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      28 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง  ขอเรียนเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561

เรียน  ท่านสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

  ด้วย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด (สมาคม) จะมีการ

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบรรยายสุขุม ภัทราคม

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดังมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

  ระเบียบวาระที่ 1     เรื่องที่นายกสมาคมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

  ระเบียบวาระที่ 2     รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560

  ระเบียบวาระที่ 3     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

  ระเบียบวาระที่ 4     พิจารณารายงานประจ�าปี แสดงผลการด�าเนินงานสมาคม

  ระเบียบวาระที่ 5     รายงานจ�านวนสมาชิก ที่เพิ่มขึ้น - ลดลง

  ระเบียบวาระที่ 6     รายงานฐานะทางการเงิน เพื่อพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่าย และบัญชีงบดุล

  ระเบียบวาระที่ 7    พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ   

                   (ร่าง) ข้อบังคบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลยั

                           มหิดล จ�ากัด ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 7) พ.ศ.2561

  ระเบียบวาระที่ 8    พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ 

                 (ร่าง) ระเบยีบสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย

                           มหิดล จ�ากัด ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 

  ระเบียบวาระที่ 9     พิจารณางบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจ�าปี 2561

  ระเบียบวาระที่ 10  พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2561

  ระเบียบวาระที่ 11  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  จึงใคร่ขอเรยีนเชญิท่านสมาชกิโปรดเข้าร่วมประชมุตาม วนั เวลา และสถานทีด่งักล่าวด้วย จกัขอบพระคณุยิง่ 

หมายเหต	ุสมาชิกโปรดน�าหนังสือรายงานกิจการประจ�าปี	2560	ของ	สส.มม.ไปในวันประชุมด้วย

(รศ.ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์) 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
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สารจากนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล	จ�ากัด

เรียน   สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

  การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาลัยมหิดล

จ�ากัด (สส.มม.) ปี พ.ศ.2561 เป็นการรายงานผลการด�าเนินงานปีที่ 15 นับแต่การเปิดรับสมาชิก สส.มม.เมื่อวันที่

18 กุมภาพันธ์ 2546 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เป็นฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยสมาชิกช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งกัน

และกัน รวมทั้งสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก โดยไม่มุ่งหาก�าไร

  ผลการด�าเนินงานของ สส.มม.ในรอบปีที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีสมาชิกรวมทุกประเภท

จ�านวน 26,659 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจ�านวน 2,398 คน (เพิ่มขึ้น 9.88 %) แยกเป็นสมาชิก ประเภทสมาชิก

หลัก (ก) 23,375 คน (87.68 %) สมาชิกประเภทคู่สมรส (ค) 1,789 คน (6.71 %) สมาชิกประเภทบุตร (ง) 274

คน (1.03 %) และ สมาชิกประเภทบิดามารดา (จ) 1,221 คน (4.58%)

  ผลประกอบการของ สส.มม.วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายได้ในรอบปีที่ผ่านมา จ�านวน 2,349,305.62 

บาท (ในรอบปี เพิ่มขึ้น 247,357.52 บาท 11.77%) เป็นรายได้จากค่าจัดการศพ ค่าบ�ารุงรายปี ดอกเบี้ยเงินฝาก

สถาบันการเงิน และ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ส่วนรายจ่ายในรอบปีที่ผ่านมา รวมเป็นจ�านวนเงิน 702,021.50 บาท

(ในรอบปี รายจ่ายเพิ่มข้ึน 146,232.25 บาท 26.31%) ซึ่งเป็นรายจ่ายค่าพิธีกรรมทางศาสนาค่าเบ้ียประชุมค่า

รับรอง และรายจ่ายอื่นๆ ส�าหรับรายได้ ปี 2560 รายได้มากกว่ารายจ่าย เป็นจ�านวนเงิน 1,647,284.12 บาท มี

รายได้มากกว่ารายจ่ายสะสมทั้งสิ้น เป็นจ�านวนเงิน 11,417,058.21 บาท มีทรัพย์สินรวม (หรือ รวมหนี้สินและทุน)

24,122,504.57 บาท (ในรอบปี เพิ่มขึ้น 4,414,550.45 บาท 22.40%)

  สหกรณ์ออมทรพัย์ มหาวทิยาลยัมหดิล จ�ากดั (สอ.มม.) และ สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชกิสหกรณ์

ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด (สส.มม.) เป็นองค์กร 2 พี่น้องกัน ที่ถูกก�ากับโดยกฎหมายต่างกัน มีการ

บริหารงานที่เกื้อกูลกันมา ต้ังแต่เริ่มจัดต้ัง สส.มม.การรับสมัครสมาชิก สส.มม.จะต้องเป็นสมาชิก สอ.มม.เท่านั้น

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเกื้อกูล ช่วยเหลือสงเคราะห์เพื่อนสมาชิกด้วยกัน แล้วยังช่วยสงเคราะห์ทายาท ในการ

ลดภาระเงินกู้หรือการค�้าประกันเงินกู้ หากสมาชิกเสียชีวิต

  อย่างไรก็ดี การปรับรูปแบบการบริหารองค์กรของ สอ.มม. และ สส.มม.จะต้องปรับให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงไป เช่น การปรับระบบคอมพิวเตอร์ของ สส.มม.การจ้างผู้ตรวจสอบกิจการ การจ้าง

เจ้าหน้าที่ของ สส.มม.
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      28 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง  ขอเรียนเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561

เรียน  ท่านสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

  ด้วย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด (สมาคม) จะมีการ

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบรรยายสุขุม ภัทราคม

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดังมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

  ระเบียบวาระที่ 1     เรื่องที่นายกสมาคมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

  ระเบียบวาระที่ 2     รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560

  ระเบียบวาระที่ 3     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

  ระเบียบวาระที่ 4     พิจารณารายงานประจ�าปี แสดงผลการด�าเนินงานสมาคม

  ระเบียบวาระที่ 5     รายงานจ�านวนสมาชิก ที่เพิ่มขึ้น - ลดลง

  ระเบียบวาระที่ 6     รายงานฐานะทางการเงิน เพื่อพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่าย และบัญชีงบดุล

  ระเบียบวาระที่ 7    พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ   

                   (ร่าง) ข้อบังคบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ มหาวทิยาลยั

                           มหิดล จ�ากัด ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 7) พ.ศ.2561

  ระเบียบวาระที่ 8    พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ 

                 (ร่าง) ระเบยีบสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวทิยาลัย

                           มหิดล จ�ากัด ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 

  ระเบียบวาระที่ 9     พิจารณางบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจ�าปี 2561

  ระเบียบวาระที่ 10  พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2561

  ระเบียบวาระที่ 11  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  จงึใคร่ขอเรยีนเชญิท่านสมาชกิโปรดเข้าร่วมประชมุตาม วนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวด้วย จกัขอบพระคณุยิง่ 

หมายเหต	ุสมาชิกโปรดน�าหนังสือรายงานกิจการประจ�าปี	2560	ของ	สส.มม.ไปในวันประชุมด้วย

(รศ.ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์) 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

ขอแสดงความนับถือ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

รายงานกิจการประจ�าปี 2560 5

สารจากนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล	จ�ากัด

เรียน   สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

  การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาลัยมหิดล

จ�ากัด (สส.มม.) ปี พ.ศ.2561 เป็นการรายงานผลการด�าเนินงานปีที่ 15 นับแต่การเปิดรับสมาชิก สส.มม.เมื่อวันที่

18 กุมภาพันธ์ 2546 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เป็นฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยสมาชิกช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งกัน

และกัน รวมทั้งสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก โดยไม่มุ่งหาก�าไร

  ผลการด�าเนินงานของ สส.มม.ในรอบปีที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีสมาชิกรวมทุกประเภท

จ�านวน 26,659 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจ�านวน 2,398 คน (เพิ่มขึ้น 9.88 %) แยกเป็นสมาชิก ประเภทสมาชิก

หลัก (ก) 23,375 คน (87.68 %) สมาชิกประเภทคู่สมรส (ค) 1,789 คน (6.71 %) สมาชิกประเภทบุตร (ง) 274

คน (1.03 %) และ สมาชิกประเภทบิดามารดา (จ) 1,221 คน (4.58%)

  ผลประกอบการของ สส.มม.วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายได้ในรอบปีที่ผ่านมา จ�านวน 2,349,305.62 

บาท (ในรอบปี เพิ่มขึ้น 247,357.52 บาท 11.77%) เป็นรายได้จากค่าจัดการศพ ค่าบ�ารุงรายปี ดอกเบี้ยเงินฝาก

สถาบันการเงิน และ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ส่วนรายจ่ายในรอบปีที่ผ่านมา รวมเป็นจ�านวนเงิน 702,021.50 บาท

(ในรอบปี รายจ่ายเพิ่มขึ้น 146,232.25 บาท 26.31%) ซึ่งเป็นรายจ่ายค่าพิธีกรรมทางศาสนาค่าเบ้ียประชุมค่า

รับรอง และรายจ่ายอื่นๆ ส�าหรับรายได้ ปี 2560 รายได้มากกว่ารายจ่าย เป็นจ�านวนเงิน 1,647,284.12 บาท มี

รายได้มากกว่ารายจ่ายสะสมทั้งสิ้น เป็นจ�านวนเงิน 11,417,058.21 บาท มีทรัพย์สินรวม (หรือ รวมหนี้สินและทุน)

24,122,504.57 บาท (ในรอบปี เพิ่มขึ้น 4,414,550.45 บาท 22.40%)

  สหกรณ์ออมทรพัย์ มหาวทิยาลยัมหดิล จ�ากดั (สอ.มม.) และ สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชกิสหกรณ์

ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด (สส.มม.) เป็นองค์กร 2 พี่น้องกัน ที่ถูกก�ากับโดยกฎหมายต่างกัน มีการ

บริหารงานที่เกื้อกูลกันมา ต้ังแต่เริ่มจัดต้ัง สส.มม.การรับสมัครสมาชิก สส.มม.จะต้องเป็นสมาชิก สอ.มม.เท่านั้น

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเกื้อกูล ช่วยเหลือสงเคราะห์เพื่อนสมาชิกด้วยกัน แล้วยังช่วยสงเคราะห์ทายาท ในการ

ลดภาระเงินกู้หรือการค�้าประกันเงินกู้ หากสมาชิกเสียชีวิต

  อย่างไรก็ดี การปรับรูปแบบการบริหารองค์กรของ สอ.มม. และ สส.มม.จะต้องปรับให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงไป เช่น การปรับระบบคอมพิวเตอร์ของ สส.มม.การจ้างผู้ตรวจสอบกิจการ การจ้าง

เจ้าหน้าที่ของ สส.มม.
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  คณะกรรมการ สส.มม.มองวิสัยทัศน์และมีแนวทางในการบริหารงานของ สส.มม. ดังนี้

  1. ด�าเนินการให้การบริหารงาน สส.มม.โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการจัดการให้มีการตรวจสอบกิจการ

ภายในทุกเดือน และจะมีการจ้างผู้สอบบัญชีจากภายนอกส�าหรับรอบการด�าเนินงาน 1 ปี

  2. การสื่อสารกับสมาชิกของ สส.มม.คณะกรรมการ สส.มม.ได้เริ่มด�าเนินการเรื่อง การสื่อสารจาก

คณะกรรมการ สส.มม.ไปสู่สมาชิกทาง Facebook “สส.มม.มหิดล” ในปัจจุบันมีสมาชิกจ�านวน 1,958 ราย และ

จะสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ เพิ่มเติมขึ้นอีก

  3. การปรับปรุงการบริหารงาน สส.มม.ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม การจัดท�าระบบคอมพิวเตอร์

รองรับสมุดช�าระเงินประจ�าตัวสมาชิก ให้สอดคล้องกับระบบของ สอ.มม.และการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีส�าหรับกิจการ

ของ สส.มม.

  4. การบริหาร สส.มม.ให้มีความย่ังยืน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ไปสู่สังคมผู้สูงวัย

ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงจ�านวนสมาชิกและผลตอบแทนเงินสงเคราะห์ที่ทายาทได้รับในระยะยาว ควรที่จะมี

ความยั่งยืนหรือไม่เปลี่ยนแปลงมากเกินไป

  คณะกรรมการ สส.มม.ขอขอบพระคณุท่านอธกิารบด ีมหาลยัมหดิล ทีอ่นญุาตให้สมาชกิ สส.มม.มาร่วม

ประชมุ ขอบพระคณุท่านคณบดคีณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล ทีอ่นญุาตในการใช้ห้องประชมุ และคณะกรรมการ

สอ.มม.ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากร การใช้สถานที่และอุปกรณ์ของ สอ.มม.รวมทั้งขอบคุณ ผู้จัดการ สอ.มม.

และเจ้าหน้าที่ สอ.มม.ทุกท่าน ที่ได้ช่วยให้งานของ สส.มม.ด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ท้ายสุดนี้ ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้คุ้มครองให้สมาชิก สส.มม.

ทุกท่าน มีความเจริญก้าวหน้า มีสุขภาพแข็งแรง ประสบกับสิ่งที่เป็นมงคลและความส�าเร็จสมปรารถนาในชีวิต

ทุกประการ

  ส�าหรับ สมาชิกผู้ล่วงลับไปแล้ว ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครอง

ให้ดวงวิญญาณของทุกท่าน ไปสู่ความสุขและสงบในสัมปรายภพ

(รศ.ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์) 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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กรรมการ
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คณะกรรมการด�าเนินการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล	จ�ากัด

รศ.ดร.	สุริยพงศ์	วัฒนาศักดิ์
นายกสมาคม

นายชนาเทพ	พจน์เจริญอนันต์
อุปนายกสมาคม คนที่ 2

น.ส.ยุพดี	คุณประยูร
เหรัญญิก

อ.นพ.วิโรจน์	จงกลวัฒนา
ที่ปรึกษา

นางสีฟ้า	ค�าพา	
ผู้ช่วยนายทะเบียน

ผศ.วิฑูรย์	ดวงแก้ว
อุปนายกสมาคม คนที่ 1

รศ.นพ.ศุภชัย	รัตนมณีฉัตร
ที่ปรึกษา

นางชุติมา	หล่อกิตติวณิชย์
ผู้ช่วยเหรัญญิก

นายชยันต์	ทัศนียะเวช
นายทะเบียน
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ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงจ�านวนสมาชิกและผลตอบแทนเงินสงเคราะห์ท่ีทายาทได้รับในระยะยาว ควรที่จะมี

ความยั่งยืนหรือไม่เปลี่ยนแปลงมากเกินไป

  คณะกรรมการ สส.มม.ขอขอบพระคณุท่านอธกิารบด ีมหาลยัมหดิล ทีอ่นญุาตให้สมาชกิ สส.มม.มาร่วม

ประชมุ ขอบพระคณุท่านคณบดคีณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล ทีอ่นญุาตในการใช้ห้องประชมุ และคณะกรรมการ

สอ.มม.ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากร การใช้สถานที่และอุปกรณ์ของ สอ.มม.รวมท้ังขอบคุณ ผู้จัดการ สอ.มม.

และเจ้าหน้าที่ สอ.มม.ทุกท่าน ที่ได้ช่วยให้งานของ สส.มม.ด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ท้ายสุดนี้ ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้คุ้มครองให้สมาชิก สส.มม.

ทุกท่าน มีความเจริญก้าวหน้า มีสุขภาพแข็งแรง ประสบกับสิ่งที่เป็นมงคลและความส�าเร็จสมปรารถนาในชีวิต

ทุกประการ

  ส�าหรับ สมาชิกผู้ล่วงลับไปแล้ว ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครอง

ให้ดวงวิญญาณของทุกท่าน ไปสู่ความสุขและสงบในสัมปรายภพ

(รศ.ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์) 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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กรรมการ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

คณะกรรมการด�าเนินการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล	จ�ากัด

รศ.ดร.	สุริยพงศ์	วัฒนาศักดิ์
นายกสมาคม

นายชนาเทพ	พจน์เจริญอนันต์
อุปนายกสมาคม คนที่ 2

น.ส.ยุพดี	คุณประยูร
เหรัญญิก

อ.นพ.วิโรจน์	จงกลวัฒนา
ที่ปรึกษา

นางสีฟ้า	ค�าพา	
ผู้ช่วยนายทะเบียน

ผศ.วิฑูรย์	ดวงแก้ว
อุปนายกสมาคม คนที่ 1

รศ.นพ.ศุภชัย	รัตนมณีฉัตร
ที่ปรึกษา

นางชุติมา	หล่อกิตติวณิชย์
ผู้ช่วยเหรัญญิก

นายชยันต์	ทัศนียะเวช
นายทะเบียน

รายงานกิจการประจ�าปี 2560 7
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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กรรมการ

กรรมการ

นายสุทิน	กว้างใจทะเล
ผู้ช่วยสื่อสารสมาคมและ

สมาชิกสัมพันธ์

ผศ.กังวาฬ	ทรัพยอาจิณ
ปฏิคม

นายสมชาย	ภู่ด้วง
สื่อสารสมาคมและสมาชิก

สัมพันธ์

นายอรัณย์	กุณาละสิริ
ผู้ช่วยปฏิคม

ผศ.สมศรี	ณ	ระนอง
กรรมการ

นายเดชชัย	นิลสวัสดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายไพโรจน์	นวลคล้าย
กรรมการ

น.ส.พิมพร	รัตนโชติ
เลขานุการ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

รายงานกิจการประจ�าปี 25608

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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ระเบียบวาระที ่ 1

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 1.1 ขอขอบคณุมหาวทิยาลยัมหดิล ทีส่นบัสนนุสมาคมและอนมุตัใิห้บคุลากรของมหาวทิยาลยัทีเ่ป็น
  สมาชิกสมาคมมาร่วมประชุมในวันนี้
 1.2 ขอขอบคุณคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่อนุญาตให้ใช้ห้องบรรยายสุขุม ภัทราคม 
  ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี
 1.3 ขอขอบคุณสมาชิกที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจการของสมาคม และมาประชุมในวันนี้
 1.4 ขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด ที่ให้สมาคมใช้ สถานที่ วัสดุอุปกรณ ์
  เครื่องเขียนแบบพิมพ์ และบุคลากรช่วยปฏิบัติงานให้กับสมาคม 
 1.5 ขอเชิญสมาชิกร่วมยืนไว้อาลัยแก่สมาชิกท่ีถึงแก่กรรมปี 2560 จ�านวน 61 ราย ประกอบด้วย
  สมาชิกประเภท ก (หลัก) จ�านวน 52 ราย สมาชิกประเภท ค (คู่สมรส) จ�านวน 3 ราย สมาชิก
  ประเภท ง (บุตร) จ�านวน 2 ราย และสมาชิกประเภท จ (บิดา-มารดา) จ�านวน 4 ราย ตาม
  รายชื่อสมาชิกที่น�าเสนอ

ที่ประชุมรับทราบ ......................................................................................................................................................
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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กรรมการ

กรรมการ

นายสุทิน	กว้างใจทะเล
ผู้ช่วยสื่อสารสมาคมและ

สมาชิกสัมพันธ์

ผศ.กังวาฬ	ทรัพยอาจิณ
ปฏิคม

นายสมชาย	ภู่ด้วง
สื่อสารสมาคมและสมาชิก

สัมพันธ์

นายอรัณย์	กุณาละสิริ
ผู้ช่วยปฏิคม

ผศ.สมศรี	ณ	ระนอง
กรรมการ

นายเดชชัย	นิลสวัสดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายไพโรจน์	นวลคล้าย
กรรมการ

น.ส.พิมพร	รัตนโชติ
เลขานุการ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

รายงานกิจการประจ�าปี 25608

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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ระเบียบวาระที ่ 1

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 1.1 ขอขอบคณุมหาวทิยาลยัมหดิล ทีส่นบัสนุนสมาคมและอนุมตัใิห้บคุลากรของมหาวิทยาลยัทีเ่ป็น
  สมาชิกสมาคมมาร่วมประชุมในวันนี้
 1.2 ขอขอบคุณคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่อนุญาตให้ใช้ห้องบรรยายสุขุม ภัทราคม 
  ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี
 1.3 ขอขอบคุณสมาชิกที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจการของสมาคม และมาประชุมในวันนี้
 1.4 ขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด ที่ให้สมาคมใช้ สถานที่ วัสดุอุปกรณ ์
  เครื่องเขียนแบบพิมพ์ และบุคลากรช่วยปฏิบัติงานให้กับสมาคม 
 1.5 ขอเชิญสมาชิกร่วมยืนไว้อาลัยแก่สมาชิกท่ีถึงแก่กรรมปี 2560 จ�านวน 61 ราย ประกอบด้วย
  สมาชิกประเภท ก (หลัก) จ�านวน 52 ราย สมาชิกประเภท ค (คู่สมรส) จ�านวน 3 ราย สมาชิก
  ประเภท ง (บุตร) จ�านวน 2 ราย และสมาชิกประเภท จ (บิดา-มารดา) จ�านวน 4 ราย ตาม
  รายชื่อสมาชิกที่น�าเสนอ

ที่ประชุมรับทราบ ......................................................................................................................................................
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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ระเบียบวาระที ่ 2

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2560

ที่ประชุมมีมติ ............................................................................................................................................................

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล	จ�ากัด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2560
วันศุกร์ที่	31	มีนาคม	2560

ณ	ห้องบรรยายสุขุม	ภัทราคม	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มีจ�านวนสมาชิกทั้งสิ้น 24,261 คน เข้าร่วมประชุม 284 คน (ตามลายมือชื่อ)

เริ่มประชุมเวลา	13.30	น.

	 นายกสมาคม	 กล่าวแจ้งสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล 

จ�ากัด (สส.มม.) ว่ามีสมาชิกมาร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

2560 และขอให้สมาชิกทุกท่านในที่ประชุมนี้ได้เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ระเบียบวาระที่	1  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                       นายกสมาคม กล่าวขอบคุณองค์กร และคณะบุคคลต่างๆ ดังนี้

                       1. ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดล ที่สนับสนุนสมาคมและอนุมัติให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่

เป็นสมาชิกสมาคมมาร่วมประชุมในวันนี้

                       2. ขอขอบคุณคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ท่ีอนุญาตให้ใช้สถานที่ห้องบรรยาย สุขุม

ภัทราคม เป็นที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

                       3. ขอขอบคุณสมาชิกที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจการของสมาคม และมาประชุมในวันนี้

                       4. ขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด ที่ให้สมาคมใช้ วัสดุอุปกรณ์

เครื่องเขียนแบบพิมพ์ และบุคลากรช่วยปฏิบัติงานให้กับสมาคม

                       5. คณะกรรมการ สส.มม.และเจ้าหน้าที่ สอ.มม.ในฐานะผู้แทนของสมาชิกได้ไปถวายสังฆทาน

พระสงฆ์ จ�านวน 10 รูป ในเช้าวันนี้เวลา 09.30 น. ที่วัดอมรินทรารามวรวิหาร เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิกที่

เสียชีวิตไปแล้ว

                        6. ขอเชิญสมาชิกร่วมยืนไว้อาลัยแก่สมาชิกทีถ่งึแก่กรรมปี 2559 จ�านวน 57 ราย ประกอบด้วย

สมาชิกประเภท ก จ�านวน 53 ราย และสมาชิกประเภท ค จ�านวน 4 ราย ตามรายชื่อ ดังนี้
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ระเบียบวาระที ่ 2

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2560

ที่ประชุมมีมติ ............................................................................................................................................................

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล	จ�ากัด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2560
วันศุกร์ที่	31	มีนาคม	2560

ณ	ห้องบรรยายสุขุม	ภัทราคม	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มีจ�านวนสมาชิกทั้งสิ้น 24,261 คน เข้าร่วมประชุม 284 คน (ตามลายมือชื่อ)

เริ่มประชุมเวลา	13.30	น.

	 นายกสมาคม	 กล่าวแจ้งสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล 

จ�ากัด (สส.มม.) ว่ามีสมาชิกมาร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

2560 และขอให้สมาชิกทุกท่านในที่ประชุมนี้ได้เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ระเบียบวาระที่	1  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                       นายกสมาคม กล่าวขอบคุณองค์กร และคณะบุคคลต่างๆ ดังนี้

                       1. ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดล ที่สนับสนุนสมาคมและอนุมัติให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่

เป็นสมาชิกสมาคมมาร่วมประชุมในวันนี้

                       2. ขอขอบคุณคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่อนุญาตให้ใช้สถานที่ห้องบรรยาย สุขุม

ภัทราคม เป็นที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

                       3. ขอขอบคุณสมาชิกที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจการของสมาคม และมาประชุมในวันนี้

                       4. ขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด ที่ให้สมาคมใช้ วัสดุอุปกรณ์

เครื่องเขียนแบบพิมพ์ และบุคลากรช่วยปฏิบัติงานให้กับสมาคม

                       5. คณะกรรมการ สส.มม.และเจ้าหน้าที่ สอ.มม.ในฐานะผู้แทนของสมาชิกได้ไปถวายสังฆทาน

พระสงฆ์ จ�านวน 10 รูป ในเช้าวันนี้เวลา 09.30 น. ที่วัดอมรินทรารามวรวิหาร เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิกที่

เสียชีวิตไปแล้ว

                        6. ขอเชญิสมาชกิร่วมยนืไว้อาลัยแก่สมาชกิทีถ่งึแก่กรรมปี 2559 จ�านวน 57 ราย ประกอบด้วย

สมาชิกประเภท ก จ�านวน 53 ราย และสมาชิกประเภท ค จ�านวน 4 ราย ตามรายชื่อ ดังนี้
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 ขออ�านาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บันดาลบุญกุศลของข้าพเจ้าให้แก่สมาชิก และญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว

โปรดยินดีรับบุญกุศลและมีความสุขเถิด

 ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี	2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559

                               นายกสมาคม เสนอให้ทีป่ระชมุร่วมกนัพจิารณารบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี

2559 วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 (รายละเอียดหน้า 10 – 21)

                ที่ประชุม พิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระท่ี	3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

                          - ไม่มี -

ระเบียบวาระท่ี	4    พิจารณารายงานประจ�าปี แสดงผลการด�าเนินงานสมาคม

                นายกสมาคม แจ้งว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

มหิดล จ�ากัด ได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  

พ.ศ. 2517 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 01/4048 สมาคมได้เริ่มด�าเนินงานโดยเปิดรับสมัครสมาชิก

ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2546 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ 14 แห่งการด�าเนินงาน

                ในรอบปีท่ีผ่านมาได้มีสมาชิกสหกรณ์ฯ ให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ฯ จ�านวนทั้งสิ้น 1,789 คน ท�าให้สิ้นปี 2559 มีสมาชิกจ�านวนทั้งสิ้น 24,261 คน และมีสมาชิกเสียชีวิต

จ�านวน 57 คน ซ่ึงทางสมาคมฯ ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิตไปในปี 2559 จ�านวน 54 คน

เป็นเงิน 18,669,549.00 บาท รวมท้ังสมาคมได้จ่ายเงินสงเคราะห์ส�าหรับสมาชิกที่เสียชีวิตปี 2556 จ�านวน 5 คน

เป็นเงิน 112,301.00 บาท, ปี 2557 จ�านวน 2 คน เป็นเงิน 431,803.00 บาท และในปี 2558 จ�านวน 12 คน

เป็นเงิน 3,561,972.00 บาท เมื่อรวมแล้วสมาคมฯ ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ศพในปี 2559 เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 73 คน

เป็นเงิน 22,757,625.00 บาท ซ่ึงในจ�านวนน้ีมีสมาชิก 4 คน สมาคมฯ ได้ทดรองจ่ายค่าจัดการศพเป็นเงิน 

400,000.00 บาท ซ่ึงจะรวบรวมเงินสงเคราะห์จ่ายให้ในเดือนมกราคม 2560 ต่อไป

                    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีสมาชิกจ�านวนทั้งสิ้น 24,261 คน แบ่งเป็นสมาชิกประเภท ก 

(หลัก) 22,268 คน ประเภท ค (คู่สมรส) 1,531 คน ประเภท ง (บุตร) 224 คน และประเภท จ (บิดา - มารดา)

238 คน และยงัมสีมาชกิให้ความสนใจสมคัรกนัเข้ามาอย่างต่อเนือ่ง เงนิสงเคราะห์ทีส่มาคมฯ จ่ายให้กบัครอบครวั

สมาชิกกรณีเสียชีวิต ปัจจุบันรายละประมาณ 465,000.00 บาท ซ่ึงยอดเงินสงเคราะห์ที่ได้รับจะเพ่ิมข้ึนตาม

จ�านวนสมาชิกที่สมัครกันเพิ่มมากขึ้น

                         ที่ประชุม เห็นชอบ
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 ขออ�านาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บันดาลบุญกุศลของข้าพเจ้าให้แก่สมาชิก และญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว

โปรดยินดีรับบุญกุศลและมีความสุขเถิด

 ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี	2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559

                               นายกสมาคม เสนอให้ทีป่ระชุมร่วมกนัพจิารณารบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี

2559 วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 (รายละเอียดหน้า 10 – 21)

                ที่ประชุม พิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระท่ี	3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว

                          - ไม่มี -

ระเบียบวาระท่ี	4    พิจารณารายงานประจ�าปี แสดงผลการด�าเนินงานสมาคม

                นายกสมาคม แจ้งว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

มหิดล จ�ากัด ได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  

พ.ศ. 2517 เม่ือวันที่ 6 มกราคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 01/4048 สมาคมได้เริ่มด�าเนินงานโดยเปิดรับสมัครสมาชิก

ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2546 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีท่ี 14 แห่งการด�าเนินงาน

                ในรอบปีท่ีผ่านมาได้มีสมาชิกสหกรณ์ฯ ให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ฯ จ�านวนท้ังสิ้น 1,789 คน ท�าให้สิ้นปี 2559 มีสมาชิกจ�านวนท้ังสิ้น 24,261 คน และมีสมาชิกเสียชีวิต

จ�านวน 57 คน ซึ่งทางสมาคมฯ ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกท่ีเสียชีวิตไปในปี 2559 จ�านวน 54 คน

เป็นเงิน 18,669,549.00 บาท รวมท้ังสมาคมได้จ่ายเงินสงเคราะห์ส�าหรับสมาชิกท่ีเสียชีวิตปี 2556 จ�านวน 5 คน

เป็นเงิน 112,301.00 บาท, ปี 2557 จ�านวน 2 คน เป็นเงิน 431,803.00 บาท และในปี 2558 จ�านวน 12 คน

เป็นเงิน 3,561,972.00 บาท เมื่อรวมแล้วสมาคมฯ ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ศพในปี 2559 เป็นจ�านวนท้ังสิ้น 73 คน

เป็นเงิน 22,757,625.00 บาท ซึ่งในจ�านวนนี้มีสมาชิก 4 คน สมาคมฯ ได้ทดรองจ่ายค่าจัดการศพเป็นเงิน 

400,000.00 บาท ซึ่งจะรวบรวมเงินสงเคราะห์จ่ายให้ในเดือนมกราคม 2560 ต่อไป

                    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีสมาชิกจ�านวนท้ังสิ้น 24,261 คน แบ่งเป็นสมาชิกประเภท ก 

(หลัก) 22,268 คน ประเภท ค (คู่สมรส) 1,531 คน ประเภท ง (บุตร) 224 คน และประเภท จ (บิดา - มารดา)

238 คน และยงัมสีมาชกิให้ความสนใจสมคัรกนัเข้ามาอย่างต่อเนือ่ง เงนิสงเคราะห์ทีส่มาคมฯ จ่ายให้กบัครอบครวั

สมาชิกกรณีเสียชีวิต ปัจจุบันรายละประมาณ 465,000.00 บาท ซึ่งยอดเงินสงเคราะห์ที่ได้รับจะเพิ่มขึ้นตาม

จ�านวนสมาชิกที่สมัครกันเพิ่มมากขึ้น

                         ที่ประชุม เห็นชอบ
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ระเบียบวาระที่	5    รายงานจ�านวนสมาชิกประจ�าปี 2559

         นายกสมาคม รายงานจ�านวนสมาชิกประจ�าปี 2559 ดังนี้

หน่วย  :  คน

                          ยอดสมาชิกยกมาจากเดือนธันวาคม 2558

                          บวก   ยอดสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 2559

                                  ประเภท   ก (หลัก)

                                            ค (คู่สมรส)

                                            ง (บุตร)

                                            จ (บิดา - มารดา)

                         รวม

                         หัก     เสียชีวิต

                                  ลาออก

                                  ให้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก

                         ยอดสมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

                                  ประเภท   ก (หลัก)

                                            ค (คูส่มรส)

                                            ง (บุตร)

                                            จ (บิดา - มารดา)

                         ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่	6					รายงานฐานะทางการเงิน เพื่อพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่ายและบัญชีงบดุล

            นายกสมาคม รายงานฐานะทางการเงิน เพื่อพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่าย และบัญชี

งบดุล ประจ�าปี 2559 ตามที่ปรากฎในหนังสือรายงานกิจการประจ�าปี 2559 หน้า 27 - 31

หน่วย  :  บาท

                         รายรับ

                                  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

                                  ค่าบ�ารุงรายปี

                                  ค่าหักเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่าย

                                  ดอกเบี้ยรับเงินฝาก

                                  ค่าธรรมเนียมสมุด

                                  รายได้อื่น ๆ

                                         รวมรายได้

1,354

162

35

238

57

31

131

22,268

1,531

224

238

89,650.00

558,912.00

902,855.00

479,812.10

2,600.00

68,119.00

2,101,948.10 

22,691

1,789

24,480

219

24,261

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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                         ค่าใช้จ่าย

