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	 โทร		02-6287500-3			โทรสาร		02-6287504,05
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       12  เมษายน  2559

เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558

เรียน  สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

 ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ก�าหนด 
การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558 เพ่ือรายงานผลการด�าเนินงานและเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม ชุดที่ 7  
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล ชั้น 3   
อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
  ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่นายกสมาคมแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีทราบ
  ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2557
  ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของสมาคม ประจ�าปี 2558
   ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรับทราบรายงานจ�านวนสมาชิก 
   ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องรับทราบรายงานการตรวจสอบภายในสมาคม ประจ�าปี 2558
   ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ - ค่าใช้จ่าย และงบดุล ประจ�าปี 2558
   ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
    สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด
   ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาแก้ไขระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
    สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด
   ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 7
   ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 ในการนี้ ใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558 เพื่อรับทราบ 
ผลการด�าเนนิงานและเสนอข้อคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสมาคมให้เจรญิก้าวหน้าและยัง่ยนืต่อไป ส�าหรบั
สมาชกิท่ีเป็นข้าราชการและพนกังานของรัฐ สมาคมได้มีหนงัสอืขออนญุาตผูบ้งัคับบญัชาของท่านให้เข้าร่วมประชุม
ด้วยแล้ว ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีครั้งนี้ สมาคมมีของที่ระลึกมอบให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
จักขอบคุณยิ่ง

  ขอแสดงความนับถือ

       
  (นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง)
  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด



4 รายงานกิจการประจำาปี  2558
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

 สารนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
	 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด

เรียน  ท่านสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ด�าเนินงานมา

ครบ 12 ปี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยเริ่มแรกมีสมาชิกเพียง 400 คน ในปัจจุบัน (31 มี.ค. 59) สมาชิก 

เพิ่มขึ้นเป็น 7,803 คน นับว่าเป็นการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจ 

ของเพื่อนสมาชิกที่ให้ความส�าคัญในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 ในรอบปีทีผ่่านมา กระผม คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที ่ได้บรหิารงานโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล มุ่งเน้น 

ให้สมาชกิได้รบัความเป็นธรรม ได้รบัสวสัดกิารทีด่ ี และได้รบัการบรกิารทีส่ะดวกสบายพงึพอใจมากทีส่ดุ พร้อมกนันี ้

ทางสมาคมได้เช่ือมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก โดยจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อหารายได้ทูลเกล้า ฯ ถวายในกิจการมูลนิธิสายใจไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมีการจัดกิจกรรมที่ดีส�าหรับสมาชิก ให้ทุกท่านร่วมท�าบุญ โดยจัดเทศน์พระมหาชนกและ

มหาเวสสนัดรชาดก เพือ่แสดงความจงรกัภกัด ีและร่วมบ�าเพญ็บญุถวายเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั

และสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ เพ่ือน�ารายได้มอบให้มลูนธิริาชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ซึ่งได้จัดตั้งเป็นกองทุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ. บัญชีเลขที่ 3707 สมาชิกท่านใดประสงค์จะร่วมสมทบ

ทุนดังกล่าว ขอเรยีนเชญิร่วมบรจิาคสมทบและรายได้อกีส่วนหนึง่ได้สมทบทนุเป็นอาหารกลางวนัให้แก่เดก็นกัเรยีน

โรงเรียนวัดสุทัศน์

 สมาคมได้รบัเกยีรต ิจากสหกรณ์ต่างๆ เข้าศกึษาดงูานด้านบรหิารจดัการทีเ่ป็นระบบทีด่ ีเพือ่เป็นแบบอย่าง 

ในการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

 ท่านสมาชกิทีเ่คารพ คณะกรรมการด�าเนนิการ ทีป่รกึษา และเจ้าหน้าทีข่อให้ค�ามัน่ว่า เราทกุคนจะร่วมแรง 

ร่วมใจพฒันาสมาคมให้เจรญิก้าวหน้าประสบผลส�าเรจ็ และขอขอบคุณสมาชกิทกุท่านท่ีมอบความไว้วางใจให้กระผม 

และคณะกรรมการด�าเนนิการ ในการบรหิารงานสมาคมรวมทัง้ให้ความร่วมมอืเข้าร่วมกจิกรรมทกุครัง้ทีส่มาคมจัดข้ึน 

สุดท้ายนี้กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงคุ้มครองให้สมาชิกทุกท่าน มีความสุขกายสุขใจ และโชคด ี

ตลอดปี 2559

       

  (นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง)

  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด
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เริ่มประชุมเวลา  ....................

ระเบียบวาระที่			1 เร่ืองท่ีนายกสมาคมแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ
	 	 ประจ�าปีทราบ

 ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ข้อ 33  

ก�าหนดให้สมาคมเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ปีละหนึ่งครั้ง ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน 

ประกอบกับข้อบังคับข้อ 36 ได้ก�าหนดให้การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุมกันไม่น้อยกว่า 

กึง่หนึง่ของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดหรอืไม่น้อยกว่าหนึง่ร้อยคน จงึจะเป็นองค์ประชมุ ขณะนีมี้สมาชกิมาประชมุจ�านวน 

...........คน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอเปิดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558 ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  

 การเชิญสมาชิกมาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี เพื่อรายงานผลการด�าเนินงาน พิจารณาอนุมัติบัญชี 

รายได้ค่าใช้จ่ายและงบดุล ประจ�าปี 2558 และเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 7 ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา 

สมาคมได้จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกกับบุคคลทั่วไปมี 2 กิจกรรม คือ 

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจัดเทศน์พระมหาชนกและมหาเวสสันดรชาดก

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี

 สมาคมขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ที่มอบเงินสนับสนุนกิจการ

ของสมาคมในปีนีเ้ป็นเงนิจ�านวน 100,000.00 บาท (หนึง่แสนบาทถ้วน) ส�าหรับปี 2558 สมาคมได้ช่วยเหลอืครอบครวั

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม จ�านวน 42 ราย เป็นเงินประมาณเก้าล้านบาทเศษ สิ่งที่ถือปฏิบัติได้แก่การยืนไว้อาลัยเพื่อน

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม  จ�านวน 42 ราย ตามรายชื่อในหน้า 27

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือทราบและขอเชิญสมาชิกทุกท่านยืนไว้อาลัยแก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรมเป็นเวลา 

1 นาที  

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่			2 เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่
	 สามัญประจ�าปี	2557

รำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี  2557
สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร จ�ำกัด
วันพุธที่  22  เมษำยน  2558  ณ  ห้องประชุมศำสตรำจำรย์หม่อมหลวงปิ่น  มำลำกุล

อำคำรรัชมังคลำภิเษก  กระทรวงศึกษำธิกำร

ผู้มาประชุม 1. นายเอนก ศรีส�าราญรุ่งเรือง 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 ค�าคม กรรมการและเลขานุการ

 16. นางดวงเดือน สายสมบัติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 17. นายวิชิต สุวรรณรัตน์ ที่ปรึกษา

 18. นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ ที่ปรึกษา

 19. นางกฤษณา ยืนยง ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สมาคมและผู้ประสานงาน

 20. นางสาววราภรณ์ หอมเนียม เจ้าหน้าที่สมาคม

 21. สมาชิกผู้เข้าประชุม  425  คน



7รายงานกิจการประจำาปี  2558
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น.

