


	 มหิดลสิทธาคาร	 (อังกฤษ	 :	 Prince	Mahidol	 Hall)	 เป็นคอนเสิร์ตฮอลล์และหอประชุมใหญ่	

ของมหาวิทยาลัยมหิดล	ตั้งอยู่ที ่มหาวิทยาลัยมหิดล	วิทยาเขตศาลายา	อำาเภอพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม	

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิด	เมื่อวันที่	17	เมษายน	2557	

โดยสามารถใช้เป็นหอแสดงดนตรี	 โรงละคร	หอประชุม	และสถานที่ประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	

ของมหาวิทยาลัย

	 มหิดลสิทธาคาร	เป็นอาคารหอประชุมอเนกประสงค์	มีพื้นที่ใช้สอย	26,470	ตารางเมตร	ความจุ	

2,016	ที่นั่ง	ใช้งบประมาณก่อสร้าง	1,450	ล้านบาท	ออกแบบโดยใช้แนวคิดโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย	์

โดยใช้ดอกกันภัยมหิดลเป็นต้นแบบ	หลังคาม	ี2	ชั้น	ชั้นในใช้วัสดุพิเศษเพื่อป้องกันเสียงจากภายนอก	ส่วนหลังคา	

ชั้นนอกใช้วัสดุทองแดง	การวางระบบวิศวกรรมสวนศาสตร์	(Acoustical	engineering)	ของมหิดลสิทธาคารนับได้	

ว่าดีที่สุดในประเทศไทย

ที่มา	:	https://th.wikipedia.org

ผู้ถ่ายภาพ	:	อาจารย์	ดร.อมรรัตน์	อรุณนวล

	 ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร

	 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล
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      26 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง  ขอเรียนเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2562

เรียน  ท่านสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

  ด้วย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด (สมาคม) จะมีการประชุม

ใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบรรยายสุขุม ภัทราคม คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล ดังมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

  ระเบียบวาระที่ 1      เรื่องที่นายกสมาคมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

  ระเบียบวาระที่ 2       รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561

  ระเบียบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

  ระเบียบวาระที่ 4       พิจารณารายงานประจ�าปี แสดงผลการด�าเนินงานสมาคม

  ระเบียบวาระที่ 5      รายงานจ�านวนสมาชิก ที่เพิ่มขึ้น - ลดลง

  ระเบียบวาระที่ 6       รายงานฐานะทางการเงิน เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย

  ระเบียบวาระที่ 7      พิจารณา (ร่าง) ระเบียบ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

                             มหิดล จ�ากดั ว่าด้วย เจ้าหน้าทีส่มาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยั

                 มหิดล จ�ากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

  ระเบียบวาระที่ 8      พิจารณางบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจ�าปี 2562 

  ระเบียบวาระที่ 9      พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2562

  ระเบียบวาระที่ 10    พิจารณาประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล

                                      จ�ากดั เร่ือง การโอนเงินรอตรวจสอบและเงินสงเคราะห์ค้างจ่าย เป็นรายได้ของสมาคมฌาปนกจิ

                           สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

  ระเบียบวาระที่ 11     เลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ

  ระเบียบวาระที่ 12     เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง

หมายเหต ุ สมาชิกโปรดน�าหนังสือรายงานกิจการประจ�าปี 2561 ของ สส.มม.ไปในวันประชุมด้วย

(รศ.ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์) 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

ขอแสดงความนับถือ
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สารจากนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

เรียน สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

  การประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาลยัมหดิล จ�ากดั (สส.มม.)

พ.ศ.2562 เป็นการรายงานผลการด�าเนินงานปีที่ 16 นับแต่การเปิดรับสมาชิก สส.มม.เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2546 เป็นต้นมา

สส.มม.จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์ เป็นฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่สมาชิกช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งกันและกัน สงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก

โดยไม่มุ่งหาก�าไร

  ผลการด�าเนินงานของ สส.มม.ในรอบปีที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีสมาชิกรวมทุกประเภทจ�านวน 

28,378 คน เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้วจ�านวน 1,719 คน (เพ่ิมขึ้น 6.45%) แยกเป็นสมาชิก ประเภทสมาชิกหลัก (ก) 24,257 คน 

(85.48%) สมาชิกประเภทคู่สมรส (ค) 1,984 คน (6.99%) สมาชิกประเภทบุตร (ง) 316 คน (1.11%) และ สมาชิกประเภท

บิดามารดา (จ) 1,821 คน (6.42%) 

  ผลประกอบการของ สส.มม.วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายได้ในรอบปี 2561 จ�านวน 2,710,646.07 บาท (ในรอบปี

เพิม่ขึน้ 361,340.45 บาท 15.38%) เป็นรายได้จากค่าจัดการศพ ค่าบ�ารุงรายปี ดอกเบ้ียเงินฝากสถาบันการเงินและค่าธรรมเนยีม

แรกเข้า ส่วนรายจ่ายในรอบปีที่ผ่านมา รวมเป็นจ�านวนเงิน 1,476,799.71 บาท (ในรอบปีรายจ่าย เพิ่มขึ้นเป็น 774,778.21 บาท

110.36%) ซ่ึงเป็นรายจ่ายค่าพิธีกรรมทางศาสนา ค่าเบี้ยประชุม ค่ารับรอง ค่าพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ค่าพิมพ์สมุดช�าระเงิน

ประจ�าตัวสมาชิก สส.มม.(สฌก.2) เล่มใหม่ ค่าเงินเดือนเจ้าหน้าที่ และรายจ่ายอื่นๆ ส�าหรับรายได้ ปี 2561 รายได้มากกว่า

รายจ่าย เป็นจ�านวนเงิน 1,233,846.36 บาท มีรายได้มากกว่ารายจ่ายสะสมทั้งสิ้น เป็นจ�านวนเงิน 12,650,904.57 บาท มี

ทรัพย์สินรวม (หรือ รวมหนี้สินและทุน) 24,560,062.61 บาท (ในรอบปี เพิ่มขึ้น 437,558.04 บาท = 1.81%)

  สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สอ.มม.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล (สส.มม.) เป็นองค์กร 2 พี่น้องกัน ที่ถูกก�ากับโดยกฎหมายต่างกัน มีการบริหารงานที่เกื้อกูลกันมา ตั้งแต่

เร่ิมจัดต้ัง สส.มม.การรับสมัครสมาชิก สส.มม.จะต้องเป็นสมาชิก สอ.มม.เท่านั้น ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการเกื้อกูล ช่วยเหลือ

สงเคราะห์เพื่อนสมาชิกด้วยกัน แล้วยังช่วยสงเคราะห์ทายาท ในการลดภาระเงินกู้หรือการค�้าประกันเงินกู้ หากสมาชิกเสียชีวิต

  คณะกรรมการ สส.มม.มองวิสัยทัศน์และมีแนวทางในการบริหารงานของ สส.มม. ดังนี้

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

และมีการจ้างผู้ตรวจสอบกิจการจากภายนอกส�าหรับรอบการด�าเนินงาน 1 ปี   

  2. การสือ่สารกบัสมาชกิของ สส.มม.คณะกรรมการ สส.มม.ได้ด�าเนนิการสือ่สารไปสูส่มาชกิทาง Facebook “สส.มม.

มหิดล” ในปัจจุบันมีสมาชิกจ�านวน 3,205 ราย การส่งจดหมายเชิญประชุมถึงสมาชิกที่อายุเกิน 60 ปี และจะสื่อสารในรูปแบบ

อื่นๆ เพิ่มเติมขึ้นอีก

  3. การปรับปรุงการบริหารงาน สส.มม.ให้มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และออกสมุดช�าระเงิน
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ประจ�าตัวสมาชิก สส.มม. (สฌก.2) เล่มใหม่ ให้ปรับสมุดได้ที่ตู้เคร่ืองปรับสมุดด้วยตนเอง การจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีส�าหรับกิจการ

ของ สส.มม.และจัดให้มีมือถือเบอร์ใหม่ส�าหรับบริการสมาชิกหมายเลข 098-667-6955

  4. การบริหาร สส.มม.ให้มีความยั่งยืน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไปสู่สังคมผู้สูงวัยในอนาคต การ

เปลี่ยนแปลงจ�านวนสมาชิกและผลตอบแทนเงินสงเคราะห์ที่ทายาทได้รับในระยะยาว ควรที่จะมีความยั่งยืน

  คณะกรรมการ สส.มม.ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี มหาลัยมหิดล ที่อนุญาตให้สมาชิก สส.มม.มาร่วมประชุม

ขอบพระคุณท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ท่ีอนุญาติในการใช้ห้องประชุม และคณะกรรมการ สอ.มม.ท่ีให้

ความอนเุคราะห์บคุลากร การใช้สถานท่ีและอปุกรณ์ของ สอ.มม.รวมท้ังขอบคณุ ผูจั้ดการ สอ.มม.และเจ้าหน้าที ่สอ.มม.ทุกท่าน

ที่ได้ช่วยให้งานของ สส.มม.ด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ท้ายสุดนี้ ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท้ังหลาย ได้คุ้มครองให้สมาชิก สส.มม.ทุกท่าน มี

ความเจริญก้าวหน้า มีสุขภาพแข็งแรง ประสบกับสิ่งที่เป็นมงคลและความส�าเร็จสมปรารถนาในชีวิต ทุกประการส�าหรับสมาชิก

ผูล่้วงลบัไปแล้ว ขอกราบอาราธนาคณุพระศรีรัตนตรัยและสิง่ศกัดิส์ทิธิท้ั์งหลายคุม้ครองให้ดวงวญิญาณของทกุท่าน ไปสูค่วามสขุ

และสงบในสัมปรายภพ

(รศ.ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์) 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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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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นายสุทิน กว้างใจทะเล
ผู้ช่วยสื่อสารสมาคมและ

สมาชิกสัมพันธ์

ผศ.กังวาฬ ทรัพยอาจิณ
ปฏิคม

นายสมชาย ภู่ด้วง
สื่อสารสมาคมและสมาชิกสัมพันธ์

นายอรัณย์ กุณาละสิริ
ผู้ช่วยปฏิคม

นายเดชชัย นิลสวัสดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายไพโรจน์ นวลคล้าย
กรรมการ

น.ส.พิมพร รัตนโชติ
เลขานุการ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 1.1 ขอขอบคณุมหาวิทยาลยัมหดิล ทีส่นบัสนนุสมาคมและอนมุตัใิห้บคุลากรของมหาวทิยาลยัท่ีเป็นสมาชิกสมาคมมาร่วม

  ประชุมในวันนี้

 1.2 ขอขอบคณุคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล ทีอ่นญุาตให้ใช้ห้องบรรยายสขุมุ ภทัราคม ประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี

 1.3 ขอขอบคุณสมาชิกที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจการของสมาคม และมาประชุมในวันนี้

 1.4 ขอขอบคณุสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัมหดิล จ�ากดั ทีใ่ห้สมาคมใช้ สถานที ่วสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองเขยีนแบบพมิพ์ 

  และบุคลากรช่วยปฏิบัติงานให้กับสมาคม 

 1.5 ขอเชญิสมาชกิร่วมยนืไว้อาลยัแก่สมาชกิทีถ่งึแก่กรรมปี 2561 จ�านวน 69 ราย ประกอบด้วย สมาชกิประเภท ก (หลกั)

  จ�านวน 59 ราย สมาชิกประเภท ค (คู่สมรส) จ�านวน 7 ราย และสมาชิกประเภท จ (บิดา-มารดา) จ�านวน 3 ราย

  ตามรายชื่อสมาชิกที่น�าเสนอ

  

ที่ประชุมรับทราบ ......................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561

ที่ประชุมมีมติ ............................................................................................................................................................
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561

ณ ห้องบรรยายสุขุม ภัทราคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�านวน

สมาชิกทั้งสิ้น 26,659 คน เข้าร่วมประชุม 135 คน (ตามลายมือชื่อ)

เริ่มประชุมเวลา 13.49 น.