                       ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ

                       ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป

                       ค่ารับรอง

                       ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี

                       ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่

                       ค่าไปรษณีย์

                       ค่าพาหนะ

                       ค่าจดทะเบียนและค่าลงทะเบียน

                       ค่าพวงหรีด

                       ค่าพิธีกรรมทางศาสนา

                       ค่าพวงมาลา

                                          รวมค่าใช้จ่าย

                       รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายงวดน้ี

                       รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายยกมา

                       รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

                         งบดุล

                         ทรัพย์สิน

                       เงินสด

                       เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ – ศิริราช (ออมทรัพย์)

                       เงินฝากธนาคารธนชาต – ย่อยศิริราช (ประจ�า)

                       เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ – ศิริราช (ประจ�า)

                       เงินฝากธนาคารทหารไทย – ศิริราช (ประจ�า)

                       เงนิฝากสหกรณ์ออมทรพัย์ ม.มหิดล จ�ากดั (ประจ�า) 36 เดือน

                       เงนิฝากสหกรณ์ออมทรพัย์ ม.มหิดล จ�ากดั (ประจ�า) 40 เดือน

                       เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.มหิดล จ�ากัด (ออมทรัพย์)

                       เงินฝากธนาคารธนชาต – ย่อยศิริราช (ออมทรัพย์)

                       เงินทดรองจ่ายค่าจัดการศพ

                       ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ

                       เงินรอเรียกคืน

                       เครื่องเขียนแบบพิมพ์คงเหลือ

                                          รวมสินทรัพย์

90,600.00 

188,187.25 

5,557.00 

40,000.00 

27,310.00 

16,335.00 

2,600.00 

1,300.00 

9,100.00 

174,000.00 

800.00 

555,789.25 

1,546,158.85 

8,223,615.24 

9,769,774.09 

2,468.50 

173,471.02 

1,800,000.00 

52,615.13 

242,647.45 

5,000,000.00 

5,900,000.00 

5,826,553.48 

82,587.94 

400,000.00 

15,159.60 

1,140.00

211,311.00 

19,707,954.12 

หน่วย  :  บาท
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ระเบียบวาระที่	5    รายงานจ�านวนสมาชิกประจ�าปี 2559

         นายกสมาคม รายงานจ�านวนสมาชิกประจ�าปี 2559 ดังนี้

หน่วย  :  คน

                          ยอดสมาชิกยกมาจากเดือนธันวาคม 2558

                          บวก   ยอดสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 2559

                                  ประเภท   ก (หลัก)

                                            ค (คู่สมรส)

                                            ง (บุตร)

                                            จ (บิดา - มารดา)

                         รวม

                         หัก     เสียชีวิต

                                  ลาออก

                                  ให้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก

                         ยอดสมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

                                  ประเภท   ก (หลัก)

                                            ค (คู่สมรส)

                                            ง (บุตร)

                                            จ (บิดา - มารดา)

                         ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่	6					รายงานฐานะทางการเงิน เพื่อพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่ายและบัญชีงบดุล

            นายกสมาคม รายงานฐานะทางการเงิน เพื่อพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่าย และบัญชี

งบดุล ประจ�าปี 2559 ตามที่ปรากฎในหนังสือรายงานกิจการประจ�าปี 2559 หน้า 27 - 31

หน่วย  :  บาท

                         รายรับ

                                  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

                                  ค่าบ�ารุงรายปี

                                  ค่าหักเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่าย

                                  ดอกเบี้ยรับเงินฝาก

                                  ค่าธรรมเนียมสมุด

                                  รายได้อื่น ๆ

                                         รวมรายได้

1,354

162

35

238

57

31

131

22,268

1,531

224

238

89,650.00

558,912.00

902,855.00

479,812.10

2,600.00

68,119.00

2,101,948.10 

22,691

1,789

24,480

219

24,261

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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                         ค่าใช้จ่าย

                       ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ

                       ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป

                       ค่ารับรอง

                       ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่

                       ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่

                       ค่าไปรษณีย์

                       ค่าพาหนะ

                       ค่าจดทะเบียนและค่าลงทะเบียน

                       ค่าพวงหรีด

                       ค่าพิธีกรรมทางศาสนา

                       ค่าพวงมาลา

                                          รวมค่าใช้จ่าย

                       รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายงวดน้ี

                       รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายยกมา

                       รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

                         งบดุล

                         ทรัพย์สิน

                       เงินสด

                       เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ – ศิริราช (ออมทรัพย์)

                       เงินฝากธนาคารธนชาต – ย่อยศิริราช (ประจ�า)

                       เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ – ศิริราช (ประจ�า)

                       เงินฝากธนาคารทหารไทย – ศิริราช (ประจ�า)

                       เงนิฝากสหกรณ์ออมทรพัย์ ม.มหิดล จ�ากดั (ประจ�า) 36 เดือน

                       เงนิฝากสหกรณ์ออมทรพัย์ ม.มหิดล จ�ากดั (ประจ�า) 40 เดือน

                       เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.มหิดล จ�ากัด (ออมทรัพย์)

                       เงินฝากธนาคารธนชาต – ย่อยศิริราช (ออมทรัพย์)

                       เงินทดรองจ่ายค่าจัดการศพ

                       ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ

                       เงินรอเรียกคืน

                       เครื่องเขียนแบบพิมพ์คงเหลือ

                                          รวมสินทรัพย์

90,600.00 

188,187.25 

5,557.00 

40,000.00 

27,310.00 

16,335.00 

2,600.00 

1,300.00 

9,100.00 

174,000.00 

800.00 

555,789.25 

1,546,158.85 

8,223,615.24 

9,769,774.09 

2,468.50 

173,471.02 

1,800,000.00 

52,615.13 

242,647.45 

5,000,000.00 

5,900,000.00 

5,826,553.48 

82,587.94 

400,000.00 

15,159.60 

1,140.00

211,311.00 

19,707,954.12 

หน่วย  :  บาท
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                         หนี้สินและทุน

                       เงินรอจ่ายคืน

                       ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ค้างจ่าย

                       เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

                       เงินรอตรวจสอบ

                                          รวมหนี้สิน

                         ทุน

                       เงินบริจาค จาก สอ.มม.

                       รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

                                          รวมทุน

                                          รวมหนี้สินและทุน

                         ที่ประชุม อนุมัติ

ระเบียบวาระที่	7				เลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการแทนต�าแหน่งที่ว่างลง

           น.ส.พิมพร	 รัตนโชติ สส.มม.1888 แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์

พ.ศ.2545

               มาตรา 21 วรรคสาม “กรรมการสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ มวีาระอยูใ่นต�าแหน่งคราวละสองปี

นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน

                 วรรคสี่ “กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะด�ารงต�าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้

เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่โดยมติสองในสามของผู้มาประชุมจะก�าหนดเป็นอย่างอื่น”

                ข้อบังคับ สส.มม.ข้อ 26 “ให้สมาคมมีคณะกรรมการด�าเนินการประกอบด้วยกรรมการ

จ�านวนไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน และไม่เกินสิบห้าคน ฯลฯ”

                               ข้อบังคับ สส.มม.ข้อ 28 วรรคสอง “กรรมการสมาคมจะด�ารงต�าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกัน

ไม่ได้ เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่โดยมติสองในสามของผู้มาประชุมจะก�าหนดเป็นอย่างอื่น”

                          ตามระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ  พ.ศ.2546

                         ข้อ 5  “ให้นายกสมาคมเป็นประธานกรรมการเลือกตั้ง”

                ข้อ 6 “ให้ท่ีประชุมเลือกสมาชิกที่มาประชุมเป็นกรรมการนับคะแนน จ�านวนไม่น้อยกว่า

3 คน”

                         ข้อ 7     “ให้สมาชกิท่ีอยูใ่นทีป่ระชมุใหญ่ เสนอช่ือตนเองหรอืบคุคลอ่ืน ทีส่มควรจะได้รบัเลอืกตัง้

เป็นนายกสมาคม และกรรมการ จากเขตต่างๆ ตามวิธีการดังนี้

                                  (1)    มิให้เสนอชื่อสมาชิกที่ไม่อยู่ในที่ประชุมใหญ่

7,094,868.00 

40,000.00 

1,816,560.03 

486,752.00 

9,438,180.03 

500,000.00 

9,769,774.09 

10,269,774.09 

19,707,954.12

หน่วย  :  บาท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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                                  (2)     ให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่ยกมือรับรองสมาชิกที่ได้รับการเสนอชื่อในแต่ละคน

ไม่น้อยกว่า 5 คน

                          ในกรณทีีส่มาชกิซึง่ได้รับการเสนอชือ่ ไม่ได้กระจายไปสูว่ทิยาเขตต่างๆ ของสหกรณ์ เมือ่ครบ

ตามจ�านวนที่ก�าหนด ให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่เสนอชื่อสมาชิกที่อยู่ในวิทยาเขตที่ขาดไปเพิ่มเติม โดยมีการยกมือ

รับรองเช่นเดียวกับวรรคแรก”

                         ข้อ 8    “ในกรณทีีส่มาชกิเสนอชือ่ผูส้มควรได้รับเลอืกตัง้เกนิกว่าจ�านวนทีก่�าหนดในการเลอืกตัง้

แต่ละคราว ให้ที่ประชุมใหญ่ออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย ด้วยวิธียกมือ”

                      จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกสมาชิกในห้องประชุมนี้ ที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นนายก

สมาคมและกรรมการด�าเนนิการ สส.มม.ตามระเบยีบสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ ว่าด้วย การเลอืกตัง้คณะกรรมการ

ด�าเนินการ พ.ศ.2546 ในวาระนี้

																							นายสมชาย	ภู่ด้วง สส.มม.22607 ถามว่า ในการเลือกตั้งการขอมติที่ประชุม เห็นว่าควรเปิด

โอกาสให้ผู้ที่เป็นสมาชิกท่านอื่นสามารถที่จะแสดงตน หรือสนใจที่จะสมัครเป็นกรรมการได้ด้วย ไม่ควรที่จะให้

กรรมการชุดเดิมท�าหน้าที่ปฏิบัติต่อไปตลอด

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 น.ส.พิมพร	 รัตนโชติ สส.มม.1888 แจ้งว่า เพียงแต่ขอมติที่ประชุมใหญ่ สมมุติว่าถ้าไม่มี

สมาชกิคนใดสนใจทีจ่ะสมคัร จะอนมุตัใิห้กรรมการชดุเดมิด�าเนนิการต่อไปได้ แต่ถ้ามสีมาชกิท่านใดสนใจทีจ่ะสมคัร

จะอยู่ในหัวข้อถัดไป ซึ่งเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาเป็นกรรมการได้ โดยขอให้ที่ประชุมยกมือเห็นชอบ

																																	นายสมชาย	ภูด้่วง สส.มม.22607 ถามว่า ให้ทีป่ระชมุยกมอืรับรองเห็นชอบ หมายความอย่างไร

																			น.ส.พิมพร	รัตนโชติ สส.มม.1888 แจ้งว่า หมายความว่า ถ้าไม่มีผู้ลงสมัคร คือ สามารถให้

กรรมการชุดเดิมด�าเนินการต่อไปได้ แต่ถ้ามีผู้สมัครขึ้นมาก็จะมีการเลือกตั้งซึ่งจะอยู่ในหัวข้อถัดไป

																									รศ.ดร.สรุยิพงศ์	วฒันาศกัด์ิ สส.มม.19735 แจ้งว่า สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุ คอื ต้องเปิดโอกาสให้สมาชกิ

ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งกรรมการชุดเดิมด้วย แต่ถ้ามีผู้สมัครเกินก็ต้องมีการลงคะแนนเสียง 

																				ผศ.กังวาฬ	ทรัพยอาจิณ สส.มม.364 แจ้งว่า ถ้าไม่มีการขอมติส่วนนี้ก่อน การเลือกตั้ง การ

สมัครสมาชิกใหม่ กรรมการจะสมัครไม่ได้เลย เพราะกรรมการชุดเดิมครบ 2 วาระแล้ว แต่ไม่สามารถสมัครเข้าไป

ได้เลย เพราะข้อบังคับก�าหนดไว้ การลงมติส่วนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการชุดเดิมสามารถที่จะสมัครใหม่ได้

อีกประการหนึ่งคือ กรรมการชุดเดิมครบวาระทั้งหมด ถ้าไม่ผ่านส่วนนี้จะเป็นกรรมการชุดใหม่ทั้งหมดจะไม่มี

กรรมการชุดเดิมอยู่เลย การด�าเนินการอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน ซึ่งเห็นด้วยที่จะขอมติส่วนนี้ก่อน ส่วนการเลือกตั้ง

กรรมการใหม่นั้นยังเปิดโอกาสอยู่

																				นายชูวิทย์	ปุญญศิลาจารย์ สส.มม.11 แจ้งว่า ประเด็นนี้ควรจะขอมติที่ประชุมว่า “มติสอง

ในสามของที่ประชุมใหญ่ เห็นชอบให้กรรมการชุดเดิมสมัครเป็นกรรมการได้” ถ้าเห็นชอบให้สมัครเลือกตั้งได้ ก็จะ

เข้าสู่วาระการเลือกตั้ง ซึ่งก็แล้วแต่สมาชิกที่สนใจสมัครรับเลือกตั้ง โดยการยกมือโหวต ซึ่งถ้าสมาชิกเห็นควรที่จะ

เปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในห้องประชุมนี้สามารถสมัครเป็นกรรมการได้ ก็ต้องขอมติที่ประชุมว่า “สองในสามของผู้มา

ประชุมจะก�าหนดเป็นอย่างอื่น” นั้น (1) ให้กรรมการชุดปัจจุบันท่ีจะครบวาระเป็นกรรมการต่อไป หรือ (2) ให้
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                         หนี้สินและทุน

                       เงินรอจ่ายคืน

                       ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ค้างจ่าย

                       เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

                       เงินรอตรวจสอบ

                                          รวมหน้ีสิน

                         ทุน

                       เงินบริจาค จาก สอ.มม.

                       รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

                                          รวมทุน

                                          รวมหน้ีสินและทุน

                         ที่ประชุม อนุมัติ

ระเบียบวาระที่	7				เลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการแทนต�าแหน่งที่ว่างลง

           น.ส.พิมพร	 รัตนโชติ สส.มม.1888 แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์

พ.ศ.2545

               มาตรา 21 วรรคสาม “กรรมการสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ มวีาระอยูใ่นต�าแหน่งคราวละสองปี

นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน

                 วรรคสี่ “กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะด�ารงต�าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้

เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่โดยมติสองในสามของผู้มาประชุมจะก�าหนดเป็นอย่างอื่น”

                ข้อบังคับ สส.มม.ข้อ 26 “ให้สมาคมมีคณะกรรมการด�าเนินการประกอบด้วยกรรมการ

จ�านวนไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน และไม่เกินสิบห้าคน ฯลฯ”

                               ข้อบังคับ สส.มม.ข้อ 28 วรรคสอง “กรรมการสมาคมจะด�ารงต�าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกัน

ไม่ได้ เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่โดยมติสองในสามของผู้มาประชุมจะก�าหนดเป็นอย่างอื่น”

                          ตามระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ  พ.ศ.2546

                         ข้อ 5  “ให้นายกสมาคมเป็นประธานกรรมการเลือกตั้ง”

                ข้อ 6 “ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกที่มาประชุมเป็นกรรมการนับคะแนน จ�านวนไม่น้อยกว่า

3 คน”

                         ข้อ 7     “ให้สมาชกิท่ีอยูใ่นทีป่ระชมุใหญ่ เสนอช่ือตนเองหรอืบคุคลอ่ืน ทีส่มควรจะได้รบัเลอืกต้ัง

เป็นนายกสมาคม และกรรมการ จากเขตต่างๆ ตามวิธีการดังนี้

                                  (1)    มิให้เสนอชื่อสมาชิกที่ไม่อยู่ในที่ประชุมใหญ่

7,094,868.00 

40,000.00 

1,816,560.03 

486,752.00 

9,438,180.03 

500,000.00 

9,769,774.09 

10,269,774.09 

19,707,954.12

หน่วย  :  บาท
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                                  (2)     ให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่ยกมือรับรองสมาชิกที่ได้รับการเสนอชื่อในแต่ละคน

ไม่น้อยกว่า 5 คน

                          ในกรณีท่ีสมาชกิซึง่ได้รบัการเสนอชือ่ ไม่ได้กระจายไปสูว่ทิยาเขตต่างๆ ของสหกรณ์ เมือ่ครบ

ตามจ�านวนที่ก�าหนด ให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่เสนอชื่อสมาชิกที่อยู่ในวิทยาเขตที่ขาดไปเพิ่มเติม โดยมีการยกมือ

รับรองเช่นเดียวกับวรรคแรก”

                         ข้อ 8    “ในกรณทีีส่มาชกิเสนอชือ่ผูส้มควรได้รับเลอืกตัง้เกนิกว่าจ�านวนทีก่�าหนดในการเลอืกตัง้

แต่ละคราว ให้ที่ประชุมใหญ่ออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย ด้วยวิธียกมือ”

                      จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกสมาชิกในห้องประชุมนี้ ที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นนายก

สมาคมและกรรมการด�าเนนิการ สส.มม.ตามระเบยีบสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ ว่าด้วย การเลอืกตัง้คณะกรรมการ

ด�าเนินการ พ.ศ.2546 ในวาระนี้

																							นายสมชาย	ภู่ด้วง สส.มม.22607 ถามว่า ในการเลือกตั้งการขอมติที่ประชุม เห็นว่าควรเปิด

โอกาสให้ผู้ท่ีเป็นสมาชิกท่านอื่นสามารถที่จะแสดงตน หรือสนใจที่จะสมัครเป็นกรรมการได้ด้วย ไม่ควรที่จะให้

กรรมการชุดเดิมท�าหน้าที่ปฏิบัติต่อไปตลอด

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 น.ส.พิมพร	 รัตนโชติ สส.มม.1888 แจ้งว่า เพียงแต่ขอมติที่ประชุมใหญ่ สมมุติว่าถ้าไม่มี

สมาชกิคนใดสนใจท่ีจะสมัคร จะอนมัุติให้กรรมการชดุเดมิด�าเนนิการต่อไปได้ แต่ถ้ามสีมาชกิท่านใดสนใจทีจ่ะสมคัร

จะอยู่ในหัวข้อถัดไป ซึ่งเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาเป็นกรรมการได้ โดยขอให้ที่ประชุมยกมือเห็นชอบ

																																	นายสมชาย	ภู่ด้วง สส.มม.22607 ถามว่า ให้ทีป่ระชมุยกมอืรับรองเห็นชอบ หมายความอย่างไร

																			น.ส.พิมพร	รัตนโชติ สส.มม.1888 แจ้งว่า หมายความว่า ถ้าไม่มีผู้ลงสมัคร คือ สามารถให้

กรรมการชุดเดิมด�าเนินการต่อไปได้ แต่ถ้ามีผู้สมัครขึ้นมาก็จะมีการเลือกตั้งซึ่งจะอยู่ในหัวข้อถัดไป

																									รศ.ดร.สรุยิพงศ์	วฒันาศกัด์ิ สส.มม.19735 แจ้งว่า สิง่ทีส่�าคัญทีส่ดุ คือ ต้องเปิดโอกาสให้สมาชกิ

ที่สนใจสมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการ รวมทั้งกรรมการชุดเดิมด้วย แต่ถ้ามีผู้สมัครเกินก็ต้องมีการลงคะแนนเสียง 

																				ผศ.กังวาฬ	ทรัพยอาจิณ สส.มม.364 แจ้งว่า ถ้าไม่มีการขอมติส่วนนี้ก่อน การเลือกตั้ง การ

สมัครสมาชิกใหม่ กรรมการจะสมัครไม่ได้เลย เพราะกรรมการชุดเดิมครบ 2 วาระแล้ว แต่ไม่สามารถสมัครเข้าไป

ได้เลย เพราะข้อบังคับก�าหนดไว้ การลงมติส่วนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการชุดเดิมสามารถที่จะสมัครใหม่ได้

อีกประการหนึ่งคือ กรรมการชุดเดิมครบวาระทั้งหมด ถ้าไม่ผ่านส่วนนี้จะเป็นกรรมการชุดใหม่ทั้งหมดจะไม่มี

กรรมการชุดเดิมอยู่เลย การด�าเนินการอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน ซึ่งเห็นด้วยที่จะขอมติส่วนนี้ก่อน ส่วนการเลือกตั้ง

กรรมการใหม่นั้นยังเปิดโอกาสอยู่

																				นายชูวิทย์	ปุญญศิลาจารย์ สส.มม.11 แจ้งว่า ประเด็นนี้ควรจะขอมติที่ประชุมว่า “มติสอง

ในสามของที่ประชุมใหญ่ เห็นชอบให้กรรมการชุดเดิมสมัครเป็นกรรมการได้” ถ้าเห็นชอบให้สมัครเลือกตั้งได้ ก็จะ

เข้าสู่วาระการเลือกตั้ง ซึ่งก็แล้วแต่สมาชิกท่ีสนใจสมัครรับเลือกต้ัง โดยการยกมือโหวต ซึ่งถ้าสมาชิกเห็นควรที่จะ

เปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในห้องประชุมนี้สามารถสมัครเป็นกรรมการได้ ก็ต้องขอมติที่ประชุมว่า “สองในสามของผู้มา

ประชุมจะก�าหนดเป็นอย่างอื่น” นั้น (1) ให้กรรมการชุดปัจจุบันที่จะครบวาระเป็นกรรมการต่อไป หรือ (2) ให้
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กรรมการชุดปัจจุบันลงสมัครกรรมการ ในวาระเลือกต้ังกรรมการ แล้วขณะนั้นจะมีสมาชิกสมัครหรือไม่ ถ้ามีผู้

ลงสมัครก็จะต้องมีการนับคะแนน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	น.ส.พิมพร	รัตนโชติ สส.มม.1888 เสนอว่า ขอมติที่ประชุมก่อนว่า ให้กรรมการชุดปัจจุบัน

สามารถสมัครเข้ามาเป็นกรรมการได้ โดยการยกมือ

                         ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 น.ส.พิมพร เสนอให้สมาชิกท่ีอยู่ในห้องประชุมใหญ่ โดยเปิดรับ 2 ต�าแหน่ง คือ (1) นายก

สมาคม และ (2) กรรมการ โดยขอเริ่มผู้ที่จะสมัครนายกสมาคม ขอให้สมาชิกที่ต้องการสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก

สมาคมเสนอชื่อตนเองหรือเสนอชื่อผู้อื่นเพื่อด�าเนินการเลือกต้ัง โดยให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย

ด้วยวิธีการยกมือ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 นายไพโรจน์	 นวลคล้าย สส.มม.4 แจ้งว่า ขอเสนอชื่อตนเองสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก

สมาคม นายไพโรจน์ นวลคล้าย สมาชิก สส.มม.เลขที่ 4

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 รศ.ดร.สุริยพงศ์	 วัฒนาศักดิ์ สส.มม.19735 แจ้งว่า ขอเสนอชื่อตนเองสมัครรับเลือกตั้งเป็น

นายกสมาคม รศ.ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ สมาชิก สส.มม.เลขที่ 19735

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	น.ส.พิมพร	รัตนโชติ สส.มม.1888 แจ้งว่า ได้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม จ�านวน 

2 คน ได้แก่ นายไพโรจน์ นวลคล้าย สมาชิก สส.มม.เลขที่ 4 และ รศ.ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ สมาชิก สส.มม.

เลขที่ 19735 ทั้ง 2 คน จะต้องให้สมาชิกในท่ีประชุมรับรองการสมัครไม่น้อยกว่า 5 คนก่อน จึงขอเชิญผู้สมัคร

ทั้ง 2 คนมายืนแสดงตนที่ด้านหน้า โดยให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์คนละ 1 นาที

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	นายไพโรจน	์นวลคล้าย สส.มม.4 แนะน�าตนเองว่า ชื่อ นายไพโรจน์ นวลคล้าย ที่ต้องการ

สมัครเป็นนายกสมาคมอีกสมัยหนึ่ง เพราะว่าตนได้อยู่ในวงการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มาประมาณ 14 ปี

ได้ไปท�ากิจกรรมมาหลายๆ อย่างในช่วง 14 ปี โดยเฉพาะได้มีการไปร่วมประชุมกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

เขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 118 แห่ง และได้ถูกรับเลือกให้เป็นคณะกรรมการชุดเริ่มการประสานงานเพื่อพัฒนา

สมาคมฌาปนกิจฯ ต้ังแต่เริ่มการบริหารองค์กร การก�าหนดคุณสมบัติของสมาชิก และอื่นๆ รวมทั้งได้ไปออกทีวี

ช่อง 24 จ�านวน 2 ครั้ง เพื่อเผยแพร่กิจการของสมาคมฌาปนกิจฯ และที่มุ่งมั่นกว่านั้นคือ การที่จะไปเปลี่ยนแปลง

กฎระเบียบข้อบังคับ และในศูนย์ประสานงานของกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะไปพบกับผู้อ�านวยการสถาบันคุ้มครอง

เยาวชนและผูท้ีจ่ะรบัผิดชอบเรือ่งนีใ้ห้สามารถผ่อนผันบทเฉพาะกาลให้ผูท้ีม่อีาย ุ60 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกนิ 75 ปี สามารถ

สมัครเป็นสมาชิกได้ เพราะว่ายังมีสมาชิก สอ.มม.ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก สส.มม.อีกมาก

																												รศ.ดร.สุริยพงศ	์วัฒนาศักดิ์ สส.มม.19735 แนะน�าตนเองว่า ชื่อ รศ.ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ 

อดีตเคยเป็นรองคณบดีฝ่ายบริหารท่ีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล สิ่งที่ทุกคนทราบและเห็นขณะนี้คือ

ตลาดนัดสิ่งแวดล้อมและทุกวันศุกร์ ตลาดศาลายา เป็นผลงานที่ตนได้ริเริ่มมาประมาณ 20 กว่าปีแล้ว และเคยเป็น

รองผู้อ�านวยการจัดต้ังโครงการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหิดล ข้อเสนอของตนจะตรงข้ามกับนายไพโรจน์ นวลคล้าย จริงแล้วตนมือใหม่ส�าหรับสมาคมฌาปนกิจฯ มีอายุ

งานประมาณ 2 ปีที่เป็นกรรมการ แต่สิ่งที่ส�าคัญส�าหรับตน คือ ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมาคม

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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มีการท�างานในเชิงรุกบ้าง เท่าที่ผ่านมา 2 ปี เห็นว่าข้อจ�ากัดของระเบียบ ค่อนข้างจะดีพอสมควร แต่ก็ต้องเป็นไป

ตามภายใต้ของกฎ และข้อระเบียบ สมาคมฌาปนกิจฯ มองในเชิงรับจัดการเก็บเงินและมอบกับญาติผู้เสียชีวิต ถ้า

มองในเชิงรุกบ้างจะปฏิบัติได้หรือไม่ เช่น ในเรื่องของสุขภาพ การสัมมนา การฝึกอบรม ฯลฯ มองในเชิงป้องกัน

มากกว่าที่จะไปถึงจุดที่จะต้องจ่ายเงิน ต้องการเห็นจุดนี้มีการพัฒนามากขึ้น ฉะนั้นเมื่อมีเพื่อนๆ ให้เสนอชื่อสมัคร

เลือกตั้งเป็นนายกสมาคม ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ให้สมาชิกได้พิจารณาว่า ต้องการเห็นคนหนุ่ม และมองเห็น

การเปลี่ยนแปลง ท�างานในเชิงรุกมากขึ้น โปรดพิจารณาเลือกกระผมเป็นนายกสมาคมด้วย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	น.ส.พิมพร	รัตนโชติ สส.มม.1888 แจ้งว่า ก่อนที่จะเปิดประชุมสมาชิกต้องครบองค์ประชุม 

จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผยด้วยวิธีการยกมือเพื่อนับคะแนนต่อไป

																			ที่ประชุม ด�าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม 15 คน ประกอบด้วย นายกสมาคมจาก

ผู้สมัคร 2 คน และกรรมการสมาคม 14 คน ผลของคะแนนเป็นดังนี้ นายไพโรจน์ นวลคล้าย ได้ 22 คะแนน และ

รศ.ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ ได้ 29 คะแนน ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจึงได้รับเลือกต้ังเป็นนายกสมาคม และเลือกตั้ง

กรรมการ จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่นายทะเบียนท้องที่กรุงเทพมหานครจดทะเบียนแต่งตั้ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

                ขอขอบคุณสมาชิกที่ไว้วางใจเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการชุดดังกล่าวข้างต้น

รศ.ดร.สุริยพงศ์

ผศ.สมศรี

นายไพโรจน์

น.ส.ยุพดี

นางชุติมา

นายชยันต์

ผศ.วิฑูรย์

ผศ.กังวาฬ

นายชนาเทพ

นางสีฟ้า

นายอรัณย์

น.ส.พิมพร

นายสมชาย

นายเดชชัย

นายสุทิน

วัฒนาศักดิ์

ณ  ระนอง

นวลคล้าย

คุณประยูร

หล่อกิตติวณิชย์

ทัศนียะเวช

ดวงแก้ว

ทรัพยอาจิณ

พจน์เจริญอนันต์

ค�าพา 

กุณาละศิริ 

รัตนโชติ

ภู่ด้วง

นิลสวัสดิ์

กว้างใจทะเล

นายกสมาคม

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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กรรมการชุดปัจจุบันลงสมัครกรรมการ ในวาระเลือกต้ังกรรมการ แล้วขณะนั้นจะมีสมาชิกสมัครหรือไม่ ถ้ามีผู้

ลงสมัครก็จะต้องมีการนับคะแนน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	น.ส.พิมพร	รัตนโชติ สส.มม.1888 เสนอว่า ขอมติที่ประชุมก่อนว่า ให้กรรมการชุดปัจจุบัน

สามารถสมัครเข้ามาเป็นกรรมการได้ โดยการยกมือ

                         ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 น.ส.พิมพร เสนอให้สมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมใหญ่ โดยเปิดรับ 2 ต�าแหน่ง คือ (1) นายก

สมาคม และ (2) กรรมการ โดยขอเริ่มผู้ที่จะสมัครนายกสมาคม ขอให้สมาชิกที่ต้องการสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก

สมาคมเสนอชื่อตนเองหรือเสนอชื่อผู้อ่ืนเพื่อด�าเนินการเลือกตั้ง โดยให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย

ด้วยวิธีการยกมือ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 นายไพโรจน์	 นวลคล้าย สส.มม.4 แจ้งว่า ขอเสนอชื่อตนเองสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก

สมาคม นายไพโรจน์ นวลคล้าย สมาชิก สส.มม.เลขที่ 4

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 รศ.ดร.สุริยพงศ์	 วัฒนาศักดิ์ สส.มม.19735 แจ้งว่า ขอเสนอชื่อตนเองสมัครรับเลือกตั้งเป็น

นายกสมาคม รศ.ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ สมาชิก สส.มม.เลขที่ 19735

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	น.ส.พิมพร	รัตนโชติ สส.มม.1888 แจ้งว่า ได้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม จ�านวน 

2 คน ได้แก่ นายไพโรจน์ นวลคล้าย สมาชิก สส.มม.เลขที่ 4 และ รศ.ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ สมาชิก สส.มม.

