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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2555
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่นายกสมาคมแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีทราบ
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมประจำปี 2555
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องรับทราบรายงานจำนวนสมาชิก
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องรับทราบรายงานการตรวจสอบภายในสมาคมประจำปี 2555
ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ - ค่าใช้จ่าย และงบดุลประจำปี 2555
ระเบียบวาระที่ 8  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำ�กัด

		 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำกัด
		 เลขที่ 319 อาคารสมานฉันท์ ชั้น 3 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
		 โทร 02-6287501-3 โทรสาร 02-6287504,05
ที่  สสอ. ศธ. 048/2556
							

10  เมษายน  2556

เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2555
เรียน  สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำกัด
ด้วยคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
จำกัด  กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2555  เพือ่ รายงานผลการดำเนินงาน ในวันพฤหัสบดีท  
ี่ 25 เมษายน
2556  เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล  ชั้น 3  อาคารรัชมังคลาภิเษก   
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่นายกสมาคมแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีทราบ
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมประจำปี 2555
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องรับทราบรายงานจำนวนสมาชิก
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องรับทราบรายงานการตรวจสอบภายในสมาคมประจำปี 2555
ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ - ค่าใช้จ่าย และงบดุลประจำปี 2555
ระเบียบวาระที่ 8  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ในการนี้   ใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555  เพื่อรับทราบผล
การดำเนินงานและเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสมาคมให้เจริญก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป
อนึง่   สำหรับสมาชิกทีเ่ ป็นข้าราชการและพนักงานของรัฐ  สมาคมได้มหี นังสือขออนุญาตผูบ้ งั คับบัญชา  
ของท่านให้เข้าร่วมประชุมด้วยแล้ว  ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งนี้   สมาคมมีของที่ระลึกให้กับสมาชิก
ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
จักขอบคุณยิ่ง
		

ขอแสดงความนับถือ
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		 สารนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
		 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำกัด

เรียน  ท่านสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำกัด  เป็นองค์กรที่
จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ การสงเคราะห์ซงึ่ กันและกันในการจัดการศพ  โดยมิได้ประสงค์ทจี่ ะแสวงหากำไรหรือรายได้เพือ่ แบ่งปันกัน  
โดยได้เริม่ ก่อตัง้ เมือ่ วันที  ่ 26  กุมภาพันธ์  2547  มีสมาชิกผูร้ ว่ มก่อตัง้ จำนวน  10  คน  โดยมีนายไพบูลย์  เสียงก้อง  
ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการในขณะนัน้   เป็นนายกสมาคมคนแรก  สมาชิกในปีแรกมีจำนวน  400 คน
ปัจจุบัน  สมาคมได้ดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลาเก้าปี  มีสมาชิก  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2555  
จำนวน  7,020  คน  ซึ่งถือว่าสมาคมได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  เนื่องจากคณะกรรมการ  ที่ปรึกษา  เจ้าหน้าที่
และสมาชิกทุกท่านได้รว่ มแรงร่วมใจกันทำงาน  พร้อมทัง้ ให้การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์  
สมัครเป็นสมาชิกสมาคมเพื่อเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อเพื่อนสมาชิกด้วยกัน
ในรอบปีที่ผ่านมา  สมาคมได้ช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม  จำนวน  34  ราย  ทายาท
แต่ละราย  ได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ  200,000.00  บาท  ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของสมาชิกได้ระดับหนึง่   นอกจากนี  ้ เมือ่ วันที  ่ 20  พฤศจิกายน  2555  คณะกรรมการสมาคมได้จดั กิจกรรมแข่งขัน  
กอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ  สนามบางปูกอล์ฟ แอนด์
สปอร์ต  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยเงินรายได้สว่ นหนึง่ จะได้นำทูลเกล้าฯ ถวายมูลนิธสิ ายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในวันที่  24  กรกฎาคม  2556  ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  และอีกส่วนหนึ่งบริจาคให้สมาคม
สุดท้ายนี้กระผมพร้อมด้วยคณะกรรมการ  ที่ปรึกษา  และเจ้าหน้าที่   จะตั้งใจบริหารกิจการสมาคม
ให้เจริญก้าวหน้า  มั่นคง  เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกและเพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของสมาคมต่อไป
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เริ่มประชุมเวลา ....................

1

ระเบียบวาระที่   
		

เรื่องที่นายกสมาคมแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปีทราบ

ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  ข้อ 33  
กำหนดให้สมาคมเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี   ปีละหนึ่งครั้ง  ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน  
ประกอบกับข้อบังคับข้อ 36  ได้กำหนดให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปีต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุมกันไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  จึงจะเป็นองค์ประชุม  ขณะนี้มีสมาชิกมาประชุม
จำนวน .................... คน  ถือว่าครบองค์ประชุม  จึงขอเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555  ตามระเบียบวาระ
การประชุมต่อไป  
การเชิญสมาชิกมาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี   เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมในรอบปีที่
ผ่านมา  ตลอดจนพิจารณาอนุมตั บิ ญ
ั ชีรายได้คา่ ใช้จา่ ยและงบดุล  สมาคมได้ชว่ ยเหลือครอบครัวสมาชิกทีถ่ งึ แก่กรรม
จำนวน  34  ราย  เป็นเงิน  6,200,000.00  บาท  (หกล้านสองแสนบาทถ้วน)  
สมาคมขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  ที่มอบเงินสนับสนุนกิจการ
ของสมาคมในปีนเี้ ป็นเงินจำนวน  100,000.00  บาท  (หนึง่ แสนบาทถ้วน)  และสิง่ ทีถ่ อื ปฏิบตั ไิ ด้แก่การยืนไว้อาลัย  
เพื่อนสมาชิกที่ถึงแก่กรรมในรอบปี 2555  จำนวน  34  ราย  ตามรายชื่อในหน้า  23
จึงเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบและขอเชิญสมาชิกทุกท่านยืนไว้อาลัยแก่สมาชิกทีถ่ งึ แก่กรรมเป็นเวลา  1 นาที	 
มติที่ประชุมใหญ่  ...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่   

เรือ่ งพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2554

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
วันพุธที่ 25 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
           10.
           11.
           12.
           13.
           14.
           15.
           16.
           17.
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นายเอนก
ศรีสำราญรุ่งเรือง
นายวิชิต
สังขนันท์
นายปัญญา
สุพรรณพิทักษ์
นายสุภาพ
เคียนทอง
นายพูลลาภ
อินทรนัฏ
นายอดุลย์
ช้วนรักธรรม
นางสาวสายสมร สุกฤตยานันท์
นางสาวบุญเพียร ชูโรจน์
นายทองเปรม
จตุรานนท์
นางจิรวรรณ
วุฒิสวัสดิ์
นายเมธา
อุทัยพยัคฆ์
นางสมจิตร
ธัมวิสุทธิวรากร
นางดวงเดือน 	
สายสมบัติ 	
นายทรงธรรม
กาญจนพิบูลย์
นางกฤษณา
ยืนยง
นางสาวเมทินี
จันทร์คล้อย
สมาชิกผู้เข้าประชุม  478  คน

นายกสมาคม
อุปนายกคนที่  1
อุปนายกคนที่  2
อุปนายกคนที่  3
อุปนายกคนที่  4
กรรมการและนายทะเบียน
กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ตรวจสอบภายใน
กรรมการและปฏิคม
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ปรึกษา
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สมาคม
เจ้าหน้าที่สมาคม

รายงานกิจการประจำ�ปี 2555
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำ�กัด

เริ่มประชุมเวลา 09.40 น.