 นายกสมาคม  กล่าวแจ้งสมาชกิสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัมหดิล จ�ากดั (สส.มม.)

ว่ามีสมาชิกมาร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 และขอให้สมาชิกทุกท่านใน

ที่ประชุมนี้ได้เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ระเบียบวาระที่ 1     เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

   นายกสมาคม กล่าวขอบคุณองค์กร และคณะบุคคลต่างๆ ดังนี้

            1.  ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดล ที่สนับสนุนสมาคมและอนุมัติให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก 

สมาคมมาร่วมประชุมในวันนี้

              2. ขอขอบคณุคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล ท่ีอนญุาตให้ใช้สถานทีห้่องบรรยาย สขุมุ ภทัราคม เป็นที่

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

              3. ขอขอบคุณสมาชิกที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจการของสมาคม และมาประชุมในวันนี้

             4.  ขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด ที่ให้สมาคมใช้ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียนแบบ

พิมพ์ และบุคลากรช่วยปฏิบัติงานให้กับสมาคม

             5.  คณะกรรมการ สส.มม.และเจ้าหน้าที่ สอ.มม.ในฐานะผู้แทนของสมาชิกได้ไปถวายสังฆทานพระสงฆ์  

จ�านวน 10 รูป ในเช้าวันนี้เวลา 09.30 น. ที่วัดอมรินทรารามวรวิหาร เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตไปแล้ว

             6.  ขอเชิญสมาชิกร่วมยืนไว้อาลัยแก่สมาชิกท่ีถึงแก่กรรมปี 2560 จ�านวน 61 ราย ประกอบด้วย สมาชิก

ประเภท ก (หลัก) จ�านวน 52 ราย และสมาชิกประเภท ค (คู่สมรส) จ�านวน 3 ราย สมาชิกประเภท ง (บุตร) จ�านวน 2 ราย   

และสมาชิกประเภท จ (บิดา - มารดา) จ�านวน 4 ราย ตามรายชื่อ ดังนี้
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                       สมาชิกประเภท ก

                       สมาชิกประเภท ค      สมาชิกประเภท ง

นางสาวสุรชนี

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

นายมานพ

นายสันต์ธนา

นายธนะโรจน์

นายราชวิต

จูฑะพุทธิ

ปั้นทอง

สุบรรณรัตน์

ไพศาลสุทธิเดช

เทศทัน

เพ็ชรแก้ว

ศิโรประมา

เพ็งบุญ

คล้ายนาค

คงเพ็ชรขาว

อินชูกูล

ปัญญาทีป

นาคไร่ขิง

ฤทธิสิน  

มอนซอน

ราชการดี

เครือตราชู

นาทันลิ

สุขสุมิตร

มณีอินทร์

ฉิมจินดา

ศศะภูริ

กุลณะ

ชาติสิริทรัพย์

พุ่มพึงศรี

ผ่องแผ้ว

มงคลนิธิสิทธิ์

แก้วรัตนานันท์

สุขเกษม

โพธารากุล

สุขคุ้ม

มาลา

สุขสันติ

กลั่นความดี

ช้อยหิรัญ

พินพรหมราช

หล้าดอน

มะลิแย้ม

พงษ์ประดิษฐ์

วิชญวีร์

เพ็ชรรัตน์

ฮวดปากน�้า

แสนเภา

กาญจนวิบูลย์

มีทรัพย์

ถนอมสุข

งามจิราภรณ์นนท์

อ่วมมา

ช้างหัวหน้า

ศรีตะลาลัย

คุณายก

ยุตวัน

คงวัฒนะ

บุญนุช

สายรินทร์

ศิริวรรรณ์

พานทอง

นางสาวภรัณยู

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

นายเฟื่อง

น.ส.จงจิตต์

นางจรวย

นางขวัญเมือง

นายสุพันธ์

นางสมหมาย

นางชนากานต์

นายธนัท

นายวัชรา

นางไพฑูรย์

(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)

(1)

(2)

(3)

(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)



สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

รายงานกิจการประจ�าปี 2561 13

พิมพ์ศรี

เรียงมา

นายเกาหลี

นายประสิทธิ์

(1)

(2)

                       สมาชิกประเภท จ 

  ขออ�านาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บันดาลบุญกุศลของข้าพเจ้าให้แก่สมาชิก และญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว 

โปรดยินดีรับบุญกุศลและมีความสุขเถิด

  ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2     รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560

                 เลขานุการ เสนอให้ทีป่ระชมุร่วมกนัพจิารณารับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2560 วนัศกุร์ที่  

31 มีนาคม 2560 (รายละเอียดหน้า 10 - 22)

  ที่ประชุม พิจารณาแล้ว เห็นสมควรแก้ไขรายงานการประชุมดังนี้

             - หน้า 20 บรรทัดท่ี 1 แก้ไขข้อความ “พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและระเบียบ” เป็น “พิจารณาแก้ไข

เพิ่มเติมระเบียบ”

ระเบียบวาระที่ 3     เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว

             - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4     พิจารณารายงานประจ�าปี แสดงผลการด�าเนินงานสมาคม

             นายกสมาคม แจ้งว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด ได้

รับการจดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2517 เมื่อวันที่ 6 มกราคม  

2546 ทะเบียนเลขที่ 01/4048 สมาคมได้เร่ิมด�าเนินงานโดยเปิดรับสมัครสมาชิกตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2546 เป็นต้นมา  

จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ 15 แห่งการด�าเนินงาน

                        ในรอบปีทีผ่่านมาได้มสีมาชกิสหกรณ์ฯ ให้ความสนใจสมคัรเป็นสมาชกิสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ฯ จ�านวน

ทั้งสิ้น 2,671 คน ท�าให้สิ้นปี 2560 มีสมาชิกจ�านวนทั้งสิ้น 26,659 คน และมีสมาชิกเสียชีวิต จ�านวน 61 คน ซึ่งทางสมาคมฯ

ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิตไปในปี 2560 จ�านวน 54 คน เป็นเงิน 19,462,073.00 บาท รวมทั้งสมาคมได้

จ่ายเงินสงเคราะห์ส�าหรับสมาชิกที่เสียชีวิตปี 2556 จ�านวน 5 คน เป็นเงิน 93,446.00 บาท, ปี 2557 จ�านวน 34 คน เป็นเงิน

391,757.00 บาท และในปี 2558 จ�านวน 4 คน เป็นเงิน 443,520.00 บาท และในปี 2559 จ�านวน 22 คน เป็นเงิน 6,608,300.00

บาท เมื่อรวมแล้วสมาคมฯ ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ศพในปี 2560 เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 119 คน เป็นเงิน 26,999,096.00 บาท ซึ่งใน

จ�านวนนี้มีสมาชิก 4 คน สมาคมฯ ได้ทดรองจ่ายค่าจัดการศพเป็นเงิน 480,000.00 บาท ซึ่งจะรวบรวมเงินสงเคราะห์จ่ายให้ใน

เดือนมกราคม 2561 ต่อไป

                       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีสมาชิกจ�านวนทั้งสิ้น 26,659 คน แบ่งเป็นสมาชิกประเภท ก (หลัก) 23,375 

นางวันดี

นายส�าราญ

รัตนสุวรรณ

วังสตัง 

(3)

(4)
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คน ประเภท ค (คู่สมรส) 1,789 คน ประเภท ง (บุตร) 274 คน และประเภท จ (บิดา - มารดา) 1,221 คน และยังมีสมาชิกให้

ความสนใจสมัครกันเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เงินสงเคราะห์ที่สมาคมฯ จ่ายให้กับครอบครัวสมาชิกกรณีเสียชีวิต ปัจจุบันรายละ

ประมาณ 513,000.00 บาท ซ่ึงยอดเงินสงเคราะห์ที่ได้รับจะเพิ่มข้ึนตามจ�านวนสมาชิกท่ีสมัครกันเพ่ิมมากข้ึน

  ที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5     รายงานจ�านวนสมาชิกประจ�าปี 2560

                 เลขานุการ รายงานจ�านวนสมาชิกประจ�าปี 2560 ดังนี้

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)

  ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6      รายงานฐานะทางการเงิน เพื่อพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่ายและบัญชีงบดุล

                       เหรัญญกิ รายงานฐานะทางการเงิน เพือ่พจิารณาอนมุตับัิญชรีายได้ รายจ่าย และบญัชงีบดลุ ประจ�าปี 2560 

ตามที่ปรากฏในหนังสือรายงานกิจการประจ�าปี 2560 หน้า 28 - 32 

1,364

265

54

988

61

61

151

23,375

1,789

274

1,221

24,261

2,671

26,932

273

24,261
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                       รายรับ

