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สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากดั 
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ค ำน ำ 

 
 การด าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด (ฌสจ.) 
ในปี 2564 ซึ่งเป็นปีที่ 20 ของการด าเนินกิจการได้สิ้นสุดลงแล้ว ผลการด าเนินกิจการในภาพรวม สมาคมได้ท า
หน้าที่เป็นศูนย์กลางของสมาชิกในการท าการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ในการจัดการศพและสงเคราะห์
ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายทุกราย ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ไม่มีปัญหาในการจ่ายเงินสงเคราะห์ 
ดังรายละเอียดของการด าเนินกิจการตามรายงานประจ าปีฉบับนี้ 
 อนึ่ง โดยปกติสมาคมจะต้องรายงานกิจการในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีรับทราบ 
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ท าให้การเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 ต้อง
เลื่อนออกไปหลังหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน 2564 ตามแนวปฏิบัติการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
ของสมาคมฌาปนกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สมาคมจึงได้จัดส่งรายงานประจ าปี 2564  
มาเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทุกคนได้รับทราบเป็นเบื้องต้น ก่อนที่จะเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี
ทราบอีกครั้ง 
 จึงเรียนประชาสัมพันธ์มาเพ่ือให้สมาชิกรับทราบโดยทั่วกัน 

  

 
(นายธงชัย  เปรมชนม์) 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 

18 เมษายน 2565 
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จากจุดเร่ิมต้น...สู่ปัจจุบันที่ม่ันคง 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด (ฌสจ.) ก่อต้ังขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ “เพื่อท าการสงเคราะห์ซ่ึงกันและกันในการจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก 
ที่ถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์ โดยไม่ประสงค์จะหาก าไรมาแบ่งปัน” ได้รับจดทะเบียนสมาคมเมื่อวันท่ี 
15 ตุลาคม 2544 หลังจากได้รับจดทะเบียน ได้เปิดรับสมัครสมาชิกและเริ่มด าเนินกิจการเต็มรูปแบบ  
ในปี 2545 เป็นปีแรกต่อเนื่องมาจนถึงปี 2564 ซึ่งเป็นปีท่ี 20 ของการด าเนินกิจการ โดยมีผู้สมัครเข้าเป็น
สมาชิกแล้วท้ังส้ินจ านวน 6,131 คน สมาชิกจ านวนหนึ่งพ้นจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับของสมาคม ด้วยเหตุ  
ถึงแก่ความตาย ลาออก และถูกคัดช่ือออก (ขาดส่งเงินสงเคราะห์) ณ วันส้ินปี 2564 มีสมาชิกสมาคมท้ังส้ิน 
4,999 คน 

ส าหรับการด าเนินกิจการของสมาคมในรอบปี 2564 (1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64) ยังเป็นความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการสมาคม ชุดท่ี 10 จ านวน 15 คน โดยมีเจ้าหน้าท่ีสมาคม  จ านวน 1 คน 
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านธุรการของสมาคม และมีผู้ท่ีคณะกรรมการสมาคมแต่งต้ัง จ านวน 3 คน ท าหน้าท่ี
เป็นท่ีปรึกษาของสมาคม 

 

ปีที่ 20 ของการด าเนินกิจการ 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด (ฌสจ.) 

 ยี่สิบป ี กิจการ สืบสานต่อ 
ฌสจ. หมุดหมาย ไม่สับสน 
เพื่อสงเคราะห ์ ทุกราย ผู้วายชนม ์
ไม่หวังผล ก าไร ไว้แบ่งปัน 

 ห้าพันคน รวมใจ ไว้เหนียวแน่น 
รับทดแทน คงไว้ ไม่แปรผัน 
ใครจากไป คนอยู ่ ดูแลกัน 
เม่ือวันนั้น มาถึง พึงวางใจ 

20 ป ีฌสจ. 



2 รายงานประจ าปี 2564 สมาคม ฌสจ. 
 

ผลการด าเนินกิจการของสมาคมในปี 2564 สรุปเปนนาาพรวมในสาระส าคัญ ซ่ึงคณะกรรมการสมาคม
ขอรายงานให้สมาชิกทราบ ดังนี้ 

1. ข้อมูลกรรมการสมาคม  ที่ปรึกษาสมาคม  และเจ้าหน้าที่สมาคม ปี 2564 

2. สมาคม ฌสจ. มีบุคลากรซึ่งท าหน้าท่ีเป็นกรรมการสมาคม จ านวน 15 คน เป็นท่ีปรึกษาสมาคม 
จ านวน 3 คน และเป็นเจ้าหน้าท่ีสมาคม จ านวน 1 คน ดังนี้ 

ตารางที่ 1  แสดงรายช่ือและต าแหน่งกรรมการสมาคม ท่ีปรึกษาสมาคม และเจ้าหน้าท่ีสมาคม ของสมาคม ฌสจ. 
ในปี 2564 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