เลขที่ 19735 ทั้ง 2 คน จะต้องให้สมาชิกในที่ประชุมรับรองการสมัครไม่น้อยกว่า 5 คนก่อน จึงขอเชิญผู้สมัคร

ทั้ง 2 คนมายืนแสดงตนที่ด้านหน้า โดยให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์คนละ 1 นาที

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	นายไพโรจน	์นวลคล้าย สส.มม.4 แนะน�าตนเองว่า ชื่อ นายไพโรจน์ นวลคล้าย ที่ต้องการ

สมัครเป็นนายกสมาคมอีกสมัยหนึ่ง เพราะว่าตนได้อยู่ในวงการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มาประมาณ 14 ปี

ได้ไปท�ากิจกรรมมาหลายๆ อย่างในช่วง 14 ปี โดยเฉพาะได้มีการไปร่วมประชุมกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

เขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 118 แห่ง และได้ถูกรับเลือกให้เป็นคณะกรรมการชุดเริ่มการประสานงานเพื่อพัฒนา

สมาคมฌาปนกิจฯ ต้ังแต่เร่ิมการบริหารองค์กร การก�าหนดคุณสมบัติของสมาชิก และอื่นๆ รวมทั้งได้ไปออกทีวี

ช่อง 24 จ�านวน 2 ครั้ง เพื่อเผยแพร่กิจการของสมาคมฌาปนกิจฯ และที่มุ่งมั่นกว่านั้นคือ การที่จะไปเปลี่ยนแปลง

กฎระเบียบข้อบังคับ และในศูนย์ประสานงานของกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะไปพบกับผู้อ�านวยการสถาบันคุ้มครอง

เยาวชนและผูท้ีจ่ะรบัผดิชอบเรือ่งนีใ้ห้สามารถผ่อนผนับทเฉพาะกาลให้ผู้ท่ีมอีาย ุ60 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกนิ 75 ปี สามารถ

สมัครเป็นสมาชิกได้ เพราะว่ายังมีสมาชิก สอ.มม.ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก สส.มม.อีกมาก

																												รศ.ดร.สุริยพงศ	์วัฒนาศักดิ์ สส.มม.19735 แนะน�าตนเองว่า ชื่อ รศ.ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ 

อดีตเคยเป็นรองคณบดีฝ่ายบริหารท่ีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล สิ่งที่ทุกคนทราบและเห็นขณะนี้คือ

ตลาดนัดสิ่งแวดล้อมและทุกวันศุกร์ ตลาดศาลายา เป็นผลงานที่ตนได้ริเริ่มมาประมาณ 20 กว่าปีแล้ว และเคยเป็น

รองผู้อ�านวยการจัดต้ังโครงการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหิดล ข้อเสนอของตนจะตรงข้ามกับนายไพโรจน์ นวลคล้าย จริงแล้วตนมือใหม่ส�าหรับสมาคมฌาปนกิจฯ มีอายุ

งานประมาณ 2 ปีที่เป็นกรรมการ แต่สิ่งที่ส�าคัญส�าหรับตน คือ ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมาคม
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มีการท�างานในเชิงรุกบ้าง เท่าที่ผ่านมา 2 ปี เห็นว่าข้อจ�ากัดของระเบียบ ค่อนข้างจะดีพอสมควร แต่ก็ต้องเป็นไป

ตามภายใต้ของกฎ และข้อระเบียบ สมาคมฌาปนกิจฯ มองในเชิงรับจัดการเก็บเงินและมอบกับญาติผู้เสียชีวิต ถ้า

มองในเชิงรุกบ้างจะปฏิบัติได้หรือไม่ เช่น ในเรื่องของสุขภาพ การสัมมนา การฝึกอบรม ฯลฯ มองในเชิงป้องกัน

มากกว่าที่จะไปถึงจุดที่จะต้องจ่ายเงิน ต้องการเห็นจุดนี้มีการพัฒนามากขึ้น ฉะนั้นเมื่อมีเพื่อนๆ ให้เสนอชื่อสมัคร

เลือกตั้งเป็นนายกสมาคม ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ให้สมาชิกได้พิจารณาว่า ต้องการเห็นคนหนุ่ม และมองเห็น

การเปลี่ยนแปลง ท�างานในเชิงรุกมากขึ้น โปรดพิจารณาเลือกกระผมเป็นนายกสมาคมด้วย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	น.ส.พิมพร	รัตนโชติ สส.มม.1888 แจ้งว่า ก่อนที่จะเปิดประชุมสมาชิกต้องครบองค์ประชุม 

จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผยด้วยวิธีการยกมือเพื่อนับคะแนนต่อไป

																			ที่ประชุม ด�าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม 15 คน ประกอบด้วย นายกสมาคมจาก

ผู้สมัคร 2 คน และกรรมการสมาคม 14 คน ผลของคะแนนเป็นดังนี้ นายไพโรจน์ นวลคล้าย ได้ 22 คะแนน และ

รศ.ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ ได้ 29 คะแนน ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจึงได้รับเลือกต้ังเป็นนายกสมาคม และเลือกตั้ง

กรรมการ จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่นายทะเบียนท้องที่กรุงเทพมหานครจดทะเบียนแต่งตั้ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

                ขอขอบคุณสมาชิกที่ไว้วางใจเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการชุดดังกล่าวข้างต้น

รศ.ดร.สุริยพงศ์

ผศ.สมศรี

นายไพโรจน์

น.ส.ยุพดี

นางชุติมา

นายชยันต์

ผศ.วิฑูรย์

ผศ.กังวาฬ

นายชนาเทพ

นางสีฟ้า

นายอรัณย์

น.ส.พิมพร

นายสมชาย

นายเดชชัย

นายสุทิน

วัฒนาศักดิ์

ณ  ระนอง

นวลคล้าย

คุณประยูร

หล่อกิตติวณิชย์

ทัศนียะเวช

ดวงแก้ว

ทรัพยอาจิณ

พจน์เจริญอนันต์

ค�าพา 

กุณาละศิริ 

รัตนโชติ

ภู่ด้วง

นิลสวัสดิ์

กว้างใจทะเล

นายกสมาคม

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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ระเบียบวาระที่	8    พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและระเบียบ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 นายกสมาคม ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ

ค่าเช่าที่พัก และค่าตอบแทน ส�าหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าท่ี (ครั้งท่ี 2) พ.ศ.2560 ตาม

รายละเอียดในรายงานกิจการประจ�าปี หน้า 33 - 34

																							ที่ประชุม พิจารณาแล้ว เห็นชอบเป็นเอกฉันท์กับระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัมหดิล จ�ากดั ว่าด้วย การจ่ายเงนิค่าเบีย้ประชมุ ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั

และค่าตอบแทน ส�าหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2560

ระเบียบวาระที่	9    พิจารณางบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ ประจ�าปี 2560

																							นายกสมาคม ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ ประจ�าปี

2560 ตามรายละเอียดในรายงานกิจการประจ�าปี 2560 หน้า 35 - 37 ดังนี้

                         1.      งบประมาณรายจา่ย

                                  1.1    หมวดค่าตอบแทน    268,000.00 บาท

                                  1.2    หมวดค่าวัสด ุ    400,000.00 บาท

                                  1.3    หมวดค่าใช้สอย    910,000.00 บาท

                                  1.4    หมวดงบส�ารอง    200,000.00 บาท

                                  รวมงบประมาณรายจ่าย           1,778,000.00 บาท

                         2.      ประมาณการรายได้

                                  2.1     ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสถาบันการเงิน 450,000.00 บาท

                                  2.2    ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   100,000.00 บาท

                                  2.3    ค่าบ�ารุง     550,000.00 บาท

                                  2.4    รายได้อ่ืนๆ            1,000,000.00 บาท

                                  รวมประมาณการรายได ้           2,100,000.00 บาท

                         ที่ประชุม	อนุมัติ

ระเบียบวาระที่	10  เรื่องอื่นๆ

 10.1	 	 	 	 	 	 	 	 นายสมชาย	 ภู่ด้วง สส.มม.22607 ถามว่า รายงานกิจการหน้า 31 เงินฝากสถาบันการเงิน

จ�านวน 19,077,875.02 บาท ซึ่งทาง สส.มม.ก็ไม่ได้ใช้จ่ายมากนักพอสมาชิกเสียชีวิตถึงจะจ่ายเงิน เนื่องจาก

สส.มม.เก็บเงินค่าบ�ารุงรายปี และค่าสมัคร ถามว่าถ้าเงินจ�านวนน้ีเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ แล้ว สส.มม.จะน�าเงินไป

บริหารจัดการอย่างไร
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																											นายชูวิทย	์ปุญญศิลาจารย์ สส.มม.11 แจ้งว่า (1) สส.มม.เก็บเงินค่าบ�ารุง 24 บาทต่อปี และ

ค่าสมัคร 50 บาท (2) เงินของสมาคมฯ จะน�าไปฝากท่ีใดบ้างนั้น ระเบียบนายทะเบียนสมาคมฯ ก�าหนดให้ฝาก

ธนาคารเท่านั้น แต่เม่ือปี 2553 พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ได้เปิดโอกาสให้ฝากสหกรณ์ได้

แต่ไปลงทุนอย่างอื่นไม่ได้ จะซ้ือพันธบัตรก็ไม่ได้ ฉะน้ันเงินของสมาคมจึงฝากได้เฉพาะธนาคารกับสหกรณ์ ซ่ึง

สมาคมฯ ก็มีข้อจ�ากัดว่า จะฝากได้ก็ต่อเมื่อมีสมาชิกถึงร้อยละ 60 ของสหกรณ์นั้น สมาคมฯ จึงฝากเงินกับสหกรณ์

ได้ (3) รายได้จะน�าไปบริหารจัดการอย่างไรนั้น จริงแล้วสมาคมฯ ยังขาดบุคลากร ยังต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ของ

สอ.มม.ปฏิบัติงานให้กับสมาคมฯ อยู่ และสมาคมฯ ยังต้องพัฒนาอีกหลายด้าน เช่น ระบบสารสนเทศ เป็นต้น

ฉะนั้นค่าใช้จ่ายจริงๆ มีมาก แต่ที่ไม่ได้จ่าย คือ ค่าบุคลากร ค่าครุภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบัน สอ.มม.ได้ให้ความอนุเคราะห์

ส่วนรายรับจริงๆ ของสมาคมมี 2 ช่องทาง คือ ค่าบ�ารุงรายปี 24 บาท และค่าจัดการจากสมาชิกเสียชีวิต หักค่า

ใช้จ่ายร้อยละ 4 และได้มีการแก้ไขเป็นร้อยละ 3 ส�าหรับผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ฉะนั้นท�าให้รายได้ลดลง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 นายสมชาย	 ภู่ด้วง สส.มม.22607 แจ้งว่า เห็นว่าเงินของ สส.มม.ค่อนข้างจะเพิ่มมากขึ้น 

แสดงว่าในอนาคตข้างหน้าอาจจะแยกการปฏบิตังิานระหว่าง สส.มม.กบั สอ.มม.ออกมาเป็นอสิระ โดยมีเจ้าหน้าที่

ของ สส.มม.ส่วนหนึ่ง

																								นายชูวิทย์	ปุญญศิลาจารย์ สส.มม.11 แจ้งว่า จ�านวนเงิน 19,077,875.02 บาท นั้นมิใช่เงิน

ของ สส.มม.ทั้งหมด แต่เป็นสินทรัพย์ ดูจากหนังสือรายงานกิจการ หน้า 29 เงินของ สส.มม.อยู่ในประเภททุน

โดย สอ.มม.บริจาคเงิน 500,000.00 บาท และเงินของ สส.มม.มีอยู่จริง 9,769,774.09 บาท ส่วนถามว่ารายได้

มาจากที่ใด ดูจากหนังสือรายงานกิจการหน้า 28 ซึ่งรายได้มีเพียง (1) ค่าบ�ารุงเป็นหลัก (2) ค่าหักเงินสงเคราะห์

ไว้เป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ 4 (3) ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก ส่วนค่าใช้จ่ายหลักๆ คือ (1) ค่าพิธีกรรมทางศาสนา (2) ค่า

เอกสาร เครื่องเขียนแบบพิมพ์ (3) ค่ารับรอง และ (4) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ซึ่งรายจ่ายหลักๆ คือ การช่วยเหลือ

สมาชิกเป็นหลัก และสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไปจะถูกหักร้อยละ 3

																								ที่ประชุม รับทราบ

 10.2												นายสุทิน	กว้างใจทะเล สส.มม.22767 ถามว่า เมื่อสมาชิกเสียชีวิต สส.มม.หักเงินสงเคราะห์

ไว้เป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ 4 สส.มม.เก็บมากไปหรือไม่

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 นายชูวิทย์	 ปุญญศิลาจารย์ สส.มม.11 แจ้งว่า ตามข้อบังคับ ข้อ 22 (1) สมาคมจะหักค่า

ใช้จ่ายของสมาคม ดังนี้ (1.1) สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 10 ปี ให้หักจ�านวนร้อยละ 4 ของเงินสงเคราะห์

ที่เรียกเก็บได้ และ (1.2) สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ให้หักจ�านวนร้อยละ 3 ของเงินสงเคราะห์

ที่เรียกเก็บได้ ส่วนที่เก็บร้อยละ 4 นั้นตามกฎกระทรวงก�าหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห์ พ.ศ.2547 ตามข้อ 1 (4)

“ร้อยละสี่ของเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บได้ส�าหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีสมาชิกเกินหนึ่งหมื่นคน” และข้อ

3 “ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หักเงินสงเคราะห์ไว้ไม่เพียงพอแก่การใช้จ่ายในการด�าเนินกิจการ หรือหัก

เงินสงเคราะห์ไว้มากเกินความจ�าเป็นแก่การใช้จ่ายในการด�าเนินกิจการ ให้คณะกรรมการของสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์เสนอที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์น้ัน เพื่อพิจารณาก�าหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห์

เพิ่มขึ้นหรือลดลงในวาระแรกที่มีการประชุมใหญ่นับแต่มีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น แต่จะเพิ่มขึ้นเกินอัตราที่ก�าหนดไว้
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ระเบียบวาระที่	8    พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและระเบียบ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 นายกสมาคม ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ

ค่าเช่าท่ีพัก และค่าตอบแทน ส�าหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ (คร้ังที่ 2) พ.ศ.2560 ตาม

รายละเอียดในรายงานกิจการประจ�าปี หน้า 33 - 34

																							ที่ประชุม พิจารณาแล้ว เห็นชอบเป็นเอกฉันท์กับระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัมหดิล จ�ากดั ว่าด้วย การจ่ายเงนิค่าเบ้ียประชุม ค่าเบ้ียเลีย้ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั

และค่าตอบแทน ส�าหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2560

ระเบียบวาระที่	9    พิจารณางบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ ประจ�าปี 2560

																							นายกสมาคม ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ ประจ�าปี

2560 ตามรายละเอียดในรายงานกิจการประจ�าปี 2560 หน้า 35 - 37 ดังนี้

                         1.      งบประมาณรายจา่ย

                                  1.1    หมวดค่าตอบแทน    268,000.00 บาท

                                  1.2    หมวดค่าวัสดุ    400,000.00 บาท

                                  1.3    หมวดค่าใช้สอย    910,000.00 บาท

                                  1.4    หมวดงบส�ารอง    200,000.00 บาท

                                  รวมงบประมาณรายจ่าย           1,778,000.00 บาท

                         2.      ประมาณการรายได้

                                  2.1     ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสถาบันการเงิน 450,000.00 บาท

                                  2.2    ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   100,000.00 บาท

                                  2.3    ค่าบ�ารุง     550,000.00 บาท

                                  2.4    รายได้อ่ืนๆ            1,000,000.00 บาท

                                  รวมประมาณการรายได้           2,100,000.00 บาท

                         ที่ประชุม	อนุมัติ

ระเบียบวาระที่	10  เรื่องอื่นๆ

 10.1	 	 	 	 	 	 	 	 นายสมชาย	 ภู่ด้วง สส.มม.22607 ถามว่า รายงานกิจการหน้า 31 เงินฝากสถาบันการเงิน

จ�านวน 19,077,875.02 บาท ซึ่งทาง สส.มม.ก็ไม่ได้ใช้จ่ายมากนักพอสมาชิกเสียชีวิตถึงจะจ่ายเงิน เนื่องจาก

สส.มม.เก็บเงินค่าบ�ารุงรายปี และค่าสมัคร ถามว่าถ้าเงินจ�านวนน้ีเพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ แล้ว สส.มม.จะน�าเงินไป

บริหารจัดการอย่างไร

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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																											นายชูวิทย	์ปุญญศิลาจารย์ สส.มม.11 แจ้งว่า (1) สส.มม.เก็บเงินค่าบ�ารุง 24 บาทต่อปี และ

ค่าสมัคร 50 บาท (2) เงินของสมาคมฯ จะน�าไปฝากท่ีใดบ้างนั้น ระเบียบนายทะเบียนสมาคมฯ ก�าหนดให้ฝาก

ธนาคารเท่านั้น แต่เมื่อปี 2553 พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ได้เปิดโอกาสให้ฝากสหกรณ์ได้

แต่ไปลงทุนอย่างอื่นไม่ได้ จะซื้อพันธบัตรก็ไม่ได้ ฉะนั้นเงินของสมาคมจึงฝากได้เฉพาะธนาคารกับสหกรณ์ ซึ่ง

สมาคมฯ ก็มีข้อจ�ากัดว่า จะฝากได้ก็ต่อเมื่อมีสมาชิกถึงร้อยละ 60 ของสหกรณ์นั้น สมาคมฯ จึงฝากเงินกับสหกรณ์

ได้ (3) รายได้จะน�าไปบริหารจัดการอย่างไรนั้น จริงแล้วสมาคมฯ ยังขาดบุคลากร ยังต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ของ

สอ.มม.ปฏิบัติงานให้กับสมาคมฯ อยู่ และสมาคมฯ ยังต้องพัฒนาอีกหลายด้าน เช่น ระบบสารสนเทศ เป็นต้น

ฉะนั้นค่าใช้จ่ายจริงๆ มีมาก แต่ที่ไม่ได้จ่าย คือ ค่าบุคลากร ค่าครุภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบัน สอ.มม.ได้ให้ความอนุเคราะห์

ส่วนรายรับจริงๆ ของสมาคมมี 2 ช่องทาง คือ ค่าบ�ารุงรายปี 24 บาท และค่าจัดการจากสมาชิกเสียชีวิต หักค่า

ใช้จ่ายร้อยละ 4 และได้มีการแก้ไขเป็นร้อยละ 3 ส�าหรับผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ฉะนั้นท�าให้รายได้ลดลง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 นายสมชาย	 ภู่ด้วง สส.มม.22607 แจ้งว่า เห็นว่าเงินของ สส.มม.ค่อนข้างจะเพ่ิมมากขึ้น 

แสดงว่าในอนาคตข้างหน้าอาจจะแยกการปฏบิตังิานระหว่าง สส.มม.กบั สอ.มม.ออกมาเป็นอสิระ โดยมเีจ้าหน้าที่

ของ สส.มม.ส่วนหนึ่ง

																								นายชูวิทย์	ปุญญศิลาจารย์ สส.มม.11 แจ้งว่า จ�านวนเงิน 19,077,875.02 บาท นั้นมิใช่เงิน

ของ สส.มม.ทั้งหมด แต่เป็นสินทรัพย์ ดูจากหนังสือรายงานกิจการ หน้า 29 เงินของ สส.มม.อยู่ในประเภททุน

โดย สอ.มม.บริจาคเงิน 500,000.00 บาท และเงินของ สส.มม.มีอยู่จริง 9,769,774.09 บาท ส่วนถามว่ารายได้

มาจากที่ใด ดูจากหนังสือรายงานกิจการหน้า 28 ซึ่งรายได้มีเพียง (1) ค่าบ�ารุงเป็นหลัก (2) ค่าหักเงินสงเคราะห์

ไว้เป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ 4 (3) ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก ส่วนค่าใช้จ่ายหลักๆ คือ (1) ค่าพิธีกรรมทางศาสนา (2) ค่า

เอกสาร เครื่องเขียนแบบพิมพ์ (3) ค่ารับรอง และ (4) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ซึ่งรายจ่ายหลักๆ คือ การช่วยเหลือ

สมาชิกเป็นหลัก และสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไปจะถูกหักร้อยละ 3

																								ที่ประชุม รับทราบ

 10.2												นายสุทิน	กว้างใจทะเล สส.มม.22767 ถามว่า เมื่อสมาชิกเสียชีวิต สส.มม.หักเงินสงเคราะห์

ไว้เป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ 4 สส.มม.เก็บมากไปหรือไม่

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 นายชูวิทย์	 ปุญญศิลาจารย์ สส.มม.11 แจ้งว่า ตามข้อบังคับ ข้อ 22 (1) สมาคมจะหักค่า

ใช้จ่ายของสมาคม ดังนี้ (1.1) สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 10 ปี ให้หักจ�านวนร้อยละ 4 ของเงินสงเคราะห์

ที่เรียกเก็บได้ และ (1.2) สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ให้หักจ�านวนร้อยละ 3 ของเงินสงเคราะห์

ที่เรียกเก็บได้ ส่วนที่เก็บร้อยละ 4 นั้นตามกฎกระทรวงก�าหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห์ พ.ศ.2547 ตามข้อ 1 (4)

“ร้อยละสี่ของเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บได้ส�าหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีสมาชิกเกินหนึ่งหมื่นคน” และข้อ

3 “ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หักเงินสงเคราะห์ไว้ไม่เพียงพอแก่การใช้จ่ายในการด�าเนินกิจการ หรือหัก

เงินสงเคราะห์ไว้มากเกินความจ�าเป็นแก่การใช้จ่ายในการด�าเนินกิจการ ให้คณะกรรมการของสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์เสนอที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์น้ัน เพื่อพิจารณาก�าหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห์

เพิ่มขึ้นหรือลดลงในวาระแรกที่มีการประชุมใหญ่นับแต่มีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น แต่จะเพิ่มขึ้นเกินอัตราที่ก�าหนดไว้
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ในข้อ 1 ไม่ได้”

																								ที่ประชุม รับทราบ

 10.3	 	 	 	 	 	 	 	 นายสุทิน	 กว้างใจทะเล สส.มม.22767 ถามว่า กรณีที่ให้บิดา มารดา มาสมัครเป็นสมาชิก 

สส.มม.ได้ แต่ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีนั้น เหตุใดต้องก�าหนดไว้ว่า “ต้องไม่เกิน 60 ปี”

																				นายชูวิทย์	ปุญญศิลาจารย์ สส.มม.11 แจ้งว่า โดยหลักการในการศึกษาจากสมาคมหลายๆ 

แห่ง จะเปิดรับอายุไม่เกิน 60 ปี แต่มีบางแห่งรับอายุไม่เกิน 65 ปี ซึ่งอายุไม่เกิน 60 ปีถือว่าเป็นกลางๆ

																								ที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา	14.20	น.

(น.ส.นุชนภางค์	ศรีหาผล)
เจ้าหน้าที่	สอ.มม.

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(น.ส.วฒนัฐศิรินทร์	สว่างแสง)
เจ้าหน้าที่	สอ.มม.

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(น.ส.พิมพร	รัตนโชติ)
เลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รศ.ดร.สุริยพงศ์	วัฒนาศักดิ์)
นายกสมาคม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที ่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

-	ไม่มี	-

ที่ประชุมมีมติ ............................................................................................................................................................
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ในข้อ 1 ไม่ได้”

																								ที่ประชุม รับทราบ
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แห่ง จะเปิดรับอายุไม่เกิน 60 ปี แต่มีบางแห่งรับอายุไม่เกิน 65 ปี ซึ่งอายุไม่เกิน 60 ปีถือว่าเป็นกลางๆ

																								ที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา	14.20	น.
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(น.ส.วฒนัฐศิรินทร์	สว่างแสง)
เจ้าหน้าที่	สอ.มม.

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(น.ส.พิมพร	รัตนโชติ)
เลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รศ.ดร.สุริยพงศ์	วัฒนาศักดิ์)
นายกสมาคม
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ระเบียบวาระที ่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

-	ไม่มี	-

ที่ประชุมมีมติ ............................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที ่ 4

พิจารณารายงานประจ�าปี	แสดงผลการด�าเนินงานสมาคม

ที่ประชุมมีมติ ............................................................................................................................................................
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รายงานผลการด�าเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล	จ�ากัด

ประจ�าปี	2560

เรียน  ท่านสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด ได้รับการจด

ทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติการ ฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2517 เมื่อวันที่ 

6 มกราคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 01/4048 ในช่วงเริ่มต้นการด�าเนินงานสมาคมเปิดรับสมาชิกตั้งแต่วันที่

18 กุมภาพันธ์ 2546 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 15 แห่งการด�าเนินงาน 

  ในรอบปีทีผ่่านมาได้มีสมาชกิสหกรณ์ฯ ให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชกิ สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ฯ

จ�านวน 2,671 คน ท�าให้สิ้นปี 2560 มีสมาชิก จ�านวน ทั้งสิ้น 26,659 คน และมีสมาชิกเสียชีวิต จ�านวน

61 คน ซึ่งทางสมาคมฯ ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกไปในปี 2560 จ�านวน 54 คน เป็นเงิน 

19,462,073.00 บาท รวมทั้งสมาคมได้จ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิตส�าหรับ ปีท่ีผ่านมา ในปี 2560 

ได้แก่ ปี 2556 จ�านวน 5 คน เป็น เงิน 93,446.00 บาท, ปี 2557 จ�านวน 34 คน เป็นเงิน 391,757.00 บาท,

ปี 2558 จ�านวน 4 คนเป็นเงิน 443,520.00 บาท และปี 2559 จ�านวน 22 คน เป็นเงิน 6,608,300.00 บาท

ตามล�าดับ เมื่อรวมแล้วสมาคมฯ ได้จ่าย เงินสงเคราะห์ศพในปี 2560 เป็นจ�านวน ทั้งสิ้น 119 คน เป็นเงิน

26,999,096.00 บาท ซึง่ในจ�านวน นีม้สีมาชิก 4 คน สมาคมฯ ได้ทดรองจ่ายค่าจดัการศพเป็น เงิน 480,000.00

บาท จะรวบรวมเงินสงเคราะห์ในเดือนมกราคม 2561 ต่อไป

  ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกจ�านวน ทั้งสิ้น 26,659 คน แบ่งเป็นสมาชิกประเภท ก (หลัก) 23,375 

คน ประเภท ค (คู่สมรส) 1,789 คน และประเภท ง (บุตร) 274 คน และประเภท จ (บิดา - มารดา) 1221 

คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) และยัง มีสมาชิกให้ความสนใจสมัครกันเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เงินสงเคราะห์

ที่สมาคมฯ จ่ายให้กับครอบครัวสมาชิกกรณีเสียชีวิต ปัจจุบันรายละประมาณ 513,000.00 บาท ซึ่งยอดเงิน

สงเคราะห์ที่ได้รับจะเพิ่มขึ้นตามจ�านวน สมาชิกที่สมัครกันเพิ่มมากขึ้น
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ระเบียบวาระที ่ 4

พิจารณารายงานประจ�าปี	แสดงผลการด�าเนินงานสมาคม

ที่ประชุมมีมติ ............................................................................................................................................................

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

รายงานกิจการประจ�าปี 2560 25

รายงานผลการด�าเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล	จ�ากัด

ประจ�าปี	2560

เรียน  ท่านสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด ได้รับการจด

ทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติการ ฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2517 เมื่อวันที่ 

6 มกราคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 01/4048 ในช่วงเริ่มต้นการด�าเนินงานสมาคมเปิดรับสมาชิกต้ังแต่วันที่

18 กุมภาพันธ์ 2546 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 15 แห่งการด�าเนินงาน 

  ในรอบปีทีผ่่านมาได้มีสมาชกิสหกรณ์ฯ ให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชกิ สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ฯ

จ�านวน 2,671 คน ท�าให้สิ้นปี 2560 มีสมาชิก จ�านวน ทั้งสิ้น 26,659 คน และมีสมาชิกเสียชีวิต จ�านวน

61 คน ซึ่งทางสมาคมฯ ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกไปในปี 2560 จ�านวน 54 คน เป็นเงิน 

19,462,073.00 บาท รวมทั้งสมาคมได้จ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิตส�าหรับ ปีท่ีผ่านมา ในปี 2560 

ได้แก่ ปี 2556 จ�านวน 5 คน เป็น เงิน 93,446.00 บาท, ปี 2557 จ�านวน 34 คน เป็นเงิน 391,757.00 บาท,

ปี 2558 จ�านวน 4 คนเป็นเงิน 443,520.00 บาท และปี 2559 จ�านวน 22 คน เป็นเงิน 6,608,300.00 บาท

ตามล�าดับ เมื่อรวมแล้วสมาคมฯ ได้จ่าย เงินสงเคราะห์ศพในปี 2560 เป็นจ�านวน ทั้งสิ้น 119 คน เป็นเงิน

26,999,096.00 บาท ซึง่ในจ�านวน นีมี้สมาชิก 4 คน สมาคมฯ ได้ทดรองจ่ายค่าจดัการศพเป็น เงนิ 480,000.00

บาท จะรวบรวมเงินสงเคราะห์ในเดือนมกราคม 2561 ต่อไป

  ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกจ�านวน ทั้งสิ้น 26,659 คน แบ่งเป็นสมาชิกประเภท ก (หลัก) 23,375 

คน ประเภท ค (คู่สมรส) 1,789 คน และประเภท ง (บุตร) 274 คน และประเภท จ (บิดา - มารดา) 1221 

คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) และยัง มีสมาชิกให้ความสนใจสมัครกันเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เงินสงเคราะห์

ที่สมาคมฯ จ่ายให้กับครอบครัวสมาชิกกรณีเสียชีวิต ปัจจุบันรายละประมาณ 513,000.00 บาท ซึ่งยอดเงิน

สงเคราะห์ที่ได้รับจะเพิ่มขึ้นตามจ�านวน สมาชิกที่สมัครกันเพิ่มมากขึ้น
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ระเบียบวาระที ่ 5

รายงานจ�านวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น	-	ลดลง

ที่ประชุมมีมติ ............................................................................................................................................................

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

รายงานกิจการประจ�าปี 2560 27

รายงานจ�านวนสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล	จ�ากัด
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

หน่วย	:	คน
ยอดสมาชิกยกมาจากเดือนธันวาคม 2559
บวก  ยอดสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 2560
  ประเภท   ก (หลัก)
                        ค (คู่สมรส)
                        ง (บุตร)
                        จ (บิดา - มารดา)
รวม
หัก  เสียชีวิต
  ลาออก
  ให้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก
ยอดสมาชิกคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560
  ประเภท   ก (หลัก)
                        ค (คู่สมรส)
                        ง (บุตร)
                        จ (บิดา - มารดา)

1,364
265
54

988

61
61

151

23,375
1,789

274
1,221

24,261

2,671
26,932

273

26,659
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ระเบียบวาระที ่ 5

รายงานจ�านวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น	-	ลดลง

ที่ประชุมมีมติ ............................................................................................................................................................

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

รายงานกิจการประจ�าปี 2560 27

รายงานจ�านวนสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล	จ�ากัด
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

หน่วย	:	คน
ยอดสมาชิกยกมาจากเดือนธันวาคม 2559
บวก  ยอดสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 2560
  ประเภท   ก (หลัก)
                        ค (คู่สมรส)
                        ง (บุตร)
                        จ (บิดา - มารดา)
รวม
หัก  เสียชีวิต
  ลาออก
  ให้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก
ยอดสมาชิกคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560
  ประเภท   ก (หลัก)
                        ค (คู่สมรส)
                        ง (บุตร)
                        จ (บิดา - มารดา)

1,364
265
54

988

61
61

151

23,375
1,789

274
1,221

24,261

2,671
26,932

273

26,659



รายงานกิจการประจ�าปี 2560

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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ระเบียบวาระที ่ 6

รายงานฐานะทางการเงิน
เพื่อพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้	รายจ่าย

และบัญชีงบดุล

ที่ประชุมมีมติ ............................................................................................................................................................

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

รายงานกิจการประจ�าปี 2560 29

รายงานฐานะการเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล	จ�ากัด

รายงานรายได้	-	ค่าใช้จ่าย
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

หน่วย	:	บาท
รายได้
                ค่าธรรมเนียมแรกเข้า        133,850.00
          ค่าบ�ารุงรายปี 620,284.00
          ค่าหักเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่าย 4% 985,384.00
          ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก 543,562.62
          ค่าธรรมเนียมสมุด 1,940.00
          รายได้อื่นๆ 64,285.00
         รวมรายได้ 2,349,305.62
ค่าใช้จ่าย
          ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 100,200.00
          ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป 163,631.00
          ค่ารับรอง 9,719.50
          ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่                                                                         48,000.00
          ค่าพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 151,570.00
          ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่ 25,560.00
          ค่าไปรษณีย์ 19,741.00
          ค่าพาหนะ 2,600.00
          ค่าธรรมเนียมขอหนังสือรับรอง                                                                300.00
          ค่าจดทะเบียนและค่าลงทะเบียน                                                           1,000.00
          ค่าพวงหรีด 10,700.00
          ค่าพิธีกรรมทางศาสนา 168,000.00
          ค่าพวงมาลา 1,000.00
         รวมค่าใช้จ่าย 702,021.50
          รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้                                                 1,647,284.12
          รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายยกมา	 9,769,774.09
          รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 11,417,058.21
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ระเบียบวาระที ่ 6

รายงานฐานะทางการเงิน
เพื่อพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้	รายจ่าย

และบัญชีงบดุล

ที่ประชุมมีมติ ............................................................................................................................................................