ระเบียบวาระที่		1 เรื่องที่นายกสมาคมแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีทราบ

 นายเอนก  ศรสี�าราญรุง่เรอืง  นายกสมาคม  แจ้งว่า ตามข้อบงัคับสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ 

ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ข้อ 33 ก�าหนดให้สมาคมเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ปีละ 

หนึง่ครัง้ ภายในหน่ึงร้อยย่ีสบิวันนับแต่วันสิน้ปีปฏทินิ ประกอบกบัข้อบงัคบัข้อ 36 ได้ก�าหนดให้การประชมุใหญ่สามญั

ประจ�าปีต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน 

จงึจะเป็นองค์ประชมุ ขณะนีม้สีมาชกิมาประชมุจ�านวน 205 คน ถอืว่าครบองค์ประชมุ จงึขอเปิดประชมุใหญ่สามญั 

ประจ�าปี 2557 ตามระเบยีบวาระการประชมุต่อไป  

 การเชญิสมาชกิมาร่วมประชมุใหญ่สามัญประจ�าปี เพ่ือรายงานผลการด�าเนนิงานในรอบปีทีผ่่านมา และ

พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายและงบดุล ส�าหรับปีที่ผ่านมาเพื่อนสมาชิกได้ถึงแก่กรรมเป็นจ�านวน 57 ราย  

สมาคมได้ช่วยเหลอืครอบครวัสมาชกิทีถ่งึแก่กรรม เป็นเงนิประมาณสบิล้านบาทเศษ

 สมาคมขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ที่มอบเงินสนับสนุนกิจการ 

ของสมาคมในปีนี้เป็นเงินจ�านวน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และสิ่งที่ถือปฏิบัติได้แก่การยืนไว้อาลัย 

เพือ่นสมาชกิทีถ่งึแก่กรรม จ�านวน 57 ราย ตามรายชือ่ในหน้า 22-23

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือทราบและขอเชิญสมาชิกทุกท่านยืนไว้อาลัยแก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรมเป็นเวลา 

1 นาที

 มติที่ประชุมใหญ ่ รบัทราบและยนืไว้อาลยัแด่เพ่ือนสมาชกิทีถ่งึแก่กรรม จ�านวน 57 ราย

ระเบียบวาระที่		2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
	 ประจ�าปี	2556

 นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง นายกสมาคม  มอบให้ นายอนุทิน  ค�าคม  เป็นผู้น�าเสนอ

 นายอนทุนิ  ค�าคม กรรมการและเลขานุการ  เสนอรายงานการประชมุใหญ่สามัญประจ�าปี 2556 ซึง่ได้จดั 

การประชมุเม่ือวนัที ่ 23 เมษายน 2557 ตามรายละเอียดรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2557 ตัง้แต่หน้าที่   

6-13

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

 มติที่ประชุมใหญ่  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 

โดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่		3	 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

 นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง  นายกสมาคม  มอบให้ นายอนุทิน  ค�าคม  เป็นผู้น�าเสนอ 
 3.1 เรื่องการเก็บค่าบ�ารุง
  นายอนุทิน  ค�าคม  กรรมการและเลขานุการ  เสนอว่า สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี  
2556  นางแน่งน้อย  วรวงศ์  สมาชิกเลขที่ 4700419  สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้เสนอให้
สมาคมเกบ็ค่าบ�ารงุจากสมาชกิในวนัทีร่บัสมคัรสมาชกิเพียงครัง้เดียวตลอดชพีนัน้ ขอเรยีนว่ากฎกระทรวงการพฒันา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ก�าหนดอัตราเงินค่าสมัคร เงินค่าบ�ารุงและเงินสงเคราะห์ พ.ศ. 2547 ข้อ 1  
ก�าหนดให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เรียกเก็บเงินค่าบ�ารุงไม่เกินเดือนละ 5.00 บาท หรือปีละ 50.00 บาท ดังนั้น 
การเก็บค่าบ�ารุงสมาชิกครั้งเดียวตลอดชีพตามที่สมาชิกเสนอจึงไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว
  จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ
  มติที่ประชุมใหญ ่  รับทราบ
  
 3.2 เรื่องการรับสมาชิกอายุเกิน 60 ปี
  ตามที่สมาชิกได้เสนอให้สมาคมเปิดรับสมัครสมาชิกที่มีอายุเกิน 60 ปี นั้น ขอเรียนว่าจากการศึกษา
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อื่นๆ ปรากฏว่ายังไม่มีการรับสมัครสมาชิกที่มีอายุเกิน 60 ปี ดังนั้นการที่คณะกรรมการ
ด�าเนินการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อความมั่นคงและเป็นธรรมต่อมวลสมาชิกทุกคนจึงก�าหนดการรับสมัครสมาชิก
อายุสูงสุดไม่ควรเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ตามประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ากัด ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2557 นั้นเหมาะสมแล้ว
  จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ
  มติที่ประชุมใหญ ่  รับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่		4 เร่ืองรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของสมาคม		
	 ประจ�าปี		2557

 นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง  นายกสมาคม  มอบให้  นายอนุทิน  ค�าคม  เป็นผู้น�าเสนอ   
 นายอนุทิน  ค�าคม  กรรมการและเลขานุการ  เสนอว่า  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547 ปัจจุบันสมาคม 
ได้ด�าเนินกิจการมาครบ 11 ปี มีคณะกรรมการด�าเนินการทั้งสิ้น 16 คน มีที่ปรึกษา 6 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน และ 
ได้รับความอนุเคราะห์จากสหกรณ์จัดเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลืองานสมาคมอีก 1 คน สมาคมมีสมาชิกตั้งแต่เริ่มแรก 
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�านวน 7,520 คน
 คณะกรรมการด�าเนนิการสมาคม ได้มกีารประชมุพจิารณาเรือ่งต่างๆ เดอืนละหนึง่ครัง้เพือ่พจิารณาเรือ่ง
สมาชิกเพิ่ม-ลดในแต่ละเดือน รับทราบรายงานฐานะการเงินของสมาคม มีการวางแผนเพื่อพัฒนาให้สมาคม 
เจรญิก้าวหน้าและมัน่คง ในรอบปี 2557 สมาชิกถงึแก่กรรม 57 ราย ทายาทได้รบัเงนิช่วยเหลอืครอบครวัสมาชกิที่
ถึงแก่กรรมเป็นเงินสงเคราะห์ศพรายละประมาณ 220,000.00 บาทเศษ ซึ่งยอดเงินสงเคราะห์ที่ได้รับจะเพิ่มขึ้น 
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หรอืลดลงเป็นไปตามจ�านวนสมาชกิทีม่อียู ่ณ วันทีส่มาชกิถงึแก่กรรม   
 ในการบรหิารงานของสมาคม สมาคมมีรายได้จากค่าสมัครเข้าเป็นสมาชกิ ค่าบ�ารงุ เงนิบรจิาค ดอกเบีย้รบั
และเงินหักจากเงินสงเคราะห์ตามข้อบังคับ รวมเป็นรายได้ทั้งสิ้น 1,667,938.93 บาท สมาคมมีค่าใช้จ่ายในการ 
ด�าเนนิงาน เช่น ค่าจ้างเจ้าหน้าที ่ ค่าเบีย้ประชมุ ค่าพาหนะ ค่าเครือ่งเขยีนแบบพมิพ์ ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน  
ค่าใช้จ่ายในวนัประชมุใหญ่ เป็นเงนิทัง้สิน้ 619,652.13 บาท ดังนัน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 สมาคม มรีายได้ 
สงูกว่าค่าใช้จ่าย จ�านวน 1,048,286.80 บาท
 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อรับทราบ
 มติที่ประชุมใหญ ่  รับทราบ

