสมร สุกฤตยานันท กรรมการและผูชวยนายทะเบียน
 6.   นางสาวบุญเพียร ชูโรจน กรรมการและผูชวยนายทะเบียน
 7.   นายเมธา อุทัยพยัคฆ กรรมการและปฏิคม
 8.   นายทองเปรม จตุรานนท กรรมการและผูชวยปฏิคม
 9.   นางใจปอง กิตติดุษฎีกุล กรรมการและผูชวยปฏิคม
 10.   นางจิรวรรณ วุฒิสวัสดิ์ กรรมการและผูตรวจสอบภายใน
 11.   นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร กรรมการและเหรัญญิก
 12.   นายอนุทิน คําคม กรรมการและเลขานุการ
 13.   นางดวงเดือน  สายสมบัติ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ
 14.   นายวิชิต สุวรรณรัตน ที่ปรึกษา
 15.   นายทรงธรรม กาญจนพิบูลย ที่ปรึกษา
 16.   นายวิโรจน ใจอารีรอบ ที่ปรึกษา
 17.   นางกฤษณา ยืนยง ปฏิบัติงานเจาหนาที่สมาคมและผูประสานงาน
 18.   นางสาววราภรณ หอมเนียม เจาหนาที่สมาคม
 19.   สมาชิกผูเขาประชุม  473   คน

66 รายงานกิจการประจําป�  2556
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�ออมทรัพย�ข�าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํากัด



เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.

ระเบียบวาระที่  ระเบียบวาระท่ี  11 เร่ืองที่นายกสมาคมแจ�งให�ที่ประชุมใหญ�ทราบ

 นายเอนก  ศรีสาํราญรุงเรอืง  นายกสมาคม  แจงวา  ตามขอบงัคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ
ออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธกิาร จาํกดั ขอ 33 กาํหนดใหสมาคมเรียกประชมุใหญสามัญประจาํป ปละ
หนึง่ครัง้ ภายในหน่ึงรอยยีส่บิวนันบัแตวนัสิน้ปปฏทินิ ประกอบกับขอบงัคับขอ 36 ไดกาํหนดใหการประชุมใหญ
สามัญประจําปตองมีสมาชิกมารวมประชุมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอย
คน จงึจะเปนองคประชมุ  ขณะนีม้สีมาชกิมาประชุมจาํนวน  473 คน ถอืวาครบองคประชมุ จงึขอเปดประชุมใหญ
สามัญประจําป 2555 ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป  
 การเชญิสมาชิกมารวมประชมุใหญสามญัประจําป เพือ่รายงานผลการดําเนินงานในรอบปทีผ่านมา ตลอดจน
พจิารณาอนุมตังิบรายไดคาใชจายและงบดลุ ปทีผ่านมาสมาคมไดชวยเหลือครอบครัวสมาชิกทีถ่งึแกกรรม จาํนวน 34 
ราย เปนเงนิ 6,200,000.00  บาท (หกลานสองแสนบาทถวน)  
 สมาคมขอขอบคุณสหกรณออมทรพัยขาราชการกระทรวงศึกษาธกิาร จาํกดั ทีม่อบเงนิสนับสนุนกิจการ
ของสมาคมในปนีเ้ปนเงนิจาํนวน 100,000.00 บาท (หนึง่แสนบาทถวน) และสิง่ทีถ่อืปฏิบตัไิดแกการยนืไวอาลยัเพือ่น
สมาชิกท่ีถงึแกกรรม ในรอบป  2555  จาํนวน  34  ราย  ตามรายช่ือในหนา  23
 จงึเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบและขอเชิญสมาชิกทกุทานยนืไวอาลยัแกสมาชกิทีถ่งึแกกรรมเปนเวลา 1 นาที 
 

 มติที่ประชุมใหญ�   รับทราบและยืนไวอาลัยแดเพื่อนสมาชิกที่ถึงแกกรรม

ระเบียบวาระที่  ระเบียบวาระท่ี  22       เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ�สามัญ
 ประจําป�  2554

 นายเอนก  ศรีสําราญรุงเรือง  นายกสมาคม  มอบให  นายอนุทิน  คําคม  เปนผูนําเสนอ
 นายอนทุนิ  คาํคม  กรรมการและเลขานุการ  เสนอรายงานการประชุมใหญสามญัประจาํป  2554  เมือ่วนั
ที ่25 เมษายน 2555   ตามรายละเอียดรายงานการประชุมใหญสามญัประจาํป  2555  ตัง้แตหนาที ่6-16
 จงึเสนอท่ีประชมุใหญเพือ่พจิารณารับรองรายงานการประชุม

 มติที่ประชุมใหญ�   รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป  2554  เม่ือวันที่  25  เมษายน  2555  
                              โดยไมมีการแกไข

77รายงานกิจการประจําป�  2556
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�ออมทรัพย�ข�าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํากัด



ระเบียบวาระที่  ระเบียบวาระท่ี  33 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ีแล�ว

 นายเอนก  ศรีสําราญรุงเรือง  นายกสมาคม  มอบให  นายอนุทิน  คําคม  เปนผูนําเสนอ 
 เรื่องการรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ
  นายอนุทิน  คําคม  กรรมการและเลขานุการ  แจงวา  สืบเนื่องจากการประชุมใหญสามัญประจําป 
2554 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2555 สมาชิกไดเสนอใหสมาคมเปดรับสมัครสมาชิกที่มีอายุเกิน 45 ป นั้น  คณะ
กรรมการไดพิจารณาและมีมติเปดรับสมัครสมาชิกที่มีอายุเกิน 45 ป แตไมเกิน 60 ป  ระหวางวันที่ 3-28  ธันวาคม  
2555  ซึ่งมีสมาชิกสหกรณสมัครเปนสมาชิกสมาคม  จํานวน  68  คน

  จึงเสนอท่ีประชุมใหญเพ่ือทราบ

  มติที่ประชุมใหญ�  รับทราบ
  

 ระเบียบวาระที่  ระเบียบวาระท่ี  44 เร่ืองรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของสมาคม  
 ประจําป�  2555