นายธงชัย  เปรมชนม์ 
นายพิจิตร  อันอาตม์งาม 
นายวิสิฏฐ์  กิจปรีชา  
นายสมศักดิ์  ดิษฐลักษณ์ 
นายผจญ  นุ่มก่วน 
ว่าท่ี ร.ต.ดนัย  ค าพระ 
นายประชง  วัฒนชัย 
นายพิชัย  สราญรมย์ 
นายชูศักดิ์  ศรีสมบูรณ์ 
นายสมจิต  จิตติรัตน์ 
นายหรั่ง  นะยะเนตร  
นายปฐมพงศ์  ฐาศิริทรัพย์ 
นางสาววันเพ็ญ  จันทร์ภิรมย ์
นายปริญญา  หรรษาพันธุ ์
นางสาวชญานุช  สินวิชัย 

นายกสมาคม 
อุปนายกสมาคม คนท่ี 1 
อุปนายกสมาคม คนท่ี 2 
อุปนายกสมาคม คนท่ี 3 
เหรัญญิก 
ผู้ช่วยเหรัญญิก 
ปฏิคม 
ผู้ช่วยปฏิคม 
ประชาสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
ผู้ตรวจสอบกิจการและบัญชีการเงิน 
ผู้ตรวจสอบกิจการและบัญชีการเงิน 
ผู้ตรวจสอบกิจการและบัญชีการเงิน 
เลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 

นายสุรเชษฐ์  พรพานิช 
ว่าท่ี ร.ท.กัมพล  ผลพฤกษา 
นางสาวปุณณภา  สัทธยาสัย 

ท่ีปรึกษาสมาคม 
ท่ีปรึกษาสมาคม 
ท่ีปรึกษาสมาคม 

 นางสาวณิชชารีย์  สินวิชัย เจ้าหน้าท่ีสมาคม 
 
2.    การประชุมคณะกรรมการสมาคม  ในปี 2564 

สมาคม ฌสจ. ได้จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อก ากับ ติดตาม และบริหาร
กิจการของสมาคมให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 
ข้อบังคับ และระเบียบของสมาคม ตลอดจนกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดยในรอบปี 2564 ได้จัดประชุม
คณะกรรมการสมาคม จ านวน 11 ครั้ง ยกเว้น เดือนมกราคม 2564 งดการประชุม เนื่องจากสภาวะ
สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  
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3.  ข้อมูลเก่ียวกับสมาชิกสมาคม ฌสจ. ปี 2564 

ตารางที่ 2  แสดงจ านวนสมาชิกสมาคม ฌสจ. ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 

รายการข้อมูล 
ปี 2564 

คน 
ปี 2563 

คน 
เพิ่ม (ลด) 

คน 
เพิ่ม (ลด) 
ร้อยละ 

1. จ านวนสมาชิก ณ วันต้นปี (1 มกราคม) 4,993 5,000 (7) (0.14) 
2. จ านวนสมาชิกท่ีเข้าใหม่ระหว่างปี  

(1 มกราคม – 31 ธันวาคม) 
64 52 12 23.08 

3. จ านวนสมาชิกท่ีพ้นจากสมาชิกภาพ 
ตามข้อบังคับข้อ 15 (1) “ตาย” 

42 40 2 5.00 

4. จ านวนสมาชิกท่ีพ้นจากสมาชิกภาพ 
ตามข้อบังคับข้อ 15 (2) “ลาออก” 

5. จ านวนสมาชิกท่ีพ้นจากสมาชิกภาพ 
ตามข้อบังคับข้อ 15 (3) “ถูกคัดช่ือออก” 

6. จ านวนสมาชิกท่ีพ้นจากสมาชิกภาพ 
ตามข้อบังคับข้อ 15 (4) “มติกรรมการ” 

7. จ านวนสมาชิก ณ วันส้ินปี (31 ธันวาคม) 

8 
 
8 
 
- 
 

4,999 

11 
 
8 
 
- 
 

4,993 

(3) 
 
- 
 
- 
 
6 

(27.27) 
 
- 
 
- 
 

0.12 

 
4.  การด าเนินการเกี่ยวกับสมาชิก ในปี 2564 

4.1  การรับสมาชิกเข้าใหม่ 
สมาคมก าหนดจ านวนสมาชิกไว้ที่ 5,000 คน เมื่อมีสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพทุกกรณี (ตาย / 

ลาออก / ถูกคัดช่ือออก) และมีจ านวนสมาชิกเหลือไม่ถึง 5,000 คน สมาคมจะรับสมาชิกใหม่ท่ียื่นใบสมัคร 
ขึ้นบัญชีไว้เข้ามาทดแทนตามจ านวนท่ีไม่ถึง 5,000 คน โดยจะแจ้งให้ผู้ยื่นใบสมัคร ไว้ตามล าดับการสมัคร  
ไปช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นสมาชิก ซึ่งสมาชิกใหม่ต้องช าระเงินท้ังส้ิน 300 บาท จ าแนกเป็น
ค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท ค่าบ ารุงรายปี 50 บาท และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 150 บาท 

