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                      3  กรกฎาคม  2563 

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัประจําปี 2562 

เรียน สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์หกรณ์ออมทรพัย์ครสูมทุรปราการ จํากัด 

สิ่งทีส่่งมาด้วย ประกาศหลกัเกณฑก์ารเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม จํานวน 1 ฉบับ 
ตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด (สฌ.สอ.สป.) 

ได้มีหนังสือหารือต่อนายทะเบยีนสมาคมในประเด็นเลื่อนการจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 ออกไปก่อน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่อยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่ระบาดทั่วโลก จึงต้องควบคุมโรคและจํากัดการชุมนุมของประชาชนที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่
ระบาดของโรค เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายตัวไปในวงกว้าง ซึ่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสมุทรปราการ ได้ตอบข้อหารือและแจ้งให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ดําเนินการตามแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ พม 
0505/1007 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีหนังสือขออนุญาตนายทะเบียน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาํท้องที่ โดยอ้างเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โควิด 19 (Covid -19) เป็นกรณีที่ไม่อาจกระทําการภายในระยะเวลาที่พระราชบัญญัติการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ พ.ศ.2545 กําหนดได้   

บัดน้ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อยู่ในระดับที่ส่วนราชการสามารถ
ควบคุมได้ ทั้งข้อกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้มีการผ่อนคลายให้ดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
มากข้ึน ดังนั้นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด (สฌ.สอ.สป.) จึงได้
กําหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562  ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม
มงคลวุฒาจารย์  โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  ตามระเบี ยบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 
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ขอแสดงความนับถือ 

 

 

          (นายณรงค์  สิงห์ศิฬิ) 

นายกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์

สหกรณ์ออมทรพัย์ครสูมุทรปราการ จํากัด 
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 สหกรณ์ออมทรพัยค์รสูมุทรปราการ จ ากดั 

 
 
 
เรียน  ท่านสมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ 
        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด 
 

 สวัสดีครบัสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  
สหกรณ์ออมทรพัย์ครสูมุทรปราการ จํากัด ทุกท่าน  
กระผมได้รบัตําแหน่งนายกสมาคมฯ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559  
ปัจจุบันได้ดํารงตําแหน่งมาครบวาระ 4 ปี ซึ่งผลการดําเนินงาน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สมาคมฯ มีสมาชิกจํานวนทั้งสิ้น 2,525 ราย สินทรัพย์สทุธิโดยประมาณ 3ล้านเศษ 
ถือเป็นสมาคมฯ ขนาดกลางที่มีความเจรญิมั่นคงเป็นอย่างมาก ซึ่งทีผ่่านมาสมาคมฯ ได้ช่วยเหลือเงิน
สงเคราะห์ให้ครอบครัวสมาชิกที่ถึงแกก่รรม  จํานวน 12 ราย จํานวนรายละประมาณ 2 แสนเศษ ปัจจบุัน
สมาคมฯ ได้พัฒนากระบวนการทํางานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล เพื่อให้สมาชิกให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว
โปรง่ใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนรักษาสทิธ์ิและผลประโยชน์ของสมาชิกทุกท่าน  
 กระผมขอขอบคุณคณะกรรมการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมกันทํางานตลอด 2 ปีที่ผ่านมา 
ด้วยความเสียสละ มีจิตอาสา เพราะสมาคมฯ มิใช่องค์กรธุรกิจที่มุ่งแสวงหากําไร แต่เป็นองค์กรสงเคราะห์
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันเท่านั้น กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะกรรมการชุดต่อไปจะช่วยกันสร้างสรรค์
พัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคง ยั่งยืน เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งสวัสดิการแก่สมาชิกอย่างแท้จริงและในปีนี้ทาง
สมาคมฯ ได้จัดทําคู่มือให้กับสมาชิก เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด โดยได้รับการสนับสนุนจาก นางสาวชูศรี สัตยานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสันต์
เสริมวิทย์ อุปนายกสมาคมฯ ต้องขอขอบคุณมากครับ 
 สุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลาย จงโปรดประทานพรอัน
ประเสริฐให้กบัสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน จงประสบความสขุ ความเจริญ และความสําเร็จ ดังที่ท่านประสงค์ทุก
ประการเทอญ 
   
 
     ด้วยความเคารพและปรารถนาดีจาก 

 

 
 
(นายณรงค์  สิงห์ศิฬิ) 

 นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
       สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด 

         ปี 2561 - 2562



 



 

ระเบียบวาระที่ 1 

เรื่องประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ 

 
        1.1 เรื่อง การจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562                                                                                     

  ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด พ.ศ.2558 
หมวด 9 การประชุมใหญ่ 

   ข้อ 33  สมาคมจะต้องเรียกประชุมใหญ่สามัญประจําปี ปีละหนึ่งครั้งภายใน 120  วัน    
นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน  เพื่อการดังต่อไปนี้ 

(1) รับทราบรายงานกจิการในรอบปทีี่ผ่านมา 
(2) พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่ายและบัญชีงบดุล 
(3) เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการเมือ่ครบวาระหรือทดแทนตําแหนง่ที่ว่าง 
(4)  พิจารณาอนุมัติแก้ไข หรือ เพิ่มเติมข้อบังคับ  การประชุมใหญส่ามัญ หรือวิสามัญ 
จะประชุมโดยสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกก็ได้ จํานวนผู้แทนสมาชิกเท่าใดใหเ้ป็นไปตามมติ
ที่ประชุมใหญ ่
(5)  เรื่องอื่น ๆ  

 ข้อ 36  การประชุมใหญ่ โดยสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก ต้องมาสมาชิกมาร่วมประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 

 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) จึงทําให้สมาคม
ต้องมีการเลื่อนจัดประชุมใหญ่สามัญประจําป ี2562 ออกไปจากเดิมที่กําหนดไว้ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 
ประกอบกับสมาคมได้มีหนังสือหารือไปยังนายทะเบียนสมาคม ซึ่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสมุทรปราการ ได้ตอบข้อหารอืและแจง้ใหส้มาคมดําเนินการตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประชุมใหญ่
สามัญประจําปีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ พม 0505/1007 ลงวันที่ 25 มีนาคม 
2563  โดยให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีหนังสือขออนุญาตนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจํา
ท้องที่ โดยอ้างเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Covid -19) เป็นกรณี   
ที่ไม่อาจกระทําการภายในระยะเวลาที่พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 กําหนดได้  

 บัดน้ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) อยู่ในระดับท่ีส่วน
ราชการสามารถควบคุมได้ ดังน้ัน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ ากัด 
จึงก าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 ในวันอาทิตย์ท่ี 9 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุม
มงคลวุฒาจารย์  โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  
 

 ขณะน้ีมีสมาชิกมาประชุม จ านวน ................ คน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอเปิด
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
         
 
 



 

 
         1.2 เรื่อง แนะน าผู้เข้าร่วมประชุม 
    แนะนําผู้มีเกียรตเิข้าร่วมประชุมใหญส่ามัญประจําปี 2562 ได้แก่ ผู้แทนนายทะเบียน
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหป์ระจําท้องทีเ่ทศบาลนครสมุทรปราการ 
    1) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    2) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

1.3 เรื่อง แนะน าคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
            สมุทรปราการ จ ากัด ชุดท่ี 2 (วาระปี 2561-2562) 

 

  1. นายณรงค์    สิงห์ศิฬิ   นายกสมาคม 
  2. นางสาวชูศรี   สัตยานนท ์  อุปนายกสมาคม  
  3. นายวินัย  หลําวรรณะ  อุปนายกสมาคม  

  4. นายสมพงษ์   หงษา   อุปนายกสมาคม 
  5. นายธีรพล  โพธ์ิเมือง  อุปนายกสมาคม 
  6. นายวรพจน ์  สิงหราช   เลขานุการ 
  7. นางสมถวิล  รัตนมาลัย  เหรัญญกิ 
  8. นายพลัฏฐ์  ธนพรรุ่งเพชร  นายทะเบียน 
    9. นายจรูญโรจน ์ โสไกร   กรรมการ 
  10. นายชัชวาล  คําเซ่ง   กรรมการ 
  11. นายสราวุธ  พิบูลยส์วัสดิ ์  กรรมการ 
  12. นายจําลอง  น้อยวานิช  กรรมการ 
  13. นายสรศาสตร ์ วรรณ์ประเสรฐิ  กรรมการ 
  14 นายบรรหาร  เอี่ยมสอาด  กรรมการ 
  15. นายสมชาย  ทองสุทธ์ิ  กรรมการ 
  16. นายทีปาวัฒน ์ ช้างแย้ม   กรรมการ 
  17. นางชูศรี  พุทธเจริญ  กรรมการ 
  18. นางภิรมย์  ช่ืนบุญเชิด  กรรมการ 
  19. ดร.สุชาติ  ใจสถาน   กรรมการ 
  20. นางวิลาวรรณ ตันรัตนะ  กรรมการ 
 

1.4 เรื่อง แนะน าท่ีปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ 
            ครูสมุทรปราการ จ ากัด ชุดท่ี 2 (วาระปี 2561-2562) 
 

  1. ดร.นิวัตต์  น้อยมณี   ที่ปรกึษา 
  2. นายณรงค์  ธีระกุล   ที่ปรกึษา  
  3. นายสุวิทย์  สุพัฒนานนท ์  ที่ปรกึษา  

  4. นายเสกสัณห ์ กิจวรรณ  ที่ปรกึษา 



 

  5. นายสุเทพ  พูลบัณฑิตย์  ที่ปรกึษา 
  6. นายประยูร  สุขยืน   ที่ปรกึษา 
  7. นายอนันต ์  ปานทองคํา  ที่ปรกึษา 
  8. ว่าที่ ร.ท.ขจรศักดิ ์ เจริญฤทธ์ิวัฒนา  ที่ปรกึษา 
  9. ดร.ธีระ  แทนศิร ิ   ที่ปรกึษา 
  10. นายพรเทพ  คุรุเมธากร  ที่ปรกึษา 
  11. นายสมชาย  ศรีด้วง   ที่ปรกึษา 
  12. นายอํานาจ  สมบญุ   ที่ปรกึษา 
  13. นายอดิศักดิ์  กลิ่นจันทร ์  ที่ปรกึษา 
  14. นางสาวศศิวิมล อั๋งสกลุ   ที่ปรกึษา 
  15. ดร.ภูมิสิษฐ ์ สุคนธวงศ์  ที่ปรกึษา 
  16. นางสาวณกานดา พิชญาสัทธาภัค  ที่ปรกึษา 
  17. นายปรีชา  รุ่งก่อน   ที่ปรกึษา 
  18. นายวิฑูรย์  ช่ังโต   ที่ปรกึษา 
  19. นายสงวนสิทธ์ิ สัตยานนท ์  ที่ปรกึษา 
 

1.5 เรื่อง แนะน าเจ้าหน้าท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  1. นางสาวณัฐมน ดังใหม ่

 
1.6 เรื่อง ประเภทสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

        สมาชิกของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์หกรณ์ออมทรัพย์ครูสมทุรปราการ จํากัด  
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก ่

1) สมาชิกประเภทสามญั หมายถึง สมาชิกทีเ่ป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ครู
สมุทรปราการ จํากัด 

2) สมาชิกประเภทสมทบ หมายถึง สมาชิกที่เป็นบิดา มารดา หรือคู่สมรส หรือ
บุตร หรือบุตรบญุธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิกประเภทสามัญ หรือ
สมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรพัย์ครสูมุทรปราการ จํากดั 

 
โดยสมาชิกทัง้ 2 ประเภทข้างต้นจะต้องมีอายุในวันสมัครไมเ่กิน 60 ปี   

ตามปีปฏิทิน ยกเว้นกรณีคณะกรรมการสมาคมมกีารเปิดรับสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ   
อาจกําหนดอายุผูส้มัครแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ปกติได้ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 1.7 ส าหรับปี 2562  สมาคมได้ช่วยเหลือครอบครัวสมาชกิท่ีถึงแก่กรรม  
จ านวน 12 ราย  สิ่งท่ีถือปฏิบัติได้แก่การยืนไว้อาลัยเพ่ือนสมาชิกท่ีถึงแก่กรรม  ตามรายชื่อในหน้า 65 

  จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ และขอเชิญสมาชิกทุกท่านยืนไว้อาลัยแก่สมาชิกที่ถึงแก่
กรรมเป็นเวลา 1 นาที 

 

มติท่ีประชุม ..................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
  



 

 



 

ระเบียบวาระที่ 3 

3.1 เรื่องรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของสมาคม        

      ประจ าปี 2562 

 
  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด  ไดจ้ดทะเบียนจัดตั้ง
สมาคมเมื่อวันที่  11 ธันวาคม 2558 ปัจจุบันสมาคมได้ดําเนินกิจการมาเป็นระยะเวลา 4 ปีเศษ มี
คณะกรรมการดําเนินการทั้งสิ้น 20 คน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 19 คน  เจ้าหน้าที่ 1 คน  และได้รับความ
อนุเคราะห์จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด ในด้านสถานที่ รวมถึงอุปกรณ์สํานักงานต่าง ๆ  
สมาคมมีสมาชิกตั้งแต่เริ่มแรกจน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน รวมทั้ งสิ้น 2,525 คน  (สมาชิกสามัญ 
2,458 คน  สมาชิกสมทบ 67 คน)  

  คณะกรรมการดําเนินการสมาคม ได้มีการประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เดือนละหนึ่งครั้งเพื่อ
พิจารณาเรื่องสมาชิกเข้าใหม่ในแต่ละเดือน  รับทราบรายการรับ - จ่ายเงินของสมาคม  รายงานงบทดลอง
แสดงฐานะทางการเงินของสมาคม  รายงานจํานวนสมาชิก  และมีการวางแผนเพื่อพัฒนาให้สมาคม
เจริญก้าวหน้าและมั่นคง  ในรอบปี 2562  สมาคมได้เปิดโครงการรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ เนื่องใน
วโรกาสปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จข้ึนครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี โดยขยายอายุผู้ที่จะ
สมัครสมาชิกสมาคม ทั้งประเภทสามัญ และสมทบ กําหนดอายุไม่เกิน 75 ปี (นับตามปี พ.ศ.ผู้ที่เกิดหลัง        
ปี พ.ศ.2487) รับสมัครระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2562  ซึ่งมีผู้สมัครในโครงการดังกล่าว 
จํานวน 113 ราย แต่ทั้งนี้มีการกําหนดเงื่อนไขพิเศษ หากสมาชิกเสียชีวิตก่อนครบกําหนดระยะเวลา 1 ปี นับ
จากวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ สมาคมจะงดจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ และจะคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าใน
ส่วนที่เหลือหลังหักภาระผูกพันแล้ว เว้นแต่กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ   นอกจากนั้นสมาคมยังได้ช่วยเหลือ
ครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม 12 ราย  ทายาทได้รับเงินช่วยเหลือตามข้อบังคับของสมาคม ซึ่งยอดเงิน
สงเคราะห์ที่ได้รับนั้นจะข้ึนอยู่กับจํานวนสมาชิก ณ วันที่สมาชิกถึงแก่กรรม คูณอัตราเงินสงเคราะห์เรียกเก็บ
ศพละ 100 บาท และหักค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของสมาคมร้อยละ 9 โดยเงินสงเคราะห์ที่ทายาทสมาชิก
ได้รับเฉลี่ยรายละ 220,000 บาท 

  ในการบริหารงานของสมาคม  สมาคมมีรายได้จากค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก  ค่าบํารุง  
ดอกเบี้ยรับ และเงินหักจากเงินสงเคราะห์ตามข้อบังคับ  รวมเป็นรายได้ทั้งสิ้น 648,601.68 บาท  สมาคมมี
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนจ้างบุคลากรสหกรณ์ฯ 1 อัตรา และค่าพวงหรีดเคารพศพ ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ใหญ่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 179,707.50 บาท  ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  สมาคมจึงมี
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จํานวน  468,894.18 บาท 

  จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ  

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 



 

ระเบียบวาระที่ 3 

3.2 เรื่องรบัทราบสมาชิกเขา้ใหม่ ลาออก เสยีชีวิต  

     ระหว่างปี 2562 

 
  ในรอบปี 2562  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562  สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด  มีสมาชิกเพิ่ม – ลด ดังนี้ 

รายการ สมาชิกสามัญ 
(ราย) 

สมาชิกสมทบ 
(ราย) 

ยอดรวม 
(ราย) 

จ านวนสมาชิกยกมา 1 ม.ค. 2562 2,412 24 2,436 
บวก  สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 134 46 180 

หัก  สมาชิกเสียชีวิต  9 3 12 
      ลาออก 56 0 56 
      พ้นสมาชิกภาพ 23 0 23 
คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2562 2,458 67 2,525 

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 46 43 89 

  จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ  

 

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบวาระที่ 3 

  3.3  เรื่องการจา่ยเงนิสงเคราะหใ์หส้มาชิกเสยีชีวิต  

        ประจ าปี 2562 
 

 

   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด ได้จ่ายเงิน
สงเคราะห์ศพสมาชิกฯ ประจําปี 2562 จํานวน 12 ราย 

ที่ ชื่อ – สกุล อายุ วันที่
เสียชีวิต 

สาเหตุการ
เสียชีวิต 

เงิน
สงเคราะห์ศพ 

เงินสงเคราะห์
ล่วงหน้า 

รายได้ 9% 
หักจากเงิน
สงเคราะห์ 

เงิน
สงเคราะห์ที่
ทายาทได้รับ 

1 นางผุสชา  
      ธรรมสุภ์ 
บํานาญ สพป.สป.2 
 

64 12 ก.พ.62 มะเร็งรังไข่ 243,000.- 
(2,430 ราย) 

600.- 21,870.- 221,730.- 

2 นางสุพัตรา  
      แพงคําฮัก 
รร.อนุบาลชุมชนบางบ่อ 
 

42 18 ก.พ.62 มะเร็งเต้านม
ระยะ
แพร่กระจาย 

242,900.- 
(2,429 ราย) 

500.- 21,861.- 221,539.- 

3 นายภาณุ  มงคลสิน 
บํานาญ สพป.สป.2 

69 23 ก.พ.62 ตับแข็งจาก
ไวรัสตับ 
อักเสบบี 

243,000.- 
(2,430 ราย) 

400.- 21,870.- 221,530.- 

4 นายมนตรี กลิ่นอยู่ 
บํานาญ สพป.สป.1 
 

62 3 มี.ค.62 มะเร็งกล่อง
เสียง 

241,800.- 
(2,418 ราย) 

600.- 21,762.- 220,638.- 

5 นายสมพันธ์  
       บุณยะมัต 

54 7 มี.ค.62 มะเร็งตับ 241,700.- 
(2,417 ราย) 

500.- 21,753.- 220,447.- 

 สมาชิกสมทบ บิดา น.ส.ขนิษฐา บุญยะมัต 
 

     

6 น.ส.สุคนธ์  
        ศริิพัลลภ 
บํานาญ สพป.สป.1 
 

80 14 มี.ค.62 มะเร็งลําไส้
ระยะสุดท้าย 

241,400.- 
(2,414 ราย) 

400.- 21,726.- 220,074.- 

7 นายมานิต ยุติธรรม 
บํานาญ สพป.สป.1 

68 17 มี.ค.62 หลอดเลือด
อักเสบ 
 

241,200.- 
(2,412 ราย) 

300.- 21,708.- 219,792.- 

8 นางลําพูน  บุญคง 57 27 มี.ค.62 มะเร็งรังไข่
ระยะสุดท้าย 

241,000.- 
(2,410 ราย) 

200.- 21,690.- 219,510.- 

 

 



 

ที่ ชื่อ – สกุล อายุ วันที่
เสียชีวิต 

สาเหตุการ
เสียชีวิต 

เงิน
สงเคราะห์ศพ 

เงินสงเคราะห์
ล่วงหน้า 

รายได้ 9% 
หักจากเงิน
สงเคราะห์ 

เงิน
สงเคราะห์ที่
ทายาทได้รับ 

9 นายอรุณ ทองขํา 
 

59 6 ส.ค.62      ไตวายระยะ
สุดท้าย 

244,800.- 
(2,448 ราย) 

600.- 22,032.- 223,368.- 

 สมาชิกสมทบ บิดา น.ส.อารียา ทองขํา 
 

     

10 
 
 
 
 

นางสายพิณ               
        สําราญวงษ์ 
บํานาญ สพป.สป. 

66 31 ส.ค.62 มะเร็งปอด 246,900.- 
(2,469 ราย) 

500.- 22,221.- 225,179.- 

11 
 
 
 

นางจุฬาลักษณ์ 
      จักหงส์สุวรรณ 
โรงเรียนสวนกุหลาบฯ 

 

52  19 ก.ย.62 มะเร็งปอด 246,700.- 
(2,467 ราย) 

600.- 22,203.- 225,097.- 

12 
 

นายอนุชา 
     บุญศรีประเสริฐ 

50 11 พ.ย.62      ภยันตรายต่อ
ศีรษะและสมอง 

252,900.- 
(2,529 ราย) 

600.- 22,761.- 230,739.- 

 สมาชิกสมทบ สามี นางกาญจนา 
                                  บุญประเสริฐ 

 
 

    

 

  จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ 

 

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระเบียบวาระที่ 3 

  3.4  เรื่องการถอืใชร้ะเบียบสมาคมฯ ว่าดว้ยกองทุนเพื่อ 

   ความมัน่คง พ.ศ.2562 
 

 

  คณะกรรมการสมาคม ชุดที่ 2 (วาระปี 2561-2562) ในการประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2561  ได้แต่งตั้งคณะทํางานฝ่ายวิชาการและระเบียบ เพื่อให้พิจารณาระเบียบของสมาคม ให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และเพื่อรองรับโครงการรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษที่มีอายุเกิน 60 ปี ดังนั้น
คณะทํางานฯ จึงได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เพื่อยกร่างระเบียบที่จําเป็นในการปฏิบัติงานเรื่อง
ต่างๆ และนําเสนอคณะกรรมการสมาคม ชุดที่ 2 (วาระปี 2561 – 2562)  ในการประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่   
28 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด   เพื่อให้
คณะกรรมการสมาคมได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบอนุมัติการถือใช้ระเบียบฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2562 เป็นต้นไป  

  ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ ได้รับทราบระเบียบฯ ที่มีการยกร่างข้ึนถือใช้ใหม่ ในระหว่างปี 
2562  คณะกรรมการสมาคมจึงเห็นชอบให้บรรจุวาระการถือใช้ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด ว่าด้วย กองทุนเพื่อความมั่นคง พ.ศ.2562  ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 
2562 รับทราบ   
 
 

 1.  

ระเบียบสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์หกรณ์ออมทรัพย์ครสูมุทรปราการ จํากัด 
ว่าด้วย “กองทุนเพื่อความมั่นคง พ.ศ.2562” 

--------------------------------------- 
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 50(2) แห่งข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สมุทรปราการ จํากัด พ.ศ. 2558 มติที่ประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 2 วาระปี 2561-2562 ครั้งที่ 6/2562 ใน
คราวประชุม เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ให้วางระเบียบไว้ ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ 
จํากัด ว่าด้วย “กองทุนเพื่อความมั่นคง พ.ศ.2562” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
 “สมาคม” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออม 

   ทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด 
 “นายกสมาคม” หมายความว่า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออม
   ทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด 



 

 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการของสมาคม 
   ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ 
   ครูสมุทรปราการ จํากัด 

“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด 

“กองทุนเพื่อความมั่นคง” หมายความว่า กองทุนที่จัดต้ังข้ึนเพื่อรักษาเสถียรภาพ 
  ทางการเงินของสมาคม 

ข้อ 4 กองทุนนีจ้ัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี ้
 4.1 เพื่อใช้ชดเชยเงินสงเคราะหล์่วงหน้าไมพ่อจ่ายของสมาชิกลาออก 
 4.2 เพื่อใช้ชดเชยเงินสงเคราะหล์่วงหน้าไมพ่อจ่ายของสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ 
 4.3 เพื่อนํารายได้ที่เกิดจากเงินกองทุนมาใช้เป็นสวัสดิการ หรือช่วยเหลือแก้ไขปัญหา โดยให ้

     เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ 
ข้อ 5 ที่มาของเงินกองทุน 
 5.1 เงินสงเคราะหล์่วงหน้าชดเชยของสมาชิกลาออกที่กลับมาสมัครเป็นสมาชิกใหม่ 
 5.2 เงินสงเคราะหล์่วงหน้าชดเชยของสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพที่กลับมาสมัครเป็นสมาชิกใหม่ 
 5.3 เงินสงเคราะหล์่วงหน้าของสมาชิกสมัครใหม่ แต่มีอายุเกินเกณฑ์ทีก่ําหนด 
 5.4 เงินของสมาชิกอุทธรณ์ที่ไม่ได้นําไปคํานวณการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ 
 5.5 เงินรอตรวจสอบที่ไม่ทราบแหล่งที่มาต้ังแต่ 5 ปี ข้ึนไป 
 5.6 เงินหรือทรัพย์สินที่มผีู้บริจาคให้ 
ข้อ 6 ให้คณะกรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครสูมทุรปราการ 

จํากัด เป็นกรรมการกองทุน ซึ่งประกอบด้วย ตําแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ ประธาน รองประธาน เหรัญญิก 
เลขานุการ และกรรมการอื่น ตามจํานวนของคณะกรรมการสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์หกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จํากัด โดยให้นายกสมาคม ทําหนา้ทีป่ระธานกรรมการ อุปนายกสมาคม ทําหน้าทีร่องประธาน
กรรมการ ส่วนตําแหนง่อื่นๆ ตามทีก่รรมการเห็นสมควร 

ข้อ 7 กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
 7.1 ออกตามวาระ 
 7.2 ตาย 
 7.3 ลาออก 
 7.4 ขาดจากสมาชิกของสมาคม 
 7.5 คณะกรรมการมีมติให้ออกจากตําแหน่ง 
ข้อ 8 การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไมส่ามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม มติของทีป่ระชุมให้ถือ
เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมเีสียงหนึง่ในการลงคะแนน ถ้านับคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ระชุม
ออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึง่ เป็นเสียงช้ีขาด 

 
 



 

ข้อ 9 ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
9.1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยา่งหนึ่งอย่างใดตามที่    
     คณะกรรมการมอบหมาย 

 9.2 ออกคําสั่งหรือประกาศในการบรหิารกจิการของกองทุน 
 9.3 อนุมัติการจ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 9.4 อํานาจหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการบรหิารกองทุนตามที่นายกสมาคมมอบหมาย 
ข้อ 10 การรับเงิน การจ่ายเงิน การเกบ็รกัษาเงินกองทุน ใหเ้ป็นไปตามที่กําหนด ดังนี้ 
 10.1 การรับ-จ่าย เงินกองทุนต้องมีหลักฐานในการรบั-จ่ายเงินทุกครัง้ 
 10.2 การจ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อ 4 

10.3 อํานาจการอนุมัตสิั่งจ่ายเงินใหส้ั่งจ่ายได้ตามมติของคณะกรรมการ ดังนี้ ผู้มีอํานาจลง 
       ลายมือช่ือสั่งจ่ายเงินจากบัญชี “กองทุนเพื่อความมั่นคง” ได้แก่ ประธานกรรมการ     
       หรือรองประธานกรรมการที่ได้รบัมอบหมายหรือเหรญัญิกหรือเลขานุการ โดยใหล้ง  
       ลายมือช่ือร่วมกันอย่างน้อย 2 คน 
10.4 การเก็บรักษาเงินให้นําเงินกองทุนฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือ สหกรณ์ออมทรัพย์  
       ครูสมุทรปราการ จํากัด โดยเปิดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และหรือฝากประจํา    
       โดยใช้ช่ือบัญชีว่า “กองทุนเพื่อความมั่นคง” 

ข้อ 11 ให้มีการจัดทําบัญชีกองทุนตามระบบบญัชีและจัดใหม้ีการจัดทํางบการเงินแสดงฐานะทาง
การเงินทุกเดือน เสนอต่อกรรมการ 

ข้อ 12 ให้นายกสมาคม รักษาการตามระเบียบนี้   

ประกาศ   ณ  วันที่  1  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  2562 
 
            (ลงช่ือ)      ณรงค์  สิงห์ศิฬิ 

                                         (นายณรงค์  สิงห์ศิฬิ) 
                                        นายกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์ 

                                          สหกรณ์ออมทรัพย์ครสูมุทรปราการ จํากัด 
 
 

  จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ  

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ .................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 



 

 

  ระเบียบวาระที่ 4   

  4.1 เรื่องพจิารณาอนุมตัิบญัชีรายได-้ค่าใชจ้า่ย   

   และงบดุล ประจ าปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ – ค่าใช้จ่าย และงบดุล ประจําปี 2562 

มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 



 

ระเบียบวาระที่ 4 

  4.2  เรื่องพจิารณาอนุมตัิงบประมาณรายรบั รายจา่ย  

        ประจ าปี 2563 

 
เพื่อใหส้มาคมมีกรอบในการใช้จ่ายเงิน คณะกรรมการสมาคม ชุดที่ 2 (วาระปี 2561 – 

2562)  ในการประชุมครัง้ที่ 14 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี พจิารณาอนุมัตงิบประมาณรายรบั รายจ่าย ประจาํปี 2563 ดังนี ้

 
 

ประมาณการรายได้ประจ าปี 2563 

ที่ รายการ ปี 2562 ประมาณการ  หมายเหตุ 
  ประมาณการ รับจริง ปี 2563  
1 ค่าสมัครสมาชิก 12,000.00 17,300.00 6,000.00 - คาดว่าในปี 2563 จะมีสมาชิกเข้าใหม่ ประมาณ 5 

คนต่อเดือน หรือ 60 คนต่อปี คนละ 100 บาท 
 

2 ค่าบํารุง 125,000.00 255,350.00 125,000.00 ในปี 2563 ต้องเก็บค่าบํารุงจากสมาชิก ประมาณ 
2,500 คนๆ ละ 50 บาท 

3 รายได้จาก
ดอกเบี้ยเงินฝาก 

77,000.00 82,361.18 90,000.00 คาดว่าจะมีเงินฝากโดยเฉลี่ยกับสหกรณ์ 3 ล้านบาท 
ได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี 

4 เงินหักจากเงิน
สงเคราะห์ 

337,500.00 285,390.00 225,000.00 ประมาณสมาชิกเสียชีวิตเฉลี่ย 10 ราย เงินสงเคราะห์
ศพรายละ 250,000 บาท หัก 9%  

 รวม 551,500.00 640,401.18 446,000.00 
 

 

 

 

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2563 

ที่ รายการ ปี 2562 ประมาณการ  หมายเหตุ 
  ประมาณการ จ่ายจริง ปี 2563  
1 เครื่องเขียน 

แบบพิมพ์ 
12,000.00 0.00 12,000.00 สํารองไว้เป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเครื่องเขียน

แบบพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ของใช้สํานักงานของสหกรณ์ 
2 ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการ 
97,200.00 0.00 144,000.00 สําหรับการประชุมคณะกรรมการประจําเดือน 12 

ครั้งๆ ละ 20 คน เป็นเงิน 12,000 บาท /ครั้ง 
(กรรมการ 600 บาท/คน) ตามระเบียบสมาคม 

3 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
การประชุมใหญ่ 

200,000.00 14,642.00 50,000.00 สํารองไว้การดําเนินการประชุมใหญ่  
รอบปี 2563 

 

 

 



 

ที่ รายการ ปี 2562 ประมาณการ  หมายเหตุ 
  ประมาณการ จ่ายจริง ปี 2563  
4 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

   - ค่าเสื่อมราคา
ครุภัณฑ์ 
   - อ่ืนๆ 

50,000.00  
813.20 

 
7,475.00 

50,000.00 ไว้สําหรับใช้จ่าย กรณีที่มิได้มีการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายแยกรายการไว้ อาทิเช่น ค่าเสื่อมราคา  
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
 

5 ค่าพวงหรีด 15,000.00 9,000.00 10,000.00 ประมาณการสมาชิกเสียชีวิตเฉลี่ย 10 ราย/ปี ค่าพวง
หรีดเคารพศพ ไม่เกิน 1,000 บาท/ราย 

6 ค่ารับรอง 12,000.00 14,546.00 12,000.00 เป็นค่ารับรองในการประชุมประจําเดือน ประมาณ 
1,000 บาท /ครั้ง จํานวน 12 ครั้ง 

7 สนับสนุนค่าจ้าง
บุคลากรสหกรณ์ 

198,840.00 133,231.30 204,500.00 เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจ 
(สหกรณ์เป็นผู้ทําสัญญาจ้างสมาคมสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย) 
  อัตราเดือนละ 15,780 x 12 เดือน = 189,360.- 
  ประกันสังคมเดือนละ 750 x 12 เดือน = 9,000.- 
  ค่าล่วงเวลาโดยประมาณ 500 ต่อเดือน = 6,000.- 

 รวม 585,040.00 179,707.50 482,500.00 
 

 

หมายเหตุ.- รายจ่ายใดไม่พอ ให้น าหมวดอ่ืนมาถัวเฉลี่ยได้ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

  จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม ............................................................................................................................. ..................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

  



 

ระเบียบวาระที่ 4 

  4.3  เรื่องพจิารณาเลอืกตัง้คณะกรรมการสมาคม 

 
  1.  ข้อกฎหมาย 
  พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545  

มาตรา 21 วรรคสาม  “กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ    
2 ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน” 

วรรคสี่  “จะดํารงตําแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกันไม่ได้ เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่โดยมติ 2 ใน 3 
ของผู้มาประชุมจะกําหนดเป็นอย่างอื่น” 

วรรคห้า “ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระและได้มีการแต่งตั้งผู้อื่นเป็น
กรรมการแทน ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลอือยู่ของผูซ้ึ่งตนแทน” 

 
ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด พ.ศ.2558  
ข้อ 45 คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งตามข้อ 43 และจดทะเบียนแล้ว อยู่ในตําแหน่งคราวละ    

2 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติและต้องออกตามวาระ และจะดํารงตําแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกันไม่ได้ 
  ในกรณีที่ไม่มี (ผู้สมัคร) เลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมครบตามจํานวนกรรมการ เนื่องจากอยู่
ในวาระครบสองวาระแล้ว  ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมมีติไม่น้อยกว่าสองในสาม เสนอให้กรรมการคนเก่าเป็น
กรรมการของสมาคมอีกก็ได้ 

กรรมการชุดทีอ่อกตามวาระจะตอ้งปฏิบัติหน้าทีจ่นกว่าจะมกีารเลือกตัง้คณะกรรมการชุด
ใหม่ และคณะกรรมการชุดใหม่รบัมอบหน้าทีเ่ป็นหนังสือ และเข้ารับตําแหนง่แทนแล้ว จงึจะพ้นหน้าที่  

หรือกรรมการชุดที่ออกตามวาระจะต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการเลือกตัง้คณะกรรมการ
ชุดใหม่ และคณะกรรมการชุดใหม่ได้รบัจดทะเบียนจากนายทะเบียนแล้ว จึงจะสามารถรับมอบหน้าที่และเข้า
รับตําแหนง่แทน  

กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ สมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วิสามญั เพื่อเลือก
กรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างก็ได้ และใหอ้ยู่ในตําแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลืออยู่ของกรรมการซึง่ตนแทน 

 
  2.  คณะกรรมการสมาคม ชุดที่ 2 (วาระปี 2561 – 2562)  จํานวน 20 คน ได้พ้นจาก
ตําแหน่ง ณ สิ้นปี 2562  ดังนี้ 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