                             ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

                             ค่าบ�ารุงรายปี

                             ค่าหักเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่าย

                             ดอกเบี้ยรับเงินฝาก

                             ค่าธรรมเนียมสมดุ

                             รายได้อื่นๆ

                               รวมรายได้

                       ค่าใช้จ่าย

                             ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

                             ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป

                             ค่ารับรอง

                             ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่

                             ค่าพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

                             ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่

                             ค่าไปรษณีย์

                             ค่าพาหนะ

                             ค่าธรรมเนียมขอหนังสือรับรอง

                             ค่าจดทะเบียนและค่าลงทะเบียน

                             ค่าพวงหรีด

                             ค่าพิธีกรรมทางศาสนา

                             ค่าพวงมาลา

                               รวมค่าใช้จ่าย

                             รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้

                             รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายยกมา

                             รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

                       งบดุล

                       ทรัพย์สิน

                             เงินสด

                             เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ - ศิริราช (ออมทรัพย์)

                             เงินฝากธนาคารธนชาต - ย่อยศิริราช (ประจ�า)

133,850.00 

620,284.00 

985,384.00 

543,562.62 

1,940.00 

64,285.00 

2,349,305.62

 100,200.00 

163,631.00 

9,719.50

 48,000.00 

151,570.00

25,560.00

19,741.00

2,600.00

300.00

1,000.00

10,700.00

 168,000.00 

1,000.00 

702,021.50

1,647,284.12 

9,769,774.09 

11,417,058.21

 6,105.00 

293,167.45 

1,800,000.00 

หน่วย  :  บาท
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                             เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ - ศิริราช (ประจ�า)

                             เงินฝากธนาคารทหารไทย - ศิริราช (ประจ�า)

                             เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.มหิดล จ�ากดั (ประจ�า) 36 เดอืน

                             เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.มหิดล จ�ากดั (ประจ�า) 40 เดอืน

                             เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.มหิดล จ�ากัด (ออมทรัพย์)

                             เงินฝากธนาคารธนชาต - ย่อยศิริราช (ออมทรัพย์)

                             เงินทดรองจ่ายค่าจัดการศพ

                             ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ

                             เงินรอเรียกคืน

                             เครื่องเขียนแบบพิมพ์คงเหลือ

                               รวมสินทรัพย์

                        หนี้สินและทุน

                             เงินรอจ่ายคืน

                             ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ค้างจ่าย

                             เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

                             ค่าพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค้างจ่าย

                             เงินรอตรวจสอบ

                               รวมหนี้สิน

                        ทุน

                             เงินบริจาค จาก สอ.มม.

                             รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

                               รวมทุน

                               รวมหนี้สินและทุน

  ที่ประชุม อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 7      พจิารณาแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบั

          เลขานุการ ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 7) พ.ศ.2561 หมวดที่ 4 ข้อ 20 และหมวดที่ 6 ข้อ 27 ตามราย

ละเอียดในรายงานกิจการประจ�าปี หน้า 33 - 34 ดังนี้

                 หมวดที่ 4  เงินค่าสมัคร เงินค่าบ�ารุง และเงินสงเคราะห์

                          ข้อ 20  สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิกเพื่อส�ารองจ่ายเป็นค่าจัดการศพ 

และสงเคราะห์ครอบครัว ตามรายละเอียดดังนี้

53,278.09 

244,224.66 

5,000,000.00 

7,900,000.00 

3,010,216.97 

119,086.65

480,000.00 

13,917.75 

4,996,098.00

206,410.00 

24,122,504.57

 8,450,824.00 

48,000.00 

3,124,357.36 

151,570.00

430,695.00 

12,205,446.36

 500,000.00 

11,417,058.21

11,917,058.21 

24,122,504.57
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                                   (1)  สมาชกิทีพ้่นสภาพจากการเป็นบุคลากรของมหาวทิยาลยัมหิดล แต่ยงัคงสภาพการ

เป็นสมาชกิสหกรณ์ และพ้นสภาพจากการเป็นสมาชกิสหกรณ์ และหรือไม่สามารถหกั ณ ทีจ่่ายได้ เป็นจ�านวนหนึง่พนัห้าร้อย

                                   (2) สมาชิกตามข้อ 9(7) ค. และ ง. เป็นจ�านวนเงินหนึง่พนัห้าร้อยบาท

                  สมาคมจะคืนให้แก่สมาชิกเท่าท่ีสมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงิน

สงเคราะห์ตามทีจ่่ายไว้ล่วงหน้าและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้านีห้้ามสมาคมน�าไปใช้จ่ายในกจิการอืน่ใด เว้นแต่น�าไปใช้ส�ารองจ่ายเป็น

เงินสงเคราะห์ของสมาชกิผูน้ัน้ ในเมือ่สมาชกิอืน่ถงึแก่ความตาย

             หมวดที ่6  คณะกรรมการ และการด�าเนนิกจิการ

                           ข้อ 27  วิธีการเลอืกตัง้คณะกรรมการ ตามข้อ 26 สมาคมจะเลอืกโดยวธีิดงันี้

                                    (1) ให้สมาชกิในท่ีประชมุใหญ่เสนอช่ือสมาชิกท่ีสมควรจะได้รับเลอืกตัง้เป็นนายกสมาคม

และกรรมการ โดยมสีมาชกิในทีป่ระชมุใหญ่รับรองไม่น้อยกว่า 5 คน จนครบจ�านวนกรรมการท่ีได้ระบไุว้ในข้อ 26

                                    (2) ในกรณท่ีีสมาชกิเสนอชือ่เกนิกว่าจ�านวนกรรมการทีร่ะบ ุให้ทีป่ระชมุใหญ่เป็นผูเ้ลอืก

ตัง้โดยการหย่อนบตัรลงคะแนนตามวธีิการท่ีคณะกรรมการเลอืกตัง้ก�าหนด

                                   (3) การเลอืกต้ังกรรมการให้กระจายไปสูว่ทิยาเขตต่างๆ ของสหกรณ์ สมาชกิท่ีไม่อยูใ่น

ทีป่ระชมุใหญ่ มใิห้เสนอชือ่เป็นผูท้ีจ่ะได้รับเลอืกตัง้ในกรณทีีจ่�านวนกรรมการทีไ่ด้รับเลอืกต้ังยงัไม่ครบตามจ�านวนท่ีระบไุว้ ให้ท่ี

ประชมุใหญ่เลอืกจากสมาชกิทีอ่ยูใ่นทีป่ระชมุเป็นกรรมการ

  ทีป่ระชุม  พิจารณาแล้ว เห็นชอบเป็นเอกฉันท์กับข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวทิยาลยัมหดิล จ�ากดั แก้ไขเพิม่เติม (คร้ังที ่7) พ.ศ.2561 หมวดที ่4 ข้อ 20 และหมวดที ่6 ข้อ 27

ระเบียบวาระที่ 8     พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ

                เลขานุการ ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามรายละเอียดใน

รายงานกิจการประจ�าปี หน้า 35 - 36 

  ที่ประชุม พิจารณาแล้ว เห็นชอบเป็นเอกฉันท์กับระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

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

ระเบียบวาระที่ 9     พิจารณางบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ ประจ�าปี 2561

                เหรัญญิก ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ ประจ�าปี 2561 ตาม

รายละเอียดในรายงานกิจการประจ�าปี 2561 หน้า 37 - 39 ดังนี้

                        1.        งบประมาณรายจ่าย

                                  1.1    หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง  350,000.00 บาท

                                  1.2    หมวดค่าตอบแทน   364,000.00 บาท

                                  1.3    หมวดค่าวัสด ุ   500,000.00 บาท
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                                  1.4    หมวดค่าใช้สอย   895,000.00 บาท

                                  1.5    หมวดงบส�ารอง   100,000.00 บาท

                                  รวมงบประมาณรายจ่าย          2,209,000.00 บาท

                         2.      ประมาณการรายได้

                                  2.1     ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสถาบันการเงิน 530,000.00 บาท

                                  2.2    ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   100,000.00 บาท

                                  2.3    ค่าบ�ารุง    650,000.00 บาท

                                  2.4    รายได้อื่นๆ            1,000,000.00 บาท

                                  รวมประมาณการรายได ้           2,280,000.00 บาท

  ที่ประชุม อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 10   พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2561

         นายกสมาคม แจ้งว่า คณะกรรมการด�าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด (สส.มม.) ชุดท่ี 13 คราวประชุมคร้ังที่ 10(2560)/2561 เมื่อวันจันทร์ท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้จัดจ้างบริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ากัด โดย ดร.มนตรี ช่วยชู ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

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

  ที่ประชุม อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 11   เรื่องอื่นๆ

             - ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา 15.30 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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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

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

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณารายงานประจ�าปี แสดงผลการด�าเนินงานสมาคม
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รายงานผลการด�าเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

ประจ�าปี 2561

เรียน  ท่านสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด 

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด ได้รับการจดทะเบียน

เป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติการ ฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2517 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 

ทะเบยีนเลขที ่01/4048 ในช่วงเร่ิมต้นการด�าเนนิงานสมาคมเปิดรับสมาชกิตัง้แต่วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2546 เป็นต้นมา

จนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 16 แห่งการด�าเนินงาน

  ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีสมาชิกสหกรณ์ฯ ให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชิก สมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ฯ 

จ�านวน 2,048 คน ท�าให้สิ้นปี 2561 มีสมาชิก จ�านวน ทั้งสิ้น 28,378 คน และมีสมาชิกเสียชีวิต จ�านวน 69 คน ซึ่ง

ทางสมาคมฯ ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกไปในปี 2561 จ�านวน 65 คน เป็นเงิน 29,958,842.00 บาท และ

จ่ายค่าพิธีกรรมทางศาสนา เป็นเงิน 210,000.00 บาท รวมทั้งสมาคมได้จ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิตส�าหรับ 

ปีที่ผ่านมา ในปี 2561 ได้แก่ ปี 2556 จ�านวน 1 คน เป็นเงิน 4,339.00 บาท, ปี 2557 จ�านวน 5 คน เป็นเงิน 

59,519.00 บาท, ปี 2558 จ�านวน 24 คน เป็นเงิน 178,004.00 บาท, ปี 2559 จ�านวน 5 คน เป็นเงิน 35,156.00 

บาท และปี 2560 จ�านวน 28 คน เป็นเงิน 8,677,337.00 บาท ตามล�าดับ เมื่อรวมแล้วสมาคมฯ ได้จ่าย เงิน

สงเคราะห์ศพในปี 2561 เป็นจ�านวน ทั้งสิ้น 128 คน เป็นเงิน 39,123,197.00 บาท ซึ่งในจ�านวน นี้มีสมาชิก 1 คน