 นายเอนก  ศรีสําราญรุงเรือง  นายกสมาคม  มอบให  นายอนุทิน คําคม  เปนผูนําเสนอ  
 นายอนุทิน คําคม กรรมการและเลขานุการ แจงวา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย
ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด ไดจดทะเบียนจัดต้ังสมาคมเม่ือวันที่  26  กุมภาพันธ  2547  ปจจุบันสมาคม 
ไดดําเนินกิจการมาครบ 9 ป มีคณะกรรมการดําเนินการทั้งสิ้น 16 คน มีที่ปรึกษา 7 คน ลูกจางชั่วคราว 1 คน 
และไดรับความอนุเคราะหจากสหกรณจัดเจาหนาที่เพื่อชวยเหลืองานสมาคมอีก 1 คน สมาคมมีสมาชิกตั้งแตเริ่ม
แรกจน ถึงวันท่ี  31  ธันวาคม   2555  จํานวน  7,020  คน
 คณะกรรมการดําเนินการสมาคม ไดมีการประชุมพิจารณาเร่ืองตาง ๆ เดือนละหนึ่งครั้งเพื่อพิจารณา 
เรื่องสมาชิกเขาใหม เสียชีวิตและลาออกในแตละเดือน  รับทราบรายงานฐานะการเงินของสมาคม  มีการวางแผน
เพื่อพัฒนาใหสมาคมเจริญกาวหนาและมั่นคง  ในรอบป 2555  ที่ผานมาสมาชิกถึงแกกรรม  34  ราย ทายาทไดรับ
เงินชวยเหลือครอบครัวสมาชิกที่ถึงแกกรรมเปนเงินสงเคราะหศพรายละประมาณ  200,000.00  บาทเศษ  (หักคา
ใชจาย  6% แลวไดรับประมาณ  188,000.00 บาทเศษ)   ซึ่งยอดเงินสงเคราะหที่ไดรับจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงเปนไป
ตามจํานวนสมาชิกที่มีอยู  ณ วันที่สมาชิกถึงแกกรรม   
 ในการบริหารงานของสมาคม  สมาคมมีรายไดจากคาสมัครเขาเปนสมาชิก คาบํารุง เงินบริจาค   ดอกเบี้ย
รับและเงินหักจากเงินสงเคราะหตามขอบังคับ รวมเปนรายไดทั้งสิ้น 1,027,194.23  บาท  สมาคมมีคาใชจายในการ
ดําเนินงาน  เชน  คาจางเจาหนาที่  คาเครื่องเขียนแบบพิมพ   คาใชจายในการดําเนินงาน คาใชจายในวันประชุม
ใหญ  เปนเงินทั้งสิ้น 373,775.80  บาท ดังนั้น  ณ วันที่  31 ธันวาคม  2555  สมาคม มีรายไดสูงกวาคาใชจาย 
จํานวน  653,418.43  บาท  
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อทราบ

88 รายงานกิจการประจําป�  2556
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�ออมทรัพย�ข�าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํากัด



 มติที่ประชุมใหญ�   รับทราบ
 เลขานุการ ไดขออนุญาตจากท่ีประชุมใหญเพื่อเดินทางไปเขารับการอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการที่
โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี โดยขอมอบให ผูชวยเลขานุการดําเนินการประชุมใหญ

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองรับทราบรายงานจํานวนสมาชิก

 นายเอนก  ศรีสําราญรุงเรือง  นายกสมาคม  มอบให  นายอดุลย  ชวนรักธรรม  เปนผูนําเสนอ
 นายอดุลย  ชวนรักธรรม  กรรมการและนายทะเบียน  แจงวา ในรอบป 2555  ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
2555 ถึงวันท่ี  31 ธันวาคม 2555  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
จํากัด  มีสมาชิกเพ่ิม - ลด ดังนี้ 
  จํานวนสมาชิกยกมาจากป  2554 จํานวน 6,814 คน
  จํานวนสมาชิกที่รับเขาใหม  จํานวน                288 คน
  จํานวนสมาชิกเสียชีวิต  จํานวน 34 คน
  ลาออกหรือออกดวยสาเหตุอื่น ๆ จํานวน                      48  คน
  จํานวนสมาชิกคงเหลือ ณ วันที่  31 ธ.ค.2555  จํานวน 7,020  คน

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อรับทราบ

 มติที่ประชุมใหญ�   รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ระเบียบวาระท่ี  66 เร่ืองรับทราบรายงานการตรวจสอบภายในสมาคม  
 ประจําป�  2555 

 นายเอนก  ศรีสําราญรุงเรือง  นายกสมาคม  มอบให  นางจิรวรรณ  วุฒิสวัสดิ์  เปนผูนําเสนอ    
  นางจริวรรณ  วฒุสิวสัดิ ์ กรรมการและผูตรวจสอบภายใน  เสนอวา ตามมติทีป่ระชมุใหญสามัญประจําป 
2554  เม่ือวนัที ่ 25  เมษายน  2555  ขาพเจา นางจริวรรณ  วฒุสิวสัดิ ์ ไดรบัการแตงตัง้เปนกรรมการดานการตรวจ
สอบภายใน ประจาํป  2555  นัน้  ขาพเจาไดตรวจสอบการดําเนนิงานของสมาคม  และแจงผลตอคณะกรรมการ
ดาํเนนิการเปนประจาํทกุเดอืน  ในโอกาสน้ีขอเสนอผลการตรวจสอบโดยสรุปตามขอบงัคบัของสมาคม  ดงัตอไปนี้
 1.  วตัถุประสงคของการตรวจสอบ
  เพ่ือตดิตามประเมินผลและใหขอเสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบตังิาน  ปรบัปรงุงานดานการเงิน  การบญัชี  
และการดาํเนนิงานดานตาง ๆ

99รายงานกิจการประจําป�  2556
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�ออมทรัพย�ข�าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํากัด



 2.  ขอบเขตการตรวจสอบ
  2.1  ตรวจสอบดานการเงิน  การบญัช ี เพือ่ประเมินผลการควบคุมเกีย่วกบัการเงินและการบัญชี
  2.2  ตรวจสอบการปฏิบตังิานดานตาง ๆ เพือ่ประเมินผลการปฏิบตังิานและการจัดการ
  2.3  ใหคาํปรกึษาและแนะนําการปรับปรงุแกไข  การควบคุมภายในและการดําเนนิการดานตาง ๆ 
 3.  ผลการตรวจสอบ
  3.1  ดานการเงินและการบัญชี
   3.1.1 ดานการเงิน การควบคุมการเงินเปนไปดวยความเรียบรอย ไดใชขอมลูทางบญัชใีนการควบคุม
    การเงนิ  โดยมรีะเบยีบควบคุมการปฏิบตังิานดานการเงินอยางเหมาะสม
   3.1.2 ดานการบัญช ีการจดัทาํบญัชีไดจดัทาํไวเรยีบรอยเปนปจจุบนัมเีอกสารหลักฐานประกอบรายการ
    ทางบญัชคีรบถวน
  3.2  จาํนวนสมาชิกของสมาคม
   ณ วนัสิน้ปมสีมาชกิ  7,020  คน เพิม่จากปกอนจาํนวน  206  คน หรอื เพิม่ขึน้รอยละ 3.02 สิน้ป  
2547 เริม่กอตัง้สมาคมมีจาํนวนสมาชิก 1,682 คน  ปจจบุนัป 2555 มสีมาชกิจาํนวน  7,020 คน เปนเพราะสมาชิก 
ทุกทานเหน็ถงึประโยชนและสวสัดกิารทีจ่ะไดรบัจากสมาคมน้ี จาํนวนเงินสงเคราะห ป 2555 จายใหทายาทสมาชิกที่
ถงึแกกรรมโดยเฉล่ียตอรายเปนเงนิ  158,635.16  บาท
  3.3  ผลการดาํเนนิงาน 
   นบัจากวนัเริม่กอตัง้สมาคมในป 2547 จนถงึป  2555 มยีอดรายไดสงูกวาคาใชจายสุทธสิะสมทัง้สิน้  
2,276,201.87 บาท มสีนิทรพัยรวมทัง้สิน้ 4,060,031.87 บาท ซึง่หมายถึงการเจริญเติบโตของสมาคมท่ีมคีวามม่ันคง 
ประกอบกับในป 2555 มรีายไดสทุธ ิ653,418.43 บาท และไดจายใหแกทายาทของสมาชิกทีเ่สยีชวีติรวมทัง้ปเปนเงนิ  
4,917,690.00 บาท สมาชกิเสยีชวีติและรบัเงนิสงเคราะหศพ จาํนวน  31 ราย ไดรบัเงนิสงเคราะหเฉลีย่รายละ  
158,635.16 บาท
 4. เรือ่งอืน่ ๆ 
  เนือ่งจากสมาชิกของสมาคม กเ็ปนคนกลุมเดียวกบัสมาชกิสหกรณ  และสหกรณไดเอือ้ ประโยชนในการ
ใหสมาชกิสมาคม  กูยมืในวงเงิน  180,000.00  บาท  เพือ่แบงเบาภาระและบรรเทาความเดือดรอนในยามจําเปนไดอกี
ทางหนึง่ ซึง่ทางสมาคม ขอขอบคุณคณะกรรมการสหกรณทีใ่หการสนับสนนุในดานนี ้และเปนผลใหมจีาํนวนสมาชกิ
สหกรณ ใหความรวมมอืสมคัรเขาเปนสมาชิกสมาคมเพ่ิมข้ึน ในจํานวนทีน่าพอใจซ่ึงผลประโยชนสดุทายจะไดแกทายาท
ของสมาชิกทีถ่งึแกกรรมจะไดรบัเงนิสงเคราะหมากข้ึนอยางพอเพียงในการจัดการศพ
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อทราบ

 มติที่ประชุมใหญ�   รับทราบรายงานการตรวจสอบภายในสมาคม  ประจําป 2555
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ระเบียบวาระที่  ระเบียบวาระท่ี  77 เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบรายได� – ค�าใช�จ�าย และงบดุล
 ประจําป�  2555

 นายเอนก  ศรสีาํราญรุงเรอืง  นายกสมาคม  มอบให  นางสมจิตร  ธมัวสิทุธวิรากร  เหรญัญกิ  เปนผูนาํเสนอ
 นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร กรรมการและเหรัญญิก เสนองบรายได-คาใชจาย และงบดุลประจําป 
 2555

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�ออมทรัพย�ข�าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัดสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�ออมทรัพย�ข�าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด
งบรายได� – ค�าใช�จ�ายงบรายได� – ค�าใช�จ�าย

สําหรับป� ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2555สําหรับป� ส้ินสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2555
 

 รายได�
  คาสมัคร       28,600.00
  เงินบริจาค 286,329.13
  ดอกเบี้ยรับ   72,553.70
  คาบํารุง 344,650.00
  เงินหักจากเงินสงเคราะหไวเปนคาใชจาย 295,061.40 1,027,194.23

 ค�าใช�จ�าย

  คาใชจายวันประชุมใหญ       95,491.50
  คาเบ้ียประชุม       44,600.00
  คาใชจายเบ็ดเตล็ด        7,768.00
  คาจาง                   106,328.45
  คาครองชีพ         8,900.00
  เงินสมทบประกันสังคม        3,447.85
  คาแสตมป         3,797.00
  คาลวงเวลา         7,710.00
  คาพวงหรีด         4,100.00
  คาพาหนะ       55,385.00
  ภาษีจาย      6,189.60 
  คาเสื่อมราคาครุภัณฑ      13,152.40
  วัสดุแบบพิมพใชไป      16,906.00          373,775.80
 รายไดสูงกวาคาใชจาย         653,418.43 
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�ออมทรัพย�ข�าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัดสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�ออมทรัพย�ข�าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด
งบดุลงบดุล

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2555ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2555
 
 สินทรัพย�
  เงินฝาก สอ.ศธ. ออมทรัพย       909,813.03   
  เงินฝาก สอ.ศธ. ออมทรัพยพิเศษ    2,497,139.37
  ธ. กรุงไทย – ศธ.         566,157.74
  ครุภัณฑ            46,997.73
  วัสดุแบบพิมพ           35,524.00
  ลูกหน้ีตัวแทน             4,400.00
            รวมสินทรัพย  4,060,031.87