วาระที่ 1 
ปี 2559 - 

2560 
วาระที่ 2 

ปี 2561 - 2562 

หมายเหตุ 

   ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 1 ปีที่ 2  

1 นายณรงค์  สิงห์ศิฬิ นายกสมาคม X X X X ครบ 2 วาระติดต่อกัน ต้องพัก 

2 นางสาวชูศรี  สัตยานนท์ อุปนายกมาคม X X X X ครบ 2 วาระติดต่อกัน ต้องพัก 



 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
วาระที่ 1 

ปี 2559 - 2560 
วาระที่ 2 

ปี 2561 - 2562 
หมายเหตุ 

   
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 1 ปีที่ 2  

3 นายธีรพล  โพธ์ิเมือง อุปนายกมาคม X X X X ครบ 2 วาระติดต่อกัน ต้องพัก 

4 นายวินัย  หลําวรรณะ อุปนายกมาคม X X X X ครบ 2 วาระติดต่อกัน ต้องพัก 

5 นายสมพงษ์  หงษา อุปนายกมาคม X X X X ครบ 2 วาระติดต่อกัน ต้องพัก 

6 นายพลัฎฐ์  ธนพรรุ่งเพชร นายทะเบียน   X X  

7 นายวรพจน์  สิงหราช เลขานุการ X X X X ครบ 2 วาระติดต่อกัน ต้องพัก 

8 นางสมถวิล  รัตนมาลัย เหรัญญิก   X X  

9 นายชัชวาล  คําเซ่ง กรรมการ X X X X ครบ 2 วาระติดต่อกัน ต้องพัก 

10 นายสรศาสตร์  วรรณ์ประเสริฐ กรรมการ X X X X ครบ 2 วาระติดต่อกัน ต้องพัก 

11 นายจรูญโรจน์  โสไกร กรรมการ X X X X ครบ 2 วาระติดต่อกัน ต้องพัก 

12 นายจําลอง  น้อยวานิช กรรมการ   X X  

13 นายบรรหาร  เอ่ียมสอาด กรรมการ   X X  

14 นายสมชาย  ทองสุทธ์ิ กรรมการ   X X  

15 นางวิลาวรรณ  ตันรัตนะ กรรมการ   X X  

16 นายสราวุธ  พิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการ   X X  

17 นายทีปาวัฒน์  ช้างแย้ม กรรมการ   X X  

18 นางชูศรี  พุทธเจริญ กรรมการ   X X  

19 นางภิรมย์  ชื่นบุญเชิด กรรมการ   X X  

20 ดร.สุชาติ  ใจสถาน กรรมการ   X X  

 
  3.  ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการประชุมใหญ ่

ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ ากัด  
พ.ศ.2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ข้อ 42  คณะกรรมการผู้ดําเนินการของสมาคมโดยได้รบัการเลือกตั้งระหว่างสมาชิกด้วยกัน
ในที่ประชุมใหญ่ มจีํานวนไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกิน 20 คน  ประกอบด้วยตําแหน่ง นายกสมาคม 
เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการอื่นๆ ตามทีเ่ห็นสมควร และต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสบิห้าปบีรบิรูณ์ 
(3) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปรญิญาตร ี



 

 
(4) มีภูมิลําเนา หรือ ถ่ินที่อยู่ในจังหวัดสมทุรปราการ หรอืเคยปฏิบัติงานประจําอยู่   
     ในจังหวัดสมุทรปราการ   
(5) มีอาชีพเป็นหลักแหล่งและมีฐานะมั่นคง 
(6) เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์หกรณ์ออมทรัพย์ครสูมทุรปราการ  
     จํากัด  ประเภทสามญั 
(7) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรอ่งในศีลธรรมอันดี 
(8) ไม่เป็นภิกษุ  สามเณร นักพรต หรือ นักบวชในศาสนาใด 
(9) ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหป์ระจาํท้องที่ สัง่ให้พ้นจาก    
     ตําแหน่งกรรมการสมาคม 
(10) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนให้ออกจาก   
      ตําแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทจุริตต่อหน้าที่ หรือ ไม่เคยต้องโทษตาม   
      กฎหมายว่าด้วย การฌาปนกจิสงเคราะห ์
(11) ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรบั    
      ความผิดได้กระทําโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ 
(12) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ คนเสมือนไร้ความสามารถ 
(13) ไม่เป็นบุคคลที่มหีนีส้ินล้นพ้นตัว หรือ บุคคลล้มละลาย 
(14) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอื ให้ออกจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  
      หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ ไม่เคยถูกนายจ้างเลิกจ้าง เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 

  ข้อ 43  วิธีการเลือกตัง้คณะกรรมการ  กระทําได้โดยเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลจนครบ
จํานวนกรรมการ แล้วมอบอํานาจใหก้รรมการที่ได้รบัเลือก เลือกกันเองให้ดํารงตําแหนง่ต่างๆ ตามที่
เห็นสมควรแล้วเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ โดยใหเ้ป็นไปตามมตขิองที่ประชุมใหญ่ 

ข้อ 36  การประชุมใหญ่ โดยสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก ต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึง่ของจํานวนสมาชิกทัง้หมด หรือไม่นอ้ยกว่าหนึ่งรอ้ยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ 37  ในการประชุมใหญ่  สมาชิกคนหนึ่งมเีสียงหนึง่ในการลงคะแนน การวินิจฉัยช้ีขาดให้
ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงถือเป็นเสียงช้ีขาด 

 ข้อ 38  การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ (โดยเลือกปฏิบัติได้ในแต่ละวาระการประชุม)  
  (1) ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือ 
  (2) ออกเสียงลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีกาบัตรลงคะแนน 
                         การนับคะแนน ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการนับคะแนนจํานวน
ไม่น้อยกว่าสามคน 
  ข้อ 39  สมาชิกจะมอบฉันทะเปน็หนังสือให้ผู้อื่น ซึง่มิใช่สมาชิกมาประชุมใหญ่ และออกเสียง
แทนตนได้  ผู้รับมอบฉันทะคนหนึง่ รับมอบฉันทะได้คนเดียว 
  ข้อ 41 ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยู่ หรอื ไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้อุปนายกปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไม่อยู่ หรือ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้    
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในทีป่ระชุม เฉพาะการประชุมคราวนั้น 



 

 
ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ ากัด ว่าด้วย 

การเลือกต้ังกรรมการด าเนินการ  พ.ศ.2562 
ข้อ 7 ตําแหน่งและจํานวนกรรมการที่ตอ้งเลือกตัง้ จํานวน 20 ตําแหน่ง  ทั้งนี้เพื่อใหม้ี

คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของสมาชิกแต่ละสังกัด จึงได้กําหนดสัดส่วนกรรมการตามจํานวนสมาชิกแต่ละ
หน่วย ดังนี้ 

(1) หน่วยประถม เขต 1    มีกรรมการได้  6  คน 
(2) หน่วยประถม เขต 2    มีกรรมการได้  6  คน 
(3) หน่วยมัธยม เขต 1    มีกรรมการได้  2  คน 
(4) หน่วยมัธยม เขต 2    มีกรรมการได้  2  คน 
(5) หน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) มีกรรมการได้  1  คน 
(6) หน่วยอาชีวะ     มีกรรมการได้  1  คน 
(7) หน่วยเอกชน เขต 1    มีกรรมการได้  1  คน 
(8) หน่วยเอกชน เขต 2    มีกรรมการได้  1  คน 

ข้อ 8  ตําแหน่งต่าง ๆ ที่ควรมีในคณะกรรมการ ได้แก่  
(1) นายกสมาคม 

 (2) อุปนายกสมาคม 
 (3) เลขานุการ 
 (4) เหรัญญิก 
 (5) นายทะเบียน 

 
  4.  คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที่ 2 (วาระปี 2561 – 2562) ได้ออกประกาศที่ 1/2563 เรื่อง
หลักเกณฑ์การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยอาศัยอํานาจตามความ        
ในข้อบังคับสมาคม ข้อ 42 ข้อ 43 และข้อ 45 ประกอบกับระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ พ.ศ.2562 เพื่อให้การดําเนินการ
เลือกตั้งกรรมการสมาคมในตําแหน่งที่ว่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ จํากัด  ชุดที่ 3  (วาระปี 2563 – 2564) ต่อไป 
 
 
มติท่ีประชุม ............................................................................................................................. ..................... 
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.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 



 

ระเบียบวาระที่ 5 

  เรื่องอืน่ๆ (ถา้มี) 
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ภาคผนวก 
 
 
  



 

 
รายชือ่สมาชกิถงึแกก่รรมในรอบป ี2562 

จ านวน 12 ราย 
 
 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล อาย ุ สังกัด ประเภทสมาชิก วันท่ีเสียชีวิต 

1 นางผุสชา  ธรรมสุภ์ 64 บํานาญ สพป.สป.เขต 2 สามัญ 12 ก.พ.62 

2 นางสุพัตรา  แพงคําฮัก 42 รร.อนุบาลชุมชนบางบ่อ สามัญ 18 ก.พ.62 

3 นายภาณุ  มงคลสิน 69 บํานาญ สพป.สป.เขต 2 สามัญ 23 ก.พ.62 

4 นายมนตรี  กลิ่นอยู ่ 62 บํานาญ สพป.สป.เขต 1 สามัญ 3 มี.ค.62 

5 นายสมพันธ์  บุณยะมัต 54 นอกหน่วย สมทบ  (บิดา 
น.ส.ขนิษฐา บุญยะมัต) 

7 มี.ค.62 

6 น.ส.สุคนธ์  ศิริพัลลภ 80 บํานาญ สพป.สป.เขต 1 สามัญ 14 มี.ค.62 

7 นายมานิต  ยุติธรรม 68 บํานาญ สพป.สป.เขต 1 สามัญ 17 มี.ค.62 

8 นางลําพูน  บุญคง 57 บํานาญ สพป.สป.เขต 2 สามัญ 27 มี.ค.62 

9 นายอรุณ  ทองขํา 
 

59 นอกหน่วย สมทบ  (บิดา 
น.ส.อารียา ทองขํา) 

6 ส.ค.62 

10 นางสายพิณ  สําราญวงษ์ 66 บํานาญ สพป.สป.เขต 1 สามัญ 31 ส.ค.62 

11 นางจุฬาลักษณ์   
            จักหงส์สุวรรณ 

52  โรงเรียนสวนกุหลาบฯ สามัญ 19 ก.ย.62 

12 นายอนุชา  บุญศรีประเสริฐ 
 

50 นอกหน่วย สมทบ (สามี 
นางกาญจนา บุญประเสริฐ) 

11 พ.ย.62 

 

 

 

 

 



 

รายชือ่สมาชกิเขา้ใหม่  

ประจ าปี 2562  (สามญั) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ เลขสฌ.สอ.สป. ประเภทสมาชิก วันที่อนุมัติ ชือ่-นามสกุล อายุ หน่วยงาน

1 62102488 สามัญ 8/1/2562 นางเพ็ญพร พ่วงบริสุทธิ์ 60 ปี โรงเรียน.หนองงูเหา่ศาสตร์ประเสริฐ

2 62102489 สามัญ 8/1/2562 นางเพียงใจ พงษ์ยิ้มแย้ม 54 ปี โรงเรียนวัดทรงธรรม

3 62102490 สามัญ 8/1/2562 นายวริภทัร เข็มทอง 47 ปี เทศบาลนครสมุทรปราการ

4 62102491 สามัญ 8/1/2562 นายนริศ พุฒดี 59 ปี โรงเรียนไตรสมัคคี

5 62102492 สามัญ 8/1/2562 นายนิพนธ์  บวัคล่ี 56 ป ี โรงเรียนวัดใหญ่

6 62102494 สามัญ 8/1/2562 นางสุภชัช์สิริ  กําจรวาณิชย์กงุ 60 ปี บํานาญ สพป.สป. 2

7 62102495 สามัญ 20/2/2562 นางกรูอสด๊ะ  กจูิ 60 ปี โรงเรียนเทศบาลปอ้มแผลงไฟฟ้า

8 62102497 สามัญ 28/3/2562 นายสุรพงษ์ กล่ินคง 60 ปี โรงเรียนวัดสําโรงเหนือ

9 62102498 สามัญ 28/3/2562 นางวิภาสินี กจิเวียน 44 ปี โรงเรียนวัดคลองเกา้

10 62102499 สามัญ 28/3/2562 นางสาวปณชนก ไชยาคํา 53 ปี โรงเรียนนานาชาติ-ไทยสิงคโปร์