สมาคมฯ ได้ทดลองจ่ายค่าจัดการศพเป็น เงิน 120,000.00 บาท จะรวบรวมเงินสงเคราะห์ในเดือนมกราคม 2562 

ต่อไป

  ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกจ�านวน ทั้งสิ้น 28,378 คน แบ่งเป็นสมาชิกประเภท ก (หลัก) 24,257 คน

ประเภท ค (คู่สมรส) 1,984 คน และประเภท ง (บุตร) 316 คน และประเภท จ (บิดา/มารดา) 1,821 คน (ณ วันที่

31 ธันวาคม 2561) และยังมีสมาชิกให้ความสนใจสมัครกันเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เงินสงเคราะห์ที่สมาคมฯ จ่ายให้กับ

ครอบครัวสมาชิกกรณีเสียชีวิต ปัจจุบันรายละประมาณ 550,000.00 บาท ซ่ึงยอดเงินสงเคราะห์ที่ได้รับจะเพิ่มขึ้น

ตามจ�านวน สมาชิกที่สมัครกันเพิ่มมากขึ้น
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ระเบียบวาระที่ 5

รายงานจ�านวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น - ลดลง

ที่ประชุมมีมติ ............................................................................................................................................................
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รายงานจ�านวนสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : คน

ยอดสมาชิกยกมาจากเดือนธันวาคม 2560
บวก  ยอดสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 2561
  ประเภท   ก (หลัก)
                      ค (คู่สมรส)
                      ง (บุตร)
                      จ (บิดา - มารดา)
รวม

หัก  เสียชีวิต
  ลาออก
  ให้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก
ยอดสมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

  ประเภท   ก (หลัก)
                      ค (คู่สมรส)
                      ง (บุตร)
                      จ (บิดา - มารดา)

1,185
212
45

606

69
54

206

24,257
1,984

316
1,821

26,659

2,048
28,707

329

28,378
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ระเบียบวาระที่ 6

รายงานฐานะทางการเงิน เพื่อพิจารณาอนุมัติงบ
แสดงฐานะการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย

ที่ประชุมมีมติ ............................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 7

(ร่าง) ระเบียบ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
ว่าด้วย เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

  อาศยัอ�านาจตามความข้อบงัคบัของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัมหดิล

จ�ากัด ข้อ 33 (4) และ (6) โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 มีมติให้

ก�าหนดระเบียบฯ ว่าด้วย เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ไว้ดังนี้

  ข้อ 1 ระเบยีบนี ้เรียกว่า “ระเบยีบ สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัมหดิล

จ�ากดั ว่าด้วย เจ้าหน้าทีส่มาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัมหดิล จ�ากดั แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัท่ี 4)

พ.ศ.2562” 

  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่เห็นชอบ

  ข้อ 3 ให้แก้ไขเพิม่เตมิข้อความในข้อ 44 และข้อ 47 แห่งระเบยีบสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชกิสหกรณ์

ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัมหดิล จ�ากดั ว่าด้วย เจ้าหน้าท่ีสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัมหิดล

จ�ากัด พ.ศ.2550 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

        “ข้อ 44 การพ้นสภาพการเป็นเจ้าหน้าที่

       (1) ตาย

       (2) ลาออก

       (3) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 5

       (4) เกษียณอายุตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ 47 หรือครบก�าหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง

       (5) เลิกจ้างหรือยกเลิกต�าแหน่ง

       (6) ปลดออก หรือให้ออก

       (7) ไล่ออก

ฯลฯ

        ข้อ 47 เจ้าหน้าท่ีคนใดมอีายคุรบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือครบก�าหนดระยะเวลาตามสญัญาจ้าง คราวละ 1 ปี

หรือ 3 ปี หรือ 5 ปี ให้เป็นอันออกจากงานเมื่อสิ้นปีทางบัญชี ซึ่งเป็นปีที่ผู้นั้นมีอายุครบ 55 ปี บริบูรณ์ หรือครบก�าหนดระยะ

เวลาตามสัญญาจ้าง เว้นแต่จะมีการต่ออายุการท�างานอีกคราวละ 1 ปี หรือ 3 ปี หรือ 5 ปี จนครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และให้ได้

รับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานก�าหนด
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  ข้อ 4 ให้นายกสมาคมเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

        ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562

(รศ.ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์)

 นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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ระเบียบวาระที่ 8
พิจารณางบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ ประจ�าปี 2562

ที่ประชุมมีมติ ............................................................................................................................................................
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ปี 2562
ขอตั้ง

หน่วย  :  บาท

หมวดรายจ่าย
ปี 2561

งบประมาณ
เหตุผลและความจ�าเป็น

งบประมาณรายจ่าย ประจ�าปี 2562

จ่ายจริง

1. เงินเดือนและค่าจ้าง             350,000.00       35,820.00  350,000.00 - จัดจ้างเจ้าหน้าที่ อัตราก�าลัง 3 อัตรา
2. ค่าตอบแทน      
 ค่ารับรอง 50,000.00   43,093.00   50,000.00  - ค่ารับรองในการประชุมประจ�าเดือน และ
      ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 
 ค่าเบี้ยประชุม   180,000.00   226,800.00   240,000.00   - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ
      ประจ�าเดือน 
 ค่าตอบแทนอื่น 54,000.00 54,000.00 60,000.00 - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองาน
 ค่าตรวจสอบกิจการ                 80,000.00       40,000.00  80,000.00 - ค่าตรวจสอบกิจการ
     ค่าสอบบญัช ีและ     - ค่าตรวจสอบบัญชีประจ�าปี
     ตรวจสอบภายใน     - ค่าตรวจสอบภายใน
  714,000.00 399,713.00 780,000.00
3. วัสดุ
 ค่าแบบพิมพ์ 500,000.00 820,620.00 500,000.00 - หนังสือรายงานกิจการประจ�าปี
     - เอกสารประชาสัมพันธ์
     - เครื่องเขียนแบบพิมพ์
     - สมุดประจ�าตัวสมาชิกฌาปนกิจ
      (รองรับระบบปรับสมุดอัตโนมัติ)
  500,000.00 820,620.00 500,000.00
4. ค่าใช้สอย
 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 10,000.00 800.00 10,000.00 - ส�าหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ไป
      ปฏิบัติงานนอกสถานที่
 ค่าปรับปรุงบ�ารุงรักษา 500,000.00 303,180.00 300,000.00 - พัฒนาโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์
     และพัฒนาโปรแกรม    - บ�ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
     คอมพิวเตอร์
 ค่าพิธีกรรมทางศาสนา 225,000.00 210,000.00 250,000.00 - เพื่อช่วยเหลือค่าประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
 สวัสดิการเจ้าหน้าที่                 60,000.00        3,900.00  60,000.00 - ส�าหรับเป็นสวัสดิการเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้าง
      ขวัญก�าลังใจแก่เจ้าหน้าที่อันเป็นประโยชน์
      ต่อการปฏิบัติงานของสมาคม
 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 100,000.00 46,427.00 100,000.00 - ค่าไปรษณีย์, ค่าพวงหรีด, ค่าพวงมาลา
      และอื่นๆ
  895,000.00 564,307.00 720,000.00
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หมายเหตุ : ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการยกเว้นหมวดครุภัณฑ์

ประมาณการรายได้ประจ�าปี 2562

 5. ครุภัณฑ์   400,000.00 - เครื่อง Server 1 ชุด
 คอมพิวเตอร์และ    - เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด
 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์    - เครื่อง Printer 1 ชุด
 เครื่องใช้ส�านักงาน     - โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ ชั้นวางเอกสาร เครื่องคิดเลข
       โทรศพัท์ เคร่ืองโทรสาร และอืน่ๆ ส�าหรับส�านกังาน
    400,000.00
 6. งบส�ารอง 100,000.00 41,195.00 100,000.00 - เพือ่ใช้ในกรณอีาจมเีงินหมวดใดหมวดหนึง่
      ต้องใช้จ่ายเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ด้วย
      เหตุสุดวิสัย
     - เพือ่ใช้จ่ายในกรณค่ีาใช้จ่ายไม่มอียูใ่นหมวดใด
      หมวดหนึง่
  100,000.00 41,195.00 100,000.00

  2,209,000.00 1,825,835.00 2,500,000.00

หน่วย  :  บาท

รายการ จ�านวนเงิน เหตุผลและความจ�าเป็น

ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสถาบันการเงิน

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ค่าบ�ารุง

รายได้อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

600,000.00

100,000.00

650,000.00

1,300,000.00

2,650,000.00

- เงินฝากธนาคารและ สอ.มม.

- ค่าธรรมเนียมสมาชิกใหม่

- ค่าบ�ารุงรายปีจากสมาชิก

- ค่าหักเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก,

  ค่าธรรมเนียมออกสมุดใหม่

จ่ายจริง

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

ปี 2562
ขอตั้ง

หน่วย  :  บาท

หมวดรายจ่าย
ปี 2561

งบประมาณ
เหตุผลและความจ�าเป็น
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ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2562

  คณะกรรมการด�าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

(สส.มม.) ชดุท่ี 14 คราวประชมุคร้ังท่ี 11(2561)/2562 เมือ่วนัองัคารที ่26 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้พจิาณาแล้วมมีตเิหน็ชอบ

ให้จัดจ้างบริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ากัด โดย ดร.มนตรี ช่วยชู ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3214 เป็น

ผู้สอบบัญชี สส.มม. ประจ�าปี 2562 อัตราค่าสอบบัญชี 40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อปี

ที่ประชุมมีมติ ............................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 10

ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
เรื่อง การโอนเงินรอตรวจสอบและเงินสงเคราะห์ค้างจ่าย เป็นรายได้ของสมาคมฌาปนกิจ

  สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
เรื่อง การโอนเงินรอตรวจสอบและเงินสงเคราะห์ค้างจ่าย เป็นรายได้ของสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

  ด้วย ปรากฏว่า มีสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด 

(สส.มม.) ค้างรับเงินสงเคราะห์ค้างจ่ายของปี 2556 - 2560 และเงินรอตรวจสอบ ปี 2551 - 2556 ซึ่งไม่ปรากฏสมาชิก

แจ้งเป็นเจ้าของและ สส.มม.ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นของผู้ใด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดเงินรอตรวจสอบ ปี 2551 - 2556

รายละเอียดเงินสงเคราะห์ค้างจ่าย ปี 2556 - 2560 ดังนี้

ปี พ.ศ.