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

รายงานกิจการประจ�าปี 2560 29

รายงานฐานะการเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล	จ�ากัด

รายงานรายได้	-	ค่าใช้จ่าย
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

หน่วย	:	บาท
รายได้
                ค่าธรรมเนียมแรกเข้า        133,850.00
          ค่าบ�ารุงรายปี 620,284.00
          ค่าหักเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่าย 4% 985,384.00
          ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก 543,562.62
          ค่าธรรมเนียมสมุด 1,940.00
          รายได้อื่นๆ 64,285.00
         รวมรายได้ 2,349,305.62
ค่าใช้จ่าย
          ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 100,200.00
          ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป 163,631.00
          ค่ารับรอง 9,719.50
          ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่                                                                         48,000.00
          ค่าพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 151,570.00
          ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่ 25,560.00
          ค่าไปรษณีย์ 19,741.00
          ค่าพาหนะ 2,600.00
          ค่าธรรมเนียมขอหนังสือรับรอง                                                                300.00
          ค่าจดทะเบียนและค่าลงทะเบียน                                                           1,000.00
          ค่าพวงหรีด 10,700.00
          ค่าพิธีกรรมทางศาสนา 168,000.00
          ค่าพวงมาลา 1,000.00
         รวมค่าใช้จ่าย 702,021.50
          รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้                                                 1,647,284.12
          รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายยกมา	 9,769,774.09
          รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 11,417,058.21
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หน่วย	:	บาท

งบดุล

ทรัพย์สิน

          เงินสด 6,105.00

          เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ - ศิริราช (ออมทรัพย์) 293,167.45

          เงินฝากธนาคารธนชาต - ย่อยศิริราช (ประจ�า) 1,800,000.00

          เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ - ศิริราช (ประจ�า) 53,278.09

          เงินฝากธนาคารทหารไทย - ศิริราช (ประจ�า) 244,224.66

          เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.มหิดล จ�ากัด (ประจ�า) 36 เดือน 5,000,000.00

          เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.มหิดล จ�ากัด (ประจ�า) 40 เดือน 7,900,000.00

          เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.มหิดล จ�ากัด (ออมทรัพย์) 3,010,216.97

          เงินฝากธนาคารธนชาต- ย่อยศิริราช (ออมทรัพย์) 119,086.65

          เงินทดรองจ่ายค่าจัดการศพ 480,000.00

          ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ                                                           13,917.75

          เงินรอเรียกคืน สอ.มม. 4,996,098.00

          เครื่องเขียนแบบพิมพ์คงเหลือ 206,410.00

         รวมสินทรัพย์	 24,122,504.57

หนี้สินและทุน

หนี้สิน          เงินรอจ่ายคืน 8,450,824.00

          ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ค้างจ่าย 48,000.00

          เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 3,124,357.36

          ค่าพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค้างจ่าย                                               151,570.00

          เงินรอตรวจสอบ 430,695.00

         รวมหนี้สิน	 12,205,446.36

ทุน

          เงินบริจาค สอ.มม. 500,000.00

          รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 11,417,058.21

                  รวมทุน	 11,917,058.21

                  รวมหนี้สินและทุน	 24,122,504.57

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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หน่วย	:	บาท

งบดุล

ทรัพย์สิน

          เงินสด 6,105.00

          เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ - ศิริราช (ออมทรัพย์) 293,167.45

          เงินฝากธนาคารธนชาต - ย่อยศิริราช (ประจ�า) 1,800,000.00

          เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ - ศิริราช (ประจ�า) 53,278.09

          เงินฝากธนาคารทหารไทย - ศิริราช (ประจ�า) 244,224.66

          เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.มหิดล จ�ากัด (ประจ�า) 36 เดือน 5,000,000.00

          เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.มหิดล จ�ากัด (ประจ�า) 40 เดือน 7,900,000.00

          เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.มหิดล จ�ากัด (ออมทรัพย์) 3,010,216.97

          เงินฝากธนาคารธนชาต- ย่อยศิริราช (ออมทรัพย์) 119,086.65

          เงินทดรองจ่ายค่าจัดการศพ 480,000.00

          ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ                                                           13,917.75

          เงินรอเรียกคืน สอ.มม. 4,996,098.00

          เครื่องเขียนแบบพิมพ์คงเหลือ 206,410.00

         รวมสินทรัพย์	 24,122,504.57

หนี้สินและทุน

หนี้สิน          เงินรอจ่ายคืน 8,450,824.00

          ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ค้างจ่าย 48,000.00

          เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 3,124,357.36

          ค่าพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค้างจ่าย                                               151,570.00

          เงินรอตรวจสอบ 430,695.00

         รวมหนี้สิน	 12,205,446.36

ทุน

          เงินบริจาค สอ.มม. 500,000.00

          รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 11,417,058.21

                  รวมทุน	 11,917,058.21

                  รวมหนี้สินและทุน	 24,122,504.57

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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           (ลงชื่อ)
(รศ.ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์)

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

 (ลงชื่อ)
(นางสาวยุพดี คุณประยูร)

เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

หน่วย : บาท

      ทรัพย์สิน

เงินสด 

เงินฝากสถาบันการเงิน

เงินทดรองจ่าย

เครื่องเขียนแบบพิมพ์คงเหลือ

ดอกเบี้ยเงินฝากค้างรับ

เงินรอเรียกคืน

6,105

18,419,973

480,000

206,410

13,917

4,996,098

24,122,504

8,450,824

48,000

3,124,357

151,570

430,695

10,269,774

1,647,284

24,122,504
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	 				หนี้สินและทุน

หนี้สิน	

 เงินรอจ่ายคืน

 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ค้างจ่าย

 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

 ค่าพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ค้างจ่าย

 เงินรอตรวจสอบ

ทุน

       ทุนสะสมยกมาจากปีก่อน

บวก รายได้สูงกว่ารายจ่ายปีนี้

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล	จ�ากัด

งบดุล
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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ระเบียบวาระที ่ 7

(ร่าง)	ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล	จ�ากัด	แก้ไขเพิ่มเติม	(ครั้งที่	7)	พ.ศ.2561

ข้อบังคับเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตุผล

หมวดที่	 4	 เงินค่าสมัคร	 เงินค่าบ�ารุง	และ

เงินสงเคราะห์

        ข ้อ 20 สมาคมจะเรียกเก็บ

เงินสงเคราะห์ล ่วงหน้าจากสมาชิกเพื่อ

ส�ารองจ่ายเป็นค่าจัดการศพ และสงเคราะห์

ครอบครัว ตามรายละเอียดดังนี้

                     (1) สมาชิกที่พ้นสภาพจาก

การเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล 

แต่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ และ

พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ และ

หรือไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ เป็นจ�านวน

หนึ่งพันบาท

                (2) สมาชิกตามข้อ 9(7) ค

และ ง. เป็นจ�านวนเงินหนึ่งพันบาท

          สมาคมจะคืนให้แก่สมาชิกเท่าที่

สมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะ

ต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามท่ีจ่ายไว้ล่วงหน้า

และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าน้ีห้ามสมาคม

น�าไปใช้จ่ายในกิจการอ่ืนใด เว้นแต่น�าไปใช้

ส�ารองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ของสมาชิกผู้

นั้น ในเมื่อสมาชิกอื่นถึงแก่ความตาย

หมวดที่	 4	 เงินค่าสมัคร	 เงินค่าบ�ารุง	และ

เงินสงเคราะห์

        ข ้อ 20 สมาคมจะเรียกเก็บ

เงินสงเคราะห์ล ่วงหน้าจากสมาชิกเพื่อ

ส�ารองจ่ายเป็นค่าจัดการศพ และสงเคราะห์

ครอบครัว ตามรายละเอียดดังนี้

                     (1) สมาชิกที่พ้นสภาพจาก

การเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล

แต่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ และ

พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ และ

หรือไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ เป็นจ�านวน

หนึ่งพันห้าร้อยบาท

               (2) สมาชิกตามข้อ 9(7) ค

และ ง. เป็นจ�านวนเงินหนึ่งพันห้าร้อยบาท

          สมาคมจะคืนให้แก่สมาชิกเท่าที่

สมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะ

ต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามท่ีจ่ายไว้ล่วงหน้า

และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าน้ีห้ามสมาคม

น�าไปใช้จ่ายในกิจการอ่ืนใด เว้นแต่น�าไปใช้

ส�ารองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ของสมาชิกผู้

นั้น ในเมื่อสมาชิกอื่นถึงแก่ความตาย

เพือ่เกิดความสะดวก

รวดเร็ว และเพยีงพอ

ในการหักเงินจ่าย

ค่าจัดการศพ และ

สงเคราะห์ครอบครวั

เมื่อสมาชิกเสียชีวิต

ที่ประชุมมีมติ ............................................................................................................................................................
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           (ลงชื่อ)
(รศ.ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์)

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

 (ลงชื่อ)
(นางสาวยุพดี คุณประยูร)

เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

หน่วย : บาท

      ทรัพย์สิน

เงินสด 

เงินฝากสถาบันการเงิน

เงินทดรองจ่าย

เครื่องเขียนแบบพิมพ์คงเหลือ

ดอกเบี้ยเงินฝากค้างรับ

เงินรอเรียกคืน

6,105

18,419,973

480,000

206,410

13,917

4,996,098

24,122,504

8,450,824

48,000

3,124,357

151,570

430,695

10,269,774

1,647,284
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	 				หนี้สินและทุน

หนี้สิน	

 เงินรอจ่ายคืน

 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ค้างจ่าย

 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

 ค่าพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ค้างจ่าย

 เงินรอตรวจสอบ

ทุน

       ทุนสะสมยกมาจากปีก่อน

บวก รายได้สูงกว่ารายจ่ายปีนี้

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล	จ�ากัด

งบดุล
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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ระเบียบวาระที ่ 7

(ร่าง)	ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล	จ�ากัด	แก้ไขเพิ่มเติม	(ครั้งที่	7)	พ.ศ.2561

ข้อบังคับเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตุผล

หมวดที่	 4	 เงินค่าสมัคร	 เงินค่าบ�ารุง	และ

เงินสงเคราะห์

        ข ้อ 20 สมาคมจะเรียกเก็บ

เงินสงเคราะห์ล ่วงหน้าจากสมาชิกเพื่อ

ส�ารองจ่ายเป็นค่าจัดการศพ และสงเคราะห์

ครอบครัว ตามรายละเอียดดังนี้

                     (1) สมาชิกที่พ้นสภาพจาก

การเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล 

แต่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ และ

พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ และ

หรือไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ เป็นจ�านวน

หนึ่งพันบาท

                (2) สมาชิกตามข้อ 9(7) ค

และ ง. เป็นจ�านวนเงินหนึ่งพันบาท

          สมาคมจะคืนให้แก่สมาชิกเท่าที่

สมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะ

ต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามท่ีจ่ายไว้ล่วงหน้า

และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้านี้ห้ามสมาคม

น�าไปใช้จ่ายในกิจการอ่ืนใด เว้นแต่น�าไปใช้

ส�ารองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ของสมาชิกผู้

นั้น ในเมื่อสมาชิกอื่นถึงแก่ความตาย

หมวดที่	 4	 เงินค่าสมัคร	 เงินค่าบ�ารุง	และ

เงินสงเคราะห์

        ข ้อ 20 สมาคมจะเรียกเก็บ

เงินสงเคราะห์ล ่วงหน้าจากสมาชิกเพื่อ

ส�ารองจ่ายเป็นค่าจัดการศพ และสงเคราะห์

ครอบครัว ตามรายละเอียดดังนี้

                     (1) สมาชิกที่พ้นสภาพจาก

การเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล

แต่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ และ

พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ และ

หรือไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ เป็นจ�านวน

หนึ่งพันห้าร้อยบาท

               (2) สมาชิกตามข้อ 9(7) ค

และ ง. เป็นจ�านวนเงินหนึ่งพันห้าร้อยบาท

          สมาคมจะคืนให้แก่สมาชิกเท่าที่

สมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะ

ต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามท่ีจ่ายไว้ล่วงหน้า

และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้านี้ห้ามสมาคม

น�าไปใช้จ่ายในกิจการอื่นใด เว้นแต่น�าไปใช้

ส�ารองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ของสมาชิกผู้

นั้น ในเมื่อสมาชิกอื่นถึงแก่ความตาย

เพือ่เกิดความสะดวก

รวดเรว็ และเพยีงพอ

ในการหักเงินจ่าย

ค่าจัดการศพ และ

สงเคราะห์ครอบครวั

เมื่อสมาชิกเสียชีวิต

ที่ประชุมมีมติ ............................................................................................................................................................
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ข้อบังคับเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตุผล

หมวดที่	6	คณะกรรมการ	และการด�าเนิน

กิจการ

                        ข้อ 27 วธิกีารเลอืกต้ังคณะกรรมการ

ตามข้อ 26 สมาคมจะเลอืกโดยวิธีดังน้ี

             (1) ให้สมาชิกในที่ประชุม

ใหญ่เสนอชื่อสมาชิกที่สมควรจะได้รับเลือก

ตั้งเป็นนายกสมาคม และกรรมการ โดยมี

สมาชิกในท่ีประชุมใหญ่รับรองไม่น้อยกว่า

5 คน จนครบจ�านวนกรรมการที่ได้ระบุไว้

ในข้อ 26

             (2) ในกรณีที่สมาชิกเสนอ

ชื่อเกินกว่าจ�านวนกรรมการที่ระบุ ให้ที่

ประชมุใหญ่เป็นผูเ้ลอืกตัง้โดยการลงคะแนน

เปิดเผย

             (3) การเลือกต้ังกรรมการ

ให้กระจายไปสู่วิทยาเขตต่างๆ ของสหกรณ์

สมาชิกท่ีไม่อยู่ในที่ประชุมใหญ่ มิให้เสนอ

ชื่อเป็นผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งในกรณีที่จ�านวน

กรรมการที่ได ้รับเลือกตั้งยังไม่ครบตาม

จ�านวนที่ระบุไว้ ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกจาก

สมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมเป็นกรรมการ

หมวดที่	6	คณะกรรมการ	และการด�าเนิน

กิจการ

                        ข้อ 27 วธิกีารเลอืกตัง้คณะกรรมการ

ตามข้อ 26 สมาคมจะเลอืกโดยวิธีดังนี้

             (1) ให้สมาชิกในที่ประชุม

ใหญ่เสนอชื่อสมาชิกที่สมควรจะได้รับเลือก

ตั้งเป็นนายกสมาคม และกรรมการ โดยมี

สมาชิกในที่ประชุมใหญ่รับรองไม่น้อยกว่า

5 คน จนครบจ�านวนกรรมการที่ได้ระบุไว้

ในข้อ 26

             (2) ในกรณีที่สมาชิกเสนอ

ชื่อเกินกว่าจ�านวนกรรมการที่ระบุ ให้ท่ี

ประชมุใหญ่เป็นผูเ้ลอืกตัง้โดยการหย่อนบตัร

ลงคะแนนตามวิธีการที่คณะกรรมการการ

เลือกตั้งก�าหนด

             (3) การเลือกตั้งกรรมการ

ให้กระจายไปสู่วิทยาเขตต่างๆ ของสหกรณ์

สมาชิกที่ไม่อยู่ในที่ประชุมใหญ่ มิให้เสนอ

ชื่อเป็นผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งในกรณีที่จ�านวน

กรรมการที่ได ้รับเลือกตั้งยังไม่ครบตาม

จ�านวนที่ระบุไว้ ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกจาก

สมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมเป็นกรรมการ

เพื่อความชัดเจน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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ระเบียบวาระที ่ 8

(ร่าง)	ระเบียบ	สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
มหิดล	จ�ากัด	ว่าด้วย	การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2561

  อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 27 ข้อ 33 (3) แห่งข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด พ.ศ.2545 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการเนินการ ชุดที่ 13

คราวประชุมครั้งที่ 10(2560)/2561 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ

สมาคม ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ไว้ดังต่อไปนี้

  ข้อ  1.  ระเบยีบนี ้เรยีกว่า “ระเบียบสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

มหิดล	จ�ากัด	ว่าด้วย	การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2561” 

  ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบ 

  ข้อ 3.  ให้ยกเลิกความแห่งระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

มหิดล จ�ากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ พ.ศ.2546 ข้อ 4. และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

          ข้อ 4. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน และไม่เกินสิบห้าคน

โดยมีต�าแหน่งนายกสมาคมหนึ่งคน เลขานุการหนึ่งคน เหรัญญิกหน่ึงคน และต�าแหน่งอื่นๆ ซึ่งได้รับเลือกตั้งในที่

ประชุมใหญ่ จากเขตบางกอกน้อย เขตพญาไทตะวันตก เขตพญาไทตะวันออก และเขตศาลายา โดยเขตหน่ึงๆ 

อย่างน้อยต้องมีจ�านวนหนึ่งคน เว้นแต่ในเขตนั้นไม่มีผู้สมัคร

	 	 									กรณมีีผู้สมัครครบทุกเขต	แต่ในเขตใดเขตหน่ึงไม่มีผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ	ให้ผู้สมัคร

รับเลือกตั้งในเขตที่ไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้งนั้นเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการเขตอื่นที่ได้คะแนนล�าดับน้อย

ที่สุด”

  ข้อ 4. ให้ยกเลิกความแห่งระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

มหิดล จ�ากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ พ.ศ.2546 ข้อ 5. 

  ข้อ 5.  ให้ยกเลิกความแห่งระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

มหิดล จ�ากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ พ.ศ.2546 ข้อ 6. และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

                                ข้อ 6. ให้ทีป่ระชมุเลอืกสมาชกิท่ีมาประชมุเป็นคณะกรรมการการเลอืกตัง้	ประกอบด้วย	ประธาน

กรรมการการเลือกตั้งหนึ่งคนและกรรมการการเลือกตั้งจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

        ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ด�าเนนิกระบวนการเลอืกตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการให้เสร็จสิน้

ก่อนสิ้นสุดการประชุมใหญ่ในคราวนั้น”

  ข้อ 6. ให้ยกเลิกความแห่งระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

‘‘

‘‘
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ข้อบังคับเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตุผล

หมวดที่	6	คณะกรรมการ	และการด�าเนิน

กิจการ

                        ข้อ 27 วธิกีารเลอืกตัง้คณะกรรมการ

ตามข้อ 26 สมาคมจะเลอืกโดยวิธีดังนี้

             (1) ให้สมาชิกในที่ประชุม

ใหญ่เสนอชื่อสมาชิกที่สมควรจะได้รับเลือก

ต้ังเป็นนายกสมาคม และกรรมการ โดยมี

สมาชิกในที่ประชุมใหญ่รับรองไม่น้อยกว่า

5 คน จนครบจ�านวนกรรมการที่ได้ระบุไว้

ในข้อ 26

             (2) ในกรณีที่สมาชิกเสนอ

ชื่อเกินกว่าจ�านวนกรรมการท่ีระบุ ให้ท่ี

ประชมุใหญ่เป็นผูเ้ลอืกตัง้โดยการลงคะแนน

เปิดเผย

             (3) การเลือกตั้งกรรมการ

ให้กระจายไปสู่วิทยาเขตต่างๆ ของสหกรณ์

สมาชิกที่ไม่อยู่ในที่ประชุมใหญ่ มิให้เสนอ

ชื่อเป็นผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งในกรณีที่จ�านวน

กรรมการที่ได ้รับเลือกตั้งยังไม่ครบตาม

จ�านวนที่ระบุไว้ ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกจาก

สมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมเป็นกรรมการ

หมวดที่	6	คณะกรรมการ	และการด�าเนิน

กิจการ

                        ข้อ 27 วธิกีารเลอืกต้ังคณะกรรมการ

ตามข้อ 26 สมาคมจะเลอืกโดยวิธีดังน้ี

             (1) ให้สมาชิกในที่ประชุม

ใหญ่เสนอชื่อสมาชิกที่สมควรจะได้รับเลือก

ต้ังเป็นนายกสมาคม และกรรมการ โดยมี

สมาชิกในที่ประชุมใหญ่รับรองไม่น้อยกว่า

5 คน จนครบจ�านวนกรรมการที่ได้ระบุไว้

ในข้อ 26

             (2) ในกรณีที่สมาชิกเสนอ

ชื่อเกินกว่าจ�านวนกรรมการที่ระบุ ให้ที่

ประชมุใหญ่เป็นผูเ้ลอืกต้ังโดยการหย่อนบตัร

ลงคะแนนตามวิธีการที่คณะกรรมการการ

เลือกตั้งก�าหนด

             (3) การเลือกต้ังกรรมการ

ให้กระจายไปสู่วิทยาเขตต่างๆ ของสหกรณ์

สมาชิกที่ไม่อยู่ในที่ประชุมใหญ่ มิให้เสนอ

ชื่อเป็นผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งในกรณีที่จ�านวน

กรรมการที่ได ้รับเลือกตั้งยังไม่ครบตาม

จ�านวนที่ระบุไว้ ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกจาก

สมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมเป็นกรรมการ

เพื่อความชัดเจน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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ระเบียบวาระที ่ 8

(ร่าง)	ระเบียบ	สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
มหิดล	จ�ากัด	ว่าด้วย	การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2561

  อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 27 ข้อ 33 (3) แห่งข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด พ.ศ.2545 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการเนินการ ชุดที่ 13

คราวประชุมครั้งที่ 10(2560)/2561 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ

สมาคม ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ไว้ดังต่อไปนี้

  ข้อ  1.  ระเบยีบนี ้เรยีกว่า “ระเบยีบสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยั

มหิดล	จ�ากัด	ว่าด้วย	การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2561” 

  ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบ 

  ข้อ 3.  ให้ยกเลิกความแห่งระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

มหิดล จ�ากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ พ.ศ.2546 ข้อ 4. และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

          ข้อ 4. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน และไม่เกินสิบห้าคน

โดยมีต�าแหน่งนายกสมาคมหนึ่งคน เลขานุการหนึ่งคน เหรัญญิกหน่ึงคน และต�าแหน่งอื่นๆ ซึ่งได้รับเลือกตั้งในที่

ประชุมใหญ่ จากเขตบางกอกน้อย เขตพญาไทตะวันตก เขตพญาไทตะวันออก และเขตศาลายา โดยเขตหน่ึงๆ 

อย่างน้อยต้องมีจ�านวนหนึ่งคน เว้นแต่ในเขตนั้นไม่มีผู้สมัคร

	 	 									กรณมีผู้ีสมคัรครบทุกเขต	แต่ในเขตใดเขตหนึง่ไม่มผีูไ้ด้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ	ให้ผูส้มคัร

รับเลือกตั้งในเขตที่ไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้งนั้นเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการเขตอื่นที่ได้คะแนนล�าดับน้อย

ที่สุด”

  ข้อ 4. ให้ยกเลิกความแห่งระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

มหิดล จ�ากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ พ.ศ.2546 ข้อ 5. 

  ข้อ 5.  ให้ยกเลิกความแห่งระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

มหิดล จ�ากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ พ.ศ.2546 ข้อ 6. และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

                                ข้อ 6. ให้ทีป่ระชุมเลือกสมาชิกท่ีมาประชมุเป็นคณะกรรมการการเลือกตัง้	ประกอบด้วย	ประธาน

กรรมการการเลือกตั้งหนึ่งคนและกรรมการการเลือกตั้งจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

        ให้คณะกรรมการการเลอืกต้ังด�าเนนิกระบวนการเลือกตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการให้เสรจ็ส้ิน

ก่อนสิ้นสุดการประชุมใหญ่ในคราวนั้น”

  ข้อ 6. ให้ยกเลิกความแห่งระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

‘‘

‘‘
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มหิดล จ�ากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ พ.ศ.2546 ข้อ 7. และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

           “ข้อ 7.  ให้สมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมใหญ่ เสนอชื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ที่สมควรจะได้รับเลือกตั้ง

เป็นนายกสมาคม และกรรมการ จากเขตต่างๆ ตามวิธีการดังนี้

        (1)  มิให้เสนอชื่อสมาชิกที่ไม่อยู่ในที่ประชุมใหญ่ 

                    (2)  ให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่ยกมือรับรองสมาชิกที่ได้รับการเสนอชื่อในแต่ละคนไม่

น้อยกว่า 5 คน

           ในกรณทีีส่มาชกิซึง่ได้รบัการเสนอชือ่เป็นกรรมการ ไม่ได้กระจายไปสูวิ่ทยาเขตต่างๆ ของสหกรณ์

เมื่อครบตามจ�านวนท่ีก�าหนด ให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่เสนอช่ือสมาชิกที่อยู่ในวิทยาเขตที่ขาดไปเพิ่มเติม โดยมี

การยกมือรับรองเช่นเดียวกับวรรคแรก

        คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่มีสิทธิเสนอชื่อตนเองหรือบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายก

สมาคมและกรรมการ”

  ข้อ 7. ให้ยกเลิกความแห่งระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

มหิดล จ�ากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ พ.ศ.2546 ข้อ 8. และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

        “ข้อ 8. ในกรณีท่ีสมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกตั้งเกินกว่าจ�านวนที่ก�าหนดในการเลือกตั้ง

แต่ละคราวให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด�าเนินกระบวนการจัดให้มีการหย่อนบัตรลงคะแนน”

  ข้อ    8.     ให้ยกเลกิความแห่งระเบยีบสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลยัมหดิล

จ�ากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ พ.ศ.2546 ข้อ 9. และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

           “ข้อ 9. สมาชิกทุกคนมีสิทธิลงคะแนนหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ลงคะแนนใหม่แต่เม่ือ

นับคะแนนรอบใหม่แล้วคะแนนเท่ากันอีกให้ใช้วิธีการจับสลากโดยให้ผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้จับสลาก

ด้วยตนเอง”

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

(รศ.ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์)

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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พิจารณางบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้
ประจ�าปี	2561
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มหิดล จ�ากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ พ.ศ.2546 ข้อ 7. และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

           “ข้อ 7.  ให้สมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมใหญ่ เสนอช่ือตนเองหรือบุคคลอื่น ที่สมควรจะได้รับเลือกตั้ง

เป็นนายกสมาคม และกรรมการ จากเขตต่างๆ ตามวิธีการดังนี้

        (1)  มิให้เสนอชื่อสมาชิกที่ไม่อยู่ในที่ประชุมใหญ่ 

                    (2)  ให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่ยกมือรับรองสมาชิกที่ได้รับการเสนอชื่อในแต่ละคนไม่

น้อยกว่า 5 คน

           ในกรณทีีส่มาชกิซึง่ได้รบัการเสนอชือ่เป็นกรรมการ ไม่ได้กระจายไปสู่วทิยาเขตต่างๆ ของสหกรณ์

เมื่อครบตามจ�านวนท่ีก�าหนด ให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่เสนอชื่อสมาชิกที่อยู่ในวิทยาเขตท่ีขาดไปเพ่ิมเติม โดยมี

การยกมือรับรองเช่นเดียวกับวรรคแรก

        คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่มีสิทธิเสนอชื่อตนเองหรือบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายก

สมาคมและกรรมการ”

  ข้อ 7. ให้ยกเลิกความแห่งระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

มหิดล จ�ากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ พ.ศ.2546 ข้อ 8. และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

        “ข้อ 8. ในกรณีท่ีสมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกตั้งเกินกว่าจ�านวนที่ก�าหนดในการเลือกต้ัง

แต่ละคราวให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด�าเนินกระบวนการจัดให้มีการหย่อนบัตรลงคะแนน”

  ข้อ    8.     ให้ยกเลกิความแห่งระเบยีบสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัมหดิล

จ�ากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ พ.ศ.2546 ข้อ 9. และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

           “ข้อ 9. สมาชิกทุกคนมีสิทธิลงคะแนนหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ลงคะแนนใหม่แต่เม่ือ

นับคะแนนรอบใหม่แล้วคะแนนเท่ากันอีกให้ใช้วิธีการจับสลากโดยให้ผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้จับสลาก

ด้วยตนเอง”

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

(รศ.ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์)

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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พิจารณางบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้
ประจ�าปี	2561
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ปี 2561
ขอตั้ง

หน่วย		:		บาท

หมวดรายจ่าย
ปี 2560

งบประมาณ
เหตุผลและความจ�าเป็น

คณะกรรมการด�าเนินการเสนองบประมาณรายจ่าย
	ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2561

จ่ายจริง

1. เงินเดือนและค่าจ้าง                 -                   -  350,000.00 - จัดจ้างเจ้าหน้าที่ อัตราก�าลัง 3 อัตรา
2. ค่าตอบแทน      
 ค่ารับรอง 40,000.00   35,279.50   50,000.00  - ค่ารับรองในการประชุมประจ�าเดือน และ
      ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 
 ค่าเบี้ยประชุม   180,000.00   100,200.00   180,000.00   - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ
      ประจ�าเดือน 
 ค่าตอบแทนอื่น 48,000.00 48,000.00 54,000.00  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองาน
 ค่าตรวจสอบกิจการ                 -                  -  80,000.00 - ค่าตรวจสอบกิจการ
 ค่าสอบบญัช ีและ     - ค่าตรวจสอบบัญชีประจ�าปี
 ตรวจสอบภายใน     - ค่าตรวจสอบภายใน
  268,000.00 183,479.50 714,000.00
3. วัสดุ
 ค่าแบบพิมพ์ 400,000.00 163,631.00 500,000.00 - หนังสือรายงานกิจการ
     - เอกสารประชาสัมพันธ์
     - เครื่องเขียนแบบพิมพ์
     - สมุดประจ�าตัวสมาชิกฌาปนกิจ
      (รองรับระบบปรับสมุดอัตโนมัติ)
  400,000.00 163,631.00 500,000.00
4. ค่าใช้สอย
 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 10,000.00 2,600.00 10,000.00 - ส�าหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ไป
      ปฏิบัติงานนอกสถานที่
 ค่าปรับปรุงบ�ารุงรักษา 500,000.00 151,570.00 500,000.00 - พัฒนาโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์
 และพัฒนาโปรแกรม    - บ�ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 คอมพิวเตอร์
 ค่าพิธีกรรมทางศาสนา 300,000.00 168,000.00 225,000.00 - เพ่ือช่วยเหลอืค่าประกอบพิธกีรรมทางศาสนา
 สวัสดิการเจ้าหน้าที่                 -                  -  60,000.00 - ส�าหรับเป็นสวัสดิการเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้าง
      ขวัญก�าลังใจแก่เจ้าหน้าที่อันเป็นประโยชน์
      ต่อการปฏิบัติงานของสมาคม
 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 100,000.00 32,741.00 100,000.00 - ค่าไปรษณีย์, ค่าพวงหรีด, ค่าพวงมาลา
      และอื่นๆ
  910,000.00 354,911.00 895,000.00

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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ปี 2561
ขอตั้ง

หน่วย		:		บาท

หมวดรายจ่าย
ปี 2560

งบประมาณ
เหตุผลและความจ�าเป็น

ประมาณการรายได้ประจ�าปี	2561

 5. งบส�ารอง 200,000.00  100,000.00 - เพือ่ใช้ในกรณอีาจมเีงนิหมวดใดหมวดหนึง่
      ต้องใช้จ่ายเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ด้วย
      เหตุสุดวิสัย
     - เพือ่ใช้จ่ายในกรณค่ีาใช้จ่ายไม่มอียูใ่นหมวดใด
      หมวดหนึง่
  200,000.00  100,000.00

  1,778,000.00	 702,021.50	 2,209,000.00

หน่วย		:		บาท

รายการ จ�านวนเงิน เหตุผลและความจ�าเป็น

ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสถาบันการเงิน

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ค่าบ�ารุง

รายได้อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

530,000.00

100,000.00

650,000.00

1,000,000.00

2,280,000.00

- เงินฝากธนาคารและ สอ.มม.

- ค่าธรรมเนียมสมาชิกใหม่

- ค่าบ�ารุงรายปีจากสมาชิก

- ค่าหักเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก,

  ค่าธรรมเนียมออกสมุดใหม่

จ่ายจริง

-

รวมทั้งสิ้น
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ปี 2561
ขอตั้ง

หน่วย		:		บาท

หมวดรายจ่าย
ปี 2560

งบประมาณ
เหตุผลและความจ�าเป็น

คณะกรรมการด�าเนินการเสนองบประมาณรายจ่าย
	ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2561

จ่ายจริง

1. เงินเดือนและค่าจ้าง                 -                   -  350,000.00 - จัดจ้างเจ้าหน้าที่ อัตราก�าลัง 3 อัตรา
2. ค่าตอบแทน      
 ค่ารับรอง 40,000.00   35,279.50   50,000.00  - ค่ารับรองในการประชุมประจ�าเดือน และ
      ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 
 ค่าเบี้ยประชุม   180,000.00   100,200.00   180,000.00   - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ
      ประจ�าเดือน 
 ค่าตอบแทนอื่น 48,000.00 48,000.00 54,000.00  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองาน
 ค่าตรวจสอบกิจการ                 -                  -  80,000.00 - ค่าตรวจสอบกิจการ
 ค่าสอบบญัช ีและ     - ค่าตรวจสอบบัญชีประจ�าปี
 ตรวจสอบภายใน     - ค่าตรวจสอบภายใน
  268,000.00 183,479.50 714,000.00
3. วัสดุ
 ค่าแบบพิมพ์ 400,000.00 163,631.00 500,000.00 - หนังสือรายงานกิจการ
     - เอกสารประชาสัมพันธ์
     - เครื่องเขียนแบบพิมพ์
     - สมุดประจ�าตัวสมาชิกฌาปนกิจ
      (รองรับระบบปรับสมุดอัตโนมัติ)
  400,000.00 163,631.00 500,000.00
4. ค่าใช้สอย
 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 10,000.00 2,600.00 10,000.00 - ส�าหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ไป
      ปฏิบัติงานนอกสถานที่
 ค่าปรับปรุงบ�ารุงรักษา 500,000.00 151,570.00 500,000.00 - พัฒนาโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์
 และพัฒนาโปรแกรม    - บ�ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 คอมพิวเตอร์
 ค่าพิธีกรรมทางศาสนา 300,000.00 168,000.00 225,000.00 - เพือ่ช่วยเหลอืค่าประกอบพธิกีรรมทางศาสนา
 สวัสดิการเจ้าหน้าที่                 -                  -  60,000.00 - ส�าหรับเป็นสวัสดิการเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้าง
      ขวัญก�าลังใจแก่เจ้าหน้าที่อันเป็นประโยชน์
      ต่อการปฏิบัติงานของสมาคม
 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 100,000.00 32,741.00 100,000.00 - ค่าไปรษณีย์, ค่าพวงหรีด, ค่าพวงมาลา
      และอื่นๆ
  910,000.00 354,911.00 895,000.00

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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ปี 2561
ขอตั้ง

หน่วย		:		บาท

หมวดรายจ่าย
ปี 2560

งบประมาณ
เหตุผลและความจ�าเป็น

ประมาณการรายได้ประจ�าปี	2561

 5. งบส�ารอง 200,000.00  100,000.00 - เพือ่ใช้ในกรณอีาจมเีงนิหมวดใดหมวดหนึง่
      ต้องใช้จ่ายเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ด้วย
      เหตุสุดวิสัย
     - เพ่ือใช้จ่ายในกรณีค่าใช้จ่ายไม่มอียู่ในหมวดใด
      หมวดหนึง่
  200,000.00  100,000.00

  1,778,000.00	 702,021.50	 2,209,000.00

หน่วย		:		บาท

รายการ จ�านวนเงิน เหตุผลและความจ�าเป็น

ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสถาบันการเงิน

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ค่าบ�ารุง

รายได้อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

530,000.00

100,000.00

650,000.00

1,000,000.00

2,280,000.00

- เงินฝากธนาคารและ สอ.มม.