11 62102500 สามัญ 28/3/2562 นางสาวทศันีย์ เจริญดี 54 ปี โรงเรียนนานาชาติ-ไทยสิงคโปร์

12 62102501 สามัญ 28/3/2562 นางสาวกลุวดี ประดับกลุ 43 ปี โรงเรียนนานาชาติ-ไทยสิงคโปร์

13 62102502 สามัญ 28/3/2562 นางสาวภสัรารัตน์ กรีติชัยชนินทร์ 41 ปี โรงเรียนสายอนุสรณ์

14 62102504 สามัญ 18/4/2562 นางบงัคม ปอ้งประสิทธิ์ 59 ปี โรงเรียนสุเหร่าบา้นไร่

15 62102505 สามัญ 18/4/2562 นายธรรมศักด์ิ ฝอยทอง 59 ปี บํานาญ สพป.สป. 2

16 62102506 สามัญ 18/4/2562 นางจํานงค์ เอี่ยมอนงค์ 58 ปี บํานาญ สพป.สป. 2

17 62102507 สามัญ 28/5/2562 นายณัฏฐ์ฐศักด์ิ สูงรัง 55 ปี  โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม

18 62102508 สามัญ 28/5/2562 นางกาญจนา สาระพัดวิเศษ 60 ปี โรงเรียนปากคลองมอญ

19 62102509 สามัญ 28/5/2562 นางวงศ์จันทร์ ทรัพย์สกลุ 51 ปี เทศบาลตําบลด่านสําโรง

20 62102510 สามัญ 28/5/2562 นายบญุแปลง นาทา 53 ปี สํานักงาน

21 62102511 สามัญ 28/5/2562 นางสาวณัติณี ส่งเพ็ชร์ 31 ปี โรงเรียนคลองบางกระบอื

22 62102512 สามัญ 28/5/2562 นางสาวรุ่งนภา อปุไชย 35 ปี โรงเรียนวัดบางโฉลงใน

23 62102517 สามัญ 18/6/2562 นางเบญจวรรณ เวชกลุ 59 ปี โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบอ่

24 62102518 สามัญ 18/6/2562 นางลลิตา ฤทธิเ์ทพ 33 ปี พนักงานสหกรณ์ฯ

25 62102519 สามัญ 18/6/2562 นางณัฐมนต์ ซ้ิมเจริญ 64 ป ี บํานาญ สพป.สป.เขต1

26 62102520 สามัญ 18/6/2562 นายสันต์ คาวีรัตน์ 61 ปี โรงเรียนมหาภาพฯ

27 62102521 สามัญ 18/6/2562 นางกฤษณา จันทร์เพ็ญ 61 ปี โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย

28 62102522 สามัญ 18/6/2562 นายอรุณ ชมพิกลุ 64 ปี บํานาญ สพป.สป.เขต1

29 62102526 สามัญ 25/7/2562 นางศรีสุรางค์ ชั่งโต 60 ปี โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม

30 62102527 สามัญ 25/7/2562 นายปณัณวัฒน์ พยัพพานนท์ 60 ปี โรงเรียนมัธยมวัดด่านสําโรง

31 62102528 สามัญ 25/7/2562 นางสาวพณิฏา วิชิตโชติ 42 ปี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน

32 62102529 สามัญ 25/7/2562 นางสิริมากาญจน์ บญุเล้ียง 46 ปี โรงเรียนวัดคลองสวน

33 62102530 สามัญ 25/7/2562 นายบญุช่วย หน่อแกวั 60 ปี โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่

34 62102531 สามัญ 25/7/2562 นายบญุเลิศ กลํ่าเหว่า 59 ปี โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก

35 62102532 สามัญ 25/7/2562 นางณิชกานต์ คมคาย 57 ป ี โรงเรียนวัดกิ่งแกว้



 ล าดับที่ เลขสฌ.สอ.สป. ประเภทสมาชิก วันที่อนุมัติ ชือ่-นามสกุล อายุ หน่วยงาน

36 62102533 สามัญ 25/7/2562 นางพจมาน บญุรอด 60 ปี โรงเรียนปอ้มนาคราชสวาทยานนท์

37 62102534 สามัญ 25/7/2562 นางวันดี หงษา 65 ป ี บํานาญ สพป.สป.เขต1

38 62102535 สามัญ 25/7/2562 นางลัดดา ลอยฟ้า 68 ปี บํานาญ สพป.สป.เขต2

39 62102536 สามัญ 25/7/2562 นางชยาภรณ์ ต้ังศิริไพบรูณ์ 61 ปี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน

40 62102537 สามัญ 25/7/2562 นายวัฒนชัย ปานมาก 63 ปี โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบอ่

41 62102538 สามัญ 25/7/2562 นางนุการ กณันะเรศ 62 ปี บํานาญ สพป.สป.เขต1

42 62102539 สามัญ 25/7/2562 นายสิงขร เล็ดรอด 61 ปี บํานาญ สพป.สป.เขต1

43 62102540 สามัญ 25/7/2562 นางนุชนันท ์ออ่นจันทร์ 62 ปี บํานาญ สพป.สป.เขต1

44 62102541 สามัญ 25/7/2562 นางมยุรี บญุญานุพงศ์ 69 ปี บํานาญ สพป.สป.เขต1

45 62102542 สามัญ 25/7/2562 นางสมหมาย กรุดภู่ 67 ปี บํานาญ สพป.สป.เขต1

46 62102543 สามัญ 25/7/2562 นายสามารถ กล้าจริง 69 ปี บํานาญ สพป.สป.เขต2

47 62102544 สามัญ 25/7/2562 นางระเบยีบ กล้าจริง 64 ปี บํานาญ สพป.สป.เขต2

48 62102545 สามัญ 25/7/2562 นางอารีย์ จันทร 61 ปี บํานาญ สพป.สป.เขต2

49 62102546 สามัญ 25/7/2562 นายโกศล จันทร 64 ปี บํานาญ สพป.สป.เขต2

50 62102547 สามัญ 25/7/2562 นายอดิศักด์ิ กล่ินจันทร์ 62 ปี บํานาญ สพป.สป.เขต2

51 62102548 สามัญ 25/7/2562 นางนันทนา พิทกัษิณ 63 ปี บํานาญ สพป.สป.เขต1

52 62102549 สามัญ 25/7/2562 นางชนิตา กล่ินจันทร์ 64 ปี บํานาญ สพป.สป.เขต2

53 62102550 สามัญ 25/7/2562 นางวนิดา เสมศรี 71 ปี บํานาญ สพป.สป.เขต2

54 62102551 สามัญ 25/7/2562 นางประคอง ภมูิโชติช่วง 62 ปี บํานาญ สพป.สป.เขต2

55 62102552 สามัญ 25/7/2562 นางวานิช เกยีรติส่ีสกลุ 71 ปี สํานักงานฯ

56 62102553 สามัญ 25/7/2562 นายบรรจง วรสมุทรปราการ 72 ปี บํานาญ สพป.สป.เขต1

57 62102554 สามัญ 25/7/2562 นายสกล รุ่งโรจน์ 71 ปี บํานาญ สพป.สป.เขต2

58 62102555 สามัญ 25/7/2562 นางฉวี รุ่งโรจน์ 69 ปี บํานาญ สพป.สป.เขต2

59 62102556 สามัญ 25/7/2562 นางเย็นจิตต์ ไพยริน 62 ปี บํานาญ สพป.สป.เขต1

60 62102557 สามัญ 25/7/2562 นายธนกฤต แฉ่งละมัย 61 ปี โรงเรียนวัดสลุด

61 62102558 สามัญ 25/7/2562 นางเพ็ญศรี งามวิลัย 72 ปี บํานาญ สพป.สป.เขต1

62 62102559 สามัญ 25/7/2562 นายสุรัตน์ ร่ืนเริง 65 ปี บํานาญ สพป.สป.เขต2

63 62102560 สามัญ 25/7/2562 นางภริมย์ แกว้มูลตรี 61 ปี บํานาญ สพป.สป.เขต1

64 62102573 สามัญ 19/8/2562 นางสาวพะเยาว์ เทศรุ่งเรือง 48 ปี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน

65 62102574 สามัญ 19/8/2562 นางเกณิกา เปล่ียนศรี 60 ปี โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์

66 62102575 สามัญ 19/8/2562 นางสาวพิมพ์ใจ วิเศษนคร 27 ปี โรงเรียนสมุทรปราการ

67 62102576 สามัญ 19/8/2562 นางมณฑาทพิย์ สุขสําฤทธิ์ 68 ปี บํานาญ 1  บํานาญ สพป.สป.เขต1

68 62102577 สามัญ 19/8/2562 นางปทัมา โหป้ระไพ 64 ปี บํานาญ 1  บํานาญ สพป.สป.เขต1

69 62102578 สามัญ 19/8/2562 นางสาวรวีวัลย์ ชมะวิต 67 ปี บํานาญ 1  บํานาญ สพป.สป.เขต1

70 62102579 สามัญ 19/8/2562 นางนิภานันท ์ทรัพย์นิวัตต์ 62 ปี บํานาญ 1  บํานาญ สพป.สป.เขต1

71 62102580 สามัญ 19/8/2562 นายชัยยุทธ กง๋เทมิน 71 ปี บํานาญ 1  บํานาญ สพป.สป.เขต1

72 62102581 สามัญ 19/8/2562 นายบญุเกดิ สมใจ 65 ปี บํานาญ 2  บํานาญ สพป.สป.เขต2

73 62102582 สามัญ 19/8/2562 นายสงวนสิทธิ ์สัตยานนท์ 66 ปี เอกชน2  อ.บางพลี  ร.ร.สันต์เสริมวิทย์

74 62102583 สามัญ 19/8/2562 นางศศิมา ประกอบดี 70 ปี บํานาญ 1  บํานาญ สพป.สป.เขต1

75 62102584 สามัญ 19/8/2562 นางสําเนาว์ ศรีเรือง 64 ปี บํานาญ 2  บํานาญ สพป.สป.เขต2

 



 ล าดับที่ เลขสฌ.สอ.สป. ประเภทสมาชิก วันที่อนุมัติ ชือ่-นามสกุล อายุ หน่วยงาน

76 62102585 สามัญ 19/8/2562 นางสมผิง อ่าํดวง 63 ปี บํานาญ 1  บํานาญ สพป.สป.เขต1

77 62102586 สามัญ 19/8/2562 นางสาวสมจิตร์ กลุศรี 66 ปี บํานาญ 1  บํานาญ สพป.สป.เขต1

78 62102587 สามัญ 19/8/2562 นางพินิตนาฏ ศิริถาพร 71 ปี บํานาญ 1  บํานาญ สพป.สป.เขต1

79 62102595 สามัญ 20/9/2562 นางอรุณี ขาวไพบลูย์ 58 ปี โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์

80 62102596 สามัญ 20/9/2562 นางณฐมน คําปากดี 46 ปี โรงเรียนวัดราษฎร์บรูณะ

81 62102597 สามัญ 20/9/2562 น.ส.ปภาวรินทร์ สร้อยสมุทร 29 ปี อาชีวะ  อ.เมือง  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

82 62102598 สามัญ 20/9/2562 น.ส.บญุยืน ทรัพย์สิน 60 ปี โรงเรียนวัดบางโฉลงใน

83 62102599 สามัญ 20/9/2562 นางกหุลาบ ใจดี 59 ปี โรงเรียนวัดบางบอ่

84 62102600 สามัญ 20/9/2562 นายทศพร นิ่มแสง 31 ปี สํานักงาน  อื่นๆ  สํานักงาน60(direc)

85 62102601 สามัญ 20/9/2562 นางพรทพิย์ แกว้หร่าย 60 ปี โรงเรียนวัดคลองสวน

86 62102602 สามัญ 20/9/2562 นางมลิวัลย์ บริรัตนะวงศ์ 57 ปี โรงเรียนอนิทรัมพรรย์อนุสรณ์

87 62102603 สามัญ 20/9/2562 นางนพคุณ ปานมาก 60 ปี โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบอ่

88 62102604 สามัญ 20/9/2562 นางสุวภร์ี รัตนวิจิตร 58 ปี เทศบาล  อ.เมือง  สํานักงานเทศบาลตําบลบางปู