รวม 457,169.00

2551

2552

2553

2554

2555

2556

4,388.00

16,842.00

70,900.00

171,792.00

192,147.00

1,100.00

เงินรอตรวจสอบระหว่างปี (บาท)

เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย ปี 2556

ล�าดับ

1

2

3

4

ชื่อ - สกุล

รวม 10,780.00

นายบรรจบ

นางมณฑา

นายสุนทร

นายประเสริฐ

อินทรสุขศรี

ปาจรีย์

คุณีพงษ์

กระจายลม

เลขทะเบียน

1396

1077

3338

6129

จ�านวนเงิน (บาท)

480.00

520.00

8,560.00

1,220.00
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เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย ปี 2557

ล�าดับ

1

2

3

4

5

6

7

ชื่อ - สกุล

รวม 39,960.00

นางสลิน 

นางกรองทอง

นางกุญช์ชญา

นางเกษร

นายทวีชัย

นายฉลอง

นายวัชรินทร์

กลิ่นบุบผา

จันทร์ประดับ

ปานทอง

พวงสุวรรณ

พุกชาญค้า

เพ็ชรมณี

งามหยดย้อย

เลขทะเบียน

6270

8088

10519

1237

6050

332

ค.515

จ�านวนเงิน (บาท)

140.00

7,380.00

6,980.00

580.00

12,280.00

8,160.00

4,440.00

เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย ปี 2558

ล�าดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ชื่อ - สกุล

รวม 113,740.00

นายเจียม

รศ.อยุธยา

นางสมจิตร

นายสมศักดิ์

นายจุมพล

น.ส.ประดิษฐา

น.ส.เบญจพร

นายอนันต์

นางอุบล

นายโยธิน

นางวริศรา

นายพิสุทธิ์

นางแสงระวี

นายสนธิรัตน์

นายธนาพัฒน์

ไพรบึง

สัมฤทธิ์ทอง

บุศย์น�า้เพ็ชร

เอี่ยมโหมด

เดชเพ็ชร์

รัตนวิจิตร์

นุชนารถ

กลัดแก้ว

อสัมภินทรัพย์

ศุภภิญโญพงศ์

พินนอก

ขันทองหล่อ

ฉัตรปัญญาเจริญ

ขจรกลิ่น

เทศะปุรณะ

เลขทะเบียน

10432

8807

8887

3964

3060

4430

6964

3329

4133

990

17034

7687

4552

13925

ค.520

จ�านวนเงิน (บาท)

9,640.00

13,840.00

8,140.00

9,480.00

4,180.00

5,000.00

6,820.00

7,320.00

7,620.00

7,900.00

3,160.00

4,440.00

4,760.00

7,220.00

14,220.00
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เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย ปี 2559

ล�าดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ชื่อ - สกุล

น.ส.ภิญญาภรณ์

นางนิตยา

นายสามารถ

นางประยูร

นายศรัณย์

นางล�าใย

น.ส.สุพิชชา

นางสงกรานต์

นายสรัชต์ (สมบัติ)

นางผานิต

นางฉลองรัฐ

น.ส.ชัยญาณ

นางนงนุช

นายส่องแสง

นางธัญยธรณ์

นางวัชรินทร์

นายประยูร

น.ส.จิราภา

นางศิริวรรณ

นายสุรพจน์

นายพิทักษ์

นางนิภา

นายธนะ

นางพนอนิตย์

นายโสภณ

นางจิราพร

นางยุพิน

นางรัตติกร

พันทวี

ชราเขต

แสงทอง

กลิ่นกระจาย

พรถวัลย์ศักดิ์

ประดิษฐ์สุข

จิตมาลย์

พวงมะลิต

รัชตพงษ์บวร (กลอยกลาย)

โตเกษม

อินทรีย์ 

กุดวิเทศ

หัพนานนท์

จั่นกระแสร์

ไตรพัฒน์โฆษิต

ข�านวล

ศรีวะรมย์

แสนจันทร์

ช�านาญ

สาริกา

ผูกไมตรี

สมิตชาติ

จ�าปานิล

อนุศาสนะนันท์

สิทธิคง

สุขสงวน

เผือกอุดม

เอี่ยมแสงจันทร์

เลขทะเบียน

21669

9687

9896

8425

ค.829

ค.778

13478

3421

5740

9057

724

16397

1209

405

1135

7913

18018

3677

259

10371

10781

933

9281

9655

8656

182

6142

1883

จ�านวนเงิน (บาท)

1,180.00

5,360.00

6,500.00

7,020.00

7,400.00

7,660.00

100.00

4,880.00

5,320.00

5,620.00

3,940.00

4,240.00

4,460.00

4,880.00

5,200.00

4,800.00

4,080.00

5,020.00

5,660.00

6,980.00

6,500.00

7,140.00

4,660.00

5,120.00

7,500.00

8,180.00

8,940.00

5,200.00
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เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย ปี 2559 (ต่อ)

ล�าดับ

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

ชื่อ - สกุล

รวม 278,300.00

นายสุทธิศักดิ์

นางพิศมัย

นางสุภัทร์

น.ส.ธมลวรรณ

นายหาญ

น.ส.ประเทือง

นายโสภณ

นางยุพิน

น.ส.สุภาพ

นายร�า

นางกาญจนา

นายมงคล

นายอาทิตย์

นางวันเพ็ญ

น.ส.ฉวรรค์

นายวราริทธ์

นายสุทธิ

นางวารินทร์

นาวงษ์

ช้างหล่อ

ไพสิฐธีรลักษณ์

พิมมะทา

แสงครุฑ

ครุฑบุญ

เที่ยงดี

ไชยเดช

หงษ์ทอง

พงษ์พยัคฆ์

ป้องแก้ว

ปลอดโปร่ง

สัมพะวงค์

พันธางกูร

พุ่มทอง

แสงตะวัน

ท�าเจริญ

สุขคุ้ม

เลขทะเบียน

18986

ค.50

21974

8477

2106

3215

1366

5748

20970

10812

2312

4376

22024

1149

9220

10316

ค.383

12957

จ�านวนเงิน (บาท)

6,100.00

6,640.00

4,880.00

6,200.00

8,040.00

7,420.00

6,720.00

6,420.00

5,380.00

7,780.00

8,440.00

7,880.00

5,520.00

8,800.00

5,460.00

8,060.00

8,800.00

6,220.00

เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย ปี 2560

ล�าดับ

1

2

3

4

5

6

ชื่อ - สกุล

นายบาลเย็น

นายธนัท

นายอิน

นายพา

น.ส.ภรัณยู

นายวัชรา

มาลา

สายสุรินทร์

โพธารากุล

สุขสันติ

สุขเกษม

ศิริวรรณ์

เลขทะเบียน

9736

ค.360

6060

8415

17109

ค.696

จ�านวนเงิน (บาท)

7,240.00

8,700.00

5,520.00

8,080.00

3,500.00

9,040.00
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เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย ปี 2560 (ต่อ)

ล�าดับ

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ชื่อ - สกุล

รวม 247,240.00

นางธนัญญา
น.ส.อาบจิตต์
นายสุชาติ
น.ส.ประทิน
นางพนิดา
น.ส.มยุรีย์
นายเฟื่อง
นายบุญยัง
นางจรวย
นางรสสุคนธ์
นางนิษฐา
น.ส.สุรัชนี
น.ส.จิตราภรณ์
นายสุพันธ์
นายจรัญ
นางวิมลศรี
น.ส.ขวัญเมือง
นายสุพจน์
นางศิวพร
นายประสิทธิ
นายสมชาย
น.ส.อุมาภรณ์
น.ส.จุฬาพร
นางจิรภา
น.ส.แสงจันทร์
นางไพฑูรย์
นางสมหมาย
นายสุภัทร
นายราชวิต
นายสมทรง
นางจ�านงค์

หล้าดอน
พินพรหมราช
เพชรรัตน์
มีทรัพย์
ฮวดปากน�้า
มะลิแย้ม
อ่วมมา
ถนอมสุข
ศรีตะลาลัย
งามจินาภรณ์นนท์
วิชญวีร์ 
จูฑะพุทธิ
แสนเภา
ยุตวัน
ปั้นทอง
สุบรรณรัตน์
คุณายก
กาญจนวิบูลย์
เทศทัน
เรียงมา
ศิโรประมา
ไพศาลสุทธิเดช
คล้ายนาค
เพ็งบุญ
เพ็ชรแก้ว
พานทอง
คงวัฒนะ
ปัญญาทีป
แก้วรัตนานันท์
อินชุกูล
คงเพ็ชรขาว

เลขทะเบียน

3811
1530
2599
2439
19623
14992
12814
1463
3413
3996
3209
1783
14601
6803
535
1335
8486
10756
5772
จ.521
105

15205
19203
12824
6783
ค.8
2918
1516
ง.69
6021
1142

จ�านวนเงิน (บาท)

6,140.00
7,080.00
7,720.00
6,820.00
6,860.00
3,200.00
8,120.00
100.00

8,480.00
7,140.00
6,440.00
10,360.00
5,200.00
8,000.00
7,880.00
4,720.00
6,820.00
5,860.00
7,480.00
7,060.00
8,280.00
7,220.00
6,480.00
7,720.00
8,120.00
4,660.00
9,060.00
5,980.00
4,920.00
5,840.00

5,400.00
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  ดังนั้นสมาชิกท่านใดทราบหรือยังไม่ได้ติดต่อขอรับเงินสงเคราะห์ค้างจ่าย ให้ติดต่อ สส.มม.เพื่อขอรับเงิน

สงเคราะห์ค้างจ่ายหรือแจ้งการเป็นเจ้าของเงินรอตรวจสอบ ภายใน 90 วนั (เก้าสบิ) วนันบัถดัจากวนัทีป่ระกาศเป็นต้นไป 

หากไม่ติดต่อรับหรือแจ้งการเป็นเจ้าของเงินดังกล่าว สส.มม.จะโอนเงินสงเคราะห์ค้างจ่ายและเงินรอตรวจสอบเป็นราย

ได้ของ สส.มม. เมื่อพ้นก�าหนดครบ 5 (ห้า) ปี นับจากวันที่ก�าหนด

   ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562

 (รศ.ดร.สุริยพงศ์  วัฒนาศักดิ์)  

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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ระเบียบวาระที่ 11

เลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ

ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545

 มาตรา 21 วรรคสาม “กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปีนับต้ังแต่วันท่ี

นายทะเบียนรับจดทะเบียน”

 วรรคสี่ “กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะด�ารงต�าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่

โดยมีมติสองในสามของผู้มาประชุมจะก�าหนดเป็นอย่างอื่น”