ระเบียบวาระที่  1

เรื่องที่นายกสมาคมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเอนก ศรีสำราญรุง่ เรือง นายกสมาคม  แจ้งว่า  ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์  
ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  ข้อ 33  กำหนดให้สมาคมเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี   ปีละ
หนึ่งครั้ง  ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน  ประกอบกับข้อบังคับข้อ 36  ได้กำหนดให้การประชุมใหญ่
สามัญประจำปีตอ้ งมีสมาชิกมาร่วมประชุมกันไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำนวนสมาชิกทัง้ หมดหรือไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ร้อยคน  
จึงจะเป็นองค์ประชุม  ขณะนี้มีสมาชิกมาประชุมจำนวน  478  คน  ถือว่าครบองค์ประชุม  จึงขอเปิดประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2554  ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  
การเชิญสมาชิกมาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี   เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมในรอบปีที่
ผ่านมา  ตลอดจนพิจารณาอนุมตั บิ ญ
ั ชีรายได้คา่ ใช้จา่ ยและงบดุล  สมาคมได้ชว่ ยเหลือครอบครัวสมาชิกทีถ่ งึ แก่กรรม
จำนวน  15  ราย  เป็นเงิน  2,774,300.00  บาท  (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)  
สมาคมขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  ที่มอบเงินสนับสนุนกิจการ
ของสมาคมในปีนี้เป็นเงินจำนวน   100,000.00   บาท   (หนึ่งแสนบาทถ้วน)   สิ่งที่ถือปฏิบัติคือการยืนไว้อาลัยแด่
เพื่อนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม  ในรอบปี 2554  จำนวน  15  ราย  ตามรายชื่อในหน้า 36
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอเชิญสมาชิกทุกท่านยืนไว้อาลัยแด่เพื่อนสมาชิกที่ถึงแก่กรรมเป็นเวลา  
1 นาที	 

มติที่ประชุมใหญ่   รับทราบและยืนไว้อาลัยแด่เพื่อนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

ระเบียบวาระที่  2       เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี  2553
นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคม  มอบให้  นางดวงเดือน  สายสมบัติ  เป็นผู้นำเสนอ
นางดวงเดือน สายสมบัติ กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ  ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2553  เพือ่ ให้ทป่ี ระชุมใหญ่รบั รอง  ซึง่ ได้ประชุมเมือ่ วันที  ่ 20  เมษายน  2554  ณ  ห้องประชุม 1  อาคารรัชมังคลาภิเษก
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามรายละเอียดรายงานกิจการประจำปี 2553  ตั้งแต่หน้าที่ 6-23
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุมใหญ่   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553  โดยไม่มีการแก้ไข
รายงานกิจการประจำ�ปี 2555
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำ�กัด
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ระเบียบวาระที่  3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคม  มอบให้ นางดวงเดือน  สายสมบัติ  เป็นผู้นำเสนอ
3.1 เรื่องการเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ สมัครเป็นสมาชิกสมาคม
		 นางดวงเดือน สายสมบัติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  แจ้งว่า  สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2553  เมื่อวันที่  20  เมษายน  2554  สมาคมได้มีการประกาศรับสมาชิกเนื่องในวโรกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7  รอบ  5  ธันวาคม  2554  และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ  ในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา  80  พรรษา  12  สิงหาคม  2555  สมาคมได้เปิด
รับสมาชิกทีม่ อี ายุเกิน  45  ปี  แต่ไม่เกิน  60  ปี  หรือสมาชิกทีเ่ กษียณอายุราชการ  ในวันที  
่ 30  กันยายน  2554  
ตั้งแต่วันที่   1  สิงหาคม  ถึงวันที่   30  ธันวาคม  2554  มีสมาชิกสหกรณ์สมัครเป็นสมาชิกสมาคม  จำนวน  
227  คน  
		 ในระหว่างปี 2554  สมาคมได้เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สญ
ั จรพบผูบ้ ริหารสมาชิกตามหน่วยงานต่างๆ  
จำนวน  4  หน่วยงาน  ประกอบด้วย  วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร  
ี และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   สมาคมได้เปิดรับสมาชิก  โดยมีสมาชิกสหกรณ์  
ให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคม  จำนวน  10  คน
		 การเปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ   และกรณีเข้าร่วมโครงการสหกรณ์สัญจรข้างต้น   รวมสมาชิก
สมัครทั้งสิ้น  237  คน
		 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ
		 มติที่ประชุมใหญ่   รับทราบ
		
3.2 เรื่องเงินค่าพวงหรีด
		 นางดวงเดือน สายสมบัติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  แจ้งว่า  สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2553   เมื่อวันที่   20   เมษายน   2554   ได้มีสมาชิกสอบถามเรื่องการจ่ายเงินค่าพวงหรีดให้กับ
สมาชิก  ทีไ่ ม่สอดคล้องกับจำนวนสมาชิกทีถ่ งึ แก่กรรมนัน้   คณะกรรมการได้มกี ารตรวจสอบข้อมูลเรือ่ งดังกล่าวแล้ว  
ปรากฏว่า  ปี 2553  มีสมาชิกถึงแก่กรรมจำนวน  21  ราย  แต่สมาคมนำพวงหรีดไปเคารพศพสมาชิกทีถ่ งึ แก่กรรม
เพียง  2  ราย  เนื่องจากทายาทมาแจ้งการถึงแก่กรรมภายหลังจากการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ประกอบกับมติทปี่ ระชุมของสมาคมอนุมตั กิ ารจ่ายเงินค่าพวงหรีดเคารพศพสมาชิกทีถ่ งึ แก่กรรม  ทายาทสามารถเบิก  
ได้โดยการจ่าย  เป็นค่าพวงหรีดนำไปเคารพศพที่ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเท่านั้น  ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายหลังจากที่มี
การฌาปนกิจศพแล้ว
		 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ
		 มติที่ประชุมใหญ่   รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่  4

เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของสมาคม  
ประจำปี  2554

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคม มอบให้  นางดวงเดือน  สายสมบัติ  เป็นผู้นำเสนอ		
นางดวงเดือน สายสมบัติ   แจ้งว่า  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จำกัด  ได้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมเมื่อวันที่   26  กุมภาพันธ์   2547  ปัจจุบันสมาคมได้ดำเนินกิจการ
มาครบ  8  ปี  มีคณะกรรมการดำเนินการทั้งสิ้น  15  คน  มีที่ปรึกษา  7  คน  ผู้ประสานงาน  1  คน  ลูกจ้าง
ชัว่ คราว  1  คน  และได้รบั ความอนุเคราะห์จากสหกรณ์จดั เจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ช่วยเหลืองานสมาคมอีก  1  คน  สมาคม  
มีสมาชิกตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงวันที่  31  ธันวาคม  2554  จำนวน  6,814  คน
คณะกรรมการดำเนินการสมาคม  ได้มกี ารประชุมพิจารณาเรือ่ งต่างๆ เดือนละหนึง่ ครัง้ เพือ่ พิจารณาเรือ่ ง
สมาชิกเพิม่ -ลดในแต่ละเดือน  รับทราบรายงานฐานะการเงินของสมาคม  มีการวางแผนเพือ่ พัฒนาให้สมาคมเจริญ  
ก้าวหน้าและมัน่ คง  ในรอบปี 2554  ทีผ่ า่ นมา  สมาชิกถึงแก่กรรม  15  ราย  ทายาทได้รบั เงินช่วยเหลือครอบครัว
สมาชิกที่ถึงแก่กรรมเป็นเงินสงเคราะห์ศพรายละประมาณ  200,000.00  บาทเศษ  (หักค่าใช้จ่าย 6%  แล้วได้รับ
ประมาณ  188,000.00  บาทเศษ)  ซึง่ ยอดเงินสงเคราะห์ทไี่ ด้รบั จะเพิม่ ขึน้ หรือลดลงเป็นไปตามจำนวนสมาชิกทีม่ อี ยู  ่
ณ  วันที่สมาชิกถึงแก่กรรม   
ในการบริหารงานของสมาคม  สมาคมมีรายได้จากค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก  ค่าบำรุง  เงินบริจาค  ดอกเบีย้ รับ  
และเงินหักจากเงินสงเคราะห์ตามข้อบังคับ  รวมเป็นรายได้ทั้งสิ้น  792,804.78  บาท  สมาคมมีค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงาน  เช่น  ค่าจ้างเจ้าหน้าที  
่ ค่าเครือ่ งเขียนแบบพิมพ์  ค่าใช้จา่ ยในการดำเนินงาน  ค่าใช้จา่ ยในวันประชุมใหญ่  
เป็นเงินทั้งสิ้น  343,882.82  บาท  ดังนั้น  ณ  วันที่   31  ธันวาคม  2554  สมาคมมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
จำนวน  448,921.96  บาท	 
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อรับทราบ

มติที่ประชุมใหญ่   รับทราบ

รายงานกิจการประจำ�ปี 2555
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ระเบียบวาระที่  5

เรื่องรับทราบรายงานจำนวนสมาชิก

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคม  มอบให้  นายอดุลย์  ช้วนรักธรรม  เป็นผู้นำเสนอ
นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม นายทะเบียน  เสนอว่า  ในรอบปี 2554  ตั้งแต่วันที่   1  มกราคม  2554   
ถึงวันที  
่ 31  ธันวาคม  2554  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  
มีสมาชิกเพิ่ม-ลด  ดังนี้
จำนวนสมาชิกยกมาจากปี 2553
จำนวน 6,374   คน
จำนวนสมาชิกที่รับเข้าใหม่
จำนวน
499   คน
จำนวนสมาชิกเสียชีวิต
จำนวน
15   คน
ลาออกหรือออกด้วยสาเหตุอื่นๆ
จำนวน
44   คน
จำนวนสมาชิกคงเหลือ  ณ  วันที่  31  ธ.ค. 2554 จำนวน 6,814   คน
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อรับทราบ

มติที่ประชุมใหญ่   รับทราบ

ระเบียบวาระที่  6

เรื่ อ งรั บ ทราบรายงานการตรวจสอบภายในสมาคม  
ประจำปี  2554

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคม  มอบให้  นางจิรวรรณ  วุฒิสวัสดิ์  เป็นผู้นำเสนอ  		 		
นางจิรวรรณ วุฒสิ วัสดิ์ ผูต้ รวจสอบภายใน เสนอว่า  ตามมติทปี่ ระชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553  เมือ่   
วันที  ่ 20  เมษายน  2554  ข้าพเจ้า  นางจิรวรรณ  วุฒสิ วัสดิ  ์ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการด้านการตรวจสอบภายใน  
ประจำปี 2554   นั้น   ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการดำเนินงานของสมาคม   และแจ้งผลต่อคณะกรรมการดำเนินการ
เป็นประจำทุกเดือน  ในโอกาสนี้ขอเสนอผลการตรวจสอบโดยสรุปตามข้อบังคับของสมาคม  ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
		 เพือ่ ติดตามประเมินผลและให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน  ปรับปรุงงานด้านการเงิน  การบัญชี  
และการดำเนินงานด้านต่างๆ
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
		 2.1 ตรวจสอบด้านการเงิน  การบัญชี  เพื่อประเมินผลการควบคุมเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี
		 2.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดการ
		 2.3 ให้คำปรึกษาและแนะนำการปรับปรุงแก้ไข  การควบคุมภายในและการดำเนินการด้านต่างๆ
3. ผลการตรวจสอบ
		 3.1 ด้านการเงินและการบัญชี
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำ�กัด

			 3.1.1 ด้านการเงิน
				
การควบคุมการเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   ได้ใช้ข้อมูลทางบัญชีในการควบคุมการเงิน  
				
โดยมีระเบียบควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินอย่างเหมาะสม
			 3.1.2 ด้านการบัญชี
				
การจัดทำบัญชีได้จัดทำไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน  มีเอกสารหลักฐานประกอบ  รายการทาง
				