89 62102605 สามัญ 20/9/2562 นางวาสนา จําปาจันทร์ 60 ปี โรงเรียนวัดบางบอ่

90 62102606 สามัญ 20/9/2562 นางวชิรา สําลีออ่น 65 ปี สํานักงาน  อ.เมือง  สํานักงานฯ

91 62102607 สามัญ 20/9/2562 นางวัชรี ปานทบั 61 ปี บํานาญ 2  บํานาญ สพป.สป.เขต2

92 62102608 สามัญ 20/9/2562 นายลือชา ปานทบั 63 ปี บํานาญ 2  บํานาญ สพป.สป.เขต2

93 62102609 สามัญ 20/9/2562 น.ส.วิไล สุดสะอาด 61 ปี โรงเรียนวัดบางโฉลงใน

94 62102610 สามัญ 20/9/2562 นายสุริยนต์ ครุฑสุข 70 ปี บํานาญ 2  บํานาญ สพป.สป.เขต2

95 62102611 สามัญ 20/9/2562 นางสุมาลัย ปราบใหญ่ 69 ปี บํานาญ 1  บํานาญ สพป.สป.เขต1

96 62102612 สามัญ 20/9/2562 นางกจิจาลักษณ์ ชัยวิเชียร 64 ปี บํานาญ 2  บํานาญ สพป.สป.เขต2

97 62102613 สามัญ 20/9/2562 นางเสาวณีย์ ส่งคุณฤทธิการ 63 ปี บํานาญ 2  บํานาญ สพป.สป.เขต2

98 62102614 สามัญ 20/9/2562 นายยุทธนา มณีแดง 61 ปี บํานาญ 1  บํานาญ สพป.สป.เขต1

99 62102615 สามัญ 20/9/2562 นางอบุล มณีแดง 62 ปี บํานาญ 1  บํานาญ สพป.สป.เขต1

100 62102616 สามัญ 20/9/2562 นายมนัส จักรวาที 70 ปี บํานาญ 1  บํานาญ สพป.สป.เขต1

101 62102617 สามัญ 20/9/2562 นางธนัชพรรณ มงคลสิน 69 ปี บํานาญ 2  บํานาญ สพป.สป.เขต2

102 62102618 สามัญ 20/9/2562 นายสุพรรณ โพธิสุ์ภาพ 63 ปี บํานาญ 2  บํานาญ สพป.สป.เขต2

103 62102619 สามัญ 20/9/2562 นางมยุรี โพธิสุ์ภาพ 64 ปี บํานาญ 2  บํานาญ สพป.สป.เขต2

104 62102620 สามัญ 20/9/2562 นางศรียา ฉาวเกยีรติคุณ 69 ปี บํานาญ 1  บํานาญ สพป.สป.เขต1

105 62102621 สามัญ 20/9/2562 นายเกษม ฉาวเกยีรติคุณ 65 ปี บํานาญ 2  บํานาญ สพป.สป.เขต2

106 62102622 สามัญ 20/9/2562 น.ส.กาญจนา ชมะวิต 71 ปี บํานาญ 2  บํานาญ สพป.สป.เขต2

107 62102623 สามัญ 20/9/2562 นางอจัฉรา วงศ์สามศร 61 ปี บํานาญ 1  บํานาญ สพป.สป.เขต1

108 62102624 สามัญ 20/9/2562 น.ส.วัลยา บรุณสิน 69 ปี บํานาญ 1  บํานาญ สพป.สป.เขต1

109 62102625 สามัญ 20/9/2562 นางศิริพร มโนพิเชฐวัฒนา 62 ปี บํานาญ 1  บํานาญ สพป.สป.เขต1

110 62102626 สามัญ 20/9/2562 นางสมนึก ปิ่นทอง 74 ปี บํานาญ 2  บํานาญ สพป.สป.เขต2

111 62102627 สามัญ 20/9/2562 นางประทนิ คงใหญ่ 73 ปี บํานาญ 1  บํานาญ สพป.สป.เขต1

112 62102628 สามัญ 20/9/2562 นายสมบติั เดชเสน 63 ปี บํานาญ 2  บํานาญ สพป.สป.เขต2

113 62102629 สามัญ 20/9/2562 นายเนตินันท ์โพธิกลุ 64 ปี บํานาญ 2  บํานาญ สพป.สป.เขต2

114 62102630 สามัญ 20/9/2562 นายทวีศักด์ิ สุพัฒนาพงศ์ 66 ปี บํานาญ 1  บํานาญ สพป.สป.เขต1

115 62102631 สามัญ 20/9/2562 นายปรีชา รุ่งกอ่น 63 ปี บํานาญ 2  บํานาญ สพป.สป.เขต2

 



 

ล าดับที่ เลขสฌ.สอ.สป. ประเภทสมาชิก วันที่อนุมัติ ชือ่-นามสกุล อายุ หน่วยงาน

116 62102632 สามัญ 20/9/2562 นายสุนันทวิทย์ พลอยขาว 62 ปี บํานาญ 1  บํานาญ สพป.สป.เขต1

117 62102633 สามัญ 20/9/2562 นางจิตรลดา หอมชื่น 62 ปี บํานาญ 1  บํานาญ สพป.สป.เขต1

118 62102634 สามัญ 20/9/2562 นางณัฐนรี เจ๊ะยูโซ๊ะ 61 ปี บํานาญ 2  บํานาญ สพป.สป.เขต2

119 62102635 สามัญ 20/9/2562 นางทองม้วน ด้วงชนะ 66 ปี บํานาญ 1  บํานาญ สพป.สป.เขต1

120 62102636 สามัญ 20/9/2562 นางวิชนีย์ เอกอดุมธนะกลุ 70 ปี สํานักงาน  อ.เมือง  สํานักงานฯ

121 62102637 สามัญ 20/9/2562 นางกลัยา เกตุอดุม 62 ปี บํานาญ 2  บํานาญ สพป.สป.เขต2

122 62102638 สามัญ 20/9/2562 นางพวงทอง ศรีศฤงคาร 65 ปี บํานาญ 2  บํานาญ สพป.สป.เขต2

123 62102639 สามัญ 20/9/2562 นางกลัยาณี ชูวงษ์วัฒนะ 68 ปี บํานาญ 2  บํานาญ สพป.สป.เขต2

124 62102640 สามัญ 20/9/2562 นางองัคณา กาญจนเดชะ 62 ปี บํานาญ 2  บํานาญ สพป.สป.เขต2

125 62102641 สามัญ 20/9/2562 นายอะกบี สะไหน 67 ปี บํานาญ 1  บํานาญ สพป.สป.เขต1

126 62102642 สามัญ 20/9/2562 นางลําใย ศรยินดี(น้ําจืดนอกงบ) 62 ปี สํานักงาน  อ.เมือง  สํานักงานฯ

127 62102643 สามัญ 20/9/2562 นายสมนึก ศรยินดี 64 ปี บํานาญ 2  บํานาญ สพป.สป.เขต2

128 62102644 สามัญ 20/9/2562 นางกลอยใจ เหลืองทอง 64 ปี บํานาญ 2  บํานาญ สพป.สป.เขต2

129 62102645 สามัญ 20/9/2562 นายภมูินันท ์ขวัญเมือง 63 ปี บํานาญ 2  บํานาญ สพป.สป.เขต2

130 62102662 สามัญ 28/10/2562 นางชนิษฎา แกว้ปอ่ง 55 ปี โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบอ่

131 62102663 สามัญ 28/10/2562 นางพัชรนันท ์มงคลอริยวงศ์ 50 ปี โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์

132 62102664 สามัญ 19/11/2562 นายประวิทย์ สันตระกลู 60 ปี บํานาญ 1  บํานาญ สพป.สป.เขต1

133 62102665 สามัญ 19/11/2562 นางสาวสุรีรัตน์ ศิริวิ 31 ปี เทศบาลตําบลบางเมือง

134 62102666 สามัญ 19/11/2562 นางอนุสรา นาราด 32 ปี เทศบาลตําบลบางเมือง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายชือ่สมาชกิเขา้ใหม่ 

ประจ าปี 2562  (สมทบ) 
 
 
 
 

ล าดับ 
เลขสฌ.
สอ.สป. 

ประเภท
สมาชิก 

วันที่อนุมัต ิ ชื่อ-นามสกุล อายุ หน่วยงาน 

1 62102487 สมทบ 8/1/2562 นางยุคลฉัตร หลําวรรณะ 54 ปี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 

2 62102495 สมทบ 9/1/2562 นายอรุณ ทองขํา 59 ปี - 

3 62102496 สมทบ 20/2/2562 นางอุทิศ  หูประโคน 56 ปี   

4 62102503 สมทบ 28/3/2562 นายสุทัศ ศรีสว่าง 44 ปี   

5 62102513 สมทบ 28/5/2562 นางสาวสุพรรณี ภาษิตนิรันดร์ 42 ปี   

6 62102514 สมทบ 28/5/2562 นายบัญญัติ ตันรัตนะ 56 ปี  รับจ้างอิสระ 

7 62102515 สมทบ 28/5/2562 นายศุภชัย ทรัพย์สกุล 48 ปี รับจ้างอิสระ 

8 62102516 สมทบ 28/5/2562 นายชาญณุภาคย์ ส่งเพช็ร์ 59 ปี    

9 62102523 สมทบ 18/6/2562 นางทองอินทร์ สิงหราช 73 ปี เกษตรกร 

10 62102524 สมทบ 18/6/2562 นายปรีชา สิทธิ 63 ปี ข้าราชการบํานาญ  

11 62102525 สมทบ 18/6/2562 นางจินตนา สิทธิ 63 ปี - 

12 62102561 สมทบ 25/7/2562 นางดวงพร หรั่งทองหลาง 56 ปี - 

13 62102562 สมทบ 25/7/2562 นายสมหมาย ทับทิม 60 ปี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 

14 62102563 สมทบ 25/7/2562 นายธนยศ ด่านประดิษ 41 ปี พนักงานบริษัทเอกชน 

15 62102564 สมทบ 25/7/2562 นายกานต์ ด่านประดิษ 42 ปี รับจ้างอิสระ 

16 62102565 สมทบ 25/7/2562 นายสุวัฒน์ จวบสวัสดิ์ 69 ปี - 

17 62102566 สมทบ 25/7/2562 นายสมศักดิ์ กรุดภู่ 67 ปี - 

18 62102567 สมทบ 25/7/2562 นายสุธี หูประโคน 64 ปี ธุรกิจส่วนตัว 

19 62102568 สมทบ 25/7/2562 นางกฤษณา เรืองพิพัฒน์ 71 ปี แม่บ้าน 

20 62102569 สมทบ 25/7/2562 ร.ต.ปรีชา คนเจน 73 ปี ข้าราชการบํานาญ  

21 62102570 สมทบ 25/7/2562 นางอุไรวรรณ ยกย่อง 63 ปี แม่บ้าน 

22 62102571 สมทบ 25/7/2562 นางโนรี วรสมุทรปราการ 65 ปี - 

23 62102572 สมทบ 25/7/2562 นายคํารณ นาคหาญ 72 ปี เกษตรกร 

24 62102588 สมทบ 19/8/2562 นายชัยยันต์ แสนวันนา 36 ปี - 

25 62102589 สมทบ 19/8/2562 นายชูศักดิ์ ตั้งศิริไพบูลย์ 64 ปี - 
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สอ.สป. 