ระเบียบวาระที่		5	 เรื่องรับทราบรายงานจ�านวนสมาชิก

 นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง  นายกสมาคม  มอบให้  นายอดุลย์  ช้วนรักธรรม  เป็นผู้น�าเสนอ
 นายอดุลย์  ช้วนรักธรรม  กรรมการและนายทะเบียน  แจ้งว่า ในรอบปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
จ�ากัด มีสมาชิกเพิ่ม-ลด ดังนี้
 จ�านวนสมาชิกยกมา 1 ม.ค. 2557 จ�านวน 7,289   คน
 จ�านวนสมาชิกที่รับเข้าใหม่ จ�านวน 337   คน
 จ�านวนสมาชิกเสียชีวิต จ�านวน 57   คน
 ลาออกหรือออกด้วยสาเหตุอื่นๆ จ�านวน 49   คน
 จ�านวนสมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 จ�านวน 7,520   คน
 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อรับทราบ
 มติที่ประชุมใหญ ่  รับทราบ

ระเบียบวาระที่		6 เร่ืองรับทราบรายงานการตรวจสอบภายในสมาคม		
	 ประจ�าปี		2557	

 นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง  นายกสมาคม  มอบให้  นางจิรวรรณ  วุฒิสวัสดิ์  เป็นผู้น�าเสนอ    
 นางจริวรรณ  วฒิุสวสัดิ ์ กรรมการและผู้ตรวจสอบภายใน  เสนอว่า ตามมตทิีป่ระชมุใหญ่สามัญประจ�าปี 
2556 เมือ่วนัที ่23 เมษายน 2557 ข้าพเจ้า นางจริวรรณ  วุฒสิวสัด์ิ ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการด้านการตรวจสอบ
ภายใน ประจ�าปี 2557-2558 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการด�าเนนิงานของสมาคม และแจ้งผลต่อคณะกรรมการด�าเนินการ
เป็นประจ�าทกุเดือน ในโอกาสนีข้อเสนอผลการตรวจสอบโดยสรปุตามข้อบงัคบัของสมาคม ดงัต่อไปนี้
 1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
  เพ่ือตดิตามประเมนิผลและให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการปฏบิติังาน ปรบัปรงุงานด้านการเงนิ การบญัชี  
และการด�าเนินงานด้านต่างๆ
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 2. ขอบเขตการตรวจสอบ
  2.1 ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี เพื่อประเมินผลการควบคุมเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี
  2.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดการ
  2.3 ให้ค�าปรึกษาและแนะน�าการปรับปรุงแก้ไข การควบคุมภายในและการด�าเนินการด้านต่างๆ 
 3. ผลการตรวจสอบ
  3.1 ด้านการเงินและการบัญชี
   3.1.1 ด้านการเงิน  การควบคุมการเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ใช้ข้อมูลทางบัญชีในการ 
    ควบคุมการเงิน โดยมีระเบียบควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินอย่างเหมาะสม
   3.1.2 ด้านการบัญชี  การจัดท�าบัญชีได้จัดท�าไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบันมีเอกสารหลักฐานประกอบ 
    รายการทางบัญชีครบถ้วน
  3.2 จ�านวนสมาชิกของสมาคม
   ณ วันสิ้นปี 2557 มีสมาชิก 7,520 คน เพิ่มจากปีก่อนจ�านวน 231 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.07 
สิ้นปี 2547 เริ่มก่อตั้งสมาคมมีจ�านวนสมาชิก 1,682 คน ปัจจุบันปี 2557 มีสมาชิกจ�านวน7,520 คน เพิ่มข้ึน 
5,838 คน เป็นเพราะสมาชิกทุกท่านเห็นถึงประโยชน์และสวัสดิการที่จะได้รับจากสมาคมนี้  
  3.3 ผลการด�าเนินงาน 
   นับจากวันเริ่มก่อตั้งสมาคมในปี 2547 จนถึงปี 2557 มียอดรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิสะสม 
ท้ังสิน้ 3,913,738.87 บาท (สามล้านเก้าแสนหนึง่หม่ืนสามพันเจด็ร้อยสามสบิแปดบาทแปดสบิเจด็สตางค์) มีสนิทรัพย์
รวมทั้งสิ้น 6,472,795.75 บาท (หกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ซึ่งหมายถึง
การเจริญเติบโตของสมาคมที่มีความมั่นคง ประกอบกับในปี 2557 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 1,048,286.80 บาท
(หนึ่งล้านสี่หมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) สมาชิกที่ถึงแก่กรรมในปี 2557 มีจ�านวน 57 ราย 
สมาคมไดจ่้ายเงนิสงเคราะห์ศพให้แก่ทายาทของสมาชกิทีถ่งึแก่กรรม จ�านวน 47 ราย เปน็เงนิ 10,386,580.00 บาท 
(สิบล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ได้รับเงินสงเคราะห์ศพเฉลี่ยรายละ 220,990.00 บาท 
(สองแสนสองหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
 4. เรื่องอื่นๆ 
  เนือ่งจากสมาชกิของสมาคม กเ็ป็นคนกลุม่เดยีวกบัสมาชกิสหกรณ์ และสหกรณ์ได้เอือ้ประโยชน์ในการ
ให้สมาชิกสมาคมกู้ยืมในวงเงิน 200,000.00 บาท ซึ่งสมาคมฌาปนกิจอ่ืนๆ ไม่มีการให้การสนับสนุนจากสหกรณ์ 
เช่นนี้ เพื่อแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนในยามจ�าเป็นได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งทางสมาคมขอขอบคุณ 
คณะกรรมการสหกรณ์ท่ีให้การสนับสนุนในด้านนี้ และเป็นผลให้มีจ�านวนสมาชิกสหกรณ์ ให้ความร่วมมือสมัคร 
เข้าเป็นสมาชิกสมาคมเพิ่มขึ้น ในจ�านวนที่น่าพอใจซ่ึงผลประโยชน์สุดท้ายจะได้แก่ทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
จะได้รับเงินสงเคราะห์มากขึ้นอย่างพอเพียงในการจัดการศพ
 ข้าพเจ้ารูส้กึเป็นเกยีรตทิีไ่ด้รบัความไว้วางใจจากสมาชกิ เลอืกต้ังให้เป็นผูต้รวจสอบภายใน ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่
ในมาตรการควบคมุด้านการเงนิและการบญัชขีองสมาคม ระหว่างการปฏบิติังานได้รบัความร่วมมือจากคณะกรรมการ  
เจ้าหน้าที่ และสมาชิกเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 
 (นางจิรวรรณ  วุฒิสวัสดิ์)
 กรรมการและผู้ตรวจสอบภายใน

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อรับทราบ

	 มติที่ประชุมใหญ ่  รับทราบรายงานการตรวจสอบภายในสมาคม  ประจ�าปี 2557
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ระเบียบวาระที่		7 เร่ืองพจิารณาอนุมติับญัชีรายได้–ค่าใช้จ่าย	และงบดลุ
	 ประจ�าปี		2557

 นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง  นายกสมาคม  มอบให้  นางสมจติร  ธมัวสุิทธวิรากร  เป็นผูน้�าเสนอ

 นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร กรรมการและเหรัญญิก เสนอบัญชีรายได้-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 

  ค่าบ�ารุง 370,450.00 

  เงินหักจากเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่าย 602,830.80 1,667,938.93

	 ค่าใช้จ่าย

  ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 100,658.00 

  ค่าเบี้ยประชุม 55,000.00

  บ�าเหน็จเจ้าหน้าที่ 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
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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

  ส�ารองกองทุนบ�าเหน็จเจ้าหน้าที่  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  ศรีส�าราญรุ่งเรือง) 

 นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

                                                      ลงชื่อ 

 (นางสมจิตร  ธัมวิสุทธิวรากร)

 เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ - ค่าใช้จ่าย และงบดุล ประจ�าปี 2557

	 มตทิีป่ระชุมใหญ่  อนมุตับิญัชรีายได้ - ค่าใช้จ่าย และงบดุล สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัย์

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธกิาร จ�ากัด ประจ�าปี 2557 โดยเอกฉนัท์
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ระเบียบวาระที่		8	 เรื่องอื่นๆ

 8.1 เรื่องการเพิ่มวงเงินกู้ โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อน

  นายสมบตั ิ นกัประเสรฐิ  สมาชกิเลขที ่4701138  สังกดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน  

ได้เสนอให้พิจารณาเพิ่มวงเงินกู้ โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งปัจจุบันให้กู้จ�านวนเงิน 200,000.00 บาท  

  นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง  นายกสมาคม  ได้แจ้งว่า การเพิ่มวงเงินกู้ โครงการแก้ปัญหาความ

เดือดร้อน เป็นอ�านาจของคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ซึ่งจะรับไปเสนอ

คณะกรรมการสหกรณ์ฯ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ�านวนเงินสงเคราะห์ศพที่ทายาทสมาชิกจะได้รับ

 8.2 เรื่องการจัดโครงการท่องเที่ยว

  นางสาวพิทยา  คุ้มชนะ  สมาชิกเลขที่ 5205490  สังกัดส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ได้เสนอให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

จ�ากัด จัดโครงการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก   

  นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง  นายกสมาคม  ขอรับไปเสนอคณะกรรมการด�าเนินการสมาคม เพื่อ

พิจารณาก�าหนดสถานที่ และวันเวลาในการจัดโครงการดังกล่าว โดยจะแจ้งให้สมาชิกได้ทราบต่อไป

  นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง  นายกสมาคม  แจ้งว่า เมื่อสมาชิกไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว 

จึงขอปิดการประชุมและขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2557 โดยพร้อมเพรียงกัน

เลิกประชุมใหญ่เวลา  11.00  น.

  ลงชื่อ          ผู้จดรายงานการประชุม

             (นางกฤษณา  ยืนยง)

  ลงชื่อ            กรรมการและเลขานุการ

        (นายอนุทิน  ค�าคม)

 ขอรับรองว่าเป็นการประชุมจริง

        

 (นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง)

 นายกสมาคม

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

.......................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่			3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

 3.1 เรื่องการเพิ่มวงเงินกู้โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อน

  สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 สมาชิกได้เสนอให้

เพิม่วงเงนิกูย้มืโครงการแก้ปัญหาความเดอืดร้อน ซ่ึงปัจจบุนัสหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร จ�ากดั  

ได้ให้เงินกู้ยืมโครงการนี้ในวงเงินไม่เกิน 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เมื่อพิจารณาเงินสงเคราะห์ที่ทายาท

จะได้รับเมื่อสมาชิกเสียชีวิตเป็นเงิน 218,080.00 บาท สหกรณ์ยังคงจ�านวนเงินกู้ยืมโครงการแก้ปัญหาความ 

เดือดร้อนตามจ�านวนเดิมไว้ก่อน และคงจะเพิ่มในโอกาสต่อไป

  จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

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

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

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

 3.2 เรื่องการจัดโครงการท่องเที่ยว

  สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 สมาชิกได้เสนอให้

สมาคมจัดโครงการท่องเที่ยวเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก ส�าหรับการจัดโครงการนี้สหกรณ์ได้ 

ด�าเนนิการทกุปีอยู่แล้วโดยใช้ชือ่ “โครงการรางวลัชวีติ” เพือ่พาสมาชิกทศันศกึษาท้ังภายในประเทศ และต่างประเทศ  

หากสมาชิกสมาคมท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมโครงการรางวัลชีวิตได้

  จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

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

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

.......................................................................................................................................................................................................................
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

ระเบียบวาระที่			4 เรื่องรับทราบรายงานผลการด�าเนินงาน
	 	 ของสมาคม		ประจ�าปี		2558

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ได้จดทะเบียนจัดตั้ง

สมาคมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547 ปัจจุบันสมาคมได้ด�าเนินกิจการมาครบ 12 ปี มีคณะกรรมการด�าเนินการ 

ทั้งสิ้น 16 คน มีที่ปรึกษา 6 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน และได้รับความอนุเคราะห์จากสหกรณ์จัดเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือ

งานสมาคมอีก 1 คน สมาคมมีสมาชิกตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�านวน 7,757 คน

 คณะกรรมการด�าเนินการสมาคม ได้มีการประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ เดือนละหนึ่งครั้งเพื่อพิจารณา 

เรื่องสมาชิกเพิ่ม-ลดในแต่ละเดือน รับทราบรายงานฐานะการเงินของสมาคม มีการวางแผนเพ่ือพัฒนาให้สมาคม

เจริญก้าวหน้าและมั่นคง ในรอบปี 2558 สมาชิกถึงแก่กรรม 42 ราย ทายาทได้รับเงินช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก 

ท่ีถงึแก่กรรมเป็นเงนิสงเคราะห์ศพรายละประมาณสองแสนบาทเศษ ซึง่ยอดเงนิสงเคราะห์ทีท่ายาทได้รบัจะเพิม่ขึน้

หรือลดลงเป็นไปตามจ�านวนสมาชิกที่มีอยู่ ณ วันที่สมาชิกถึงแก่กรรม   

 ในการบรหิารงานของสมาคม สมาคมมีรายได้จากค่าสมัครเข้าเป็นสมาชกิ ค่าบ�ารงุ เงินบรจิาค ดอกเบีย้รบั 

และเงินหักจากเงินสงเคราะห์ตามข้อบังคับ รวมเป็นรายได้ทั้งสิ้น 1,631,020.01 บาท สมาคมมีค่าใช้จ่ายในการ 

ด�าเนินงาน เช่น ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน  

ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่ เป็นเงินทั้งสิ้น 667,314.26 บาท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สมาคมมีรายได้ 

สูงกว่าค่าใช้จ่าย จ�านวน 963,705.75 บาท  

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

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

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

.......................................................................................................................................................................................................................
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

ระเบียบวาระที่			5 เรื่องรับทราบรายงานจ�านวนสมาชิก

 ในรอบปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด มีสมาชิกเพิ่ม-ลด ดังนี้