บัญชีครบถ้วน
		 3.2 จำนวนสมาชิกของสมาคม
			 ณ  วันสิ้นปีมีสมาชิก  6,814  คน  เพิ่มจากปีก่อนจำนวน  440  คน  หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.90   
สิน้ ปี 2547  เริม่ ก่อตัง้ สมาคมมีจำนวนสมาชิก  1,682  คน  ปัจจุบนั ปี 2554  มีสมาชิกจำนวน  6,814  คน  เป็นเพราะ  
สมาชิกทุกท่านเห็นถึงประโยชน์และสวัสดิการทีจ่ ะได้รบั จากสมาคมนี  
้ จำนวนเงินสงเคราะห์ปี 2554  จ่ายให้ทายาท  
สมาชิกที่ถึงแก่กรรมโดยเฉลี่ยต่อรายเป็นเงิน   188,000.00   บาท   (หักค่าใช้จ่าย 6% แล้ว)   เพิ่มจากปี 2553  
จำนวน  21,100.00  บาท  หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.64
		 3.3 ผลการดำเนินงาน
			 นับจากวันเริ่มก่อตั้งสมาคมในปี 2547  จนถึงปี 2554  มียอดรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิสะสม
ทั้งสิ้น  1,622,783.44  บาท  มีทุนดำเนินการรวมทั้งสิ้น  2,731,653.44  บาท  ซึ่งหมายถึงการเจริญเติบโตของ
สมาคมที่มีความมั่นคง
4. เรื่องอื่นๆ
		 เนื่องจากสมาชิกของสมาคม  ก็เป็นคนกลุ่มเดียวกับสมาชิกสหกรณ์   และสหกรณ์ได้เอื้อประโยชน์ใน
การให้สมาชิกสมาคม  กูย้ มื ในวงเงิน  180,000.00  บาท  เพือ่ แบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนในยามจำเป็น  
ได้อกี ทางหนึง่   ซึง่ ทางสมาคมขอขอบคุณคณะกรรมการสหกรณ์ทใี่ ห้การสนับสนุนในด้านนี  
้ และเป็นผลให้มจี ำนวน  
สมาชิกสหกรณ์ให้ความร่วมมือสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมเพิ่มขึ้นในจำนวนที่น่าพอใจ   ซึ่งผลประโยชน์สุดท้ายจะ
ได้แก่ทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมจะได้รับเงินสงเคราะห์มากขึ้นอย่างพอเพียงในการจัดการศพ
		 ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก   เลือกตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบภายใน   ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งในมาตรการควบคุมด้านการเงินและการบัญชีของสมาคม   ระหว่างการปฏิบัติงานได้รับความร่วมมือจาก
คณะกรรมการ  เจ้าหน้าที่  และสมาชิกเป็นอย่างดี  จึงขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อรับทราบ

มติที่ประชุมใหญ่   รับทราบรายงานการตรวจสอบภายในสมาคม  ประจำปี 2554

รายงานกิจการประจำ�ปี 2555
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำ�กัด

11

ระเบียบวาระที่  7

เรื่องพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้–ค่าใช้จ่าย และงบดุล
ประจำปี  2554

นายเอนก ศรีสำราญรุง่ เรือง นายกสมาคม  มอบให้  นางสมจิตร  ธัมวิสทุ ธิวรากร  เหรัญญิก  เป็นผูน้ ำเสนอ
นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร เหรัญญิก  เสนอบัญชีรายได้-ค่าใช้จ่าย  และงบดุล  ประจำปี 2554

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

งบรายได้ – ค่าใช้จ่าย

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2554
รายได้
		
		
		
		
		

ค่าสมัคร
เงินบริจาค
ดอกเบี้ยรับ
ค่าบำรุง
เงินหักจากเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่าย

52,050.00
106,384.60
55,166.98
334,450.00
244,753.20

792,804.78

		
ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่
65,760.00
		
ค่าเบี้ยประชุม
37,200.00
		
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
21,368.85
		
ค่าจ้าง
107,383.87
		
เงินสมทบประกันสังคม
4,599.19
		
ค่าพวงหรีด
3,400.00
		
ค่าล่วงเวลา
6,960.00
		
ค่าครองชีพ
12,000.00
		
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
5,376.55
		
วัสดุแบบพิมพ์ใช้ไป
16,906.00
		
วัสดุสำนักงานใช้ไป
10,918.36
		
ค่าพาหนะ
52,010.00
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย		

343,882.82
448,921.96

ค่าใช้จ่าย
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

งบดุล

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2554
สินทรัพย์
		
		
		
		
		
		
		

เงินฝาก สอ.ศธ. ออมทรัพย์		
เงินฝาก สอ.ศธ. ออมทรัพย์พิเศษ		
ธ. กรุงไทย – ศธ.		
ครุภัณฑ์		
วัสดุแบบพิมพ์		
ลูกหนี้ตัวแทน		
รวมสินทรัพย์		

97,719.38					
2,415,728.75
139,379.18
60,150.13
16,906.00
     1,770.00
2,731,653.44

หนี้สินและทุน
		
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า		
		
เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย		
		
เก็บเกินจ่ายคืนตัวแทน		
		
เงินรอตรวจสอบ		
		
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายยกมา
1,173,861.48
		
บวก  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้	   448,921.96
		          รวมหนี้สินและทุน		

901,290.00
205,960.00
610.00
1,010.00
1,622,783.44
2,731,653.44

                                                      ลงชื่อ	      
(นายเอนก  ศรีสำราญรุ่งเรือง)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำกัด
                                                      ลงชื่อ

(นางสมจิตร  ธัมวิสุทธิวรากร)
เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำกัด

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา

มติทปี่ ระชุมใหญ่   อนุมตั บิ ญ
ั ชีรายได้-ค่าใช้จา่ ย  และงบดุล  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์  

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  ประจำปี 2554  โดยเอกฉันท์
รายงานกิจการประจำ�ปี 2555

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำ�กัด
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ระเบียบวาระที่  8

เรื่องพิจารณาแก้ไข (ร่าง) ระเบียบสมาคม
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2554

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคม  มอบให้  นายปัญญา  สุพรรณพิทักษ์  เป็นผู้นำเสนอ
นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์ อุปนายกคนที่ 2  เสนอว่า  ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553
เมือ่ วันที  ่ 20  เมษายน  2554  ได้มมี ติอนุมตั ิ (ร่าง) ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  ว่าด้วยเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2554  นั้น
สมาคมได้นำระเบียบดังกล่าวเสนอต่อนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องทีก่ รุงเทพมหานคร  
แล้ว   นายทะเบียนได้ให้คำแนะนำว่าสมาคมมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทำการสงเคราะห์ซงึ่ กันและกันในการจัดการศพและ  
สงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึง่ ซึง่ ถึงแก่ความตาย   โดยมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพือ่ แบ่งปันกัน  
จึงให้ทางสมาคมแก้ไข (ร่าง) ระเบียบดังกล่าวในหมวด 6 ภาษีเงินได้   เงินบำเหน็จ  เงินชดเชย  ค่าเล่าเรียนบุตร  
ค่ารักษาพยาบาล  และเงินช่วยทำศพ  เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  มีข้อความดังนี้