 หนี้สินและทุน 
  เงินสงเคราะหลวงหนา       934,440.00
  เงินสงเคราะหคางจาย       843,500.00
  เงินรอตรวจสอบ            5,890.00
  รายไดสูงกวาคาใชจายยกมา           1,622,783.44
  บวก รายไดสูงกวาคาใชจายงวดนี้      653,418.43        2,276,201.87
            รวมหนี้สินและทุน  4,060,031.87

                                                      ลงชื่อ        
 (นายเอนก  ศรีสําราญรุงเรือง) 
 นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
 สหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํากัด

                                                      ลงชื่อ 
 (นางสมจิตร  ธัมวิสุทธิวรากร)
 เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
 สหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํากัด

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อพิจารณา

 มติทีป่ระชุมใหญ� อนมุตังิบรายได-คาใชจาย และงบดุล สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรพัย  
ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด  ประจําป 2555  โดยเอกฉันท
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ระเบียบวาระที่  ระเบียบวาระท่ี  88 เร่ืองอื่นๆ
          เร่ืองการขยายวงเงินกู�ยืมโครงการแก�ป�ญหาความเดือดร�อน

 นายเจริญ  ภูวิจิตร   สมาชิกเลขท่ี  5204766  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไดเสนอวา ขณะนี้สมาคมมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นประมาณ 7,000 คน เม่ือเสียชีวิตจะไดรับเงิน
สงเคราะหประมาณ 210,000.00 บาท แตการบริการเงินกูโครงการแกปญหาความเดือดรอนสําหรับสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด ในปจจุบันมีวงเงินเพียง 180,000.00 บาท ขอใหมีการขยายวงเงิน
กูเปน 200,000.00 บาท  เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนใหแกสมาชิกสหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
จํากัด  ซึ่งเปนสมาชิกสมาคมดวย
 นายกสมาคม  แจงตอที่ประชุมวา  ในการเพ่ิมวงเงินกูยืมโครงการแกปญหาความเดือดรอนเปนโครงการ
เงินกูของสหกรณที่ใหกูแกสมาชิกสหกรณที่เปนสมาชิกสมาคม ซึ่งในปจจุบันใหกูจํานวนเงิน 180,000.00 บาท  การ
เสนอเพิ่มวงเงินกูจะรับไปเสนอคณะกรรมการสหกรณตอไป
 มติที่ประชุมใหญ  รับทราบ 
เลิกประชุมใหญเวลา  11.30 น.  

 ลงชื่อ .......................................  ผูจดรายงานการประชุม
          (นางกฤษณา  ยืนยง)

 ลงช่ือ .......................................  กรรมการและผูชวยเลขานุการ
      (นางดวงเดือน สายสมบัติ)

 ลงชื่อ .......................................  กรรมการและเลขานุการ
    (นายอนุทิน   คําคม)

ขอรับรองวาเปนการประชุมจริง
  
 ………………………………
 (นายเอนก  ศรีสําราญรุงเรือง)
         นายกสมาคม
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ระเบียบวาระที่   ระเบียบวาระท่ี   33  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล�วเร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ีแล�ว

 เรื่องการกูเงินโครงการแกปญหาความเดือดรอน
 สืบเนื่องจากการท่ีสมาชิกไดเสนอ ในการประชุมใหญสามัญประจําป 2555 เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2556  
ใหมีการปรับวงเงินกูยืมโครงการแกปญหาความเดือดรอน จากเงินกู 180,000.00 บาท เปน 200,000.00 บาท นั้น  
สหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด ไดปรับเพ่ิมวงเงินกูโครงการดังกลาว เม่ือวันที่ 31  
กรกฎาคม  2556  โดยปรับเพิ่มเปน 200,000.00 บาท  สงชําระ  180 งวด  อัตราดอกเบี้ยรอยละ  6.95 ตอป
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อทราบ

 มติที่ประชุมใหญ�  ..................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่   ระเบียบวาระท่ี   44  เร่ืองรับทราบรายงานผลการดําเนินงานเร่ืองรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน
 ของสมาคม  ประจําป�  2556 ของสมาคม  ประจําป�  2556

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด ไดจดทะเบียน     
จัดตั้งสมาคมเมือ่วนัที ่26 กมุภาพนัธ 2547 ปจจบุนัสมาคมไดดาํเนนิกจิการมาครบ 10 ป มคีณะกรรมการดําเนนิการ  
ทัง้สิน้ 16 คน มทีีป่รกึษา 7 คน เจาหนาที ่1 คน และไดรบัความอนุเคราะหจากสหกรณจดัเจาหนาทีเ่พือ่ชวยเหลอื
งานสมาคมอีก 1 คน  สมาคมมีสมาชกิตัง้แตเริม่แรกจน ถงึวนัที ่ 31  ธนัวาคม 2556 จาํนวน 7,289  คน
 คณะกรรมการดําเนนิการสมาคม ไดมกีารประชุมพจิารณาเร่ืองตาง ๆ เดอืนละหนึง่ครัง้เพือ่พิจารณา เรือ่ง
สมาชิกเพิม่-ลดในแตละเดอืน รบัทราบรายงานฐานะการเงินของสมาคม มกีารวางแผนเพ่ือพัฒนาใหสมาคมเจริญ
กาวหนาและมัน่คง ในรอบป 2556  สมาชกิถงึแกกรรม  23  ราย ทายาทไดรบัเงนิชวยเหลอืครอบครัวสมาชิกทีถ่งึ 
แกกรรมเปนเงนิสงเคราะหศพรายละประมาณ 200,000.00 บาทเศษ ซึง่ยอดเงินสงเคราะหทีไ่ดรบัจะเพิม่ข้ึนหรอื  
ลดลงเปนไปตามจํานวนสมาชิกทีม่อียู  ณ วนัทีส่มาชกิถงึแกกรรม   
 ในการบริหารงานของสมาคม  สมาคมมีรายไดจากคาสมัครเขาเปนสมาชิก  คาบาํรงุ  เงนิบรจิาค   ดอกเบีย้
รบัและเงนิหกัจากเงินสงเคราะหตามขอบงัคบั  รวมเปนรายไดทัง้สิน้  1,073,254.37  บาท  สมาคมมีคาใชจายในการ

1414 รายงานกิจการประจําป�  2556
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�ออมทรัพย�ข�าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํากัด



ดาํเนนิงาน  เชน  คาจางเจาหนาที ่ คาเบีย้ประชมุ  คาพาหนะ คาเครือ่งเขยีนแบบพิมพ   คาใชจายในการดําเนนิ
งาน  คาใชจายในวันประชมุใหญ  เปนเงนิทัง้สิน้   484,004.17  บาท   ดงันัน้  ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2556  สมาคม 
มรีายไดสงูกวาคาใชจาย จาํนวน   589,250.20  บาท 
  
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อทราบ

 มติที่ประชุมใหญ�  ..................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่   ระเบียบวาระท่ี   55  เร่ืองรับทราบรายงานจํานวนสมาชิกเร่ืองรับทราบรายงานจํานวนสมาชิก

 ในรอบป 2556 ตัง้แตวนัที ่1 มกราคม 2556 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ
ออมทรพัยขาราชการกระทรวงศึกษาธกิาร จาํกดั  มสีมาชกิเพิม่-ลด ดงันี้
  จาํนวนสมาชิกยกมา 1 ม.ค. 2556  จาํนวน    7,020 คน
  จาํนวนสมาชิกทีร่บัเขาใหม จาํนวน                    362 คน
  จํานวนสมาชิกเสยีชวีติ  จาํนวน        23 คน
  ลาออกหรือออกดวยสาเหตุอืน่ ๆ จาํนวน            70 คน
  จาํนวนสมาชิกคงเหลือ ณ วนัที ่ 31 ธ.ค.2556  จาํนวน   7,289 คน

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อทราบ

 มติที่ประชุมใหญ�  ..................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

1515รายงานกิจการประจําป�  2556
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�ออมทรัพย�ข�าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํากัด



ระเบียบวาระที่   ระเบียบวาระท่ี   66  เร่ืองรับทราบรายงานการตรวจสอบภายในเร่ืองรับทราบรายงานการตรวจสอบภายใน
 สมาคม  ประจําป�  2556   สมาคม  ประจําป�  2556  

 ตามมตทิีป่ระชมุใหญสามญัประจาํป 2554 เมือ่วนัที ่ 25  เมษายน  2555  ขาพเจา นางจริวรรณ วฒุสิวสัดิ์ 
ไดรบัการแตงต้ังเปนกรรมการดานการตรวจสอบภายใน ประจาํป 2555-2556 ขาพเจาไดตรวจสอบการดําเนนิงานของ
สมาคม  และแจงผลตอคณะกรรมการดําเนนิการเปนประจาํทกุเดือน  ในโอกาสน้ีขอเสนอผลการตรวจสอบโดยสรุปตาม
ขอบังคบัของสมาคม  ดงัตอไปนี ้  
  1. วตัถปุระสงคของการตรวจสอบ
       เพือ่ตดิตามประเมินผลและใหขอเสนอแนะเก่ียวกบัการปฏบิตังิาน  ปรบัปรงุงานดานการเงิน  การบญัชี  
และการดําเนนิงานดานตาง ๆ
  2. ขอบเขตการตรวจสอบ
   2.1 ตรวจสอบดานการเงิน  การบญัช ี เพือ่ประเมนิผลการควบคุมเกีย่วกบัการเงินและการบัญชี 
   2.2 ตรวจสอบการปฏิบตังิานดานตาง ๆ เพือ่ประเมนิผลการปฏิบตังิานและการจัดการ
   2.3 ใหคาํปรกึษาและแนะนําการปรับปรงุแกไข  การควบคุมภายในและการดําเนนิการดานตาง ๆ 
  3. ผลการตรวจสอบ
   3.1 ดานการเงินและการบัญชี
    3.1.1  ดานการเงิน การควบคุมการเงินเปนไปดวยความเรียบรอย ไดใชขอมูลทางบัญชีในการ
     ควบคมุการเงิน  โดยมรีะเบียบควบคมุการปฏิบตังิานดานการเงินอยางเหมาะสม
    3.1.2 ดานการบัญช ี การจดัทาํบญัชไีดจดัทาํไวเรยีบรอยเปนปจจบุนัมเีอกสารหลักฐานประกอบ
     รายการทางบัญชคีรบถวน
   3.2 จาํนวนสมาชิกของสมาคม
     ณ วันสิ้นป 2556 มีสมาชิก 7,289 คน เพิ่มจากปกอนจํานวน  269  คน หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ  
3.83  สิ้นป 2547 เร่ิมกอตั้งสมาคมมีจํานวนสมาชิก 1,682 คน ปจจุบันป 2556 มีสมาชิก จํานวน 7,289 คน เพิ่ม
ขึ้น 5,607 คน เปนเพราะสมาชิกทุกทานเห็นถึงประโยชนและสวัสดิการที่จะไดรับจากสมาคมนี้  
   3.3 ผลการดาํเนนิงาน 
    นบัจากวนัเริม่กอตัง้สมาคมในป  2547 จนถงึป  2556  มยีอดรายไดสงูกวาคาใชจายสุทธสิะสมทัง้
สิน้  2,865,452.07  บาท มสีนิทรพัยรวมทัง้สิน้ 4,286,742.07 บาท ซึง่หมายถึงการเจริญเติบโตของสมาคมท่ีมคีวามม่ันคง  
ประกอบกับในป 2556 มรีายไดสทุธ ิ 589,250.20 บาท  และไดจายเงนิใหแกทายาทของสมาชิกทีถ่งึแกกรรมรวมท้ังป     
เปนเงนิ  4,865,340.00 บาท  สมาชกิทีถ่งึแกกรรมและรับเงนิสงเคราะหศพมีจาํนวน 23 ราย  ไดรบัเงินสงเคราะหเฉลีย่
รายละ 211,536.52 บาท
  4.  เรือ่งอืน่ ๆ 
   เนือ่งจากสมาชิกของสมาคม กเ็ปนคนกลุมเดยีวกบัสมาชกิสหกรณ และสหกรณไดเอือ้ประโยชนในการ
ใหสมาชิกสมาคม กูยมืในวงเงิน  200,000.00  บาท  ซึง่สมาคมฌาปนกิจอืน่ ๆ  ไมมกีารใหการสนับสนนุจากสหกรณเชนนี้ 
เพือ่แบงเบาภาระและบรรเทาความเดือดรอนในยามจําเปนไดอกีทางหน่ึง ซึง่ทางสมาคม ขอขอบคุณคณะกรรมการ