  จ�านวนสมาชิกยกมา 1 ม.ค. 2558 จ�านวน 7,520   คน

  จ�านวนสมาชิกที่รับเข้าใหม่ จ�านวน 322   คน

  จ�านวนสมาชิกเสียชีวิต จ�านวน 42   คน

  ลาออกหรือออกด้วยสาเหตุอื่นๆ จ�านวน 43   คน

  จ�านวนสมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 จ�านวน 7,757   คน

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

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

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

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

ระเบียบวาระที่			6 เรื่องรับทราบรายงานการตรวจสอบภายใน
	 	 สมาคม		ประจ�าปี		2558

 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ข้าพเจ้า นางจิรวรรณ  วุฒิสวัสดิ์  

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการด้านการตรวจสอบภายใน ประจ�าปี 2557-2558 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการด�าเนินงาน

ของสมาคม และแจ้งผลต่อคณะกรรมการด�าเนินการเป็นประจ�าทุกเดือน ในโอกาสนี้ขอเสนอผลการตรวจสอบโดย

สรุปตามข้อบังคับของสมาคม ดังต่อไปนี้

 1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

  เพื่อติดตามประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ปรับปรุงงานด้านการเงิน การบัญชี  

และการด�าเนินงานด้านต่างๆ

 2. ขอบเขตการตรวจสอบ

  2.1 ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี เพื่อประเมินผลการควบคุมเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี 

  2.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดการ

  2.3 ให้ค�าปรึกษาและแนะน�าการปรับปรุงแก้ไข การควบคุมภายในและการด�าเนินการด้านต่างๆ 
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

 3. ผลการตรวจสอบ

  3.1 ด้านการเงินและการบัญชี

   3.1.1 ด้านการเงิน  การควบคุมการเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ใช้ข้อมูลทางบัญชีในการ 

    ควบคุมการเงิน โดยมีระเบียบควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินอย่างเหมาะสม

   3.1.2 ด้านการบัญชี  การจัดท�าบัญชีได้จัดท�าไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบันมีเอกสารหลักฐานประกอบ 

    รายการทางบัญชีครบถ้วน

  3.2 จ�านวนสมาชิกของสมาคม

   ณ วันสิ้นปี 2558 มีสมาชิก 7,757 คน เพิ่มจากปีก่อน จ�านวน 237 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.06 

ในวันสิน้ปี 2547 ซึง่เป็นปีเริม่ก่อตัง้สมาคมมจี�านวนสมาชกิ 1,682 คน แต่ในปีปัจจุบนั 2558 สมาคมมีสมาชกิ จ�านวน 

7,757 คน เพิ่มขึ้น 6,075 คน เป็นเพราะสมาชิกทุกท่านเห็นถึงประโยชน์และสวัสดิการที่จะได้รับจากสมาคมนี้  

  3.3 ผลการด�าเนินงาน 

   นับจากวันเริ่มก่อตั้งสมาคมในปี 2547 จนถึงปี 2558 มียอดรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิสะสม 

ท้ังสิน้ 4,877,444.62 บาท (สีล้่านแปดแสนเจด็หม่ืนเจด็พันสีร้่อยสีส่บิสีบ่าทหกสบิสองสตางค์) มีสนิทรพัย์รวมทัง้สิน้ 

6,435,402.54 บาท (หกล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยสองบาทห้าสิบสี่สตางค์) ซึ่งหมายถึงการเจริญเติบโตของ

สมาคมที่มีความมั่นคง ประกอบกับในปี 2558 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 963,705.75 บาท (เก้าแสนหกหมื่นสามพัน

เจ็ดร้อยห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) สมาชิกที่ถึงแก่กรรมในปี 2558 มีจ�านวน 42 ราย สมาคมได้จ่ายเงินสงเคราะห์ศพ

ให้แก่ทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม จ�านวน 30 ราย เป็นเงิน 6,652,950.00 บาท (หกล้านหกแสนห้าหมื่นสองพัน

เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ได้รับเงินสงเคราะห์ศพเฉลี่ยรายละ 221,765.00 บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย

หกสิบห้าบาทถ้วน)

 4. เรื่องอื่นๆ

  เนื่องจากสมาชิกของสมาคมก็เป็นคนกลุ่มเดียวกับสมาชิกสหกรณ์ และสหกรณ์ได้เอื้อประโยชน์ในการ

ให้สมาชิกสมาคมกู้ยืมในวงเงิน 200,000.00 บาท ซึ่งสมาคมฌาปนกิจอ่ืนๆ ไม่มีการให้การสนับสนุนจากสหกรณ์ 

เช่นนี้ เพื่อแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนในยามจ�าเป็นได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งทางสมาคมขอขอบคุณคณะ

กรรมการสหกรณ์ท่ีให้การสนับสนุนในด้านนี้ และเป็นผลให้มีจ�านวนสมาชิกสหกรณ์ให้ความร่วมมือสมัครเข้าเป็น

สมาชิกสมาคมเพิ่มข้ึนในจ�านวนท่ีน่าพอใจ ซ่ึงผลประโยชน์สุดท้ายจะได้แก่ทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมจะได้รับ

เงินสงเคราะห์มากขึ้นอย่างพอเพียงในการจัดการศพ

 ข้าพเจ้ารูส้กึเป็นเกยีรตทิีไ่ด้รบัความไว้วางใจจากสมาชกิเลอืกตัง้ให้เป็นผูต้รวจสอบภายใน ซึง่เป็นส่วนหนึง่

ในมาตรการควบคมุด้านการเงนิและการบญัชขีองสมาคม ระหว่างการปฏบิติังานได้รบัความร่วมมือจากคณะกรรมการ 

เจ้าหน้าที่ และสมาชิกเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

 (นางจิรวรรณ  วุฒิสวัสดิ์)

 กรรมการและผู้ตรวจสอบภายใน

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

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

.......................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่			7 เร่ืองพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้–ค่าใช้จ่าย		
	 และงบดุลประจ�าปี		2558

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด
งบรายได้ – ค่าใช้จ่าย

ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่		31		ธันวาคม		2558
 

	 รายได้

  ค่าสมัคร 294,650.00

  เงินบริจาค 230,600.00

  ดอกเบี้ยรับ 127,294.61

  ค่าบ�ารุง 382,400.00

  เงินหักจากเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่าย 596,075.40 1,631,020.01

	 ค่าใช้จ่าย 

  ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 135,676.00

  ค่าเบี้ยประชุม 50,400.00

  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 29,533.50

  บ�าเหน็จเจ้าหน้าที่ 16,361.04

  ค่าจ้าง 211,346.00

  เงินสมทบประกันสังคม 9,000.00

  ค่าพวงหรีด 1,500.00

  ค่าแสตมป์ 6,459.00

  ค่าล่วงเวลา 6,135.00

  ค่าพาหนะ 146,780.00

  ภาษีจ่าย 11,251.84

  ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ 12,676.48

  วัสดุแบบพิมพ์ใช้ไป  30,195.40  667,314.26

  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  963,705.75
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด
งบดุล

ณ		วันที่		31		ธันวาคม		2558
 

สินทรัพย์

  เงินฝาก สอ.ศธ.  5,930,294.82
  ธ. กรุงไทย - ศธ.  461,346.27
  ครุภัณฑ์  8,418.45
  วัสดุแบบพิมพ์  26,643.00
  ลูกหนี้ตัวแทน       8,700.00
            รวมสินทรัพย์  6,435,402.54

หนี้สินและทุน

  เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  1,056,840.00
  เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย  462,270.00
  ส�ารองกองทุนบ�าเหน็จเจ้าหน้าที่  33,377.04
  เงินรอตรวจสอบ  5,470.88
  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายยกมา 3,913,738.87 
  บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้    963,705.75 4,877,444.62
            รวมหนี้สินและทุน  6,435,402.54

                                                      ลงชื่อ        
 (นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง) 
 นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จ�ากัด

                                                      ลงชื่อ 
 (นางสมจิตร  ธัมวิสุทธิวรากร)
 เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จ�ากัด

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ - ค่าใช้จ่าย และงบดุล ประจ�าปี 2558

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



20 รายงานกิจการประจำาปี  2558
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

ระเบียบวาระที่			8 เรื่องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ
	 	 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ 
	 	 ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด

 ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด พ.ศ.  