เมื่อสมาชิกช าระเงินให้สมาคมเรียบร้อยแล้ว จะมีผลการเป็นสมาชิกทันที ณ วันท่ีจ่ายเงิน โดย
ในรอบปี 2564 สมาคมรับสมาชิกใหม่ท้ังส้ิน จ านวน 64 คน 

4.2 การจ าหน่ายสมาชิก 
สมาคมจะจ าหน่ายสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิกตามข้อบังคับของสมาคม เมื่อสมาชิก 

ถึงแก่ความตาย ลาออก หรือถูกคัดช่ือออก และจะด าเนินการรับสมาชิกใหม่เพิ่ม ตาม 4.1 โดยในรอบปี 2564 
สมาคมได้จ าหน่ายสมาชิกท้ังส้ิน จ านวน 58 คน 

4.3 การเรียกเก็บเงินค่าบ ารุงประจ าปี 
สมาคมจะเรียกเก็บเงินค่าบ ารุงประจ าปีจากสมาชิกทุกคน ปีละ 50 บาท โดยเรียกเก็บในเดือน

มกราคม 2564 และจะเรียกเก็บในเดือนมกราคมของทุกปี 
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4.4 การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์รายศพ 
เมื่อมีสมาชิกถึงแก่ความตาย สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพละ 50 บาท โดยเรียกเก็บ  

ในเดือนถัดไปของเดือนท่ีมีสมาชิกถึงแก่ความตาย เช่น มีสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือนมกราคม จะเรียกเก็บ
เงินสงเคราะห์รายศพในเดือนกุมภาพันธ์  ยกเว้นในเดือนธันวาคม สมาคมจะงดเรียกเก็บ 1 เดือน และน า
ยอดเงินสงเคราะห์ท่ีจะต้องเรียกเก็บไปสมทบเรียกเก็บในเดือนมกราคมปีถัดไป 

กรณีท่ีสมาชิกขาดส่งเงินสงเคราะห์รายศพตามท่ีสมาคมเรียกเก็บ สมาคมจะแจ้งเตือนสมาชิก 
ผู้นั้น หากไม่ช าระเงินสงเคราะห์รายศพท่ีขาดส่งหลังจากได้รับการแจ้งเตือนแล้ว 3 ครั้ง สมาชิกผู้นั้นจะถูก  
คัดช่ือออกตามข้อบังคับของสมาคม ซึ่งในรอบปี 2564 มีสมาชิกถูกคัดช่ือออก เนื่องจากขาดส่งเงินสงเคราะห์ 
จ านวน 8 คน 

สรุปในปี 2564 สมาคมได้เรียกเก็บเงินสงเคราะห์รายศพทั้งส้ิน (มกราคม – พฤศจิกายน 2564) 
จ านวน 42 ศพ เป็นเงินท้ังส้ิน 2,100 บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และเรียกเก็บเงินค่าบ ารุงประจ าปี  
ในเดือนมกราคม 2564 จ านวน 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3  แสดงข้อมูลการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์รายศพและเงินค่าบ ารุงฯ ในรอบปี 2564 

ล าดับที่ เดือน / ปี 2564 
จ านวนเงินที่เรียกเก็บ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

มกราคม 
กุมภาพันธ ์
มีนาคม 
เมษายน 
พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม 
พฤศจิกายน 
ธันวาคม 

450 
100 
200 
200 
250 
250 
100 
150 
150 
50 
250 

งดเรียกเก็บ 

เงินสงเคราะห์ 400 บาท  เงินค่าบ ารุงฯ 50 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวม 2,150 เงินสงเคราะห์ 2,100 บาท เงินค่าบ ารุงฯ 50 บาท 

4.5  การสงเคราะหส์มาชิกที่ถึงแก่ความตาย 
เมื่อสมาคมได้รับทราบข้อมูลว่ามสีมาชิกสมาคมถึงแก่ความตาย สมาคมจะเร่งด าเนินการดังนี้ 
1) น าพวงหรีดไปเคารพศพผู้ตาย ณ สถานท่ีจัดงานศพ  
2) น าเงินค่าจัดการศพ จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ไปมอบให้ผู้จัดการศพในคราว

เดียวกันกับการน าพวงหรีดไปเคารพศพ ยกเว้น กรณีท่ีผู้จัดการศพ/ผู้รับเงินสงเคราะห์ แจ้งไม่ประสงค์ขอรับเงิน 
ค่าจัดการศพ สมาคมจะจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ครั้งเดียวเต็มท้ังจ านวนท่ีพึงได้รับ 
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3) จ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับครอบครัวของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย โดยจะจ่ายให้ ผู้รับเงิน
สงเคราะห์ท่ีผู้ตายระบุไว้ในใบสมัครหรือใบเปล่ียนแปลงช่ือผู้รับเงินสงเคราะห์ (กรณีมีการเปล่ียนแปลงผู้รับเงิน
สงเคราะห์) โดยจะจ่ายให้ทันที เมื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ส่งเอกสารขอรับครบถ้วนแล้ว ท้ังนี้ สมาคมสามารถ 
ทดรองจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ก่อนแล้วจึงเรียกเก็บจากสมาชิกทุกคนภายหลัง 