1616 รายงานกิจการประจําป�  2556
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�ออมทรัพย�ข�าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํากัด



สหกรณทีใ่หการสนับสนนุในดานนี ้ และเปนผลใหมจีาํนวนสมาชิกสหกรณ ใหความรวมมอืสมคัรเขาเปนสมาชิกสมาคม
เพิม่ข้ึน  ในจํานวนทีน่าพอใจซ่ึงผลประโยชนสดุทายจะไดแกทายาทของสมาชิกทีถ่งึแกกรรมจะไดรบัเงนิสงเคราะหมากขึน้
อยางพอเพียงในการจัดการศพ
 ขาพเจารูสกึเปนเกยีรตทิีไ่ดรบัความไววางใจจากสมาชิกเลอืกต้ังใหเปนผูตรวจสอบภายใน  ซึง่เปนสวนหนึง่  
ในมาตรการควบคุมดานการเงินและการบัญชขีองสมาคม  ระหวางการปฏิบตังิานไดรบัความรวมมอืจากคณะกรรมการ  
เจาหนาท่ี  และสมาชิกเปนอยางดี  จึงขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้

    
 (นางจิรวรรณ  วุฒิสวัสดิ์)
 กรรมการและผูตรวจสอบภายใน

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อทราบ

 มติที่ประชุมใหญ�  ..................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

1717รายงานกิจการประจําป�  2556
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�ออมทรัพย�ข�าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํากัด



ระเบียบวาระที่   ระเบียบวาระท่ี   77  เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบรายได�–ค�าใช�จ�าย  เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบรายได�–ค�าใช�จ�าย  
 และงบดุลประจําป�  2556 และงบดุลประจําป�  2556

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�ออมทรัพย�ข�าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัดสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�ออมทรัพย�ข�าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด
งบรายได� – ค�าใช�จ�ายงบรายได� – ค�าใช�จ�าย

สําหรับป� ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2556สําหรับป� ส้ินสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2556
 
 รายได�
  คาสมัคร      36,300.00 
  เงินบริจาค     201,728.70 
  ดอกเบี้ยรับ      94,365.27 
  คาบํารุง      362,000.00 
  เงินหักจากเงินสงเคราะหไวเปนคาใชจาย  378,860.40 1,073,254.37

 ค�าใช�จ�าย 
  คาใชจายวันประชุมใหญ     91,582.00 
  คาเบ้ียประชุม      52,400.00 
  คาใชจายเบ็ดเตล็ด     12,352.00 
  คาจาง 160,300.00 
  คาครองชีพ        3,500.00 
  เงินสมทบประกันสังคม       6,060.00 
  คาแสตมป      13,824.00 
  คาลวงเวลา        8,310.00 
  คาพาหนะ      91,600.00 
  ภาษีจาย         7,255.37 
  คาเสื่อมราคาครุภัณฑ     13,152.40 
  วัสดุแบบพิมพใชไป     23,668.40 484,004.17
  รายไดสูงกวาคาใชจาย  589,250.20

1818 รายงานกิจการประจําป�  2556
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�ออมทรัพย�ข�าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํากัด



สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�ออมทรัพย�ข�าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัดสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�ออมทรัพย�ข�าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด
งบดุลงบดุล

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2556ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2556
 
 สินทรัพย�
  เงินฝาก สอ.ศธ. ออมทรัพย         209,097.35 
  เงินฝาก สอ.ศธ. ออมทรัพยพิเศษ      3,869,532.27 
  ธ. กรุงไทย – ศธ.           158,191.52 
  ครุภัณฑ              33,845.33 
  วัสดุแบบพิมพ             11,855.60 
  ลูกหน้ีตัวแทน               4,220.00
            รวมสินทรัพย   4,286,742.07

 หนี้สินและทุน 
  เงินสงเคราะหลวงหนา         977,240.00 
  เงินสงเคราะหคางจาย         438,490.00 
  เงินรอตรวจสอบ              5,560.00 
  รายไดสูงกวาคาใชจายยกมา  2,276,201.87
  บวก รายไดสูงกวาคาใชจายงวดนี้ 589,250.20 2,865,452.07
            รวมหนี้สินและทุน  4,286,742.07

                                                      ลงชื่อ        
 (นายเอนก  ศรีสําราญรุงเรือง) 
 นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
 สหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํากัด

                                                      ลงชื่อ 
 (นางสมจิตร  ธัมวิสุทธิวรากร)
 เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
 สหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํากัด

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อพิจารณา

 มติที่ประชุมใหญ�  ..................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

1919รายงานกิจการประจําป�  2556
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�ออมทรัพย�ข�าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํากัด



ระเบียบวาระที่   ระเบียบวาระท่ี   88  เร่ืองพิจารณาการรับสมาชิกกรณีพิเศษเร่ืองพิจารณาการรับสมาชิกกรณีพิเศษ

 เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ป สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จํากัด  เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ  2557   คณะกรรมการสมาคมขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณออมทรัพย
ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด  และสมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด  
ทุกทานที่มีอายุเกิน  45 ป  แตไมเกิน 60 ป  สมัครเปนสมาชิกสมาคม  เพื่อเปนการสงเคราะหศพสมาชิกที่ถึงแกกรรม  
และเพ่ิมหลักประกันชวยลดความเส่ียงของผูคํ้าประกัน ลดความเดือดรอนดานการเงินใหกับผูกู และครอบครัว
สมาชิก
 ประกอบกับมติคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จํากัด  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ  2557  ไดมีมติเห็นชอบการเปดรับสมาชิกกรณีพิเศษ   
สําหรับผูสมัครที่มีอายุเกิน 45 ป  แตไมเกิน 60 ป  โดยใหผูสมัครจายเงินคาสมัครในอัตราที่เพิ่มขึ้นตามชวงอายุของ
ผูสมัครเทียบกับเงินสงเคราะหศพที่มีการจายต้ังแตเริ่มกอตั้งสมาคม  โดยวิธีถัวเฉลี่ยจํานวนผูเสียชีวิตทั้งหมดจนถึง
ปจจุบัน  ซึ่งมีจํานวน  167 คน  ระยะเวลา  11 ป  เฉลี่ยเสียชีวิตปละ  15 คน ๆ ละ 30.00 บาท  เปนเงิน
สงเคราะหศพท่ีเรียกเก็บมาแลว  450.00 บาท/ป การคํานวณอตัราคาสมัครเปนดังนี้
 1. ชวงอายุมากกวา  45-50  ป  เปนระยะเวลา   5 ป  ( 5x450)  เสียคาสมัคร 2,250.00  บาท
 2. ชวงอายุมากกวา  50-55  ป  เปนระยะเวลา  10 ป (10x450)  เสียคาสมัคร 4,500.00  บาท
 3. ชวงอายุมากกวา  55-60  ป  เปนระยะเวลา  15 ป (15x450)  เสียคาสมัคร 6,750.00  บาท
การเก็บคาสมัครที่เพ่ิมขึ้นเปนหนาที่ของผูสมัคร ที่มีอายุเกิน 45 ป  แตไมเกิน 60 ป  จะเห็นไดวาถาผูสมัครที่มีอายุ
มากจะตองจายเงินคาสมัครมาก  ซึ่งถือวาเปนธรรมสําหรับสมาชิกเดิม และสมาชิกใหมทุกคนที่จะสมัครเปนสมาชิก
สมาคม
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อพิจารณา