 ข้อบังคับ สส.มม.ข้อ 26 “ให้สมาคมมีคณะกรรมการด�าเนินการ ประกอบด้วย กรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า

สิบเอ็ดคน และไม่เกินสิบห้าคน ฯลฯ”

 ข้อบังคับ สส.มม. ข้อ 27 วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ 26 สมาคมจะเลือกโดยวิธี ดังนี้

  (1) ให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่เสนอชื่อสมาชิกที่สมควรจะได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม และกรรมการ 

โดยมีสมาชิกในท่ีประชุมใหญ่รับรองไม่น้อยกว่า 5 คน จนครบจ�านวนกรรมการที่ได้ระบุไว้ในข้อ 26

  (2) ในกรณีที่สมาชิกเสนอชื่อเกินกว่าจ�านวนกรรมการที่ระบุ ให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้เลือกต้ัง โดยการ

หย่อนบัตรลงคะแนนตามวิธีการท่ีคณะกรรมการเลือกต้ังก�าหนด

  (3) การเลือกต้ังกรรมการให้กระจายไปสู่วิทยาเขตต่างๆ ของสหกรณ์ สมาชิกที่ไม่อยู่ในที่ประชุมใหญ่ 

มีให้เสนอชื่อเป็นผู้ที่จะได้รับเลือกต้ังในกรณีท่ีจ�านวนกรรมการท่ีได้รับเลือกต้ังยังไม่ครบตามจ�านวนท่ีระบุไว้ ให้ที่

ประชุมใหญ่เลือกจากสมาชิกท่ีอยู่ในท่ีประชุมเป็นกรรมการ

 ข้อบังคับ สส.มม.ข้อ 28 วรรคสอง “กรรมการสมาคมจะด�ารงต�าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ เว้นแต่ท่ี

ประชุมใหญ่โดยมติสองในสามของผู้มาประชุมจะก�าหนดเป็นอย่างอื่น”

 ระเบียบ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด ว่าด้วย การเลือกต้ัง

คณะกรรมการด�าเนินการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ข้อ 7 “ให้สมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมใหญ่ เสนอชื่อตนเองหรือบุคคลอื่น

ที่สมควรจะได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม และกรรมการ จากเขตต่างๆ ฯลฯ”
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ระเบียบวาระที่ 12

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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ภาคผนวก
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ข้อบังคับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

พ.ศ. 2545

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

หมวดที่ 1
ข้อความทั่วไป

 ข้อ 1 สมาคม นี้ เรียกว่า “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
จ�ากัด” ใช้อักษรย่อว่า “สส.มม.” และภาษาอังกฤษว่า “Funeral Assistance Association For Mahidol 
University Savings And Credit Co - Operative, Limited”
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ท่ีนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ�าท้องท่ีกรุงเทพ
มหานครรับจดทะเบียน เป็นต้นไป
 ข้อ 3 ส�านักงานของสมาคม ต้ังอยู่ที่ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด เลขที่ 2
ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 ข้อ 4    เครื่องหมายของสมาคมใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล และมีข้อความ
    สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
    จ�ากดั อยูข้่างใต้
 ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้ 
 “สมาคม” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชกิสหกรณ์ ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด 
 “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์

ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการด�าเนินการของสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 
มหิดล จ�ากัด

 “นายกสมาคม” หมายความว่า นายกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชกิสหกรณ์ ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
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  “กรรมการ”  หมายความว่า กรรมการด�าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
       สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
       จ�ากัด
  “สหกรณ์”  หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
  “เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า เจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน ผู้จัดการ สมาคมฌาปนกิจ
       สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
       มหิดล จ�ากัด
  “เงินค่าสมัคร”  หมายความว่า เงินค ่าสมัครเข ้าเป ็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
       สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
       มหิดล จ�ากัด
  “เงินค่าบ�ารุง”  หมายความว่า เงินที่สมาชิกต้องช�าระให้กับสมาคมเป็นรายปี
  “เงินสงเคราะห์”  หมายความว่า เงนิทีส่มาชกิร่วมกนัออกช่วยเหลอืเป็นค่าจัดการ
       ศพสมาชิก หรือค่าจัดการศพ และสงเคราะห์
       ครอบครัวของสมาชิกซ่ึงถึงแก่ความตาย รวมทั้ง
       เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อด�าเนินกิจการของสมาคม
  “เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า” หมายความว่า เงินสงเคราะห์ท่ีสมาคมเรียกเก็บล่วงหน้าไว้เพื่อ
       ส�ารองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เมื่อมีสมาชิกคนใด
       คนหนึ่งถึงแก่ความตาย
  “นายทะเบยีนประจ�าท้องที”่ หมายความวา่ นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ�า
       ท้องที่กรุงเทพมหานคร
 ข้อ 6 สมาคมเปิดท�าการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

หมวดที่ 2
วัตถุประสงค

 ข้อ 7 สมาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสงเคราะห์ซ่ึงกันและกันในการจัดการศพ หรือสงเคราะห์
ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์ โดยไม่ประสงค์จะหาก�าไรเพื่อแบ่งปันกัน

หมวดที่ 3
สมาชิกภาพและการขาดจากสมาชิกภาพ

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

์
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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. เป็นคูส่มรสของสมาชกิ ซ่ึงมอีายไุม่เกนิ 60 ปี หรือ
     ง. เป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก ซึ่งมีอายุไม่เกิน 25 ปี
 ข้อ 10 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมด้วยตนเอง ณ 
ส�านักงานของสมาคม ในวันเปิดท�าการ โดยมีสมาชิกของสมาคมไม่น้อยกว่า 2 คน หรือกรรมการของสมาคม
รับรองคุณสมบัติ
 ข้อ 11 ผู ้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องระบุชื่อผู้จัดการศพและผู้ที่ประสงค์ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ ซึ่ง
ต้องเป็นบุคคลตามข้อ 23 ไว้ให้ชัดแจ้งในใบสมัคร ถ้ามีการเปล่ียนแปลงผู้จัดการศพและผู้รับเงินสงเคราะห์ 
ในภายหลัง สมาชิกต้องแจ้งให้สมาคมทราบโดยมิชักช้า ถ้าไม่มีผู ้จัดการศพให้ถือว่าผู้รับเงินสงเคราะห์เป็น 
ผู้จัดการศพ หรือถ้าไม่มีผู้จัดการศพและผู้รับเงินสงเคราะห์ ให้สมาคมเป็นผู้จัดการศพ ในกรณีที่สมาคมเป็น 
ผู ้จัดการศพ สมาคมต้องจัดการศพให้เหมาะสมแก่ฐานานุรูปและศาสนาของสมาชิกผู้นั้น
 ข้อ 12 สมาชิกภาพของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก จะสมบูรณ์เร่ิมตั้งแต่วันท่ีท่ีคณะกรรมการได้มีมติให้
รับเข้าเป็นสมาชิก และผู้สมัครได้ช�าระเงินค่าสมัครและช�าระเงินต่างๆ ตามข้อบังคับนี้แล้ว เว้นแต่สมาชิกภาพ 
ของผู้เร่ิมก่อการจัดต้ังสมาคม จะเร่ิมต้ังแต่วันท่ีที่นายทะเบียนประจ�าท้องที่รับจดทะเบียนสมาคมเป็นต้นไป
 สมาชิกภาพของผู้สมัครตามข้อ 9 (7) ค. และ ง. จะสมบูรณ์ต่อเมื่อครบ 90 วัน นับจากวันยื่นใบสมัคร
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) ถูกคัดชื่อออก เพราะขาดส่งเงินสงเคราะห์ และสมาคมได้น�าเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ามาจ่าย
เป็นเงินสงเคราะห์หมดแล้ว และได้รับหนังสือเตือนจากสมาคมแล้วสามคร้ัง คร้ังละไม่เกิน 30 วัน หรือสมาคม 
ไม่สามารถติดต่อหาหลักแหล่งท่ีอยู่ได้ และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้พ้นจากสมาชิกภาพ เว้นแต่
สมาชิกได้อุทธรณ์ ภายใน 30 วัน และคณะกรรมการได้พิจารณาให้คงสมาชิกต่อไป หรือมติให้ออกถือเป็น
สิ้นสุด
  (4) กระท�าการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาคมอย่างร้ายแรง และคณะกรรมการ
มีมติให้ออก
 การสิ้นสุดแห่งสมาชิกภาพตามข้อนี้ สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าสมัคร เงินค่าบ�ารุง และเงินสงเคราะห์
ที่ได้ช�าระตามข้อบังคับนี้คืนจากสมาคม เว้นแต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่าย
เป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
 

หมวดที่ 4
เงินค่าสมัคร เงินค่าบ�ารุง และเงินสงเคราะห์

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

ข้อ 20  แก้ไขใหม่ตามมติของที่ประชุมใหญ่ ปี พ.ศ.2550 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 ดังข้อความที่ได้พิมพ์ไว้แล้ว



สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

รายงานกิจการประจ�าปี 2561 55

  (1) สมาชิกท่ีพ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล แต่ยังคงสภาพการเป็น
สมาชิกสหกรณ์และพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ และหรือไม่สามารถหัก ณ ท่ีจ่ายได้ เป็นจ�านวน
หนึ่งพันบาท
  (2) สมาชิกตามข้อ 9 (7) ค. และ ง. เป็นจ�านวนเงินหนึ่งพันบาท สมาคมจะคืนให้แก่สมาชิก
เท่าที่สมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ตามที่จ่ายไว้ล่วงหน้า และเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้านี้ห้ามสมาคมน�าไปใช้จ่ายในกิจการอื่นใด เว้นแต่น�าไปใช้ส�ารองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ของสมาชิกผู้นั้น
ในเมื่อสมาชิกอื่นถึงแก่ความตาย
 ข้อ 21 การยื่นเร่ืองขอรับเงินสงเคราะห์ ต้องยื่นภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันถึงแก่ความตาย ถ้าพ้น
ก�าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์
 ข้อ 22 สมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้จัดการศพและผู้รับเงินสงเคราะห์แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้คือ
 ในกรณีผู ้จัดการศพและผู้รับเงินสงเคราะห์เป็นคนละคน จะจ่ายเงินให้ผู ้จัดการศพ เป็นผู ้รับเงิน
ส�าหรับค่าจัดการศพ ส่วนที่เหลือจ่ายให้ผู้รับเงินสงเคราะห์ โดยสมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ทั้งหมดภายใน
สี่สิบห้าวัน หรือแบ่งจ่ายให้เป็นดังนี้ คือ
  (1) จ่ายครั้งแรกเท่าที่เก็บได้ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันรับค�าขอรับเงินสงเคราะห์
  (2) สมาคมจะจ่ายเงินส่วนที่เหลือจากที่เรียกเก็บได้ทั้งหมดภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันจ่าย
คร้ังแรกและภายหลังจากที่เรียกเก็บได้อีก
 การจ่ายเงินสงเคราะห์ สมาคมจะหักไว้เป็นค่าใช้จ่ายของสมาคม ร้อยละสี่ของเงินสงเคราะห์ที่เรียก
เก็บได้ ส�าหรับสมาชิกท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 10 ปี และร้อยละสามส�าหรับสมาชิกท่ีมีอายุการเป็นสมาชิก 
10 ปี ขึ้นไป
 ข้อ 23 เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย ให้สมาคมจ่ายค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์
ครอบครัว ให้แก่บุคคลท่ีสมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ หรือเป็นผู้จัดการศพ ซ่ึงต้อง
เป็นบุคคลดังต่อไปนี้
          (1) สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา
          (2) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
          (3) พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
          (4) ปู่ ย่า ตา ยาย
          (5) ลุง ป้า น้า อา
          (6) ผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู
 ในกรณีไม่มีบุคคลท่ีสมาชิกระบุไว้ในใบสมัคร หรือมีบุคคลที่ระบุไว้ในใบสมัครแต่ไม่อาจจัดการตาม
เจตนาของสมาชิกได้ หรือในกรณีท่ีสมาชิกไม่ได้ระบุบุคคลใดไว้ในใบสมัคร บุคคลตามวรรคแรกอาจยื่นค�าร้อง
ต่อสมาคม เพื่อขอเป็นผู้จัดการศพก็ได้

ข้อ 22  แก้ไขใหม่ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญ (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 ดังข้อความที่ได้พิมพ์ไว้แล้ว
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 เมื่อสมาคมได้รับค�าร้องตามวรรคสองและได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลนั้นสามารถเป็นผู ้จัดการศพ
ของสมาชิกได้จริง ให้สมาคมจ่ายเงินค่าจัดการศพให้แก่บุคคลนั้น แต่ถ้าสมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นไม่สามารถ
เป็นผู้จัดการศพได้ หรือไม่มีบุคคลตามวรรคแรกยื่นค�าร้องภายในหกสิบวันนับแต่วันประกาศ ให้สมาคมจัดการ
ศพให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตายตามสมควรแก่ฐานานุรูปและประเพณีทางศาสนาของสมาชิกนั้น
 ถ้าได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ยังคงมีเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว
เหลืออยู่ ให้สมาคมจ่ายเงินส่วนท่ีเหลืออยู่ให้แก่บุคคลที่สมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัคร แต่ถ้าไม่มีบุคคลท่ีสมาชิก
ระบุไว้ในใบสมัคร ให้จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่บุคคลในวรรคแรกตามล�าดับก่อนหลัง โดยผู้อยู ่ล�าดับก่อนย่อม
ตัดสิทธิผู้อยู ่ล�าดับหลัง ถ้ามีผู ้อยู ่ในล�าดับเดียวกันหลายคน ให้แบ่งเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและ
สงเคราะห์ครอบครัวท่ีเหลืออยู่ให้แก่ทุกคนในสัดส่วนท่ีเท่ากัน แต่ถ้าหากไม่อาจแบ่งเงินให้แก่บุคคลใดได้ให้
ด�าเนินการไปตามกฎหมาย

หมวดที่ 5
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

 ข้อ 24 สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้
  (1) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี และประชุม
ใหญ่วิสามัญ
  2) มีสิทธิเรียกร้องให้คณะกรรมการกระท�าหรืองดเว้นการกระท�าเพ่ือประโยชน์ของสมาคม 
หรือป้องกันความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่สมาคม
  (3) เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง 
  (4) ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารของสมาคม เพื่อทราบการด�าเนินกิจการของสมาคม ในวัน
เปิดท�าการของสมาคม
  (5) ท�าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อการใดการหนึ่งเมื่อใด
ก็ได้ โดยมีจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อ และ
ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับค�าร้องขอ
  (6) ร้องขอต่อนายทะเบียนประจ�าท้องที่ให้สั่งเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ที่ได้ลงมติฝ่าฝืน
กฎหมาย หรือข้อบังคับของสมาคมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
  (7) ยื่นค�าร้องขอต่อนายทะเบียนประจ�าท้องที่ให้เลิกสมาคม พร้อมด้วยเหตุผลประกอบค�าร้องขอ 
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 ถ้าหายต้องรีบแจ้งเพ่ือขอใบ
แทนใหม่จากสมาคม
  (4) การย้ายที่อยู่ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล แก้วัน เดือน ปีเกิดของสมาชิก ให้ยื่นค�าร้องต่อ
สมาคม ภายในสิบห้าวันนับแต่วันย้าย เปลี่ยน หรือแก้ไข เพื่อสมาคมจะได้แก้ไขหลักฐานต่างๆ ในทะเบียน
ให้ถูกต้อง
  (5) แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือเมื่อต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลตามที่แสดงความจ�านงไว้ใน
ใบสมัคร ตามข้อ 11 โดยยื่นค�าร้องต่อนายกสมาคม
  (6) เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย 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�าหนดซ่ึงที่ประชุมใหญ่สามัญเลือกตั้งขึ้นตามระเบียบท่ีคณะกรรมการด�าเนินการ
ก�าหนดตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ
 กรรมการสมาคมต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
  (1) มีสัญชาติไทย
  (2) มีอายุไม่ต�่ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์  
  (3) มีวุฒิการศึกษาไม่ต�่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�าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ�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) ให้สมาชิกในท่ีประชุมใหญ่เสนอชื่อสมาชิกที่สมควรจะได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม
และกรรมการ โดยมีสมาชิกในที่ประชุมใหญ่รับรองไม่น้อยกว่า 5 คน จนครบจ�านวนกรรมการที่ได้ระบุไว้ใน
ข้อ 26
  (2) ในกรณีที่สมาชิกเสนอชื่อเกินกว่าจ�านวนกรรมการที่ระบุ ให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้เลือกตั้ง
โดยการลงคะแนนเปิดเผย
  (3) การเลือกตั้งกรรมการให้กระจายไปสู ่วิทยาเขตต่างๆ ของสหกรณ์ สมาชิกท่ีไม่อยู ่ในท่ี
ประชุมใหญ่ มิให้เสนอชื่อเป็นผู ้ที่จะได้รับเลือกตั้ง ในกรณีท่ีจ�านวนกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งยังไม่ครบตาม
จ�านวนที่ระบุไว้ ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกจากสมาชิกที่อยู ่ในที่ประชุมเป็นกรรมการ
 ข้อ 28 คณะกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งตามข้อ 27 มีวาระอยู ่ในต�าแหน่งคราวละ 2 ปีนับแต่วันท่ี
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
 คณะกรรมการชุดที่ออกตามวาระจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีจนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่และ
คณะกรรมการชุดใหม่เข้ามารับต�าแหน่งแทนแล้ว จึงจะพ้นจากหน้าที่
 ข้อ 29 การตั้งกรรมการและการเปลี่ยนตัวกรรมการ ให้ท�าได้โดยมติที่ประชุมใหญ่ และต้องน�าไป
จดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
 ข้อ 30 การพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการ กรรมการของสมาคมย่อมพ้นจากต�าแหน่งในกรณีต่อไปนี้
          (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
เลือกต้ังสมาชิกคนใดคนหนึ่งเข้าด�ารงต�าแหน่งแทนหรือไม่ก็ได้ และให้กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งแทนนั้นอยู่
ในต�าแหน่งตามวาระของผู้ที่ตนแทน
          (8) ไม่มาประชุมประจ�าเดือนติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง โดยไม่ทราบสาเหตุ
 ข้อ 31 ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละคร้ัง ในกรณีจ�าเป็น นายกสมาคม หรือ
กรรมการไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของจ�านวนกรรมการท้ังหมดจะเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษขึ้นก็ได้
 ข้อ 32 กรรมการไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างหรือประโยชน์อย่างอื่นท�านองเดียวกันจากสมาคม
 กรรมการอาจได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ หรือประโยชน์อย่างอื่นท�านองเดียวกันจากสมาคมได้ หาก
สมาคมได้วางระเบียบไว้ให้จ่ายได้ 
 ระเบียบของสมาคมว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ หรือประโยชน์อย่างอ่ืนท�านองเดียวกันให้
แก่กรรมการ ต้องกระท�าโดยมติของท่ีประชุมใหญ่และต้องส่งส�าเนาที่มีค�ารับรองว่าถูกต้องต่อนายทะเบียน
 ข้อ 33 คณะกรรมการมีอ�านาจและหน้าท่ีในการด�าเนินกิจการของสมาคมทุกประการ และให ้
หมายความรวมถึง
          (1) จัดด�าเนินกิจการของสมาคม ตามข้อบังคับ และตามมติของที่ประชุมใหญ่
          (2) แต่งตัง้กรรมการให้ด�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) วางระเบยีบการจ่ายและเกบ็รักษาเงินของสมาคมโดยได้รับความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุใหญ่
          (6) ว่าจ้าง แต่งต้ัง และถอดถอนเจ้าหน้าที่ทั้งปวง เพื่อให้การด�าเนินงานของสมาคมเป็นไป
โดยเรียบร้อย
 การใช้จ่ายเงินของสมาคมต้องเป็นไปตามข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และระเบียบของสมาคมที่วางไว้โดย
ไม่ขัดต่อกฎหมาย มิฉะนั้นคณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัว
 ข้อ 34 องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะนับได้ว่าเป็นองค์ประชุม
 ข้อ 35 นายกสมาคมมีอ�านาจสั่งการตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการ และบริหารกิจการของ
สมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ตลอดจนปกครอง บังคับบัญชา แต่งต้ัง ถอดถอน เปลี่ยนแปลง ลงโทษ และ
เลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าท่ี
 ในกรณีที่นายกสมาคมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกสมาคมปฏิบัติหน้าที่แทน
 ข้อ 36 ให้นายกสมาคมเป็นประธานที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้อุปนายก
สมาคมปฏิบัติหน้าท่ีแทน ถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่งท�าหน้าท่ีประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