- ค่าธรรมเนียมสมาชิกใหม่

- ค่าบ�ารุงรายปีจากสมาชิก

- ค่าหักเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก,

  ค่าธรรมเนียมออกสมุดใหม่

จ่ายจริง

-

รวมทั้งสิ้น
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ระเบียบวาระที ่ 10

พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี	ประจ�าปี	2561

 คณะกรรมการด�าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด 

(สส.มม.) ชุดที่ 13 คราวประชุมครั้งที่ 10(2560)/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาแล้วมีมติ

เห็นชอบให้จัดจ้างบริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ากัด โดย ดร.มนตรี ช่วยชู ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

3214 เป็นผู้สอบบัญชี สส.มม. ประจ�าปี 2561 อัตราค่าสอบบัญชี 40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อปี

ที่ประชุมมีมติ ............................................................................................................................................................

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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ระเบียบวาระที ่ 11

เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)
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ระเบียบวาระที ่ 10

พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี	ประจ�าปี	2561

 คณะกรรมการด�าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด 

(สส.มม.) ชุดที่ 13 คราวประชุมครั้งที่ 10(2560)/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาแล้วมีมติ

เห็นชอบให้จัดจ้างบริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ากัด โดย ดร.มนตรี ช่วยชู ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

3214 เป็นผู้สอบบัญชี สส.มม. ประจ�าปี 2561 อัตราค่าสอบบัญชี 40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อปี

ที่ประชุมมีมติ ............................................................................................................................................................

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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ระเบียบวาระที ่ 11

เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)
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ภาคผนวก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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ข้อบังคับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล	จ�ากัด

พ.ศ.	2545

 โดยที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด เห็นเป็นการสมควรจัดให้มีสวัสดิการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ เพ่ือเป็นการสงเคราะห์ซ่ึงกันและกันในระหว่างสมาชิก ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 จึงก�าหนดข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

หมวดที่	1
ข้อความทั่วไป

 ข้อ 1 สมาคม น้ี เรียกว่า “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
จ�ากัด” ใช้อักษรย่อว่า “สส.มม.” และภาษาอังกฤษว่า “Funeral Assistance Association For Mahidol 
University Savings And Credit Co - Operative, Limited”
 ข้อ 2 ข้อบังคับน้ี ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ีท่ีนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ�าท้องท่ีกรุงเทพ
มหานครรับจดทะเบียน เป็นต้นไป
 ข้อ 3 ส�านักงานของสมาคม ต้ังอยู่ท่ีส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด เลขท่ี 2
ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 ข้อ 4    เคร่ืองหมายของสมาคมใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล และมีข้อความ
    สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
    จ�ากัด อยู่ข้างใต้
 ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้ 
  “สมาคม”  หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
       ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด 
  “สมาชิก”  หมายความว่า สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
       สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการด�าเนินการของสมาคมฌาปนกิจ
       สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
       มหิดล จ�ากัด
  “นายกสมาคม”  หมายความว่า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
       ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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ภาคผนวก
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ข้อบังคับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล	จ�ากัด

พ.ศ.	2545

 โดยที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด เห็นเป็นการสมควรจัดให้มีสวัสดิการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ เพ่ือเป็นการสงเคราะห์ซ่ึงกันและกันในระหว่างสมาชิก ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 จึงก�าหนดข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

หมวดที่	1
ข้อความทั่วไป

 ข้อ 1 สมาคม น้ี เรียกว่า “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
จ�ากัด” ใช้อักษรย่อว่า “สส.มม.” และภาษาอังกฤษว่า “Funeral Assistance Association For Mahidol 
University Savings And Credit Co - Operative, Limited”
 ข้อ 2 ข้อบังคับน้ี ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ีท่ีนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ�าท้องท่ีกรุงเทพ
มหานครรับจดทะเบียน เป็นต้นไป
 ข้อ 3 ส�านักงานของสมาคม ต้ังอยู่ท่ีส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด เลขท่ี 2
ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 ข้อ 4    เคร่ืองหมายของสมาคมใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล และมีข้อความ
    สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
    จ�ากัด อยู่ข้างใต้
 ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้ 
  “สมาคม”  หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
       ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด 
  “สมาชิก”  หมายความว่า สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
       สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการด�าเนินการของสมาคมฌาปนกิจ
       สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
       มหิดล จ�ากัด
  “นายกสมาคม”  หมายความว่า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
       ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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  “กรรมการ”  หมายความว่า กรรมการด�าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
       สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
       จ�ากัด
  “สหกรณ์”  หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
  “เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า เจ้าหน้าท่ี หัวหน้างาน ผู้จัดการ สมาคมฌาปนกิจ
       สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
       มหิดล จ�ากัด
  “เงินค่าสมัคร”  หมายความว่า เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
       สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
       มหิดล จ�ากัด
  “เงินค่าบ�ารุง”  หมายความว่า เงินที่สมาชิกต้องช�าระให้กับสมาคมเป็นรายปี
  “เงินสงเคราะห์”  หมายความว่า เงินท่ีสมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่าจัดการ
       ศพสมาชิก หรือค่าจัดการศพ และสงเคราะห์
       ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตาย รวมทั้ง
       เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อด�าเนินกิจการของสมาคม
  “เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า” หมายความว่า เงินสงเคราะห์ที่สมาคมเรียกเก็บล่วงหน้าไว้เพ่ือ
       ส�ารองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เม่ือมีสมาชิกคนใด
       คนหนึ่งถึงแก่ความตาย
  “นายทะเบียนประจ�าท้องท่ี” หมายความว่า นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ�า
       ท้องที่กรุงเทพมหานคร
 ข้อ 6 สมาคมเปิดท�าการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

หมวดที่	2
วัตถุประสงค์

 ข้อ 7 สมาคม มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกสงเคราะห์ซ่ึงกันและกันในการจัดการศพ หรือสงเคราะห์
ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์ โดยไม่ประสงค์จะหาก�าไรเพื่อแบ่งปันกัน

หมวดที่	3
สมาชิกภาพและการขาดจากสมาชิกภาพ

 ข้อ 8 สมาชิกของสมาคม ได้แก่ บุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับน้ี ซ่ึงได้แสดงความจ�านง
ตามข้อ 10 และคณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 12

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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 ข้อ 9  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
          (1) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
          (2) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
          (3) มีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ
          (4) มีทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมาย
          (5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
          (6) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคเรื้อรังจนรักษาไม่หาย
          (7) ก. เป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม ซึ่งมีอายุไม่เกิน 60 ปี หรือ
      ข. เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการด�าเนินการ หรือกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ หรือ
         เจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือ
      ค. เป็นคู่สมรสของสมาชิก ซ่ึงมีอายุไม่เกิน 60 ปี หรือ
     ง. เป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก ซึ่งมีอายุไม่เกิน 25 ปี
 ข้อ 10 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมด้วยตนเอง ณ 
ส�านักงานของสมาคม ในวันเปิดท�าการ โดยมีสมาชิกของสมาคมไม่น้อยกว่า 2 คน หรือกรรมการของสมาคม
รับรองคุณสมบัติ
 ข้อ 11 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องระบุชื่อผู้จัดการศพและผู้ที่ประสงค์ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ ซึ่ง
ต้องเป็นบุคคลตามข้อ 23 ไว้ให้ชัดแจ้งในใบสมัคร ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการศพและผู้รับเงินสงเคราะห์
ในภายหลัง สมาชิกต้องแจ้งให้สมาคมทราบโดยมิชักช้า ถ้าไม่มีผู้จัดการศพให้ถือว่าผู้รับเงินสงเคราะห์เป็น
ผู้จัดการศพ หรือถ้าไม่มีผู้จัดการศพและผู้รับเงินสงเคราะห์ ให้สมาคมเป็นผู้จัดการศพ ในกรณีที่สมาคมเป็น
ผู้จัดการศพ สมาคมต้องจัดการศพให้เหมาะสมแก่ฐานานุรูปและศาสนาของสมาชิกผู้นั้น
 ข้อ 12 สมาชิกภาพของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก จะสมบูรณ์เริ่มตั้งแต่วันที่ที่คณะกรรมการได้มีมติให้
รับเข้าเป็นสมาชิก และผู้สมัครได้ช�าระเงินค่าสมัครและช�าระเงินต่างๆ ตามข้อบังคับน้ีแล้ว เว้นแต่สมาชิกภาพ
ของผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคม จะเริ่มตั้งแต่วันที่ที่นายทะเบียนประจ�าท้องที่รับจดทะเบียนสมาคมเป็นต้นไป
 สมาชิกภาพของผู้สมัครตามข้อ 9 (7) ค. และ ง. จะสมบูรณ์ต่อเม่ือครบ 90 วัน นับจากวันย่ืนใบสมัคร
และได้ช�าระเงินค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าตามข้อบังคับนี้เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้มีมติ
อนุมัติให้เป็นสมาชิก
 ข้อ 13 สมาคมจะออกหนังสือหลักฐานแสดงการเป็นสมาชิก ตามแบบท่ีสมาคมก�าหนดให้แก่สมาชิก
ทุกคน
 ข้อ 14 สมาชิกซ่ึงย้ายไปรับราชการในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม อ่ืน หรือพ้นจากการเป็นข้าราชการ

ข้อ	9	(7)	ค.  แก้ไขใหม่ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญ ปี พ.ศ.2550 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550 ดังข้อความที่ได้พิมพ์ไว้แล้ว

ข้อ	12  แก้ไขใหม่ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญ ปี พ.ศ.2550 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 ดังข้อความที่ได้พิมพ์ไว้แล้ว
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  “กรรมการ”  หมายความว่า กรรมการด�าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
       สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
       จ�ากัด
  “สหกรณ์”  หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
  “เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า เจ้าหน้าท่ี หัวหน้างาน ผู้จัดการ สมาคมฌาปนกิจ
       สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
       มหิดล จ�ากัด
  “เงินค่าสมัคร”  หมายความว่า เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
       สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
       มหิดล จ�ากัด
  “เงินค่าบ�ารุง”  หมายความว่า เงินที่สมาชิกต้องช�าระให้กับสมาคมเป็นรายปี
  “เงินสงเคราะห์”  หมายความว่า เงินท่ีสมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่าจัดการ
       ศพสมาชิก หรือค่าจัดการศพ และสงเคราะห์
       ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตาย รวมทั้ง
       เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อด�าเนินกิจการของสมาคม
  “เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า” หมายความว่า เงินสงเคราะห์ที่สมาคมเรียกเก็บล่วงหน้าไว้เพ่ือ
       ส�ารองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เมื่อมีสมาชิกคนใด
       คนหนึ่งถึงแก่ความตาย
  “นายทะเบียนประจ�าท้องท่ี” หมายความว่า นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ�า
       ท้องที่กรุงเทพมหานคร
 ข้อ 6 สมาคมเปิดท�าการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

หมวดที่	2
วัตถุประสงค์

 ข้อ 7 สมาคม มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกสงเคราะห์ซ่ึงกันและกันในการจัดการศพ หรือสงเคราะห์
ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์ โดยไม่ประสงค์จะหาก�าไรเพื่อแบ่งปันกัน

หมวดที่	3
สมาชิกภาพและการขาดจากสมาชิกภาพ

 ข้อ 8 สมาชิกของสมาคม ได้แก่ บุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับน้ี ซ่ึงได้แสดงความจ�านง
ตามข้อ 10 และคณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 12

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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 ข้อ 9  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
          (1) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
          (2) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
          (3) มีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ
          (4) มีทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมาย
          (5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
          (6) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคเรื้อรังจนรักษาไม่หาย
          (7) ก. เป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม ซึ่งมีอายุไม่เกิน 60 ปี หรือ
      ข. เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการด�าเนินการ หรือกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ หรือ
         เจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือ
      ค. เป็นคู่สมรสของสมาชิก ซ่ึงมีอายุไม่เกิน 60 ปี หรือ
     ง. เป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก ซึ่งมีอายุไม่เกิน 25 ปี
 ข้อ 10 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมด้วยตนเอง ณ 
ส�านักงานของสมาคม ในวันเปิดท�าการ โดยมีสมาชิกของสมาคมไม่น้อยกว่า 2 คน หรือกรรมการของสมาคม
รับรองคุณสมบัติ
 ข้อ 11 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องระบุชื่อผู้จัดการศพและผู้ที่ประสงค์ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ ซึ่ง
ต้องเป็นบุคคลตามข้อ 23 ไว้ให้ชัดแจ้งในใบสมัคร ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการศพและผู้รับเงินสงเคราะห์
ในภายหลัง สมาชิกต้องแจ้งให้สมาคมทราบโดยมิชักช้า ถ้าไม่มีผู้จัดการศพให้ถือว่าผู้รับเงินสงเคราะห์เป็น
ผู้จัดการศพ หรือถ้าไม่มีผู้จัดการศพและผู้รับเงินสงเคราะห์ ให้สมาคมเป็นผู้จัดการศพ ในกรณีที่สมาคมเป็น
ผู้จัดการศพ สมาคมต้องจัดการศพให้เหมาะสมแก่ฐานานุรูปและศาสนาของสมาชิกผู้นั้น
 ข้อ 12 สมาชิกภาพของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก จะสมบูรณ์เริ่มตั้งแต่วันที่ที่คณะกรรมการได้มีมติให้
รับเข้าเป็นสมาชิก และผู้สมัครได้ช�าระเงินค่าสมัครและช�าระเงินต่างๆ ตามข้อบังคับน้ีแล้ว เว้นแต่สมาชิกภาพ
ของผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคม จะเริ่มตั้งแต่วันที่ที่นายทะเบียนประจ�าท้องที่รับจดทะเบียนสมาคมเป็นต้นไป
 สมาชิกภาพของผู้สมัครตามข้อ 9 (7) ค. และ ง. จะสมบูรณ์ต่อเม่ือครบ 90 วัน นับจากวันย่ืนใบสมัคร
และได้ช�าระเงินค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าตามข้อบังคับนี้เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้มีมติ
อนุมัติให้เป็นสมาชิก
 ข้อ 13 สมาคมจะออกหนังสือหลักฐานแสดงการเป็นสมาชิก ตามแบบท่ีสมาคมก�าหนดให้แก่สมาชิก
ทุกคน
 ข้อ 14 สมาชิกซ่ึงย้ายไปรับราชการในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม อ่ืน หรือพ้นจากการเป็นข้าราชการ

ข้อ	9	(7)	ค.  แก้ไขใหม่ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญ ปี พ.ศ.2550 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550 ดังข้อความที่ได้พิมพ์ไว้แล้ว

ข้อ	12  แก้ไขใหม่ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญ ปี พ.ศ.2550 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 ดังข้อความที่ได้พิมพ์ไว้แล้ว
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พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ถ้าไม่ประสงค์จะเป็นสมาชิกต่อไป ให้แสดงความจ�านงต่อคณะกรรมการเป็น
ลายลักษณ์อักษร หากไม่แสดงความจ�านงดังกล่าวให้ถือว่ายังคงเป็นสมาชิกต่อไป
 ข้อ 15 สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 
          (1) ตาย
          (2) ลาออกโดยท�าเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการ
          (3) ถูกคัดช่ือออก เพราะขาดส่งเงินสงเคราะห์ และสมาคมได้น�าเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ามาจ่าย
เป็นเงินสงเคราะห์หมดแล้ว และได้รับหนังสือเตือนจากสมาคมแล้วสามคร้ัง คร้ังละไม่เกิน 30 วัน หรือสมาคม
ไม่สามารถติดต่อหาหลักแหล่งที่อยู่ได้ และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้พ้นจากสมาชิกภาพ เว้นแต่
สมาชิกได้อุทธรณ์ ภายใน 30 วัน และคณะกรรมการได้พิจารณาให้คงสมาชิกต่อไป หรือมติให้ออกถือเป็น
สิ้นสุด
          (4) กระท�าการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาคมอย่างร้ายแรง และคณะกรรมการ
มีมติให้ออก
 การส้ินสุดแห่งสมาชิกภาพตามข้อน้ี สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าสมัคร เงินค่าบ�ารุง และเงินสงเคราะห์
ท่ีได้ช�าระตามข้อบังคับน้ีคืนจากสมาคม เว้นแต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าท่ียังไม่ตกอยู่ในความผูกพันท่ีจะต้องจ่าย
เป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
                   

หมวดที่	4
เงินค่าสมัคร	เงินค่าบ�ารุง	และเงินสงเคราะห์

 ข้อ 16 เมื่อสมาคมรับผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ผู้นั้นมีหน้าที่ต้องช�าระเงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้
แก่สมาคมเป็นเงินห้าสิบบาท เงินค่าบ�ารุงปีละยี่สิบสี่บาท และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าตามอัตราที่ก�าหนดใน
ข้อ 20
 ข้อ 17 เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องออกเงิน
สงเคราะห์ เพ่ือเป็นค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ครอบครัวของสมาชิกท่ีตายน้ัน รายละย่ีสิบบาท 
 ข้อ 18 การช�าระเงินค่าสมัคร เงินค่าบ�ารุง และเงินสงเคราะห์ ให้ช�าระต่อเหรัญญิก หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย ณ ส�านักงานของสมาคมในวันเปิดท�าการ การรับเงินค่าสมัคร ค่าบ�ารุง และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
ให้สมาคมออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานโดยใช้วิธีหักจากเงินเดือน
 ข้อ 19 เงินสงเคราะห์ตามข้อ 17 สมาชิกต้องช�าระให้สมาคมภายในสามสิบวัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง
การตายของสมาชิก หรือได้รับแจ้งให้ช�าระเงินสงเคราะห์จากสมาคม
 ข้อ 20 สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิกเพื่อส�ารองจ่ายเป็นค่าจัดการศพ และ
สงเคราะห์ครอบครัว ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อ	20  แก้ไขใหม่ตามมติของที่ประชุมใหญ่ ปี พ.ศ.2550 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 ดังข้อความที่ได้พิมพ์ไว้แล้ว
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       (1) สมาชิกที่พ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล แต่ยังคงสภาพการเป็น
สมาชิกสหกรณ์และพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ และหรือไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ เป็นจ�านวน
หนึ่งพันบาท
         (2) สมาชิกตามข้อ 9 (7) ค. และ ง. เป็นจ�านวนเงินหนึ่งพันบาท สมาคมจะคืนให้แก่สมาชิก
เท่าท่ีสมาชิกผู้น้ันยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันท่ีจะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามท่ีจ่ายไว้ล่วงหน้า และเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้าน้ีห้ามสมาคมน�าไปใช้จ่ายในกิจการอ่ืนใด เว้นแต่น�าไปใช้ส�ารองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ของสมาชิกผู้น้ัน
ในเมื่อสมาชิกอื่นถึงแก่ความตาย
 ข้อ 21 การยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ ต้องยื่นภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันถึงแก่ความตาย ถ้าพ้น
ก�าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์
 ข้อ 22 สมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้จัดการศพและผู้รับเงินสงเคราะห์แล้วแต่กรณี ดังต่อไปน้ีคือ
 ในกรณีผู้จัดการศพและผู้รับเงินสงเคราะห์เป็นคนละคน จะจ่ายเงินให้ผู้จัดการศพ เป็นผู้รับเงิน
ส�าหรับค่าจัดการศพ ส่วนท่ีเหลือจ่ายให้ผู้รับเงินสงเคราะห์ โดยสมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ท้ังหมดภายใน
สี่สิบห้าวัน หรือแบ่งจ่ายให้เป็นดังนี้ คือ
          (1) จ่ายครั้งแรกเท่าที่เก็บได้ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันรับค�าขอรับเงินสงเคราะห์
          (2) สมาคมจะจ่ายเงินส่วนที่เหลือจากที่เรียกเก็บได้ทั้งหมดภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันจ่าย
ครั้งแรกและภายหลังจากที่เรียกเก็บได้อีก
 การจ่ายเงินสงเคราะห์ สมาคมจะหักไว้เป็นค่าใช้จ่ายของสมาคม ร้อยละสี่ของเงินสงเคราะห์ที่เรียก
เก็บได้ ส�าหรับสมาชิกท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 10 ปี และร้อยละสามส�าหรับสมาชิกท่ีมีอายุการเป็นสมาชิก
10 ปี ข้ึนไป
 ข้อ 23 เม่ือสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย ให้สมาคมจ่ายค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์
ครอบครัว ให้แก่บุคคลที่สมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ หรือเป็นผู้จัดการศพ ซึ่งต้อง
เป็นบุคคลดังต่อไปนี้
          (1) สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา
          (2) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
          (3) พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
          (4) ปู่ ย่า ตา ยาย
          (5) ลุง ป้า น้า อา
          (6) ผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู
 ในกรณีไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัคร หรือมีบุคคลที่ระบุไว้ในใบสมัครแต่ไม่อาจจัดการตาม
เจตนาของสมาชิกได้ หรือในกรณีท่ีสมาชิกไม่ได้ระบุบุคคลใดไว้ในใบสมัคร บุคคลตามวรรคแรกอาจย่ืนค�าร้อง
ต่อสมาคม เพื่อขอเป็นผู้จัดการศพก็ได้

ข้อ	22  แก้ไขใหม่ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญ (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 ดังข้อความที่ได้พิมพ์ไว้แล้ว
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พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ถ้าไม่ประสงค์จะเป็นสมาชิกต่อไป ให้แสดงความจ�านงต่อคณะกรรมการเป็น
ลายลักษณ์อักษร หากไม่แสดงความจ�านงดังกล่าวให้ถือว่ายังคงเป็นสมาชิกต่อไป
 ข้อ 15 สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 
          (1) ตาย
          (2) ลาออกโดยท�าเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการ
          (3) ถูกคัดช่ือออก เพราะขาดส่งเงินสงเคราะห์ และสมาคมได้น�าเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ามาจ่าย
เป็นเงินสงเคราะห์หมดแล้ว และได้รับหนังสือเตือนจากสมาคมแล้วสามคร้ัง คร้ังละไม่เกิน 30 วัน หรือสมาคม
ไม่สามารถติดต่อหาหลักแหล่งที่อยู่ได้ และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้พ้นจากสมาชิกภาพ เว้นแต่
สมาชิกได้อุทธรณ์ ภายใน 30 วัน และคณะกรรมการได้พิจารณาให้คงสมาชิกต่อไป หรือมติให้ออกถือเป็น
สิ้นสุด
          (4) กระท�าการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาคมอย่างร้ายแรง และคณะกรรมการ
มีมติให้ออก
 การส้ินสุดแห่งสมาชิกภาพตามข้อน้ี สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าสมัคร เงินค่าบ�ารุง และเงินสงเคราะห์
ท่ีได้ช�าระตามข้อบังคับน้ีคืนจากสมาคม เว้นแต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าท่ียังไม่ตกอยู่ในความผูกพันท่ีจะต้องจ่าย
เป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
                   

หมวดที่	4
เงินค่าสมัคร	เงินค่าบ�ารุง	และเงินสงเคราะห์

 ข้อ 16 เมื่อสมาคมรับผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ผู้นั้นมีหน้าที่ต้องช�าระเงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้
แก่สมาคมเป็นเงินห้าสิบบาท เงินค่าบ�ารุงปีละยี่สิบสี่บาท และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าตามอัตราที่ก�าหนดใน
ข้อ 20
 ข้อ 17 เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องออกเงิน
สงเคราะห์ เพ่ือเป็นค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ครอบครัวของสมาชิกท่ีตายน้ัน รายละย่ีสิบบาท 
 ข้อ 18 การช�าระเงินค่าสมัคร เงินค่าบ�ารุง และเงินสงเคราะห์ ให้ช�าระต่อเหรัญญิก หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย ณ ส�านักงานของสมาคมในวันเปิดท�าการ การรับเงินค่าสมัคร ค่าบ�ารุง และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
ให้สมาคมออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานโดยใช้วิธีหักจากเงินเดือน
 ข้อ 19 เงินสงเคราะห์ตามข้อ 17 สมาชิกต้องช�าระให้สมาคมภายในสามสิบวัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง
การตายของสมาชิก หรือได้รับแจ้งให้ช�าระเงินสงเคราะห์จากสมาคม
 ข้อ 20 สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิกเพื่อส�ารองจ่ายเป็นค่าจัดการศพ และ
สงเคราะห์ครอบครัว ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อ	20  แก้ไขใหม่ตามมติของที่ประชุมใหญ่ ปี พ.ศ.2550 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 ดังข้อความที่ได้พิมพ์ไว้แล้ว
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       (1) สมาชิกที่พ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล แต่ยังคงสภาพการเป็น
สมาชิกสหกรณ์และพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ และหรือไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ เป็นจ�านวน
หนึ่งพันบาท
         (2) สมาชิกตามข้อ 9 (7) ค. และ ง. เป็นจ�านวนเงินหนึ่งพันบาท สมาคมจะคืนให้แก่สมาชิก
เท่าท่ีสมาชิกผู้น้ันยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันท่ีจะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามท่ีจ่ายไว้ล่วงหน้า และเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้าน้ีห้ามสมาคมน�าไปใช้จ่ายในกิจการอ่ืนใด เว้นแต่น�าไปใช้ส�ารองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ของสมาชิกผู้น้ัน
ในเมื่อสมาชิกอื่นถึงแก่ความตาย
 ข้อ 21 การยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ ต้องยื่นภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันถึงแก่ความตาย ถ้าพ้น
ก�าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์
 ข้อ 22 สมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้จัดการศพและผู้รับเงินสงเคราะห์แล้วแต่กรณี ดังต่อไปน้ีคือ
 ในกรณีผู้จัดการศพและผู้รับเงินสงเคราะห์เป็นคนละคน จะจ่ายเงินให้ผู้จัดการศพ เป็นผู้รับเงิน
ส�าหรับค่าจัดการศพ ส่วนท่ีเหลือจ่ายให้ผู้รับเงินสงเคราะห์ โดยสมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ท้ังหมดภายใน
สี่สิบห้าวัน หรือแบ่งจ่ายให้เป็นดังนี้ คือ
          (1) จ่ายครั้งแรกเท่าที่เก็บได้ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันรับค�าขอรับเงินสงเคราะห์
          (2) สมาคมจะจ่ายเงินส่วนที่เหลือจากที่เรียกเก็บได้ทั้งหมดภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันจ่าย
ครั้งแรกและภายหลังจากที่เรียกเก็บได้อีก
 การจ่ายเงินสงเคราะห์ สมาคมจะหักไว้เป็นค่าใช้จ่ายของสมาคม ร้อยละสี่ของเงินสงเคราะห์ที่เรียก
เก็บได้ ส�าหรับสมาชิกท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 10 ปี และร้อยละสามส�าหรับสมาชิกท่ีมีอายุการเป็นสมาชิก
10 ปี ข้ึนไป
 ข้อ 23 เม่ือสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย ให้สมาคมจ่ายค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์
ครอบครัว ให้แก่บุคคลที่สมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ หรือเป็นผู้จัดการศพ ซึ่งต้อง
เป็นบุคคลดังต่อไปนี้
          (1) สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา
          (2) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
          (3) พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
          (4) ปู่ ย่า ตา ยาย
          (5) ลุง ป้า น้า อา
          (6) ผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู
 ในกรณีไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัคร หรือมีบุคคลที่ระบุไว้ในใบสมัครแต่ไม่อาจจัดการตาม
เจตนาของสมาชิกได้ หรือในกรณีท่ีสมาชิกไม่ได้ระบุบุคคลใดไว้ในใบสมัคร บุคคลตามวรรคแรกอาจย่ืนค�าร้อง
ต่อสมาคม เพื่อขอเป็นผู้จัดการศพก็ได้

ข้อ	22  แก้ไขใหม่ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญ (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 ดังข้อความที่ได้พิมพ์ไว้แล้ว
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 เมื่อสมาคมได้รับค�าร้องตามวรรคสองและได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลนั้นสามารถเป็นผู้จัดการศพ
ของสมาชิกได้จริง ให้สมาคมจ่ายเงินค่าจัดการศพให้แก่บุคคลนั้น แต่ถ้าสมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นไม่สามารถ
เป็นผู้จัดการศพได้ หรือไม่มีบุคคลตามวรรคแรกย่ืนค�าร้องภายในหกสิบวันนับแต่วันประกาศ ให้สมาคมจัดการ
ศพให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตายตามสมควรแก่ฐานานุรูปและประเพณีทางศาสนาของสมาชิกนั้น
 ถ้าได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ยังคงมีเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว
เหลืออยู่ ให้สมาคมจ่ายเงินส่วนท่ีเหลืออยู่ให้แก่บุคคลท่ีสมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัคร แต่ถ้าไม่มีบุคคลท่ีสมาชิก
ระบุไว้ในใบสมัคร ให้จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่บุคคลในวรรคแรกตามล�าดับก่อนหลัง โดยผู้อยู่ล�าดับก่อนย่อม
ตัดสิทธิผู้อยู่ล�าดับหลัง ถ้ามีผู้อยู่ในล�าดับเดียวกันหลายคน ให้แบ่งเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและ
สงเคราะห์ครอบครัวที่เหลืออยู่ให้แก่ทุกคนในสัดส่วนที่เท่ากัน แต่ถ้าหากไม่อาจแบ่งเงินให้แก่บุคคลใดได้ให้
ด�าเนินการไปตามกฎหมาย

หมวดที่	5
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

 ข้อ 24 สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้
          (1) แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจการของสมาคมในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี และประชุม
ใหญ่วิสามัญ
          (2) มีสิทธิเรียกร้องให้คณะกรรมการกระท�าหรืองดเว้นการกระท�าเพื่อประโยชน์ของสมาคม 
หรือป้องกันความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่สมาคม
          (3) เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง 
          (4) ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารของสมาคม เพ่ือทราบการด�าเนินกิจการของสมาคม ในวัน
เปิดท�าการของสมาคม
          (5) ท�าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพ่ือการใดการหน่ึงเม่ือใด
ก็ได้ โดยมีจ�านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ�านวนสมาชิกท้ังหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือช่ือ และ
ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับค�าร้องขอ
          (6) ร้องขอต่อนายทะเบียนประจ�าท้องที่ให้สั่งเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ที่ได้ลงมติฝ่าฝืน
กฎหมาย หรือข้อบังคับของสมาคมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
          (7) ยื่นค�าร้องขอต่อนายทะเบียนประจ�าท้องที่ให้เลิกสมาคม พร้อมด้วยเหตุผลประกอบค�า
ร้องขอ โดยมีสมาชิกอื่นร่วมด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของสมาชิกทั้งหมด
 ยกเว้นสมาชิกตามความในข้อ 9 (7) ค. และ ง. ไม่มีสิทธิตามความใน (1) ถึง (7) หรือด�าเนินการ
อย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการดังกล่าว

ข้อ	23	วรรค	3	 แก้ไขใหม่ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญ (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 ดังข้อความที่ได้พิมพ์ไว้แล้ว

ข้อ	24	(6)	และ	(7) แก้ไขใหม่ตามมติของท่ีประชุมใหญ่สามัญ (คร้ังแรก) เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2546 ดังข้อความท่ีได้พิมพ์ไว้แล้ว