2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 4 วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ ข้อ 9 ผู้สมัคร

เข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  (1) ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด  

  (2) ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย / หรือเป็นคนไร้ความสามารถ

  (4) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

  (5) มีอายุในวันสมัครไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์

  (6) ต้องมีความประพฤติดี  และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับสมาคม

 ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง หากมีเหตุผลและความจ�าเป็นต้องเปิดรับสมัครผู้มีอายุเกินกว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ ์

ให้คณะกรรมการเปิดรับสมัคร โดยก�าหนดค่าสมัครและก�าหนดวันรับสมัครได้เป็นครั้งคราวไปทั้งนี้ตามประกาศที่

คณะกรรมการก�าหนด

 ปรากฏว่าสมาคมได้มีการบรรจุเจ้าหน้าทีป่ระจ�า และเพือ่เป็นหลกัประกันในการด�าเนินชวีติและให้ครอบคลมุ

ถึงเจ้าหน้าที่สมาคม ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ให้สามารถสมัครเป็นสมาชิกสมาคม เห็นสมควรแก้ไขข้อบังคับ ดังนี้ 

 ข้อ 9 “ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  (1) ต้องเป็นสมาชิกหรอืสมาชกิสมทบสหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธิการ จ�ากดั หรอื

   เจ้าหน้าทีส่มาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร จ�ากัด  

  (2) ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย / หรือเป็นคนไร้ความสามารถ

  (4) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

  (5) มีอายุในวันสมัครไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์

  (6) ต้องมีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับสมาคม

 ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง หากมีเหตุผลและความจ�าเป็นต้องเปิดรับสมัครผู้มีอายุเกินกว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์     

ให้คณะกรรมการเปิดรับสมัคร โดยก�าหนดค่าสมัครและก�าหนดวันรับสมัครได้เป็นครั้งคราวไป ทั้งนี้ตามประกาศที่

คณะกรรมการก�าหนด”



21รายงานกิจการประจำาปี  2558
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

ตารางเปรียบเทียบการแก้ ไขข้อบังคับสมาคม

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผลที่แก้ไข

     เพื่อให้ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่

ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด 

ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์

หมวด 4 วิธีการรับสมาชิกและการ

ขาดจากสมาชิกภาพ 

ข้อ 9  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องมี

คุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) ต ้องเป ็นสมาชิกหรือสมาชิก 

 สมทบสหกรณ ์ ออมทรั พย ์ 

 ข้าราชการกระทรวงศกึษาธิการ 

 จ�ากัด หรือเจ้าหน้าที่สมาคม 

 ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ ์

 ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง 

 ศึกษาธิการ จ�ากัด  

(2) ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย/หรือ 

 เป็นคนไร้ความสามารถ

(4) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

(5) มีอายุในวันสมัครไม่เกินสี่สิบห้า 

 ปีบริบูรณ์

(6) ต ้องมีความประพฤติดีและ 

 ยินยอมปฏิบัติตามข ้อบังคับ 

 สมาคม

ภายใต้บงัคบัวรรคหนึง่ หากมเีหตผุล 

และความจ�าเป็นต้องเปิดรับสมัคร 

ผู ้มีอายุเกินกว่าส่ีสิบห้าปีบริบูรณ ์

ให ้คณะกรรมการเป ิดรับสมัคร 

โดยก�าหนดค่าสมัครและก�าหนด 

วนัรบัสมัครได้เป็นครัง้คราวไป  ทัง้นี้

ต ามประกาศที่ คณะกรรมการ

ก�าหนด

หมวด 4 วิธีการรับสมาชิกและการ

ขาดจากสมาชิกภาพ 

ข้อ 9  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องมี

คุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) ต ้ อ ง เ ป ็ น สม าชิ ก สหก รณ ์ 

 ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวง 

 ศึกษาธิการ จ�ากัด  

(2) ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย/หรือ 

 เป็นคนไร้ความสามารถ

(4) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

(5) มีอายุในวันสมัครไม่เกินสี่สิบห้า 

 ปีบริบูรณ์

(6) ต ้องมีความประพฤติดีและ 

 ยินยอมปฏิบัติตามข ้อบังคับ 

 สมาคม

ภายใต้บงัคับวรรคหนึง่ หากมเีหตผุล 

และความจ�าเป็นต้องเปิดรับสมัคร 

ผู ้มีอายุเกินกว่าส่ีสิบห้าปีบริบูรณ ์

ให ้คณะกรรมการเป ิดรับสมัคร 

โดยก�าหนดค่าสมัครและก�าหนด 

วนัรบัสมคัรได้เป็นครัง้คราวไป ทัง้น้ี 

ตามประกาศที่ คณะกรรมการ

ก�าหนด



22 รายงานกิจการประจำาปี  2558
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

- ร่าง -

ข้อบังคับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด
แก้ ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2559

 ทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2558 ของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวง

ศกึษาธกิาร จ�ากดั เมือ่วนัท่ี 21 เมษายน 2559 ได้ลงมติเป็นเอกฉนัท์ให้แก้ไขข้อบงัคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด และนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจ�า 

ท้องที่กรุงเทพมหานคร ได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว มีความดังนี้

 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ จ�ากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559”

 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให ้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจ�าท้องที่

กรุงเทพมหานคร รับจดทะเบียน

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความตามที่ก�าหนดในข้อ 9 แห่งข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ทะเบียนเลขที่ 01/4167 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2547 เสียทั้งหมดและใช้ความต่อไปนี้แทน     

  “ข้อ 9 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

   (1) ต้องเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

จ�ากัด หรือเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด  

   (2) ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

   (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย / หรือเป็นคนไร้ความสามารถ

   (4) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

   (5) มีอายุในวันสมัครไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์

   (6) ต้องมีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับสมาคม

   ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง หากมีเหตุผลและความจ�าเป็นต้องเปิดรับสมัครผู้มีอายุเกินกว่า 

สี่สิบห้าปีบริบูรณ์ให้คณะกรรมการเปิดรับสมัคร โดยก�าหนดค่าสมัครและก�าหนดวันรับสมัครได้เป็นคร้ังคราวไป 

ทั้งนี้ตามประกาศที่คณะกรรมการก�าหนด”

  เหตุผลที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร จ�ากดั ได้มโีอกาสเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ หมวด 4 วิธีการรับสมาชิกและการขาด

จากสมาชิกภาพ

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

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

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



23รายงานกิจการประจำาปี  2558
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

ระเบียบวาระที่			9 เรื่องพิจารณาแก้ไขระเบียบ
	 	 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ 
	 	 ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด

 ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ว่าด้วยการ
จ่ายค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของคณะกรรมการ พ.ศ. 2547 และระเบียบสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร จ�ากดั ว่าด้วยการจ่ายค่าเบีย้เลีย้ง ค่าพาหนะ 
และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2547 ถือใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน เพ่ือความเหมาะสมและสอดคล้อง 
กับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน สมควรยกเลิกระเบียบทั้ง 2 ดังกล่าว และวางระเบียบไว้ ดังนี้
 9.1 ร่าง ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด 
ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของคณะกรรมการ พ.ศ. ....