ส าหรับจ านวนเงินสงเคราะห์ท่ีครอบครัวของสมาชิกพึงได้รับ คิดตามจ านวนสมาชิกท่ีมีอยู่   
ณ วันท่ีสมาชิกถึงแก่ความตาย (ไม่นับรวมผู้ตาย) คูณด้วยอัตราสงเคราะห์รายศพ หักเป็นค่าใช้จ่ายสมาคม 
ร้อยละ 5 โดยใช้สูตรการค านวณเงินสงเคราะห์ท่ีสมาคมจะจ่ายให้ ดังนี้  

 
สูตรค านวณเงินสงเคราะห์ 

 

เงินสงเคราะห์ = จ านวนสมาชิก x อัตราเงินสงเคราะห์ศพ – ค่าใช้จ่ายสมาคม 5% 
 

 

ในวันท่ีสมาชิกถึงแก่ความตาย  มีสมาชิกท้ังส้ิน  5,000  คน 
คงเหลือสมาชิกท่ีสมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ให้  4,999  คน  (ไม่นับผู้ตาย) 
สมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ตามจ านวน  ดังนี้ 

เงินสงเคราะห ์ = 4,999  คน  x  50  บาท  -  เงินหัก 5% 
 =   249,950  บาท  -  12,497.50  บาท (5%) 
 =   237,452.50  บาท 

 
 

 4.6 การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย และการ 
จ่ายคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 
 สมาคมจะแบ่งจ่ายเงินสงเคราะห์ออกเป็น 2 ครั้ง ดังนี้ 

1. คร้ังที่ 1 จ่ายเป็นเงินค่าจัดการศพ จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่ นบาทถ้วน) เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศพ ยกเว้น กรณีท่ีผู้จัดการศพไม่ประสงค์ขอรับเงินค่าจัดการศพ เงินจ านวนนี้จะน าไป
จ่ายรวมกับการจ่ายเงินสงเคราะห์ ครั้งท่ี 2 

2. คร้ังที่ 2 จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ท่ีพึงได้รับ เฉพาะส่วนท่ียังเหลือหลังจากหักเงินค่าจัดการศพ 
ในกรณีขอรับเงินค่าจัดการศพ หรือจ่ายเต็มท้ังจ านวน ในกรณีท่ีไม่ประสงค์รับค่าจัดการศพ 

อนึ่ง ในการจ่ายเงินสงเคราะห์ตามข้อ 2 สมาคมจะจ่ายคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าท่ีสมาคม  
เรียกเก็บไว้ตอนสมัครเข้าเป็นสมาชิก จ านวน 150 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยจะจ่ายคืนเฉพาะส่วนท่ี
สมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันท่ีต้องจ่าย (จะได้รับการจ่ายคืนไม่เท่ากัน) 

ส าหรับในปี 2564 สมาคมได้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย 
และจ่ายคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ดังนี้ 

1. จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกท่ีถึงแก่ความตายในปี 2563 ซึ่งผู้รับเงินสงเคราะห์ติดต่อ
ขอรับในปี 2564 จ านวน 4 ศพ เป็นเงินสงเคราะห์ สุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายของสมาคมแล้ว จ านวน 
948,812.50 บาท (เก้าแสนส่ีหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบสองบาทหา้สิบสตางค์)  

ตัวอย่าง 
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2. จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกท่ีถึงแก่ความตายในปี 2564 จ านวน 42 ศพ เป็นเงิน
สงเคราะห์สุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายของสมาคมแล้ว จ านวน 9,968,872.50 บาท (เก้าล้านเก้าแสนหกหมื่น
แปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) 

3. รวมจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกท่ีถึงแก่ความตายในปี 2564 ท้ังส้ิน จ านวน 46 ศพ 
เป็นเงินสงเคราะห์สุทธิทั้งส้ิน 10,917,685.00 บาท (สิบล้านเกา้แสนหนึง่หม่ืนเจ็ดพนัหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 

4. จ่ายคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้กับครอบครัวของสมาชิก เฉพาะรายท่ียังไม่ตกอยู่ในความ
ผูกพันท่ีต้องจ่าย จ านวน 28 ราย เป็นเงิน 2,950 บาท (สองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจ่ายคืนตามตารางท่ี 4  

ตารางที่ 4  แสดงข้อมูลการจ่ายเงินสงเคราะห์และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจ่ายคืนของสมาคม ฌสจ. ปี 2564 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล สมาชิก 
ที่ถึงแก่ความตาย 