ข้อ	24	วรรค	2  เพ่ิมเติมตามมติของท่ีประชุมใหญ่สามัญปี พ.ศ.2552 เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2552 ดังข้อความท่ีได้พิมพ์ไว้แล้ว
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 ข้อ 25 สมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติดังนี้
          (1) ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ค�าสั่ง ของสมาคมและมติคณะกรรมการ
          (2) ต้องช�าระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อย ภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการตาย
ของสมาชิกจากสมาคม หรือได้รับแจ้งให้ช�าระเงินสงเคราะห์จากสมาคม
          (3) เก็บรักษาหนังสือส�าคัญแสดงการเป็นสมาชิกของสมาคมไว้ ถ้าหายต้องรีบแจ้งเพื่อขอใบ
แทนใหม่จากสมาคม
          (4) การย้ายท่ีอยู่ เปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล แก้วัน เดือน ปีเกิดของสมาชิก ให้ย่ืนค�าร้องต่อ
สมาคม ภายในสิบห้าวันนับแต่วันย้าย เปลี่ยน หรือแก้ไข เพื่อสมาคมจะได้แก้ไขหลักฐานต่างๆ ในทะเบียน
ให้ถูกต้อง
          (5) แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือเมื่อต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลตามที่แสดงความจ�านงไว้ใน
ใบสมัคร ตามข้อ 11 โดยยื่นค�าร้องต่อนายกสมาคม
          (6)  เม่ือสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์หรือครอบครัวของสมาชิก
แจ้งให้คณะกรรมการทราบ พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
      ก. หนังสือส�าคัญแสดงการเป็นสมาชิก
      ข. ใบเสร็จรับเงินครั้งสุดท้าย
      ค. ใบมรณบัตร
      ง. ส�าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกที่ตาย
      จ. ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการศพหรือผู้รับเงินสงเคราะห์
      ฉ. บัตรประชาชนหรือบัตรประจ�าตัวของผู้จัดการศพหรือผู้รับเงินสงเคราะห์

หมวดที่	6
คณะกรรมการ	และการด�าเนินกิจการ

 ข้อ 26 ให้สมาคมมีคณะกรรมการด�าเนินการ ประกอบด้วย กรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน 
และไม่เกินสิบห้าคน โดยมีต�าแหน่งนายกสมาคมหนึ่งคน เลขานุการหนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่งคน และต�าแหน่ง
อื่นตามที่คณะกรรมการก�าหนดซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญเลือกตั้งขึ้นตามระเบียบที่คณะกรรมการด�าเนินการ
ก�าหนดตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ
 กรรมการสมาคมต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
          (1) มีสัญชาติไทย
          (2) มีอายุไม่ต่�ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์  
          (3) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่�ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่สี่

ข้อ	26	วรรค	1  แก้ไขใหม่ตามมติของที่ประชุมใหญ่ (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 ดังข้อความที่ได้พิมพ์ไว้แล้ว
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 เม่ือสมาคมได้รับค�าร้องตามวรรคสองและได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลนั้นสามารถเป็นผู้จัดการศพ
ของสมาชิกได้จริง ให้สมาคมจ่ายเงินค่าจัดการศพให้แก่บุคคลนั้น แต่ถ้าสมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นไม่สามารถ
เป็นผู้จัดการศพได้ หรือไม่มีบุคคลตามวรรคแรกย่ืนค�าร้องภายในหกสิบวันนับแต่วันประกาศ ให้สมาคมจัดการ
ศพให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตายตามสมควรแก่ฐานานุรูปและประเพณีทางศาสนาของสมาชิกนั้น
 ถ้าได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ยังคงมีเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว
เหลืออยู่ ให้สมาคมจ่ายเงินส่วนท่ีเหลืออยู่ให้แก่บุคคลท่ีสมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัคร แต่ถ้าไม่มีบุคคลท่ีสมาชิก
ระบุไว้ในใบสมัคร ให้จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่บุคคลในวรรคแรกตามล�าดับก่อนหลัง โดยผู้อยู่ล�าดับก่อนย่อม
ตัดสิทธิผู้อยู่ล�าดับหลัง ถ้ามีผู้อยู่ในล�าดับเดียวกันหลายคน ให้แบ่งเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและ
สงเคราะห์ครอบครัวที่เหลืออยู่ให้แก่ทุกคนในสัดส่วนที่เท่ากัน แต่ถ้าหากไม่อาจแบ่งเงินให้แก่บุคคลใดได้ให้
ด�าเนินการไปตามกฎหมาย

หมวดที่	5
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

 ข้อ 24 สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้
          (1) แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจการของสมาคมในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี และประชุม
ใหญ่วิสามัญ
          (2) มีสิทธิเรียกร้องให้คณะกรรมการกระท�าหรืองดเว้นการกระท�าเพื่อประโยชน์ของสมาคม 
หรือป้องกันความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่สมาคม
          (3) เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง 
          (4) ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารของสมาคม เพ่ือทราบการด�าเนินกิจการของสมาคม ในวัน
เปิดท�าการของสมาคม
          (5) ท�าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพ่ือการใดการหน่ึงเม่ือใด
ก็ได้ โดยมีจ�านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ�านวนสมาชิกท้ังหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือช่ือ และ
ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับค�าร้องขอ
          (6) ร้องขอต่อนายทะเบียนประจ�าท้องที่ให้สั่งเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ที่ได้ลงมติฝ่าฝืน
กฎหมาย หรือข้อบังคับของสมาคมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
          (7) ยื่นค�าร้องขอต่อนายทะเบียนประจ�าท้องที่ให้เลิกสมาคม พร้อมด้วยเหตุผลประกอบค�า
ร้องขอ โดยมีสมาชิกอื่นร่วมด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของสมาชิกทั้งหมด
 ยกเว้นสมาชิกตามความในข้อ 9 (7) ค. และ ง. ไม่มีสิทธิตามความใน (1) ถึง (7) หรือด�าเนินการ
อย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการดังกล่าว

ข้อ	23	วรรค	3	 แก้ไขใหม่ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญ (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 ดังข้อความที่ได้พิมพ์ไว้แล้ว

ข้อ	24	(6)	และ	(7) แก้ไขใหม่ตามมติของท่ีประชุมใหญ่สามัญ (คร้ังแรก) เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2546 ดังข้อความท่ีได้พิมพ์ไว้แล้ว

ข้อ	24	วรรค	2  เพ่ิมเติมตามมติของท่ีประชุมใหญ่สามัญปี พ.ศ.2552 เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2552 ดังข้อความท่ีได้พิมพ์ไว้แล้ว
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 ข้อ 25 สมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติดังนี้
          (1) ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ค�าสั่ง ของสมาคมและมติคณะกรรมการ
          (2) ต้องช�าระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อย ภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการตาย
ของสมาชิกจากสมาคม หรือได้รับแจ้งให้ช�าระเงินสงเคราะห์จากสมาคม
          (3) เก็บรักษาหนังสือส�าคัญแสดงการเป็นสมาชิกของสมาคมไว้ ถ้าหายต้องรีบแจ้งเพื่อขอใบ
แทนใหม่จากสมาคม
          (4) การย้ายท่ีอยู่ เปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล แก้วัน เดือน ปีเกิดของสมาชิก ให้ย่ืนค�าร้องต่อ
สมาคม ภายในสิบห้าวันนับแต่วันย้าย เปลี่ยน หรือแก้ไข เพื่อสมาคมจะได้แก้ไขหลักฐานต่างๆ ในทะเบียน
ให้ถูกต้อง
          (5) แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือเมื่อต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลตามที่แสดงความจ�านงไว้ใน
ใบสมัคร ตามข้อ 11 โดยยื่นค�าร้องต่อนายกสมาคม
          (6)  เม่ือสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์หรือครอบครัวของสมาชิก
แจ้งให้คณะกรรมการทราบ พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
      ก. หนังสือส�าคัญแสดงการเป็นสมาชิก
      ข. ใบเสร็จรับเงินครั้งสุดท้าย
      ค. ใบมรณบัตร
      ง. ส�าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกที่ตาย
      จ. ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการศพหรือผู้รับเงินสงเคราะห์
      ฉ. บัตรประชาชนหรือบัตรประจ�าตัวของผู้จัดการศพหรือผู้รับเงินสงเคราะห์

หมวดที่	6
คณะกรรมการ	และการด�าเนินกิจการ

 ข้อ 26 ให้สมาคมมีคณะกรรมการด�าเนินการ ประกอบด้วย กรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน 
และไม่เกินสิบห้าคน โดยมีต�าแหน่งนายกสมาคมหนึ่งคน เลขานุการหนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่งคน และต�าแหน่ง
อื่นตามท่ีคณะกรรมการก�าหนดซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญเลือกตั้งขึ้นตามระเบียบที่คณะกรรมการด�าเนินการ
ก�าหนดตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ
 กรรมการสมาคมต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
          (1) มีสัญชาติไทย
          (2) มีอายุไม่ต่�ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์  
          (3) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่�ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่สี่

ข้อ	26	วรรค	1  แก้ไขใหม่ตามมติของที่ประชุมใหญ่ (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 ดังข้อความที่ได้พิมพ์ไว้แล้ว
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          (4) มีภูมิล�าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่จดทะเบียนตั้งสมาคมนั้น
          (5) มีอาชีพเป็นหลักแหล่งและมีฐานะมั่นคง
          (6) เป็นสมาชิกของสมาคมนั้น
          (7) ไม่เป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อื่น
          (8) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
          (9) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด
          (10) ไม่เคยถูกนายทะเบียนประจ�าท้องที่ สั่งให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการสมาคม
          (11) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่สมาคมถอดถอนให้ออกจากต�าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริต
ต่อหน้าที่ หรือไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
          (12) ไม่เคยต้องโทษจ�าคุกค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดได้
กระท�าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
          (13) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
          (14) ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลาย
          (15) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือไม่เคยถูกนายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
 ให้คณะกรรมการเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ในการนี้คณะกรรมการ
จะแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใด หรือหลายคนท�าการแทนก็ได้
 ข้อ 27 วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ 26 สมาคมจะเลือกโดยวิธีดังนี้
          (1) ให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่เสนอชื่อสมาชิกที่สมควรจะได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม
และกรรมการ โดยมีสมาชิกในที่ประชุมใหญ่รับรองไม่น้อยกว่า 5 คน จนครบจ�านวนกรรมการที่ได้ระบุไว้ใน
ข้อ 26
          (2) ในกรณีที่สมาชิกเสนอชื่อเกินกว่าจ�านวนกรรมการที่ระบุ ให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้เลือกตั้ง
โดยการลงคะแนนเปิดเผย
          (3) การเลือกตั้งกรรมการให้กระจายไปสู่วิทยาเขตต่างๆ ของสหกรณ์ สมาชิกที่ไม่อยู่ในที่
ประชุมใหญ่ มิให้เสนอชื่อเป็นผู้ที่จะได้รับเลือกตั้ง ในกรณีที่จ�านวนกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งยังไม่ครบตาม
จ�านวนที่ระบุไว้ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกจากสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมเป็นกรรมการ
 ข้อ 28 คณะกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งตามข้อ 27 มีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ 2 ปีนับแต่วันที่
นายทะเบียนประจ�าท้องที่รับจดทะเบียน

ข้อ	26	วรรค	2,	(7)	และ	(10)		แก้ไขใหม่ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญ (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 ดังข้อความที่ได้

                                    พิมพ์ไว้แล้ว

ข้อ	28		แก้ไขใหม่ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญ (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 ดังข้อความที่ได้พิมพ์ไว้แล้ว
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 กรรมการสมาคมจะด�ารงต�าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ เว้นแต่ท่ีประชุมใหญ่โดยมติสองในสาม
ของผู้มาประชุมจะก�าหนดเป็นอย่างอื่น
 คณะกรรมการชุดที่ออกตามวาระจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีจนกว่าจะมีการเลือกต้ังกรรมการชุดใหม่และ
คณะกรรมการชุดใหม่เข้ามารับต�าแหน่งแทนแล้ว จึงจะพ้นจากหน้าที่
 ข้อ 29 การตั้งกรรมการและการเปลี่ยนตัวกรรมการ ให้ท�าได้โดยมติที่ประชุมใหญ่ และต้องน�าไป
จดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
 ข้อ 30 การพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการ กรรมการของสมาคมย่อมพ้นจากต�าแหน่งในกรณีต่อไปน้ี
          (1) ครบก�าหนดตามวาระ
          (2) ตาย  
          (3) ลาออก
          (4) ขาดจากสมาชิกภาพ
          (5) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 26 ข้อใดข้อหนึ่ง
          (6) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก
          (7) กระท�าความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้อใดข้อหนึ่ง
 กรณีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุไม่ใช่ออกตามวาระ หากต�าแหน่งนั้นไม่ใช่ต�าแหน่งนายก
สมาคม และกรรมการที่เหลือยังครบจ�านวนขั้นต�าตามข้อบังคับ คณะกรรมการอาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
เลือกตั้งสมาชิกคนใดคนหนึ่งเข้าด�ารงต�าแหน่งแทนหรือไม่ก็ได้ และให้กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งแทนนั้นอยู่
ในต�าแหน่งตามวาระของผู้ที่ตนแทน
          (8) ไม่มาประชุมประจ�าเดือนติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง โดยไม่ทราบสาเหตุ
 ข้อ 31 ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ในกรณีจ�าเป็น นายกสมาคม หรือ
กรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจะเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษขึ้นก็ได้
 ข้อ 32 กรรมการไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างหรือประโยชน์อย่างอื่นท�านองเดียวกันจากสมาคม
 กรรมการอาจได้รับเบ้ียประชุม ค่าพาหนะ หรือประโยชน์อย่างอ่ืนท�านองเดียวกันจากสมาคมได้ หาก
สมาคมได้วางระเบียบไว้ให้จ่ายได้ 
 ระเบียบของสมาคมว่าด้วยการจ่ายเบ้ียประชุม ค่าพาหนะ หรือประโยชน์อย่างอ่ืนท�านองเดียวกันให้
แก่กรรมการ ต้องกระท�าโดยมติของที่ประชุมใหญ่และต้องส่งส�าเนาที่มีค�ารับรองว่าถูกต้องต่อนายทะเบียน
 ข้อ 33 คณะกรรมการมีอ�านาจและหน้าที่ในการด�าเนินกิจการของสมาคมทุกประการ และให้
หมายความรวมถึง
          (1) จัดด�าเนินกิจการของสมาคม ตามข้อบังคับ และตามมติของที่ประชุมใหญ่
          (2) แต่งต้ังกรรมการให้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ และก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีของกรรมการแต่ละต�าแหน่ง

่

ข้อ	33	(1)  แก้ไขใหม่ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญ (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 ดังข้อความที่ได้พิมพ์ไว้แล้ว



รายงานกิจการประจ�าปี 2560

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

50

          (4) มีภูมิล�าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่จดทะเบียนตั้งสมาคมนั้น
          (5) มีอาชีพเป็นหลักแหล่งและมีฐานะมั่นคง
          (6) เป็นสมาชิกของสมาคมนั้น
          (7) ไม่เป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อื่น
          (8) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
          (9) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด
          (10) ไม่เคยถูกนายทะเบียนประจ�าท้องที่ สั่งให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการสมาคม
          (11) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่สมาคมถอดถอนให้ออกจากต�าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริต
ต่อหน้าที่ หรือไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
          (12) ไม่เคยต้องโทษจ�าคุกค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดได้
กระท�าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
          (13) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
          (14) ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลาย
          (15) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือไม่เคยถูกนายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
 ให้คณะกรรมการเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ในการนี้คณะกรรมการ
จะแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใด หรือหลายคนท�าการแทนก็ได้
 ข้อ 27 วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ 26 สมาคมจะเลือกโดยวิธีดังนี้
          (1) ให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่เสนอชื่อสมาชิกที่สมควรจะได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม
และกรรมการ โดยมีสมาชิกในที่ประชุมใหญ่รับรองไม่น้อยกว่า 5 คน จนครบจ�านวนกรรมการที่ได้ระบุไว้ใน
ข้อ 26
          (2) ในกรณีที่สมาชิกเสนอชื่อเกินกว่าจ�านวนกรรมการที่ระบุ ให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้เลือกตั้ง
โดยการลงคะแนนเปิดเผย
          (3) การเลือกตั้งกรรมการให้กระจายไปสู่วิทยาเขตต่างๆ ของสหกรณ์ สมาชิกที่ไม่อยู่ในที่
ประชุมใหญ่ มิให้เสนอชื่อเป็นผู้ที่จะได้รับเลือกตั้ง ในกรณีที่จ�านวนกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งยังไม่ครบตาม
จ�านวนที่ระบุไว้ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกจากสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมเป็นกรรมการ
 ข้อ 28 คณะกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งตามข้อ 27 มีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ 2 ปีนับแต่วันที่
นายทะเบียนประจ�าท้องที่รับจดทะเบียน

ข้อ	26	วรรค	2,	(7)	และ	(10)		แก้ไขใหม่ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญ (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 ดังข้อความที่ได้

                                    พิมพ์ไว้แล้ว

ข้อ	28		แก้ไขใหม่ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญ (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 ดังข้อความที่ได้พิมพ์ไว้แล้ว
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 กรรมการสมาคมจะด�ารงต�าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ เว้นแต่ท่ีประชุมใหญ่โดยมติสองในสาม
ของผู้มาประชุมจะก�าหนดเป็นอย่างอื่น
 คณะกรรมการชุดที่ออกตามวาระจะต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการเลือกต้ังกรรมการชุดใหม่และ
คณะกรรมการชุดใหม่เข้ามารับต�าแหน่งแทนแล้ว จึงจะพ้นจากหน้าที่
 ข้อ 29 การตั้งกรรมการและการเปลี่ยนตัวกรรมการ ให้ท�าได้โดยมติที่ประชุมใหญ่ และต้องน�าไป
จดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
 ข้อ 30 การพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการ กรรมการของสมาคมย่อมพ้นจากต�าแหน่งในกรณีต่อไปน้ี
          (1) ครบก�าหนดตามวาระ
          (2) ตาย  
          (3) ลาออก
          (4) ขาดจากสมาชิกภาพ
          (5) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 26 ข้อใดข้อหนึ่ง
          (6) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก
          (7) กระท�าความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้อใดข้อหนึ่ง
 กรณีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุไม่ใช่ออกตามวาระ หากต�าแหน่งนั้นไม่ใช่ต�าแหน่งนายก
สมาคม และกรรมการที่เหลือยังครบจ�านวนขั้นต�าตามข้อบังคับ คณะกรรมการอาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
เลือกตั้งสมาชิกคนใดคนหนึ่งเข้าด�ารงต�าแหน่งแทนหรือไม่ก็ได้ และให้กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งแทนนั้นอยู่
ในต�าแหน่งตามวาระของผู้ที่ตนแทน
          (8) ไม่มาประชุมประจ�าเดือนติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง โดยไม่ทราบสาเหตุ
 ข้อ 31 ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ในกรณีจ�าเป็น นายกสมาคม หรือ
กรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจะเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษขึ้นก็ได้
 ข้อ 32 กรรมการไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างหรือประโยชน์อย่างอื่นท�านองเดียวกันจากสมาคม
 กรรมการอาจได้รับเบ้ียประชุม ค่าพาหนะ หรือประโยชน์อย่างอ่ืนท�านองเดียวกันจากสมาคมได้ หาก
สมาคมได้วางระเบียบไว้ให้จ่ายได้ 
 ระเบียบของสมาคมว่าด้วยการจ่ายเบ้ียประชุม ค่าพาหนะ หรือประโยชน์อย่างอ่ืนท�านองเดียวกันให้
แก่กรรมการ ต้องกระท�าโดยมติของที่ประชุมใหญ่และต้องส่งส�าเนาที่มีค�ารับรองว่าถูกต้องต่อนายทะเบียน
 ข้อ 33 คณะกรรมการมีอ�านาจและหน้าที่ในการด�าเนินกิจการของสมาคมทุกประการ และให้
หมายความรวมถึง
          (1) จัดด�าเนินกิจการของสมาคม ตามข้อบังคับ และตามมติของที่ประชุมใหญ่
          (2) แต่งต้ังกรรมการให้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ และก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีของกรรมการแต่ละต�าแหน่ง

่

ข้อ	33	(1)  แก้ไขใหม่ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญ (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 ดังข้อความที่ได้พิมพ์ไว้แล้ว
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          (3) วางระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการโดยผ่านความเห็นชอบในที่ประชุมใหญ่
          (4) วางระเบียบการปฏิบัติงานของสมาคม
          (5) วางระเบียบการจ่ายและเก็บรักษาเงินของสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่
          (6) ว่าจ้าง แต่งตั้ง และถอดถอนเจ้าหน้าที่ทั้งปวง เพื่อให้การด�าเนินงานของสมาคมเป็นไป
โดยเรียบร้อย
 การใช้จ่ายเงินของสมาคมต้องเป็นไปตามข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และระเบียบของสมาคมท่ีวางไว้โดย
ไม่ขัดต่อกฎหมาย มิฉะนั้นคณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัว
 ข้อ 34 องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะนับได้ว่าเป็นองค์ประชุม
 ข้อ 35 นายกสมาคมมีอ�านาจสั่งการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ และบริหารกิจการของ
สมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี ตลอดจนปกครอง บังคับบัญชา แต่งต้ัง ถอดถอน เปล่ียนแปลง ลงโทษ และ
เลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่
 ในกรณีที่นายกสมาคมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกสมาคมปฏิบัติหน้าที่แทน
 ข้อ 36 ให้นายกสมาคมเป็นประธานที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายก
สมาคมปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหน่ึงท�าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม การวินิจฉัยช้ีขาดให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

หมวดที่	7
การประชุมใหญ่

 ข้อ 37 ให้ผู้เร่ิมก่อการจัดต้ังสมาคมจ�านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนร่วมประชุมกัน และลงมติมอบหมายให้
ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมคนใดคนหนึ่งออกหนังสือเชิญสมาชิกทุกคนมาประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน
เก้าสิบวัน นับแต่วันจดทะเบียนสมาคม เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ และมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะ
กรรมการในระหว่างที่ยังมิได้มีประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมมีอ�านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
 ข้อ 38 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้
          (1) รับรองข้อบังคับท้ังฉบับท่ีผู้เร่ิมก่อการจัดต้ังสมาคมน�าไปจดทะเบียนเลือกต้ังคณะกรรมการ
และมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการ
          (2) ก�าหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เพื่อส�ารองจ่ายเป็นค่าจัดการศพ ก�าหนด
อัตราการหักเงินสงเคราะห์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของสมาคม

ข้อ	33	(5)	 แก้ไขใหม่ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญ (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 ดังข้อความที่ได้พิมพ์ไว้แล้ว
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          (3) ก�าหนดอัตราเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ เงิน หรือประโยชน์อย่างอื่นท�านองเดียวกันให้แก่
กรรมการของสมาคมเพื่อวางระเบียบของสมาคมต่อไป
          (4) เรื่องอื่นๆ ถ้ามี
 ข้อ 39 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ปีละหน่ึงคร้ัง ภายในหน่ึงร้อยย่ีสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน เพื่อ
          (1) รับทราบรายงานกิจการในรอบปีที่ผ่านมาของสมาคม
          (2) พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของสมาคม
          (3) เลือกตั้งคณะกรรมการแทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระ    
          (4) พิจารณาวาระอื่นๆ 
 ข้อ 40 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม
 ถ้าในการประชุมนัดแรกสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม หากการประชุมน้ันได้นัดโดยสมาชิกร้องขอให้
เลิกประชุม ถ้าการประชุมนั้นมิใช่โดยสมาชิกร้องขอ ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวัน การ
ประชุมคร้ังน้ี มีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ�านวนสมาชิกท้ังหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคน
ก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม
 ข้อ 41 ในการประชุมใหญ่ สมาชิกคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียง
ข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 สมาชิกจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อ่ืน ซ่ึงมิใช่สมาชิกมาประชุมใหญ่และออกเสียงแทนตนก็ได้ ผู้รับ
มอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะได้คนเดียว
 ข้อ 42 คณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวถึง วันเวลา สถานที่ และระเบียบวาระของการ
ประชุมใหญ่ไปให้สมาชิกทุกคนได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
 ข้อ 43 ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้อุปนายก
สมาคมปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนี้
 ข้อ 44 การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่ ยกเว้นการเลือกต้ังคณะกรรมการตามข้อ 27 กระท�า
ได้ 2 วิธี คือ
          (1) ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือ
          (2) ออกเสียงลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีเขียนบัตรลงคะแนน
 การนับคะแนน ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกที่มาประชุมเป็นกรรมการนับคะแนน

ข้อ	39	 แก้ไขใหม่ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญ (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 ดังข้อความที่ได้พิมพ์ไว้แล้ว

ข้อ	40	วรรคสอง แก้ไขใหม่ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญ (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 ดังข้อความที่ได้พิมพ์ไว้แล้ว
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          (3) วางระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการโดยผ่านความเห็นชอบในที่ประชุมใหญ่
          (4) วางระเบียบการปฏิบัติงานของสมาคม
          (5) วางระเบียบการจ่ายและเก็บรักษาเงินของสมาคมโดยได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่
          (6) ว่าจ้าง แต่งตั้ง และถอดถอนเจ้าหน้าที่ทั้งปวง เพื่อให้การด�าเนินงานของสมาคมเป็นไป
โดยเรียบร้อย
 การใช้จ่ายเงินของสมาคมต้องเป็นไปตามข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และระเบียบของสมาคมท่ีวางไว้โดย
ไม่ขัดต่อกฎหมาย มิฉะนั้นคณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัว
 ข้อ 34 องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะนับได้ว่าเป็นองค์ประชุม
 ข้อ 35 นายกสมาคมมีอ�านาจสั่งการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ และบริหารกิจการของ
สมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี ตลอดจนปกครอง บังคับบัญชา แต่งต้ัง ถอดถอน เปล่ียนแปลง ลงโทษ และ
เลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่
 ในกรณีที่นายกสมาคมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกสมาคมปฏิบัติหน้าที่แทน
 ข้อ 36 ให้นายกสมาคมเป็นประธานที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายก
สมาคมปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหน่ึงท�าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม การวินิจฉัยช้ีขาดให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

หมวดที่	7
การประชุมใหญ่

 ข้อ 37 ให้ผู้เร่ิมก่อการจัดต้ังสมาคมจ�านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนร่วมประชุมกัน และลงมติมอบหมายให้
ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมคนใดคนหนึ่งออกหนังสือเชิญสมาชิกทุกคนมาประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน
เก้าสิบวัน นับแต่วันจดทะเบียนสมาคม เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ และมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะ
กรรมการในระหว่างที่ยังมิได้มีประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมมีอ�านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
 ข้อ 38 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้
          (1) รับรองข้อบังคับท้ังฉบับท่ีผู้เร่ิมก่อการจัดต้ังสมาคมน�าไปจดทะเบียนเลือกต้ังคณะกรรมการ
และมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการ
          (2) ก�าหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เพื่อส�ารองจ่ายเป็นค่าจัดการศพ ก�าหนด
อัตราการหักเงินสงเคราะห์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของสมาคม

ข้อ	33	(5)	 แก้ไขใหม่ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญ (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 ดังข้อความที่ได้พิมพ์ไว้แล้ว
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          (3) ก�าหนดอัตราเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ เงิน หรือประโยชน์อย่างอื่นท�านองเดียวกันให้แก่
กรรมการของสมาคมเพื่อวางระเบียบของสมาคมต่อไป
          (4) เรื่องอื่นๆ ถ้ามี
 ข้อ 39 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ปีละหน่ึงคร้ัง ภายในหน่ึงร้อยย่ีสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน เพื่อ
          (1) รับทราบรายงานกิจการในรอบปีที่ผ่านมาของสมาคม
          (2) พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของสมาคม
          (3) เลือกตั้งคณะกรรมการแทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระ    
          (4) พิจารณาวาระอื่นๆ 
 ข้อ 40 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม
 ถ้าในการประชุมนัดแรกสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม หากการประชุมน้ันได้นัดโดยสมาชิกร้องขอให้
เลิกประชุม ถ้าการประชุมนั้นมิใช่โดยสมาชิกร้องขอ ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวัน การ
ประชุมคร้ังน้ี มีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ�านวนสมาชิกท้ังหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคน
ก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม
 ข้อ 41 ในการประชุมใหญ่ สมาชิกคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียง
ข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 สมาชิกจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อ่ืน ซ่ึงมิใช่สมาชิกมาประชุมใหญ่และออกเสียงแทนตนก็ได้ ผู้รับ
มอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะได้คนเดียว
 ข้อ 42 คณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวถึง วันเวลา สถานที่ และระเบียบวาระของการ
ประชุมใหญ่ไปให้สมาชิกทุกคนได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
 ข้อ 43 ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้อุปนายก
สมาคมปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนี้
 ข้อ 44 การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่ ยกเว้นการเลือกต้ังคณะกรรมการตามข้อ 27 กระท�า
ได้ 2 วิธี คือ
          (1) ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือ
          (2) ออกเสียงลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีเขียนบัตรลงคะแนน
 การนับคะแนน ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกที่มาประชุมเป็นกรรมการนับคะแนน

ข้อ	39	 แก้ไขใหม่ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญ (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 ดังข้อความที่ได้พิมพ์ไว้แล้ว

ข้อ	40	วรรคสอง แก้ไขใหม่ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญ (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 ดังข้อความที่ได้พิมพ์ไว้แล้ว
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หมวดที่	8
การทะเบียน	การเงิน	และการบัญชี

 ข้อ 45 สมาคมต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่นายทะเบียนกลางก�าหนดและให้เก็บรักษา
ทะเบียนดังกล่าวไว้ที่ส�านักงาน พร้อมทั้งหลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบีียน
 ข้อ 46 สมาคมต้องส่งส�าเนาทะเบียนสมาชิกที่มีอยู่ในวันที่ครบเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน ให้
แก่นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันดังกล่าว และเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน 
และเดือนธันวาคมของทุกปี สมาคมต้องส่งส�าเนาทะเบียนสมาชิกในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนสมาชิก
ตามที่เป็นอยู่ในวันสิ้นเดือนนั้น ต่อนายทะเบียนประจ�าท้องที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนนั้นๆ 
 ข้อ 47 สมาคมต้องจัดให้มีบัญชีแสดงฐานะการเงินตามแบบที่นายทะเบียนกลางก�าหนด และต้อง
เก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีแสดงให้เห็นความถูกต้องแห่งบัญชีนั้นไว้ด้วย
 ข้อ 48 เงินทุกประเภทที่สมาคมได้รับให้น�าฝากธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์ ในนามของ
สมาคม เหรัญญิกจะเก็บรักษาเงินสดไว้ที่ส�านักงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไม่เกิน 10,000.00 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
 การฝากและการถอนเงินของสมาคม ต้องกระท�าในนามสมาคม การถอนไม่ว่ากรณีใดๆ ให้นายก
สมาคม และกรรมการอ่ืนไม่น้อยกว่าสองคนท่ีด�ารงต�าแหน่งอุปนายกสมาคม เลขานุการ เหรัญญิก ลงลายมือ
ชื่อร่วมกัน และต้องประทับตราของสมาคมเป็นส�าคัญ
 ข้อ 49 เงินหรือผลประโยชน์ของสมาคมท่ีได้รับมา หรือมีผู้บริจาคด้วยศรัทธาหรือดอกผลท่ีฝากธนาคาร
ตกเป็นของสมาคมทั้งสิ้น
 ข้อ 50 คณะกรรมการต้องแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการผู้ตรวจสอบกิจการของสมาคม 
อย่างน้อยสามคน และกรรมการผู้ตรวจสอบกิจการของสมาคมต้องรายงานผลการตรวจสอบ ให้นายกสมาคม
หรืออุปนายกสมาคม ทราบทุกสิบห้าวัน โดยผลัดเปล่ียนกันตรวจสอบ และนายกสมาคมหรืออุปนายกสมาคม
ต้องน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการทราบในการประชุมประจ�าเดือน
 ข้อ 51 การจ่ายเงินสงเคราะห์ หากรายใดเกิดปัญหาให้น�าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ และให้ถือมติ
ของที่ประชุมเป็นที่ยุติ
 ข้อ 52 เมื่อสิ้นปีปฏิทินของทุกปี สมาคมต้องท�าบัญชีรายได้รายจ่ายและบัญชีงบดุลตามแบบที่นาย
ทะเบียนกลางก�าหนด เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีและให้เสนอต่อที่
ประชุมใหญ่ เพื่ออนุมัติภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และต้องส่งส�าเนางบดุลที่มีค�ารับรองว่า
ถูกต้องต่อนายทะเบียนประจ�าท้องท่ีเพ่ือตรวจสอบภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ และสมาคม
ต้องแสดงส�าเนางบดุลไว้ที่ส�านักงานเพื่อให้สมาชิกผู้ที่มีส่วนได้เสียตรวจดูได้ด้วย
 ข้อ 53 หลักฐานและเอกสารทางทะเบียน ทางการเงิน การบัญชี และบัญชีงบดุล สมาคมต้องเก็บ
รักษาไว้ไม่น้อยกว่าสิบปี

ข้อ	45,	46,	47	และข้อ	48 แก้ไขใหม่ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญ (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 ดังข้อความที่ได้

พิมพ์ไว้แล้ว
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หมวดที่	9
การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ

 ข้อ 54 การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับนี้ ให้กระท�าโดยมติของที่ประชุมใหญ่และต้องมีคะแนนเสียง
ในการลงมติไม่น้อยว่าสองในสามของจ�านวนสมาชิกที่มาประชุม และต้องไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของสมาคม 
หรือขัดต่อกฎหมาย
 เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งแล้ว ต้องน�าไปจดทะเบียนต่อนาย
ทะเบียนประจ�าท้องท่ีภายในสิบส่ีวันนับแต่วันท่ีท่ีประชุมใหญ่ลงมติอนุมัติ และจะมีผลใช้บังคับเม่ือนายทะเบียน
รับจดทะเบียนแล้ว
 ข้อ 55 ในกรณีที่สมาคมได้รับแจ้งค�าสั่งจากนายทะเบียนประจ�าท้องที่ไม่รับจดทะเบียนแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมข้อบังคับ ให้คณะกรรมการอุทธรณ์ค�าส่ังน้ันต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
โดยท�าเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนประจ�าท้องที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าสั่งดังกล่าว

หมวดที่	10
การเลิกสมาคมและการช�าระบัญชี

 ข้อ 56 สมาคมย่อมเลิกได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
          (1) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก
          (2) นายทะเบียนประจ�าท้องที่สั่งให้เลิก ตามมาตรา 52
          (3) ศาลสั่งให้เลิก ตามมาตรา 54
 ข้อ 57 ในกรณีนายทะเบียนประจ�าท้องท่ีส่ังเลิกสมาคม ให้คณะกรรมการประชุมพิจารณาว่าสมควร
เลิกหรือจะมีทางแก้ไขประการใดโดยด่วน ถ้าที่ประชุมมีมติไม่สมควรเลิก โดยมีเหตุผลและวิธีการที่จะแก้ไข 
ให้คณะกรรมการอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ โดยท�าเป็นหนังสือย่ืน
ต่อนายทะเบียนประจ�าท้องที่ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค�าสั่ง
 ข้อ 58 เมื่อต้องเลิกสมาคม ให้คณะกรรมการจัดให้มีการช�าระบัญชี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หมวด 5 ให้เสร็จโดยเร็ว
 ข้อ 59 เมื่อได้ช�าระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่จะแบ่งให้แก่สมาชิกสมาคมไม่ได้ ทรัพย์สินนั้น
จะต้องโอนไปให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อ่ืน หรือนิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงค์เก่ียวกับการกุศลสาธารณะ
ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับของสมาคม หรือตามมติของที่ประชุมใหญ่ ในกรณีที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือที่
ประชุมใหญ่มิได้มีมติไว้ ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

ข้อ	50,	54	วรรคสอง แก้ไขใหม่ตามมติของท่ีประชุมใหญ่สามัญ (คร้ังแรก) เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2546 ดังข้อความท่ีได้พิมพ์ไว้แล้ว

ข้อ	55,	56	(2)	และ	57 แก้ไขใหม่ตามมติของท่ีประชุมใหญ่สามัญ (คร้ังแรก) เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2546 ดังข้อความท่ีได้พิมพ์

         ไว้แล้ว
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หมวดที่	8
การทะเบียน	การเงิน	และการบัญชี

 ข้อ 45 สมาคมต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่นายทะเบียนกลางก�าหนดและให้เก็บรักษา
ทะเบียนดังกล่าวไว้ที่ส�านักงาน พร้อมทั้งหลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบีียน
 ข้อ 46 สมาคมต้องส่งส�าเนาทะเบียนสมาชิกที่มีอยู่ในวันที่ครบเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน ให้
แก่นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันดังกล่าว และเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน 
และเดือนธันวาคมของทุกปี สมาคมต้องส่งส�าเนาทะเบียนสมาชิกในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนสมาชิก
ตามที่เป็นอยู่ในวันสิ้นเดือนนั้น ต่อนายทะเบียนประจ�าท้องที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนนั้นๆ 
 ข้อ 47 สมาคมต้องจัดให้มีบัญชีแสดงฐานะการเงินตามแบบที่นายทะเบียนกลางก�าหนด และต้อง
เก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีแสดงให้เห็นความถูกต้องแห่งบัญชีนั้นไว้ด้วย
 ข้อ 48 เงินทุกประเภทที่สมาคมได้รับให้น�าฝากธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์ ในนามของ
สมาคม เหรัญญิกจะเก็บรักษาเงินสดไว้ที่ส�านักงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไม่เกิน 10,000.00 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
 การฝากและการถอนเงินของสมาคม ต้องกระท�าในนามสมาคม การถอนไม่ว่ากรณีใดๆ ให้นายก
สมาคม และกรรมการอ่ืนไม่น้อยกว่าสองคนท่ีด�ารงต�าแหน่งอุปนายกสมาคม เลขานุการ เหรัญญิก ลงลายมือ
ชื่อร่วมกัน และต้องประทับตราของสมาคมเป็นส�าคัญ
 ข้อ 49 เงินหรือผลประโยชน์ของสมาคมท่ีได้รับมา หรือมีผู้บริจาคด้วยศรัทธาหรือดอกผลท่ีฝากธนาคาร
ตกเป็นของสมาคมทั้งสิ้น
 ข้อ 50 คณะกรรมการต้องแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการผู้ตรวจสอบกิจการของสมาคม 
อย่างน้อยสามคน และกรรมการผู้ตรวจสอบกิจการของสมาคมต้องรายงานผลการตรวจสอบ ให้นายกสมาคม
หรืออุปนายกสมาคม ทราบทุกสิบห้าวัน โดยผลัดเปล่ียนกันตรวจสอบ และนายกสมาคมหรืออุปนายกสมาคม
ต้องน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการทราบในการประชุมประจ�าเดือน
 ข้อ 51 การจ่ายเงินสงเคราะห์ หากรายใดเกิดปัญหาให้น�าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ และให้ถือมติ
ของที่ประชุมเป็นที่ยุติ
 ข้อ 52 เมื่อสิ้นปีปฏิทินของทุกปี สมาคมต้องท�าบัญชีรายได้รายจ่ายและบัญชีงบดุลตามแบบที่นาย
ทะเบียนกลางก�าหนด เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีและให้เสนอต่อที่
ประชุมใหญ่ เพื่ออนุมัติภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และต้องส่งส�าเนางบดุลที่มีค�ารับรองว่า
ถูกต้องต่อนายทะเบียนประจ�าท้องท่ีเพ่ือตรวจสอบภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ และสมาคม
ต้องแสดงส�าเนางบดุลไว้ที่ส�านักงานเพื่อให้สมาชิกผู้ที่มีส่วนได้เสียตรวจดูได้ด้วย
 ข้อ 53 หลักฐานและเอกสารทางทะเบียน ทางการเงิน การบัญชี และบัญชีงบดุล สมาคมต้องเก็บ
รักษาไว้ไม่น้อยกว่าสิบปี

ข้อ	45,	46,	47	และข้อ	48 แก้ไขใหม่ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญ (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 ดังข้อความที่ได้

พิมพ์ไว้แล้ว
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หมวดที่	9
การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ

 ข้อ 54 การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับนี้ ให้กระท�าโดยมติของที่ประชุมใหญ่และต้องมีคะแนนเสียง
ในการลงมติไม่น้อยว่าสองในสามของจ�านวนสมาชิกที่มาประชุม และต้องไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของสมาคม 
หรือขัดต่อกฎหมาย
 เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งแล้ว ต้องน�าไปจดทะเบียนต่อนาย
ทะเบียนประจ�าท้องท่ีภายในสิบส่ีวันนับแต่วันท่ีท่ีประชุมใหญ่ลงมติอนุมัติ และจะมีผลใช้บังคับเม่ือนายทะเบียน
รับจดทะเบียนแล้ว
 ข้อ 55 ในกรณีที่สมาคมได้รับแจ้งค�าสั่งจากนายทะเบียนประจ�าท้องที่ไม่รับจดทะเบียนแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมข้อบังคับ ให้คณะกรรมการอุทธรณ์ค�าส่ังน้ันต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
โดยท�าเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนประจ�าท้องที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าสั่งดังกล่าว

หมวดที่	10
การเลิกสมาคมและการช�าระบัญชี

 ข้อ 56 สมาคมย่อมเลิกได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
          (1) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก
          (2) นายทะเบียนประจ�าท้องที่สั่งให้เลิก ตามมาตรา 52
          (3) ศาลสั่งให้เลิก ตามมาตรา 54
 ข้อ 57 ในกรณีนายทะเบียนประจ�าท้องท่ีส่ังเลิกสมาคม ให้คณะกรรมการประชุมพิจารณาว่าสมควร
เลิกหรือจะมีทางแก้ไขประการใดโดยด่วน ถ้าที่ประชุมมีมติไม่สมควรเลิก โดยมีเหตุผลและวิธีการที่จะแก้ไข 
ให้คณะกรรมการอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ โดยท�าเป็นหนังสือย่ืน
ต่อนายทะเบียนประจ�าท้องที่ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค�าสั่ง
 ข้อ 58 เมื่อต้องเลิกสมาคม ให้คณะกรรมการจัดให้มีการช�าระบัญชี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หมวด 5 ให้เสร็จโดยเร็ว
 ข้อ 59 เมื่อได้ช�าระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่จะแบ่งให้แก่สมาชิกสมาคมไม่ได้ ทรัพย์สินนั้น
จะต้องโอนไปให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อ่ืน หรือนิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงค์เก่ียวกับการกุศลสาธารณะ
ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับของสมาคม หรือตามมติของที่ประชุมใหญ่ ในกรณีที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือที่
ประชุมใหญ่มิได้มีมติไว้ ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

ข้อ	50,	54	วรรคสอง แก้ไขใหม่ตามมติของท่ีประชุมใหญ่สามัญ (คร้ังแรก) เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2546 ดังข้อความท่ีได้พิมพ์ไว้แล้ว

ข้อ	55,	56	(2)	และ	57 แก้ไขใหม่ตามมติของท่ีประชุมใหญ่สามัญ (คร้ังแรก) เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2546 ดังข้อความท่ีได้พิมพ์

         ไว้แล้ว
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

56

บทเฉพาะกาล
 ข้อ 60 สมาชิกสหกรณ์ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมได้ภายในวันที่ 28 
ธันวาคม 2550
 สมาชิกภาพของผู้สมัครตามวรรคแรก จะสมบูรณ์เม่ือผู้สมัครได้ช�าระเงินค่าสมัครและช�าระเงินต่างๆ
ตามข้อบังคับนี้ และคณะกรรมการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิก แต่ให้ได้รับสิทธิ์ในเงินสงเคราะห์หลังเป็น
สมาชิกแล้วครบ 180 วัน
 คณะกรรมการผู้เร่ิมก่อการจัดต้ังสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
มหิดล จ�ากัด
          1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ธงชัย  พรรณลาภ
          2. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อนันต์ ตัณมุขยกุล    
          3. รองศาสตราจารย์สมพงษ์ องอาจยุทธ
          4. นายไพโรจน์ นวลคล้าย
          5. นางสาวแหวนดี อุทโท
          6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ�ารัส จุลละบุษปะ
          7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี ณ ระนอง
          8. นางวราภรณ์ โกมารกุล ณ นคร
          9. นายชยันต์ ทัศนียะเวช

        ลงชื่อ

(ศ.เกียรติคุณ นพ.ธงชัย พรรณลาภ)
ประธานคณะผู้ก่อตั้ง

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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ตารางเปรียบเทียบระเบียบ
ระเบียบ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

ว่าด้วย การจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยงเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าตอบแทน
ส�าหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

ข้อความเดิม

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ
สมาคมสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด ว่าด้วย การจ่ายค่า
เบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที ่พัก และค่าตอบแทน ส�าหรับกรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2557

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 13 
มีนาคม 2557 เป็นต้นไป
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความแห่งระเบียบฯ 
ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าตอบแทน
ส�าหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2546 และระเบียบฯ ว่าด้วย
การจ่ายค่าเบ้ียประชุม ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าท่ีพัก และค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ แก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 และให้ใช้ความต่อ
ไปนี้แทน
 ข้อ 4 ค่าเบี้ยประชุมในการประชุม
คณะกรรมการแต่ละคร้ังให้จ่ายค่าเบ้ียประชุม
คนละไม่เกิน 600.00 บาท (หกร้อยบาทถ้วน)
ต่อครั้ง และวันหนึ่งจ่ายค่าเบี้ยประชุมได้ไม่
เกิน 1 ครั้ง

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ
สมาคมสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด ว่าด้วย การจ่ายค่า
เบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที ่พัก และค่าตอบแทน ส�าหรับกรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2560
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 31 
มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
 ข้อ 3 ให้แก้ไขข้อความในข้อ 4 แห่ง
ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่า
เบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าตอบ
แทนส�าหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
และเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2557 และให้ใช้ความต่อ
ไปนี้แทน

 ข้อ 4 ค่าเบี้ยประชุมในการประชุม
คณะกรรมการแต่ละคร้ังให้จ่ายค่าเบ้ียประชุม
คนละไม่เกิน 1,00.00 บาท (หน่ึงพันบาทถ้วน)
ต่อครั้ง และวันหนึ่งจ่ายค่าเบี้ยประชุมได้ไม่
เกิน 1 ครั้ง

เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาวะเศรษฐกิจ
และการขยายตัว
ขององค์กร

(รศ.ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

ข้อความที่แก้ไข เหตุผล
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ส�าหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2546 และระเบียบฯ ว่าด้วย
การจ่ายค่าเบ้ียประชุม ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าท่ีพัก และค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ แก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 และให้ใช้ความต่อ
ไปนี้แทน
 ข้อ 4 ค่าเบี้ยประชุมในการประชุม
คณะกรรมการแต่ละคร้ังให้จ่ายค่าเบ้ียประชุม
คนละไม่เกิน 600.00 บาท (หกร้อยบาทถ้วน)
ต่อครั้ง และวันหนึ่งจ่ายค่าเบี้ยประชุมได้ไม่
เกิน 1 ครั้ง

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ
สมาคมสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด ว่าด้วย การจ่ายค่า
เบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที ่พัก และค่าตอบแทน ส�าหรับกรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2560
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 31 
มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
 ข้อ 3 ให้แก้ไขข้อความในข้อ 4 แห่ง
ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่า
เบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าตอบ
แทนส�าหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
และเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2557 และให้ใช้ความต่อ
ไปนี้แทน

 ข้อ 4 ค่าเบี้ยประชุมในการประชุม
คณะกรรมการแต่ละคร้ังให้จ่ายค่าเบ้ียประชุม
คนละไม่เกิน 1,00.00 บาท (หน่ึงพันบาทถ้วน)
ต่อครั้ง และวันหนึ่งจ่ายค่าเบี้ยประชุมได้ไม่
เกิน 1 ครั้ง

เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาวะเศรษฐกิจ
และการขยายตัว
ขององค์กร

(รศ.ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

ข้อความที่แก้ไข เหตุผล
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

รายงานกิจการประจ�าปี 2560 67

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล	จ�ากัด
สรุปรายละเอียดสมาชิก	เสียชีวิต	ประจ�าปี	2560

ล�าดับท่ี อายุช่ือ	-	สกุล วัน/เดือน/ปี
ท่ีเสียชีวิต

เลขทะเบียน
สส.มม.

น.ส.ภรัณยู
นายอิน
นางวารินทร์
นายบาลเย็น
นายพา
นายใส
น.ส.บุญรักษา
น.ส.อาบจิตต์ 
นางธนัญญา
น.ส.มยุรีย์
นายเสน่ห์
นางนิษฐา
นายสุชาติ
นางพนิดา
น.ส.จิตราภรณ์
นายสุพจน์
น.ส.ประทิน
นายบุญยัง
นางรสสุคนธ์
นายเฟ่ือง
น.ส.จงจิตต์
นางจรวย
นางขวัญเมือง
นายสุพันธ์
นางสมหมาย
นางชนากานต์

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

สุขเกษม
โพธารากุล
สุขคุ้ม
มาลา
สุขสันติ
กล่ันความดี
ช้อยหิรัญ
พินพรหมราช
หล้าดอน
มะลิแย้ม
พงษ์ประดิษฐ์
วิชญวีร์
เพ็ชรรัตน์
ฮวดปากน้�า
แสนเภา
กาญจนวิบูลย์
มีทรัพย์
ถนอมสุข
งามจิราภรณ์นนท์
อ่วมมา
ช้างหัวหน้า
ศรีตะลาลัย
คุณายก
ยุตวัน
คงวัฒนะ
บุญนุช

17109
6060
12957
9736
8415
8279
6533
1530
3811
14992
253
3209
2599
19623
14601
10756
2439
1463
3996
12814
17130
3413
8486
6803
2918
1965

46 ปี
64 ปี
41 ปี
56 ปี
70 ปี
58 ปี
61 ปี
74 ปี
51 ปี
59 ปี
64 ปี
53 ปี
55 ปี
55 ปี
33 ปี
68 ปี
72 ปี 
70 ปี
58 ปี
64 ปี
49 ปี 
70 ปี
80 ปี 
63 ปี
64 ปี
60 ปี

27 ธ.ค.59
28 ธ.ค.59
29 ธ.ค.59
8 ม.ค.60
12 ม.ค.60
2 ก.พ.60
8 ก.พ.60
18 ก.พ.60
2 มี.ค.60
8 มี.ค.60
4 เม.ย.60
4 เม.ย.60
19 เม.ย.60
9 เม.ย.60
24 เม.ย.60
25 เม.ย.60
30 เม.ย.60
30 เม.ย.60
1 พ.ค.60
5 พ.ค.60
3 พ.ค.60
20 พ.ค.60
28 พ.ค.60
1 มิ.ย.60
2 มิ.ย.60
3 มิ.ย.60

สมาชิกประเภท	ก	(หลัก)
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล	จ�ากัด
สรุปรายละเอียดสมาชิก	เสียชีวิต	ประจ�าปี	2560

ล�าดับท่ี อายุช่ือ	-	สกุล วัน/เดือน/ปี
ท่ีเสียชีวิต

เลขทะเบียน
สส.มม.

น.ส.ภรัณยู
นายอิน
นางวารินทร์
นายบาลเย็น
นายพา
นายใส
น.ส.บุญรักษา
น.ส.อาบจิตต์ 
นางธนัญญา
น.ส.มยุรีย์
นายเสน่ห์
นางนิษฐา
นายสุชาติ
นางพนิดา
น.ส.จิตราภรณ์
นายสุพจน์
น.ส.ประทิน
นายบุญยัง
นางรสสุคนธ์
นายเฟ่ือง
น.ส.จงจิตต์
นางจรวย
นางขวัญเมือง
นายสุพันธ์
นางสมหมาย
นางชนากานต์

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

สุขเกษม
โพธารากุล
สุขคุ้ม
มาลา
สุขสันติ
กล่ันความดี
ช้อยหิรัญ
พินพรหมราช
หล้าดอน
มะลิแย้ม
พงษ์ประดิษฐ์
วิชญวีร์
เพ็ชรรัตน์
ฮวดปากน้�า
แสนเภา
กาญจนวิบูลย์
มีทรัพย์
ถนอมสุข
งามจิราภรณ์นนท์
อ่วมมา
ช้างหัวหน้า
ศรีตะลาลัย
คุณายก
ยุตวัน
คงวัฒนะ
บุญนุช

17109
6060
12957
9736
8415
8279
6533
1530
3811
14992
253
3209
2599
19623
14601
10756
2439
1463
3996
12814
17130
3413
8486
6803
2918
1965

46 ปี
64 ปี
41 ปี
56 ปี
70 ปี
58 ปี
61 ปี
74 ปี
51 ปี
59 ปี
64 ปี
53 ปี
55 ปี
55 ปี
33 ปี
68 ปี
72 ปี 
70 ปี
58 ปี
64 ปี
49 ปี 
70 ปี
80 ปี 
63 ปี
64 ปี
60 ปี

27 ธ.ค.59
28 ธ.ค.59
29 ธ.ค.59
8 ม.ค.60
12 ม.ค.60
2 ก.พ.60
8 ก.พ.60
18 ก.พ.60
2 มี.ค.60
8 มี.ค.60
4 เม.ย.60
4 เม.ย.60
19 เม.ย.60
9 เม.ย.60
24 เม.ย.60
25 เม.ย.60
30 เม.ย.60
30 เม.ย.60
1 พ.ค.60
5 พ.ค.60
3 พ.ค.60
20 พ.ค.60
28 พ.ค.60
1 มิ.ย.60
2 มิ.ย.60
3 มิ.ย.60

สมาชิกประเภท	ก	(หลัก)
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ล�าดับท่ี อายุช่ือ	-	สกุล วัน/เดือน/ปี
ท่ีเสียชีวิต

เลขทะเบียน
สส.มม.

น.ส.สุรชนี
นายจรัญ
นางวิมลศรี
น.ส.อุมาภรณ์
นางศิวพร
น.ส.แสงจันทร์
นายสมชาย
นางจิรภา
น.ส.จุฬาพร
นางจ�านงค์
นางสมทรง
นายสุภัทร
นางลัญชนา
นายณรงค์
นางปุสตี
นายกิจจา
นายจุฑาเกียรติ
นางอรพิน
นางสมใจ
น.ส.มะลิวัล
นางสุภาวดี
น.ส.บุญนาค
นางนุศรา
นางสุมา
นายมาณพ
นายสันต์ธนา

นายธนัท
นายวัชรา
นางไพฑูรย์

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

1
2
3

จูฑะพุทธิ
ป้ันทอง
สุบรรณรัตน์
ไพศาลสุทธิเดช
เทศทัน
เพ็ชรแก้ว
ศิโรประมา
เพ็งบุญ
คล้ายนาค
คงเพ็ชรขาว
อินชูกูล
ปัญญาทีป
นาคไร่ขิง
ฤทธิสิน
มอนซอน
ราชการดี
เครือตราชู
นาทันลิ
สุขสุมิตร
มณีอินทร์
ฉิมจินดา
ศศะภูริ
กุลณะ
ชาติสิริทรัพย์
พุ่มพึงศรี
ผ่องแผ้ว

สายสุรินทร์
ศิริวรรณ์
พานทอง

1783
535
1335
15205
5772
6783
105

12824
19203
1142
6021
1516
17746
3951
3857
4655
1244
4563
8098
10127
453
834
3479
1364
473

10970

360
696
8

80 ปี
71 ปี
76 ปี
66 ปี
60 ปี
65 ปี
52 ปี
57 ปี
38 ปี
83 ปี
69 ปี
74 ปี
40 ปี
69 ปี
68 ปี
62 ปี
66 ปี
68 ปี
56 ปี
44 ปี
73 ปี
91 ปี
55 ปี
60 ปี
61 ปี
52 ปี

48 ปี
58 ปี
62 ปี

20 มิ.ย.60
11 ก.ค.60
18 ก.ค.60
11 ส.ค.60
17 ส.ค.60
16 ก.ย.60
19 ก.ย.60
26 ส.ค.60
14 ส.ค.60
6 ต.ค.60
12 ต.ค.60
18 ต.ค.60
9 ต.ค.60
23 ต.ค.60
27 ต.ค.60
28 ต.ค.60
30 ต.ค.60
30 ต.ค.60
31 ต.ค.60
5 พ.ย.60
6 พ.ย.60
6 ธ.ค.60
7 ธ.ค.60
12 ธ.ค.60
15 ธ.ค.60
22 ธ.ค.60

3 ธ.ค.60
26 ธ.ค.60
23 ก.ย.60

สมาชิกประเภท	ค	(คู่สมรส)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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ล�าดับท่ี อายุช่ือ	-	สกุล วัน/เดือน/ปี
ท่ีเสียชีวิต

เลขทะเบียน
สส.มม.

นายธนะโรจน์
นายราชวิต

นายเกาหลี
นายประสิทธ์ิ
นางวันดี
นายส�าราญ

1
2

1
2
3
4

มงคลนิธิสิทธ์ิ
แก้วรัตนานันท์

พิมพ์ศรี
เรียงมา
รัตนสุวรรณ
วังสตัง

158
69

137
521
784
26

23 ปี
27 ปี

50 ปี
54 ปี
58 ปี
61 ปี

23 มิ.ย.60
3 ต.ค.60

19 พ.ย.60
17 ส.ค.60
23 ต.ค.60
24 พ.ย.60

สมาชิกประเภท	ง	(บุตร)

สมาชิกประเภท	จ	(บิดา	-	มารดา)
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ล�าดับท่ี อายุช่ือ	-	สกุล วัน/เดือน/ปี
ท่ีเสียชีวิต

เลขทะเบียน
สส.มม.

น.ส.สุรชนี
นายจรัญ
นางวิมลศรี
น.ส.อุมาภรณ์
นางศิวพร
น.ส.แสงจันทร์
นายสมชาย
นางจิรภา
น.ส.จุฬาพร
นางจ�านงค์
นางสมทรง
นายสุภัทร
นางลัญชนา
นายณรงค์
นางปุสตี
นายกิจจา
นายจุฑาเกียรติ
นางอรพิน
นางสมใจ
น.ส.มะลิวัล
นางสุภาวดี
น.ส.บุญนาค
นางนุศรา
นางสุมา
นายมาณพ
นายสันต์ธนา

นายธนัท
นายวัชรา
นางไพฑูรย์

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

1
2
3

จูฑะพุทธิ
ป้ันทอง
สุบรรณรัตน์
ไพศาลสุทธิเดช
เทศทัน
เพ็ชรแก้ว
ศิโรประมา
เพ็งบุญ
คล้ายนาค
คงเพ็ชรขาว
อินชูกูล
ปัญญาทีป
นาคไร่ขิง
ฤทธิสิน
มอนซอน
ราชการดี
เครือตราชู
นาทันลิ
สุขสุมิตร
มณีอินทร์
ฉิมจินดา
ศศะภูริ
กุลณะ
ชาติสิริทรัพย์
พุ่มพึงศรี
ผ่องแผ้ว

สายสุรินทร์
ศิริวรรณ์
พานทอง

1783
535
1335
15205
5772
6783
105

12824
19203
1142
6021
1516
17746
3951
3857
4655
1244
4563
8098
10127
453
834
3479
1364
473

10970

360
696
8

80 ปี
71 ปี
76 ปี
66 ปี
60 ปี
65 ปี
52 ปี
57 ปี
38 ปี
83 ปี
69 ปี
74 ปี
40 ปี
69 ปี
68 ปี
62 ปี
66 ปี
68 ปี
56 ปี
44 ปี
73 ปี
91 ปี
55 ปี
60 ปี
61 ปี
52 ปี

48 ปี
58 ปี
62 ปี

20 มิ.ย.60
11 ก.ค.60
18 ก.ค.60
11 ส.ค.60
17 ส.ค.60
16 ก.ย.60
19 ก.ย.60
26 ส.ค.60
14 ส.ค.60
6 ต.ค.60
12 ต.ค.60
18 ต.ค.60
9 ต.ค.60
23 ต.ค.60
27 ต.ค.60
28 ต.ค.60
30 ต.ค.60
30 ต.ค.60
31 ต.ค.60
5 พ.ย.60
6 พ.ย.60
6 ธ.ค.60
7 ธ.ค.60
12 ธ.ค.60
15 ธ.ค.60
22 ธ.ค.60

3 ธ.ค.60
26 ธ.ค.60
23 ก.ย.60

สมาชิกประเภท	ค	(คู่สมรส)
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ล�าดับท่ี อายุช่ือ	-	สกุล วัน/เดือน/ปี
ท่ีเสียชีวิต

เลขทะเบียน
สส.มม.

นายธนะโรจน์
นายราชวิต

นายเกาหลี
นายประสิทธ์ิ
นางวันดี
นายส�าราญ

1
2

1
2
3
4

มงคลนิธิสิทธ์ิ
แก้วรัตนานันท์

พิมพ์ศรี
เรียงมา
รัตนสุวรรณ
วังสตัง

158
69

137
521
784
26

23 ปี
27 ปี

50 ปี
54 ปี
58 ปี
61 ปี

23 มิ.ย.60
3 ต.ค.60

19 พ.ย.60
17 ส.ค.60
23 ต.ค.60
24 พ.ย.60

สมาชิกประเภท	ง	(บุตร)

สมาชิกประเภท	จ	(บิดา	-	มารดา)
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กฎกระทรวง
ก�าหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห์

พ.ศ.๒๕๔๗

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
พ.ศ.๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ การหักเงินสงเคราะห์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ต้องไม่เกินอัตรา ดังนี้
       (๑) ร้อยละเก้าของเงินสงเคราะห์ท่ีเรียกเก็บได้ส�าหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ท่ีมีสมาชิก
ไม่เกินสองพันห้าร้อยคน
              (๒) ร้อยละแปดของเงินสงเคราะห์ท่ีเรียกเก็บได้ส�าหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ท่ีมีสมาชิก
เกินสองพันห้าร้อยคน แต่ไม่เกินห้าพันคน
                         (๓)  ร้อยละหกของเงินสงเคราะห์ท่ีเรียกเก็บได้ส�าหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ท่ีมีสมาชิก
เกินห้าพันคน แต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นคน
           (๔) ร้อยละสี่ของเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บได้ส�าหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีสมาชิก
เกินหนึ่งหมื่นคน
 ข้อ ๒ ในกรณีที ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใดมีสมาชิกเพิ่มขึ ้นหรือลดลงอันเป็นเหตุให้ต้อง
เปลี่ยนแปลงอัตราการหักเงินสงเคราะห์จากเกณฑ์ที่ที่ประชุมใหญ่ได้ก�าหนดไว้ ให้คณะกรรมการเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น เพื่อพิจารณาเปลี่ยนอัตราการหักเงินสงเคราะห์ของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์น้ันเสียใหม่ในวาระแรกท่ีมีการประชุมใหญ่นับแต่มีการเปล่ียนแปลงจ�านวนสมาชิก เว้นแต่
สมาชิกท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงน้ันมีจ�านวนไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ�านวนสมาชิกเดิม คณะกรรมการจะไม่เสนอให้
พิจารณาเปลี่ยนอัตราการหักเงินสงเคราะห์ใหม่ก็ได้
 ข้อ ๓ ในกรณีท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หักเงินสงเคราะห์ไว้ไม่เพียงพอแก่การใช้จ่ายในการด�าเนิน
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กิจการ หรือหักเงินสงเคราะห์ไว้มากเกินความจ�าเป็นแก่การใช้จ่ายในการด�าเนินกิจการ ให้คณะกรรมการ
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เสนอที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น เพื่อพิจารณาก�าหนด
อัตราการหักเงินสงเคราะห์เพิ่มขึ้นหรือลดลงในวาระแรกที่มีการประชุมใหญ่นับแต่มีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น แต่
จะเพิ่มขึ้นเกินอัตราที่ก�าหนดในข้อ ๑ ไม่ได้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗

(สรอรรถ กลิ่นประทุม)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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กฎกระทรวง
ก�าหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห์

พ.ศ.๒๕๔๗

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
พ.ศ.๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ การหักเงินสงเคราะห์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ต้องไม่เกินอัตรา ดังนี้
       (๑) ร้อยละเก้าของเงินสงเคราะห์ท่ีเรียกเก็บได้ส�าหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ท่ีมีสมาชิก
ไม่เกินสองพันห้าร้อยคน
              (๒) ร้อยละแปดของเงินสงเคราะห์ท่ีเรียกเก็บได้ส�าหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ท่ีมีสมาชิก
เกินสองพันห้าร้อยคน แต่ไม่เกินห้าพันคน
                         (๓)  ร้อยละหกของเงินสงเคราะห์ท่ีเรียกเก็บได้ส�าหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ท่ีมีสมาชิก
เกินห้าพันคน แต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นคน
           (๔) ร้อยละสี่ของเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บได้ส�าหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีสมาชิก
เกินหนึ่งหมื่นคน
 ข้อ ๒ ในกรณีที ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใดมีสมาชิกเพิ่มขึ ้นหรือลดลงอันเป็นเหตุให้ต้อง
เปลี่ยนแปลงอัตราการหักเงินสงเคราะห์จากเกณฑ์ที่ที่ประชุมใหญ่ได้ก�าหนดไว้ ให้คณะกรรมการเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น เพื่อพิจารณาเปลี่ยนอัตราการหักเงินสงเคราะห์ของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์น้ันเสียใหม่ในวาระแรกท่ีมีการประชุมใหญ่นับแต่มีการเปล่ียนแปลงจ�านวนสมาชิก เว้นแต่
สมาชิกท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงน้ันมีจ�านวนไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ�านวนสมาชิกเดิม คณะกรรมการจะไม่เสนอให้
พิจารณาเปลี่ยนอัตราการหักเงินสงเคราะห์ใหม่ก็ได้
 ข้อ ๓ ในกรณีท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หักเงินสงเคราะห์ไว้ไม่เพียงพอแก่การใช้จ่ายในการด�าเนิน
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กิจการ หรือหักเงินสงเคราะห์ไว้มากเกินความจ�าเป็นแก่การใช้จ่ายในการด�าเนินกิจการ ให้คณะกรรมการ
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เสนอที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น เพื่อพิจารณาก�าหนด
อัตราการหักเงินสงเคราะห์เพิ่มขึ้นหรือลดลงในวาระแรกที่มีการประชุมใหญ่นับแต่มีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น แต่
จะเพิ่มขึ้นเกินอัตราที่ก�าหนดในข้อ ๑ ไม่ได้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗

(สรอรรถ กลิ่นประทุม)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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กฎกระทรวง
ก�าหนดอัตราเงินค่าสมัคร	เงินค่าบ�ารุง	และเงินสงเคราะห์