 มติที่ประชุมใหญ�.....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

2020 รายงานกิจการประจําป�  2556
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�ออมทรัพย�ข�าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํากัด



ระเบียบวาระที่   ระเบียบวาระท่ี   99  เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการเร่ืองพิจารณาเลือกต้ังคณะกรรมการ
 สมาคม  ชุดที่ 6 สมาคม  ชุดท่ี 6

 ตามขอบังคับขอ 42 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
จํากัด กําหนดใหตองมีคณะกรรมการดําเนินการของสมาคมโดยไดรับการเลือกตั้งระหวางสมาชิกดวยกันในที่ประชุม 
มีจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคนและไมเกินสิบเกาคน ประกอบดวยตําแหนง นายกสมาคม เลขานุการ อุปนายกสมาคม 
เหรัญญิก และกรรมการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
 ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม ปที่ผานมาที่ประชุมใหญกําหนดใหมีคณะกรรมการสมาคมจํานวน 
16 คน 
 ตามขอบังคับขอ 43  กําหนดวิธีการเลือกตั้งไวดังนี้  “วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการตามขอ  42  กระทํา
ไดโดยเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลจนครบจํานวนคณะกรรมการแลวมอบอํานาจใหกรรมการที่ไดรับเลือกตั้ง
กันเองดํารงตําแหนงตางๆ ตามที่เห็นสมควร  แลวเสนอตอที่ประชุมใหญโดยใหเปนตามมติของที่ประชุมใหญ”  
 ตามขอบังคับขอ  45  คณะกรรมการท่ีไดรับเลือกตั้งตามขอ 43 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553) อยูในตําแหนง
คราวละสองป นบัแตวนัทีป่ระชมุใหญมมีตแิละตองออกตามวาระ และจะดาํรงตาํแหนงเกนิสองวาระติดตอกนัไมได  
เวนแตที่ประชุมใหญโดยมติสองในสามของผูมาประชุมจะกําหนดเปนอยางอื่น
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ  เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม ชุดที่  6  ตามขอบังคับของสมาคม

 มติที่ประชุมใหญ�.....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

2121รายงานกิจการประจําป�  2556
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�ออมทรัพย�ข�าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํากัด



ระเบียบวาระที่   ระเบียบวาระท่ี   1010  เร่ืองอื่นๆ  (ถ�ามี)เร่ืองอื่นๆ  (ถ�ามี)

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

 มติที่ประชุมใหญ�.....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

เลิกประชุมใหญเวลา .........................

  ...........................................................................
  ผูจดรายงานการประชุมใหญ

2222 รายงานกิจการประจําป�  2556
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�ออมทรัพย�ข�าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํากัด



สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�

รายชื่อสมาชิกถึงแก�กรรมในรอบป�  2556รายชื่อสมาชิกถึงแก�กรรมในรอบป�  2556
จํานวน  23  รายจํานวน  23  ราย