หมวด  6
กองทุนบำเหน็จ
ข้อ 24 เจ้าหน้าที่คนใดที่ปฏิบัติงานในสมาคมนี้ด้วยความเรียบร้อย  วิริยะอุตสาหะ  เป็นเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่าห้าปีบริบูรณ์   มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จเมื่อออกจากสมาคม   ตามข้อ 44 (1)(2)(3)(4)   และ (5)   ในกรณี
เจ้าหน้าที่ถูกให้ออกจากสมาคมตามข้อ 48 (2),(3)  สมาคมอาจงดจ่ายเงินบำเหน็จ  หรือจ่ายเงินบำเหน็จให้ไม่เกิน
ครึง่ หนึง่ ของเงินบำเหน็จทีค่ วรจะได้รบั ในกรณีปกติกไ็ ด้  เงินบำเหน็จนัน้ ให้ได้รบั คราวเดียว  มีจำนวนเท่ากับเงินเดือน
เต็มครัง้ สุดท้ายคูณจำนวนปีแห่งเวลาปฏิบตั งิ าน  เศษของปีถา้ ถึงครึง่ ปีให้นบั เป็นหนึง่ ปีเต็ม  และถ้าบำเหน็จมากกว่า  
เงินชดเชย  ให้สมาคมจ่ายเงินบำเหน็จเฉพาะส่วนทีเ่ กินกว่าเงินชดเชยนัน้   ถ้าเงินบำเหน็จน้อยกว่าเงินชดเชยให้จา่ ย  
เฉพาะเงินชดเชยเท่านั้น
ข้อ 25 กรณีเจ้าหน้าที่ตาย   สมาคมจะจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่ทายาทหรือผู้รับประโยชน์ที่แสดงเจตนาไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อสมาคม
ข้อ 26 เพื่อประโยชน์แห่งการจ่ายเงินกองทุนบำเหน็จแก่เจ้าหน้าที่ของสมาคม   ให้สมาคมตั้งเงินสำรอง
จ่ายเงินกองทุนบำเหน็จไว้โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายประจำปี
ข้อ 27 เจ้าหน้าที่คนใดตาย  ให้ทายาทหรือผู้จัดการศพ  มีสิทธิ์ได้รับ “เงินช่วยทำศพ” จากสมาคม  เงิน
ช่วยทำศพให้ได้รับคราวเดียว  มีจำนวนสามเท่าของเงินเดือนครั้งสุดท้าย
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไข (ร่าง) ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  ว่าด้วยเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2554

มติทปี่ ระชุมใหญ่  เห็นชอบและอนุมตั   ิ การแก้ไข (ร่าง) ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์  

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  ว่าด้วยเจ้าหน้าที่   พ.ศ. 2554  เป็นเอกฉันท์   และมอบให้ฝ่ายเลขานุการ
นำเสนอนายทะเบียนต่อไป
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ระเบียบวาระที่  9

เรื่องพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม  ชุดที่ 5

นายเอนก ศรีสำราญรุง่ เรือง นายกสมาคม  แจ้งว่า  ตามข้อบังคับข้อ 42  ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด   กำหนดให้ต้องมีคณะกรรมการดำเนินการของสมาคม
โดยได้รบั การเลือกตัง้ ระหว่างสมาชิกด้วยกันในทีป่ ระชุม  มีจำนวนไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดคนและไม่เกินสิบเก้าคน  ประกอบด้วย
ตำแหน่งนายกสมาคม  เลขานุการ  อุปนายกสมาคม  เหรัญญิก  และกรรมการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสมาคม   ที่ผ่านๆ มา   ที่ประชุมใหญ่กำหนดให้มีคณะกรรมการ
ดำเนินการ  จำนวน  15  คน
ตามข้อบังคับข้อ 43  กำหนดวิธกี ารเลือกตัง้ ไว้ดงั นี  
้ “วิธกี ารเลือกตัง้ คณะกรรมการตามข้อ 42 กระทำได้
โดยเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลจนครบจำนวนคณะกรรมการแล้วมอบอำนาจให้กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งกันเอง
ดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามที่เห็นสมควร แล้วเสนอต่อที่ประชุมใหญ่โดยให้เป็นตามมติของที่ประชุมใหญ่”
ตามข้อบังคับข้อ 45  คณะกรรมการทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ ตามข้อ 43  และจดทะเบียนแล้ว  อยูใ่ นตำแหน่งคราวละ  
สองปี  นับแต่วนั ทีป่ ระชุมใหญ่มมี ติและต้องออกตามวาระ  และจะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้  เว้นแต่  
ที่ประชุมใหญ่โดยมติสองในสามของผู้มาประชุมจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 5  ตามข้อบังคับของสมาคม
ที่ประชุมใหญ่   ได้เสนอให้มีคณะกรรมการสมาคม  จำนวน  16  คน  ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับที่กำหนด
ให้มีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนและไม่เกินสิบเก้าคน  และกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งได้เลือกกันเองดำรง
ตำแหน่งต่างๆ  ดังนี้
1. นายเอนก
ศรีสำราญรุ่งเรือง
ตำแหน่งนายกสมาคม
2. นายวิชิต
สังขนันท์
ตำแหน่งอุปนายกสมาคมคนที่ 1
3. นายปัญญา
สุพรรณพิทักษ์
ตำแหน่งอุปนายกสมาคมคนที่ 2
4. นายสุภาพ
เคียนทอง
ตำแหน่งอุปนายกสมาคมคนที่ 3
5. นายพูลลาภ
อินทรนัฏ
ตำแหน่งอุปนายกสมาคมคนที่ 4
6. นางจิรวรรณ
วุฒิสวัสดิ์
ตำแหน่งกรรมการและผู้ตรวจสอบภายใน
7. นายอดุลย์
ช้วนรักธรรม
ตำแหน่งกรรมการและนายทะเบียน
8. นางสาวสายสมร สุกฤตยานันท์
ตำแหน่งกรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
9. นางสาวบุญเพียร ชูโรจน์
ตำแหน่งกรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
10. นายเมธา
อุทัยพยัคฆ์
ตำแหน่งกรรมการและปฏิคม
11. นางใจปอง
กิตติดุษฎีกุล
ตำแหน่งกรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
12. นายทองเปรม
จตุรานนท์
ตำแหน่งกรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
13. นางรสสุคนธ์ 	 ศุนาลัย
ตำแหน่งกรรมการและผู้ช่วยปฏิคม  
14. นางสมจิตร
ธัมวิสุทธิวรากร
ตำแหน่งกรรมการและเหรัญญิก
15. นายอนุทิน
คำคม  	
ตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ
16. นางดวงเดือน
สายสมบัติ
ตำแหน่งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มติที่ประชุมใหญ่   เห็นชอบการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม ชุดที่ 5  มีจำนวน  16  คน  ตามรายชื่อ
และดำรงตำแหน่งต่างๆ ข้างต้นเป็นเอกฉันท์
รายงานกิจการประจำ�ปี 2555
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำ�กัด
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ระเบียบวาระที่  10	  เรื่องอื่นๆ
เรื่องการรับสมาชิกสมาคม
นายเสวก ผาสุข  สมาชิกเลขที่ 4700870  ได้เสนอให้สมาคมเปิดรับสมาชิกที่มีอายุเกิน  45  ปี   โดย
ขอให้ขยายอายุถึง  65  ปี  เพราะมีสมาชิกสหกรณ์ที่ต้องการเป็นสมาชิกสมาคมอีกจำนวนมาก
นายกสมาคม  ได้ชแี้ จงว่า  ตามข้อบังคับสมาคมได้กำหนดผูส้ มัครเป็นสมาชิกต้องมีอายุไม่เกิน  45  ปี  บริบรู ณ์  
แต่สมาคมได้มกี ารเปิดรับสมาชิกในโอกาสพิเศษต่างๆ  เช่น  วันครอบครัว (14 เมษายน)  วันพ่อแห่งชาติ  (5 ธันวาคม)  
วันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม)  ซึง่ สมาชิกทีส่ นใจสามารถติดตามข่าวสารดังกล่าวได้จากข่าวประชาสัมพันธ์ของสมาคม
	 มติที่ประชุมใหญ่   รับทราบ
เลิกประชุมใหญ่เวลา 11.30 น.
		
