
ที่ ส.ส.นม.30/17   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
      สหกรณออมทรัพยครู นม. จำกัด (ส.ส.นม.)
      669 หมู 5 ถ.ราชสีมา - ปกธงชัย ต.ปรุใหญ 
      อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 
     6 มกราคม 2566

เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจำป 2565 และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสมาคม ชุดที่ 12

เรียน  สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด (ส.ส.นม.)

สิ่งที่สงมาดวย 1.  ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำป 2565  จำนวน   1  ชุด
  2.  ขอบังคับสมาคม (ส.ส.นม.) หมวด 10 คณะกรรมการ  จำนวน  1  ชุด
  3.  ระเบียบสมาคม วาดวยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2564 จำนวน  1  ชุด
  4.  ระเบียบสมาคม วาดวยผูตรวจบัญชี พ.ศ. 2560  จำนวน  1  ชุด  

  ดวย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด (ส.ส.นม.)ไดกำหนด
ใหมีการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด ตำบลปรุใหญ 
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในวันอาทิตยที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566 โดยกำหนดลงทะเบียนเขาประชุม 
ตั้งแตเวลา 08.00 น. เปนตนไป เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสมาคม งบดุล บัญชีรายได - รายจาย ในรอบปที่ผานมา 
พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายได - รายจาย ประจำป 2566 พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ และพิจารณาเลือกตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 12 ตามรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวของตามควรสงมา
พรอมหนังสือนี้

  ในการนี้ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด (ส.ส.นม.)
ใครขอเชญิทานเขาประชมุ ตามสถานที ่วัน เวลาดงักลาว พรอมท้ังนำบตัรประจำตัวประชาชน หรือบตัรประจำตัวขาราชการ
หรือบัตรประจำตัวท่ีมีรูปถายซึ่งทางราชการออกใหไปแสดงตอพนักงานสมาคม เพื่อลงทะเบียนเขาประชุม ในกรณี
ที่มีการมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทนตองบันทึกขอความเปนลายลักษณอักษรระบุหมายเลขสมาชิกตนสังกัด 
พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผูมอบ ผูรับมอบ และมีพยานรับรองประกอบการพิจารณาดวย ทั้งนี้ การประชุม
ครั้งนี้ไมมีคาเบี้ยเลี้ยง และคาพาหนะแตอยางใด

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 ขอแสดงความนับถือ

 (นายประมวล ทั่งกลาง)
 นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
 สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด
ฝายธุรการ
โทร. 081 – 7302978, 065 – 1215224, 065 - 1215124
www.sosonomo.com E-mail sosonomo@hotmail.co.th

 ขอแสดงความนับถือ

 (นายประมวล ทั่งกลาง)

1 1 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด



ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 2565

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด (ส.ส.นม.)

 วันอาทิตยที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด

ตําบลปรุใหญ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
--------------------------------

ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

 1.1 แนะนําคณะกรรมการดําเนินการสมาคม ชุดที่ 11

 1.2 แนะนําคณะที่ปรึกษาสมาคม

 1.3 แนะนําคณะผูตรวจบัญชีสมาคม

 1.4 แนะนํานายทะเบียนกลาง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

 1.5 แนะนํานายทะเบียนฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่เทศบาลตําบลปรุใหญ

 1.6 แจงจํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565  

ระเบียบวาระการประชุมที่ 2  รับรองรายงานการประชุมใหญครั้งที่แลว

  - รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 เมื่อวันอาทิตยที่ 

   27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว

    -ไมมี-

ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 รายงานประจําป แสดงผลการดําเนินกิจการของสมาคมที่ผานมาในรอบป

 4.1  รายงานแสดงผลการดําเนินกิจการของสมาคมประจําป พ.ศ. 2565

  4.1.1  การดําเนินงานดานงานทะเบียน

  4.1.2  การดําเนินการจายเงินสงเคราะห พ.ศ. 2565

 4.2  รายงานการจายเงินสงเคราะห

  4.2.1  รายชื่อสมาชิกถึงแกกรรม ป พ.ศ. 2564

    สมาคมจายเงินสงเคราะห ป พ.ศ. 2565

  4.2.2  รายชื่อสมาชิกถึงแกกรรม ป พ.ศ. 2565

    สมาคมจายเงินสงเคราะห ป พ.ศ. 2565

  4.2.3  รายชื่อสมาชิกถึงแกกรรม ป พ.ศ. 2565

    สมาคมจายเงินสงเคราะห ป พ.ศ. 2566

2 2 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด



ระเบียบวาระการประชุมที่ 5 รายงานจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นและลดลง

ระเบียบวาระการประชุมที่ 6 รายงานฐานะการเงินของสมาคมเพื่อพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได - รายจาย

 และบัญชีงบดุล ประจำป 2565

 6.1  รายงานฐานะการเงินของสมาคมประจำป 2565 และ

   พิจารณาบัญชีรายได - รายจาย ประจำป 2565

 6.2  พิจารณางบประมาณรายได - รายจาย ประจำป 2566

  6.2.1  พิจารณางบประมาณรายได ประจำป 2566

  6.2.2  พิจารณางบประมาณรายจายประจำป 2566

  6.2.3  พิจารณาคาดำเนินคดี

  6.2.4  พิจารณาโครงการคาใชจายในการจัดซื้อที่ดิน เชาและหรือ

    สิ่งกอสรางสำนักงานสมาคม

  6.2.5  พิจารณาเงินกองทุนบำเหน็จพนักงานสมาคม

  6.2.6  พิจารณาโครงการคาใชจายภาษีเงินไดมูลนิธิหรือสมาคม ภ.ง.ด.55

    (ตามประมวลมาตรา 68 และ 69 แหงประมวลรัษฎากร) ป 2565

    และภาษีโรงเรือนตามมาตรา 8

  6.2.7  พิจารณาโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรสราง QR Code

    สำหรับจายเงินสงเคราะห

ระเบียบวาระการประชุมที่ 7 พิจารณารางแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสมาคม 

  -  พิจารณารางแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสมาคม ขอ 16 วรรคสอง, ขอ 19 (5), 

   ขอ 23 (5), ขอ 25 (1) และขอ 30

ระเบียบวาระการประชุมที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริหารงานชุดใหม

 8.1  พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสมาคม ชุดที่ 12 (จำนวน 15 คน)

 8.2  พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจบัญชี

ระเบียบวาระการประชุมที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถามี)

3 3 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด



สารบัญ

ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 6

 1.1 แนะนำคณะกรรมการดำเนินการสมาคม ชุดที่ 11 6

 1.2 แนะนำคณะที่ปรึกษาสมาคม 6

 1.3 แนะนำคณะผูตรวจบัญชีสมาคม 7

 1.4 แนะนำนายทะเบียนกลาง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 7

 1.5 แนะนำนายทะเบียนฌาปนกิจสงเคราะหประจำทองที่เทศบาลตำบลปรุใหญ 7

 1.6 แจงจำนวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565  7 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 2  รับรองรายงานการประชุมใหญครั้งที่แลว 8

  - รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2564 เมื่อวันอาทิตยที่  8

   27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว 34

   -ไมมี-

ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 รายงานประจำป แสดงผลการดำเนินกิจการของสมาคมที่ผานมาในรอบป 35

 4.1  รายงานแสดงผลการดำเนินกิจการของสมาคมประจำป พ.ศ. 2565 35

  4.1.1  การดำเนินงานดานงานทะเบียน 35

  4.1.2  การดำเนินการจายเงินสงเคราะห พ.ศ. 2565 36

 4.2  รายงานการจายเงินสงเคราะห 37

  4.2.1  รายชื่อสมาชิกถึงแกกรรม ป พ.ศ. 2564 37

     สมาคมจายเงินสงเคราะห ป พ.ศ.2565

  4.2.2  รายชื่อสมาชิกถึงแกกรรม ป พ.ศ. 2565 39

     สมาคมจายเงินสงเคราะห ป พ.ศ. 2565

  4.2.3  รายชื่อสมาชิกถึงแกกรรม ป พ.ศ. 2565 50

     สมาคมจายเงินสงเคราะห ป พ.ศ. 2566

ระเบียบวาระการประชุมที่ 5 รายงานจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นและลดลง 52

ระเบียบวาระการประชุมที่ 6 รายงานฐานะการเงินของสมาคมเพื่อพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได - รายจาย 53

 และบัญชีงบดุล ประจำป 2565

 6.1  รายงานฐานะการเงินของสมาคมประจำป 2565 และ 53

   พิจารณาบัญชีรายได - รายจาย ประจำป 2565

 6.2  พิจารณางบประมาณรายได - รายจาย ประจำป 2566 56

  6.2.1  พิจารณางบประมาณรายได ประจำป 2566 56

  6.2.2  พิจารณางบประมาณรายจายประจำป 2566 57

  6.2.3  พิจารณาคาดำเนินคดี 60

  6.2.4  พิจารณาโครงการคาใชจายในการจัดซื้อที่ดิน เชาและหรือ 60

     สิ่งกอสรางสำนักงานสมาคม

หนา

4 4 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด



  6.2.5  พิจารณาเงินกองทุนบำเหน็จพนักงานสมาคม 60

  6.2.6  พิจารณาโครงการคาใชจายภาษีเงินไดมูลนิธิหรือสมาคม ภ.ง.ด.55 61

     (ตามประมวลมาตรา 68 และ 69 แหงประมวลรัษฎากร) ป 2565

     และภาษีโรงเรือนตามมาตรา 8

  6.2.7  พิจารณาโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรสราง QR Code 61

     สำหรับจายเงินสงเคราะห

ระเบียบวาระการประชุมที่ 7 พิจารณารางแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสมาคม  62

  -  พิจารณารางแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสมาคม ขอ 16 วรรคสอง, ขอ 19 (5), 

   ขอ 23 (5), ขอ 25 (1) และขอ 30

ระเบียบวาระการประชุมที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริหารงานชุดใหม 65

 8.1  พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสมาคม ชุดที่ 12 (จำนวน 15 คน) 65

 8.2  พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจบัญชี 66

ระเบียบวาระการประชุมที่ 9  เรื่องอื่นๆ (ถามี) 67

ภาคผนวก     68

 1. ระเบียบสมาคม วาดวยการประชุมใหญ พ.ศ. 2564 69

 2. ระเบียบสมาคม วาดวยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2564 73

 3. ระเบียบสมาคม วาดวยผูตรวจบัญชี พ.ศ. 2560 78

สารบัญ (ตอ)
หนา

5 5 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด



1.1 แนะนำคณะกรรมการดำเนินการสมาคม ชุดที่ 11 
 1. นายประมวล ทั่งกลาง นายกสมาคม
 2. นายประสาทศิลป ฉิมนอก อุปนายกสมาคม 
 3. นายสมศักดิ์ ชางไม กรรมการและเหรัญญิก
 4. นายสิทธินันท ภูลายศรี กรรมการและนายทะเบียน
 5. นายสมัคร ฉัตรรัตนวารี กรรมการ
 6. นายเสนีย สมรูป กรรมการ
 7. นายถวิล เดือนกระจาง กรรมการ
 8. นายชำนาญ นาคศิริ กรรมการ
 9. นายนิพนธ นิลขันธ กรรมการ
 10. นายองอาจ เลิศประไพสกุล กรรมการ
 11. นายอุดม สุภารี กรรมการ
 12. นายสิทธิชัย เผยฤทัย กรรมการ
 13. นายวุฒิชัย ชินรัตน กรรมการ
 14. นายพรไชย วัชรวิศิษฏ กรรมการและเลขานุการ

1.2 แนะนำคณะที่ปรึกษาสมาคม
 1. นายทอง วิริยะจารุ ประธานที่ปรึกษาสมาคม
 2. นายสมศักดิ์ จักสาร รองประธานที่ปรึกษาสมาคม คนที่ 1
 3. นายวุฒิพล ฉนำกลาง รองประธานที่ปรึกษาสมาคม คนที่ 2
 4. นายชูเกียรติ ฉายพิมาย ที่ปรึกษาสมาคม
 5. นายสุวัจน บุญญานุสนธิ์ ที่ปรึกษาสมาคม
 6. นายนิตพิมล หาญชนะ ที่ปรึกษาสมาคม
 7. นายประยุทธ ชาวดง ที่ปรึกษาสมาคม
 8. นายวีระ โรจนหิรัญ ที่ปรึกษาสมาคม
 9. นายประคอง ยศคำลือ ที่ปรึกษาสมาคม
 10. นายเกษม มารครบุรี ที่ปรึกษาสมาคม
 11. นายบุญธรรม เดชบุญ ที่ปรึกษาสมาคม
 12. นายมานะ ครุธาโรจน ที่ปรึกษาสมาคม
 13. นายชำนาญ กุลงูเหลือม ที่ปรึกษาสมาคม
 14. นายมานพ จังหวัดกลาง ที่ปรึกษาสมาคม
 15. นายวราวุฒิ แทนแกว ที่ปรึกษาสมาคมและเลขานุการ
 16. นายสุรพล นาชัย ที่ปรึกษากฎหมาย

ระเบียบวาระการประชุมที่ 

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 1
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1.3 แนะนำคณะผูตรวจบัญชีสมาคม

 1. นายเดชา รวมใหม ประธานผูตรวจบัญชี

 2. นายเดชชาย ฟอพิมาย ผูตรวจบัญชี

 3. นายปรีชา อุตสาหพงษ ผูตรวจบัญชีและเลขานุการ   

1.4 แนะนำนายทะเบียนกลาง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......……….

1.5 แนะนำนายทะเบียนฌาปนกิจสงเคราะหประจำทองที่เทศบาลตำบลปรุใหญ

………………………………………………………………………………………………………………………….………………………......…………………

………………………………………………………………………………………………………………………….………………………......…………………

1.6 แจงจำนวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 23,812 คน 

     และสมาชิกถึงแกกรรมทั้งป มีจำนวนทั้งสิ้น 315 คน

ท่ีประชมุ .................................................................................................................................................................................

7 7 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด



ระเบียบวาระการประชุมที่ 

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 2
รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2564 เมื่อวันอาทิตยที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ.2565

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด

เมื่อวันอาทิตยที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการมาประชุม 14 คน
 1.  นายประมวล ทั่งกลาง นายกสมาคม

 2.  นายประสาทศิลป ฉิมนอก อุปนายกสมาคม คนที่ 1

 3. นายสมศักดิ์ ชางไม กรรมการและเหรัญญิก

 4. นายสิทธินันท ภูลายศรี กรรมการและนายทะเบียน

 5. นายสมัคร ฉัตรรัตนวารี กรรมการ

 6.  นายเสนีย สมรูป กรรมการ

 7. นายถวิล เดือนกระจาง กรรมการ

 8. นายชำนาญ นาคศิริ กรรมการ

 9. นายนิพนธ นิลขันธ กรรมการ

 10. นายองอาจ เลิศประไพสกุล กรรมการ

 11. นายอุดม สุภารี กรรมการ

 12. นายสิทธิชัย เผยฤทัย กรรมการ

 13. นายวุฒิชัย ชินรัตน กรรมการ

 14. นายพรไชย วัชรวิศิษฏ กรรมการและเลขานุการ

กรรมการไมมาประชุม 1 คน 
  นายมานิตย  โชติทวีศักดิ์  อุปนายกสมาคม คนที่ 2

 สมาชิกเขาประชุมจำนวน 174 คน จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด 23,636 คน

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
 นายประมวล ทัง่กลาง นายกสมาคม เปนประธานในทีป่ระชมุ กลาวเปดการประชมุ และดำเนนิการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน - ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่มารวมประชุมใหญสามัญประจำป 2564 ซึ่งเปนขอปฏิบัติตาม

  พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห มาตรา 22 คณะกรรมการเรียกประชุมใหญสามัญ

  ประจำปปละหนึง่ครัง้ภายในหนึง่รอยยีสิ่บวนันบัแตวนัส้ินปปฏทิิน ในคร้ังสมาคมไดสงหนงัสอืเชญิ

  ประชุมไปยังสมาชิกทุกคนจำนวน 23,636 ฉบับ ใชเงินในการสงหนังสือทางไปรษณีย

  เปนจำนวนเงินกวา 7 หมื่นบาท เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความราบรื่น ขออนุญาตสมาชิก

  ที่อยูในหองประชุมแหงนี้วาการดำเนินการประชุมจะเปนไปตามระเบียบวาระการประชุม

  หากสมาชิกมีขอสงสัยขอใหสมาชิกไดสอบถามในวาระอื่นๆ เพื่อความเรียบรอย 

 - ขอมอบใหนายพรไชย วชัรวศิษิฏ เปนเลขานกุารเปนผูจดรายงานการประชมุในครัง้นี ้และแนะนำ

  ผูเขารวมประชุมตอไป

เลขานุการ - 1.1 แนะนำ คณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครู

  นครราชสีมา จำกัด ชุดที่ 11

   1.  นายประมวล ทั่งกลาง นายกสมาคม

   2.  นายประสาทศิลป ฉิมนอก อุปนายกสมาคม คนที่ 1

   3. นายมานิตย โชติทวีศักดิ์ อุปนายกสมาคม คนที่ 2

   4. นายสมศักดิ์ ชางไม กรรมการและเหรัญญิก

   5. นายสิทธินันท ภูลายศรี กรรมการและนายทะเบียน

   6. นายสมัคร ฉัตรรัตนวารี กรรมการ

   7.  นายเสนีย สมรูป กรรมการ

   8. นายถวิล เดือนกระจาง กรรมการ

   9.  นายชำนาญ นาคศิริ กรรมการ

   10. นายนิพนธ นิลขันธ กรรมการ

   11. นายองอาจ เลิศประไพสกุล กรรมการ

   12. นายอุดม สุภารี กรรมการ

   13. นายสิทธิชัย เผยฤทัย กรรมการ

   14. นายวุฒิชัย ชินรัตน กรรมการ

   15. นายพรไชย วัชรวิศิษฏ กรรมการและเลขานุการ

  1.2  ที่ปรึกษาสมาคม

   1.  นายทอง วิริยะจารุ ประธานที่ปรึกษาสมาคม

   2.  นายสมศักดิ์ จักสาร รองประธานที่ปรึกษาสมาคม คนที่ 1

   3.  นายวุฒิพล ฉนำกลาง รองประธานที่ปรึกษาสมาคม คนที่ 2

   4.  นายสุวัจน บุญญานุสนธิ์ ที่ปรึกษาสมาคม

   5.  นายชูเกียรติ ฉายพิมาย ที่ปรึกษาสมาคม

   6.  นายมานพ จังหวัดกลาง ที่ปรึกษาสมาคม

   7.  นายวีระ โรจนหิรัญ ที่ปรึกษาสมาคม

   8.  นายประคอง ยศคำลือ ที่ปรึกษาสมาคม
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   9.  นายเกษม มารครบุรี ที่ปรึกษาสมาคม

   10.  นายบุญธรรม เดชบุญ ที่ปรึกษาสมาคม

   11.  นายมานะ ครุธาโรจน ที่ปรึกษาสมาคม

   12.  นายชำนาญ กุลงูเหลือม ที่ปรึกษาสมาคม

   13.  นายประยุทธ ชาวดง ที่ปรึกษาสมาคม

   14. นายนิตพิมล หาญชนะ ที่ปรึกษาสมาคม

   15. นายวราวุฒิ แทนแกว ที่ปรึกษาสมาคมและเลขานุการ

   16. นายสุรพล นาชัย ที่ปรึกษากฎหมาย

  1.3  ผูตรวจบัญชีสมาคม

   1.  นายเดชา รวมใหม ประธานผูตรวจบัญชี

   2.  นายเดชชาย ฟอพิมาย ผูตรวจบัญชี

   3.  นายปรีชา อุตสาหพงษ เลขานุการและผูตรวจบัญชี 

  1.4  นายทะเบียนกลาง 

    (กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย)

    นายอิทธิชัย  รักษานุวงศ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

  1.5  นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจำทองที่เทศบาลตำบลปรุใหญ

   1.  นายจามร คงกระพันธ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปรุใหญ

   2.  นางโชติมา พันธุโยธี หัวหนาฝายอำนวยการ

   3.  นางอนัญญา สีคัญทร นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

  1.6  แจงจำนวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีจำนวน 23,661 คน

   และสมาชิกถึงแกกรรม มีจำนวนทั้งสิ้น 251 คน

ระเบียบวาระการประชุมที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญครั้งที่แลว
เลขานุการ - สรุปผลการประชุมใหญสามัญประจำป 2563 เมื่อวันอาทิตยที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564

  1.  ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 กรรมการมาประชุมจำนวน 15 คน

  2.  ระเบียบวาระการประชุมที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญครั้งที่แลว

  มตท่ีิประชุมมมีตริบัรองรายงานการประชมุใหญสามญัประจำป 2561 เมือ่วนัอาทติยที ่17 มนีาคม 

  พ.ศ. 2562 และรบัรองรายงานการประชมุใหญสามญัประจำป 2562 เมือ่วนัอาทติยที ่11 ตลุาคม 

  พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด อำเภอเมืองนครราชสีมา 

  จังหวัดนครราชสีมา (เสียงสวนใหญรับรอง และไมรับรอง 4 เสียง)

  3.  ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว

     -ไมมี-

  4.  ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 รายงานประจำป แสดงผลการดำเนินกิจการของสมาคม

   ที่ผานมาในรอบป

  ที่ประชุมรับทราบรายงานแสดงผลการดำเนินกิจการของสมาคมประจำป พ.ศ. 2563

  ที่ประชุมรับทราบสมาชิกถึงแกกรรมป 2563 และสมาคมจายเงินสงเคราะหในป 2564
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  5.  ระเบียบวาระการประชุมที่ 5 รายงานจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นและลดลง

  ที่ประชุมรับทราบรายงานจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นและลดลง

  6.  ระเบียบวาระการประชุมที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

   -  มติที่ประชุมมีมติรับรองงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และรับรองบัญชี

    รายได - รายจาย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (147 เสียงตอ 0 เสียง)

   -  มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบงบประมาณการรายได ประจำป 2564 จำนวนเงิน 

    6,227,500 บาท (หกลานสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน) มีมติอนุมัติ

    งบประมาณรายจายประจำป 2564 หมวดเงินเดือน หมวดคาตอบแทน และคาใชสอย 

    และหมวดคาวัสดุครุภัณฑ เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,218,200.00 บาท (หกลานสองแสน

    หนึ่งหมื่นแปดพันสองรอยบาทถวน) และอนุมัติคาใชจายในหมวดเดียวกันถัวจายกันได 

    ( 151 เสียงตอ 0 เสียง)

   -  มตทิีป่ระชมุมมีติอนมุตังิบประมาณคาดำเนนิคดี ประจำป 2564 จำนวนเงิน 200,000.00 บาท 

    (สองแสนบาทถวน) (154 เสียงตอ 0 เสียง)

   -  มติที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณโครงการคาใชจายในการจัดซื้อที่ดิน, เชา และหรือ

    สิง่กอสรางสำนกังานสมาคม ประจำป 2564 จำนวนเงนิ 50,000.00 บาท (หาหมืน่บาทถวน) 

    (154 เสียงตอ 0 เสียง)

   -  มติที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณเงินกองทุนบำเหน็จพนักงานสมาคม ประจำป 2564

    จำนวนเงิน 672,400.00 (หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่รอยบาทถวน (158 เสียงตอ 0 เสียง)

   -  มติที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณโครงการคาใชจายภาษีเงินไดมูลนิธิหรือสมาคม 

    ภ.ง.ด.55 (ตามประมวลมาตรา 68 และ69 แหงประมวลรัษฎากร) ป 2563 และภาษี

    โรงเรือนตามมาตรา 8 จำนวนเงิน 112,600.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพัน

    หกรอยบาทถวน) (158 เสียง ตอ 0 เสียง)

   -  มตทิีป่ระชมุมมีตอินมุตังิบประมาณโครงการสรางชัน้เกบ็เอกสาร จำนวนเงนิ 500,000.00 บาท 

    (หาแสนบาทถวน) (157 เสียง ตอ 0 เสียง)

  7.  ระเบียบวาระการประชุมท่ี 7 พิจารณารางแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ และพิจารณารางแกไข

   ระเบียบของสมาคม 

   -  มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบยกเลิกขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ

    ออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด ฉบับเดิม อนุมัติแกไขเพิ่มเติมขอบังคับฉบับใหม 

    พ.ศ. 2564 ตามเสนอ และใหนำเสนอนายทะเบียนทองที่เพื่ออนุญาตถือใชตอไป 

    (154 เสียงตอ 0 เสียง)

   -  มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

    สมาชกิสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด ทัง้นีต้ั้งแตวนัที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

    เปนตนไป และใหนำเสนอนายทะเบยีนทองทีเ่พือ่อนญุาตถอืใชตอไป (144 เสยีงตอ 0 เสยีง)

  8.  ระเบียบวาระการประชุมที่ 8 เรื่องอื่นๆ 

   -  มติท่ีประชมุมมีติรบัรองรองรายงานการประชุมใหญสามญัประจำป 2563 วนัอาทติยที ่4 

    เมษายน พ.ศ. 2564 (เสียงสวนใหญรับรอง / ไมรับรอง 0 เสียง)

 - นำเสนอรบัรองรายงานการประชมุใหญสามญัประจำป 2563 เมือ่วนัอาทิตยท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2564
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มติที่ประชุม - มมีตรัิบรองรายงานการประชมุใหญสามญัประจำป 2563 เมือ่วนัอาทติยที ่4 เมษายน พ.ศ. 2564 

  ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

  นครราชสีมา (เสียงสวนใหญรับรอง/ ไมรับรอง 0 เสียง)

ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
    -ไมมี-

ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 รายงานประจำป แสดงผลการดำเนินกิจการของสมาคมที่ผานมาในรอบป
ประธาน - 4.1  รายงานแสดงผลการดำเนินกิจการของสมาคมประจำป พ.ศ. 2564

  4.1.1 การดำเนินการดานงานทะเบียน

   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด (ส.ส.นม.) 

  ไดรับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะหถูกตองตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 

  13 ตุลาคม พ.ศ. 2537 จนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2564) เปนเวลา 27 ป การดำเนินกิจการไดมี

  การปรับปรุง แกไข และพัฒนางาน ดานขอมูล การใหบริการ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ 

  และระเบียบท่ีเกีย่วของมาโดยตอเนือ่ง ในปจจบุนัมสีมาชกิทัง้สิน้ 23,661 คน  (ณ วันที ่31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564)

ตารางแสดงจำนวนสมาชิกในแตละป

พ.ศ. 2560 22,271 925 4.15

พ.ศ. 2561 23,208 937 4.04

พ.ศ. 2562 23,524 316 1.34

พ.ศ. 2563 23,651 127 0.54

พ.ศ. 2564 23,661 10 0.04

  4.1.2 การดำเนินการจายเงินสงเคราะห พ.ศ. 2564   

    สมาชิกถึงแกกรรมดวยสาเหตุตางๆ สมาคมไดจายเงินสงเคราะหใหแกทายาทสมาชิกที่ถึงแกกรรม

ในป พ.ศ. 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 251 คน เปนจำนวนเงิน 116,166,779.00 บาท (หนึ่งรอยสิบหกลานหนึ่งแสนหกหมื่น

หกพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบเกาบาทถวน) 
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 ป พ.ศ. จำนวนสมาชิก (คน) เพิ่มขึ้น จากปกอน คิดเปนรอยละ



ตารางแสดงการจายเงินสงเคราะหในแตละป (ตามที่จายจริง)

ป พ.ศ. จำนวน

ผูเสียชีวิต

(ราย)

เงินสงเคราะหที่จายใหสมาชิก

 พ.ศ. 2560 184 75,611,492.00  (เจ็ดสิบหาลานหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่รอยเกาสิบสองบาทถวน)

 พ.ศ. 2561 245 108,968,476.00  (หนึ่งรอยแปดลานเกาแสนหกหมื่นแปดพันสี่รอยเจ็ดสิบหกบาทถวน)

 พ.ศ. 2562 223 101,282,740.00  (หนึ่งรอยเอ็ดลานสองแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดรอยสี่สิบบาทถวน)

 พ.ศ. 2563 243 113,155,260.00 (หนึ่งรอยสิบสามลานหนึ่งแสนหาหมื่นหาพันสองรอยหกสิบบาทถวน)

 พ.ศ. 2564 251 116,166,779.00 (หนึ่งรอยสิบหกลานหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบเกาบาทถวน)

ที่ประชุม - รับทราบรายงานแสดงผลการดำเนินกิจการของสมาคมประจำป พ.ศ. 2564 ดานงานทะเบียน

  4.2 รายงานการจายเงินสงเคราะห

   4.2.1 รายชื่อสมาชิกถึงแกกรรมป 2563 สมาคมจายเงินสงเคราะหในป 2564 จำนวน 

  28 ราย เปนจำนวนเงิน 10,662,899 บาท (สิบลานหกแสนหกหมื่นสองพันแปดรอยเกาสิบเกา

  บาทถวน) สมาชิกถึงแกกรรมป 2563 และยื่นหลักฐานขอรับเงินสงเคราะหงวดแรกในป 2563 

  จำนวน 24 ราย เปนจำนวนเงิน 1,680,000 บาท (หนึ่งลานหกแสนแปดหมื่นบาทถวน) 

  รวมทั้งสิ้นเปนจำนวนเงิน 12,342,899 บาท (สิบสองลานสามแสนสี่หมื่นสองพันแปดรอย

  เกาสิบเกาบาทถวน) ดังรายชื่อตอไปนี้

   1.  นายดุสิต โกนสันเทียะ 2.  นายสุรวุฒิ ดันนอก

   3.  นางบุญเยี่ยม เอื้องคำประเสริฐ (ส) 4.  นายทรงพล บุญเลิศกนกพล (ส)

   5.  นายเดชา ชูทิพย 6.  นายติณณทิวัตถ ราชตราชู (ส)

   7.  นายกิตติ สิทธิโชคธรรม 8.  นายดวง พาขุนทด

   9.  นายวิสัยทัศน วิเศษชุมพล 10. นางภัทรพร แพนเกาะ

   11. นางโกสุมภ พึ่งบัว (ส) 12. นางประชุมศิลป สัตยารักษ (ส)

   13. นางสายลม แคนติ 14. นายสมบูรณ ทองพราว

   15. นายพนม ชวงสำโรง 16. นายสำเนา ภูเพชร

   17. นางพรธนา ถนัดเลื่อย (ส) 18. นายพินิจ สุภาพงษ (ส)

   19. นายเชียร จุลจอหอ 20. นายกำจัด สุขถาวร

   21. นายวัชระ ยาวะประภาษ 22. นายสมเดช เกตุนอก

   23. นางหยาดฟา พรพล 24. นายชวย เรศสันเทียะ (ส)

   25. นางสายหยุด จอมเกาะ (ส) 26. นางเกียง ชิณโคตร (ส)