ประเภท
สมาชิก 

วันที่อนุมัต ิ ชื่อ-นามสกุล อายุ หน่วยงาน 

26 62102590 สมทบ 19/8/2562 นายพรเทพ ช่วงพิทักษ์ 72 ปี - 

27 62102591 สมทบ 19/8/2562 นายธนู พงษ์พันธ์ 71 ปี - 

28 62102592 สมทบ 19/8/2562 นายสุวรรณ์ ศรีเรือง 66 ปี - 

29 62102593 สมทบ 19/8/2562 นายคําแพง วิเศษนคร 62 ปี - 

30 62102594 สมทบ 19/8/2562 นางอํานวย สัมพันธ์ 75 ปี - 

31 62102646 สมทบ 20/9/2562 นายอนุชา บุญศรีประเสริฐ 50 ปี - 

32 62102647 สมทบ 20/9/2562 นางดวงใจ สร้อยสมุทร 54 ปี เกษตรกร 

33 62102648 สมทบ 20/9/2562 นางกนกพร อรชร 64 ปี เกษตรกร 

34 62102649 สมทบ 20/9/2562 นายอะมิน ใหญ่สูงเนิน 62 ปี - 

35 62102650 สมทบ 20/9/2562 นายสุวัฒน์ กังสดาร 62 ปี ธุรกิจส่วนตัว 

36 62102651 สมทบ 20/9/2562 นายวินัย โพธ์ิเงิน 66 ปี ข้าราชการบํานาญ  

37 62102652 สมทบ 20/9/2562 นางหนูนา อุดมศิลป์ 64 ปี - 

38 62102653 สมทบ 20/9/2562 นายก้องเกียรติ บํารุงพงษ์ 69 ปี ข้าราชการบํานาญ  

39 62102654 สมทบ 20/9/2562 นายบุญสืบ บุบผาสุวรรณ์ 65 ปี ข้าราชการบํานาญ  

40 62102655 สมทบ 20/9/2562 นายสมพงษ์ เจ๊ะยูโซ๊ะ 63 ปี พ่อบ้าน 

41 62102656 สมทบ 20/9/2562 นางน้อย เรืองม่ัน 61 ปี - 

42 62102657 สมทบ 20/9/2562 นายบุญจันทร์ เรืองม่ัน 65 ปี - 

43 62102658 สมทบ 20/9/2562 นายสมเดช เกตุอุดม 63 ปี นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชํานาญการ 

44 62102659 สมทบ 20/9/2562 นางนิภา บุตรโชติ 65 ปี - 

45 62102660 สมทบ 20/9/2562 นายปริญญา ศรีศฤษดาร 70 ปี - 

46 62102661 สมทบ 20/9/2562 นายยรรยง กาญจนเดชะ 62 ปี - 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

รายชือ่สมาชกิลาออก 

ประจ าปี 2562   
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สมาชิก 

ชื่อ – สกุล อายุ สังกัด หมายเหต ุ

1 59100743 สามัญ นางบังอร แก้วกองแสง 38 ปี สํานักงาน  อ.เมือง  สํานักงานฯ ย้ายสหกรณ์ 

2 59100438 สามัญ นางพัชรินทร์ กาวนอก 36 ปี โรงเรียนเทพศิรินทร์สมทุรปราการ ย้ายกลับภูมิลําเนา 

3 59100336 สามัญ นางสาวสาวิณี สุริหาร 33 ปี  สพป.สป.เขต1 มีความประสงค์ลาออก 

4 60101273 สามัญ นางสาวจันทวรรณ จักรมา 28 ปี  โรงเรียนเอ่ียมสุรีย์ มีความประสงค์ลาออก 

5 59101140 สามัญ นายสุนทร ป้ันบุญชู 42 ปี  โรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง มีความประสงค์ลาออก 

6 60102366 สามัญ นางสาวรัตนาภรณ์ บุญประกอบ 39 ปี โรงเรียนคลองบางกระบือ  - ไม่ระบุเหตผล - 

7 60102403 สามัญ นางสาว สุกันญา ขันทองด ี 36 ปี 
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่าน
อนุสรณ์ 

ไม่สะดวกในการชําระรายเดือน 

8 59101096 สามัญ นางสาว สาวิตรี จันทร์เหนือ 33 ปี 
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่าน
อนุสรณ์ 

ไม่สะดวกในการชําระรายเดือน 

9 60102291 สามัญ นางสาว นฤมล วังศรีแก้ว 27 ปี โรงเรียนคลองบางกระบือ ไม่ประสงค์เป็นสมาชิก 

10 60102290 สามัญ นาง ปิยกุล บุญมั่น 30 ปี โรงเรียนคลองบางกระบือ ไม่ประสงค์เป็นสมาชิก 

11 59100604 สามัญ นางสาว ลลิต ถาวัน 33 ปี โรงเรียนคลองบางกระบือ ไม่ประสงค์เป็นสมาชิกฌาปนกิจ 

12 60101365 สามัญ นางสาวดวงพร พุ่มโมรา 28 ปี อบต.บางเพรียง ต้องการมีเงินเหลือในส้ินเดือน 

13 60101699 สามัญ นางสาวจิราภรณ์ ภูเยี่ยมจิตร 29 ปี โรงเรียนคลองบางน้ําจืด ย้ายกลับต่างจังหวัด 

14 60101243 สามัญ นาย เจษฎา ดิษวงษ ์ 32 ปี โรงเรียนคลองบางน้ําจืด ย้ายภูมิลําเนา 

15 60101370 สามัญ นางสาว อริศรา ยากับ 29 ปี โรงเรียนคลองสะบัดจาก  - ไม่ระบุเหตผล - 

16 60101435 สามัญ นาย พีระพงษ์ จันเขียว 32 ปี วิทยาลัยเทคนิคสมทุรปราการ  - ไม่ระบุเหตผล - 

17 60102268 สามัญ นาง กันยา คงสง 54 ปี สพป.สป.เขต1 ไม่ประสงค์เข้าร่วมสมาชิก 

18 60101801 สามัญ นางสาว ภัทณี บรรจง 40 ปี โรงเรียนวัดกลาง ย้ายโรงเรียนไปต่างจังหวดั 

19 60102246 สามัญ นาย กษิดิ์เดช เพ็งพวง 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ต้องการยกเลิกสมาคมฌาปนกิจ 

20 60101645 สามัญ นางสาว ศิริธร โตแย้ม 29 ปี โรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง ไม่ประสงค์เป็นสมาชิก 

21 60101488 สามัญ นางสาว ณัฏฐพร สุขเสมอ 29 ปี โรงเรียนวัดชมนิมติร เงินไม่พอใช้จ่ายในครอบครัว 

22 60102404 สามัญ นางสาว จิตรวดี นาวิกพันธุ์ 29 ปี โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ไม่ถูกต้องตามหลักศาสนา 

23 60102368 สามัญ นางสาว กัญชรส จันทํา 27 ปี โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ไม่มีเงินพอใช้จ่าย 

24 60101559 สามัญ นาง ชุมแพ วีรบรรจง 37 ปี โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม มีเงินไม่พอต่อการใช้จ่าย 

25 60102370 สามัญ นางสาว วาสนา พิระชัย 28 ปี โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม มีเงินไม่พอจ่าย 
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26 60102426 สามัญ นาย ปราโมทย์ ในชัยภูมิ 41 ปี โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม มีเงินไม่พอเพียงต่อการใช้จ่าย 

27 60102321 สามัญ นาง กุมาร ีอุดมดี 45 ปี โรงเรียนวิสุทธิกษตัร ี มีเงินไม่พอเพียงต่อการใช้จ่าย 

28 60101922 สามัญ นางสาว บุศรินทร์ บุญก่อ 52 ปี วิทยาลัยเทคนิคสมทุรปราการ มีความประสงค์ลาออก 

29 59100802 สามัญ นาย นฤชัย จ่างศร ี 28 ปี โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ เงินในบัญชีเหลือไม่พอค่าใช้จ่าย 

30 60101280 สามัญ นางสาว วิลาวัลย์ ร่วมทว ี 28 ปี โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ เงินในบัญชีเหลือไม่พอค่าใช้จ่าย 

31 60101543 สามัญ นาง กัญญ์ชิสา สุขเจริญ 33 ปี สํานักงานสหกรณ์ ฯ ไม่ประสงค์เป็นสมาชิกต่อ 

32 59100299 สามัญ นาง ณัฐวสาห์ ขจรกิตติประกิต 47 ปี สํานักงานสหกรณ์ ฯ ไม่ประสงค์เป็นสมาชิกต่อ 

33 59101066 สามัญ นางสาว วรุณยุภา แก้วสมทอง 33 ปี โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนมากเกินไป 

34 59100464 สามัญ นางสาว อัมพิกา ลีสุวรรณ์ 35 ปี โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ ต้องการลดภาระค่าใช้จ่าย 

35 60102009 สามัญ นางสาว รุ่งลาวัลย์ ลอยนอก 32 ปี โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ ต้องการลดภาระค่าใช้จ่าย 

36 59100452 สามัญ 
นางสาวศศิมาภรณ์ บุญอุปถัมภ์
กุล 

38 ปี โรงเรียนวัดก่ิงแก้ว หักค่าใช้จ่ายเยอะเกินไป 

37 60102217 สามัญ นางสาว เนตรนภา ใจวันด ี 28 ปี โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ ต้องการลดภาระค่าใช้จ่าย 

38 59100523 สามัญ นายประวีณธรรม บุญสุขสรรค์ 47 ปี สํานักงาน  อ่ืนๆ ย้ายไปอยู่จังหวัดอ่ืน 

39 60101194 สามัญ นางสาวจิราภรณ์ โคตรภูธร 28 ปี สํานักงาน  ย้ายสหกรณ์ 

40 59100544 สามัญ นายธพลศจกรณ์ พิมพิชัยธกุล 28 ปี โรงเรียนสวนกุหลาบฯ ไม่สะดวกในการจ่ายเงินสงเคราะห์ 

41 60101423 สามัญ นายปริญญา จํารัสแสง 38 ปี โรงเรียนสาธิตบางนา 
เนื่องจากมารดาป่วย มีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมขึ้น 

42 59100235 สามัญ นางสาวกนกวรรณ จํารัสแสง 39 ปี โรงเรียนสาธิตบางนา 
เนื่องจากมารดาป่วย มีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมขึ้น 

43 59100030 สามัญ นายนิวัตต์ น้อยมณ ี 66 ปี บํานาญเขต 6 ลาออกจากสหกรณ์ 

44 60101692 สามัญ นางสาวศยิาพร เบ้าหนองบัว 27 ปี สํานักงานฯ ย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ 

45 60102041 สามัญ นางสาววรินทร ไชยะสม 42 ปี  โรงเรียนป้วยฮั้ว มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

46 60101465 สามัญ นายพินิจ วงษ์เป็นสุข 36 ปี ประนอมหนี้ ย้ายสังกัด 

47 60101211 สามัญ นายตระการ ประกอบศรี 29 ปี รอลาออก ย้ายสถานทีท่ํางาน 

48 60101372 สามัญ นางสุรัชวดี ปลีหะจินดา 39 ปี โรงเรียนวัดโคธาราม  - ไม่ระบุเหตุผล - 

49 59100569 สามัญ น.ส.ดารินทร ์อํานวยพร 29 ปี โรงเรียนวัดตําหรุ ไม่สามารถส่งได ้

50 60101986 สามัญ นางดารารศัม ีดีปัญญา 49 ปี โรงเรียนบ้านคลองหลวง ย้าย 

51 59100285 สามัญ น.ส.อมรรัตน์ ชมัฆพงษ์ 31 ปี โรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 
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52 59101079 สามัญ น.ส.วาสนา จันทะวิลักษณ์ 30 ปี โรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 

53 59100125 สามัญ น.ส.พิชามญชุ์ แซกรัมย์ 35 ปี โรงเรียนวัดตําหรุ ไม่สามารถส่งเงินต่อได ้

54 59100647 สามัญ น.ส.ลิปิกร ภูวพัฒนดล 40 ปี สํานักงาน  อ.เมือง  รอโอนย้ายเรียกเก็บ ย้ายสหกรณ์ 

55 60101662 สามัญ นางรัตนา วิรัตติพงศ ์ 68 ปี บํานาญ สพป.สป.เขต1 ลาออกจากสหกรณ์ 

56 60102232 สามัญ น.ส.วิภาวดี นกแจ้ง 39 ปี สํานักงาน อ.เมือ สํานักงาน ย้ายต้นสังกัด 
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1 59100188 สามัญ นายอภิเชษฐ  แนวพญา 46 ปี โอนย้าย 8-ม.ค.-62 ลาออกจากการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ 

2 59100190 สามัญ นางสาวชุติกาญจน์  วงค์พูน 46 ปี โอนหุ้นตัดหน้ี 8-ม.ค.-62 ถูกให้ออกจากสมาชิกสหกรณ์ 