เลข 
สมาชิก 

ถึงแก่ความตาย 
เม่ือ 

เงินสงเคราะห์ 
จ่ายให้สุทธ ิ

(บาท) 

เงินสงเคราะห์
ล่วงหน้าจ่ายคืน 

(บาท) 
1 นายประสาร  ลีลาวัตร 4006 17 ธันวาคม 2563 237,215.00 - 
2 นายกวี  วรอรรถธนกุล 591 21 ธันวาคม 2563 237,215.00 - 
3 นางชัชฎา  มหธนาสิน 5397 24 ธันวาคม 2563 237,215.00 - 
4 นายเวียงชัย  ประคองศรี 558 31 ธันวาคม 2563 237,167.50 - 
5 นายยงยศ  ธาราพรรค์ 775 15 มกราคม 2564 237,405.00 150.00 
6 นายส าฤทธิ์  คงทรัตน์ 1755 23 มกราคม 2564 237,357.50 100.00 
7 นางสุภาพ  อิ่มสมบูรณ์ 590 13 กุมภาพันธ์ 2564 237,405.00 150.00 
8 นายอัมรินทร์  มิ่งไธสงค์ 882 21 กุมภาพันธ์ 2564 237,357.50 100.00 
9 นางสิริเนตร  วีระพันธ ์ 4318 25 กุมภาพันธ์ 2564 237,452.50 50.00 
10 นางจงจิตต์  บัวเฟื่อง 3696 26 กุมภาพันธ์ 2564 237,405.00 - 
11 นายประยูร  อรรถวรรณ ์ 2384 6 มีนาคม 2564 237,357.50 150.00 
12 นางเฉลียว  ต้ังมั่น 1109 14 มีนาคม 2564 237,405.00 100.00 
13 นายชัยรัตน์  พรหมมา 4060 24 มีนาคม 2564 237,405.00 50.00 
14 นายเช้ือ  คุ้มตระกูล 4091 27 มีนาคม 2564 237,357.50 - 
15 นายอรุณ  บ ารุงธรรม 1516 17 เมษายน 2564 237,357.50 150.00 
16 นายประจักษ์  ผดุงตระกูล 1767 18 เมษายน 2564 237,310.00 100.00 
17 นางพิกุล  สร้อยระย้า 2342 22 เมษายน 2564 237,310.00 50.00 
18 นายตอง  นาคสกุล 1098 23 เมษายน 2564 237,215.00 - 
19 นางสุนิสา  แพทย์รังษี 5360 29 เมษายน 2564 237,167.50 - 
20 นางวรรณา  เวชวงษ์ 930 11 พฤษภาคม 2564 237,452.50 150.00 
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ตารางที่ 4  (ต่อ) แสดงข้อมูลการจ่ายเงินสงเคราะห์และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจ่ายคืนของสมาคม ฌสจ. ปี 2564  

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล สมาชิก 
ที่ถึงแก่ความตาย 

เลข 
สมาชิก 

ถึงแก่ความตาย 
เม่ือ 

เงินสงเคราะห์ 
จ่ายให้สุทธ ิ

(บาท) 

เงินสงเคราะห์
ล่วงหน้าจ่ายคืน 

(บาท) 
21 นางโสวรัช  นันท์ค า 2541 17 พฤษภาคม 2564 237,452.50 100.00 
22 นายสนาม  รัตนาคะ 2731 26 พฤษภาคม 2564 237,405.00 50.00 
23 นายณัฐพล  อารีเพื่อน 1310 27 พฤษภาคม 2564 237,405.00 - 
24 นายสุภาพ  บัวสวัสด์ิ 1066 29 พฤษภาคม 2564 237,215.00 - 
25 นายสมเหลือ  สุทธิผลิน 3338 9 มิถุนายน 2564 237,215.00 150.00 
26 นายครรชิต  สารกิจอาภา 1484 13 มิถุนายน 2564 237,167.50 - 
27 นางนิลวรรณ  ชายหาด 780 2 กรกฎาคม 2564 237,215.00 150.00 
28 นางสมจิต  เจนช่าง 666 23 กรกฎาคม 2564 237,452.50 100.00 
29 นายอิศระเชษฐ์  หนุ่มน้อย 287 25 กรกฎาคม 2564 237,405.00 50.00 
30 นางประทิน  พนมพนัธ ์ 330 6 สิงหาคม 2564 237,357.50 150.00 
31 นายมาโนช  ไชยริปู 1128 17 สิงหาคม 2564 237,452.50 100.00 
32 นางวารุณี  ยิ่งมี 2855 21 สิงหาคม 2564 237,405.00 50.00 
33 น.ส.ขวัญเรือน  หัสศิริ 3069 9 กันยายน 2564 237,405.00 150.00 
34 นายเจริญ  บัวคล่ี 1736 3 ตุลาคม 2564 237,310.00 150.00 
35 นายขวัญชัย  สุริโย 1051 6 ตุลาคม 2564 237,405.00 100.00 
36 นายวินัย  หล้าพระบาง 3998 6 ตุลาคม 2564 237,357.50 50.00 
37 นายจรรยา  ชวาลารัตน์ 810 14 ตุลาคม 2564 237,310.00 - 
38 นายหัส  วรรณสุข 2668 29 ตุลาคม 2564 237,310.00 - 
39 นางบุญเรือน  พฤกษ์ศศิธร 4787 6 พฤศจิกายน 2564 237,405.00 150.00 
40 นายอมร  จรวิรัตน์ 428 21 พฤศจิกายน 2564 237,405.00 100.00 
41 นายสุเมธ  เชิดฉันท์ 2803 25 พฤศจิกายน 2564 237,405.00 50.00 