   27. นางแตง ถนัดคา (ส) 28. นายสิทธิชัย โพธิ์ชัย

   4.2.2 รายชือ่สมาชกิถงึแกกรรมป 2564 สมาคมจายเงนิสงเคราะหในป 2564 จำนวน 225 คน 

  เปนจำนวนเงนิ 103,473,880 (หนึง่รอยสามลานสีแ่สนเจด็หมืน่สามพันแปดรอยแปดสบิบาทถวน) 

  ดังรายชื่อตอไปนี้
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   1.  นายสิระ จันทรเมธากุล 2.  นางสุวรรณ เบียดนอก

   3.  นางทุเรียน จับใจเหมาะ (ส) 4.  นางทองดี ปรอกระโทก (ส)

   5. นายเจิม หินแดง 6.  นายชั้น อยูสุข

   7.  นางวิไลวรรณ จักรบุตร 8.  นายหมั่น บีพิมาย

   9.  นางสุภาพร มุงรมกลาง 10. นางมณี ญาณะนันทร

   11. นางสุพิมพ ไตรสารศรี 12. นางสาวฤชุวี วงษวิทย (ส)

   13. นายชาติชาย กลิ่นจันทร 14. นางนวลจันทร เขื่อนมั่น (ส)

   15. นายทวี ชีโพธิ์ (ส) 16. นางแกว จอหาญกลาง (ส)

   17. นายสกล ชาญเวช 18. นางสุนทรา ฐาปนะกุล

   19. นางณัฐติยา ลัดดาสวัสดิ์ 20. นางอัจฉรา แกวพวงงาม

   21. นางเดือน จอดนอก (ส) 22. พ.อ.ปณณวิชย พัชระเมธานนท (ส)

   23. นางบุญมี เพือกขุนทด (ส) 24. พล.ต.อัครเดช บุญเทียม (ส)

   25. นายเฉียบ ลากระโทก 26. นายอุทัย ยนตสันเทียะ

   27. นายจรวยศักดิ์ อึ่งสูงเนิน 28. นายยุทธ คำวงษ

   29. นางนกแกว แยมวิจิตรจรรยา (ส) 30. นายบรรจง พูนผล

   31. นางลิตา การภักดี 32. นายสิทธิ์ วรรณบวร

   33. นางบุญยิ่ง พูลสวัสดิ์ 34. นายอนันต ปจจัย

   35. นางมะลิซอน  เพียรกลาง 36. นางลอม ไทยเดิม (ส)

   37. พ.อ.รส อินทรจันทึก (ส) 38. นางนิกร สีสุดาทา

   39. ส.ท.สมพงษ ประดับวงษ (ส) 40. นายดำรง วาดไธสง

   41. นายชอุม รอดเพชร 42. นางฉลวย ดอกบุญนาค

   43. นายปราโมทย ปุกสันเทียะ 44. นายสวัสดิ์ สงนอก 

   45. นายสด ชลอกลาง 46. นายเทอดทูล ขำวิลัย

   47. นายสนั่น วงศอินตา (ส) 48. นางจวน สมัครคา (ส)

   49. นายสมนึก ปนโพธิ์ 50. นายวัฒนา วณิกเกรียติ (ส)

   51. นางฉออน เชิญอักษร 52. นางมะลิ ฝายตระกูล (ส)

   53. นายสุวิทย ครึกกระโทก 54. นางพรทิพย มวลมนตรี

   55. นางปนมุก สมนอย 56. นายประมวล นนทนิพัทธกุล

   57. นายชัชวาลย วีระแพทย 58. นางวราภรณ อาจารยานนท

   59. นางจุไร คุณาธร 60. นายประเชษฐ ศิริพงษพิมสาร

   61. นางอุทัยวรรณ ปญญาประดิษฐ 62. นางเฉลย ไกรดงพลอง (ส)

   63. นายไกรวัฒน กิตตินาถไกรวัฒน 64. นางสุรณี รัตนจิต

   65. นายเกียรติกังวาล สัจจาวัฒนา 66. พ.ต.ท.สติ พาแกว (ส)

   67. นายเฉลิมชัย ขอมีกลาง 68. นางสมควร ชินโพคัง (ส)

   69. นางสำรวม คงสันเทียะ 70. นายสมหมาย โพธิ์ศรีอาจ

   71. นายชลอ ชวยงาน 72. นายขจรศักดิ์ มุงรมกลาง (ส)

   73. นายเกิด สิงหโตแกว 74. นายฉัตร ภิมุขมาตยา
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   75. นายนอย เทียนชัย 76. นายซวน พรหมเกษ

   77. นายจันทร ตองกระโทก 78. นายเอกพล กลิ่นบัวแกว (ส)

   79. นายสุรินทร วาจาสิทธิ์ 80. นางพรอม ยนตสันเทียะ (ส)

   81. นางทองมี รักดานกลาง (ส) 82. นางสายหยุด ภัทรธีรธรรม (ส)

   83. นายสงา วงศฉลาด 84. นางเลื่อน ดำรงกิจ (ส)

   85. นายจรูญ อุทัยอัน 86. นางสมบุญ ปนแกว

   87. นางอรุณี อิ่มเกษม 88. นายหวัง จอมเกาะ

   89. นายเกษม อุทัยกลาง (ส) 90. นายสมญาการณ เอื้อมเก็บ

   91. นางลัดดา ฉ่ำธงชัย 92. นางจิตรจา คงสมบุตร 

   93. นางวาสนา สืบคา 94. นางสมหวัง ขำโพธิ์ (ส)

   95. นายสวัสดิ์ รุงพิมาย 96. นายอราม มณีโชติ

   97. นายประพันธ  แหวนพิมาย 98. นายคูณ หงษทอง

   99. นางอัมพร แสงอรุณ 100. นายชอ วิไลลักษณ

   101. นายพรม พัดกระจาง (ส) 102. นายเล็ก ริมไธสง

   103. นางพุทธชาติ  เจริญทรัพย 104. นางนงลักษณ ชลอกลาง (ส)

   105. นายเอกสิทธิ์ สุปญญเดชา 106. นางตลับ ประพันธอนุรักษ (ส)

   107. นายจรูญ ศรีมะเริง 108. นายวุฒิชัย เครือแสน

   109. จ.ต.ชื่น พลฉิม 110. นางสาวฉวีวรรณ เข็มทอง

   111. นายศริมงคล อัตตฤทธิ์ 112. นายสุเทพ สุนทรฐิติกุล (ส)

   113. นางอำนวย วงษศักดา (ส) 114. นายทูล สวาสนา

   115. นายโอฬาร ยะปะเต 116. นางสาววีรวรรณ ประยูรพรหม

   117. นางเกษมศรี เชาววิวัฒน 118. นางสาวไพลิน เลาหะนันท

   119. นายบัว เทจอหอ 120. นายแสวง วัฒนาวงศดอน

   121. นายสงัด สันทนวิวิตต 122. นายประเสริฐ เนยสูงเนิน

   123. นายวรวัฒน อรรถวัน (ส) 124. นางเนตรนิภา พงษสมบูรณ 

   125. นางสำรวม ลัญฉเวโรจน (ส) 126. นางนพพร บุญเกิด

   127. นายกิตติศักดิ์  แกวเดน 128. นายสันติสุข อาษานอก

   129. นายณรงค ปริยานนท (ส) 130. นางกองเพ็ชร อยูปก

   131. นางอัจฉรา ดวงแสง 132. นางกองมี กำเหนิดเสนา (ส)

   133. นายกำปน เบียดนอก 134. นางออง จงนบกลาง (ส)

   135. นางสอน สวามิภักดิ์ (ส) 136. นายประนม ไพราม

   137. นางสุนันทา พันธุศาสตร 138. นางเนาวรัตน สัตยวงศทิพย

   139. นางพึง ชงขุนทด (ส) 140. นายผล มั่นกลาง

   141. ร.อ.วิศาล ชิดดี (ส) 142. นายสำราญ วาจามั่น

   143. นายยวด แซลิม (ส) 144. นายประสาน มั่งประยูร

   145. นางศรีมณี คงวิมลสวัสดิ์ 146. นายบุญนาค จิตรหนัก

   147. นายโต พันธพลากร (ส) 148. นายดุสิต รัตนโภชน
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   149. นางบุญมา ราญสระนอย (ส) 150. นางสาวสลิด คงดวง

   151. นายศิริพงษ สรอยสูงเนิน 152. นายศุภวิทย หามนตรี

   153. นายคง ทองดีนอก 154. นายเจริญ แนขุนทุด

   155. นายสงวน ประพันธอนุรักษ 156. นางสาวอัจฉรา ยุทธนานุกูล

   157. นางเฉลียว ตูกลาง 158. นางอิสรา โชรัมย

   159. นายเผด็จ นามบุรี 160. นางทองแมน วีระแพทย (ส)

   161. นางคำปุน ศรีประทีป 162. นายสมเกียรติ อินทะกูล

   163. นายประยุทธ สุวรรณวิโรจน (ส) 164. นายปรีชาญ มีมั่งคั่ง

   165. นายใบ ชางสันเทียะ 166. นางปุน หมั่นพิทักษพงศ(ส)

   167. นางสมชอบ  เรียมริมมะดัน (ส) 168. นายสุวัฒน ตัณฑนุช

   169. นายสมาน ชีพสูงเนิน (ส) 170. นายเที่ยง ญวนกลาง

   171. นายนิเวศน เปรมพิทักษ 172. นางพจนี สาตรา

   173. นายเดช โทแหลง 174. นายสิทธิชัย อาจหาญ

   175. นางเสาร ขุณิกากรณ (ส) 176. นางบุญประกอบ วัฒนานันทวิไล

   177. นางวาสนา จิระสุโข 178. นายธวัชชัย อรัญภูวนารถ

   179. นายสมศักดิ์  ลิ้มสุวรรณ 180. นางรัตนา หาวหาญ

   181. นายอำนาจ  สุขดี 182. นายอัมพร นวมโคกสูง

   183. นายออน ทินราช 184. นายจุล เจริญครบุรี

   185. นางนิรมล วงศคุลี 186. นางวรรณา โชคคา

   187. นายเกียรติเชษฐ อกนิษฐเสนีย 188. นางสด เดือนจะโปะ(ส)

   189. นางสุวรรณ เนตรสูงเนิน 190. นางสาย ตาลพลกรัง (ส)

   191. นางลภ สงฆสระนอย (ส) 192. นางทองมวน คำภาบุตร (ส)

   193. นางรัตนาภรณ วงษา 194. นางปราณี ยุพาเมืองปก (ส)

   195. นายแจม แนบสนิทวงศ 196. นางสาวพิณรัตน ตอพรหม (ส)

   197. นางติ๋ม โสภณ (ส) 198. นายสุบิน พรมมิราช

   199. นางวิไลย บูรณเจริญ (ส) 200. นางมะลิ ปรึกไธสง (ส)

   201. นายบรรยศ คงคาลัย 202. นางจิราภรณ ประสาทอดิศักดิ์

   203. นายเจริญ ศรีนอก 204. นางสมบัติ ยิ้มชอย

   205. นางละมัย ประวัติ (ส) 206. นายทรัพย แนมขุนทด

   207. นายวิเชียร เที่ยงตรง 208. นายเตชสิทธิ์ ไทยพิพัฒน

   209. นายวัลลภ อุปถัมภ 210. นางสมถวิล สิงหวิเศษ (ส)

   211. นางวิมลศรี คงแสน 212. นางสำรวม จามีกรรักษ

   213. นางทองมาก เปรี่ยมปยานุสรณ(ส) 214. นายเฉลา ชินหัวดง 

   215. นางลาวัลย สุขถาวร (ส) 216. นางประเพ็ญศรี คารัมย

   217. นายสมคิด สำราญสนิท (ส) 218. นายพิตร ชูสันเทียะ

   219. นายวิเชียร กิจพนาพร (ส) 220. นางเชื้อ ทอนเกาะ

   221. นางสาวสะอาด ซุยสูงเนิน 222. นางสาย พัฒนานุโรจน
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   223. นายเริงศักดิ์ ใจสำราญ 224. นายวาสน โคตะนนท

   225. นายบุญ ประทุมเมศ

   4.2.3 รายชื่อสมาชิกถึงแกกรรมป 2563 และป 2564 สมาคมจายเงินสงเคราะหในป 2565

   สมาชกิถงึแกกรรมป 2563 และ ป2564 สมาคมจายเงนิสงเคราะหในป 2565 จำนวน 38 ราย

   เปนจำนวนเงนิ 13,541,841 บาท (สบิสามลานหาแสนสีห่มืน่หนึง่พนัแปดรอยสีส่บิเอด็บาทถวน)

   และสมาชิกถึงแกกรรมป 2563 และป 2564 รับเงินคาจัดการศพงวด และเงินสงเคราะห

   บางสวนไปแลว เปนจำนวนเงิน 2,170,000 บาท (สองลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) 

   รวมเปนเงนิทัง้สิน้ 15,711,841 บาท (สบิหาลานเจด็แสนหนึง่หมืน่หนึง่พนัแปดรอยสีส่บิเอด็

   บาทถวน) ดังรายชื่อตอไปนี้

   1.  นางราศี วิริยะ 2.  นายพีระพล เหลาทองสาร

   3.  นายทรงพล บุญเลิศกนกพล (ส) 4.  นายดวง พาขุนทด

   5.  นายลำพูน พลพิทักษ 6.  นายพงศพันธุ พุทธิวิริยากร

   7.  นายสวาท ทองภักดี 8.  นายสุวรรณ อินทรสอน

   9.  นายวุฒินันท ฝอยกิ่ง 10. นางปุย พินิจนอก (ส)

   11. จ.ส.อ.อดุลย พิมพจินดา 12. นายบุญสง วิชัยวัฒนา (ส)

   13. นายเสรี พงษไพบูลย 14. นายเสรี สิตสังข

   15. นางบัวแยม สะทานภพ (ส) 16. นายราเชนทร พรประสิทธิ์

   17. นายวิชาญ เกิดมงคล 18. นายบรรพต ลมุลพจน

   19. นายสมเกียรติ พงษไพบูลย 20. นางเกษร ปุริมาตร (ส)

   21. นายไชยา ไชยสุข 22. นายชอย โตงสูงเนิน

   23. นางทองอินทร พรมมิราช (ส) 24. นายสมถวิล ดีทองหลาง

   25. นางสาวสุภาภรณ  วริชาชีวะ 26. นายนิยม มูลวิริยกิจ (ส)

   27. นายมานะ เหมนิธิ 28. นางบุบผา แสงกระจาง

   29. นายสมศักดิ์ วันเมืองเกา 30. นางรจนา สุขสวัสดิ์

   31. นายฉวี กิจโสภา (ส) 32. นายภักดิ์ บุญยะภาภรณ

   33. นางกมลมาลย กองจำป 34. นางพวงเพชร มั่นพลศรี

   35. นายธัญญา ดาวเรือง (ส) 36. นายมา แขนโพธิ์

   37. นายแถลง เปยสันเทียะ 38. วาที่ร.ต.ประจวบ  กลมกลาง

ที่ประชุม - รับทราบรายงานการจายเงินสงเคราะหในรอบป 2564
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 5 รายงานจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นและลดลง
ประธาน - รายงานจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นและลดลง ในป พ.ศ. 2564 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

  สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด มีจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นและลดลงดังนี้

  สมาชิกคงเหลือยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน  23,651 คน

  รับสมัครสมาชิกเขาใหมระหวางป จำนวน  382  คน

  รับสมาชิกกลับเขาคืน  จำนวน  86  คน

  สมาชิกถึงแกกรรม  จำนวน  251 คน

  สมาชิกขอลาออก  จำนวน  21 คน

  สมาชิกใหออกตามขอบังคับ จำนวน  186 คน

  สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน  23,661  คน 

ที่ประชุม - รับทราบรายงานจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นและลดลง

ระเบียบวาระการประชมุที ่6 รายงานฐานะการเงนิของสมาคมเพือ่พจิารณาอนมุตับิญัชรีายได – รายจาย 

    และบัญชีบัญชีงบดุล ประจำป 2564
ประธาน - ในวาระการประชุมที่ 6 ขอเชิญสมาชิกที่ประชุมไดเสนอผูแทน 3 คน พรอมผูรับรองทำหนาที่

  นับคะแนนในที่ประชุมใหญตามมติที่ประชุม 

นายอดุลย - แถวที่ 1 ขอเสนอนายมนตรี แจงคำพี้ พรอมผูรับรอง

วาที่ ร.ต.ศุภชัย - แถวที่ 2 ขอเสนอนายเกรียงศักดิ์ แอมกระโทก พรอมผูรับรอง

นายอภิรัตน - แถวที่ 3 ขอเสนอนายประหยัด กรวยกระโทก พรอมผูรับรอง

ประธาน - ขอเชิญ นายสมศักดิ์ ชางไม กรรมการและเหรัญญิก ทำหนาที่นำเสนอระเบียบวาระการประชุม

  ที่ 6.1 และ 6.2 

นายสมศักดิ์ - 6.1 รายงานฐานะการเงินของสมาคมประจำป 2564

 - รายงานฐานะการเงินของสมาคม นำเสนอสมาชิกพิจารณางบดุล และบัญชีรายได - รายจาย 

  ของสมาคมซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พรอมคำชี้แจง ดังนี้
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งบดุล

ณ วันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ.  2564

หนี้สินและทุน

เงินสงเคราะหศพลวงหนา  1

เงินสงเคราะหศพลวงหนา  2

เงินสงเคราะหศพคางจาย 1

เงินสงเคราะหศพคางจาย 2

เงินสงเคราะหศพคางจาย 3

เงินรับลวงหนาเพื่อจายสงเคราะห

เงินสำรองกองทุนบำเหน็จ

ทุน

ทุนสะสม

          บวกรายไดสูงกวารายจาย 

5,844,445

6,005,840

13,983,594

327,580

243,381

    941,070

4,550,860

20,725,588

1,007,411

53,629,771

50

 -

19

 -

 -

59

 -

77

74

79

ทรัพยสิน

เงินสด

เงินฝาก สอ.ครูฯออมทรัพยครู (0-00764)

เงินฝาก สอ.ครูฯออมทรัพยครู (0-01373)

เงินฝาก สอ.ครูฯออมทรัพยครู (02-00618)

เงินฝาก สอ.ครูฯออมทรัพยครู (02-04868)

เงินฝาก สอ.ครูฯออมทรัพยครู (02-02900)

เงินฝาก ธ.ทหารไทยเผื่อเรียก  303-2-64451-4

เงินฝาก ธ.กรุงไทย -  ออมทรัพย (301-0-024320)

เงนิฝาก ธ.กรงุไทย - กระแสรายวนั (301-6-08660-3)

เงินฝาก ธ.ออมสิน – เผื่อเรียก (052530690206)

ครุภัณฑ

10,668

2,997,885

314,321

26,849,205

4,502,318

2,772,464

297,561

15,130,429

1,000

82,611

671,305

53,629,771

48

04

58

82

85

54

40

12

-

47

49

79

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
-  เงินสงเคราะหศพลวงหนา 1  เปนคาธรรมเนียมแรกเขาที่เรียกเก็บจากสมาชิกเขาใหม ตามระเบียบวาดวย

  การรับสมัคร เขาเปนสมาชิก ซึ่งเปนเงินจำนวน 100 บาท และเงินจำนวนนี้

  จะจายคืนใหแกสมาชิกที่ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ทายาทมารับเงินสงเคราะหศพ

  งวดสุดทาย

-  เงินสงเคราะหศพลวงหนา 2  เปนคาธรรมเนียมแรกเขาที่เรียกเก็บจากสมาชิกเขาใหม ตามระเบียบวาดวย

  การรับสมัครเขาเปนสมาชิก พ.ศ.2554 ซ่ึงเรียกเก็บเปนเงินจำนวน 600 บาท 

  และเงินจำนวนนี้จะจายคืนใหแกสมาชิกที่ถึงแกกรรม เมื่อวันที่ทายาทรับเงิน

  สงเคราะหศพงวดสุดทาย

-  เงินสงเคราะหศพคางจาย 1 เปนเงินสงเคราะหศพที่เรียกเก็บจากสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

  เพื่อรอจายใหกับทายาทสมาชิกผูเสียชีวิต

-  เงินสงเคราะหศพคางจาย 2 และ3 เปนเงนิสงเคราะหศพงวดท่ี 2 ท่ีสมาคมจะจายใหกับทายาทในป 2564 แตทายาท

  ยังไมมาติดตอรับเงิน ณ วันสิ้นป จึงมีเงินสงเคราะหศพคางจาย ดังนี้

  1. นางราศรี วิริยะ (คางป 2563)  จำนวนเงิน  231,050  บาท

  2. นายพีระพล เหลาทองสาร (คางป 2563)  จำนวนเงิน  96,530  บาท

  3. นายทรงพล บุญเลิศกนกพล (คางป 2564)  จำนวนเงิน  14,335  บาท

  4. นายดวง พาขุนทด (คางป 2564)  จำนวนเงิน  129,046  บาท

19 19 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด



สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา  จำกัด

บัญชีรายได – รายจาย

สำหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ.  2564  

 คาใชจายสมาคม จำนวนเงิน รายไดสมาคม จำนวนเงิน

คาเบี้ยเลี้ยง

คาพาหนะ

คารับรอง

คาลวงเวลาพนักงาน

คาตอบแทนผูตรวจบัญชี

คาตอบแทนผูชวยเหลือกิจการ

คาใชจายในการจัดซื้อที่ดิน,เชาและหรือสิ่งกอสราง

คาเครื่องเขียนแบบพิมพ

คาวัสดุสำนักงาน

คาเสื่อมราคา

คาใชจายในวันประชุมใหญ

คาโทรศัพท

คาไฟฟา

คาไปรษณีย

คาพวงหรีดเคารพศพ

คาน้ำประปา

คาซอมแซมบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ

คาเครื่องแบบพนักงาน

คาธรรมเนียม

คาซอมแซมและบำรุงรักษาพาหนะ

คาเบี้ยประกันรถยนต และพ.ร.บ.พาหนะ

คาตอบแทนหัก ณ ที่จายหนวยงาน

คาครองชีพ

คาบำรุงรักษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร

คาเชาเครื่องถายเอกสาร

เงินเดือน

คาภาษี

คาบำเหน็จพนักงานสมาคม

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

คาเบี้ยประชุม

รวมคาใชจาย

บวก รายไดสูงกวารายจาย

121,300

256,100

20,273

25,105

37,500

122,800

530,750

156,960

129,080

116,088

273,474

43,628

80,799

97,192

60,000

19,475

25,000

70,000

1,895

45,749

22,714

439,107

126,000

70,000

16,200

2,539,352

109,696

568,860

39,023

322,800

6,486,923

1,007,411

7,494,335

-

-

-

-

-

-

-

09

48

42

70

11

29

-

-

-

-

-

-

39

26

75

-

-

-

-

-

-

-

-

49

74

23

คาสมัคร

คาบํารุง 1  (เงินสด)

คาบํารุง 2  (หัก ณ ที่จาย)

เงินหักจากเงินสงเคราะห 4%

ดอกเบี้ยรับ

รายไดอื่นๆ

36,900

43,950

1,153,400

4,733,787

1,103,837

422,460

7,494,335

-

-

-

34

89

-

23

20 20 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด



มติที่ประชุม - มีมติรับรองงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และรับรองบัญชีรายได – รายจาย 

  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (154 เสียงตอ 0 เสียง)

นายเสนห(สมาชิก)- ขอเรียนสอบถามวา รายไดอื่นๆ จำนวน 422,460 บาทนั้นรายไดจากอะไรบาง

ประธาน - รายไดอื่นๆมาจาก เงินรับจากบังคับคดีกรณีรถตูประสบอุบัติเหตุ และเงินชวยเหลือจาก

  ประกันสังคมใหกับหนวยงานจำนวน 2 หมื่นบาท

นายสมศักดิ์ - นำเสนอที่ประชุมพิจารณาดังนี้ 6.2 พิจารณางบประมาณรายได - รายจาย ประจำป 2565 

6.2.1 พิจารณางบประมาณรายได ประจำป 2565

รายการ ป 2564
ประมาณการ

ป 2564
รายไดที่รับจริง

ป 2565
ประมาณการ

คำอธิบาย

- คาสมัคร  40,000.00   36,900.00   40,000.00  -  คาดวาป 2565 จะมีสมาชิกเพิ่มอีก 400 คน

          โดยเก็บคาสมัครคนละ 100 บาท

          (400 คน x100 = 40,000 บาท)

- คาบำรุง 1,187,500.00  1,197,350.00  1,203,000.00  -  คาดวาจะจัดเก็บเงินคาบำรุงจากสมาชิก 23,661 คน

          เปนรายปโดยเก็บคนละ 50 บาท 

          (สมาชิกยกมา 23,661+สมัครใหม 400 = 24,061 คน x 50 

          บาท = 1,203,050 บาท )

- เงินหักจากเงิน 3,800,000.00   4,733,787.34  4,619,000.00  -  ป 2565 คาดวาจะมีสมาชิกมารับเงิน

  สงเคราะห 4 %        สงเคราะหศพ 240 ราย หักคาดำเนินการ 4 %

 (ตามกฎกระทรวงฯ        ของยอดเงินสงเคราะหศพที่สมาชิกจะไดรับ

 พ.ศ. 2547)        (จำนวนสมาชกิ 24,061 คน x 20บาท x 4% = 19,248.80 บาท

      คาดวาป 2564 เสียชีวิต 240 ราย x 19,248.80 

      = 4,619,712 บาท)

- ดอกเบี้ยรับ 1,000,000.00   1,103,837.89  1,200,000.00  - คาดวา ป 2565 ดอกเบี้ยรับที่จะไดจากบัญชี

  (เงินฝาก)         เงินฝากของสมาคม 

-  เงินรับบริจาค ,  200,000.00   422,460.00   200,000.00  -  เปนเงินที่มีผูบริจาคใหสมาคม 

  รายไดอื่น ๆ       

    

รวมทั้งสิ้น  6,227,500.00  7,494,335.23   7,262,000.00 

21 21 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด



6.2.2  พิจารณางบประมาณรายจาย  ประจำป 2565

รายการ ป 2564 ป 2565

ขอตั้ง

เหตุผลและความจำเปน

 งบประมาณ  จายจริง  คงเหลือ

22 22 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด

1. หมวดเงินเดือน          
-  เงินเดือน 2,545,000.00  2,539,352.00   5,648.00   2,794,000.00  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสมาคม 7 คน
  พนักงานสมาคม         (เดือน ม.ค. - ธ.ค. 2564)ตามระเบียบของสมาคม
-  คาครองชีพ  126,000.00   126,000.00  -  126,000.00  เพื่อจายเปนคาครองชีพแกพนักงาน
 พนักงานสมาคม          สมาคม ป 2564
       จำนวน 7 คน x 1,500 บาท x 12 เดือน =
           126,000 บาท 
-  คาลวงเวลา 100,000.00  25,105.00   74,895.00   100,000.00  จายเปนคาปฏบิตังิานนอกเวลาทำการ และปฏบิตังิาน
 พนักงานสมาคม     วนัหยดุทำการสำหรับพนักงานตามระเบยีบของสมาคม

    รวมหมวดเงินเดือน 2,771,000.00  2,690,457.00  80,543.00   3,020,000.00   

2. หมวดคาตอบแทน          
และคาใชสอย          

-  คารับรอง  65,000.00   20,273.00  44,727.00   64,000.00  -  จายเปนคารับรองในการดำเนินงานสมาคม
            -  เพื่อรับรองสมาชิก และสมาคมอื่นๆ ที่มา ศึกษา
       ดงูานสมาคม ตลอดป 2565ตามระเบยีบของสมาคม 
       พ.ศ.2557 ขอ 5 ไมเกินปละ 100,000 บาท
-  คาตอบแทนผูชวย  130,000.00   122,800.00   7,200.00   130,000.00  -  ตามระเบียบของสมาคม จายเปน คาตอบแทน
  เหลือกิจการสมาคม       คณะอนุกรรมการสมาคม เดินทางวางหรีด
       เคารพศพสมาชิกตามระเบียบสมาคม 
-  คาตอบแทน  457,000.00  439,107.75   17,892.25   464,000.00  -  เพื่อจายเปนคาตอบแทนหักเงิน ณ ที่จาย
  เจาหนาที่ประจำ           ใหแกหนวยงานตนสังกัด และเขตพื้นที่ การศึกษา
  หนวยงานตนสังกัด           ในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 บาท
  และเขตพื้นที่การศึกษา      ตามระเบียบของสมาคม
-  คาใชจายเกี่ยวกับ  500,000.00   273,474.70  226,525.30   500,000.00  -  เพื่อจายเปนคาจัดพิมพรายงานการประชุมใหญ
  การประชุมใหญ         -  คาใชจายในการประชุมใหญสามัญประจำป 2564
            -  คาใชจายในการประชมุใหญวสิามญั ประจำป 2565
-  คาเบี้ยเลี้ยง  200,000.00   121,300.00  78,700.00   200,000.00  -  เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงสำหรับคณะกรรมการ,  
       พนักงานสมาคม, คณะอนุกรรมการ,
       ผูชวยเหลือกิจการ, ผูตรวจบัญชี, ตามระเบียบ
       ของสมาคม
-  คาเบี้ยประชุม  465,000.00   322,800.00   142,200.00   465,000.00  -  เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ 
       และบคุคลผูชวยเหลอืกจิการตามระเบยีบของสมาคม
-  คาพาหนะ  400,000.00  256,100.00  143,900.00   400,000.00  -  เพื่อจายเปนคาพาหนะสำหรับคณะกรรมการ 
       และบคุคลผูชวยเหลอืกจิการตามระเบยีบของสมาคม
             (กิโลเมตรละ 5 บาท)
-  คาลงทะเบียน  70,000.00   -   70,000.00   70,000.00  -  สำหรับอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
  อบรมสัมมนา          ศักยภาพคณะกรรมการ, พนักงานสมาคม,
  และประชาสัมพันธ      คณะอนุกรรมการ, ผูชวยเหลือกิจการ, 
       ที่ปรึกษาและผูตรวจบัญชีสมาคม
           -  เพื่อจายเปนคาจางจัดทำเอกสาร, 
       วารสารประชาสัมพันธงานสมาคม



รายการ ป 2564 ป 2565

ขอตั้ง

เหตุผลและความจำเปน

 งบประมาณ  จายจริง  คงเหลือ
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-  คาที่พัก  30,000.00  -   -   30,000.00  -  เพื่อจายเปนคาที่พักเพื่อศึกษาดูงานนอกสถานที่

       สำหรับคณะกรรมการ พนักงานและผูชวยเหลือ 

       กิจการตามระเบียบสมาคม

-  เงินสมทบกองทุน  62,000.00   39,023.00   22,977.00   62,000.00  -  เพื่อจายเปนคาประกันสังคมตาม พ.ร.บ.