ลงชื่อ       
       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
		      (นางดวงเดือน  สายสมบัติ)
		
ลงชื่อ         
ผู้จดรายงานการประชุม
  		         (นางกฤษณา  ยืนยง)
ขอรับรองว่าเป็นการประชุมจริง
	       
(นายเอนก  ศรีสำราญรุ่งเรือง)
นายกสมาคม
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ระเบียบวาระที่   

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

เรื่องการรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ
สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554  เมื่อวันที่   25  เมษายน  2555  สมาชิกได้เสนอให้
สมาคมเปิดรับสมัครสมาชิกทีม่ อี ายุเกิน  45  ปี  นัน้   คณะกรรมการได้พจิ ารณาและมีมติเปิดรับสมัครสมาชิกทีม่ อี ายุ  
เกิน  45  ปี  แต่ไม่เกิน  60  ปี  ระหว่างวันที่  3-28  ธันวาคม  2555  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งมีสมาชิกสหกรณ์สมัครเป็นสมาชิกสมาคม  จำนวน  68  คน
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

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

.......................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่   

เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน
ของสมาคม  ประจำปี  2555

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  ได้จดทะเบียนจัดตัง้   
สมาคมเมือ่ วันที  
่ 26  กุมภาพันธ์  2547  ปัจจุบนั สมาคมได้ดำเนินกิจการมาครบ  9  ปี  มีคณะกรรมการดำเนินการ  
ทัง้ สิน้   16  คน  มีทป่ี รึกษา  7  คน  ลูกจ้างชัว่ คราว  1  คน  และได้รบั ความอนุเคราะห์จากสหกรณ์จดั เจ้าหน้าทีเ่ พือ่
ช่วยเหลืองานสมาคมอีก  1  คน  สมาคมมีสมาชิกตัง้ แต่เริม่ แรกจนถึงวันที  ่ 31  ธันวาคม  2555  จำนวน  7,020  คน
คณะกรรมการดำเนินการสมาคมได้มกี ารประชุมพิจารณาเรือ่ งต่างๆ เดือนละหนึง่ ครัง้   เพือ่ พิจารณาเรือ่ ง  
สมาชิกเข้าใหม่  เสียชีวิตและลาออกในแต่ละเดือน  รับทราบรายงานฐานะการเงินของสมาคม  มีการวางแผนเพื่อ
พัฒนาให้สมาคมเจริญก้าวหน้าและมั่นคง  ในรอบปี 2555  ที่ผ่านมา  สมาชิกถึงแก่กรรม  34  ราย  ทายาทได้รับ
เงินช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรมเป็นเงินสงเคราะห์ศพรายละประมาณ  200,000.00  บาทเศษ  (หักค่า
ใช้จา่ ย 6% แล้วได้รบั ประมาณ  188,000.00  บาทเศษ)  ซึง่ ยอดเงินสงเคราะห์ทไี่ ด้รบั จะเพิม่ ขึน้ หรือลดลงเป็นไปตาม  
จำนวนสมาชิกที่มีอยู่  ณ  วันที่สมาชิกถึงแก่กรรม   
ในการบริหารงานของสมาคม  สมาคมมีรายได้จากค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก  ค่าบำรุง  เงินบริจาค  ดอกเบีย้ รับ  
และเงินหักจากเงินสงเคราะห์ตามข้อบังคับ  รวมเป็นรายได้ทั้งสิ้น  1,027,194.23  บาท  สมาคมมีค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงาน  เช่น  ค่าจ้างเจ้าหน้าที  
่ ค่าเครือ่ งเขียนแบบพิมพ์  ค่าใช้จา่ ยในการดำเนินงาน  ค่าใช้จา่ ยในวันประชุมใหญ่  
เป็นเงินทัง้ สิน้   373,775.80  บาท  ดังนัน้   ณ  วันที  ่ 31  ธันวาคม  2555  สมาคม  มีรายได้สงู กว่าค่าใช้จา่ ย  จำนวน  
653,418.43  บาท	 
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

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

.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่   

เรื่องรับทราบรายงานจำนวนสมาชิก

ในรอบปี 2555  ตัง้ แต่วนั ที  ่ 1  มกราคม  2555  ถึงวันที  ่ 31  ธันวาคม 2555  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  มีสมาชิกเพิ่ม-ลด  ดังนี้
รายงานกิจการประจำ�ปี 2555
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำ�กัด

17

จำนวนสมาชิกยกมาจากปี 2554
จำนวนสมาชิกที่รับเข้าใหม่
จำนวนสมาชิกเสียชีวิต
ลาออกหรือออกด้วยสาเหตุอื่นๆ
จำนวนสมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