42 นางสอิ้ง  สีเข้ม 48 7 ธันวาคม 2564 237,357.50 - 
43 นางเนาวรัตน์  มาลานิยม 909 10 ธันวาคม 2564 237,357.50 - 
44 น.ส.กัลยา  กองจินดา 585 13 ธันวาคม 2564 237,310.00 - 
45 นายมาโนช  กุลพานิชย์ 2879 19 ธันวาคม 2564 237,357.50 - 
46 นางสนาน  พงษ์พานิช 1096 20 ธันวาคม 2564 237,310.00 - 

รวมเงินสงเคราะห์ที่สมาคมจ่ายให้ครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย 10,917,685.00 2,950.00 
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5.   รายได้ของสมาคม ปี 2564  จ านวน  975,908.07  บาท 

ตารางที่ 5  แสดงข้อมูลรายได้ของสมาคม ฌสจ. ปี 2564 เปรียบเทียบกับป ี2563 

รายการข้อมูล 
ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

เพิ่ม (ลด) 
(บาท) 

เพิ่ม (ลด) 
ร้อยละ 

1. เงินค่าสมัครสมาชิก (100 บาท / คน) 6,400.00 5,200.00 1,200.00 23.08 
2. เงินค่าบ ารุงรายปี (50 บาท / คน / ปี) 252,050.00 251,500.00 550.00 0.22 
3. เงินท่ีหักจากเงินสงเคราะห์ (5%) 574,615.00 474,725.00 99,890.00 21.04 
4. เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาค 

ให้สมาคม 
- - - - 

5. ดอกผลอันเกิดจากดอกเบี้ยเงินฝาก 
ของสมาคม 

142,843.07 140,808.53 2,034.54 1.44 

รวม 975,908.07 872,233.53 103,674.54 11.89 
 

6.  ค่าใช้จ่ายสมาคม ปี 2564  จ านวน  587,195.61  บาท 

ตารางที่ 6  แสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายของสมาคม ฌสจ. ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 

รายการข้อมูล 
ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

เพิ่ม (ลด) 
(บาท) 

เพิ่ม (ลด) 
ร้อยละ 

1. เงินเดือนและค่าครองชีพ 
เจ้าหน้าท่ีสมาคม 

180,000.00 180,000.00 - - 

2. เงินสมทบกองทุนทดแทนและ
ประกันสังคม 

6,210.00 7,559.00 (1,349.00) (17.85) 

3. เงินชดเชยเจ้าหน้าท่ี 20,680.38 20,646.27 34.11 0.17 

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการมาประชุม 180,400.00 174,200.00 6,200.00 3.56 

5. ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม 40,000.00 32,800.00 7,200.00 21.95 

6. ค่าเครื่องด่ืมและอาหารว่าง 7,955.00 7,419.00 536.00 7.22 

7. ค่าเบ้ียเล้ียง พาหนะ และท่ีพัก 1,300.00 4,200.00 (2,900.00) (69.05) 

8. ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 16,250.00 17,691.00 (1,441.00) (8.15) 

9. ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 
และบัญชีการเงิน 

10,800.00 9,900.00 900.00 9.09 

10. ค่าตอบแทนคณะท างาน - - - - 

11. ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าท่ีสมาคม 19,527.00 18,978.00 549.00 2.89 

12. ค่าวัสดุส านักงาน 18,736.00 14,501.00 4,235.00 29.20 

13. ค่าวัสดุ / ครุภัณฑ์คอมฯ - 4,180.00 (4,180.00) (100.00) 
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ตารางที่ 6  (ต่อ) แสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายของสมาคม ฌสจ. ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 

รายการข้อมูล 
ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

เพิ่ม (ลด) 
(บาท) 

เพิ่ม (ลด) 
ร้อยละ 

14. ค่าใช้จ่ายอื่น 10,774.92 22,178.00 (11,403.08) (51.42) 

15. ค่ารับรอง - 1,000.00 (1,000.00) (100.00) 
16. ค่าพัฒนาบุคลากร - 24,350.00 (24,350.00) (100.00) 