 ประกันสังคม            ประกันสังคม พ.ศ.2533 ตามระเบียบสมาคม

            -  เงินกองทุนทดแทนรอยละ 2 ของ เงินเดือนทั้งป

-  คาเครื่องแบบของ  70,000.00   70,000.00  -  77,000.00  -  เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบของพนักงาน

  พนักงานสมาคม       สมาคมตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคม

       และความมั่นคงของมนุษยวาดวยวาดวยเรื่อง

       คาใชจาย เงินสมทบกองทุนประกันสังคมกองทุน 

       บำเหน็จและคาเครื่องแบบเจาหนาที่สมาคม

       ฌาปนกิจสงเคราะห 

-  คาซอมและ  50,000.00   45,749.39  4,250.61   45,000.00  -  เพื่อจายเปนคาน้ำมันเชื้อเพลิงและซอม

  บำรุงรักษาพาหนะ         บำรุงรักษาพาหนะตามระเบียบของสมาคม

  สมาคม          

-  คาประกันภัย และ  25,300.00   22,714.26  2,585.74   24,000.00  -  เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันภัยและพ.ร.บ.

  พ.ร.บ.       พาหนะสมาคมตามระเบียบของสมาคม

      -  คาเบี้ยประกันภัยสำนักงาน

-  คาซอมและบำรุง  25,000.00   25,000.00  -   25,000.00  -  เพื่อจายเปนคาซอมบำรุงรักษาครุภัณฑ

  รักษาครุภัณฑสมาคม           และเครื่องใชสำนักงานสมาคม เชน ซอมแอร,

       เครื่องคอมพิวเตอร

-  คาบำรุงรักษาและ  76,000.00   70,000.00   6,000.00   100,000.00  -  เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณ

  พัฒนาระบบ         ดูแลบำรุงรักษา และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร

  คอมพิวเตอร        -  คาบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร

           -  คาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

      -  คาโปรแกรม Antivirus

-  คาเชาเครื่องถาย  30,000.00   16,200.00   13,800.00   25,000.00  -  เปนคาใชจายในการเชาเครื่องถายเอกสาร

  เอกสาร      เพื่อความสะดวกและการเชาจะประหยัดกวา

       การจางเนื่องจากสมาคมไมมีเครื่องอัดสำเนา

       จัดทำรูปเลมรายงานการประชุมตาง ๆ 

       และจัดทำเอกสารสงถึงสมาชิก

-  คาไฟฟา  100,000.00   80,799.29   19,200.71   100,000.00  -  สำหรับจายเปนคากระแสไฟฟาสำนักงานสมาคม

-  คาน้ำประปาและน้ำดื่ม  23,000.00   19,475.00   3,525.00   23,000.00  -  สำหรับจายเปนคาน้ำประปาสำนักงานและน้ำดื่ม

-  คาโทรศัพท  50,000.00  43,628.11  6,371.89  50,000.00  -  เพื่อเปนคาใชบริการโทรศัพทที่ติดตอเกี่ยวกับ

       การดำเนินงานสมาคมสมาชิกหรือหนวยงาน

       ที่เกี่ยวของ

           -  คาบริการรายเดือนอินเตอรเน็ต

           -  Application Line ระยะเวลา 1 ป 

      -  คาเชาพื้นที่โดเมน

-  คาไปรษณีย  120,000.00   97,192.00   22,808.00   110,000.00  -  เพื่อใชจายเปนคาไปรษณียากรในการสงหนังสือ 

       และเอกสารตางๆ ถึงสมาชิกและหนวยงาน

       ที่เกี่ยวของ  
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ขอตั้ง

เหตุผลและความจำเปน

 งบประมาณ  จายจริง  คงเหลือ
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สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด

-  คาธรรมเนียม  4,000.00   1,895.00  2,105.00   4,000.00  -  สำหรับจายเปนคาธรรมเนียมธนาคาร

       หรือคาธรรมเนียมตาง ๆ (ซื้อเช็คธนาคาร

        คาธรรมเนียมขึ้นเช็คตางสาขา , คาภาษีดอกเบี้ย

       เงินฝาก)

-  คาพวงหรีด เคารพศพ  60,000.00   60,000.00   -   65,000.00  -  เพื่อเปนคาพวงหรีดเคารพศพสมาชิกสมาคม

       ที่ถึงแกกรรมตามระเบียบของสมาคม

-  คาตอบแทน  45,000.00   37,500.00   7,500.00   45,000.00  -  เพื่อเปนคาใชจายสำหรับผูตรวจบัญชี

  ผูตรวจบัญชี       และตรวจการดำเนินงานสมาคม ตามระเบียบ

       ของสมาคม จำนวน 3 คน(13 ครั้ง)

           -  เพื่อเปนคาใชจายสำหรับผูสอบบัญชีอนุญาต

  รวมหมวดคาตอบแทน     

       และคาใชสอย 3,057,300.00  2,185,031.50   872,268.50  3,078,000.00  

3. หมวดคาวัสดุครุภัณฑ     

-  คาเครื่องเขียนแบบพิมพ  160,000.00   156,960.09   3,039.91   160,000.00  -  จายเปนคากระดาษถายเอกสาร, ซองจดหมาย,

       กระดาษโรเนียว, แบบฟอรมใบเสร็จรับเงินสมาคม 

       สำหรับสมาชิกคาหมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอร

          เพื่อพิมพรายการใบเสร็จและงานสำนักงาน

          สมาคม

-  คาวัสดุสำนักงาน  140,000.00   129,080.48   10,919.52   140,000.00  - จายเปนคาเครื่องใชสำนักงานและอุปกรณตางๆ

       ที่ไมเขากับรายการประเภทเครื่องเขียนแบบพิมพ

-  เครื่องคอมพิวเตอร 29,000.00  27,600.00  1,400   -  - ปนี้ไมขอตั้ง

  จำนวน 1 เครื่อง     

-  กลองถายภาพ 15,900.00 - 15,900.00  38,900.00  -  ใชในกิจกรรมสมาคม ทดแทนกลองถายภาพ

  จำนวน 1 ตัว       เดิมชำรุดใชงานไมได

-  โทรทัศน Smart TV 45,000.00 37,490.00 7,510.00  -  - ปนี้ไมขอตั้ง

-  เครื่องสแกนเอกสาร - - - 35,000.00 -  ใชสแกนเอกสารของสมาคม เพื่อจัดเก็บ

  จำนวน 1 เครื่อง       เปนไฟลลงในฮารดดิส สะดวกตอการใชงาน

       และตรวจสอบ ประหยัดเนื้อที่ในจัดเก็บเอกสาร 

       เชน ใบสมัคร ซึ่งปจจุบันมีจำนวนมาก

-  เครื่องบันทึกเสียง - - - 6,600.00 -  ใชในกิจกรรมสมาคมสำหรับบันทึกเสียง

  จำนวน 1 เครื่อง        การประชุม

รวมหมวดคาวัสดุครุภัณฑ 389,900.00  351,130.57 38,769.43 389,500.00 

         รวมทั้งสิ้น 6,218,200.00 5,226,619.07 991,580.93 6,478,500.00  



นางสมพร - เครื่องสแกนกับเครื่องถายเอกสารเปนเครื่องเดียวกัน หรือใชงานแตกตางกันอยางไร

เลขานุการ - เครื่องถายเอกสารที่สมาคมเชานั้นเรามีคาใชจายเฉพาะคาหมึกเทาน้ันสวนการซอมบำรุงไมมี

  คาใชจาย สำหรับเครื่องสแกนที่ตั้งงบประมาณไวนั้นเพื่อใชงานเกี่ยวกับการสแกนใบสมัคร

  เปนไฟลขอมูล

นางสมพร - จะเห็นวามีคาใชจายเกี่ยวกับวัสดุสำนักงาน ขอเรียนถามวาเงินสงเคราะหที่หักเงินเราไปนั้นนำไป

  ใชจายเกี่ยวกับอะไร จะทราบไดอยางไรวาสมาชิกชื่ออะไรที่เสียชีวิต

เลขานุการ - นำเรียนวาใบเสร็จรับเงินสมาคมสงไปตนสังกัดของสมาชิก สำหรับสมาชิกหักเงินสงเคราะห

  ผานธนาคารกรุงไทย สมาคมจะสงไปตามที่อยูที่สมาชิกแจงไวปละ 1 ครั้ง และสมาชิกสามารถ

  ตรวจสอบไดอีกชองทาง http:www.sosonomo.com 

นางสมพร - ขอขอบคณุมาก และขอชมเชยวาในการประชมุวนันีส้มาคมนำนวตักรรมใหมมาใชในการดำเนนิการ

  ประชุมครั้งนี้ดีมาก

นายอิทธิชัย - ขออนญุาตแจงอยางนีว้า คารบัรอง คาตอบแทนผูชวยเหลอืกจิการสมาคม คาตอบแทนหนวยงาน

  (ผูแทนนายทะเบียนกลาง) หักเงินตนสังกัดนำสง คาพัฒนาระบบคอมพิวเตอร ท่ีกลาวมานี้

  ตองขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลาง ขอเรียนวาดวยความหวงใยในการใชจาย และ

  ก็สามารถใชจายไดแตตองขออนุญาตใหถูกตอง

ประธาน - นำเรียนวาการใชจายนอกเหนือ (1) – (13) สมาคมไดขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลาง

  เรยีบรอยแลวทกุรายการซึง่มหีนงัสอืรบัอนญุาตจดัเกบ็ไวทีส่มาคมแลว แตสำหรบัคาพฒันาระบบ

  คอมพวิเตอร เปนโครงการใหมทีต่ัง้งบประมาณครัง้นี ้เมือ่ทีป่ระชมุใหญอนมุตักิจ็ะทำหนงัสอืเสนอ

  ขอความเหน็ชอบตอนายทะเบยีนกลาง เมือ่รบัอนญุาตแลวถงึจะดำเนนิการตอไปขอเรยีนวาสมาคม 

  ส.ส.นม.กอต้ังมานานทุกการประชุมไดเชิญนายทะเบียนกลางเขารวมประชุมและก็ไดปฏิบัติตาม

  คำแนะนำจากนายทะเบียนกลางทุกเรื่องถูกตอง

นายหมั่น - การประชุมคราวที่ผานมาขอเรียนวาคุณบุญธาตุ โสภา นิติกรชำนาญการ ไดใหความเห็นเกี่ยวกับ

  คาใชจายในรายการตางๆไวชัดเจนมาก ตามระเบียบวาระการประชุมครั้งที่แลว ในหนา 9 

  ขอเชิญที่ประชุมอานและทำความเขาใจ คิดวาคุณบุญธาตุไดอธิบายไวละเอียดมาก

สมาชิก - ขอเรียนถามวาดูจากรายการที่นำเสนอหนา 68 จะมีเบี้ยเล้ียง/คาพาหนะ/มีคาใชจายเยอะมาก 

  แมแตคาเสื้อผารวมแลวถึง 7 หมื่น คาเชาที่ดินก็มี คิดวาเรานาจะไปซื้อที่ดินเปนของตัวเองดีกวา

  หรอืไม จะไดไมตองเสยีคาเชา ถาดิฉนัเปนกรรมการจะมคีวามคดิวาเงินท่ีเราลงทุนเปนจำนวนมาก

  อยางน้ีทำไมไมนำเงินลงทุนนี้ไปทำประกันกับบริษัทใด บริษัทหนึ่ง แลวคอมพิวเตอรก็ตองเชา

  ทุกปเลยหรือไม จำนวนเงินรายไดกวา 7 ลานบาทนี้ขอเรียนถามวานำมาปนผลใหกับสมาชิก

  ไดหรือไมขาราชการครูเรามีหนี้สินมากมายก็นาจะชวยแบงเบาใหสมาชิกเราบาง

ประธาน - ชี้แจงทำความเขาใจกับคำถามสมาชิก สมาคมเปนองคกรการกุศลวัตถุประสงคชวยเหลือซึ่งกัน

  และกันเมื่อสมาชิกถึงแกกรรมเทานั้น 

นายนิธิวัชร - ที่ประชุมแหงนี้นำเรียนขอสงสัย 6.2 กำหนดงบประมาณรายไดมีรายละเอียดชัดเจนคิดวา

  เหมาะสม งบประมาณรายจายหมวดเงินเดือน/หมวดคาตอบแทนและคาใชสอย/หมวดคา

  วัสดุครุภัณฑ ตั้งงบประมาณไวลดลงจากปที่แลวคิดวาเหมาะสมแลว ขอถามวาจะขอมติ

  ในคราวเดียวกันเลยหรือไม

ประธาน - จะพิจารณาและขอมติเปนหมวดๆไป 

25 25 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด



มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบงบประมาณการรายได ประจำป 2565 จำนวนเงิน 7,262,000.00 บาท 

  (เจ็ดลานสองแสนหกหมื่นสองพันบาทถวน ) (137 เสียง ตอ 0 เสียง)

 - มีมติอนุมัติงบประมาณรายจายประจำป 2565 หมวดเงินเดือน หมวดคาตอบแทน และ

  คาใชสอย และหมวดคาวัสดุครุภัณฑ เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,478,500.00 บาท 

  (หกลานสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหารอยบาททถวน) และอนุมัติคาใชจายในหมวดเดียวกัน

  ถัวจายกันได (136 เสียงตอ 0 เสียง)

นายสมศักดิ์ - นำเสนอที่ประชุม 6.2.3 พิจารณาคาดำเนินคดี 

รายการ ป 2564 ป 2565

ขอตั้ง

เหตุผลและความจำเปน

 งบประมาณ  จายจริง  คงเหลือ

มติที่ประชุม - มีมติอนุมัติงบประมาณคาดำเนินคดี ประจำป 2565 จำนวนเงิน 200,000.00 บาท 

  (สองแสนบาทถวน) (144 เสียงตอ 0 เสียง)

นายสมศักดิ์ - นำเสนอพิจารณา 6.2.4 โครงการคาใชจายในการจัดซื้อที่ดิน เชา และหรือสิ่งกอสรางสำนักงาน

  สมาคม  

รายการ ป 2564 ป 2565

ขอตั้ง

เหตุผลและความจำเปน

 งบประมาณ  จายจริง  คงเหลือ

มติที่ประชุม - มมีตอินมุตังิบประมาณโครงการคาใชจายในการจดัซือ้ทีด่นิ, เชา และหรอืสิง่กอสรางสำนกังาน

  สมาคม ประจำป 2565 จำนวนเงนิ 50,000.00 บาท (หาหมืน่บาทถวน) (140 เสยีงตอ 0 เสยีง)

ประธาน - ขอเรียนวาสมาคมไดทำสัญญาเชากับสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด ตามที่สหกรณ

  จังหวัดที่ดูแลควบคุมกำกับ เปนไปตามระเบียบของสหกรณ แตสมาคมก็เชา

  ในราคาที่ถูกมาก เมื่อสิ้นสุด 30 ปตามสัญญาอาคารสมาคมตองตกเปนทรัพยของสหกรณ

นายสมศักดิ์ - นำเสนอพิจารณา 6.2.5 เงินกองทุนบำเหน็จพนักงานสมาคม

26 26 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด

 -  คาดำเนินคดี    200,000.00     -  -       200,000.00  -  เพื่อจายเปนคาดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการ ส.ส.นม.  

       คาฤชาธรรมเนียมคาสงหมายศาล, คาทนายและ 

       อื่นๆ    

           รวม  200,000.00  - -    200,000.00   

-  คาใชจายในการ 50,000.00  30,750.00 19,250.00 50,000.00 -  เพื่อจายเปนคาเชาที่ดินอาคารสำนักงาน 

  จัดซื้อที่ดิน, เชา       สมาคมปละ 10,000 บาท

  และหรือสิ่งกอสราง        -  คาปรับปรุงภูมิทัศนสมาคม 40,000 บาท

           รวม  50,000.00  30,750.00 19,250.00  50,000.00  



รายการ ป 2564 ป 2565

ขอตั้ง

เหตุผลและความจำเปน

 งบประมาณ  จายจริง  คงเหลือ

มติที่ประชุม - มีมติอนุมัติงบประมาณเงินกองทุนบำเหน็จพนักงานสมาคม ประจำป 2565

  จำนวนเงิน 698,000.00 บาท (หกแสนเกาหมื่นแปดพันบาทถวน (145 เสียงตอ 0 เสียง)

นายสมศักดิ์ - นำเสนอพิจารณา 6.2.6 โครงการคาใชจายภาษีเงินไดมูลนิธิหรือสมาคม ภ.ง.ด. 55

  (ตามประมวลมาตรา 68 และ 69 แหงประมวลรัษฎากร) ป 2564 และภาษีโรงเรือนตามมาตรา 8 

รายการ ป 2564 ป 2565

ขอตั้ง

เหตุผลและความจำเปน

 งบประมาณ  จายจริง  คงเหลือ

มติที่ประชุม - มีมติอนุมัติงบประมาณโครงการคาใชจายภาษีเงินไดมูลนิธิหรือสมาคม ภ.ง.ด.55

  (ตามประมวลมาตรา 68 และ69 แหงประมวลรัษฎากร) ป 2564 และภาษีโรงเรือนตามมาตรา 8

  จำนวนเงนิ 118,900.00 บาท (หนึง่แสนหนึง่หมืน่แปดพนัเการอยบาทถวน) (151 เสยีง ตอ 0 เสยีง)

นายสมศักดิ์ - นำเสนอพิจารณา 6.2.7 งบประมาณตามโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร สราง QR Code 

  สำหรับจายเงินสงเคราะหศพ เพื่อจายเปนคาโปรแกรมสราง QR Code สำหรับการจายเงิน

  สงเคราะหศพของสมาชิกผานธนาคาร 

 - นำเรียนวาการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรนี้ จะสะดวกกับสมาชิกสามารถชำระเงินผานระบบนี้

  ไดไมตองเดินทางมาชำระเงินที่สมาคม เปนเรื่องที่ทันสมัยและอำนวยความสะดวกใหกับสมาชิก

  หรือสมาชิกมีขอสงสัยเรื่องใดๆ ก็สอบถามไดทางโปรแกรมแชทบอรดไลท

ประธาน - ขอชีแ้จงวาปจจบัุนสมาคมใชการจายเงินสงเคราะหทางอเิลก็ทรอนกิส ซ่ึงเปนโปรแกรมของธนาคาร

  ทีเ่รยีกวา Krungthai Corporate online สมาคม ส.ส.นม.ทนัสมยัซ่ึงเดิมสมาคมจายเงินสงเคราะห

  ใหกับทายาทเปนเช็คเงินสด ก็มีปญหาเกี่ยวกับลายเซ็นผูอนุมัติบางครั้งธนาคารก็ไมสามารถ

  จายเงินไดเนื่องจากลายเซ็นไมเหมือนกับที่ใหไวกับธนาคาร

27 27 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด

-  กองทุนบำเหน็จ 672,400.00 568,860.00 103,540.00 698,000.00 เปนกองทุนที่สมาคม จัดตั้งขึ้นตามประกาศ

   พนักงานสมาคม     กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย 

      วาดวยเรื่องคาใชจาย ขอ 5 (4) พ.ศ. 2545 

      และตามระเบียบสมาคม วาดวยเรื่องกองทุน 

      บำเหน็จ ขอ 4 (4) พ.ศ. 2548(พนักงาน 7 คน)

           รวม 672,400.00 568,860.00 103,540.00 698,000.00 

-  คาใชจายภาษีเงินได  110,000.00 109,696.00 304.00 115,000.00 -  เพื่อเปนคาใชจายในการเสียภาษีเงินไดตาม

  มูลนิธิหรือสมาคม          มาตรา 68 และมาตรา 69 แหงประมวล 

  (ภ.ง.ด.55) ป 2564          รัษฎากรประจำป 2564

-  ภาษีโรงเรือน 2,600.00 - 2,600.00 3,900.00 -  เพื่อเปนคาใชจายในการเสียภาษีโรงเรือน

            มาตรา 8 ตามพระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือน 

       และที่ดินพุทธศักราช 2475 ในอัตรารอยละ

       สิบสองครึ่งของคารายป

           รวม 112,600.00 109,696.00  2,904.00  118,900.00  



รายการ ป 2564 ป 2565

ขอตั้ง

เหตุผลและความจำเปน

 งบประมาณ  จายจริง  คงเหลือ

มติที่ประชุม - มีมติอนุมัติงบประมาณโครงการโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร สราง QR Code สำหรับ

  จายเงินสงเคราะหศพ จำนวนเงิน 130,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถวน)

  (151 เสียง ตอ 0 เสียง)

ระเบียบวาระการประชุมที่ 7 พิจารณารางแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสมาคม พ.ศ. 2564 ขอ 10 (4) 

ประธาน - นำเรียนวาสมาคมไดแกไขขอบังคับสมาคม พ.ศ. 2564 ทั้งฉบับใหสอดคลองกับคูมือปฏิบัติงาน

  ตามขอแนะนำของนายทะเบียนกลาง และการแกไขขอบังคับในวันนี้ดวยความจำเปนเนื่องจาก

  ขอบังคับเดิมสมาคมเปดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุเกิน 50 ป และรับสมาชิกกลับเขาคืน

  อายุไมเกิน 75 ป ดวยความเห็นชอบจากนายทะเบียนทองที่ แตปจจุบันนายทะเบียนไมเห็นชอบ

  และไมอนุญาตใหสมาคมเปดรับสมาชิกกรณีพิเศษ สมาคมจึงหารือไปยังนายทะเบียนกลางก็

  ไดรับคำแนะนำใหสมาคมแกไขขอบังคับ ตามที่จะเสนอตอที่ประชุมใหญในวันนี้รวมกันพิจารณา

 - นำเสนอพจิารณารางแกไขเพ่ิมเติมขอบงัคบัสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหสมาชกิสหกรณออมทรพัย

  ครูนครราชสีมา จำกัด (ส.ส.นม.) พ.ศ. 2564 ขอ 10 (4)

  “ขอความเดิม” ขอ 10 ผูสมัครเขาเปนสมาชิกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

   (1)  เปนผูบรรลุนิติภาวะ

   (2)  ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนคนไรความสามารถ

   (3)  มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง

   (4)  มีอายุในวันสมัครไมเกิน 50 ปบริบูรณ

   (5) เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด หรือ เปนเจาหนาที่สหกรณ

  ออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด หรือ เปนพนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ

  ออมทรพัยครนูครราชสมีา จำกดั (ส.ส.นม.) หรอืเปนพนกังานสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหบุคลากร

  ทางการศกึษา และสมาชกิสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกดั (ส.ฌ.นม.) หรือเปนพนกังาน

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ ออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด และบุคลากร

  ทางการศึกษานครราชสีมา (ฌ.ส.นม.) หรือครูและบุคลากรในหนวยงานทางการศึกษา หรือ

  บุคคลในครอบครัวของสมาชิก

28 28 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด

-  คาพัฒนาระบบ - -  130,000.00  -  เพื่อจายเปนคาโปรแกรมสราง QR Code

 คอมพิวเตอร       สำหรับการจายเงินสงเคราะหศพของสมาชิก 

       ผานธนาคาร

      -  เปนคาโปรแกรมแชท

      -  คาโปรแกรมแชทบอรดไลท

      -  เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับ Run QR Code

      -  คาบริการรายป (คา Line คา Google )

           รวม - - - 130,000.00  



  “ขอความใหม” ขอ 10 ผูสมัครเขาเปนสมาชิกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

    (1)  เปนผูบรรลุนิติภาวะ

    (2)  ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนคนไรความสามารถ

    (3)  มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง

    (4)  มีอายุในวันสมัครไมเกิน 50 ปบริบูรณ เวนแตผูที่เคยเปนสมาชิก แตถูกใหพนสภาพ

  ตามขอบงัคบั ขอ 15 (2), (4) มสีทิธขิอสมคัรเขาเปนสมาชิกใหมได แตตองอายใุนวนัสมคัรไมเกนิ 

  80 ปบริบูรณ ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสมาคมพิจารณาเหตุผลของ

  การใหสมาชิกผูนั้นพนจากสมาชิกภาพดวย ซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจนำมาพิจารณา

  ตามระเบียบของสมาคมเปนรายๆ ไป

    (5)  เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด หรือ เปนเจาหนาที่สหกรณ

  ออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด หรือเปนพนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ

  ออมทรพัยครนูครราชสมีา จำกดั (ส.ส.นม.) หรอืเปนพนกังานสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหบุคลากร

  ทางการศึกษาและสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด (ส.ฌ.นม.) หรือเปนพนักงาน

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด และบุคลากร

  ทางการศึกษานครราชสีมา (ฌ.ส.นม.) หรือครูและบุคลากรในหนวยงานทางการศึกษา หรือ

  บุคคลในครอบครัวของสมาชิก 

นายอิทธิชัย - ในเมื่อสมาคมขอแกไขขอบังคับขอนี้แลว เห็นควรเพิ่ม (3) ที่ประชุมใหญมีมติใหออก

  เขาไปดวยใหครบ 

ประธาน - ขอเรียนชี้แจงนายทะเบียนกลางวา ขอบังคับขอ 15 สมาชิกภาพยอมสิ้นสุดลงในกรณีดังนี้

  (1) ตาย (2) ลาออกเปนหนังสือตามแบบท่ีสมาคมกำหนด และใหมีผลต้ังแตวันท่ียื่นหนังสือ

  ขอลาออก (3) ที่ประชุมใหญมีมติใหออก (ถือวาสมาชิกนี้ถูกลงโทษ หรือผิดวินัย จึงไมนำเขามา 

  มเีหตผุลวาเมือ่ถูกขบัออกดวยเหตผุลเปนปรปกษกบัสมาคมไมควรนำเขามา และ(4) ถกูคดัชือ่ออก

  เนื่องจากขาดสงเงินสงเคราะหโดยสมาคมไดแจงเปนหนังสือใหไปชำระเงินสงเคราะหตามขอ 20 

  แลวจำนวน 3 ครั้ง แตละครั้งมีระยะหางกัน 30 วัน ซึ่งครั้งสุดทาย ไดทำหนังสือลงทะเบียน

  ตอบรบัและกำหนดระยะเวลาใหสมาชกินำเงนิสงเคราะหมาชำระภายใน 10 วนัทำการ หรอืสมาคม

  ติดตอหาหลักแหลงที่อยูไมได และคณะกรรมการพิจารณาแลวมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ

 - การแกไขขอบังคับขอนี้เพื่อสมาชิกที่ถูกใหพนสภาพไปและอยากกลับเขามาเปนสมาชิกใหมได 

  เพราะสมาคมไดรบัการสอบถามสมาชกิจำนวนมากทำไมไมรบัสมาชกิประเภทนีซ้ึง่ถกูใหพนสภาพ

  ดวยเหตุสุดวิสัย เชน ยายไมทราบวาตนไมถูกหักเงินสงเคราะห

นายชำนาญ - เห็นดวยกับคณะกรรมการ ส.ส.นม.ที่แกไขขอบังคับ ที่ไมนำ (3) เขามาดวย เพราะเมื่อมติ

  ที่ประชุมใหญขับสมาชิกออกดวยเหตุผลรายแรง จึงไมควรจะรับกลับเขามา

นายนิธิวัชร - ตามท่ีสมาคมขอแกไขขอบังคับ ขอ 10 (4) นำเรียนวาสมาคมอีก 2 สมาคม มีปญหาเกี่ยวกับ

  สมาชกิท่ีหลดุจากการเปนสมาชกิ และจะกลับเขาคนืมเีงือ่นไขเกีย่วกบัเรือ่งของอาย ุจงึไมสามารถ

  กลับเขามาคืนได สำหรับการขอแกขอบังคับวันนี้เห็นดวยเพราะสมาชิกที่หลุดไปจะไดกลับ

  เขามาได เหตุผลอีกประการก็คือสมาชิกที่หลุดไปนั้นบางคนไมทราบเลยวาตนเองถูกใหพนสภาพ

  เพราะเกษียณอายุราชการก็ไมอยูกับลูกหลานตางจังหวัด หรือยายที่อยูไมไดแจงสมาคม 

  ทำใหสมาคมติดตอหาหลักแหลงไมได มาทราบอีกทีก็อายุเกิน 50 ปตามขอบังคับกำหนด

29 29 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด



   จึงเปนเหตุจำเปนที่สมาคมตองแกไขขอบังคับขอนี้

ประธาน - ขอขอบคณุทานสมาชกิทีอ่ภปิราย ถอืเปนการอนเุคราะหใหกบัสมาชกิทีพ่นสภาพแตไมมเีจตนาที่

  จะพนสภาพ นำเรียนที่ประชุมวาเมื่อความเห็นของที่ประชุมใหญใหความเห็นชอบสมาคม

  ก็จะทำคำขอจดทะเบียนแกไขขอบังคับ เสนอตอนายทะเบียนทองภายในสิบสี่วัน

นายชำนาญ - ขอเรียนถามวาเมื่อขอบังคับขอน้ีผาน มีสมาชิกมาสมัครกลับเขาคืนในสวนของเงินสงเคราะห

  จะชำระยอนหลังหรือไม อยางไร สำหรับขอไดเปรียบ เสียเปรียบของสมาชิกปกติ

ประธาน - พ.ร.บ.มาตรา 30 หามมิใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเรียกเก็บเงินอื่นใดจากสมาชิกนอกเหนือ

  จากเงินคาสมัคร เงินคาบำรุง และเงินสงเคราะหประเด็นสำคัญของการแกไขขอบังคับขอนี้ 

  สมาคมมีแนวความคิดวาจะขอความสมัครจากผูสมัครวาจะยินดีจะบริจาคหรือไมอยางนั้นให 

  จะรับเฉพาะสมาชิกที่เคยเปนสมาชิกและถูกใหพนสภาพประสงคจะขอกลับเขาคืนดวย 

  คณะกรรมการจะพิจารณาจากเหตุผลที่ไมมีเจตนาที่จะพนสภาพ 

นายสมชาย - นำเสนอวาควรจะกำหนดจำนวนปดวย เพราะถาไมกำหนด ยกตัวอยางถาผมออกอาย ุ59 ป และ

  ขอกลับเขามาตอนอายุ 79 ป ซ่ึงสมาชิกสวนใหญเกษียณอายุราชการแลวไปอยูกับลูกหลาน 

  หรือลูกหลานถือบัตร ATM กดเงินออกหมดสมาชิกก็ไมทราบวาตนถูกใหพนสภาพเมื่อไร

นายวุฒิพล - หนวยงานของ สก.สค.มีวิธีแกปญหาในการที่สมาชิกขาดสงเงินสงเคราะหดังนี้ 

  1.  สมาชิกขอกลับเขาคืนไมกำหนดอายุแตมีเงื่อนไขจะตองชำระเงินสงเคราะห ณ วันที่ขาด

   สงเงินสงเคราะหจนถึงปจจุบัน

  2.  จะบันทึกขอมูลที่อยู และเบอรโทรศัพทของทายาทผูถูกระบุสิทธิของสมาชิก เพื่องายตอการ

   ติดตอสมาชิก 

ประธาน - เมื่อสมาชิกขาดสงเงินสงเคราะหสมาคมทำหนังสือทวงถาม 1 เดือน 2 เดือน และ 3 เดือน 

  มีหนังสือตอบรับ เมื่อใหพนสภาพก็จะมีหนังสือตอบรับแจงใหสมาชิกมาติดตอขอกลับเขา

  คืนชำระเงินสวนที่คงคางจนถึงปจจุบัน

นายนิธิวัชร - เรียนถามผานไปยังนายทะเบียนกลาง กรณีสมาชิกพนสภาพขอกลับเขาคืน ยกตัวอยาง สก.สค.