พ.ศ.๒๕๔๗

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
พ.ศ.๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ            
มั่นคงของมนุษย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ  ๑  ให้ก�าหนดอัตราเงินค่าสมัคร เงินค่าบ�ารุง และเงินสงเคราะห์ ดังนี้
                    (๑)  เงินค่าสมัครไม่เกินคนละหนึ่งร้อยบาท
                    (๒)  เงินค่าบ�ารุงไม่เกินเดือนละห้าบาท หรือปีละห้าสิบบาท
                    (๓)  เงินสงเคราะห์เรียกเก็บตามจ�านวนสมาชิกที่ตาย ไม่เกินศพละ ดังนี้
       (ก) หน่ึงร้อยบาท ส�าหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ท่ีมีสมาชิกไม่เกินสองพันห้าร้อยคน
       (ข) ห้าสิบบาท ส�าหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ท่ีมีสมาชิกเกินสองพันห้าร้อยคน แต่
ไม่เกินห้าพันคน
       (ค) สามสิบบาท ส�าหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีสมาชิกเกินห้าพันคน แต่ไม่เกิน
หนึ่งหมื่นคน
       (ง) ยี่สิบบาท ส�าหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีสมาชิกเกินหนึ่งหมื่นคน
 ข้อ ๒ ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใดมีสมาชิกเพิ่มขึ ้นหรือลดลงอันเป็นเหตุให้ต้อง
เปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ ให้คณะกรรมการเสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับเปลี่ยนอัตราการเรียกเก็บเงิน
สงเคราะห์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์น้ันเสียใหม่ในวาระแรกท่ีมีการประชุมใหญ่นับแต่มีการเปล่ียนแปลง
จ�านวนสมาชิก เว้นแต่สมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นมีจ�านวนไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนสมาชิกเดิม
คณะกรรมการจะไม่เสนอให้พิจารณาแก้ไขข้อบังคับเพื่อเปลี่ยนอัตราการหักเงินสงเคราะห์ใหม่ก็ได้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗

(สรอรรถ กลิ่นประทุม)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง คุณสมบัติของสมาชิก หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมาชิก

ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๑๔ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์
พ.ศ.๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการก�าจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ  ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง
คุณสมบัติของสมาชิก หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์”
 ข้อ  ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ  ๓  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
                    (๑)  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
                    (๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
                    (๓)  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 ข้อ ๔ ให้ผู้สมัครย่ืนใบสมัครต่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ด้วยตนเองในวันท�าการ พร้อมท้ังเอกสาร
หลักฐาน ดังต่อไปนี้
                    (๑)  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
                    (๒)  ส�าเนาทะเบียนบ้าน
                    (๓)  ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลของรัฐตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล
                    (๔) หลักฐานอื่นตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ก�าหนด
 ความสมบูรณ์ของสมาชิกภาพของผู้สมัครตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามท่ีข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ก�าหนด
 ข้อ  ๕  เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใดให้ถือว่าผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง
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กฎกระทรวง
ก�าหนดอัตราเงินค่าสมัคร	เงินค่าบ�ารุง	และเงินสงเคราะห์

พ.ศ.๒๕๔๗

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
พ.ศ.๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ            
มั่นคงของมนุษย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ  ๑  ให้ก�าหนดอัตราเงินค่าสมัคร เงินค่าบ�ารุง และเงินสงเคราะห์ ดังนี้
                    (๑)  เงินค่าสมัครไม่เกินคนละหนึ่งร้อยบาท
                    (๒)  เงินค่าบ�ารุงไม่เกินเดือนละห้าบาท หรือปีละห้าสิบบาท
                    (๓)  เงินสงเคราะห์เรียกเก็บตามจ�านวนสมาชิกที่ตาย ไม่เกินศพละ ดังนี้
       (ก) หน่ึงร้อยบาท ส�าหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ท่ีมีสมาชิกไม่เกินสองพันห้าร้อยคน
       (ข) ห้าสิบบาท ส�าหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ท่ีมีสมาชิกเกินสองพันห้าร้อยคน แต่
ไม่เกินห้าพันคน
       (ค) สามสิบบาท ส�าหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีสมาชิกเกินห้าพันคน แต่ไม่เกิน
หนึ่งหมื่นคน
       (ง) ยี่สิบบาท ส�าหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีสมาชิกเกินหนึ่งหมื่นคน
 ข้อ ๒ ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใดมีสมาชิกเพิ่มขึ ้นหรือลดลงอันเป็นเหตุให้ต้อง
เปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ ให้คณะกรรมการเสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับเปลี่ยนอัตราการเรียกเก็บเงิน
สงเคราะห์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์น้ันเสียใหม่ในวาระแรกท่ีมีการประชุมใหญ่นับแต่มีการเปล่ียนแปลง
จ�านวนสมาชิก เว้นแต่สมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นมีจ�านวนไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนสมาชิกเดิม
คณะกรรมการจะไม่เสนอให้พิจารณาแก้ไขข้อบังคับเพื่อเปลี่ยนอัตราการหักเงินสงเคราะห์ใหม่ก็ได้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗

(สรอรรถ กลิ่นประทุม)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง คุณสมบัติของสมาชิก หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมาชิก

ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๑๔ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์
พ.ศ.๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการก�าจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ  ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง
คุณสมบัติของสมาชิก หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์”
 ข้อ  ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ  ๓  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
                    (๑)  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
                    (๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
                    (๓)  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 ข้อ ๔ ให้ผู้สมัครย่ืนใบสมัครต่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ด้วยตนเองในวันท�าการ พร้อมท้ังเอกสาร
หลักฐาน ดังต่อไปนี้
                    (๑)  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
                    (๒)  ส�าเนาทะเบียนบ้าน
                    (๓)  ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลของรัฐตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล
                    (๔) หลักฐานอื่นตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ก�าหนด
 ความสมบูรณ์ของสมาชิกภาพของผู้สมัครตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามท่ีข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ก�าหนด
 ข้อ  ๕  เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใดให้ถือว่าผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 ข้อ  ๖  ในกรณีท่ีมีปัญหาหรือข้อโต้แย้งเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศน้ี ให้ผู้อ�านวยการส�านักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕

(นายอนุรักษ์ จุรีมาศ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว

การใช้จ่าย และการเก็บรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์
พ.ศ.๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการก�าจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้  
 ข้อ  ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง วิธี
การจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่าย และการเก็บรักษาเงินของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์”
 ข้อ  ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
 ข้อ  ๓  ในกรณีที่สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถึงแก่ความตาย ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
จ่ายค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่บุคคลท่ีสมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัครให้เป็น
ผู้รับเงินสงเคราะห์และหรือเป็นผู้จัดการศพ ซึ่งต้องเป็นบุคคล ดังต่อไปนี้
                    (1)  สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา
                    (2)  พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
                    (3)  พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
                    (4)  ปู่ ย่า ตา ยาย
                    (5)  ลุง ป้า น้า อา
                    (6)  ผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู
 ในกรณีไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัคร หรือมีบุคคลที่ระบุไว้ในใบสมัคร แต่ไม่อาจจัดการตาม
เจตนาของสมาชิกได้ หรือในกรณีท่ีสมาชิกไม่ได้ระบุบุคคลใดไว้ในใบสมัคร บุคคลตามวรรคแรกอาจย่ืนค�าร้อง
ต่อสมาคม เพื่อขอเป็นผู้จัดการศพก็ได้
 เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้รับค�าร้องตามวรรคสองและได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลนั้น
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 ข้อ  ๖  ในกรณีท่ีมีปัญหาหรือข้อโต้แย้งเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศน้ี ให้ผู้อ�านวยการส�านักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕

(นายอนุรักษ์ จุรีมาศ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว

การใช้จ่าย และการเก็บรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์
พ.ศ.๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการก�าจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้  
 ข้อ  ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง วิธี
การจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่าย และการเก็บรักษาเงินของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์”
 ข้อ  ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
 ข้อ  ๓  ในกรณีที่สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถึงแก่ความตาย ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
จ่ายค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่บุคคลท่ีสมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัครให้เป็น
ผู้รับเงินสงเคราะห์และหรือเป็นผู้จัดการศพ ซึ่งต้องเป็นบุคคล ดังต่อไปนี้
                    (1)  สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา
                    (2)  พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
                    (3)  พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
                    (4)  ปู่ ย่า ตา ยาย
                    (5)  ลุง ป้า น้า อา
                    (6)  ผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู
 ในกรณีไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัคร หรือมีบุคคลที่ระบุไว้ในใบสมัคร แต่ไม่อาจจัดการตาม
เจตนาของสมาชิกได้ หรือในกรณีท่ีสมาชิกไม่ได้ระบุบุคคลใดไว้ในใบสมัคร บุคคลตามวรรคแรกอาจย่ืนค�าร้อง
ต่อสมาคม เพื่อขอเป็นผู้จัดการศพก็ได้
 เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้รับค�าร้องตามวรรคสองและได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลนั้น
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สามารถเป็นผู้จัดการศพของสมาชิกได้จริง ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายค่าจัดการศพให้แก่บุคคลนั้น
แต่ถ้าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เห็นว่าบุคคลนั้นไม่สามารถเป็นผู้จัดการศพได้ หรือไม่มีบุคคลตามวรรค
หนึ่งยื่นค�าร้องภายในระยะเวลาตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จัดการศพให้แก่
สมาชิกที่ถึงแก่ความตายตามสมควรแก่ฐานานุรูปและประเพณีทางศาสนาของสมาชิกนั้น
 เมื่อได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ยังคงมีเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว
เหลืออยู่ ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายเงินส่วนที่เหลืออยู่ให้แก่บุคคลที่สมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัคร แต่
ถัาไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัครให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่บุคคลในวรรค
หนึ่งตามล�าดับก่อนหลัง โดยผู้อยู่ล�าดับก่อนย่อมตัดสิทธิผู้อยู่ล�าดับหลัง ถ้ามีผู้อยู่ในล�าดับเดียวกันหลายคน 
ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แบ่งเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวที่่เหลืออยู่ให้
แก่ทุกคนในสัดส่วนที่เท่ากัน หากไม่อาจแบ่งเงินให้แก่บุคคลใดได้ให้เงินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
 ข้อ  ๔  ให้ ้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์
ครอบครัวคร้ังแรกเท่าท่ีเรียกเก็บได้ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันท่ีได้รับค�าขอ และให้จ่ายส่วนท่ีเหลือภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้จ่ายเงินดังกล่าวครั้งแรก
 ข้อ  ๕  ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินกิจการตามข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้
                    (๑)    ค่าเบ้ียประชุม ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ และค่าเช่าท่ีพักของกรรมการสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์
                    (๒)     เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
                    (๓)     ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
                    (๔)     เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบ�าเหน็จ และค่าเคร่ืองแบบของเจ้าหน้าท่ีสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์
                    (๕)     ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
                    (๖)     ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมฝึกอบรม สัมมนาของกรรมการและเจ้าหน้าที่
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
                    (๗)     ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือท่ีดิน อาคาร และครุภัณฑ์ต่างๆ หรือจัดจ้างการก่อสร้าง ต่อเติม 
อาคารของส�านักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
                    (๘)    ค่าเช่าที่ดิน และอาคารส�านักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
                    (๙)    ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าซ่อม ค่าบ�ารุงรักษา ค่าเสื่อมราคา
                    (๑๐)  ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่าน�า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์
                    (๑๑)  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�าเนิน
กิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

้
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                    (๑๒)    ค่าใช้จ่ายส�าหรับผู้ท�าบัญชี ผู้ตรวจบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ช�าระบัญชี และค่าใช้จ่ายใน
การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
                    (๑๓)    ค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
                    (๑๔)    ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่นายทะเบียนกลางให้ความเห็นชอบ
 ค่าใช้จ่ายตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔) และ (๑๓) ต้องวางเป็นระเบียบและน�าเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
และส่งให้นายทะเบียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ ภายในก�าหนดสามสิบวัน
 ข้อ  ๖  การเก็บรักษาเงิน ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์น�าเงินฝากไว้กับธนาคารของรัฐ หรือธนาคาร
พาณิชย์ ในนามของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 ถ้าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะเก็บรักษาเงินสดไว้ในมือ ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ค�านึงถึง
ความเหมาะสมและความจ�าเป็น ทั้งนี้ จะต้องก�าหนดจ�านวนเงินนั้นไว้ในข้อบังคับด้วย
 ข้อ ๗ การใช้จ่ายเงินและการเบิกถอนเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้นายกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ และกรรมการอ่ืนอีกไม่น้อยกว่าสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันในการอนุมัติค่าใช้จ่ายและเบิกถอนเงิน
 ข้อ  ๘  ในกรณีท่ีมีปัญหาหรือข้อโต้แย้งเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศน้ี ให้ผู้อ�านวยการส�านักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕

(นายอนุรักษ์ จุรีมาศ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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สามารถเป็นผู้จัดการศพของสมาชิกได้จริง ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายค่าจัดการศพให้แก่บุคคลนั้น
แต่ถ้าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เห็นว่าบุคคลนั้นไม่สามารถเป็นผู้จัดการศพได้ หรือไม่มีบุคคลตามวรรค
หนึ่งยื่นค�าร้องภายในระยะเวลาตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จัดการศพให้แก่
สมาชิกที่ถึงแก่ความตายตามสมควรแก่ฐานานุรูปและประเพณีทางศาสนาของสมาชิกนั้น
 เมื่อได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ยังคงมีเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว
เหลืออยู่ ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายเงินส่วนที่เหลืออยู่ให้แก่บุคคลที่สมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัคร แต่
ถัาไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัครให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่บุคคลในวรรค
หนึ่งตามล�าดับก่อนหลัง โดยผู้อยู่ล�าดับก่อนย่อมตัดสิทธิผู้อยู่ล�าดับหลัง ถ้ามีผู้อยู่ในล�าดับเดียวกันหลายคน 
ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แบ่งเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวที่่เหลืออยู่ให้
แก่ทุกคนในสัดส่วนที่เท่ากัน หากไม่อาจแบ่งเงินให้แก่บุคคลใดได้ให้เงินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
 ข้อ  ๔  ให้ ้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์
ครอบครัวคร้ังแรกเท่าท่ีเรียกเก็บได้ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันท่ีได้รับค�าขอ และให้จ่ายส่วนท่ีเหลือภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้จ่ายเงินดังกล่าวครั้งแรก
 ข้อ  ๕  ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินกิจการตามข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้
                    (๑)    ค่าเบ้ียประชุม ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ และค่าเช่าท่ีพักของกรรมการสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์
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                    (๑๒)    ค่าใช้จ่ายส�าหรับผู้ท�าบัญชี ผู้ตรวจบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ช�าระบัญชี และค่าใช้จ่ายใน
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                    (๑๓)    ค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
                    (๑๔)    ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่นายทะเบียนกลางให้ความเห็นชอบ
 ค่าใช้จ่ายตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔) และ (๑๓) ต้องวางเป็นระเบียบและน�าเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
และส่งให้นายทะเบียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ ภายในก�าหนดสามสิบวัน
 ข้อ  ๖  การเก็บรักษาเงิน ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์น�าเงินฝากไว้กับธนาคารของรัฐ หรือธนาคาร
พาณิชย์ ในนามของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 ถ้าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะเก็บรักษาเงินสดไว้ในมือ ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ค�านึงถึง
ความเหมาะสมและความจ�าเป็น ทั้งนี้ จะต้องก�าหนดจ�านวนเงินนั้นไว้ในข้อบังคับด้วย
 ข้อ ๗ การใช้จ่ายเงินและการเบิกถอนเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้นายกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ และกรรมการอ่ืนอีกไม่น้อยกว่าสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันในการอนุมัติค่าใช้จ่ายและเบิกถอนเงิน
 ข้อ  ๘  ในกรณีท่ีมีปัญหาหรือข้อโต้แย้งเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศน้ี ให้ผู้อ�านวยการส�านักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕

(นายอนุรักษ์ จุรีมาศ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว
การใช้จ่าย และการเก็บรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ 2)

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เรื่อง วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่าย และการเก็บรักษา
เงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์
พ.ศ.๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการก�าจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ  ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง วิธี
การจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่าย และการเก็บรักษาเงินของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒)”
 ข้อ  ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
 ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๖ แห่งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ เร่ือง วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่าย และ
การเก็บรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน
 “ข้อ ๖ การเก็บรักษาเงิน ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์น�าเงินฝากไว้กับธนาคารของรัฐ ธนาคาร
พาณิชย์ หรือสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ในนามของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์”

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓
อิสสระ สมขัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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ประวัติการก่อตั้ง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล	จ�ากัด

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 29 ได้ด�าเนินการขอ
จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด (สส.มม.)
ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2545 โดยมีคณะกรรมการ
ผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง ดังนี้
 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ธงชัย   พรรณลาภ
 2. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อนันต์   ตัณมุขยกุล    
 3. รองศาสตราจารย์สมพงษ์     องอาจยุทธ
 4. นายไพโรจน์       นวลคล้าย
 5. นางสาวแหวนดี      อุทโท
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ�ารัส     จุลละบุษปะ
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี     ณ ระนอง
 8. นางวราภรณ์       โกมารกุล ณ นคร
 9. นายชยันต์       ทัศนียะเวช
 ซึ่งนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ�าท้องที่กรุงเทพมหานคร ได้รับจดทะเบียนสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ พ.ศ.2517 ทะเบียนเลขที่ 01/4048 ลงวันที่ 6 มกราคม 2546
 คณะกรรมการด�าเนินการผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง ประชุมครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2546 
โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ธงชัย พรรณลาภ เป็นนายกสมาคม เพื่อพิจารณาด�าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับบางข้อตามพระราชบัญญัติฉบับ
ใหม่ และคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด ชุดที่ 30 ได้บริจาคเงินให้
สส.มม.จ�านวน 500,000.00 บาท และอนุมัติให้ใช้สถานท่ีบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
จ�ากัด ช่วยด�าเนินกิจการ สส.มม.

18 กุมภาพันธ์ 2546
 เปิดรับสมัครสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้รับการจดทะเบียน
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ความหมาย
 การฌาปนกิจสงเคราะห์ หมายถึง “สมาคมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อด�าเนินกิจการที่บุคคลหลายคนตกลง
ร่วมกัน เพ่ือท�าการสงเคราะห์ซ่ึงกันและกันในการจัดการศพหรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวบุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่ตกลงเข้าร่วมกันนั้น ซึ่งถึงแก่ความตาย และมิได้ประสงค์จะหาก�าไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน”
 ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการช่วยกันท�าบุญ ท�ากุศลมากกว่าท่ีจะมุ่งหวังถึงการได้เงินมากหรือน้อยจากการเป็น
สมาชิก
 เงินสงเคราะห ์ หมายถึง “เงินที่สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพ
และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตาย รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อด�าเนินกิจการของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์”
 ซ่ึงมีคณะกรรมการเป็นผู้ด�าเนินการ และเป็นผู้แทนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในกิจการท่ีเก่ียว
กับบุคคลภายนอก

วัตถุประสงค์
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ให้สมาชิกสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตาย
ด้วยเงินสงเคราะห์ โดยไม่ประสงค์จะหาก�าไรเพื่อแบ่งปันกัน
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สมาชิก	และการสมัครสมาชิก

คุณสมบัติ
 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ สส.มม. ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  (1) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
  (2) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
  (3) มีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ
  (4) มีทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมาย
  (5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
  (6) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคเรื้อรังจนรักษาไม่หาย
  (7) ก. เป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม ซึ่งมีอายุไม่เกิน 60 ปี หรือ  
       ข. เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการด�าเนินการ หรือกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ หรือเจ้าหน้าท่ี
           สหกรณ์ หรือ
       ค. เป็นคู่สมรสของสมาชิก ซึ่งมีอายุไม่เกิน 60 ปี หรือ 
       ง. เป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก ซึ่งมีอายุไม่เกิน 25 ปี  
       จ. เป็นบิดา - มารดา ของสมาชิก ซึ่งมีอายุไม่เกิน 60 ปี

การสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
 ยื่น “ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก” พร้อมส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน ส�าเนาทะเบียนบ้าน และใบ
รับรองแพทย์ฉบับจริงจากสถานพยาบาลของรัฐ ณ ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด 
แห่งหนึ่งแห่งใดในเวลาท�าการ ในใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ต้อง
  - ระบุชื่อผู้จัดการศพ และผู้รับเงินสงเคราะห์
  - ให้สมาชิกหรือกรรมการ สส.มม. เซ็นชื่อรับรอง 2 คน

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
 ช�าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า คนละ 50 บาท

ค่าใช้จ่ายต่างๆ	ในการเป็นสมาชิก
  - ช�าระค่าบ�ารุงรายปีปีละ 24 บาท คร้ังแรกเม่ือแรกเข้า ปีต่อไปจะเร่ิมหักเงินค่าบ�ารุงในเดือน
มกราคมของปี
  - ช�าระเงินสงเคราะห์ ศพละ 20 บาท เมื่อสมาชิกรายหนึ่งรายใดถึงแก่ความตาย
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สมาชิก	และการสมัครสมาชิก
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วันที่เริ่มได้สิทธิในฐานะสมาชิก
  - ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคม เริ่มตั้งแต่วันที่ที่นายทะเบียนประจ�าท้องที่รับจดทะเบียน
  - ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก จะสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิก

การขาดจากสมาชิกภาพ
 สมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้
 (1) ตาย   
 (2) ลาออกโดยท�าเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการ 
 (3) ถูกคัดช่ือออก เพราะขาดส่งเงินสงเคราะห์ ในกรณีท่ีสมาคมรับโอนเงินของสมาชิกจากทางราชการ
ไม่ได้หรือในบัญชีเงินฝากของสมาชิกไม่มีเงินที่จะให้หัก และทางสมาคมได้ท�าหนังสือเตือน 3 ครั้งแล้ว หรือ
สมาคมไม่สามารถติดต่อหาหลักแหล่งที่อยู่ได้ และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้พ้นจากสมาชิกภาพ 
เว้นแต่สมาชิกได้อุทธรณ์ ภายใน 30 วัน และคณะกรรมการได้พิจารณาให้คงสมาชิกต่อไป หรือมติให้ออก
ถือเป็นสิ้นสุด 
 (4) กระท�าการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาคมอย่างร้ายแรง และคณะกรรมการมีมติ
ให้ออก

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
สิทธิของสมาชิก  
 สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้
 1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี และประชุมใหญ่
วิสามัญ
 2. มีสิทธิเรียกร้องให้คณะกรรมการกระท�าหรืองดเว้นการกระท�าเพื่อประโยชน์ของสมาคม หรือ
ป้องกันความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่สมาคม
 3. เข้าร่วมประชุมใหญ่ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง 
 4. ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสาร เพ่ือทราบการด�าเนินกิจการของสมาคม ในวันเปิดท�าการของสมาคม
 5. ท�าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได้ 
โดยมีจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อ และให้
คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับค�าร้องขอ
 6. ร้องขอต่อนายทะเบียนประจ�าท้องที่ให้สั่งเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ที่ได้ลงมติฝ่าฝืนกฎหมาย 
หรือข้อบังคับของสมาคม ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
 7. ยื่นค�าร้องขอต่อนายทะเบียนประจ�าท้องที่ให้เลิกสมาคม พร้อมด้วยเหตุผลประกอบค�าร้องขอ
สมาชิกอื่นร่วมด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของสมาชิกทั้งหมด
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หน้าที่ของสมาชิก
 สมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติดังนี้
 1. ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ค�าสั่ง ของสมาคมและมติคณะกรรมการ
 2. ต้องช�าระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการตายของสมาชิก
จากสมาคม
 3. เก็บรักษาหนังสือส�าคัญแสดงการเป็นสมาชิกของสมาคมไว้ ถ้าหายต้องรีบแจ้งเพ่ือขอใบแทนใหม่
จากสมาคม
 4. การย้ายที่อยู่ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล แก้วัน เดือน ปีเกิดของสมาชิก ให้ยื่นค�าร้องต่อสมาคม 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันย้าย เปลี่ยน หรือแก้ไขเพื่อสมาคมจะได้แก้ไขหลักฐานต่างๆ ในทะเบียนให้ถูกต้อง
 5. แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลตามที่แสดงความจ�านงไว้ในใบสมัคร
เข้าเป็นสมาชิก โดยยื่นค�าร้องต่อนายกสมาคม
 6. เม่ือสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าจัดการศพ เงินสงเคราะห์ หรือครอบครัวของ
สมาชิกแจ้งให้คณะกรรมการทราบ พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
  ก. หนังสือส�าคัญแสดงการเป็นสมาชิก
  ข. ใบเสร็จรับเงินครั้งสุดท้าย
  ค. ใบมรณบัตร
           ง. ส�าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกที่ตาย
  จ. ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการศพ หรือผู้รับเงินสงเคราะห์
  ฉ. บัตรประชาชนหรือบัตรประจ�าตัวของผู้จัดการศพ หรือผู้รับเงินสงเคราะห์
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วันที่เริ่มได้สิทธิในฐานะสมาชิก
  - ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคม เริ่มตั้งแต่วันที่ที่นายทะเบียนประจ�าท้องที่รับจดทะเบียน
  - ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก จะสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิก

การขาดจากสมาชิกภาพ
 สมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้
 (1) ตาย   
 (2) ลาออกโดยท�าเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการ 
 (3) ถูกคัดช่ือออก เพราะขาดส่งเงินสงเคราะห์ ในกรณีท่ีสมาคมรับโอนเงินของสมาชิกจากทางราชการ
ไม่ได้หรือในบัญชีเงินฝากของสมาชิกไม่มีเงินที่จะให้หัก และทางสมาคมได้ท�าหนังสือเตือน 3 ครั้งแล้ว หรือ
สมาคมไม่สามารถติดต่อหาหลักแหล่งที่อยู่ได้ และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้พ้นจากสมาชิกภาพ 
เว้นแต่สมาชิกได้อุทธรณ์ ภายใน 30 วัน และคณะกรรมการได้พิจารณาให้คงสมาชิกต่อไป หรือมติให้ออก
ถือเป็นสิ้นสุด 
 (4) กระท�าการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาคมอย่างร้ายแรง และคณะกรรมการมีมติ
ให้ออก

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
สิทธิของสมาชิก  
 สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้
 1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี และประชุมใหญ่
วิสามัญ
 2. มีสิทธิเรียกร้องให้คณะกรรมการกระท�าหรืองดเว้นการกระท�าเพื่อประโยชน์ของสมาคม หรือ
ป้องกันความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่สมาคม
 3. เข้าร่วมประชุมใหญ่ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง 
 4. ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสาร เพ่ือทราบการด�าเนินกิจการของสมาคม ในวันเปิดท�าการของสมาคม
 5. ท�าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได้ 
โดยมีจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อ และให้
คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับค�าร้องขอ
 6. ร้องขอต่อนายทะเบียนประจ�าท้องที่ให้สั่งเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ที่ได้ลงมติฝ่าฝืนกฎหมาย 
หรือข้อบังคับของสมาคม ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
 7. ยื่นค�าร้องขอต่อนายทะเบียนประจ�าท้องที่ให้เลิกสมาคม พร้อมด้วยเหตุผลประกอบค�าร้องขอ
สมาชิกอื่นร่วมด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของสมาชิกทั้งหมด
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หน้าที่ของสมาชิก
 สมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติดังนี้
 1. ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ค�าสั่ง ของสมาคมและมติคณะกรรมการ
 2. ต้องช�าระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการตายของสมาชิก
จากสมาคม
 3. เก็บรักษาหนังสือส�าคัญแสดงการเป็นสมาชิกของสมาคมไว้ ถ้าหายต้องรีบแจ้งเพ่ือขอใบแทนใหม่
จากสมาคม
 4. การย้ายที่อยู่ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล แก้วัน เดือน ปีเกิดของสมาชิก ให้ยื่นค�าร้องต่อสมาคม 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันย้าย เปลี่ยน หรือแก้ไขเพื่อสมาคมจะได้แก้ไขหลักฐานต่างๆ ในทะเบียนให้ถูกต้อง
 5. แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลตามที่แสดงความจ�านงไว้ในใบสมัคร
เข้าเป็นสมาชิก โดยยื่นค�าร้องต่อนายกสมาคม
 6. เม่ือสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าจัดการศพ เงินสงเคราะห์ หรือครอบครัวของ
สมาชิกแจ้งให้คณะกรรมการทราบ พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
  ก. หนังสือส�าคัญแสดงการเป็นสมาชิก
  ข. ใบเสร็จรับเงินครั้งสุดท้าย
  ค. ใบมรณบัตร
           ง. ส�าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกที่ตาย
  จ. ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการศพ หรือผู้รับเงินสงเคราะห์
  ฉ. บัตรประชาชนหรือบัตรประจ�าตัวของผู้จัดการศพ หรือผู้รับเงินสงเคราะห์
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หนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่ ........................................................
วันที่ ........... เดือน ........................ พ.ศ. ..............

  (1) ข้าพเจ้า ................................................................................. สัญชาติ ...........................
อยู่บ้านเลขที่ .......................... ต�าบล/แขวง ....................................... อ�าเภอ/เขต .......................................
จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ ...............................
  (2) เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
เลขทะเบียน ...............................
  (3) ขอมอบฉันทะให้ .....................................................................................อายุ ............ ปี
อยู่บ้านเลขที่ .......................... ถนน ...................................... ต�าบล/แขวง .............................................
อ�าเภอ/เขต .................................... จังหวดั .................................... รหัสไปรษณีย์ ....................................
เป็นผู้แทนข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมออกเสียงและลงคะแนนในทุกเรื่องแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปี วันที่ .............. เดือน ....................................... พ.ศ. .....................

  กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท�าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�า
เองทุกประการ

(ถ่ายส�าเนาได้)

ลงชื่อ ..................................................... ผู้มอบฉันทะ
      ( ..................................................... )

ลงชื่อ ................................................. ผูร้ับมอบฉันทะ
      ( ................................................ )

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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หนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่ ........................................................
วันที่ ........... เดือน ........................ พ.ศ. ..............

  (1) ข้าพเจ้า ................................................................................. สัญชาติ ...........................
อยู่บ้านเลขที่ .......................... ต�าบล/แขวง ....................................... อ�าเภอ/เขต .......................................
จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ ...............................
  (2) เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
เลขทะเบียน ...............................
  (3) ขอมอบฉันทะให้ .....................................................................................อายุ ............ ปี
อยู่บ้านเลขที่ .......................... ถนน ...................................... ต�าบล/แขวง .............................................
อ�าเภอ/เขต .................................... จงัหวดั .................................... รหัสไปรษณีย์ ....................................
เป็นผู้แทนข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมออกเสียงและลงคะแนนในทุกเรื่องแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปี วันที่ .............. เดือน ....................................... พ.ศ. .....................

  กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท�าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�า
เองทุกประการ

(ถ่ายส�าเนาได้)

ลงชื่อ ..................................................... ผู้มอบฉันทะ
      ( ..................................................... )

ลงชื่อ ................................................. ผูร้ับมอบฉันทะ
      ( ................................................ )

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ส�านักงานสหกรณ์

 ส�านักงานใหญ่  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 เลขที่ 2  อาคารศรีสวรินทิรา  ชั้น G  และชั้น 6
 ถนนวังหลัง  แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย
 กรุงเทพมหานคร 10700
 โทรศัพท์ 0-2444-7741-3, 0-2419-7543-4, 0-2419-8363-4
 ต่อโอเปอร์เรเตอร์  0
  ฝ่ายบริหารส�านักงาน (ชั้น 6)   100, 102-104
  ฝ่ายเงินฝาก   118-121
  งานการเงิน  122, 147
  งานเงินกู้ฉุกเฉิน-สามัญ  123-125, 130
  งานเงินกู้พิเศษ  126-129
  งานการลงทุน  135-136
  ฝ่ายบัญชี  131, 137-138
  งานประมวลผลคอมพิวเตอร์  139-141, 148-149
  ผู้จัดการ  143
  งานสมัครสมาชิก/เปลี่ยนแปลง  144
      ค่าหุ้น/ลาออก/โอนย้ายสังกัด/สส.มม.
  งานสวัสดิการสมาชิก  145-146
 โทรสาร ชั้น G (ส่วนบริการ)   0-2444-7738, 0-2444-7747
               ชั้น 6 (ส่วนส�านักงาน)   0-2444-7740
 ส�านักงานสาขาที่ 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 เลขที่ 270  อาคารเรียนรวม
 ถนนพระรามที่หก แขวงพญาไท เขตราชเทวี
 กรุงเทพมหานคร 10400
 โทรศัพท์ 0-2201-1283  โทรสาร 0-2640-4416
 ส�านักงานสาขาที่ 2 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  เลขที่ 420 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี
 ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี
 กรุงเทพมหานคร 10400
 โทรศัพท์ 0-2354-9147, 0-2354-9100 ต่อ 1301  โทรสาร 0-2354-9148
 ส�านักงานสาขาที่ 3 ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
 เลขที่ 25/25  อาคารศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 5
 ถนนพุทธมณฑลสาย 4  ต�าบลศาลายา
 อ�าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 0-2441-0300-2, 0-2441-0310  โทรสาร 0-2441-0300
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