17. ค่าพวงหรีด 27,600.00 24,300.00 3,300.00 13.58 

18. ค่าสอบบัญชี 8,000.00 8,000.00 - - 

19. ค่าเส่ือมราคา 2,645.00 1,436.00 1,209.00 84.19 

20. ค่าดูแลรักษาระบบโปรแกรม 16,050.00 16,050.00 - - 

21. ค่าโทรศัพท์ 2,100.00 2,150.00 (50.00) (2.33) 

22. ค่าไปรษณีย์ 883.00 800.00 83.00 10.38 

23. ค่าไฟฟ้าเหมาจ่าย 3,000.00 3,000.00 - - 

24. ค่าภาษีเงินได้ 14,284.31 14,080.85 203.46 1.44 

รวม 587,195.61 609,419.12 (22,223.51) (3.65) 

สรุป รายได้ปี 2564 สูงกว่ารายจ่าย 388,712.46 บาท (รายได้ 975,908.07 – รายจ่าย 587,195.61) 
 

7.     การเก็บรักษาเงิน การเบิกถอนเงินฝาก และการสั่งจ่ายเงินของสมาคม 

 คณะกรรมการสมาคม ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม ด้านการเก็บรักษาเงิน การเบิกถอนเงินฝาก 
และการส่ังจ่ายเงินของสมาคม ด้วยความรัดกุม รอบคอบ โดยเน้นการประหยัด กล่าวคือ 

1. การเก็บรักษาเงินของสมาคม เก็บรักษาเงินสดไว้จ านวนไม่เกินห้าพันบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ดของสมาคม นอกนั้นน าฝากบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี จ านวน 2 บัญชี และฝากบัญชีออมทรัพย์
พิเศษ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด จ านวน 3 บัญชี โดย ณ วันส้ินปี 2564 วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
สมาคมมีเงินสดในมือและเงินฝาก ดังนี้ 

1.1 เงินสดในมือ จ านวน 2,570 บาท (สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
1.2 เงินฝากบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี จ านวน 2 บัญชี และ เงินฝากบัญชีสหกรณ์  

ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด จ านวน 3 บัญชี รวมเป็นเงินฝาก 5 บัญชี จ านวน 3,592,613.79 บาท (สามล้าน
ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยสิบสามบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) 

1.3 รวมเงินสดในมือและเงินฝาก 5 บัญชี เป็นเงินท้ังส้ิน 3,595,183.79 บาท (สามล้านห้าแสน
เก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) 

2. การเบิกถอนเงินของสมาคมจากบัญชีเงินฝาก ต้องได้รับอนุมัติจากนายกสมาคม โดยต้องมี
กรรมการซึ่งได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการสมาคม ให้มีอ านาจลงนามในใบเบิกถอนเงินลงน ามร่วมกัน 
จ านวน 3 คน 
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3. การส่ังจ่ายเงินของสมาคม เป็นอ านาจของนายกสมาคม ซึ่งมีอ านาจส่ังจ่ายได้คราวละไม่เกินสอง
หมื่นบาท หรือไม่เกินห้าหมื่นบาทโดยอนุมัติของคณะกรรมการ เว้นแต่การส่ังจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวของ
สมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย ให้ส่ังจ่ายได้ตามสิทธิ์ของผู้รับเงินสงเคราะห์พึงได้รับ 

 
8.     การควบคุมาายใน 

 คณะกรรมการสมาคมได้แต่งต้ังและมอบหมายให้กรรมการสมาคม จ านวน 3 คน ท าหน้าท่ีเป็น 
ผู้ตรวจสอบกิจการและบัญชีการเงินของสมาคมเป็นประจ าทุกเดือน โดยต้องจัดท าแบบรายงานผลการตรวจสอบฯ 
รายเดือน เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสมาคมทราบ และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบฯ ประจ าปี เสนอ 
ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทราบ 

 
9.     การควบคุมาายนอก 

 สมาคม ฌสจ. อยู่ภายใต้การควบคุมของนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องท่ี (นายก 
อบต.ท่าช้าง) ซึ่งสมาคมต้องรายงานการด าเนินกิจการสมาคมให้นายทะเบียนฯ ทราบเป็นระยะ รวมท้ัง ได้เรียน
เชิญนายทะเบียน/ผู้แทนนายทะเบียน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมประจ าเดือนในบางเดือน และ 
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

 
 10.    การตรวจสอบด้านงบการเงิน 

 สมาคมได้ว่าจ้างส านักงานสอบบัญชีบูรพา โดยจ่ายค่าบริการวิชาชีพ จ านวน 8,000 บาท (แปดพันบาท
ถ้วน) เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบงบการเงินของสมาคม ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย 
ของสมาคม ส าหรับปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งสมาคมจะน าผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี เสนอ 
ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติ 