  เรียกเก็บเงินยอนหลังจนถึงปจจุบัน เคยหารือคุณบุญธาตุแลวทานแจงวาไมสามารถทำได 

  นำเรียนวาชองวางระหวางคนที่ออกไปกลับเขาคืนไมชำระเงินสงเคราะหสวนที่คงคาง ก็จะเปน

  ขอไดเปรียบ เมื่อสมาคมที่กำลังแกไขขอบังคับวันนี้ควรจะปฏิบัติอยางไร

นายอิทธิชัย - การขยายอายุ 75 เปน 80 ป ไมขัดตอ พ.ร.บ. ยกตัวอยางวาปจจุบันคนที่เสียชีวิตดวยโรค

  โควิด 19 ซึ่งอายุก็ไมมาก 30 ป 40 ป เทียบเคียงกับสมาชิกที่จะกลับเขาคืนนั้นจะบริจาคเงิน

  หรือไมบริจาคก็ไดขึ้นอยูกับขอตกลงระหวางสมาคมกับสมาชิก ขอกฎหมายที่ถูกตองก็คือ 

  1. ตองมาสมัครดวยตนเอง 2. ตองมีสุขภาพแข็งแรง 3. มีใบรับรองแพทยประกอบการสมัคร

 - เมื่อสมาคมรับเงินบริจาคจากสมาชิกมาแลวจะตองนำไปจายใหกับทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิต

  ไปแลว หากสมาคมจะนับยอนหลังไปไมวาจะปที่ขาดสงเคราะห

ประธาน - สมาคม ส.ส.นม. มีระเบียบวาดวยเงินบริจาค เมื่อสมาชิกบริจาคสมาคมก็จะใหทำบันทึก

  แจงความประสงคของการบริจาคเงินใหกับสมาคมไวเปนหลักฐาน

มติที่ประชุม - มมีตเิหน็ชอบแกไขเพิม่เตมิขอบงัคบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรพัยครู

  นครราชสีมา จำกัด (ส.ส.นม.) พ.ศ. 2564 ขอ 10 (4) และใหนำเสนอนายทะเบียนทองที่ 

  เพื่ออนุญาตถือใชตอไป (143 เสียงตอ 0 เสียง)

30 30 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด



ระเบียบวาระการประชุมที่ 8 เรื่องอื่นๆ
ประธาน - ขอขอบคุณนายทะเบียนกลาง และนายทะเบียนทองที่ ที่มารวมประชุมกับสมาคมในวันนี้

  ขอฝากนายทะเบียนกลางในการแกไขกฎหมายเกีย่วกบั พ.ร.บ.มาตรา 24 ซึง่มาตรานีย้งัไมทนัสมยั

  การสงหนังสือถึงสมาชิกทุกคนทำใหสมาคมมีคาใชจายจำนวนมาก

นายอิทธิชัย - ขอช้ีแจงวาการสงหนังสือถึงสมาชิกปจจุบันมีชองทางในการสงหลายชองทาง เชน Line E-mail 

  ประเด็นสำคัญก็คือคุณสงหรือไมมีหลักฐานวาสงหรือไม 

นายชำนาญ - ในประเดน็ทีน่ายทะเบยีนกลางกำลังอธบิายนัน้ มาตรา 24 สมาคมไดรับปญหากค็อืมกีารรองเรยีน

  วาไมไดรับหนังสือ เดิมเคยสงไปยังหนวยงานตนสังกัดของสมาชิก ทำใหคณะกรรมการที่ไดรับ

  แตงตัง้สมัยน้ันถูกเพกิถอน เมือ่หารอืคณุบญุธาตทุานใหความเหน็วาตองปฏบัิตติาม พ.ร.บ. มาตรา 

  24 เทานั้น ขอเรียนวาการสงหนังสือเชิญทำใหสิ้นเปลืองคาใชจายเปนจำนวนมาก

นายอิทธิชัย - จากขอมูลท่ีสมาชิกอภิปรายนั้นเปนสถานการณของปที่แลว ปจจุบันนี้ทางกระทรวงไดแกไขแลว

  ขอใหทุกทานเขาไปโหลดขอมูลไดและจะทำการแกไขกฎหมายใหมอยูในระหวางประกาศ

  ใชในราชกิจจานุเบกษาเพื่อขอปรับปรุงกฎหมาย ในวันที่ 1 มีนาคมนี้ทำประชาวิจารณ

  ขอความรวมมือทุกทานเขาไปแสดงความเห็นในเว็บไซตของกระทรวงคาดวาจะใชเวลา

  ประชาวิจารณ 1 เดือน

ประธาน - เสนอแนะนายทะเบยีนกลางเปดอบรมใหกบัสมาคม และนายทะเบยีนทองที ่ใหมคีวามรูทีช่ดัเจน

  ความรูขอกฎหมายเพิ่มเติม

นายอิทธิชัย - ขอแจงวามีการจัดอบรมใหความรูนายทะเบียนทองที่ ในวันท่ี 23 และวันที่ 30 มีนาคมนี้ 

  มีการเปดอบรมผานระบบซูม จะสงหนังสือเชิญเขารวมอบรม ขอเรียนวากรมรับผิดชอบงาน

  สมาคม มีบุคลากรเพียง 5 คนเทานั้น ภารกิจมากตองดูแลสมาคมท้ังประเทศบางเรื่องอาจจะ

  ตอบชาบางขอใหทกุทานไดเขาใจ แตทานเชญิมารวมประชมุกจ็ะพยายามมาใหไดเพือ่แลกเปล่ียน

  ความรูใหกับสมาคม

นายจามร - เปนผูแทนนายกเทศมนตรตีำบลปรใุหญมารวมประชมุ เหน็ดวยกบัทานนายก ส.ส.นม. นายทะเบยีน

  ทองที่ควรจะมีความรูเกี่ยวกับขอกฎหมายท่ีชัดเจน ในฐานะควบคุม กำกับ ดูแล สมาคม 

  จึงควรจะความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมากกวานี้ ขอขอบคุณนายทะเบียนกลางที่จะเชิญ

  เขารับการอบรม

ประธาน - ขอเชิญเลขานุการ สรุปผลการประชุมในวันนี้

เลขานุการ - ขอสรุปผลการประชุมตั้งแตระเบียบวาระการประชุมที่ 1 - ระเบียบวาระการประชุมที่ 8

  ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

  1.1 แนะนำ คณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครู

   นครราชสีมา จำกัด ชุดที่ 11

  1.2  แนะนำที่ปรึกษาสมาคม 

  1.3  แนะนำผูตรวจบัญชีสมาคม

  1.4  แนะนายทะเบียนกลาง

  1.5  แนะนำนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจำทองที่เทศบาลตำบลปรุใหญ

  1.6  แจงจำนวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีจำนวน 23,661 คน และสมาชิก

   ถึงแกกรรม มีจำนวนทั้งสิ้น 251 คน 
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    ที่ประชุมรับทราบ

  ระเบียบวาระการประชุมที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญครั้งที่แลว

    ทีป่ระชมุรบัรองรายงานการประชมุใหญสามญัประจำป 2563 วนัอาทติยที ่4เมษายน 

    พ.ศ. 2564

  ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว -ไมมี-

  ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 รายงานประจำป แสดงผลการดำเนินกิจการของสมาคมที่ผานมา

  ในรอบป

  4.1  รายงานแสดงผลการดำเนินกิจการของสมาคมประจำป พ.ศ. 2564

   4.1.1 การดำเนินงานดานงานทะเบียน

   4.1.2 การดำเนินการจายเงินสงเคราะห พ.ศ. 2564 

    ที่ประชุมรับทราบ

  4.2  รายงานการจายเงินสงเคราะห

   4.2.1 รายชื่อสมาชิกถึงแกกรรมป 2563 สมาคมจายเงินสงเคราะหในป 2564 

   4.2.2 รายชื่อสมาชิกถึงแกกรรมป 2564 สมาคมจายเงินสงเคราะหในป 2564 

   4.2.3 รายชื่อสมาชิกถึงแกกรรมป 2564 สมาคมจายเงินสงเคราะหในป 2565 

    ที่ประชุมรับทราบ

  ระเบียบวาระการประชุมที่ 5 รายงานจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นและลดลง

    ที่ประชุมรับทราบ

  ระเบียบวาระการประชุมที่ 6 รายงานฐานะการเงิน เพื่อพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได - รายจาย

  และบัญชีงบดุล

  6.1 รายงานฐานะการเงินของสมาคมประจำป 2564 

   ที่ประชุมรับรองงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และรับรองบัญชีรายได - รายจาย 

   สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (154 เสียงตอ 0 เสียง)

  6.2 พิจารณางบประมาณรายได – รายจาย ประจำป 2565

   6.2.1 พิจารณางบประมาณรายได ประจำป 2565

    ทีป่ระชมุมมีติเหน็ชอบงบประมาณการรายได ประจำป 2565 จำนวนเงนิ 7,262,000.00 บาท 

    (เจ็ดลานสองแสนหกหมื่นสองพันบาทถวน ) (137 เสียง ตอ 0 เสียง)

   6.2.2 พิจารณางบประมาณรายจายประจำป 2565

      ทีป่ระชมุมมีตอินมุตังิบประมาณรายจายประจำป 2565 หมวดเงนิเดอืน หมวดคาตอบแทน 

      และคาใชสอย และหมวดคาวัสดุครุภัณฑ เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,478,500 บาท 

      (หกลานสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหารอยบาททถวน) และอนุมัติคาใชจายในหมวด

      เดียวกันถัวจายกันได (136 เสียงตอ 0 เสียง)

    6.2.3 พิจารณาคาดำเนินคดี

      ทีป่ระชมุมมีตอินุมตังิบประมาณคาดำเนนิคด ีประจำป 2565 จำนวนเงนิ 200,000.00 บาท 

      (สองแสนบาทถวน) (144 เสียงตอ 0 เสียง)

    6.2.4 พจิารณาโครงการคาใชจายในการจดัซือ้ทีด่นิ,เชาและหรอืสิง่กอสรางสำนักงานสมาคม
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      ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณโครงการคาใชจายในการจัดซื้อที่ดิน, เชา และหรือ

      สิง่กอสรางสำนกังานสมาคม ประจำป 2565 จำนวนเงิน 50,000.00 บาท (หาหมืน่บาทถวน)  

      (140 เสียงตอ 0 เสียง)

    6.2.5 พิจารณาเงินกองทุนบำเหน็จพนักงานสมาคม

      ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณเงินกองทุนบำเหน็จพนักงานสมาคม ประจำป 2565 

      จำนวนเงนิ 698,000.00 บาท (หกแสนเกาหมืน่แปดพนับาทถวน) (145 เสยีงตอ 0 เสยีง)

    6.2.6 พิจารณาโครงการคาใชจายภาษีเงินไดมูลนิธิหรือสมาคม ภ.ง.ด.55

      (ตามประมวลมาตรา 68 และ 69 แหงประมวลรัษฎากร) ป 2564 และภาษีโรงเรือน

      ตามมาตรา 8

    ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณโครงการคาใชจายภาษีเงินไดมูลนิธิหรือสมาคม ภ.ง.ด.55 

   (ตามประมวลมาตรา 68 และ69 แหงประมวลรัษฎากร) ป 2564 และภาษีโรงเรือน

   ตามมาตรา 8 จำนวนเงิน 118,900.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเการอยบาทถวน) 

   (151 เสียง ตอ 0 เสียง)

    6.2.7 พิจารณาโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรสราง QR Code สำหรับจายเงิน

      สงเคราะหศพ

      ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณโครงการโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 

      สราง QR Code สำหรับจายเงินสงเคราะหศพ จำนวนเงิน 130,000.00 บาท 

      (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถวน)  (151 เสียง ตอ 0 เสียง)

   ระเบียบวาระการประชุมที่ 7 พิจารณารางแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสมาคม พ.ศ. 2564

    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ

   ออมทรพัยครนูครราชสมีา จำกดั (ส.ส.นม.) พ.ศ. 2564 หมวด 4 วิธกีารรับสมคัรสมาชกิและการขาด

   จากสมาชิกภาพ ขอ 10 และใหนำเสนอนายทะเบียนทองที่ เ พ่ืออนุญาตถือใชตอไป 

   (143 เสียงตอ 0 เสียง)

   ระเบียบวาระการประชุมที่ 8 เรื่องอื่นๆ

    ที่ประชุมรับรอง 

มติที่ประชุม -  มมีตริบัรองรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2564 วันอาทิตยท่ี 27 กุมภาพนัธ 2565

   (เสียงสวนใหญรับรอง / ไมรับรอง 0 เสียง)

 เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

          (ลงชื่อ)  สมจิน  เข็มสุวรรณ ผูบันทึกการประชุม

            (นางสมจิน  เข็มสุวรรณ) 

            (ลงชื่อ) พรไชย วัชรวิศิษฏ กรรมการและเลขานุการ

            (นายพรไชย วัชรวิศิษฏ)

           (ลงชื่อ) ประมวล ทั่งกลาง นายกสมาคม

           (นายประมวล ทั่งกลาง)

สำเนาถูกตอง

พรไชย วัชรวิศิษฏ

(นายพรไชย วัชรวิศิษฏ)

กรรมการและเลขานุการ
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว 3

-  ไมมี  -
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 

รายงานประจำป  แสดงผลการดำเนินกิจการของ
สมาคมที่ผานมาในรอบป  

4
4.1 รายงานแสดงผลการดำเนินกิจการของสมาคมประจำป พ.ศ. 2565
4.1.1 การดำเนินการดานงานทะเบียน

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด (ส.ส.นม.) ไดรับการจดทะเบียน

ตามพระราชบญัญตักิารฌาปนกจิสงเคราะหถกูตองตามกฎหมาย เมือ่วนัที ่13 ตุลาคม พ.ศ. 2537 จนถงึปจจุบนั (พ.ศ. 2565) 

เปนเวลา 28 ป การดำเนินกิจการไดมีการปรับปรุง แกไข และพัฒนางาน ดานขอมูล การใหบริการ ใหเปนไปตามกฎหมาย 

ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของมาโดยตอเนื่อง ในปจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 23,812 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)

ตารางแสดงจำนวนสมาชิกในแตละป

 ป พ.ศ. จำนวนสมาชิก (คน) เพิ่มขึ้น จากปกอน คิดเปนรอยละ

พ.ศ. 2561 23,208 937 4.04

พ.ศ. 2562 23,524 316 1.34

พ.ศ. 2563 23,651 127 0.54

พ.ศ. 2564 23,661 10 0.04

พ.ศ. 2565 23,812 151 0.63

ระเบียบวาระการประชุมท่ี  4 
รายงานประจาํปี  แสดงผลการดาํเนินกิจการของสมาคมท่ีผา่นมาในรอบปี   
4.1  รายงานแสดงผลการดาํเนินกิจการของสมาคมประจําปี  พ.ศ.  2565 
4.1.1  การดาํเนินการดา้นงานทะเบียน 
           สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา จาํกดั (ส.ส.นม.)  ไดรั้บการจด
ทะเบียนตามพระราชบญัญติัการฌาปนกิจสงเคราะห์ถูกตอ้งตามกฎหมาย  เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2537  จนถึง
ปัจจุบนั (พ.ศ. )  เป็นเวลา 8 ปี  การดาํเนินกิจการไดมี้การปรับปรุง  แกไ้ข  และพฒันางาน  ดา้นขอ้มูล  การ
ให้บริการ  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งมาโดยต่อเน่ือง  ในปัจจุบนัมีสมาชิกทั้งส้ิน  
,8  คน (ณ วนัท่ี  ธนัวาคม พ.ศ. ) 

ตารางแสดงจํานวนสมาชิกในแต่ละปี 
ปี พ.ศ. จํานวนสมาชิก (คน) เพิม่ขึน้ จากปีก่อน คดิเป็นร้อยละ 

พ.ศ. 2561 23,20 937 4.04 
พ.ศ. 2562 23,524 316 1.34 
พ.ศ. 2563 23,651 127 0.54 
พ.ศ. 2564 23,661 10 0.04 
พ.ศ. 2565 23,12 151 0.63 
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4.1.2 การดำเนินการจายเงินสงเคราะห พ.ศ. 2565 

  ในกรณท่ีีสมาชกิถงึแกความตายดวยสาเหตตุางๆ สมาคมจายคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครวั

ใหแกบคุคลทีส่มาชิกไดระบุไวในใบสมคัรใหเปนผูรบัเงนิสงเคราะหและหรือผูจดัการศพ ในป พ.ศ. 2565 มจีำนวนทัง้สิน้ 315 คน 

เปนจำนวนเงิน 142,257,126.00 บาท (หนึ่งรอยสี่สิบสองลานสองแสนหาหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยยี่สิบหกบาทถวน)

ตารางแสดงการจายเงินสงเคราะหในแตละป (ตามที่จายจริง)

ป พ.ศ. จำนวน

ผูเสียชีวิต

(คน)

การจายเงินสงเคราะห

 พ.ศ. 2561 245 108,968,476.00  (หนึ่งรอยแปดลานเกาแสนหกหมื่นแปดพันสี่รอยเจ็ดสิบหกบาทถวน)

 พ.ศ. 2562 223 101,282,740.00  (หนึ่งรอยเอ็ดลานสองแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดรอยสี่สิบบาทถวน)

 พ.ศ. 2563 243 113,155,260.00  (หนึ่งรอยสิบสามลานหนึ่งแสนหาหมื่นหาพันสองรอยหกสิบบาทถวน)

 พ.ศ. 2564 251 116,166,779.00  (หนึ่งรอยสิบหกลานหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบเกาบาทถวน)

 พ.ศ. 2565 315 142,257,126.00  (หนึ่งรอยสี่สิบสองลานสองแสนหาหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยยี่สิบหกบาทถวน)

4.1.2  การดาํเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์  พ.ศ.  2565           
           สมาชิกถึงแก่กรรมดว้ยสาเหตุต่างๆ  สมาคมไดจ่้ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทสมาชิกท่ีถึงแก่กรรม
ในปี พ.ศ. 2565  มีจาํนวนทั้งส้ิน  คน  เป็นจาํนวนเงิน ,257,126. บาท  (หน่ึงร้อยส่ีสิบสองลา้นสอง
แสนหา้หม่ืนเจด็พนัหน่ึงร้อยยีสิ่บหกบาทถว้น) 

ตารางแสดงการจ่ายเงินสงเคราะห์ในแต่ละปี (ตามท่ีจ่ายจริง) 
ปี พ.ศ. จํานวนผู้เสียชีวติ (ราย) การจ่ายเงินสงเคราะห์ 

พ.ศ. 2561 245 10,96,476.00  (หน่ึงร้อยแปดลา้นเกา้แสนหกหม่ืนแปดพนัส่ีร้อยเจด็สิบหกบาทถว้น) 
พ.ศ. 2562 223 101,22,740.00  (หน่ึงร้อยเอด็ลา้นสองแสนแปดหม่ืนสองพนัเจด็ร้อยส่ีสิบบาทถว้น) 
พ.ศ. 2563 243 113,155,260.00  (หน่ึงร้อยสิบสามลา้นหน่ึงแสนหา้หม่ืนหา้พนัสองร้อยหกสิบบาทถว้น) 
พ.ศ. 2564 251 116,166,779.00  (หน่ึงร้อยสิบหกลา้นหน่ึงแสนหกหม่ืนหกพนัเจด็ร้อยเจด็สิบเกา้บาทถว้น) 
พ.ศ. 2565 306 142,257,126.00  (หน่ึงร้อยส่ีสิบสองลา้นสองแสนหา้หม่ืนเจด็พนัหน่ึงร้อยยีสิ่บหกบาทถว้น) 
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4.2 รายงานการจ่่ายเงินสงเคราะห์ ์            

4.2.1  รายชื่่�อสมาชื่ิก ส.ส.นม. ถึึงแก่กรรมปีี 2563 และ ปีี 2564 รับเงินสงเคราะห์์ในปีี 2565           

 สมาชิิกถึึงแก่กรรมปีี 2563 และ ปีี 2564 รับเงินสงเคราะห์์ในปีี 2565  จำนวน 35 คน  เปี็นจำนวนเงิน 13,239,926.00 บาท (สิบสามล้านสองแสนสามห์ม่�นเก้าพัันเก้าร้อยย่�สิบห์กบาทถึ้วน) 

 สมาชิิกถึึงแก่กรรมปีี 2564 และย่�นห์ลักฐานขอรับเงินสงเคราะห์์งวดแรกในปีี 2564 จำนวน 29 คน  เปี็นจำนวนเงิน 2,030,000.00 บาท (สองล้านสามห์ม่�นบาทถึ้วน)

  รวมทั้ั�งสิ�น   เปี็นจ่ำนวนเงิน 15,269,926.00 บาทั้ (สิบห์้าล้านสองแสนห์กห์ม่�นเก้าพัันเก้าร้อยย่�สิบห์กบาทั้ถึ้วน)

ลำดัับ

ทั้่�
ชื่่�อ - สกุล สังกัดั

เลข

ทั้ะเบ่ยน
อายุ

ว.ดั.ปี.
ทั้่�

ถึึงแก่กรรม
สาเห์ตุุทั้่�ถึึงแก่กรรม

เงิน

สงเคราะห์์
งวดัแรก

ว.ดั.ปี.
ทั้่�

ย่�นห์ลักฐาน

 1 นายดวง พัาขุนทด  อ.สูงเนิน 15080 75 2 ธ.ค. 63 จมน้ำ  129,046.00   70,000.00  8 ธ.ค. 63 

 2 นายลำพัูน พัลพัิทักษ์์  อ.ปีระทาย 04646 92 1 ธ.ค. 64 มะเร็งระยะลุกลาม  445,320.00   70,000.00  3 ธ.ค. 64 

 3 นายพังศ์์พัันธุ์ พัุทธิวิริยากร  อ.พัิมาย 00517 71 27 พั.ย. 64 กล้ามเน่้อห์ัวใจขาดเล่อดเฉี่ยบพัลัน  445,320.00   70,000.00  4 ธ.ค. 64 

 4 นายสวาท ทองภัักด่  อ.พัระทองคำ 19287 86 26 พั.ย. 64 เส้นเล่อดสมองตี่บ  445,320.00   70,000.00  8 ธ.ค. 64 

 5 นายสุวรรณ อินทรสอน  อ.โชิคชิัย 12984 71 5 ธ.ค. 64 ตีายธรรมชิาตีิไม่ทราบโรค  445,320.00   -  8 ธ.ค. 64 

 6 นายวุฒิินันท์ ฝอยกิ�ง  อ.ปีักธงชิัย 08764 71 1 ธ.ค. 64 มะเร็งเม็ดเล่อดขาว  445,320.00   70,000.00  8 ธ.ค. 64 

 7 นางปีุ�ย พัินิจนอก ส อ.ปีระทาย 14724 93 30 พั.ย. 64 ชิราภัาพั  445,320.00   -  8 ธ.ค. 64 

 8 จ.ส.อ.อดุลย์ พัิมพั์จินดา  อ.ด่านขุนทด 25519 63 2 ธ.ค. 64 ตีับแข็ง  445,320.00   70,000.00  9 ธ.ค. 64 

 9 นายบุญส่ง วิชิัยวัฒินา ส อ.พัิมาย 23521 78 1 ธ.ค. 64 ห์ัวใจขาดเล่อด  445,320.00   70,000.00  9 ธ.ค. 64 

 10 นายเสร่ พังษ์์ไพับูลย์  อ.ด่านขุนทด 00011 70 29 พั.ย. 64 โรคห์ลอดเล่อดห์ัวใจอุดตีันกล้ามเน่้อห์ัวใจตีาย  445,320.00   -  9 ธ.ค. 64 

 11 นายเสร่ สิตีสังข์  อ.จักราชิ 04213 65 30 พั.ย. 64 มะเร็งชิ่องปีาก  445,320.00   70,000.00  11 ธ.ค. 64 

 12 นางบัวแย้ม สะท้านภัพั ส อ.โชิคชิัย 15091 78 18 พั.ย. 64 โรคตีิดเชิ่้อโควิด-19  445,320.00   70,000.00  14 ธ.ค. 64 

 13 นายราเชินทร์ พัรปีระสิทธิ�  อ.บ้านเห์ล่�อม 12913 63 7 ธ.ค. 64 ตีิดเชิ่้อในกระแสเล่อด  445,320.00   70,000.00  14 ธ.ค. 64 

 14 นายวิชิาญ เกิดมงคล  อ.ด่านขุนทด 03382 77 11 ธ.ค. 64 ไม่ทราบสาเห์ตีุการเส่ยชิ่วิตี  445,320.00   70,000.00  15 ธ.ค. 64 

 15 นายบรรพัตี ลมุลพัจน์  อ.ปีักธงชิัย 08944 63 7 ธ.ค. 64 ปีอดตีิดเชิ่้อ  445,320.00   70,000.00  16 ธ.ค. 64

 16 นายสมเก่ยรตีิ พังษ์์ไพับูลย์  อ.เม่องนครราชิส่มา 00022 72 14 พั.ย. 64 ปีอดตีิดเชิ่้อจากใส่ท่อชิ่วยห์ายใจนานจากเส้นเล่อดสมองแตีก  445,320.00   -  16 ธ.ค. 64 

 17 นางเกษ์ร ปีุริมาตีร์ ส อ.เสิงสาง 21244 75 6 ธ.ค. 64 โรคไตีวาย  445,320.00   -  16 ธ.ค. 64 

 18 นายไชิยา ไชิยสุข  อ.โชิคชิัย 07437 64 16 ธ.ค. 64 ตีิดเชิ่้อรุนแรงปีอดและกระแสเล่อด  445,320.00   70,000.00  17 ธ.ค. 64 

 19 นายชิ้อย โตี้งสูงเนิน  อ.ปีักธงชิัย 08903 79 3 ธ.ค. 64 มะเร็งตีับ  445,320.00   70,000.00  17 ธ.ค. 64 

 20 นางทองอินทร์ พัรมมิราชิ ส อ.ปีระทาย 09307 70 10 ธ.ค. 64 มะเร็งปีากมดลูก  445,320.00   70,000.00  17 ธ.ค. 64 

 21 นายสมถึวิล ด่ทองห์ลาง  อ.จักราชิ 12677 90 24 พั.ย. 64 เล่อดออกในสมอง  445,320.00   70,000.00  21 ธ.ค. 64 



ลำดัับ

ทั้่�
ชื่่�อ - สกุล สังกัดั

เลข

ทั้ะเบ่ยน
อายุ

ว.ดั.ปี.
ทั้่�

ถึึงแก่กรรม
สาเห์ตุุทั้่�ถึึงแก่กรรม

เงิน

สงเคราะห์์
งวดัแรก

ว.ดั.ปี.
ทั้่�

ย่�นห์ลักฐาน

 22 น.ส.สุภัาภัรณ์ วณิชิาชิ่วะ  อ.พัระทองคำ 09432 80 17 ธ.ค. 64 ยังไม่ทราบสาเห์ตีุการเส่ยชิ่วิตีท่�แน่ชิัด  445,320.00   70,000.00  21 ธ.ค. 64 

 23 นายนิยม มูลวิริยกิจ ส อ.ปีากชิ่อง 07723 67 11 ธ.ค. 64 ภัาวะห์ัวใจขาดเล่อดเฉี่ยบพัลัน  445,320.00   70,000.00  21 ธ.ค. 64 

 24 นายมานะ เห์มนิธิ  อ.คง 11835 81 15 ธ.ค. 64 ห์ัวใจล้มเห์ลวเฉี่ยบพัลัน  445,320.00   70,000.00  21 ธ.ค. 64 

 25 นางบุบผา แสงกระจ่าง  อ.เม่องนครราชิส่มา 05768 80 20 ธ.ค. 64 แผลกดทับตีิดเชิ่้อ  445,320.00   70,000.00  21 ธ.ค. 64 

 26 นายสมศ์ักดิ� วันเม่องเก่า  อ.โนนสูง 17897 61 21 ธ.ค. 64 กล้ามเน่้อห์ัวใจทำงานล้มเห์ลว  445,320.00   70,000.00  24 ธ.ค. 64 

 27 นางรจนา สุขสวัสดิ�  อ.ปีระทาย 30172 49 22 ธ.ค. 64 ภัาวะตีับวายจากตีับแข็งพัิษ์สุราเร่้องรัง  445,320.00   70,000.00  24 ธ.ค. 64 

 28 นายฉีว่ กิจโสภัา ส อ.บัวให์ญ่ 20818 83 20 ธ.ค. 64 ปีอดตีิดเชิ่้อ  445,320.00   70,000.00  28 ธ.ค. 64 

 29 นายภัักดิ� บุญยะภัาภัรณ์  อ.โชิคชิัย 07389 96 26 ธ.ค. 64 โรคเบาห์วาน  445,320.00   70,000.00  28 ธ.ค. 64 

 30 นางกมลมาลย์ กองจำปีี  อ.ปีักธงชิัย 10299 63 21 ธ.ค. 64 โรคมะเร็งลำไส้ให์ญ่  445,320.00   70,000.00  29 ธ.ค. 64 

 31 นางพัวงเพัชิร มั�นพัลศ์ร่  อ.เม่องนครราชิส่มา 03507 86 28 ธ.ค. 64 ภัาวะห์ายใจล้มเห์ลว  445,320.00   70,000.00  29 ธ.ค. 64 

 32 นายธัญญา ดาวเร่อง ส อ.สูงเนิน 09364 87 17 ธ.ค. 64 ก้อนในตีับ  445,320.00   70,000.00  29 ธ.ค. 64 

 33 นายมา แขนโพัธิ�  อ.เม่องนครราชิส่มา 06937 77 28 ธ.ค. 64 โรคห์ลอดเล่อดสมองตี่บ  445,320.00   70,000.00  29 ธ.ค. 64 

 34 นายแถึลง เปีียสันเท่ยะ  อ.ด่านขุนทด 10413 81 27 ธ.ค. 64 ระบบห์ายใจล้มเห์ลว  445,320.00   70,000.00  29 ธ.ค. 64 

 35 ว่าท่�ร.ตี.ปีระจวบ กลมกลาง  อ.เม่องนครราชิส่มา 29990 48 28 ธ.ค. 64 ห์ัวใจวายเฉี่ยบพัลัน  445,320.00   70,000.00  29 ธ.ค. 64 