 1.  นางสุรีย เกียรติขจรพันธุ อายุ 83 ป สังกัด สมทบ 1.  นางสุรีย เกียรติขจรพันธุ อายุ 83 ป สังกัด สมทบ
 2.  นายอรุณ เรืองสุวรรณ อายุ 50 ป สังกัด ศก. 2.  นายอรุณ เรืองสุวรรณ อายุ 50 ป สังกัด ศก.
 3.  นายสมศักดิ์ ปนชาง  อายุ 50 ป สังกัด มทร.พระนคร 3.  นายสมศักดิ์ ปนชาง  อายุ 50 ป สังกัด มทร.พระนคร
 4.  นายสมเดช บุญตั้ง อายุ 59 ป สังกัด มทร.ธัญบุรี 4.  นายสมเดช บุญตั้ง อายุ 59 ป สังกัด มทร.ธัญบุรี
 5.  นายบุญลือ คนหลัก อายุ 60 ป สังกัด สป.ศธ. 5.  นายบุญลือ คนหลัก อายุ 60 ป สังกัด สป.ศธ.
 6.  นายวิสารท ประภาสะวัต อายุ 60 ป สังกัด สอศ. 6.  นายวิสารท ประภาสะวัต อายุ 60 ป สังกัด สอศ.
 7.  นายเดนดวง คําตรง   7.  นายเดนดวง คําตรง   อายุ 52 ป สังกัด สอศ. อายุ 52 ป สังกัด สอศ.
 8.  นายประดิษฐ ศิลปสมบัติ อายุ 59 ป สังกัด สบศ. 8.  นายประดิษฐ ศิลปสมบัติ อายุ 59 ป สังกัด สบศ.
 9.  นางนงนุช จันทรกระจาง อายุ 73 ป สังกัด ศน. 9.  นางนงนุช จันทรกระจาง อายุ 73 ป สังกัด ศน.
 10.  นางจํารูญ 10.  นางจํารูญ ปนเกษร  อายุ 77 ป สังกัด สมทบ ปนเกษร  อายุ 77 ป สังกัด สมทบ
 11.   นางอุรวะรา กะระกล  อายุ 42 ป สังกัด กคศ. 11.   นางอุรวะรา กะระกล  อายุ 42 ป สังกัด กคศ.
 12.  นายธานี คงเพ็ชร  อายุ 60 ป สังกัด มทร.พระนคร 12.  นายธานี คงเพ็ชร  อายุ 60 ป สังกัด มทร.พระนคร
 13.  นางปริศนา  เรืองศรี   อายุ 49 ป สังกัด สป.ศธ. 13.  นางปริศนา  เรืองศรี   อายุ 49 ป สังกัด สป.ศธ.
 14.  นางศิริ วัฒนศึกษา  อายุ 82 ป สังกัด สมทบ 14.  นางศิริ วัฒนศึกษา  อายุ 82 ป สังกัด สมทบ
 15.  นายเนียม สถาพร   อายุ 74 ป สังกัด สมทบ 15.  นายเนียม สถาพร   อายุ 74 ป สังกัด สมทบ
 16.  นายวินัย กลิ่นจันทรหอม  อายุ 49 ป สังกัด สอศ. 16.  นายวินัย กลิ่นจันทรหอม  อายุ 49 ป สังกัด สอศ.
 17.  น.ส.นองนุช เพชรจรัส อายุ 44 ป สังกัด ศก. 17.  น.ส.นองนุช เพชรจรัส อายุ 44 ป สังกัด ศก.
 18.  นางสุกัญญา  โอสถอภิรักษ  อายุ 41 ป สังกัด มทร.สุวรรณภูมิ 18.  นางสุกัญญา  โอสถอภิรักษ  อายุ 41 ป สังกัด มทร.สุวรรณภูมิ
 19.  นายมานิต คงรอด   อายุ 64 ป สังกัด สอ.ศธ. 19.  นายมานิต คงรอด   อายุ 64 ป สังกัด สอ.ศธ.
 20.  นายเครื่อง วัฒนศึกษา  อายุ 77 ป สังกัด สมทบ 20.  นายเคร่ือง วัฒนศึกษา  อายุ 77 ป สังกัด สมทบ
 21.  นายกฤษณ ศิริบุญพันธ  อายุ 37 ป สังกัด สมทบ 21.  นายกฤษณ ศิริบุญพันธ  อายุ 37 ป สังกัด สมทบ
 22.  นางพิศวง  การทวี  อายุ 57 ป สังกัด มทร.ธัญบุรี 22.  นางพิศวง  การทวี  อายุ 57 ป สังกัด มทร.ธัญบุรี
 23.  นายสมศักดิ์  ลําดวน  23.  นายสมศักดิ์  ลําดวน  อายุ 57 ป สังกัด สพศ. อายุ 57 ป สังกัด สพศ.



สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�
สหกรณ�ออมทรัพย�ข�าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัดสหกรณ�ออมทรัพย�ข�าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด

วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ

 1. ผูท่ีประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมตองย่ืนใบสมัครตามแบบของสมาคม  ณ  ท่ีต้ังสํานักงาน  
ของสมาคม  ในวัน  เวลา  เปดทําการ
 2. ผูสมัครเขาเปนสมาชิก  ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
  2.1 ตองเปนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด
  2.2 ตองเปนผูบรรลุนิติภาวะ
  2.3 ไมเปนบุคคลลมละลาย/หรอืเปนคนไรความสามารถ
  2.4 มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
  2.5 มีอายุในวันสมัครไมเกินสี่สิบหาปบริบูรณ
  2.6 ตองมีความประพฤติดี  และยินยอมปฏิบัติตามขอบังคับของสมาคม
 3. ผูสมัครเขาเปนสมาชิกตองนําเอกสารหลักฐานแสดงตอสมาคม  ดังนี้
  3.1 ใบสมัครสมาชิกตามแบบที่สมาคมกําหนด
  3.2 สําเนาทะเบียนบาน
  3.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
  3.4 ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันจากสถานพยาบาลของรัฐ
 4. ผูสมัครเขาเปนสมาชิกจะมีสมาชิกภาพสมบูรณเม่ือไดจายเงินคาสมัคร  และเงินสงเคราะหลวงหนาใหแก  
สมาคมเรียบรอยแลว  และจะมีหมายเลขประจําตัวสมาชิก
  4.1 เงินคาสมัคร  100.00  บาท  
  4.2 เงินสงเคราะหลวงหนา  150.00  บาท
  4.3 เงินคาบํารุงปละ  50.00  บาท  (จายในเดือนตุลาคมของทุกป)
  4.4 เงินสงเคราะหรายศพ  30.00  บาท
 5. ผูสมัครเขาเปนสมาชิกจะตองระบุผูรับผลประโยชน  หากมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกตองแจงใหสมาคม
ทราบเปนหนังสือตามแบบที่สมาคมกําหนด
 6. สมาชิกภาพยอมสิ้นสุดลงในกรณี  ดังนี้
  6.1 ตาย
  6.2 ลาออก  เปนหนังสือตามแบบที่สมาคมกําหนด 
  6.3 ที่ประชุมใหญมีมติใหออก
  6.4 ถูกคัดช่ือออกเน่ืองจากขาดสงเงินสงเคราะห  โดยสมาคมแจงเปนหนังสือใหทราบจํานวนสามคร้ัง  
แตละคร้ังมีระยะเวลาสิบหาวัน  ซ่ึงคร้ังสุดทายไดทําหนังสือลงทะเบียนแบบตอบรับ  หรือสมาคมติดตอหาหลักแหลง
ท่ีอยู  ไมได  และคณะกรรมการพิจารณาแลวมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ
  การส้ินสุดสมาชิกภาพตามขางตน  สมาชิกไมมีสิทธิเรียกคืนเงินคาสมัคร  เงินคาบํารุง  และเงินสงเคราะห  
ที่ไดชําระใหแกสมาชิกที่ถึงแกความตาย
 7. สมาคมจะแจงเปนหนังสือใหสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพไดทราบ  นับแตวันท่ีประชุมมีมติภายในสิบหาวัน
  สมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
ใหคณะกรรมการวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน  นับแตวันย่ืนอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหถือเปนท่ีสุด

2424 รายงานกิจการประจําป�  2556
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�ออมทรัพย�ข�าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํากัด
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