 
 11.     การดูแลเทคโนโลยีการจัดการ 

 สมาคมได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพ จ านวน 1 ชุด ในราคา 36,270 บาท (สามหมื่นหกพัน
สองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เพื่อทดแทนของเดิมท่ีใช้งานมาแล้ว 10 ปี ซึ่งด้อยประสิทธิภาพตามอายุการใช้งาน 
พร้อมท้ังจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส เพื่อป้องกันการคุกคามระบบการท างานด้วยโปรแกรมของสมาคม ส่วนการ
ดูแลระบบโปรแกรมสมาคม ได้ว่าจ้างให้  บริษัท ออคช่ันเทรด จ ากัด ซึ่งเป็นผู้จัดท าโปรแกรมของสมาคม 
รับผิดชอบดูแลและแก้ปัญหา (ถ้ามี) 
 อนึ่ง ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพ จ านวน 36,270 บาท ในทางบัญชีไม่ถือเป็นรายจ่าย  
แต่จะน าไปลงในรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และจะทยอยหักเป็นค่าใช้จ่ายรายปีในรายการค่าเส่ือมราคา 
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 12.     การเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 

 สมาคมได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 10.20 น. 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสฤษดิเดช โดยมีสมาชิกมาเข้าประชุม จ านวน 137 คน (ครบองค์ประชุม) และมี
ผู้เกี่ยวข้องซึ่งสมาคมเชิญเข้าร่วมประชุม จ านวน 7 คน รวมท้ัง กรรมการสมาคม จ านวน 15 คน 
 
 13.     ช่องทางการติดต่อกับสมาคม 

 สมาชิกสามารถติดต่อกับสมาคมได้โดยตรง ณ ท่ีท าการสมาคม อาคารส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูจันทบุรี จ ากัด ทุกวันเปิดท าการ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 039-303379-81 
ต่อ 61 หรือหมายเลข 092-8434399 หรือทางไลน์สมาคม Line ID : samakhom_j ส่วนการส่งเงินสงเคราะห์ 
หากสมาชิกไม่สะดวกท่ีต้องน าเงินไปช าระท่ีสมาคม ก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาคม บัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี บัญชีเลขท่ี 204-1-78978-6 และแจ้งการโอนเงินให้สมาคมทราบ 
 

 14.  สรุปาาพรวมการด าเนินกิจการในรอบปี 2564 

 ในรอบปี 2564 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 64) การด าเนินกิจการของสมาคมในภาพรวมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและถูกต้องตาม พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ ข้อบังคับ/ระเบียบของสมาคม การจ่ายเงินสงเคราะห์
มีประสิทธิภาพ สามารถจ่ายได้รวดเร็วไม่มีการค้างช าระ ส่วนการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ยังมีปัญหาอยู่บ้าง  
ท่ีสมาชิกบางรายส่งเงินสงเคราะห์ท่ีสมาคมเรียกเก็บไม่ตรงเวลา ซึ่งสมาคมสามารถติดตามทวงถามจนเรียกเก็บ
ได้เกือบครบ ยกเว้น สมาชิกจ านวน 8 คน ซึ่งไม่ประสงค์จะเป็นสมาชิกต่อไป ขาดส่งเงินสงเคราะห์ ท าให้
สมาคมต้องด าเนินการคัดช่ือออกพ้นสมาชิกภาพความเป็นสมาชิก 

 
  15.  ฌสจ. ม่ันคง  สมาชิกม่ันใจ  ไม่ประสงค์หาก าไร  มุ่งให้การสงเคราะห ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

ฌสจ. มั่นคง 

สมาชิกม่ันใจ 

ไม่ประสงค์ 

มุ่งให้การ 

หาก าไร 

ด าเนินกิจการต่อเนื่องมาแล้ว 20 ปี  

การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์โปร่งใส 

เปนนองค์กรสงเคราะห์ ไม่ใช่องค์กรธุรกิจ  

การจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว 

จึงไม่มุ่งหาก าไร หรือรายได้มาเพื่อแบ่งปันกัน 

ของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย 
สงเคราะห์ 

ด้วยความเรียบร้อย ม่ันคง 

การจ่ายเงินสงเคราะห์ถูกต้อง รวดเร็ว 
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คณะกรรมการสมาคมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ท้ังสมาชิกเดิมและสมาชิกเข้าใหม่ ท่ีมี ใจร่วมกัน 
ในการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย และ
ขอขอบคุณในการท าหน้าท่ีสมาชิกท่ีดี ส่งเงินสงเคราะห์เพื่อให้สมาคมน าเงินสงเคราะห์ท่ีเรียกเก็บไปจ่ายให้
ครอบครัวของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย ได้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว ตลอดมา และขออ านวยพรให้สมาชิก  
มีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง มีสุขภาพใจท่ีเข้มแข็ง รอดพ้นอันตรายจากภัย COVID-19 ด้วยกันทุกท่านเทอญ 

คณะกรรมการสมาคม ฌสจ. ชุดที่ 10 

18 เมษายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 