                                                                             รวม  15,269,926.00    

           

เสนอเพั่�อทั้ราบ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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4.2.2  รายชื่่�อสมาชื่ิก ส.ส.นม. ถึึงแก่กรรมปีี 2565 สมาคมจ่่ายเงินสงเคราะห์์ในปีี 2565        

 จำนวน 280 คน เปี็นจำนวนเงิน 127,687,200.00 บาท (ห์นึ�งร้อยย่�สิบเจ็ดล้านห์กแสนแปีดห์ม่�นเจ็ดพัันสองร้อยบาทถึ้วน)       

ลำดัับ

ทั้่�
ชื่่�อ - สกุล สังกัดั

เลข
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 1 นายบุญมั�น อยู่วิวัฒิน์ ส อ.เม่องนครราชิส่มา 22433 73 22 ธ.ค. 64 ยาลดน้ำตีาลทำให์้ไตีวาย  457,920.00   70,000.00  4 ม.ค. 65

 2 นางสร้อย สาสูงเนิน ส อ.สูงเนิน 09320 88 5 ม.ค. 65 ห์ัวใจวายเฉี่ยบพัลัน  457,920.00   70,000.00  6 ม.ค. 65

 3 นายมงคล การปีลูก  อ.บัวให์ญ่ 06762 70 29 ธ.ค. 64 จมน้ำ  457,920.00   70,000.00  8 ม.ค. 65

 4 นายสุรพัล ห์รัญรัตีน์  อ.เม่องนครราชิส่มา 15810 71 4 ม.ค. 65 ภัาวะการห์ายใจล้มเห์ลว  457,920.00   -  11 ม.ค. 65

 5 นายบุญจันทร์ แร่กาสิน  อ.บัวให์ญ่ 14638 95 10 ธ.ค. 64 ตีิดเชิ่้อในกระแสสมอง  457,920.00   -  11 ม.ค. 65

 6 นางนกแก้ว วัชิรวิศ์ิษ์ฏ์์  อ.เม่องนครราชิส่มา 05069 97 6 ม.ค. 65 ตีิดเชิ่้อในปีอด  457,920.00   -  13 ม.ค. 65

 7 นายอภัิศ์ักดิ� พัรมมาอาจ  อ.ขามทะเลสอ 06573 63 8 ม.ค. 65 เน่้อร้ายของทางเดินน้ำด่  457,920.00   70,000.00  13 ม.ค. 65

 8 นางจรัสศ์ร่ กล้าห์าญ  อ.บัวลาย 21938 56 7 ม.ค. 65 มะเร็งปีอดระยะสุดท้าย  457,920.00   -  14 ม.ค. 65

 9 นายสงกรานตี์ ทองห์ล่อ  อ.บ้านเห์ล่�อม 01343 66 7 ม.ค. 65 มะเร็งตีับระยะท้าย  457,920.00   70,000.00  14 ม.ค. 65

 10 นายกิตีิกร จันทรสุด  อ.พัิมาย 00289 65 16 ม.ค. 65 มะเร็งตีับ  457,920.00   70,000.00  18 ม.ค. 65

 11 นางกองแก้ว บุญครอบ  อ.เม่องนครราชิส่มา 13585 94 4 ม.ค. 65 โรคสมองเส่�อมร่วมกับภัาวะตีิดเตี่ยง  457,920.00   70,000.00  18 ม.ค. 65

 12 นายปีระเสริฐ นิตีย์ให์ม่ ส อ.เม่องนครราชิส่มา 08255 77 11 ม.ค. 65 ภัาวะขาดออกซิิเจนจากไตีวายเร่้อรัง  457,920.00   70,000.00  19 ม.ค. 65

 13 นางยุพัิน ตีั้งใจ ส อ.เม่องนครราชิส่มา 17549 67 14 ม.ค. 65 โรคห์ัวใจขาดเล่อดเฉี่ยบพัลัน  457,920.00   70,000.00  19 ม.ค. 65

 14 นายบุญธรรม ส่ยางนอก  อ.ปีระทาย 14741 63 7 ม.ค. 65 โรคตีับแข็ง  457,920.00   70,000.00  19 ม.ค. 65

 15 นายอนรรฆ สามเม่องปีัก ส อ.เม่องนครราชิส่มา 25094 60 18 ม.ค. 65 โรคมะเร็ง  457,920.00   70,000.00  20 ม.ค. 65

 16 นายเกิด คิดเห์็น  อ.ส่ดา 02644 84 10 ม.ค. 65 โรคปีอดตีิดเชิ่้อ  457,920.00   70,000.00  22 ม.ค. 65

 17 นายวิทยา ชิำนาญกลาง  อ.โนนไทย 29873 52 16 ม.ค. 65 โรคมะเร็งชิ่องปีาก  457,920.00   70,000.00  25 ม.ค. 65

 18 นายปีระเสริฐ เทพัรักษ์า  อ.เม่องนครราชิส่มา 05921 83 22 ม.ค. 65 โรคปีระจำตีัว  457,920.00   70,000.00  25 ม.ค. 65

 19 นางสำรวย ชิุ่มกิ�ง ส อ.ปีักธงชิัย 08781 86 21 ม.ค. 65 ภัาวะอุดกั้นทางเดินห์ายใจ  457,920.00   70,000.00  26 ม.ค. 65

 20 นายลำใย ศ์ิลปีะ  อ.ขามทะเลสอ 02281 97 25 ม.ค. 65 ปีอดอักเสบ  457,920.00   70,000.00  26 ม.ค. 65

 21 นางปีิตีิห์ฤทัย มังคลาภัรณ์  อ.เม่องนครราชิส่มา 23534 66 24 ม.ค. 65 ตีิดเชิ่้อทางเดินปีัสสาวะ  457,920.00   70,000.00  27 ม.ค. 65

 22 นายอิทธิพัล ศ์าสนนันทน์  อ.เม่องนครราชิส่มา 18818 60 14 ม.ค. 65 โรคห์ลอดเล่อดห์ัวใจอุดตีัน กล้ามเน่้อห์ัวใจตีาย  457,920.00   -  28 ม.ค. 65

 23 นายแสวง แทนพัลกรัง  อ.เม่องนครราชิส่มา 10540 96 18 ม.ค. 65 โรคชิรา  457,920.00   70,000.00  29 ม.ค. 65

 24 นายโสฬิิพัล เกสูงเนิน  อ.ห์นองบุญมาก 10797 65 28 ม.ค. 65 โรคห์ัวใจเตี้นผิดจังห์วะ  458,620.00   70,000.00  1 ก.พั. 65
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 25 นายกิตีตีิศ์ักดิ� พัร้อมจิตีตี์  อ.บัวลาย 03101 69 21 ม.ค. 65 ปีอดตีิดเชิ่้อรุนแรง  458,620.00   70,000.00  1 ก.พั. 65

 26 นางปีระคองศ์ร่ ภัูมิเนาว์นิล  อ.เม่องนครราชิส่มา 11900 72 26 ม.ค. 65 ตีิดเชิ่้อในกระแสโลห์ิตีรุนแรง  458,620.00   70,000.00  1 ก.พั. 65

 27 นายปีระชิา ราษ์ฎร์ดำรง  อ.ครบุร่ 01425 63 1 ก.พั. 65 ชิรา  458,620.00   70,000.00  3 ก.พั. 65

 28 นายปีระยูร จันทร์ปีัญญา  อ.ปีระทาย 14541 65 16 ม.ค. 65 ม่การบาดเจ็บในชิ่องทรวงอก  458,620.00   70,000.00  5 ก.พั. 65

 29 นายสมห์มาย ห์ลักบุญ  อ.คง 20741 56 29 ม.ค. 65 เส้นเล่อดในปีอดอุดกั้น  458,620.00   70,000.00  5 ก.พั. 65

 30 ร.ตี.ฉีัตีรชิัย คำจำปีา ส อ.ครบุร่ 07282 62 30 ม.ค. 65 ศ์่รษ์ะได้รับการกระแทกอย่างแรง  458,620.00   70,000.00  8 ก.พั. 65

 31 น.ส.พัรสวัสดิ� ผัดโพัธิ�  อ.คง 23917 64 7 ก.พั. 65 ไตีวายเร่้อรัง  458,620.00   70,000.00  8 ก.พั. 65

 32 นายเห์ม่อน อินโพันทัน  อ.โชิคชิัย 16429 73 31 ม.ค. 65 ภัาวะตีับแข็งจากแอลกอฮอล์  458,620.00   70,000.00  8 ก.พั. 65

 33 นางสมสวาท อุลิตีสถึิตีย์ ส อ.เม่องนครราชิส่มา 05071 90 6 ก.พั. 65 โรคชิรา  458,620.00   70,000.00  8 ก.พั. 65

 34 นายสุเชิิด ชิิดสูงเนิน  อ.ส่คิ้ว 11099 70 7 ก.พั. 65 ห์วใจขาดเล่อดเฉี่ยบพัลัน  458,620.00   70,000.00  9 ก.พั. 65

 35 นายพัันธ์ โกส่ยรัตีน์  อ.เม่องนครราชิส่มา 17047 84 4 ก.พั. 65 โรคห์ัวใจ  458,620.00   70,000.00  10 ก.พั. 65

 36 นางเห์ล่�ยง รัศ์ม่เพั็ญ ส อ.เม่องนครราชิส่มา 16872 96 10 ก.พั. 65 สมองฝ่อวัยชิรา  458,620.00   70,000.00  11 ก.พั. 65

 37 นายปีระคอง ชิิตีสระน้อย  อ.ปีักธงชิัย 08848 64 10 ก.พั. 65 มะเร็งเซิลล์ตีับระยะแพัร่กระจาย  458,620.00   70,000.00  12 ก.พั. 65

 38 นายสวาท บุญเร่อง  อ.ขามทะเลสอ 05825 84 16 ก.พั. 65 ชิราภัาพั  458,620.00   70,000.00  17 ก.พั. 65

 39 นางณัชิชิา เพั็งพัินิจ  อ.ปีระทาย 23323 48 25 ม.ค. 65 มะเร็งลำไส้ระยะลุกลาม  458,620.00   70,000.00  17 ก.พั. 65

 40 นางศ์ร่รัตีน์ กิจวรรณ  อ.เม่องนครราชิส่มา 27580 63 31 ม.ค. 65 มะเร็งลำไส้ให์ญ่ระยะสุดท้าย  458,620.00   70,000.00  17 ก.พั. 65

 41 นางคณิตี จุลสงค์  อ.เม่องนครราชิส่มา 07606 70 10 ก.พั. 65 ภัาวะแทรกซิ้อนโรคมะเร็งปีอดลุกลาม  458,620.00   70,000.00  17 ก.พั. 65

 42 นางฉีลวย สัมมาพัฤกษ์กิจ  อ.พัิมาย 23536 82 5 ก.พั. 65 เล่อดออกในสมอง  458,620.00   70,000.00  18 ก.พั. 65

 43 นายสายชิล ตีางกลาง  อ.โนนสูง 27726 61 14 ก.พั. 65 มะเร็งตีับอ่อนระยะแพัร่กระจาย  458,620.00   70,000.00  19 ก.พั. 65

 44 นายกิตีตีิมศ์ักดิ� ทุมทองห์ลาง ส อ.ปีากชิ่อง 11423 70 29 พั.ย. 65 โรคมะเร็งกะเพัาะปีัสสาวะระยะลุกลาม  458,620.00   70,000.00  23 ก.พั. 65

 45 นายสมปีระสงค์ คำแพัง  อ.เม่องนครราชิส่มา 05076 94 22 ก.พั. 65 โรคชิรา  458,620.00   70,000.00  23 ก.พั. 65

 46 นางสนอง ตีาระกา  อ.เม่องนครราชิส่มา 02160 81 11 ก.พั. 65 โรคสมองจากโรคตีับ  458,620.00   70,000.00  24 ก.พั. 65

 47 นางลัดดาวัลย์ วงศ์ร่ไข  อ.ขามสะแกแสง 13575 52 12 ก.พั. 65 โรคมะเร็งระยะแพัร่กระจาย  458,620.00   70,000.00  24 ก.พั. 65

 48 ส.อ.อุดร สุริยะโยธิน  อ.สูงเนิน 13256 80 20 ก.พั. 65 โรคเล่อดออกในสมอง  458,620.00   70,000.00  25 ก.พั. 65

 49 นายบุญเห์ล่อ ไทยอุดม ส อ.เม่องนครราชิส่มา 02353 91 27 ก.พั. 65 ปีอดอักเสบตีิดเชิ่้อ  454,520.00   70,000.00  1 ม่.ค. 65

 50 นางจิรวัฒิน์ เปีล่งสันเท่ยะ  อ.สูงเนิน 09373 68 14 ก.พั. 65 มะเร็งเม็ดเล่อดขาว  454,520.00   -  3 ม่.ค. 65
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 51 นายสุวัฒิน์ จันทะล่าม  อ.คง 18760 73 26 ก.พั. 65 โรคปีอดตีิดเชิ่้อ  454,520.00   70,000.00  8 ม่.ค. 65

 52 นายม้วน ปีนิทานัง  อ.แก้งสนามนาง 22521 83 4 ม่.ค. 65 สมองฝ่อวัยชิรา  454,520.00   70,000.00  9 ม่.ค. 65

 53 นายบู่ ชิำนาญกลาง  อ.โนนไทย 02979 86 21 ก.พั. 65 โรคห์ัวใจล้มเห์ลว  454,520.00   70,000.00  9 ม่.ค. 65

 54 นายสุรพังษ์์ กาพัย์กระโทก  อ.โชิคชิัย 21039 66 10 ม่.ค. 65 โรคมะเร็งปีอด  454,520.00   70,000.00  10 ม่.ค. 65

 55 นายคมสัน เสริฐนวลแสง ส อ.เม่องนครราชิส่มา 02492 64 5 ม่.ค. 65 เส้นเล่อดห์ัวใจอุดตีัน  454,520.00   70,000.00  11 ม่.ค. 65

 56 นายกิตีตีิศ์ักดิ� ทองอินทร์  อ.บ้านเห์ล่�อม 16138 67 4 ม่.ค. 65 ภัาวะห์ัวใจล้มเห์ลวจากตีิดเชิ่้อกระแสเล่อด  454,520.00   70,000.00  11 ม่.ค. 65

 57 นายชิ่วง กุสูงเนิน  อ.โชิคชิัย 22743 83 4 ม่.ค. 65 โรคความดันโลห์ิตีสูง  454,520.00   70,000.00  11 ม่.ค. 65

 58 นายปีระภัาส อนุศ์ร่  อ.เม่องนครราชิส่มา 19633 64 10 ม่.ค. 65 โพัแทสเซิ่ยมสูงผิดปีกตีิ  454,520.00   -  12 ม่.ค. 65

 59 นายเฉีลิม พัันธุ์สระน้อย  อ.ปีักธงชิัย 13913 80 12 ม่.ค. 65 มะเร็งตี่อมลูกห์มาก  454,520.00   70,000.00  15 ม่.ค. 65

 60 นายเล่อ ธรรมะ  อ.สูงเนิน 06846 98 10 ม่.ค. 65 สมองฝ่อวัยชิรา  454,520.00   -  16 ม่.ค. 65

 61 นายนริศ์ร์ พัลายงาม  อ.ชิุมพัวง 01671 83 11 ม่.ค. 65 เล่อดออกในทางเดินอาห์าร  454,520.00   70,000.00  16 ม่.ค. 65

 62 นายสมชิาตีิ ขออิงกลาง  อ.โนนสูง 13192 67 16 ม่.ค. 65 ปีอดตีิดเชิ่้อ  454,520.00   70,000.00  17 ม่.ค. 65

 63 นายอินทร์ สนิทชิอบ  อ.พัิมาย 17196 94 15 ม่.ค. 65 โรคความดันโลห์ิตีสูง  454,520.00   70,000.00  17 ม่.ค. 65

 64 นายสุรพัล ปีระสาทชิัยชิาญ  อ.ห์นองบุญมาก 18847 68 16 ม่.ค. 65 ระบบไห์ลเว่ยนโลห์ิตีและการห์ายใจล้มเห์ลว  454,520.00   70,000.00  18 ม่.ค. 65

 65 นายมานิตีย์ โชิตีิทว่ศ์ักดิ�  อ.เม่องนครราชิส่มา 06627 78 18 ม่.ค. 65 สมองบาดเจ็บรุนแรงจากบาดแผลกระสุนปีืนท่�ศ์่รษ์ะ  454,520.00   70,000.00  18 ม่.ค. 65

 66 นายไตีรภัพั อยู่ทองห์ลาง  อ.ชิุมพัวง 01754 84 20 ม่.ค. 65 อุบัตีิเห์ตีุจราจร  454,520.00   70,000.00  24 ม่.ค. 65

 67 นางลัง รัตีนศ์ฤงค์ ส อ.เม่องนครราชิส่มา 16636 95 24 ม่.ค. 65 โรคชิรา  454,520.00   70,000.00  25 ม่.ค. 65

 68 นางทองพัิศ์ เดิงขุนทด ส อ.ด่านขุนทด 03347 66 23 ม่.ค. 65 โรคระบบห์ัวใจล้มเห์ลว  454,520.00   70,000.00  25 ม่.ค. 65

 69 นายเด่น พัิมพั์ให์ม่  อ.เม่องนครราชิส่มา 18356 66 21 ม่.ค. 65 มะเร็งห์ลอดอาห์าร  454,520.00   70,000.00  25 ม่.ค. 65

 70 นายสงัด ชิ่โพัธิ�  อ.โนนแดง 15372 83 20 ม่.ค. 65 มะเร็งลำไส้ระยะแพัร่กระจาย  454,520.00   70,000.00  25 ม่.ค. 65

 71 นายมณ่ จงฤทธิ�  อ.เม่องนครราชิส่มา 03517 88 20 ม่.ค. 65 ปีอดตีิดเชิ่้อแบคท่เร่ย  454,520.00   -  30 ม่.ค. 65

 72 นางเชิาว์ลัย พัวงเกาะ  อ.เม่องนครราชิส่มา 15686 68 29 ม่.ค. 65 ตีิดเชิ่้อในกระแสเล่อด  454,520.00   70,000.00  30 ม่.ค. 65

 73 ร.ตี.วิชิา จอนโคกกรวด ส อ.เม่องนครราชิส่มา 02579 59 26 ม่.ค. 65 โรคตีับแข็ง  454,520.00   70,000.00  30 ม่.ค. 65

 74 นายวิเชิ่ยร กาบขุนทด ส อ.ด่านขุนทด 15071 61 19 ม่.ค. 65 ปีอดตีิดเชิ่้อรุนแรงโควิด 19  454,520.00   -  30 ม่.ค. 65

 75 นางกฤษ์ณา ผดุงชิอบ  อ.ด่านขุนทด 18764 65 17 ม่.ค. 65 ลำไส้ทะลุ ตีิดเชิ่้อรุนแรง  458,160.00   70,000.00  1 เม.ย. 65

 76 นางชิะล้อม ภััทรโภัคิน ส อ.คง 15462 95 22 ม่.ค. 65 ลิ�มเล่อดอุดตีันเส้นเล่อดให์ญ่บริเวณปีอด  458,160.00   70,000.00  7 เม.ย. 65
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 77 นายเพั่ยรชิัย อุ่นศ์ิริ  อ.ปีากชิ่อง 22552 63 5 เม.ย. 65 ไม่ทราบสาเห์ตีุการเส่ยชิ่วิตี  458,160.00   70,000.00  7 เม.ย. 65

 78 พั.ตี.ชิาญวิทย์ ชินะห์าญ ส อ.เม่องนครราชิส่มา 23560 80 5 เม.ย. 65 ตีิดเชิ่้อทางเดินปีัสสาวะและม่ภัาวะชิ็อค  458,160.00   70,000.00  7 เม.ย. 65

 79 นายปีระสิทธิ� เจริญโนนสูง  อ.ปีระทาย 12945 67 6 เม.ย. 65 ไตีวาย  458,160.00   70,000.00  8 เม.ย. 65

 80 นายปีระกอบ ทิพัย์จันทร์ ส อ.เม่องนครราชิส่มา 04402 68 7 เม.ย. 65 กระโห์ลกศ์ร่ษ์ะแตีก  458,160.00   70,000.00  12 เม.ย. 65

 81 นางปีราณ่ ทิพัย์จันทร์  อ.พัิมาย 26501 64 14 เม.ย. 65 ตีิดเชิ่้อในกระแสเล่อด  458,160.00   70,000.00  16 เม.ย. 65

 82 นายสุนทร พัินิจนอก  อ.ครบุร่ 10868 75 8 เม.ย. 65 เสมห์ะอุดตีันร่วมกับโรคปีอดเร่้อรัง  458,160.00   70,000.00  16 เม.ย. 65

 83 นางจิราภัรณ์ ห์วังห์ุ้นกลาง ส อ.ครบุร่ 23637 65 7 เม.ย. 65 ปีอดตีิดเชิ่้อจากการใชิ้เคร่�องชิ่วยห์ายใจ  458,160.00   -  19 เม.ย. 65

 84 นายฝา เพั็งแจ่ม  อ.ส่คิ้ว 12437 87 13 เม.ย. 65 เล่อดออกในทางเดินอาห์าร  458,160.00   70,000.00  19 เม.ย. 65

 85 นายวิรุฬห์์ สำกลาง  อ.โนนสูง 14906 70 5 เม.ย. 65 ตีิดเชิ่้อทางเดินปีัสสาวะ  458,160.00   70,000.00  19 เม.ย. 65

 86 พัล.ตี.วุฒิาฑิิตี นิตีรมร ส อ.เม่องนครราชิส่มา 22402 73 13 เม.ย. 65 โรคห์ัวใจเตี้นผิดจังห์วะ  458,160.00   70,000.00  20 เม.ย. 65

 87 นายเอนก วงศ์์ก่รตีิกุล  อ.โนนไทย 10910 91 16 เม.ย. 65 ไตีวายเฉี่ยบพัลัน  458,160.00   -  20 เม.ย. 65

 88 นายปีระสิทธิ� ยนจอห์อ  อ.เม่องนครราชิส่มา 07641 85 7 เม.ย. 65 ตีายโดยธรรมชิาตีิไม่ทราบโรค  458,160.00   -  22 เม.ย. 65

 89 นางยุพัา งาเกาะ ส อ.เม่องนครราชิส่มา 06905 69 20 เม.ย. 65 ตีิดเชิ่้อทางเดินปีัสสาวะ โควิด 19  458,160.00   70,000.00  22 เม.ย. 65

 90 นายเชิน ปีิขุนทด  อ.ด่านขุนทด 20558 61 20 เม.ย. 65 พัิษ์จากการได้รับสารกำจัดวัชิพั่ชิ  458,160.00   70,000.00  22 เม.ย. 65

 91 นายโปีย เส่ยดกลาง  อ.เม่องนครราชิส่มา 14655 105 20 เม.ย. 65 ตีิดเชิ่้อโควิด 19  458,160.00   70,000.00  23 เม.ย. 65

 92 นายสังวาล รักกลาง  อ.เม่องนครราชิส่มา 17326 95 15 เม.ย. 65 ปีอดตีิดเชิ่้อโควิด  458,160.00   -  26 เม.ย. 65

 93 นายชิยุตีม์ วิเชิ่ยรวรรณกูล ส อ.โนนสูง 28677 63 21 เม.ย. 65 มะเร็งตีับ  458,160.00   70,000.00  27 เม.ย. 65

 94 นายมารวย พัูนกลาง  อ.ปีักธงชิัย 20019 71 24 เม.ย. 65 ความดันตีก  458,160.00   70,000.00  27 เม.ย. 65

 95 นายส่บ ปีรางทิพัย์  อ.ปีากชิ่อง 19585 73 1 เม.ย. 65 ภัาวะเล่อดออกในสมอง  458,160.00   70,000.00  27 เม.ย. 65

 96 นายชิลูด พัันธุ์มณ่  อ.เม่องนครราชิส่มา 02261 82 21 เม.ย. 65 โรคห์ลอดเล่อดแดงให์ญ่ชิ่องท้องโปี่งพัองและแตีกปีริ  458,160.00   -  28 เม.ย. 65

 97 นายบุญธง อาสานอก  อ.ปีระทาย 17271 63 23 เม.ย. 65 ตีิดเชิ่้อในกระแสเล่อด  458,160.00   70,000.00  30 เม.ย. 65

 98 นางบังอร อ่อนพัันธ์ ส อ.ด่านขุนทด 11995 82 27 เม.ย. 65 ตีิดเชิ่้อโควิด  458,580.00   70,000.00  5 พั.ค. 65

 99 นายบุญศ์ิลปี์ กันคำแห์ง  อ.แก้งสนามนาง 11934 89 3 พั.ค. 65 สมองฝ่อวัยชิรา  458,580.00   70,000.00  5 พั.ค. 65

 100 น.ส.พัิสมัย สถึิตีนิลรัตีน์  อ.เม่องนครราชิส่มา 08720 63 4 พั.ค. 65 มะเร็งลำไส้ให์ญ่ลุกลามไปีปีอดและตีับ  458,580.00   70,000.00  6 พั.ค. 65

 101 นางปีระภัาวด่ ห์ันสันเท่ยะ  อ.เม่องนครราชิส่มา 23387 78 2 พั.ค. 65 ปีอดอักเสบตีิดเชิ่้อจากแบคท่เร่ย  458,580.00   -  10 พั.ค. 65

 102 นางยุพัา ฝ�ายโคกสูง ส อ.เม่องนครราชิส่มา 17765 81 8 พั.ค. 65 เล่อดออกทางเดินอาห์าร  458,580.00   70,000.00  10 พั.ค. 65
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 103 นายสุวัฒิน์ วรวัฒินะ  อ.ขามสะแกแสง 08476 71 11 พั.ค. 65 ไตีวายระยะสุดท้าย  458,580.00   70,000.00  11 พั.ค. 65

 104 นายขนบ เห์ล่าจันอัน  อ.บัวให์ญ่ 14199 94 4 พั.ค. 65 ระบบห์ายใจล้มเห์ลวจากโรคปีอดอุดกั้นเร่้อรังเฉี่ยบพัลัน  458,580.00   70,000.00  11 พั.ค. 65

 105 นายดำเนิน นามตีะคุ  อ.ปีักธงชิัย 14843 94 10 พั.ค. 65 เส้นเล่อดในสมองตี่บ  458,580.00   70,000.00  12 พั.ค. 65

 106 นายรพัินทรนาร์ท  วงษ์์อามาตีย์  อ.ส่ดา 03085 67 3 ม่.ค. 65 ระบบห์ัวใจล้มเห์ลว  458,580.00   70,000.00  12 พั.ค. 65

 107 นางสุพัรรณ อินทรักษ์์ ส อ.โชิคชิัย 18217 95 13 พั.ค. 65 โรคความดันโลห์ิตีสูง  458,580.00   70,000.00  18 พั.ค. 65

 108 นายอำนวย ผินกระโทก  อ.เม่องนครราชิส่มา 19970 69 15 พั.ค. 65 ภัาวะตีิดเชิ่้อแบคท่เร่ยในกระแสเล่อด  458,580.00   70,000.00  18 พั.ค. 65

 109 นายโปีร่ง มะเริงสิทธิ�  อ.เม่องนครราชิส่มา 02390 76 8 พั.ค. 65 โรคถึุงลมโปี่งพัอง  458,580.00   70,000.00  18 พั.ค. 65

 110 นายปีระสิทธิ� พัลแก้ว ส อ.เม่องนครราชิส่มา 20632 86 12 พั.ค. 65 เล่อดออกในสมองข้างซิ้าย  458,580.00   70,000.00  18 พั.ค. 65

 111 นางสมจิตีร ชินะภััย  อ.เม่องนครราชิส่มา 16722 64 10 พั.ค. 65 ภัาวะตีิดเชิ่้อในกระแสโลห์ิตี  458,580.00   70,000.00  19 พั.ค. 65

 112 นางผาสุข แทนเกษ์ม  อ.เม่องนครราชิส่มา 08629 68 20 พั.ค. 65 ภัาวะเส้นโลห์ิตีสมองแตีก  458,580.00   70,000.00  21 พั.ค. 65

 113 จ.ส.ตี.ถึนัด แสนปีระเสริฐ ส อ.ปีากชิ่อง 07732 62 18 พั.ค. 65 อุบัตีิเห์ตีุล้ม กะโห์ลกแตีก เล่อดออกใตี้เย่�อสมอง  458,580.00   -  24 พั.ค. 65

 114 นางสุร่ภัรณ์ เพัชิรล้ำ  อ.บ้านเห์ล่�อม 09202 66 22 พั.ค. 65 โรคมะเร็งเตี้านม  458,580.00   70,000.00  24 พั.ค. 65

 115 นางสมเพั่ยร เข็มสุวรรณ์  อ.เม่องนครราชิส่มา 05258 73 26 เม.ย. 65 มะเร็งปีากมดลูก  458,580.00   70,000.00  24 พั.ค. 65

 116 นางสุเพั็ญศ์ร่ เส่ยงสนั�น  อ.เม่องนครราชิส่มา 17519 91 17 พั.ค. 65 ตีดเชิ่้อในกระแสโลห์ิตี  458,580.00   70,000.00  24 พั.ค. 65

 117 นายชิาตีร่ เม่องขุนทด  อ.ด่านขุนทด 24798 60 19 พั.ค. 65 ขาดอากาศ์ห์ายใจ  458,580.00   -  25 พั.ค. 65

 118 นายวชิิร บุญตีา  อ.โนนแดง 02852 79 24 พั.ค. 65 มะเร็งท่อน้ำด่  458,580.00   70,000.00  25 พั.ค. 65

 119 นายปีระยูร ดางสูงเนิน ส อ.สูงเนิน 09357 85 21 พั.ค. 65 ภัาวะห์ัวใจล้มเห์ลว  458,580.00   -  26 พั.ค. 65

 120 นายเกษ์ม ส่บมา  อ.บัวลาย 02678 66 18 พั.ค. 65 ก้านสมองขาดเล่อด  458,580.00   70,000.00  26 พั.ค. 65

 121 นางบัวล่ ตีิระวัฒินศ์ักดิ� ส อ.บัวให์ญ่ 15185 77 25 พั.ค. 65 มะเร็งกระดูก  458,580.00   70,000.00  26 พั.ค. 65

 122 นายบุญม่ ภัมร  อ.พัิมาย 00684 60 15 พั.ค. 65 ตีดเชิ่้อโควิด  458,580.00   70,000.00  27 พั.ค. 65

 123 นางสุดใจ แก้ววิเศ์ษ์ ส อ.ห์้วยแถึลง 12122 80 27 พั.ค. 65 มะเร็งท่อน้ำด่  458,580.00   70,000.00  28 พั.ค. 65

 124 นายถึนัด กาพัย์สันเท่ยะ  อ.ขามสะแกแสง 02013 87 29 พั.ค. 65 ปีอดตีิดเชิ่้อ  458,580.00   70,000.00  31 พั.ค. 65