6,814  คน
288  คน
34  คน
48  คน
7,020 คน

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

.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่   

เรื่องรับทราบรายงานการตรวจสอบภายใน
สมาคม  ประจำปี  2555  

ตามมติทปี่ ระชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554  เมือ่ วันที  
่ 25 เมษายน 2555  ข้าพเจ้า นางจิรวรรณ วุฒสิ วัสดิ  ์
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2555 นั้น   ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการดำเนินงาน
ของสมาคม   และแจ้งผลต่อคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน   ในโอกาสนี้ขอเสนอผลการตรวจสอบ
โดยสรุปตามข้อบังคับของสมาคม  ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
		 เพือ่ ติดตามประเมินผลและให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน  ปรับปรุงงานด้านการเงิน  การบัญชี  
และการดำเนินงานด้านต่างๆ
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
		 2.1 ตรวจสอบด้านการเงิน  การบัญชี  เพื่อประเมินผลการควบคุมเกี่ยวกับการเงิน  และการบัญชี
		 2.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดการ
		 2.3 ให้คำปรึกษาและแนะนำการปรับปรุงแก้ไข  การควบคุมภายในและการดำเนินการด้านต่างๆ
3. ผลการตรวจสอบ
		 3.1 ด้านการเงินและการบัญชี
			 3.1.1 ด้านการเงิน  การควบคุมการเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ได้ใช้ขอ้ มูลทางบัญชีในการควบคุม
				
การเงิน  โดยมีระเบียบควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินอย่างเหมาะสม
			 3.1.2 ด้านการบัญชี  การจัดทำบัญชีได้จดั ทำไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบนั   มีเอกสารหลักฐานประกอบ
				
รายการทางบัญชีครบถ้วน
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		 3.2 จำนวนสมาชิกของสมาคม
			 ณ  วันสิน้ ปี 2555  มีสมาชิก  7,020  คน  เพิม่ จากปีกอ่ นจำนวน  206  คน  หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
3.02  สิน้ ปี 2547  เริม่ ก่อตัง้ สมาคมมีจำนวนสมาชิก  1,682  คน  ปัจจุบนั ปี 2555  มีสมาชิกจำนวน  7,020  คน    
เพิ่มขึ้น  5,338  คน  เป็นเพราะสมาชิกทุกท่านเห็นถึงประโยชน์และสวัสดิการที่จะได้รับจากสมาคมนี้  จำนวนเงิน
สงเคราะห์ปี 2555  จ่ายให้ทายาทสมาชิกที่ถึงแก่กรรมโดยเฉลี่ยต่อรายเป็นเงิน  158,635.16  บาท
		 3.3 ผลการดำเนินงาน
			 นับจากวันเริ่มก่อตั้งสมาคมในปี 2547  จนถึงปี 2555  มียอดรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิสะสม
ทั้งสิ้น  2,276,201.87  บาท  มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น  4,060,031.87  บาท  ซึ่งหมายถึงการเจริญเติบโตของสมาคม
ที่มีความมั่นคง  ประกอบกับในปี 2555  มีรายได้สุทธิ   653,418.43  บาท  และได้จ่ายให้แก่ทายาทของสมาชิกที่
เสียชีวติ รวมทัง้ ปีเป็นเงิน  4,917,690.00  บาท  สมาชิกเสียชีวติ และรับเงินสงเคราะห์ศพ  จำนวน  31  ราย  ได้รบั   
เงินสงเคราะห์เฉลี่ยรายละ  158,635.16  บาท
4. เรื่องอื่นๆ
		 เนือ่ งจากสมาชิกของสมาคม  ก็เป็นคนกลุม่ เดียวกับสมาชิกสหกรณ์  และสหกรณ์ได้เอือ้ ประโยชน์ในการ  
ให้สมาชิกสมาคม  กู้ยืมในวงเงิน  180,000.00  บาท  เพื่อแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนในยามจำเป็น
ได้อกี ทางหนึง่   ซึง่ ทางสมาคม  ขอขอบคุณคณะกรรมการสหกรณ์ทใี่ ห้การสนับสนุนในด้านนี  
้ และเป็นผลให้มจี ำนวน  
สมาชิกสหกรณ์ให้ความร่วมมือสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมเพิ่มขึ้นในจำนวนที่น่าพอใจ   ซึ่งผลประโยชน์สุดท้ายจะ
ได้แก่ทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมจะได้รับเงินสงเคราะห์มากขึ้นอย่างพอเพียงในการจัดการศพ
ข้าพเจ้ารูส้ กึ เป็นเกียรติทไี่ ด้รบั ความไว้วางใจจากสมาชิกเลือกตัง้ ให้เป็นผูต้ รวจสอบภายใน   ซึง่ เป็นส่วนหนึง่   
ในมาตรการควบคุมด้านการเงินและการบัญชีของสมาคม  ระหว่างการปฏิบตั งิ านได้รบั ความร่วมมือจากคณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่  และสมาชิกเป็นอย่างดี  จึงขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้

			

(นางจิรวรรณ  วุฒิสวัสดิ์)
กรรมการและผู้ตรวจสอบภายใน
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

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

.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
รายงานกิจการประจำ�ปี 2555
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำ�กัด
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ระเบียบวาระที่   

เรื่องพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้–ค่าใช้จ่าย  
และงบดุลประจำปี  2555

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

งบรายได้ – ค่าใช้จ่าย

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2555
รายได้
		
		
		
		
		

ค่าสมัคร
เงินบริจาค
ดอกเบี้ยรับ
ค่าบำรุง
เงินหักจากเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่าย

28,600.00
286,329.13
72,553.70
344,650.00
295,061.40

1,027,194.23

ค่าใช้จ่าย
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ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่
95,491.50
ค่าเบี้ยประชุม
44,600.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
7,768.00
ค่าจ้าง
106,328.45
ค่าครองชีพ
8,900.00
เงินสมทบประกันสังคม
3,447.85
ค่าแสตมป์
3,797.00
ค่าล่วงเวลา
7,710.00
ค่าพวงหรีด
4,100.00
ค่าพาหนะ
55,385.00
ภาษีจ่าย
6,189.60		
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
13,152.40
วัสดุแบบพิมพ์ใช้ไป
16,906.00
373,775.80
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย		
653,418.43

รายงานกิจการประจำ�ปี 2555
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำ�กัด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

งบดุล

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2555
สินทรัพย์
		
		
		
		
		
		
		

เงินฝาก สอ.ศธ. ออมทรัพย์		
เงินฝาก สอ.ศธ. ออมทรัพย์พิเศษ		
ธ.กรุงไทย - ศธ.		
ครุภัณฑ์		
วัสดุแบบพิมพ์		
ลูกหนี้ตัวแทน		
รวมสินทรัพย์		

909,813.03				
2,497,139.37
566,157.74
46,997.73
35,524.00
     4,400.00
4,060,031.87