- ร่าง -

ระเบียบ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด
ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเบี้ยประชุม  ค่าพาหนะ  และค่าเช่าที่พักของคณะกรรมการ  พ.ศ. 2559

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ากัด ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของคณะกรรมการ พ.ศ. 
2547 เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ 50 แห่งข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด พ.ศ. 2547 และมติที่ประชุมใหญาสามัญประจ�าปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ากัด ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของคณะกรรมการ พ.ศ. 
2559”
 ข้อ 2 ให้ยกเลิกระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
จ�ากัด ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของคณะกรรมการ พ.ศ. 2547
 ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค�าสั่งอื่นใด ที่ก�าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้ง 
กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
 ข้อ 4 ระเบียบนี้ ให ้ใช ้บังคับตั้งแต ่วันที่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ�าท ้องที่
กรุงเทพมหานคร รับจดทะเบียนเป็นต้นไป
 ข้อ 5 ในระเบียบนี้
  “นายกสมาคม” หมายความว่า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด



24 รายงานกิจการประจำาปี  2558
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

  “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการด�าเนนิการของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด
  “ค่าเบี้ยประชุม” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการร่วมประชุม
  “ค่าเบี้ยเลี้ยง” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานทั่วไป
  “ค่าพาหนะ” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางโดยรถไฟ รถยนต์ประจ�าทาง รถแท็กซี่ 
รถรับจ้าง และเรือรับจ้าง
  “ค่าเช่าที่พัก” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พักโรงแรมและที่พักอื่น
 ข้อ 6 ค่าเบี้ยประชุม ก�าหนดจ่ายครั้งละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
 ข้อ 7 ค่าเบี้ยเลี้ยง ก�าหนดจ่าย อัตราวันละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
 ข้อ 8 ค่าพาหนะ เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง ส�าหรับค่าพาหนะรถไฟ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราค่าตู้นอน 
ปรับอากาศชั้นสอง
 ข้อ 9 ค่าเช่าที่พัก เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวันละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
 ข้อ 10 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการด�าเนินการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
การวินิจฉัยของคณะกรรมการด�าเนินการให้ถือเป็นที่สุด
 ข้อ 11 ให้นายกสมาคมรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
 
  ประกาศ  ณ  วันที่        เมษายน  พ.ศ. 2559

 (นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง) 
 นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จ�ากัด

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา

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

 9.2 ร่าง ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด 
ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ....

- ร่าง -

ระเบียบ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด
ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2559

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ากัด ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2547 เพ่ือความ 
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน



25รายงานกิจการประจำาปี  2558
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ 50 แห่งข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด พ.ศ. 2547 และมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 จึง
วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ากัด ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2559
 ข้อ 2 ให้ยกเลิกระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
จ�ากัด ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2547
 ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค�าสั่งอื่นใด ท่ีก�าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง 
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
 ข้อ 4 ระเบียบนี้ให ้ใช ้บังคับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจ�าท้องที่
กรุงเทพมหานคร รับจดทะเบียนเป็นต้นไป
 ข้อ 5 ในระเบียบนี้
  “เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ลกูจ้างและเจ้าหน้าทีข่องสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด
  “ค่าเบี้ยเลี้ยง” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานทั่วไป
  “ค่าพาหนะ” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางโดยรถไฟ รถยนต์ประจ�าทาง รถแท็กซี่ 
รถรับจ้าง และเรือรับจ้าง
  “ค่าเช่าที่พัก” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พักโรงแรมและที่พักอื่น
 ข้อ 6 ค่าเบี้ยเลี้ยง ก�าหนดจ่าย อัตราวันละ 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
 ข้อ 7 ค่าพาหนะ เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง ส�าหรับค่าพาหนะรถไฟให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราค่าตู้นอน 
ปรับอากาศชั้นสอง
 ข้อ 8 ค่าเช่าที่พัก เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวันละ 800.- บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)
 ข้อ 9 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการด�าเนินการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
การวินิจฉัยของคณะกรรมการด�าเนินการให้ถือเป็นที่สุด
 ข้อ 10 ให้นายกสมาคมรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
 
  ประกาศ  ณ  วันที่        เมษายน  พ.ศ. 2559

 (นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง) 
 นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จ�ากัด
 
 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา

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



26 รายงานกิจการประจำาปี  2558
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

ระเบียบวาระที่			10 เรื่องพิจารณาเลือกตั้ง
	 	 คณะกรรมการด�าเนินการ	ชุดที่	7

 ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ก�าหนด 
ข้อ 42 ไว้ดังนี้ ให้มีคณะกรรมการด�าเนินการของสมาคมโดยได้รับการเลือกต้ังระหว่างสมาชิกด้วยกันในที่ประชุม 
มีจ�านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนและไม่เกินสิบเก้าคน ประกอบด้วยต�าแหน่งนายกสมาคม เลขานุการ อุปนายกสมาคม  
เหรัญญิก และกรรมการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
 ข้อ 43 วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการตามข้อ 42 กระท�าได้โดยเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลจนครบ
จ�านวนคณะกรรมการแล้วมอบอ�านาจให้กรรมการที่ได้รับเลือกต้ังกันเองด�ารงต�าแหน่งต่างๆ ตามที่เห็นสมควร 
แล้วเสนอต่อที่ประชุมใหญ่โดยให้เป็นตามมติของที่ประชุมใหญ่
 ข้อ 45 คณะกรรมการทีไ่ด้รบัเลือกตัง้ตามข้อ 43 และจดทะเบยีนแล้วอยูใ่นต�าแหน่งคราวละสองปี นบัแต่
วนัท่ีประชมุใหญ่มมีตแิละต้องออกตามวาระ และจะด�ารงต�าแหน่งเกนิสองวาระติดต่อกนัไม่ได้ เว้นแต่ทีป่ระชมุใหญ่
โดยมติสองในสามของผู้มาประชุมจะก�าหนดเป็นอย่างอื่น
 ในการเลือกตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการสมาคมทีผ่่านมา ทีป่ระชมุใหญ่ก�าหนดให้มีคณะกรรมการด�าเนนิการ 
จ�านวน 16 คน
 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 7 ตามข้อบังคับสมาคม

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

ระเบียบวาระที่			11 เรื่องอื่นๆ		(ถ้ามี)

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

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

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

    
   ลงชื่อ ........................................ ผู้จดรายงานการประชุมใหญ่
              (........................................)



สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด
รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรมในรอบปี  2558

จ�านวน		42		ราย

 1. นางติ้ม รัตนกาล อายุ   88   ปี สังกัด  สมทบ สอศ.
 2. นายชรินทร์ อรุณโรจน์ อายุ   87   ปี สังกัด  สอ.ศธ.
 3. นางสาวบุญเกิด กิตติกุล อายุ   85   ปี สังกัด  สอ.ศธ.
 4. นายจ�าเริญ ตัณฑโอภาส อายุ   83   ปี สังกัด  สอ.ศธ.
 5. นางอุบลรัตน์ รัตนพงษ์ อายุ   81   ปี สังกัด  สอ.ศธ.
 6. นายซ้อน พิชิ อายุ   77   ปี สังกัด  สอ.ศธ.
 7. นางนันทา จินารัตน์ อายุ   74   ปี สังกัด  สอ.ศธ.
 8. นายลิขิต แสงมณี อายุ   69   ปี สังกัด  ศก.
 9. นายมานพ เฮีพุฒซา อายุ   69   ปี สังกัด  สมทบ สอศ.
 10. นายสมศักดิ์ เย็นสุขใจ อายุ   68   ปี สังกัด  ศก.
 11. นายสินธุ์พร  เกิดชูชื่น อายุ   67   ปี   สังกัด  สมทบ ศน.
 12. นางพุธ หรั่งศิริ อายุ   66   ปี สังกัด  สมทบ สอ.ศธ.
 13. นายอิทธิ เลาห์รอดพันธ์ อายุ   63   ปี สังกัด  สอ.ศธ.
 14. นายชลิต เขียวพุ่มพวง อายุ   63   ปี สังกัด  สมทบ พล.
 15. นายสมศักดิ์ พุทธิบุตร อายุ   62   ปี  สังกัด  มทร.พระนคร
 16. นายวีระชัย วีระสุขสวัสดิ์ อายุ   62   ปี สังกัด  สอ.ศธ.
 17. นายสมควร บุญประเสริฐ อายุ   61   ปี สังกัด  สมทบ สพศ.
 18. นายวรรธชัย พันธุ์มั่งมี อายุ   61   ปี สังกัด  สพศ.
 19. นายสมชาย ฤกษ์ด�าริห์ อายุ   61   ปี สังกัด  สอศ.
 20. นายสุรินทร์ กรรเชียง อายุ   59   ปี สังกัด  สอศ.
 21. นายประชา อุ่นละมัย อายุ   59   ปี สังกัด  สป.ศธ.
 22. นายสมบูรณ์ เฮงฮะสุน อายุ   59   ปี สังกัด  สพศ.
 23. นายประเสริฐ สุวรรณเดช อายุ   58   ปี สังกัด  สบศ.
 24. นางวารีย์ แย้มวงษ์ อายุ   57   ปี  สังกัด  สวธ.
 25. นายประทุม เปรมไสย อายุ   57   ปี สังกัด  สกอ.
 26. นางสาวโพธิ์ทิพย์ วัชระสวัสดิ์ อายุ   57   ปี สังกัด  สอศ.
 27. นายเอนก เฉลยโฉม อายุ   57   ปี สังกัด  สพฐ.
 28. นายบุญรอด นาคพินิจ อายุ   55   ปี สังกัด  มทร.พระนคร
 29. นายประเสริฐ ทองรอด อายุ   54   ปี สังกัด  สอส.
 30. นางเนตรทราย แก้วมรกต อายุ   54   ปี สังกัด  สอ.ศธ.
 31. นายชูกรินทร์ นิ่มดี อายุ   54   ปี สังกัด  สช.
 32. นายสุทธิพันธ์ อุ่นศรี อายุ   54   ปี สังกัด  ศก.
 33. นางสาวอรทัย บุญพิทักษ์วงศ์ อายุ   54   ปี สังกัด  ก.ค.ศ.
 34. นางสาวจุไรรัตน์ นามฤทธิ์ อายุ   51   ปี สังกัด  สอศ.
 35. นางขนิษฐา รุ่งลักษมีศรี อายุ   50   ปี สังกัด  ก.ค.ศ.
 36. นายจงเจตน์ โฉมงาม อายุ   50   ปี  สังกัด  มรภ.พระนคร
 37. นางสาวสุรางค์ โห้เฉื่อย อายุ   50   ปี สังกัด  สวธ.
 38. นางสาวล�าเจียก ชื่นพลี อายุ   49   ปี  สังกัด  กศน.
 39. นายอุดม สมประชา อายุ   47   ปี สังกัด  สพศ.
 40. นางจารุณี กมลขันติธร อายุ   46   ปี  สังกัด  มทร.พระนคร
 41. นายสมศักดิ์ ผามะนาว อายุ   45   ปี สังกัด  มรภ.พระนคร
 42. นายส�ารี อินนาคกูล อายุ   44   ปี สังกัด  กศน.
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด

วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ

 1. ผูท้ีป่ระสงค์จะสมคัรเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องยืน่ใบสมัครตามแบบของสมาคม ณ ทีตั่ง้ส�านกังาน 
ของสมาคม ในวัน เวลา เปิดท�าการ
 2. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  2.1 ต้องเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด
  2.2 ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
  2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย/หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
  2.4 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
  2.5 มีอายุในวันสมัครไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์
  2.6 ต้องมีความประพฤติดี  และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม
 3. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องน�าเอกสารหลักฐานแสดงต่อสมาคม ดังนี้
  3.1 ใบสมัครสมาชิกตามแบบที่สมาคมก�าหนด
  3.2 ส�าเนาทะเบียนบ้าน
  3.3 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  3.4 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันจากสถานพยาบาลของรัฐ
 4. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์เมื่อได้จ่ายเงินค่าสมัคร และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 
ให้แก่สมาคมเรียบร้อยแล้ว และจะมีหมายเลขประจ�าตัวสมาชิก
  4.1 เงินค่าสมัคร 100.00 บาท  
  4.2 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 150.00 บาท
  4.3 เงินค่าบ�ารุง 50.00 บาท (จ่ายในเดือนตุลาคมของทุกปี)
  4.4 เงินสงเคราะห์รายศพ 30.00 บาท
 5. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องระบุผู้รับผลประโยชน์ หากมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกต้องแจ้งให้สมาคม
ทราบเป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมก�าหนด
 6. สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณี ดังนี้
  6.1 ตาย
  6.2 ลาออก เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมก�าหนด 
  6.3 ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก
  6.4 ถูกคัดชื่อออกเนื่องจากขาดส่งเงินสงเคราะห์ โดยสมาคมแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบจ�านวนสามครั้ง  
แต่ละครั้งมีระยะเวลาสิบห้าวัน ซึ่งครั้งสุดท้ายได้ท�าหนังสือลงทะเบียนแบบตอบรับ หรือสมาคมติดต่อหาหลักแหล่ง
ที่อยู่ไม่ได้ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ
  การสิ้นสุดสมาชิกภาพตามข้างต้น สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าสมัคร เงินค่าบ�ารุง และเงินสงเคราะห์
ที่ได้ช�าระให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
 7. สมาคมจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพได้ทราบ นับแต่วันที่ประชุมมีมติภายใน 
สิบห้าวัน
  สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
  ให้คณะกรรมการวินจิฉยัให้แล้วเสร็จภายในสามสบิวนั นบัแต่วันยืน่อทุธรณ์ค�าวนิจิฉยัของคณะกรรมการ
ให้เป็นที่สุด