 125 นายสเถึ่ยร ถึนอมตีะคุ ส อ.ปีักธงชิัย 09014 66 25 พั.ค. 65 มะเร็งลำไส้ระยะสุดท้าย  458,580.00   70,000.00  31 พั.ค. 65

 126 นายวัง ห์นากลาง  อ.โนนสูง 03967 83 20 พั.ค. 65 ชิราภัาพั  458,580.00   -  31 พั.ค. 65

 127 นายวิทยา ฉี�ำเม่องปีักษ์์  อ.ครบุร่ 18480 68 23 พั.ค. 65 ตีดเชิ่้อในกระแสเล่อด  456,060.00   70,000.00  1 มิ.ย. 65

 128 นางดรุณวรรณ เนตีรสุวรรณ  อ.เม่องนครราชิส่มา 19760 63 27 พั.ค. 65 โรคมะเร็งเตี้านมระยะสุดท้าย  456,060.00   -  1 มิ.ย. 65
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 129 นายสมพังษ์์ ไตีรสูงเนิน  อ.เม่องนครราชิส่มา 10474 70 24 พั.ค. 65 สันนิษ์ฐานว่าเส่ยชิ่วิตีจากภัาวะแทรกซิ้อนโรคมะเร็งตีับ  456,060.00   70,000.00  1 มิ.ย. 65

 130 นางทองเริ�ม รอดจันทึก ส อ.ส่คิ้ว 21432 83 3 มิ.ย. 65 โรคไตี  456,060.00   70,000.00  7 มิ.ย. 65

 131 นายไพัรัตีน์ ศ์ร่บุตีร ส อ.พัระทองคำ 18457 81 31 พั.ค. 65 มะเร็งท่อน้ำด่  456,060.00   70,000.00  7 มิ.ย. 65

 132 น.ส.วัชิร่ สวัสดิ�รักษ์์  อ.เม่องนครราชิส่มา 32409 58 1 มิ.ย. 65 มะเร็งไขกระดูก  456,060.00   70,000.00  7 มิ.ย. 65

 133 นางคำสิงห์์ วงศ์์สุทธิรัตีน์ ส อ.เม่องนครราชิส่มา 12869 95 3 มิ.ย. 65 ชิราภัาพั  456,060.00   70,000.00  8 มิ.ย. 65

 134 นายสิทธิผล นาชิัย  อ.แก้งสนามนาง 24642 67 2 มิ.ย. 65 มะเร็งห์ลอดอาห์าร  456,060.00   70,000.00  8 มิ.ย. 65

 135 นายพังษ์์ศ์ักดิ� กูลพัิมาย  อ.เม่องนครราชิส่มา 10563 62 3 มิ.ย. 65 มะเร็งลำไส้  456,060.00   70,000.00  11 มิ.ย. 65

 136 นายจำเริญรัตีน์ จิตีตี์จิรจรรย์ ส อ.เม่องนครราชิส่มา 05795 73 1 มิ.ย. 65 มะเร็งท่อนำด่ระยะแพัร่กระจาย  456,060.00   70,000.00  14 มิ.ย. 65

 137 นายปีระมวล ชิาญวิศ์ิษ์ฏ์์  อ.คง 19621 79 9 มิ.ย. 65 ระบบไห์ลเว่ยนเล่อดและห์ายใจล้มเห์ลว  456,060.00   -  15 มิ.ย. 65

 138 นายโสภัา คำรินทร์  อ.จักราชิ 20021 65 9 มิ.ย. 65 โรคห์นังแข็ง  456,060.00   70,000.00  15 มิ.ย. 65

 139 ว่าท่�ร.ตี.วิรัชิ ชิ้างแก้ว ส อ.เม่องนครราชิส่มา 22435 80 13 มิ.ย. 65 ชิราภัาพัร่วมกับปี่วยเร่้อรัง  456,060.00   70,000.00  15 มิ.ย. 65

 140 ร.ตี.ตี.สมนึก คำสุวรรณ ส อ.ครบุร่ 18739 94 29 พั.ค. 65 ห์วใจวายเฉี่ยบพัลัน  456,060.00   -  18 มิ.ย. 65

 141 นายสุภััทร จัตีุกูล  อ.บัวให์ญ่ 05324 87 19 มิ.ย. 65 ชิราภัาพั  456,060.00   70,000.00  21 มิ.ย. 65

 142 นางอาร่ย์ ขลิบกลาง ส อ.โนนสูง 19146 82 13 มิ.ย. 65 ระบบห์ายใจล้มเห์ลว  456,060.00   70,000.00  21 มิ.ย. 65

 143 นางสมัย พั่เกาะ ส อ.เม่องนครราชิส่มา 05412 77 16 มิ.ย. 65 ภัาวะห์ัวใจล้มเห์ลว  456,060.00   70,000.00  21 มิ.ย. 65

 144 พัระสุรทิน อ่องพัิมาย  อ.เม่องนครราชิส่มา 05694 63 16 มิ.ย. 65 โรคเส้นเล่อดห์ัวใจขาดเล่อดเฉี่ยบพัลัน  456,060.00   70,000.00  22 มิ.ย. 65

 145 นายสมศ์ักดิ� โนนไทย  อ.พัิมาย 00670 68 17 มิ.ย. 65 โรคลิ�มเล่อดอุดกั้นในปีอด  456,060.00   70,000.00  23 มิ.ย. 65

 146 น.ส.ธนวรรณ ไวบรรเทา  อ.เสิงสาง 33567 49 24 มิ.ย. 65 มะเร็งปีอดระยะแพัร่กระจาย  456,060.00   70,000.00  25 มิ.ย. 65

 147 นายว่ระชิาตีิ ตีณฑิะสุวรรณะ  อ.ชิุมพัวง 16654 65 20 มิ.ย. 65 ปีอดอักเสบตีิดเชิ่้อ  456,060.00   70,000.00  28 มิ.ย. 65

 148 นายนิคม พัันธ์อ่อน ส อ.ปีากชิ่อง 16450 79 18 มิ.ย. 65 ภัาวะห์ายใจล้มเห์ลวเฉี่ยบพัลัน  456,060.00   70,000.00  28 มิ.ย. 65

 149 นายอรุณ เร่องตีนนอก  อ.โนนสูง 24846 68 21 มิ.ย. 65 มะเร็งลำไส้ให์ญ่  456,060.00   70,000.00  28 มิ.ย. 65

 150 นายธ่รศ์ักดิ� ไชิยส่ห์นาท  อ.ชิุมพัวง 01591 69 24 มิ.ย. 65 มะเร็งลำไส้ระยะลุกลาม  456,060.00   70,000.00  28 มิ.ย. 65

 151 นายสุนทร รัตีนสุข  อ.ห์นองบุญมาก 27588 66 20 มิ.ย. 65 มะเร็งห์ลอดอาห์าร  456,060.00   -  30 มิ.ย. 65

 152 นายธนยศ์ แคนตีิ  อ.ลำทะเมนชิัย 21350 70 9 มิ.ย. 65 อุบัตีิเห์ตีุจราจร เล่อดออกใตี้เย่�อสมอง  457,160.00   70,000.00  1 ก.ค. 65

 153 นางปีระยูร เสาวคนธ์  อ.โชิคชิัย 19971 79 29 มิ.ย. 65 โรคห์ัวใจขาดเล่อดเฉี่ยบพัลัน  457,160.00   70,000.00  1 ก.ค. 65

 154 นายฤทธิ� คำงูเห์ล่อม  อ.เฉีลิมพัระเก่ยรตีิ 17734 84 30 มิ.ย. 65 ปีอดตีิดเชิ่้อ  457,160.00   70,000.00  2 ก.ค. 65
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 155 นางอรนันตี์ เขินกลาง  อ.โนนสูง 21056 62 2 ก.ค. 65 อุบัตีิเห์ตีุล้ม เล่อดออกใตี้เย่�อห์ุ้มสมอง  457,160.00   70,000.00  6 ก.ค. 65

 156 นางอัญชิล่ กลิ�นขจร  อ.เม่องนครราชิส่มา 04829 74 3 ก.ค. 65 ภัาวะเล่อดออกจากมะเร็งตี่อมธัยรอยด์แพัร่กระจายไปีสมอง  457,160.00   70,000.00  6 ก.ค. 65

 157 นายอุกฤษ์ฏ์์ ด่อขุนทด  อ.ด่านขุนทด 14666 88 27 มิ.ย. 65 ตีิดเชิ่้อในกระแสเล่อด  457,160.00   70,000.00  7 ก.ค. 65

 158 ว่าท่�ร.ตี.ธวัชิชิัย เชิาว์วิวัฒิน์ ส อ.พัิมาย 25975 42 7 มิ.ย. 65 โรคห์ลอดเล่อดห์ัวใจอุดตีัน  457,160.00   -  8 ก.ค. 65

 159 จ.ส.ตี.พัิเชิษ์ฐ์ แก้วปีร่อ ส อ.โชิคชิัย 07146 62 3 ก.ค. 65 โรคเบาห์วาน  457,160.00   70,000.00  9 ก.ค. 65

 160 นางห์นู ขวากุดเข้ ส อ.จักราชิ 13838 82 7 ก.ค. 65 ตีิดเชิ่้อในกระแสเล่อด  457,160.00   70,000.00  12 ก.ค. 65

 161 นายสมห์มาย ตี่ทศ์  อ.บัวให์ญ่ 21495 62 11 ก.ค. 65 ตีดเชิ่้อในเย่�อห์ุ้มชิ่องท้อง  457,160.00   70,000.00  12 ก.ค. 65

 162 นางสุตีัน โพัธิจักร์ ส อ.เม่องนครราชิส่มา 13322 74 7 ก.ค. 65 ตีิดเชิ่้อกระแสเล่อด  457,160.00   70,000.00  12 ก.ค. 65

 163 นายสำราญ โพัธิ�พัิธ่  อ.เม่องนครราชิส่มา 10036 66 16 ก.ค. 65 ก้อนเน่้อปีอดซิ้าย  457,160.00   70,000.00  16 ก.ค. 65

 164 นายชิัยวัฒิน์ คารมย์กลาง  อ.เม่องนครราชิส่มา 19232 58 11 ก.ค. 65 มะเร็งท่อน้ำด่และโควิด-19 ปีอดอักเสบ  457,160.00   70,000.00  16 ก.ค. 65

 165 นางอรอุมา มณ่รัตีน์  อ.วังน้ำเข่ยว 08888 73 11 ก.ค. 65 โรคมะเร็งเตี้านม  457,160.00   70,000.00  19 ก.ค. 65

 166 นางขำ เชิ่้อขุนทด ส อ.ด่านขุนทด 14089 84 13 ก.ค. 65 ภัาวะห์ัวใจล้มเห์ลว  457,160.00   70,000.00  19 ก.ค. 65

 167 นายเดชิา จ่ากลาง  อ.เม่องนครราชิส่มา 21344 73 2 ก.ค. 65 ห์ลอดลมโปี่งพัอง  457,160.00   -  19 ก.ค. 65

 168 นายสมห์มาย พัึ�งน้ำ  อ.เม่องยาง 20608 65 12 ก.ค. 65 ห์ัวใจห์ยุดเตี้น  457,160.00   70,000.00  19 ก.ค. 65

 169 นางทองอยู่ ศ์ร่ขาว ส อ.โนนไทย 10914 96 15 ก.ค. 65 ตีายธรรชิาตีิไม่ทราบโรค  457,160.00   70,000.00  22 ก.ค. 65

 170 น.ท.สุรศ์ักดิ� ชิ่อรัตีนกุล ส อ.เม่องนครราชิส่มา 04820 75 19 ก.ค. 65 โรคลิ้นห์ัวใจเอออร์ตีิกตี่บ  457,160.00   70,000.00  22 ก.ค. 65

 171 นางสมจิตีร ห์าญสงคราม ส อ.ปีักธงชิัย 09027 64 24 ก.ค. 65 มะเร็งปีอดระยะลุกลาม  457,160.00   70,000.00  22 ก.ค. 65

 172 นายชิาคริตี กิจจาไกร  อ.ส่คิ้ว 11036 69 25 ก.ค. 65 อุบัตีิเห์ตีุจราจร  457,160.00   70,000.00  27 ก.ค. 65

 173 น.ส.จิราภัรณ์ ยาวิศ์ิษ์ฏ์์  อ.เม่องนครราชิส่มา 22818 57 21 ก.ค. 65 ตีดเชิ่้อแบคท่เร่ยอย่างรุนแรงท่�ขาขวา  462,020.00   70,000.00  2 ส.ค. 65

 174 นายณัฎฐ์ฐากร ชิ่วานุตีระชินม์ ส อ.โนนสูง 10186 77 26 ก.ค. 65 ไตีวายระยะสุดท้าย  462,020.00   70,000.00  2 ส.ค. 65

 175 นายเอกภัาพั ค้าม่ผล  อ.บัวให์ญ่ 03036 63 22 ก.ค. 65 มะเร็งลำไส้ให์ญ่  462,020.00   70,000.00  2 ส.ค. 65

 176 นายมนตี์เทพั สุคนธเมธ่รัตีน์ ส อ.เม่องนครราชิส่มา 03521 71 31 ก.ค. 65 ตีิดเชิ่้อโควิด-19 ร่วมกับปีอดตีิดเชิ่้อ  462,020.00   70,000.00  2 ส.ค. 65

 177 นางฝ�าย ผายพัิมาย ส อ.พัิมาย 17014 86 2 ส.ค. 65 การเจ็บปี่วยท่�ไม่แน่ชิัด  462,020.00   70,000.00  3 ส.ค. 65

 178 นายพัยุง เกตีุทิม  อ.ปีักธงชิัย 08964 83 31 ก.ค. 65 กล้ามเน่้อห์ัวใจขาดเล่อด  462,020.00   70,000.00  3 ส.ค. 65

 179 นายวราวิตีรณ์ ปีลินศ์ิริพังศ์์ ส อ.พัิมาย 05914 62 28 ก.ค. 65 เส่ยชิ่วิตีจากปีอดอักเสบรุนแรง  462,020.00   70,000.00  5 ส.ค. 65

 180 นายเจริญ ทองด่ ส อ.เม่องนครราชิส่มา 21601 82 2 ส.ค. 65 โรคชิรา  462,020.00   70,000.00  6 ส.ค. 65
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 181 นายชิูชิาตีิ ห์วังชิ่วยกลาง  อ.ขามสะแกแสง 08484 62 27 ก.ค. 65 ไข้เล่อดออก  462,020.00   70,000.00  6 ส.ค. 65

 182 นางบุญชิ่วย รวมให์ม่ ส อ.เม่องนครราชิส่มา 02533 85 5 ส.ค. 65 ภัาวะชิ็อคจากการตีิดเชิ่้อในกระแสเล่อด  462,020.00   70,000.00  9 ส.ค. 65

 183 นายก่วง ยนตี์จอห์อ  อ.เม่องนครราชิส่มา 02193 82 6 ส.ค. 65 เล่อดออกในสมอง  462,020.00   70,000.00  9 ส.ค. 65

 184 นายศ์ิลา อังยศ์  อ.โนนไทย 18995 81 1 ส.ค. 65 ตีดเชิ่้อโควิด-19  462,020.00   70,000.00  9 ส.ค. 65

 185 นางฉีอ้อน แตีงกระโทก  อ.จักราชิ 29311 59 6 ส.ค. 65 โรคมะเร็งตีับ  462,020.00   70,000.00  16 ส.ค. 65

 186 นายแถึม พัวงเกาะ  อ.เม่องนครราชิส่มา 17508 91 12 ส.ค. 65 ภัาวะตีิดเชิ่้อรุนแรง  462,020.00   70,000.00  16 ส.ค. 65

 187 นางธนวัน คงสุข ส อ.เม่องนครราชิส่มา 06072 78 30 ก.ค. 65 ระบบไห์ลเว่ยนโลห์ิตีล้มเห์ลว  462,020.00   -  17 ส.ค. 65

 188 นายศ์ิริ สัมกำปีัง  อ.พัิมาย 02016 76 16 ส.ค. 65 โรคมะเร็งตี่อมน้ำเห์ล่อง  462,020.00   70,000.00  17 ส.ค. 65

 189 นายวิรัตีน์ โพัยนอก  อ.ปีระทาย 01541 83 17 ส.ค. 65 ปีอดตีิดเชิ่้อ  462,020.00   70,000.00  18 ส.ค. 65

 190 นางวนา ถึนอมดำรงศ์ักดิ� ส อ.แก้งสนามนาง 16302 63 11 ส.ค. 65 มะเร็งปีอด  462,020.00   70,000.00  19 ส.ค. 65

 191 พั.ตี.ห์มั�น เสาวกูล ส อ.เม่องนครราชิส่มา 09492 85 9 ส.ค. 65 โรคชิรา  462,020.00   70,000.00  23 ส.ค. 65

 192 นายสมบัตีิ ยอดบุญมา  อ.ห์้วยแถึลง 01894 74 15 ส.ค. 65 มะเร็งท่อน้ำด่  462,020.00   70,000.00  23 ส.ค. 65

 193 น.ส.สมสิน จุลโทชิัย  อ.บัวให์ญ่ 32557 55 21 ส.ค. 65 ภัาวะตีิดเชิ่้อในกระแสเล่อด  462,020.00   70,000.00  23 ส.ค. 65

 194 นายอาร่ ชิ่างการ  อ.ปีระทาย 04682 70 11 ส.ค. 65 ปีอดตีิดเชิ่้อ  462,020.00   70,000.00  24 ส.ค. 65

 195 นางเปีล้า ตีั้งชิูวงษ์์ ส อ.ด่านขุนทด 15619 96 12 ส.ค. 65 โรคชิรา  462,020.00   -  24 ส.ค. 65

 196 นายเสว่ยน พัลสง  อ.ขามสะแกแสง 08479 71 19 ส.ค. 65 ภัาวะแทรกซิ้อนจากโรคไตี  462,020.00   70,000.00  25 ส.ค. 65

 197 นายสุวรรณ กลางสวัสดิ�  อ.พัิมาย 17461 61 20 ส.ค. 65 เล่อดออกในก้านสมอง จากเส้นเส่อดในสมองแตีก  462,020.00   70,000.00  26 ส.ค. 65

 198 นายบำรุงรัตีน์ รัตีนวิชิัย  อ.คง 24207 67 7 ส.ค. 65 ปีอดตีิดเชิ่้อโคโรน่าไวรัส  462,020.00   70,000.00  26 ส.ค. 65

 199 นางวิลาสิน่ สุขให์ม่  อ.เม่องนครราชิส่มา 05133 76 18 ส.ค. 65 เส่ยชิ่วิตีจากโรคชิรา  462,020.00   70,000.00  27 ส.ค. 65

 200 น.ส.อรพัิน สุขพัิมาย  อ.เม่องนครราชิส่มา 13737 66 21 ส.ค. 65 สันนิษ์ฐานว่าตีายจากโรคปีระจำตีัว  462,020.00   70,000.00  30 ส.ค. 65

 201 นายเร่อง ปีระทุมเมศ์  อ.ปีระทาย 18885 71 23 ส.ค. 65 จมน้ำตีาย  462,020.00   70,000.00  30 ส.ค. 65

 202 นางนิภัาพัร เสาสุก  อ.พัิมาย 22197 58 28 ส.ค. 65 โรคมะเร็งเตี้านม  462,020.00   70,000.00  31 ส.ค. 65

 203 พัระไพัโรจน์ นรพังศ์์สกุล ส อ.ปีระทาย 20455 85 26 ส.ค. 65 มะเร็งลำไส้ให์ญ่  462,020.00   -  31 ส.ค. 65

 204 นายพัล ญวนแม  อ.เม่องนครราชิส่มา 05920 74 28 พั.ค. 65 ตีายธรรมชิาตีิไม่ทราบโรค  438,000.00   70,000.00  1 ก.ย. 65

 205 นายกำปีั�น จงห์่วงกลาง  อ.โนนสูง 03887 84 31 ส.ค. 65 ตีดเชิ่้อในปีอดรุนแรง  438,000.00   70,000.00  2 ก.ย. 65

 206 นายชิัยโรจน์ เชิ่้อทอง ส อ.ส่คิ้ว 11053 71 28 ก.ย. 65 มะเร็งตีับ  438,000.00   70,000.00  3 ก.ย. 65
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 207 นายวิทูรย์ วังห์อม ส อ.เม่องนครราชิส่มา 32971 50 2 ก.ย. 65 ปีอดอักเสบจากโควิด-19  438,000.00   70,000.00  6 ก.ย. 65

 208 นายครองศ์ักดิ� สันฉีิมพัล่  อ.เม่องนครราชิส่มา 21617 60 5 ก.ย. 65 บาดเจ็บห์ลายระบบจากการจราจร  438,000.00   70,000.00  6 ก.ย. 65

 209 นายกำแห์ง บูรณปีร่ชิา  อ.คง 16699 64 1 ก.ย. 65 กล้ามเน่้อห์ัวใจขาดเล่อด  438,000.00   -  7 ก.ย. 65

 210 นายณัฐพัล คล้ายแจ้ง  อ.จักราชิ 07185 66 29 ส.ค. 65 ภัาวะเล่อดเปี็นกรด  438,000.00   -  10 ก.ย. 65

 211 นางทองม่ กุลนา ส อ.เม่องนครราชิส่มา 17034 95 7 ก.ย. 65 เล่อดออกทางเดินอาห์าร  438,000.00   -  13 ก.ย. 65

 212 พั.อ.ปีฐม พังษ์์สิน ส อ.เม่องนครราชิส่มา 17269 76 7 ก.ย. 65 ปีอดอักเสบตีิดเชิ่้อท่�เกิดจากเชิ่้อในโรงพัยาบาล  438,000.00   70,000.00  14 ก.ย. 65

 213 นายเงิน นนท์ขุนทด ส อ.เม่องนครราชิส่มา 05112 81 11 ก.ย. 65 ภัาวะแทรกซิ้อนภัายห์ลังกระดูกตี้นขาห์ัก จากกระแทกอย่างรุนแรง  438,000.00   70,000.00  17 ก.ย. 65

 214 นางปีระจวบ บุญไทยกลาง  อ.พัิมาย 00278 76 7 ก.ย. 65 มะเร็งรังไข่  438,000.00   70,000.00  17 ก.ย. 65

 215 นายส่ไพั แถึวจันทึก  อ.ห์้วยแถึลง 08457 74 12 ก.ย. 65 ตีิดเชิ่้อในกระแสเล่อดรุนแรง  438,000.00   70,000.00  17 ก.ย. 65

 216 นางอร่ามศ์ร่ โลไธสง ส อ.ห์้วยแถึลง 10580 88 11 ก.ย. 65 ชิราภัาพั  438,000.00   70,000.00  20 ก.ย. 65

 217 นายบุญเลิศ์ ขันธริโย  อ.คง 08485 87 12 ก.ย. 65 สมองฝ่อวัยชิรา  438,000.00   70,000.00  20 ก.ย. 65

 218 นายวิสุทธิ� ทิพัย์อโนทัย  อ.คง 21756 66 19 ก.ย. 65 เล่อดออกทางเดินอาห์าร  438,000.00   70,000.00  20 ก.ย. 65

 219 นายศ์ราวุฒิิ ห์วังรักกลาง  อ.ครบุร่ 17545 56 13 ก.ย. 65 ตีิดเชิ่้อในกระแสเล่อด  438,000.00   70,000.00  20 ก.ย. 65

 220 นายสมพัร เห์ม่อนพัระ ส อ.ส่คิ้ว 23080 75 27 ส.ค. 65 โรคไตีเร่้อรังระยะสุดท้าย  438,000.00   70,000.00  21 ก.ย. 65

 221 นายมานิจธรรมานันท์ สัจาวัฒินา  อ.ด่านขุนทด 03465 77 17 ก.ย. 65 ภัาวะเล่อดเปี็นกรดจากน้ำตีาลสูง  438,000.00   70,000.00  21 ก.ย. 65

 222 นางบุญเล่้ยง ส่บซิุย ส อ.สูงเนิน 04006 79 16 ก.ย. 65 ห์ัวใจวายเฉี่ยบพัลัน  438,000.00   70,000.00  22 ก.ย. 65

 223 นางสุวรรณ่ อุตีกฤษ์ฏ์์  อ.เม่องนครราชิส่มา 02630 102 18 ส.ค. 65 ห์ัวใจเตี้นผิดจังห์วะและห์ัวใจวาย  438,000.00   -  22 ก.ย. 65

 224 นายกฤษ์นะ ศ์ร่ละบุตีร  อ.เม่องยาง 01595 63 21 ก.ย. 65 ขาดอากาศ์ห์ายใจจากการจมน้ำ  438,000.00   70,000.00  22 ก.ย. 65

 225 นายสมจิตีตี์ พัรายจันทร์  อ.เม่องนครราชิส่มา 10692 93 15 ก.ย. 65 ตีิดเชิ่้อในกระแสเล่อด  438,000.00   -  22 ก.ย. 65

 226 นายวรกร จิวาลักษ์ณ์  อ.คง 11832 74 12 ก.ย. 65 โรคภัาวะสมองฝ่อวัยชิรา  438,000.00   70,000.00  23 ก.ย. 65

 227 นายสมบูรณ์ ไตีรรัตีน์ภัิรมย์ ส อ.โนนสูง 24565 61 17 ก.ย. 65 ภัาวะไวใจล้มเห์ลว  438,000.00   70,000.00  24 ก.ย. 65

 228 นายกังวาน ปีระทุมทา  อ.ปีระทาย 25299 56 21 ก.ย. 65 เส้นเล่อดในสมองแตีก  438,000.00   70,000.00  24 ก.ย. 65

 229 นายสุภัาพั ขันสันเท่ยะ ส อ.ขามทะเลสอ 06697 77 24 ก.ย. 65 ปีอดตีิดเชิ่้อ  438,000.00   70,000.00  27 ก.ย. 65

 230 นางสมเส่ยง เทินสระเกษ์ ส อ.เม่องนครราชิส่มา 18694 84 20 ก.ย. 65 โรคระบบทางเดินห์ายใจล้มเห์ลว  438,000.00   70,000.00  28 ก.ย. 65

 231 นางเฉีลิมศ์ร่ ดุกขุนทด  อ.ด่านขุนทด 14194 96 9 ก.ย. 65 ปีอดตีิดเชิ่้อ  438,000.00   70,000.00  29 ก.ย. 65

 232 นางอุไรวรรณ ภัวภัูตีานนท์ ณ มห์าสารคาม  อ.เม่องนครราชิส่มา 20490 84 29 ก.ย. 65 โรคเส้นเล่อดเล่้ยงกล้ามเน่้อห์ัวใจตี่บ  457,180.00   70,000.00  1 ตี.ค. 65
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 233 นายสมนึก คงกระโทก  อ.ห์นองบุญมาก 13541 79 30 ก.ย. 65 เส้นเล่อดในสมองตี่บ  457,180.00   70,000.00  4 ตี.ค. 65

 234 นายวิบูลย์ ศ์ร่ชิูเปีี�ยม  อ.เม่องนครราชิส่มา 24602 70 29 ก.ย. 65 โรคตีับแข็ง และภัาวะแทรกซิ้อน  457,180.00   70,000.00  4 ตี.ค. 65

 235 นางแจ่ม ว่ระชิัยรัตีนา ส อ.เฉีลิมพัระเก่ยรตีิ 17189 102 3 ตี.ค. 65 โรคชิรา  457,180.00   70,000.00  5 ตี.ค. 65

 236 นายปีระสาท กนกนาก ส อ.เม่องนครราชิส่มา 02086 82 10 ก.ย. 65 ตีิดเชิ่้อในกระแสเล่อด  457,180.00   70,000.00  5 ตี.ค. 65

 237 นายร่วม โปีร่งสันเท่ยะ  อ.เม่องนครราชิส่มา 03540 84 23 ก.ย. 65 ปีอดตีิดเชิ่้อและทางเดินห์ายใจล้มเห์ลว  457,180.00   70,000.00  5 ตี.ค. 65

 238 นายปีรเมษ์ฐ วัฒินานันทวิไล ส อ.เม่องนครราชิส่มา 24829 57 30 ก.ย. 65 กล้ามเน่้อและเส้นเล่อดฉี่กขาดจากการบาดเจ็บจราจร  457,180.00   70,000.00  6 ตี.ค. 65

 239 นายผ่อง ชิูเกษ์ม  อ.ด่านขุนทด 00926 82 1 ตี.ค. 65 มะเร็งเน่้อเย่�อในชิ่องท้อง  457,180.00   70,000.00  6 ตี.ค. 65

 240 นางจุฑิาพัร บุตีรโพัธิ�ศ์ร่  อ.โนนไทย 20469 77 29 ก.ย. 65 มะเร็งไทยรอยด์  457,180.00   70,000.00  6 ตี.ค. 65

 241 นางอบ โชิตีิกลาง ส อ.ขามสะแกแสง 02752 85 30 ก.ย. 65 เส่ยชิ่วิตีไม่ทราบสาเห์ตีุ  457,180.00   70,000.00  7 ตี.ค. 65

 242 พั.ตี.บัญชิา บุญสาย ส อ.เม่องนครราชิส่มา 23915 75 10 ตี.ค. 65 มะเร็งปีอดระยะสุดท้าย  457,180.00   70,000.00  11 ตี.ค. 65

 243 นายวิชิิตี ปีระวิเศ์ษ์  อ.โนนสูง 23826 59 6 ตี.ค. 65 มะเร็งไม่ทราบจุดกำเนิด  457,180.00   70,000.00  11 ตี.ค. 65

 244 นายปีระจวบ ชิ่วงสูงเนิน  อ.ส่คิ้ว 17816 85 8 ตี.ค. 65 โรคเส้นเล่อดสมองตี่บ  457,180.00   70,000.00  11 ตี.ค. 65

 245 พั.ท.ชิิดชิาตีิ อ้นไธสง ส อ.เม่องนครราชิส่มา 18989 90 5 ตี.ค. 65 ปีอดอักเสบตีิดเชิ่้อ  457,180.00   70,000.00  12 ตี.ค. 65

 246 นายเข่ยน บรรดาศ์ักดิ�  อ.บัวให์ญ่ 01559 91 29 ก.ย. 65 สมองฝ่อวัยชิรา  457,180.00   -  12 ตี.ค. 65

 247 นายสุพัรรณ คำสมัย  อ.บัวลาย 27725 61 6 ตี.ค. 65 ตีายจากการเจ็บปี่วยท่�ไม่แน่ชิัด  457,180.00   70,000.00  12 ตี.ค. 65

 248 นางทองม้วน ศ์ร่วิพััฒิน์ ส อ.ด่านขุนทด 10401 92 11 ตี.ค. 65 ภัาวะตีิดเชิ่้อในกระแสเล่อด  457,180.00   70,000.00  18 ตี.ค. 65

 249 นายสมศ์ักดิ� แท่งทองห์ลาง  อ.จักราชิ 04268 69 15 ตี.ค. 65 มะเร็งตีับ  457,180.00   70,000.00  18 ตี.ค. 65