หนี้สินและทุน
		
		
		
		
		
		

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า		
เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย		
เงินรอตรวจสอบ		
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายยกมา
1,622,783.44
บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้
  653,418.43
รวมหนี้สินและทุน		

934,440.00
843,500.00
5,890.00
2,276,201.87
4,060,031.87

                                                      ลงชื่อ	      
(นายเอนก  ศรีสำราญรุ่งเรือง)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำกัด

                                                      ลงชื่อ

(นางสมจิตร  ธัมวิสุทธิวรากร)
เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำกัด

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา

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

.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
รายงานกิจการประจำ�ปี 2555
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำ�กัด
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ระเบียบวาระที่   

เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี)

....................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
เลิกประชุมใหญ่เวลา .........................
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...........................................................................
ผู้จดรายงานการประชุมใหญ่

รายงานกิจการประจำ�ปี 2555
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำ�กัด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรมในรอบปี 2555
จำนวน  34  ราย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

นายสามารถ
นายวีระศักดิ์
นายแสวง
นายสวอง
นางวัลทนีย์
นางทัศนีย์
นางวิไล
นางสาวพยอม
นายชัยวัฒน์
นายทวีป
นายพอง
นายสมศักดิ์
นายวิรัตน์
นายสุทธิ
นายไพฑูรย์
นายสมโภชน์
นายไพโรจน์
นายเวนิช
นายเกียรติศักดิ์
นางจรินทร์พร
นายอนันต์
นางสมสมร
นายสุขเย็น
นางมาลี
นางไธรยา
นายประเสริฐ
น.ท.ศิริวัฒน์
นายขวัญชัย
นายพนม
นายมนตรี
นายปุญญพัฒน์
นายอาวุธ
นายภูมิเดชา
นางน้ำฝน

วีระสัมฤทธิ์
ตันติศักดิ์ชัยชาญ
วรรณสิน
เจริญฉิม
พลไพรินทร์
แต่งงาม
วิเศษวงษา
สนิทวรรณะ
วัชรมัย
โพธิ์ศรี
นามสมุทร
บุตรพรหม
พูลศิริ
แป้วบุญสม
บุญภานนท์
ลัดดา
โพธิ์ไทร
เชียรวงศ์
พิมลสมพงศ์
สอนสอาด
เจียมสินดี
สืบนุสนธิ์
นิ่มเวชอารมย์ขื่น
สุขวิสิฏฐ์
สองบาง
เหล่างาม
มุกด์มณี
เหมือนเผ่าพงษ์
พึ่งใหญ่
สุวรรณ
ช่อฟ้าบัณฑิต
ดิสสรา
วรกรรมพินิจ
นุริตมนต์

อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ

68
55
58
71
52
51
90
78
59
57
61
59
50
50
57
60
75
77
65
50
59
84
83
72
50
62
82
67
48
60
41
72
54
45

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

สังกัด สมทบ
สังกัด สมทบ
สังกัด สมทบ
สังกัด สหกรณ์
สังกัด สพศ.
สังกัด สป.กก.
สังกัด สมทบ
สังกัด สหกรณ์
สังกัด สหกรณ์
สังกัด สป.ศธ.
สังกัด สหกรณ์
สังกัด มรภ.สวนดุสิต
สังกัด ศก.
สังกัด สวธ.
สังกัด สพฐ.
สังกัด มทร.กรุงเทพ
สังกัด สหกรณ์
สังกัด สหกรณ์
สังกัด สหกรณ์
สังกัด สมทบ
สังกัด ศก.
สังกัด สหกรณ์
สังกัด สมทบ
สังกัด สป.ศธ.
สังกัด ศก.
สังกัด สหกรณ์
สังกัด สมทบ
สังกัด มทร.พระนคร
สังกัด สป.ศธ.
สังกัด ศก.
สังกัด สกอ.
สังกัด สมทบ
สังกัด สช.
สังกัด มทร.ธัญบุรี

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
1. ผูท้ ปี่ ระสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องยืน่ ใบสมัครตามแบบของสมาคม  ณ  ทีต่ งั้ สำนักงาน  
ของสมาคม  ในวัน  เวลา  เปิดทำการ
2. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
		 2.1 ต้องเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
		 2.2 ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
		 2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย/หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
		 2.4 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
		 2.5 มีอายุในวันสมัครไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์
		 2.6 ต้องมีความประพฤติดี  และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม
3. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องนำเอกสารหลักฐานแสดงต่อสมาคม  ดังนี้
		 3.1 ใบสมัครสมาชิกตามแบบที่สมาคมกำหนด
		 3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
		 3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
		 3.4 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันจากสถานพยาบาลของรัฐ
4. ผูส้ มัครเข้าเป็นสมาชิกจะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์เมือ่ ได้จา่ ยเงินค่าสมัคร   และเงินสงเคราะห์ลว่ งหน้าให้แก่  
สมาคมเรียบร้อยแล้ว  และจะมีหมายเลขประจำตัวสมาชิก
		 4.1 เงินค่าสมัคร  100.00  บาท  
		 4.2 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  150.00  บาท
		 4.3 เงินค่าบำรุงปีละ  50.00  บาท  (จ่ายในเดือนตุลาคมของทุกปี)
		 4.4 เงินสงเคราะห์รายศพ  30.00  บาท
5. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องระบุผู้รับผลประโยชน์  หากมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกต้องแจ้งให้สมาคม
ทราบเป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกำหนด
6. สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณี  ดังนี้
		 6.1 ตาย
		 6.2 ลาออก  เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกำหนด
		 6.3 ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก
		 6.4 ถูกคัดชือ่ ออกเนือ่ งจากขาดส่งเงินสงเคราะห์   โดยสมาคมแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบจำนวนสามครัง้   
แต่ละครัง้ มีระยะเวลาสิบห้าวัน  ซึง่ ครัง้ สุดท้ายได้ทำหนังสือลงทะเบียนแบบตอบรับ  หรือสมาคมติดต่อหาหลักแหล่งทีอ่ ยู่
ไม่ได้  และคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ
		 การสิน้ สุดสมาชิกภาพตามข้างต้น  สมาชิกไม่มสี ทิ ธิเรียกคืนเงินค่าสมัคร  เงินค่าบำรุง  และเงินสงเคราะห์  
ที่ได้ชำระให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
7. สมาคมจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกทีข่ าดจากสมาชิกภาพได้ทราบ  นับแต่วนั ทีป่ ระชุมมีมติภายในสิบห้าวัน
		 สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
ให้คณะกรรมการวินจิ ฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  นับแต่วนั ยืน่ อุทธรณ์คำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการให้ถอื เป็นทีส่ ดุ
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