3 59100269 สามัญ นายอธิธนทัศน์  อาจะ 36 ปี สํานักงาน  อ.
เมือง  สํานักงาน
ฯ 

8-ม.ค.-62 ลาออกจากการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ 

4 59100270 สามัญ นางสาวทัศนีย์  โททอง 33 ปี โรงเรียนวัดบาง
กะเจ้ากลาง 

8-ม.ค.-62 ลาออกจากการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ 

5 59100507 สามัญ นางสาวแก้วตา  สิงห์แสน 37 ปี เทศบาลปู่เจ้า
สมิงพราย 

8-ม.ค.-62 ลาออกจากการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ 

6 59100627 สามัญ นางสาววลัยรัตน์  สว่างแจ้ง 62 ปี บํานาญ 
สพป.สป.เขต1 

8-ม.ค.-62 ลาออกจากการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ 

7 59100825 สามัญ นางปณิตา  ทองจํานงค์ 58 ปี โรงเรียนสาย
อนุสรณ์ 

8-ม.ค.-62 ลาออกจากการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ 

8 59101018 สามัญ นางณิชกุล  อ่อนกรอง 64 ปี บํานาญ 
สพป.สป.เขต1 

8-ม.ค.-62 ลาออกจากการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ 

9 60101218 สามัญ นายอิศเรศ  สุทธิเสริม 38 ปี ประนอมหน้ี 8-ม.ค.-62 ถูกให้ออกจากสมาชิกสหกรณ์ 

10 60101300 สามัญ นางปานใจ  ภัทรสุวรรณกิจ 48 ปี โอนย้าย 8-ม.ค.-62 ลาออกจากการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ 

11 60101459 สามัญ นายอนุเทพ  ขุนจันทร์ 51 ปี ประนอมหน้ี 8-ม.ค.-62 ถูกให้ออกจากสมาชิกสหกรณ์ 

12 60101788 สามัญ นางสาวจิรัฎฐ์ธิดา                   
พรนิรัตน์กุล 

29 ปี โรงเรียนสุเหร่า
บ้านไร่ 

8-ม.ค.-62 ลาออกจากการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ 

13 59100184 สามัญ นางสิริพันธ์  กล่ําแสง 38 ปี โรงเรียนอนุบาล
วัดพิชัยสงคราม 

28-มี.ค.-62 ผิดนัดชําระหน้ีสหกรณ์รอโอน
หุ้นชําระหน้ี 

14 59100219 สามัญ น.ส.ระวิจันทร์  สุริยวงค์ 46 ปี อบต.ในคลอง
บางปลากด 

28-มี.ค.-62 ลาออกจากสหกรณ์ 4 ธ.ค.
2561 

15 59100334 สามัญ น.ส.ชนาภา  หมายถูก 34 ปี โรงเรียนสาขลา
สุทธีราอุปถัมภ์ 

28-มี.ค.-62 ผิดนัดชําระหน้ีสหกรณ์รอโอน
หุ้นชําระหน้ี 

16 59100449 สามัญ นายธนากร  ด้วงเต๊ะ 33 ปี โรงเรียนธนสิทธ์ิ
อนุสรณ์ 

28-มี.ค.-62 ลาออกจากสหกรณ์ 16 ม.ค.
2562 

17 59100453 สามัญ นายณัฐนันท์  เกตุโท 37 ปี นําส่งเงินด้วย
ตนเอง 

28-มี.ค.-62 ลาออกจากสหกรณ์ 3 ม.ค.
2562 

รายชือ่สมาชกิถูกใหอ้อกจากสมาคม 

 (พน้สมาชกิภาพ) ปี 2562 
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18 59100614 สามัญ นางอรทัย  ขันนา 43 ปี นําส่งเงินด้วย
ตนเอง 

28-มี.ค.-62 ถูกให้ออกจากสหกรณ์ (โอน
หุ้นตัดหน้ี) 

19 59101080 สามัญ นางวิภาดา  พวงเรืองศรี 45 ปี โรงเรียนอนุบาล
ชุมชนบางบ่อ 

28-มี.ค.-62 ลาออกจากสหกรณ์ 15 ก.พ.
2562 

20 60101299 สามัญ น.ส.จินตนา  แจ่มใส 33 ปี รอโอนย้าย 28-มี.ค.-62 ลาออกจากสหกรณ์ 4 ธ.ค.
2561 

21 60101394 สามัญ น.ส.สกุลยา  วันนา 38 ปี รอโอนย้าย 28-มี.ค.-62 ลาออกจากสหกรณ์ 4 ธ.ค.
2561 

22 60101622 สามัญ นายชิษณุชา  พิกุล 29 ปี โรงเรียนเทพ                 
ศิรินทร์ สป. 

28-มี.ค.-62 ลาออกจากสหกรณ์ 20 พ.ย.
2561 

23 60102057 สามัญ น.ส.ณัทยา  ภูขีด 27 ปี โรงเรียนนาคดี
อนุสรณ์ 

28-มี.ค.-62 ลาออกจากสหกรณ์ 4 ก.พ.
2562 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ ากัด 

วธีิการรับสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ 
 
 1. ผู้ที่ประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมด้วยตนเอง          
ณ ที่ตั้งสํานักงานของสมาคม ในวันเวลาเปิดทําการ 

2. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องเป็นสมาชิกสามญั หรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูมุทรปราการ จํากัด 

หรือบิดา มารดา หรือคู่สมรส หรอืบุตร หรือบุตรบุญธรรมทีถู่กต้องตามกฎหมาย หรือ เจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัติงาน
ของสมาคม หรือบิดา มารดา หรือคู่สมรส หรอืบุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ 

(2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
(3) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ 
(4) มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง  
(5) มีอายุไม่เกิน 60 ปี ตามปีปฏิทิน  หรือเหตุพเิศษ คณะกรรมการสามารถกําหนดอายุ

ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกได้เป็นกรณีพเิศษ 
(6) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคเรื้อรังจนรกัษาไม่หาย 
(7)  มีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม 

3. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องนําเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรอืสําเนาบัตรประจําตัวเจา้หน้าที่ของรัฐ 
(2) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(3) สําเนาทะเบียนสมรส  กรณีผูส้มัครเป็นคู่สมรสของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สมุทรปราการ จํากัด  
(4) สําเนาการรบัรองบุตรบญุธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
(5) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันช้ันหนึ่ง จากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาล 
(6) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป 

4. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก จะมสีมาชิกภาพสมบรูณ์ เริม่ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติรบัเข้าเป็น
สมาชิก และได้ชําระเงินค่าสมัคร  เงินค่าบํารุง และเงินสงเคราะหล์่วงหน้า รวม 750 บาท ให้แก่สมาคม
เรียบร้อยแล้ว 

(1) เงินค่าสมัคร  100 บาท  (จ่ายครัง้แรก ครั้งเดียว ณ วันสมัคร) 
(2) เงินค่าบํารุง  50 บาท  (จ่ายครั้งแรก ณ วันสมัคร และจ่ายครั้งต่อ ๆ ไป เป็นค่าบํารงุรายปี 

โดยหักจากเงินปันผล เฉลี่ยคืน ประจําปีของสหกรณ์ฯ) 
(3) เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า  600 บาท  (จ่ายครั้งแรก ครัง้เดยีว ณ วันสมัคร) 
(4) เงินสงเคราะหร์ายศพ ๆละ 100 บาท เมื่อมสีมาชิกเสียชีวิต โดยเรียกเกบ็พรอ้ม

ใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ฯ 
 



 

5. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องระบุช่ือผู้จัดการศพ และผู้ทีป่ระสงค์ให้ไดร้ับเงินสงเคราะหซ์ึ่งต้องเป็น
บุคคลในครอบครัวของตนตามข้อ 23  ไว้ให้ชัดแจ้งในใบสมคัร ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผูจ้ัดการศพ และผู้รับเงิน
สงเคราะห์ในภายหลงั สมาชิกต้องแจ้งให้สมาคมทราบเป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกําหนด 
  ข้อ 23  ในกรณีที่สมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ถึงแก่ความตาย  ให้สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหจ์่ายค่าจัดการศพ  หรือค่าจัดการศพฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่บุคคลที่สมาชิกได้ระบุไว้ใน
ใบสมัครใหเ้ป็นผู้รบัเงินสงเคราะห์ และหรอืเป็นผูจ้ัดการศพ  ซึ่งต้องเป็นบุคคลดงัต่อไปนี้  

(1)   สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา 
(2)   พี่น้องร่วมบิดา มารดา เดียวกัน 
(3)   พี่น้องร่วมบิดา หรือ มารดา เดียวกัน 
(4)   ปู่  ย่า  ตา  ยาย 
(5)   ลุง  ป้า  น้า  อา   
(6)   ผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือ ผู้อยู่ในอปุการะเลี้ยงด ู

  ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ระบุให้บุคคลใดเป็นผูจ้ัดการศพ หรือ มีผู้จัดการศพ แต่ไม่อาจจัดการ
ศพของสมาชิกได้ หรือไม่มบีุคคลทีส่มาชิกระบุไว้ในใบสมัคร ให้เป็นผู้จัดการศพ บุคคลตาม (1) – (6)  อาจยื่น
คําร้องต่อสมาคม เพือ่ขอเป็นผูจ้ัดการศพ และเมือ่สมาคมเหน็ว่าบุคคลนั้นสามารถจัดการศพได้จรงิ ให้สมาคม
จ่ายค่าจัดการศพแก่บุคคลดงักล่าว แต่ถ้าสมาคมเห็นว่า บุคคลนั้นไม่สามารถเป็นผูจ้ัดการศพได้ ใหส้มาคม
จัดการศพแกส่มาชิกให้เหมาะสมกบัฐานานุรปูและศาสนาของสมาชิกนั้นๆ 
  ถ้าหากมีเงินเหลอืจากการจัดการศพ ใหจ้่ายแก่บุคคลใน (1) – (6) ตามลําดับก่อนหลงั โดยผู้
อยู่ลําดับกอ่นย่อมตัดสิทธิผู้อยูล่ําดับหลัง แต่ถ้ามีผู้อยู่ในลําดับเดียวกันหลายคน ให้ได้รับเงินในสัดส่วนทีเ่ท่ากัน   

6. สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี ้
(1)  ตาย 
(2)  ลาออก เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกําหนด และให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติให้ออก 
(3)  ที่ประชุมใหญ่มมีติให้ออก 
(4)  ถูกคัดช่ือออกเนื่องจากขาดสง่เงินสงเคราะห์ โดยสมาคมแจ้งเป็นหนังสือให้ไปชําระเงิน

สงเคราะห์ตามข้อ 20 แล้วจํานวน 2 ครั้ง  แต่ละครั้งมีระยะเวลาห่างกัน 15 วัน  ซึ่งครั้งสุดท้ายได้ทําหนังสือ
ลงทะเบียนแบบตอบรบั หรือสมาคมติดต่อหาหลกัแหล่งที่อยู่ไม่ได้ และคณะกรรมการพจิารณาแล้วมีมติใหพ้้น
จากสมาชิกภาพ 

การสิ้นสุดสมาชิกภาพตามข้อนี้  สมาชิกไม่มสีิทธิเรียกเงินค่าสมัคร เงินค่าบํารงุ และเงิน
สงเคราะหท์ี่ได้ชําระตามข้อบังคับนี้คืนจากสมาคม  เว้นแต่เงินสงเคราะหล์่วงหน้าที่ยงัไม่ได้ตกอยู่ในความ
ผูกพันทีจ่ะต้องจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แกส่มาชิกที่ถึงแก่ความตาย 

 
7. สมาคมจะแจ้งเป็นหนังสือใหส้มาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อ 6 (3) (4) เพื่อทราบ นับตั้งแต่

วันที่ที่ประชุมมีมติภายใน 15 วัน  
  สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพตามข้อ 6 (4) มีสิทธิอทุธรณ์ต่อคณะกรรมการ ภายใน 30 วัน    
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยใหเ้สร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันย่ืนอุทธรณ์ คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการให้เป็นทีสุ่ด 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลขที ่23/17-20 ถนนสุขุมวิท ต้ำบลปำกน ้ำ อ้ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270 
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