 250 น.ส.นิศ์มา ยุระวงศ์์  อ.วังน้ำเข่ยว 30296 56 12 ตี.ค. 65 ยังไม่ทราบสาเห์ตีุ  457,180.00   -  18 ตี.ค. 65

 251 นางจิตีตีิมา ศ์ิลานันท์  อ.ปีักธงชิัย 09824 80 12 ตี.ค. 65 ห์วใจขาดเล่อดเฉี่ยบพัลัน  457,180.00   70,000.00  20 ตี.ค. 65

 252 นายบุญยง รัตีนอาภัรณ์  อ.ส่ดา 02658 76 12 ตี.ค. 65 ภัาวะตีิดเชิ่้อในกระแสเล่อด  457,180.00   70,000.00  20 ตี.ค. 65

 253 นางสุดใจ สายให์ม่  อ.เม่องนครราชิส่มา 23513 68 19 ตี.ค. 65 ภัาวะขาดออกซิิเจนในเล่อด  457,180.00   70,000.00  20 ตี.ค. 65

 254 นายปีระกอบ พังษ์์ดนตีร่ ส อ.เม่องนครราชิส่มา 17808 83 19 ตี.ค. 65 ปีอดอักเสบตีิดเชิ่้อ  457,180.00   70,000.00  20 ตี.ค. 65

 255 นายอุดม อ่สา  อ.ด่านขุนทด 11256 69 16 ตี.ค. 65 ภัาวะปีอดอักเสบ  457,180.00   70,000.00  21 ตี.ค. 65

 256 นายสมภัพั ยอดบุนอก ส อ.โนนสูง 26175 64 17 ตี.ค. 65 ภัาวะเส้นเล่อดในสมองแตีก  457,180.00   70,000.00  22 ตี.ค. 65

 257 นายนุกูล ดวงสูงเนิน ส อ.เม่องนครราชิส่มา 02943 84 14 ตี.ค. 65 ปีอดตีิดเชิ่้อ  457,180.00   70,000.00  26 ตี.ค. 65

 258 นางดาวเร่อง วัชิรพัิชิัย ส อ.ครบุร่ 06115 78 20 ตี.ค. 65 ปีอดอักเสบตีิดเชิ่้อ  457,180.00   -  26 ตี.ค. 65
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 259 นางกัลยา อุดรแดน ส อ.เม่องนครราชิส่มา 11447 84 16 ตี.ค. 65 เบาห์วาน  457,180.00   70,000.00  26 ตี.ค. 65

 260 นางสุภัาพั ม่แสง  อ.ปีระทาย 03588 69 20 ตี.ค. 65 มะเร็งท่อน้ำด่  457,180.00   70,000.00  27 ตี.ค. 65

 261 นายสถึิตีย์ สุระทศ์ ส อ.เทพัารักษ์์ 29103 51 23 ตี.ค. 65 ห์ัวใจห์ยุดทำงานเฉี่ยบพัลัน  457,180.00   70,000.00  28 ตี.ค. 65

 262 นายสงวน สกุลภัักด่ศ์ักดิ�  อ.เม่องนครราชิส่มา 16083 88 22 ตี.ค. 65 ตีิดเชิ่้อในกระแสเล่อด  457,180.00   70,000.00  28 ตี.ค. 65

 263 นายปีระสิทธิ� วงศ์์สิทธิรักษ์์  อ.จักราชิ 23144 74 28 ตี.ค. 65 กล้ามเน่้อห์ัวใจขาดเล่อด  457,180.00   70,000.00  29 ตี.ค. 65

 264 นางนงนุชิ คุณนิธิกุล  อ.เม่องนครราชิส่มา 12394 80 24 ตี.ค. 65 ตีายโดยธรรมชิาตีิไม่ทราบโรค  459,840.00   70,000.00  2 พั.ย. 65

 265 นายเน่ยม คำขุนทด  อ.ด่านขุนทด 03801 71 31 ตี.ค. 65 ระบบห์ัวใจล้มเห์ลว  459,840.00   70,000.00  2 พั.ย. 65

 266 นายสงวน พัวงไธสง  อ.เม่องยาง 16341 83 21 ตี.ค. 65 มะเร็งตีับ  459,840.00   -  3 พั.ย. 65

 267 นายปีระกอบ คงกระโทก ส อ.โชิคชิัย 23739 68 26 ตี.ค. 65 ปีอดตีิดเชิ่้อ  459,840.00   -  5 พั.ย. 65

 268 นายอัครชิัย ภัูวนารถึ  อ.เม่องนครราชิส่มา 14442 67 7 พั.ย. 65 มะเร็งลำไส้ระยะลุกลาม  459,840.00   70,000.00  8 พั.ย. 65

 269 นายไผ่ สถึิตีธรรมรัตีน์  อ.เม่องนครราชิส่มา 14964 101 8 ตี.ค. 65 ตีิดเชิ่้อในกระแสเล่อด  459,840.00   -  8 พั.ย. 65

 270 นายว่รพังษ์์ ศ์ร่พัุทธรินทร์  อ.เม่องนครราชิส่มา 18781 80 30 ก.ย. 65 มะเร็งปีอดชินิดลุกลาม  459,840.00   -  8 พั.ย. 65

 271 นายนิตีิพังษ์์ ทอนสระน้อย  อ.ปีักธงชิัย 08931 74 31 ตี.ค. 65 เสมห์ะอุดกั้นทางเดินห์ายใจ  459,840.00   -  9 พั.ย. 65

 272 นายสำราญ รมณ่ย์พัิกุล  อ.คง 14281 93 21 พั.ย. 65 ปีอดอักเสบ  459,840.00   70,000.00  12 พั.ย. 65

 273 นายยตีิ สิปีปีรักขิตี  อ.เม่องนครราชิส่มา 02308 85 10 พั.ย. 65 ตีายโดยสาเห์ตีุธรรมชิาตีิ  459,840.00   70,000.00  15 พั.ย. 65

 274 นายบุญถึม ปีะกำแห์ง  อ.บ้านเห์ล่�อม 01351 84 15 พั.ย. 65 ไตีวายเฉี่ยบพัลันระยะสุดท้าย  459,840.00   70,000.00  23 พั.ย. 65

 275 นายจ่ระศ์ักดิ� ส่ห์รัตีน์ ส อ.เม่องนครราชิส่มา 09572 73 1 พั.ย. 65 ตีิดเชิ่้อในกระแสเล่อด  459,840.00   70,000.00  25 พั.ย. 65

 276 นายพัันธุ์ศ์ักดิ�ชิัย ปีูพับุญ  อ.ลำทะเมนชิัย 27584 65 22 พั.ย. 65 มะเร็งปีอด  459,840.00   70,000.00  25 พั.ย. 65

 277 นายเสนอธนศ์ักณิ�  นันน์ธนกุล  อ.ขามสะแกแสง 26973 68 25 พั.ย. 65 ห์ลอดเล่อดสมองตี่บบริเวณก้านสมอง  459,840.00   70,000.00  26 พั.ย. 65

 278 นายวิทยา โคตีรจังห์ร่ด  อ.ปีักธงชิัย 02761 71 24 พั.ย. 65 โรคปีอดอักเสบ  459,840.00   70,000.00  29 พั.ย. 65

 279 นางเปีร่ยว บุญม่ศ์ิริทิพังศ์์ ส อ.เฉีลิมพัระเก่ยรตีิ 21818 77 21 พั.ย. 65 โรคชิรา  459,840.00   -  29 พั.ย. 65

 280 นายเสง่�ยม ภัิรมย์ชิม  อ.ขามสะแกแสง 01231 64 29 พั.ย. 65 มะเร็งตีับ  459,840.00   70,000.00  30 พั.ย. 65

                                                                          รวม  127,687,200.00 

เสนอเพั่�อทั้ราบ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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4.2.3  รายชื่่�อสมาชื่ิก ส.ส.นม. ถึึงแก่กรรมปีี 2563 และ ปีี 2565 สมาคมจ่่ายเงินสงเคราะห์์ในปีี 2566          

 สมาชิิกถึึงแก่กรรมปีี 2563 และ ปีี 2565 สมาคมจ่ายเงินสงเคราะห์์ในปีี 2566 จำนวน 29 คน  เปี็นจำนวนเงิน 11,127,035.00 บาท (สิบเอ็ดล้านห์นึ�งแสนสองห์ม่�นเจ็ดพัันสามสิบห์้าบาทถึ้วน)  

 สมาชิิกถึึงแก่กรรมปีี 2565 และย่�นห์ลักฐานขอรับเงินสงเคราะห์์งวดแรกในปีี 2565 จำนวน 19 คน  เปี็นจำนวนเงิน 1,330,000 บาท (ห์นึ�งล้านสามแสนสามห์ม่�นบาทถึ้วน)    

  รวมทั้ั�งสิ�น  เปี็นจ่ำนวนเงิน 12,457,035.00 บาทั้ (สิบสองล้านส่�แสนห์้าห์ม่�นเจ่็ดัพัันสามสิบห์้าบาทั้ถึ้วน)  
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 1 นางราศ์ร่ วิริยะ  อ.เม่องนครราชิส่มา 22910 79 27 พั.ค. 63 สันนิษ์ฐานว่าตีายจากโรคสมองเส่�อมและภัาวะตีิดเตี่ยง  231,050.00   -  21 ก.ค. 63

 2 นายพั่ระพัล เห์ล่าทองสาร  อ.บัวให์ญ่ 05512 66 3 พั.ย. 63 โรคไตีวายเร่้อรัง  96,530.00   70,000.00  11 พั.ย. 63

 3 นายทรงพัล บุญเลิศ์กนกพัล ส อ.ลำทะเมนชิัย 23430 81 24 พั.ย. 63 ชิราภัาพั  114,335.00   -  1 ธ.ค. 63

 4 นางทองด่ บารม่ ส อ.ปีระทาย 19234 76 27 พั.ย. 65 มะเร็งเตี้านม  462,120.00   -  2 ธ.ค. 65

 5 นายเสมอ ขอมอบกลาง  อ.โนนสูง 28727 59 26 พั.ย. 65 ขาดอากาศ์จากภัาวะห์ายใจล้มเห์ลว จากปีอดตีิดเชิ่้อ  462,120.00   -  2 ธ.ค. 65

 6 นางสมพัร ทองรักษ์์  อ.เม่องนครราชิส่มา 14531 90 20 พั.ย. 65 บาดเจ็บอวัยวะในชิ่องอกและชิ่องท้องรุนแรงจากบาดเจ็บจราจร  462,120.00   -  2 ธ.ค. 65

 7 นายสนั�น ทับทิมธงไชิย  อ.เม่องนครราชิส่มา 02497 80 2 ธ.ค. 65 มะเร็งปีอดระยะสุดท้าย  462,120.00   70,000.00  13 ธ.ค. 65

 8 นายจำรัส เท่�ยงโคกสูง  อ.เม่องนครราชิส่มา 05198 79 1 ธ.ค. 65 เล่อดออกในเน่้อสมองส่วนลึก  462,120.00   -  13 ธ.ค. 65

 9 นายยอด ปีระจง  อ.ปีระทาย 03558 103 8 ธ.ค. 65 ตีายธรรมชิาตีิไม่ทราบโรค  462,120.00   -  14 ธ.ค. 65

 10 นางบุญรัก มัตีถึิตีะเตีา ส อ.เสิงสาง 14609 79 14 ธ.ค. 65 ตีิดเชิ่้อในกระแสเล่อด  462,120.00   70,000.00  15 ธ.ค. 65

 11 นางปีราณ่ บุตีรโรบล ส อ.เม่องนครราชิส่มา 07573 77 9 ธ.ค. 65 ไตีวายระยะสุดท้าย  462,120.00   70,000.00  15 ธ.ค. 65

 12 นายวิชิิตี มงคลชิัย  อ.เม่องนครราชิส่มา 08885 85 11 ธ.ค. 65 ตีิดเชิ่้อโควิด 19 ลงปีอด  462,120.00   70,000.00  15 ธ.ค. 65

 13 ร.ตี.ถึาวร จิตีรธร ส อ.เม่องนครราชิส่มา 04826 88 11 ธ.ค. 65 ปีอดตีิดเชิ่้อ  462,120.00   70,000.00  15 ธ.ค. 65

 14 นายฉีลวย ศ์ร่พัิมาย  อ.พัิมาย 00583 71 12 ธ.ค. 65 เส่ยชิ่วิตีจากปีอดตีิดเชิ่�อและภัาวะไตีวายเร่้อรัง  462,120.00   70,000.00  17 ธ.ค. 65

 15 นายบุญส่บ แห์ล่งสนาม  อ.เม่องนครราชิส่มา 16827 94 7 ธ.ค. 65 โรคสมองเส่�อม และภัาวะตีิดเตี่ยง  462,120.00   70,000.00  17 ธ.ค. 65

 16 นายวิรัตีน์ บัวธรรม ส อ.ปีากชิ่อง 23767 74 14 ธ.ค. 65 ไตีวายเร่้อรัง  462,120.00   70,000.00  20 ธ.ค. 65

 17 นายสิทธิ� พับขุนทด  อ.ชิุมพัวง 23591 61 18 ธ.ค. 65 ตีิดเชิ่้อในกระแสเล่อด  462,120.00   70,000.00  20 ธ.ค. 65

 18 นางตีุ้มทอง ลิไธสง ส อ.ห์้วยแถึลง 08377 74 10 ธ.ค. 65 มะเร็งลำไส้  462,120.00   70,000.00  20 ธ.ค. 65

 19 น.ส.ปีระท่ปี อาจปีาน  อ.บ้านเห์ล่�อม 01322 60 9 ธ.ค. 65 โรคมะเร็งตีับระยะสุดท้าย  462,120.00   70,000.00  20 ธ.ค. 65

 20 นางทองเตีิม ชิุตีิมันตีานนท์ ส อ.ครบุร่ 06418 83 11 ธ.ค. 65 ปีอดตีิดเชิ่้อรุนแรงจากเชิ่้อโควิด-19  462,120.00   70,000.00  21 ธ.ค. 65

 21 นางเพั่ยงเพั็ญ โรพัันดุง ส อ.ขามทะเลสอ 22141 69 17 ธ.ค. 65 สมองฝ่อในวัยชิรา  462,120.00   70,000.00  21 ธ.ค. 65

 22 นายธนากร เม่องกลาง  อ.โนนไทย 16047 71 13 ธ.ค. 65 ภัาวะปีอดและห์ัวใจล้มเห์ลวเฉี่ยบพัลัน  462,120.00   -  21 ธ.ค. 65
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ลำดัับ

ทั้่�
ชื่่�อ - สกุล สังกัดั

เลข

ทั้ะเบ่ยน
อายุ

ว.ดั.ปี.
ทั้่�

ถึึงแก่กรรม
สาเห์ตุุทั้่�ถึึงแก่กรรม

เงิน

สงเคราะห์์
งวดัแรก

ว.ดั.ปี.
ทั้่�

ย่�นห์ลักฐาน

 23 นายจวน สุขมงคล  อ.เม่องนครราชิส่มา 06551 85 18 ธ.ค. 65 ภัาวะเล่อดออกในทางเดินอาห์ารส่วนตี้น  462,120.00   70,000.00  22 ธ.ค. 65

 24 นายกิตีตีิเวชิ ว่ระพังษ์์  อ.ปีักธงชิัย 13465 68 9 ธ.ค. 65 ปีอดตีิดเชิ่้อ  462,120.00   70,000.00  22 ธ.ค. 65

 25 นายจำรัส ผึ�งสูงเนิน  อ.สูงเนิน 11196 93 23 ธ.ค. 65 ห์ัวใจวาย  462,120.00   70,000.00  24 ธ.ค. 65

 26 นางระเบ่ยบ ด่นวนพัะเนา ส อ.เม่องนครราชิส่มา 18952 85 23 ธ.ค. 65 ตีายโดยธรรมชิาตีิไม่ทราบโรค  462,120.00   -  27 ธ.ค. 65

 27 นางชิา สุขวรเวท ส อ.พัิมาย 02828 85 27 ธ.ค. 65 การเจ็บปี่วยท่�ไม่แน่ชิัด  462,120.00   70,000.00  28 ธ.ค. 65

 28 นายสนอง คงกะพั่้  อ.ด่านขุนทด 03202 69 20 ตี.ค. 65 เส้นเล่อดในสมองแตีก  462,120.00   70,000.00  28 ธ.ค. 65

 29 นายชิัย มาล่  อ.ห์้วยแถึลง 15992 60 24 ธ.ค. 65 โรคเล่อดออกในสมอง  462,120.00   70,000.00  28 ธ.ค. 65

                                                                      รวม  12,457,035.00   1,400,000.00 

เสนอเพั่�อทั้ราบ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 

รายงานจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นและลดลง 5
 ในป พ.ศ. 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด มีจำนวนสมาชิกที่

เพิ่มขึ้นและลดลงดังนี้

 สมาชิกคงเหลือยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน  23,661 คน

 รับสมัครสมาชิกเขาใหมระหวางป จำนวน  667  คน

 รับสมาชิกกลับเขาคืน จำนวน  93  คน

 สมาชิกถึงแกกรรม จำนวน  315 คน

 สมาชิกขอลาออก จำนวน  39 คน

 สมาชิกใหออกตามขอบังคับ จำนวน  255 คน

 สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน  23,812  คน 

ตารางแสดงจำนวนสมาชิก 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565

สมาชิกยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 23,661 คน

เดือน / พ.ศ. 2565 สมัครเขาใหม กลับเขาคืน ถึงแกกรรม ลาออก ใหออก ยอดยกไป

 มกราคม 26 4 34 - 11 23,646

 กุมภาพันธ 23 6 23 5 11 23,636

 มีนาคม 17 3 25 5 14 23,612

 เมษายน 25 6 26 3 23 23,591

 พฤษภาคม 24 9 23 3 38 23,560

 มิถุนายน 33 14 29 3 16 23,559

กรกฎาคม 123 13 25 6 19 23,645

 สิงหาคม 170 2 21 1 30 23,765

กันยายน 76 9 31 2 26 23,791

 ตุลาคม 64 9 28 - 29 23,807

 พฤศจิกายน 41 14 32 4 15 23,811

 ธันวาคม 45 4 18 7 23 23,812

 รวม 667 93 315 39 255 

เสนอเพื่อทราบ.......................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 

รายงานฐานะการเงินของสมาคม  
เพื่อพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได - รายจาย  

และบัญชีงบดุลประจำป 2565

6

6.1 รายงานฐานะการเงินของสมาคม ประจำป 2565 และพิจารณาบัญชีรายได – รายจาย ประจำป 2565

  นายกสมาคมไดรายงานฐานะการเงินของสมาคม โดยใหสมาชิกพิจารณา งบดุล และบัญชีรายได – รายจาย 

ของสมาคมซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 พรอมคำชี้แจง ดังนี้

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

หนี้สินและทุน

เงินสงเคราะหศพลวงหนา  1

เงินสงเคราะหศพลวงหนา  2

เงินสงเคราะหศพคางจาย 1

เงินสงเคราะหศพคางจาย 2

เงินสงเคราะหศพคางจาย 3

เงินรับลวงหนาเพื่อจายสงเคราะห

เงินสํารองกองทุนบําเหน็จ

ทุน

ทุนสะสม

บวก รายไดสูงกวารายจาย

5,815,885

6,402,440

17,519,166

327,580

114,335

922,395

5,085,890

21,733,000

2,204,375

60,125,068

50

 -

48

 -

 -

 59

 -

51

78

86

ทรัพยสิน

เงินสด

เงินฝาก สอ.ครูฯออมทรัพยครู (0-00764)

เงินฝาก สอ.ครูฯออมทรัพยครู (0-01373)

เงินฝาก สอ.ครูฯออมทรัพยครู (02-00618)

เงินฝาก สอ.ครูฯออมทรัพยครู (02-04868)

เงินฝาก สอ.ครูฯออมทรัพยครู (02-02900)

เงินฝาก ธ.ทหารไทยธนชาต จำกัด  303-2-64451-4

เงินฝาก ธ.กรุงไทย -  ออมทรัพย (301-0-024320)

เงนิฝาก ธ.กรงุไทย - กระแสรายวนั (301-6-08660-3)

เงินฝาก ธ.ออมสิน – เผื่อเรียก (052530690206)

ครุภัณฑ

16,855

5,760,467

216,937

27,679,140

4,641,489

2,858,164

420,105

17,674,368

1,000

232,047

624,493

60,125,068

92

63

10

52

85

08

04

39

-

05

28 

86
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
- เงินสงเคราะหศพลวงหนา 1  เปนคาธรรมเนียมแรกเขาที่เรียกเก็บจากสมาชิกเขาใหม ตามระเบียบวาดวย

  การรับสมัครเขาเปนสมาชิก ซ่ึงเปนเงินจำนวน 100/200/300 บาท 

  เรยีกเกบ็ไวลวงหนาเพือ่สำรองจายเปนเงนิสงเคราะห เมือ่สมาชกิคนใดคนหนึง่

  ถึงแกความตาย และเงินจำนวนนี้จะจายคืนใหแกสมาชิกที่ ถึงแกกรรม 

  เมื่อวันที่ผูถูกระบุสิทธิ์รับเงินสงเคราะหงวดสุดทาย

- เงินสงเคราะหศพลวงหนา 2  เปนคาธรรมเนียมแรกเขาท่ีเรียกเก็บจากสมาชิกเขาใหม ตามระเบียบ

  วาดวยการรับสมัครเขาเปนสมาชิก ซึ่งเปนเงินจำนวน 600 บาท เรียกเก็บ

  ไวลวงหนาเพ่ือสำรองจายเปนเงินสงเคราะห เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่ง

  ถึงแกความตาย และเงินจำนวนนี้จะจายคืนใหแกสมาชิกที่ ถึงแกกรรม 

  เมื่อวันที่ผูถูกระบุสิทธิ์รับเงินสงเคราะหงวดสุดทาย

- เงินสงเคราะหศพคางจาย 1  เปนเงินสงเคราะหศพที่เรียกเก็บจากสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

  เพื่อรอจายใหกับผูถูกระบุสิทธิ์สมาชิกผูเสียชีวิต

- เงินสงเคราะหศพคางจาย 2 และ3  เปนเงินสงเคราะหศพงวดที่ 2 ที่สมาคมจะจายใหกับผูถูกระบุสิทธิ์ ในป 2563 

  และป 2564 แตผูถูกระบุสิทธิ์ยังไมมาติดตอรับเงิน ณ วันสิ้นป จึงมี 

  เงินสงเคราะหศพคางจาย ดังนี้ 

                           1. นางราศรี วิริยะ(คางป 63)  จำนวนเงิน  231,050  บาท

                                    2. นายพีระพล เหลาทองสาร (คางป63)  จำนวนเงิน 96,530  บาท          

                                    3. นายทรงพล บุญเลิศกนกพล(คางป 64)  จำนวนเงิน 114,335  บาท
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา  จำกัด

บัญชีรายได – รายจาย

สำหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ.  2565

 คาใชจายสมาคม จำนวนเงิน รายไดสมาคม จำนวนเงิน

มติที่ประชุม ..........................................................................................................................................................................
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คาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ
คารับรอง
คาลวงเวลาพนักงาน
คาตอบแทนผูตรวจบัญชี
คาตอบแทนผูชวยเหลือกิจการ
คาใชจายในการจัดซื้อที่ดิน,เชาและหรือสิ่งกอสราง
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
คาวัสดุสำนักงาน
คาเสื่อมราคา
คาใชจายในวันประชุมใหญ
คาโทรศัพท
คาไฟฟา
คาไปรษณีย
คาพวงหรีดเคารพศพ
คาน้ำประปา
คาซอมแซมบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ
คาเครื่องแบบพนักงาน
คาธรรมเนียม
คาซอมแซมและบำรุงรักษาพาหนะ
คาเบี้ยประกันรถยนต และพ.ร.บ.พาหนะ
คาตอบแทนหัก ณ ที่จาย หนวยงาน
คาครองชีพ
คาอบรมสัมมนา
คาที่พัก
คาบำรุงรักษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร
คาเชาเครื่องถายเอกสาร
เงินเดือน
คาภาษี
คาบำเหน็จพนักงานสมาคมฯ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
คาเบี้ยประชุม

รวมคาใชจาย
บวก รายไดสูงกวารายจาย

158,500
282,700
30,135
97,221
36,100
93,000
49,595

147,750
139,541
122,173
315,094
47,689
98,594

110,000
47,450
20,000
18,883
77,000
3,539

44,753
21,614

454,315
126,,000

48,072
26,900

105,000
17,200

2,749,860
110,773
535,030
44,366

328,100
6,506,953
2,204,375

8,711,328

-
-
-

50
-
-
-
 -

96
21
78
32
51

-
-
-
-
-
-

64
61
71

-
-
-
-
-
-

79
-
 -
-

03
78

81

คาสมัคร
คาบำรุง 1  (เงินสด)
คาบำรุง 2  (หัก ณ ที่จาย)
เงินหักจากเงินสงเคราะห 4%
รายไดอื่นๆ 
ดอกเบี้ยรับ
เงินรับบริจาค

70,800
35,400

1,179,900
5,836,361

216,754
1,144,463

227,650

8,711,328

-
-
-

06
-

 75
 -

81



6.2 พิจารณางบประมาณรายได - รายจาย ประจำป 2566      

 6.2.1 พิจารณางบประมาณรายได ประจำป 2566     

 6.2.2 พิจารณางบประมาณรายจาย ประจำป 2566     

 6.2.3 พิจารณาคาดำเนินคดี     

 6.2.4 พิจารณาโครงการคาใชจายในการจัดซื้อที่ดิน, เชาและหรือสิ่งกอสรางสำนักงานสมาคม   

 6.2.5 พิจารณาเงินกองทุนบำเหน็จพนักงานสมาคม     

 6.2.6  พิจารณาโครงการคาใชจายภาษีเงินไดมูลนิธิหรือสมาคม ภ.ง.ด.55 (ตามประมวลมาตรา 68 และ 69 

  แหงประมวลรัษฎากร) ปภาษี 2565 และภาษีโรงเรือนตามมาตรา 8     

  6.2.7  พิจารณาโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร สราง QR Code สำหรับจายเงินสงเคราะห   

  

6.2.1 พิจารณางบประมาณรายได ประจำป 2566

รายการ ป 2565
ประมาณการ

ป 2565
รายไดที่รับจริง

ป 2566
ประมาณการ

คำอธิบาย

56 56 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด

- คาสมัคร  40,000.00   70,800.00   50,000.00  -  คาดวาป 2566 จะมีสมาชิกเพิ่มอีก 500 คน

      โดยเก็บคาสมัครคนละ 100 บาท

      (500 คน x 100 บาท) = 50,000 บาท   

- คาบำรุง  1,203,000.00   1,215,300.00   1,215,600.00  -  คาดวาจะจัดเก็บเงินคาบำรุงจากสมาชิก 23,812 คน

      เปนรายปโดยเก็บคนละ 50 บาท 

      (สมาชกิยกมา 23,812 + สมคัรใหม 500 คน = 24,312 คนx 50 บาท

       = 1,215,600 บาท)

    

-  เงินหักจากเงิน  4,619,000.00   5,836,361.06   5,056,900.00 -  ป 2566 คาดวาจะมีสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 260 คน

  สงเคราะห 4 %     หักคาดำเนินการ 4 % ของยอดเงินสงเคราะหศพที่สมาชิก

 (ตามกฏกระทรวงฯ     จะไดรับ (จำนวนสมาชิก 24,312คน x 20บาท x 4% 

 พ.ศ. 2547)      = 19,449.60 บาท)

      คาดวาป 2566 เสียชีวิต 260 คน x 19,449.60 

      = 5,056,896 บาท

    

- ดอกเบี้ยรับ  1,200,000.00   1,144,463.75   1,150,000.00  - คาดวา ป 2566 ดอกเบี้ยรับที่จะไดจากบัญชีเงินฝาก

  (เงินฝาก)     ของสมาคม 

    

-  เงินรับบริจาค ,  200,000.00   444,404.00   200,000.00  -  เปนเงินที่มีผูบริจาคใหสมาคม 

  รายไดอื่น ๆ

    

     รวมทั้งสิ้น  7,262,000.00   8,711,328.81   7,672,500.00  



6.2.2  พิจารณางบประมาณรายจาย  ประจำป  2566

รายการ ป 2565 ป 2566

ขอตั้ง

เหตุผลและความจำเปน

 งบประมาณ  จายจริง  คงเหลือ

57 57 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด

1. หมวดเงินเดือน     
-  เงินเดือน  2,794,000.00   2,749,860.00   44,140.00   2,978,900.00  -  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสมาคม 7 คน
  พนักงานสมาคม      (เดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566)ตามระเบียบของสมาคม
-  คาครองชีพ  126,000.00   126,000.00   -   126,000.00  -  เพือ่จายเปนคาครองชพีแกพนกังานสมาคม ป 2566
  พนักงานสมาคม      จำนวน 7 คน x 1,500 บาท x 12 เดือน 
       = 126,000 บาท 
-  คาลวงเวลา  100,000.00   97,221.50   2,778.50   100,000.00  -  จายเปนคาปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ และ
  พนักงานสมาคม      ปฎิบัติงานวันหยุดทำการสำหรับพนักงานสมาคม
       ตามระเบียบของสมาคม

    รวมหมวดเงินเดือน  3,020,000.00   2,973,081.50   46,918.50   3,204,900.00  

2. หมวดคาตอบแทน     
และคาใชสอย     

-  คารับรอง  64,000.00   30,135.00   33,865.00   60,000.00  -  จายเปนคารับรองในการดำเนินงานสมาคม
       -  เพื่อรับรองสมาชิก และสมาคมอื่นๆ ที่มา
       ศกึษาดูงานสมาคม ตลอดป 2566 ตามระเบยีบของ
       สมาคม พ.ศ. 2557 ขอ 5 ไมเกนิปละ 100,000 บาท
-  คาตอบแทนผูชวย  130,000.00   93,000.00   37,000.00   120,000.00  -  ตามระเบียบของสมาคม จายเปนคาตอบแทน
  เหลือกิจการสมาคม      คณะอนกุรรมการสมาคม เดนิทางวางหรีดเคารพศพ
       สมาชิกตามระเบียบของสมาคม
-  คาตอบแทนเจาหนาที่  464,000.00   454,315.71   9,684.29   577,900.00  -  เพื่อจายเปนคาตอบแทนหักเงิน ณ ที่จาย ใหแก
  ประจำหนวยงาน      หนวยงานตนสงักดั และเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ในอตัรา
  ตนสังกัดและ      ไมเกินรอยละ 0.50 ตามระเบียบของสมาคม
 เขตพื้นที่การศึกษา
-  คาใชจายเกี่ยวกับ  500,000.00   315,094.78   184,905.22   500,000.00  -  เพื่อจายเปนคาจัดพิมพรายงานการประชุมใหญ
  การประชุมใหญ     -  คาใชจายในการประชุมใหญสามัญประจำป 2565
       -  คาใชจายในการประชมุใหญวสิามญัประจำป 2566
- คาเบี้ยเลี้ยง  200,000.00   158,500.00   41,500.00   200,000.00  -  เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงสำหรับคณะกรรมการ,
       พนักงานสมาคม,คณะอนุกรรมการ, 
       ผูชวยเหลือกิจการ, ผูตรวจบัญชี
       ตามระเบียบของสมาคม
-  คาเบี้ยประชุม  465,000.00   328,100.00   136,900.00   450,000.00 -  เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ
       และบคุคลผูชวยเหลอืกจิการตามระเบยีบของสมาคม
-  คาพาหนะ  400,000.00   282,700.00   117,300.00   400,000.00  -  เพื่อจายเปนคาพาหนะสำหรับคณะกรรมการ
       และบุคคลผูชวยกิจการตามระเบียบของสมาคม
       (กิโลเมตรละ 5 บาท)
-  คาลงทะเบียน  70,000.00   48,072.00   21,928.00   70,000.00  -  สำหรับอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
  อบรมสัมมนา      ศักยภาพคณะกรรมการ,พนักงานสมาคม
  และประชาสัมพันธ      คณะอนุกรรมการ, ผูชวยเหลือกิจการ,ที่ปรึกษา
       และผูตรวจบัญชีสมาคม
       -  เพื่อจายเปนคาจางจัดทำเอกสาร, วารสาร
       ประชาสัมพันธงานสมาคม 



รายการ ป 2565 ป 2566

ขอตั้ง

เหตุผลและความจำเปน

 งบประมาณ  จายจริง  คงเหลือ

58 58 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด

-  คาที่พัก  30,000.00   26,900.00   3,100.00   30,000.00  -  เพื่อจายเปนคาที่พักเพื่อศึกษาดูงานนอกสถานที่

       สำหรับคณะกรรมการ/พนักงาน และผูชวยเหลือ

       กิจการตามระเบียบของสมาคม

- เงินสมทบกองทุน  62,000.00   44,366.00   17,634.00   63,000.00  -  เพื่อจายเปนคาประกันสังคมตาม พ.ร.บ.

  ประกันสังคม       ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตามระเบียบสมาคม

      -  เงินกองทุนทดแทนรอยละ 2 ของเงินเดือนทั้งป 

-  คาเครื่องแบบของ  77,000.00   77,000.00   -   84,000.00  -  เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบของพนักงานสมาคม

  พนักงานสมาคม       ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

        ความมั่นคงของมนุษยวาดวยเรื่องคาใชจาย 

       เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จ

       และคาเครื่องแบบเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจ 

       สงเคราะห

-  คาซอมและบำรุงรักษา  45,000.00   44,753.64   246.36   60,000.00  -  เพือ่จายเปนคานำ้มนัเชือ้เพลงิและซอมบำรงุรกัษา

  พาหนะสมาคม      พาหนะสมาคมตามระเบียบของสมาคม

-  คาประกันภัย และ   24,000.00   21,614.61   2,385.39   24,000.00  -  เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันภัยและ พ.ร.บ.

  พ.ร.บ.      พาหนะสมาคมตามระเบียบของสมาคม

       -  คาเบี้ยประกันภัยสำนักงาน

-  คาซอมและบำรุง  25,000.00   18,883.00   6,117.00   25,000.00  -  เพื่อจายเปนคาซอมบำรุงรักษาครุภัณฑและ  

 รักษาครุภัณฑสมาคม      เครื่องใชสำนักงานสมาคม เชน ซอมแอร, 

       เครื่องคอมพิวเตอร

-  คาบำรุงรักษาและ  100,000.00   70,000.00   30,000.00   118,000.00  -  เพื่อเปนคาใชจายซื้อโปรแกรมสแกนไวรัสสำหรับ

  พัฒนาระบบ      เครื่องแมขายคอมพิวเตอร

  คอมพิวเตอร     -  คาบำรุงรักษาโปรแกรม

       -  คาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

       -  คาโปรแกรม Antivirus

-  คาเชาเครื่องถายเอกสาร  25,000.00   17,200.00   7,800.00   25,000.00  -  เปนคาใชจายในการเชาเครื่องถายเอกสาร

       เพื่อความสะดวกและการเชาจะประหยัดกวา

       การจางและเนื่องจากสมาคมไมมีเครื่องอัดสำเนา

        เพือ่จดัทำรูปเลมรายงานการประชมุตาง ๆ  ประกาศ

       ของสมาคม และ จัดทำเอกสารสงถึงสมาชิก

-  คาไฟฟา  100,000.00   98,594.51   1,405.49   120,000.00  -  สำหรับจายเปนคากระแสไฟฟาสำนักงานสมาคม

-  คาน้ำประปา/น้ำดื่ม  23,000.00   20,000.00   3,000.00   23,000.00  -  สำหรับจายเปนคาน้ำประปาสำนักงาน 

       และคาน้ำดื่ม

-  คาโทรศัพท  50,000.00   47,689.32   2,310.68   50,000.00  -  เพื่อเปนคาใชบริการโทรศัพทที่ติดตอเกี่ยวกับ

       การดำเนินงานสมาคมสมาชิกหรือหนวยงานที่

       เกี่ยวของ

       -  คาบริการรายเดือนอินเตอรเน็ต

       -  คาเชาพื้นที่โดเมนเนม

       -  Application Line ระยะเวลา 1 ป 

-  คาไปรษณีย  110,000.00   110,000.00   -   120,000.00  -  เพื่อใชจายเปนคาไปรษณียากรในการสงหนังสือ

        และเอกสารตาง ๆ ถึงสมาชิกและหนวยงานที่ 

       เกี่ยวของ



รายการ ป 2565 ป 2566

ขอตั้ง

เหตุผลและความจำเปน

 งบประมาณ  จายจริง  คงเหลือ

59 59 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด

-  คาธรรมเนียม  4,000.00   3,539.00   461.00   10,000.00  -  สำหรับจายเปนคาธรรมเนียมโอนเงินหรือ

       คาธรรมเนียมอื่น / คาธรรมเนียมในการรับ

       ชำระสินคาและบริการสำหรับนิติบุคคล

       -  คา Cloud 

       -  คา Play store

       -  คา App store 

-  คาพวงหรีด เคารพศพ  65,000.00   47,450.00   17,550.00   65,000.00  -  เพื่อเปนคาพวงหรีดเคารพศพสมาชิกสมาคม

        ที่ถึงแกกรรมตามระเบียบของสมาคม

-  คาตอบแทนผูตรวจบัญชี  45,000.00   36,100.00   8,900.00   43,000.00  -  เพื่อเปนคาใชจายสำหรับผูตรวจบัญชี และตรวจ

        การดำเนินงานสมาคม ตามระเบียบของสมาคม

       จำนวน 3 คน (13 ครั้ง)

       -  เพื่อเปนคาใชจายสำหรับผูสอบบัญชีอนุญาต

  รวมหมวดคาตอบแทน     

        และใชสอย  3,078,000.00   2,394,007.57   683,992.43   3,237,900.00  

3. หมวดคาวัสดุครุภัณฑ     

-  คาเครื่องเขียน  160,000.00   147,750.00   12,250.00   160,000.00   -  จายเปนคากระดาษถายเอกสาร,ซองจดหมาย

  แบบพิมพ      กระดาษโรเนียว, แบบฟอรมใบเสร็จรับเงินสมาคม

       สำหรับสมาชิก, คาหมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอร

       เพือ่พมิพรายการใบเสร็จและงานสำนักงานสมาคม

-  คาวัสดุสำนักงาน  140,000.00   139,541.96   458.04   140,000.00  -  จายเปนคาเครื่องใชสำนักงาน และ อุปกรณตางๆ

       ที่ไมเขากับรายการประเภทเครื่องเขียนแบบพิมพ

-  กลองถายภาพ  38,900.00   35,881.00   3,019.00   -  -  ปนี้ไมขอตั้ง

  จำนวน 1 ตัว     

-  เครื่องสแกนเอกสาร  35,000.00   32,890.00   2,110.00   -  -  ปนี้ไมขอตั้ง

 จำนวน 1 เครื่อง      

-  เครื่องบันทึกเสียง  6,600.00   6,590.00   10.00   -   -  ปนี้ไมขอตั้ง

 จำนวน 1 เครื่อง     

-  เกาอี้สำนักงาน -   -   - 25,000.00  -  เพื่อทดแทนเกาอี้เดิมที่ชำรุด

 จำนวน 5 ตัว     

-  ชุดไมค หองประชุม  -   -   -   82,100.00  -  ซื้อเพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด ดังนี้

  จำนวน 1 ชุด      -  ชุดควบคุมไมคประชุมไรสาย NTS DW 300SR 

       1 เครื่อง

       -  ไมคประธานไรสาย NTS DW 300C 1 ตัว

       -  ไมครวมประชุม NTS DR 300D 13 ตัว

รวมหมวดคาวัสดุครุภัณฑ  380,500.00   362,652.96   17,847.04   407,100.00  

         รวมทั้งสิ้น  6,478,500.00   5,729,742.03   748,757.97   6,849,900.00  

“อนุมัติงบประมาณหมวดเดียวกันถัวจายกันได”

มติที่ประชุม........................................................................................................................................................................... 



  

  

  รายการ ป 2565 ป 2566

ขอตั้ง

เหตุผลและความจำเปน

 งบประมาณ  จายจริง  คงเหลือ

6.2.3  พิจารณาคาดำเนินคดี

รายการ ป 2565 ป 2566

ขอตั้ง

เหตุผลและความจำเปน

 งบประมาณ  จายจริง  คงเหลือ

6.2.4  พิจารณาโครงการคาใชจายในการจัดซื้อที่ดิน,เชาและหรือสิ่งกอสรางสำนักงานสมาคม

มติที่ประชุม........................................................................................................................................................................... 

รายการ ป 2565 ป 2566

ขอตั้ง

เหตุผลและความจำเปน

 งบประมาณ  จายจริง  คงเหลือ

มติที่ประชุม........................................................................................................................................................................... 

60 60 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด

-  คาดำเนินคดี  200,000.00   -   200,000.00   200,000.00  -  เพื่อจายเปนคาดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการส.ส.นม.

       คาฤชาธรรมเนียม คาสงหมายศาล,คาทนาย

       และอื่น ๆ 

             รวม  200,000.00   -   200,000.00   200,000.00  

มติที่ประชุม........................................................................................................................................................................... 

-  คาใชจายในการจัดซื้อ  50,000.00   49,595.00   405.00   50,000.00  -  เพื่อจายเปนคาเชาที่ดินอาคารสำนักงานสมาคม

   ที่ดิน,เชาและหรือ      ปละ 10,000 บาท 

   สิ่งกอสรางฯ     -  คาปรับปรุงภูมิทัศนสมาคม 40,000 บาท 

            รวม  50,000.00   49,595.00   405.00   50,000.00  

6.2.5  พิจารณาเงินกองทุนบำเหน็จพนักงานสมาคม 

-  กองทุนบำเหน็จ  698,000.00   535,030.00   162,970.00   687,100.00  -  เปนกองทุนที่สมาคม จัดตั้งขึ้นตามประกาศ

  พนักงานสมาคม      กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

       วาดวยเรื่องคาใชจาย ขอ 5 (4) พ.ศ. 2545 

       และตามระเบียบสมาคม ขอ4(พ.ศ. 2548 

       (พนักงาน 7 คน)

             รวม  698,000.00   535,030.00   162,970.00   687,100.00  



  

  รายการ ป 2565 ป 2566

ขอตั้ง

เหตุผลและความจำเปน

 งบประมาณ  จายจริง  คงเหลือ

 6.2.6  พิจารณาโครงการคาใชจายภาษีเงินไดมูลนิธิหรือสมาคม ภ.ง.ด.55

 (ตามประมวลมาตรา 68 และ 69 แหงประมวลรัษฎากร) ปภาษี  2565  และภาษีโรงเรือน ตามมาตรา 8

มติที่ประชุม........................................................................................................................................................................... 

รายการ ป 2565 ป 2566

ขอตั้ง

เหตุผลและความจำเปน

 งบประมาณ  จายจริง  คงเหลือ

มติที่ประชุม........................................................................................................................................................................... 

 6.2.7  พิจารณาโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร สราง  QR Code สำหรับจายเงินสงเคราะห

61 61 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด

-  คาใชจายภาษีเงินได   115,000.00   110,773.79   4,226.21   115,000.00  -  เพื่อเปนคาใชจายในการเสียภาษีเงินไดตาม

  มูลนิธิหรือสมาคม      มาตรา 68 และมาตรา 69 แหงประมวลรัษฎากร

  (ภ.ง.ด.55) ปภาษี 2565      ประจำปภาษี 2565

-  ภาษีโรงเรือน  3,900.00   -   3,900.00   5,000.00  -  เพื่อเปนคาใชจายในการเสียภาษีโรงเรือน

       มาตรา 8 ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน

       และ ที่ดิน พุทธศักราช 2475 ในอัตรารอยละ

       สิบสองครึ่งของคารายป

           รวม  118,900.00   110,773.79   8,126.21   120,000.00 

-  คาพัฒนาระบบ  130,000.00   35,000.00   95,000.00   95,000.00  -  เปนโครงการตอเนือ่งจากป 2565 กำลงัดำเนนิการ 

 คอมพิวเตอรสราง      และไดลงนามสัญญาจาง ซึ่งจายคาจางทำงวดที่ 1 

 QR Code สำหรับ      ไปแลว

 จายเงินสงเคราะห      -  คาโปรแกรมสราง QR Code สำหรับการจายเงิน

       สงเคราะหของสมาชิกผานธนาคาร

       -  คาโปรแกรมสำหรับอุปกรณเคลื่อนที่

        (Mobile Application)ใชสำหรับการรับขอมูล

       การสงหนังสืออิเล็กทรอนิกส ดังรายการตอไปนี้

       -  ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส

       -  หนังสือแจงยอดชำระเงิน

      -  หนังสือแจงยอดคางชำระ

       -  หนังสือแจงพนสภาพ

       -  หนังสือตอบรับการเปนสมาชิกใหม

       -  หนังสือเชิญประชุมใหญสามัญประจำป

             รวม  130,000.00   35,000.00   95,000.00   95,000.00  



ระเบียบวาระการประชุมที่ 

พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสมาคม 7
 พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสมาคม ขอ 16 วรรค 2, ขอ 19(5), ขอ 23(5), ขอ 25(1) และขอ 30 เพื่อให

ขอบังคับของสมาคม เปนไปตามกฎหมายกำหนด ดังนี้

  ขอความขอบังคับเดิม แกไขขอความขอบังคับใหม เหตุผลความจำเปน

62 62 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด

ขอ 16 สมาคมจะแจงเปนหนังสือใหสมาชิกที่
ขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอ 15 (2) (3) และ (4) 
เพื่อทราบนับแตวันที่ที่ประชุมมีมติภายใน 
30 วัน 
 สมาชกิทีพ่นจากสมาชกิภาพตามขอ 15(4) 
มสีทิธอิทุธรณตอสมาคมภายใน 30 วนั นบัแตวนั
ที่ไดรับหนังสือ 

 ใหคณะกรรมการวินิจฉัยใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ยื่นอุทธรณ คำวินิจฉัย
ของคณะกรรมการ ใหเปนที่สุด

ขอ 19 การชำระเงินคาสมัคร เงินคาบำรุง
เงินสงเคราะห หรือเงินสงเคราะหลวงหนา
ใหชำระไดในกรณีดังตอไปนี้
  (1) ชำระ ณ สำนักงานของสมาคม หรือ
สถานที่ที่สมาคมกำหนด
  (2)  ทางธนาณัติในนามสมาคม
  (3)  โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของสมาคม 
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา บัญชีเลข
ที่ 301-0-02432-0 หรือธนาคารทหารไทย 
สาขานครราชสีมาบัญชีเลขที่ 303-2-64451-4 
หรือธนาคารออมสิน สาขาสุรนารี บัญชีเลขที่ 
05-253-069-020-6
  (4)  หักจากบัญชี เงินฝากของสมาชิก
โดยไดรับความยินยอมจากสมาชิกเจาของ
บัญชีแลว

ขอ 16 สมาคมจะแจงเปนหนังสือใหสมาชิกท่ี
ขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอ 15 (2) (3) และ (4) 
เพื่อทราบนับแตวันที่ที่ประชุมมีมติภายใน 
30 วัน 
 สมาชกิท่ีพนจากสมาชกิภาพตามขอ 15(4) 
มีสิทธอิทุธรณตอสมาคมดวยตนเอง ณ ทีท่ำการ
สมาคมภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ 
เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบรับเขาคืน 
จึงจะถือวาเปนสมาชิกภาพสมบูรณ
 ใหคณะกรรมการวินิจฉัยใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ยื่นอุทธรณ คำวินิจฉัย
ของคณะกรรมการ ใหเปนที่สุด

ขอ 19 การชำระเงินคาสมัคร เงินคาบำรุง
เงินสงเคราะห หรือเงินสงเคราะหลวงหนา
ใหชำระไดในกรณีดังตอไปนี้
  (1)  ชำระ ณ สำนักงานของสมาคม หรือ
สถานที่ที่สมาคมกำหนด
  (2)  ทางธนาณัติในนามสมาคม
  (3)  โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของสมาคม 
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา บัญชีเลข
ที่ 301-0-02432-0 หรือธนาคารทหารไทย 
สาขานครราชสีมาบัญชีเลขท่ี 303-2-64451-4 
หรือธนาคารออมสิน สาขาสุรนารี บัญชีเลขที่ 
05-253-069-020-6
  (4)  หักจากบัญชี เงินฝากของสมาชิก
โดยได รับความยินยอมจากสมาชิกเจาของ
บัญชีแลว

เพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของ
สมาคม

เพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของ
สมาคม



  ขอความขอบังคับเดิม แกไขขอความขอบังคับใหม เหตุผลความจำเปน

63 63 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด

 การรับเงินทุกประเภทสมาคมจะออกหลัก
ฐานการรับเงินทุกครั้งตามแบบที่สมาคมกำหนด

ขอ 23 สมาชิกมีหนาที่ ดังนี้ 
 (1) ปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ และ
คำสั่งของสมาคม
  (2)  ชำระเงินสงเคราะหให เรียบรอย
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการตายของ
สมาชิก หรือไดรับหนังสือแจงจากสมาคมใหไป
ชำระเงิน
 (3)  เก็บรักษาสมุดชำระเงินประจำตัว
สมาชิก หรือบัตรประจำตัวสมาชิก
 (4)  แจงการเปลี่ยนแปลงที่อยู ชื่อสกุล 
หรือวัน เดือน ปเกิด แจงตอสมาคมภายใน 
30 วัน นับตั้งแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

(5) แจงความประสงคเปนหนังสือตาม
แบบที่สมาคมกำหนดที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคล
ผูจัดการศพหรือผูรับเงินสงเคราะห

  (6)  ติดตามขอมูลขาวสารการดำเนิน
กิจการของสมาคมผานสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็ก
ทรอนิกส สื่อสังคมออนไลน หรือชองทางอื่น ๆ 
เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินกิจการตางๆ ของ
สมาคม

ขอ 25 สมาคมจะจายเงินคาจัดการศพหรือ
คาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวใหแกผู
จัดการศพและผูรับเงินสงเคราะหแลวแตกรณี 
ดังนี้

(1) จายเงินครั้ งแรก 70,000 บาท 
(เจ็ดหมื่นบาทถวน) เปนคาจัดการศพภายใน 
7 วันนับแตวันที่ไดรับคำขอ

  (5) หกั ณ ทีจ่ายจากหนวยงานตนสังกัด
โดยไดรับความยินยอมจากสมาชิก
 การรับเงินทกุประเภทสมาคมจะออกหลัก
ฐานการรบัเงนิทกุครัง้ตามแบบทีส่มาคมกำหนด

ขอ 23 สมาชิกมีหนาที่ ดังนี้ 
 (1) ปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ และ
คำสั่งของสมาคม
  (2)  ชำระเงินสงเคราะหใหเรียบรอย
ภายใน 30 วนั นบัแตวนัท่ีไดรับแจงการตายของ
สมาชิก หรือไดรับหนังสือแจงจากสมาคมใหไป
ชำระเงิน
 (3)  เก็บรักษาสมุดชำระเงินประจำตัว
สมาชิก หรือบัตรประจำตัวสมาชิก
 (4) แจงการเปลี่ยนแปลงที่อยู ชื่อสกุล 
หรือวัน เดือน ปเกิด แจงตอสมาคมภายใน 
30 วัน นับตั้งแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

( 5 )  แจ ง ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค ก า ร ข อ
เปล่ียนแปลงผูจดัการศพหรือคาจดัการศพและ
สงเคราะหครอบครัวดวยตนเอง ณ ที่ทำการ
สมาคม ตามแบบที่สมาคมกำหนด
 (6) ติดตามขอมูลขาวสารการดำเนิน
กิจการของสมาคมผานสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็ก
ทรอนิกส สื่อสังคมออนไลน หรือชองทางอื่น ๆ 
เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินกิจการตาง ๆ ของ
สมาคม

ขอ 25 สมาคมจะจายเงินคาจัดการศพหรือ
คาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวใหแกผู
จัดการศพและผูรับเงินสงเคราะหแลวแตกรณี 
ดังนี้

(1) จายเงินครั้งแรกเทาที่เรียกเก็บได 
ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับคำขอ

เพื่อใหเปนไปตาม
ประกาศกระทรวง
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย

เพื่อใหเปนไปตาม
ประกาศกระทรวง
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย และ
ตามคำแนะนำ
ของนายทะเบียน



  ขอความขอบังคับเดิม แกไขขอความขอบังคับใหม เหตุผลความจำเปน

64 64 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด

 (2) จายเงินสวนท่ีเหลือภายใน 90 วัน 
นบัแตวนัทีส่มาคมไดจายเงนิครัง้แรก การจายเงนิ
คาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและสงเคราะห
ครอบครัวรายใดมีปญหาใหนำเขาที่ประชุมคณะ
กรรมการ และใหคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
เปนที่สิ้นสุด จึงไมถือวาเงินนี้เปนมรดกของ
สมาชิกผูถึงแกความตาย ทายาทโดยชอบธรรม
ของสมาชิกที่ถึงแกความตายไมมีสิทธิเรียกรอง 
หรือถือเปนเหตุฟองรองเรียกเงินดังกลาวได 
ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ขอ 30 การอนุมัตใิชจายเงนิ และการเบิกถอน
เงนิจากบญัชีของสมาคมทกุครัง้ ทุกกรณใีหนายก
สมาคม และกรรมการอื่นไมนอยกวา 2 คนใน
ตำแหนงอุปนายกเลขานุการและเหรัญญิกลง
นามรวมกันในการอนุมัติคาใชจาย และเบิกถอน
เงินจากบัญชีของสมาคม
  กรณีนายกสมาคมไมอยูหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหอุปนายกหรือกรรมการอื่นที่
ไดรบัมอบอำนาจ จากนายกสมาคมปฏบิตัหินาที่
นายกสมาคมแทน

 (2) จายเงินสวนที่เหลือภายใน 90 วัน 
นั บ แต วั นที่ ส ม าคม ได จ า ย เ งิ น ค รั้ ง แร ก 
การจายเงินคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพ
และสงเคราะหครอบครัวรายใดมีปญหาใหนำ
เขาที่ประชุมคณะกรรมการ และใหคำวินิจฉัย
ของคณะกรรมการเปนที่ส้ินสุด จึงไมถือวาเงิน
นีเ้ปนมรดกของสมาชกิผูถงึแกความตาย ทายาท
โดยชอบธรรมของสมาชิกท่ีถึงแกความตายไมมี
สิทธิเรียกรอง หรือถือเปนเหตุฟองรองเรียกเงิน
ดังกลาวได ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ขอ 30 การอนุมัติใชจายเงิน และการเบิก
ถอนเงินจากบัญชีของสมาคมทุกครั้ง ทุกกรณี
ใหนายกสมาคม และกรรมการอื่นไมนอยกวา 2 
คนในตำแหนงเลขานุการและเหรัญญิกลงนาม
รวมกันในการอนุมัติคาใชจาย และเบิกถอนเงิน
จากบัญชีของสมาคม
  กรณีนายกสมาคมไมอยูหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหอุปนายกที่ไดรับมอบอำนาจ 
จากนายกสมาคมปฏบิติัหนาทีน่ายกสมาคมแทน

 จึงเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาใหความเห็นชอบแกไขขอบังคับ  ดังกลาวกอนนำเสนอนายทะเบียนทองที่ให

ความเห็นชอบตอไป

 เสนอเพื่อพิจารณา   

มติที่ประชุม...........................................................................................................................................................................

หมายเหตุ  :  ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่อง วิธีการจายเงินคาจัดการศพหรือ 

  คาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัว การใชจาย และการเก็บรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

ขอ 4 ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจายเงินคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัว ครั้งแรก

เทาที่เรียกเก็บไดภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับคำขอและใหจายสวนที่เหลือภายในเกาสิบวันนับแต วันที่สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห จายเงินดังกลาวครั้งแรก

ขอ 7 การใชจายเงินและการเบิกถอนเงินของสมคมฌาปนกิจสงเคราะหใหนายกสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห

และกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาสองคนลงลายมือชื่อรวมกันในการอนุมัติคาใชจายและเบิกถอนเงิน

เพื่อใหเปนไปตาม
ประกาศกระทรวง
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย และ
คูมือกรมกิจการ
สตรีและสถาบัน
ครอบครัว



ระเบียบวาระการประชุมที่ 

พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานชุดใหม 8
8.1 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสมาคม ชุดที่ 12 (จำนวน 15 คน)

  ตามขอบังคับสมาคม หมวด 10 คณะกรรมการขอ 44, ขอ 45 และขอ 46 วา

 ขอ 44  วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ 

 การเลือกตั้งกรรมการทั้งคณะใหสมาชิกในที่ประชุมใหญเสนอชื่อสมาชิกที่สมควรจะไดรับเลือกตั้งเปนคณะ 

โดยมีสมาชิกอ่ืนในที่ประชุมรับรองไมนอยกวา 5 คน เมื่อไมมีสมาชิกผูใดเสนอชื่อสมาชิกท่ีสมควรจะไดรับเลือกตั้งเปน

คณะกรรมการเพิ่มเติมอีกก็ใหถือเปนมติของท่ีประชุมใหญรับรองคณะกรรมการคณะนี้ หรือในกรณีที่มีสมาชิกเสนอชื่อ

สมาชิกที่สมควรจะไดรับเลือกตั้งเปนคณะหลายคณะ ใหประธานในท่ีประชุมขอมติที่ประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนน 

การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก

 เมื่อที่ประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการแลวจะมอบอำนาจใหคณะกรรมการเลือกตั้งกันเองดำรงตำแหนง 

นายกสมาคม อปุนายกสมาคม เหรญัญกิ นายทะเบียน เลขานกุาร และกรรมการอืน่ๆ จนครบจำนวนท่ีกำหนด แลวเสนอตอ

ที่ประชุมใหญหรือใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งกรรมการดำรงตำแหนงทุกตำแหนงก็ได โดยใหเปนไปตามมติของที่ประชุมใหญ

ขอ 45 กรรมการของสมาคมไมมสีทิธไิดรบัเงนิคาจาง หรอืประโยชนอยางอืน่ทำนองเดยีวกนัจากสมาคม กรรมการ

ของสมาคมอาจไดรับเบี้ยประชุม คาพาหนะหรือประโยชนอยางอื่นทำนองเดียวกันจากสมาคมตามที่สมาคมวางระเบียบไว

ใหจายได

  กรรมการที่มาประชุมอาจไดรับเงินคาเบี้ยประชุมในวันท่ีมารวมประชุมคณะกรรมการ หรือไดรับเงิน คาเบี้ยเลี้ยง 

คาพาหนะ และคาที่พัก กรณีไปปฏิบัติงานของสมาคมในสถานที่อื่นนอกที่ตั้งสำนักงานสมาคม ตามอัตราที่กำหนดไวใน

ระเบียบโดยความเห็นชอบตามมติของที่ประชุมใหญ และสงสำเนาที่มีคำรับรองวาถูกตองตอนายทะเบียน

ขอ 46 คณะกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ 44 ใหอยูในตำแหนงคราวละ 2 ป นับแตวันท่ีนายทะเบียนรับจด

ทะเบียนแตงตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ และจะดำรงตำแหนงเกิน 2 วาระไมได 

 กรรมการจะดำรงตำแหนงเกิน 2 วาระติดตอกันไมได เวนแตที่ประชุมใหญโดยมติสองในสามของผูมาประชุมจะ

กำหนดเปนอยางอื่น 

 กรรมการที่ออกตามวาระจะตองปฏิบัติหนาที่จนกวาจะไดมีจดทะเบียนแตงตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการชุดใหม

 กรรมการท่ีพนจากตำแหนงกอนครบวาระ สมาคมจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อเลือกกรรมการแทนตำแหนงที่

วางก็ได และใหอยูในตำแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน

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

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

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

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

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

มติที่ประชุม...........................................................................................................................................................................

65 65 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด



8.2 พิจารณาเลือกตั้งคณะผูตรวจบัญชี 

  ตามระเบียบสมาคม วาดวยผูตรวจบัญชี พ.ศ.2560 ขอ 5 วา

  “ขอ 5 ใหที่ประชุมใหญเลือกบุคคลที่เหมาะสม ที่ไมเปนกรรมการดำเนินการเปนกรรมการตรวจบัญชีของ

สมาคมอยางนอยสามคน และตองรายงานผลการตรวจสอบใหนายกสมาคมทราบทุกเดือน และนายกสมาคมตองนำไปเสนอ

ตอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน”
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................................................................................................................................................................................................

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

มติที่ประชุม............................................................................................................................................................................

66 66 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด
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67 67 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด



ภาคผนวก
-  ระเบียบสมาคม  วาดวยการประชุมใหญ พ.ศ. 2564

-  ระเบียบสมาคม วาดวยการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2564

-  ระเบียบสมาคม วาดวยผูตรวจบัญชี พ.ศ. 2560

68 68 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด



69 69 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด



70 70 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด



71 71 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด



72 72 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด



73 73 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด



74 74 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด



75 75 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด



76 76 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด



77 77 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด



78 78 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด



79 79 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด



80 80 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด



81 81 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด



รวมตอบแบบสอบถาม

ประเมินการประชุมใหญสามัญประจำป 2565

กรุณาสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถาม

ขอขอบคุณในความรวมมือที่ทานไดสละเวลาใหขอมูลที่เปนประโยชนในครั้งนี้

เพิ่มเพื่อน แอดไลน  ส.ส.นม.

ID : @goq1800a

82 82 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด
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