หมวดที่ 7
การประชุมใหญ่

 ข้อ 37 ให้ผู้เร่ิมก่อการจัดต้ังสมาคมจ�านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนร่วมประชุมกัน และลงมติมอบหมายให้
ผู ้เร่ิมก่อการจัดตั้งสมาคมคนใดคนหนึ่งออกหนังสือเชิญสมาชิกทุกคนมาประชุมใหญ่สามัญคร้ังแรกภายใน 
เก ้าสิบวัน นับแต่วันจดทะเบียนสมาคม เพื่อเลือกต้ังคณะกรรมการ และมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะ
กรรมการในระหว่างท่ียังมิได้มีประชุมใหญ่สามัญคร้ังแรก ให้ผู ้เร่ิมก่อการจัดตั้งสมาคมมีอ�านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
 ข้อ 38 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้
  (1) รบัรองข้อบงัคบัท้ังฉบบัทีผู้่เร่ิมก่อการจัดตัง้สมาคมน�าไปจดทะเบยีนเลอืกตัง้คณะกรรมการและ
มอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการ
  (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�าหนดอัตราเบ้ียประชุม ค่าพาหนะ เงิน หรือประโยชน์อย่างอื่นท�านองเดียวกันให้แก่
กรรมการของสมาคมเพื่อวางระเบียบของสมาคมต่อไป
  (4) เรื่องอื่นๆ ถ้ามี
 ข้อ 39 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ปีละหนึ่งคร้ัง ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน เพื่อ
          (1) รับทราบรายงานกิจการในรอบปีที่ผ่านมาของสมาคม
          (2) พิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของสมาคม
          (3) เลือกตั้งคณะกรรมการแทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระ
          (4) พิจารณาวาระอื่นๆ 
 ข้อ 40 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม
 ถ้าในการประชุมนัดแรกสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม หากการประชุมนั้นได้นัดโดยสมาชิกร้องขอให้ 
เลิกประชุม ถ้าการประชุมนั้นมิใช่โดยสมาชิกร้องขอ ให้นัดประชุมใหญ่อีกคร้ังหนึ่งภายในสามสิบวัน การ
ประชุมคร้ังนี้ มีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคน
ก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม
 ข้อ 41 ในการประชุมใหญ่ สมาชิกคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียง
ข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 สมาชิกจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่น ซ่ึงมิใช่สมาชิกมาประชุมใหญ่และออกเสียงแทนตนก็ได้ ผู้รับ
มอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะได้คนเดียว
 ข้อ 42 คณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวถึง วันเวลา สถานที่ และระเบียบวาระของการ
ประชุมใหญ่ไปให้สมาชิกทุกคนได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
 ข้อ 43 ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้อุปนายก
สมาคมปฏิบัติหน้าท่ีแทน ถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้ท่ีประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนี้
 ข้อ 44 การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่ ยกเว้นการเลือกตั้งคณะกรรมการตามข้อ 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 และการบัญช

 ข้อ 45 สมาคมต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบท่ีนายทะเบียนกลางก�าหนดและให้เก็บรักษา
ทะเบียนดังกล่าวไว้ท่ีส�านักงาน พร้อมทั้งหลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบีียน
 ข้อ 46 สมาคมต้องส่งส�าเนาทะเบียนสมาชิกที่มีอยู ่ในวันที่ครบเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน ให้
แก่นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันดังกล่าว และเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน 
และเดือนธันวาคมของทุกปี สมาคมต้องส่งส�าเนาทะเบียนสมาชิกในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนสมาชิก
ตามที่เป็นอยู ่ในวันสิ้นเดือนนั้น ต่อนายทะเบียนประจ�าท้องที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนนั้นๆ 
 ข้อ 47 สมาคมต้องจัดให้มีบัญชีแสดงฐานะการเงินตามแบบท่ีนายทะเบียนกลางก�าหนด และต้อง
เก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีแสดงให้เห็นความถูกต้องแห่งบัญชีนั้นไว้ด้วย
 ข้อ 48 เงินทุกประเภทท่ีสมาคมได้รับให้น�าฝากธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์ ในนามของ
สมาคม เหรัญญิกจะเก็บรักษาเงินสดไว้ที่ส�านักงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไม่เกิน 10,000.00 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
 การฝากและการถอนเงินของสมาคม ต้องกระท�าในนามสมาคม การถอนไม่ว่ากรณีใดๆ ให้นายก
สมาคม และกรรมการอื่นไม่น้อยกว่าสองคนที่ด�ารงต�าแหน่งอุปนายกสมาคม เลขานุการ เหรัญญิก ลงลายมือ
ชื่อร่วมกัน และต้องประทับตราของสมาคมเป็นส�าคัญ
 ข้อ 49 เงินหรือผลประโยชน์ของสมาคมที่ได้รับมา หรือมีผู้บริจาคด้วยศรัทธาหรือดอกผลท่ีฝากธนาคาร
ตกเป็นของสมาคมทั้งสิ้น
 ข้อ 50 คณะกรรมการต้องแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการผู ้ตรวจสอบกิจการของสมาคม 
อย่างน้อยสามคน และกรรมการผู้ตรวจสอบกิจการของสมาคมต้องรายงานผลการตรวจสอบ ให้นายกสมาคม
หรืออุปนายกสมาคม ทราบทุกสิบห้าวัน โดยผลัดเปลี่ยนกันตรวจสอบ และนายกสมาคมหรืออุปนายกสมาคม
ต้องน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการทราบในการประชุมประจ�าเดือน
 ข้อ 51 การจ่ายเงินสงเคราะห์ หากรายใดเกิดปัญหาให้น�าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ และให้ถือมติ
ของท่ีประชุมเป็นที่ยุติ
 ข้อ 52 เมื่อสิ้นปีปฏิทินของทุกปี สมาคมต้องท�าบัญชีรายได้รายจ่ายและบัญชีงบดุลตามแบบที่นาย
ทะเบียนกลางก�าหนด เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีและให้เสนอต่อที่
ประชุมใหญ่ เพ่ืออนุมัติภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และต้องส่งส�าเนางบดุลที่มีค�ารับรองว่า 
ถูกต้องต่อนายทะเบียนประจ�าท้องที่เพื่อตรวจสอบภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 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�านวนสมาชิกท่ีมาประชุม และต้องไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของสมาคม 
หรือขัดต่อกฎหมาย
 เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งแล้ว ต้องน�าไปจดทะเบียนต่อนาย
ทะเบียนประจ�าท้องที่ภายในสิบสี่วันนับแต่วันท่ีที่ประชุมใหญ่ลงมติอนุมัติ และจะมีผลใช้บังคับเมื่อนายทะเบียน
รับจดทะเบียนแล้ว
 ข้อ 55 ในกรณีที่สมาคมได้รับแจ้งค�าสั่งจากนายทะเบียนประจ�าท้องที่ไม่รับจดทะเบียนแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมข้อบังคับ ให้คณะกรรมการอุทธรณ์ค�าสั่งนั้นต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โดยท�าเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนประจ�าท้องที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค�าสั่งดังกล่าว

หมวดที่ 10
การเลิกสมาคมและการช�าระบัญชี

 ข้อ 56 สมาคมย่อมเลิกได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
          (1) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก
          (2) นายทะเบียนประจ�าท้องที่สั่งให้เลิก ตามมาตรา 52
          (3) ศาลสั่งให้เลิก ตามมาตรา 54
 ข้อ 57 ในกรณีนายทะเบียนประจ�าท้องที่สั่งเลิกสมาคม ให้คณะกรรมการประชุมพิจารณาว่าสมควร
เลิกหรือจะมีทางแก้ไขประการใดโดยด่วน ถ้าที่ประชุมมีมติไม่สมควรเลิก โดยมีเหตุผลและวิธีการท่ีจะแก้ไข 
ให้คณะกรรมการอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยท�าเป็นหนังสือยื่น
ต่อนายทะเบียนประจ�าท้องที่ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค�าสั่ง
 ข้อ 58 เมื่อต้องเลิกสมาคม ให้คณะกรรมการจัดให้มีการช�าระบัญชี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หมวด 5 ให้เสร็จโดยเร็ว
 ข้อ 59 เมื่อได้ช�าระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่จะแบ่งให้แก่สมาชิกสมาคมไม่ได้ ทรัพย์สินนั้น
จะต้องโอนไปให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อื่น หรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะ
ตามท่ีได้ระบุไว้ในข้อบังคับของสมาคม 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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บทเฉพาะกาล
 ข้อ 60 สมาชกิสหกรณ์ท่ีมอีาย ุ60 ปีขึน้ไป สมคัรเข้าเป็นสมาชกิของสมาคมได้ภายในวันที ่28 ธันวาคม 2550
 สมาชิกภาพของผู้สมัครตามวรรคแรก จะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ช�าระเงินค่าสมัครและช�าระเงินต่างๆ 
ตามข้อบังคับนี้ และคณะกรรมการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิก แต่ให้ได้รับสิทธ์ิในเงินสงเคราะห์หลังเป็น
สมาชิกแล้วครบ 180 วัน
 คณะกรรมการผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
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
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สรุปรายละเอียดสมาชิก เสียชีวิต ประจำาปี 2561

ลำาดับที่ ชื่อ  - สกุล
เลขทะเบียน

สส.มม.
อายุ

วัน/เดือน/ปี
ที่เสียชีวิต

สมาชิกประเภท ก (หลัก)

1 นายพงษ์ศักดิ์ แช่มลือนาม 5558 61 ปี 22 ธ.ค.60

2 นางศิริพร มากท้วม 1570 55 ปี 26 ธ.ค.60

3 น.ส.อุดม กลิ่นควร 3211 60 ปี 27 ธ.ค.60

4 นางชลอ เรืองศิลป์ 1107 84 ปี 29 ธ.ค.60

5 นางเฉลิมศรี นันทวรรณ 12829 68 ปี 31 ธ.ค.60

6 นางสุวรรณ เรืองพิพัฒน์ 4260 65 ปี 2 ม.ค.61

7 นางอารมณ์ แพนพงศ์แสน 1591 69 ปี 4 ม.ค.61

8 น.ส.อัญพัชร์ สิทธิอัมพลวุฒิ 3161 53 ปี 5 ม.ค.61

9 นางธานี หุยทุมา 1028 71 ปี 7 ม.ค.61

10 นายยม แสงครุฑ 9059 84 ปี 9 ม.ค.61

11 นางลัดดาวัลย์ ทองนพ 9157 72 ปี 4 ก.พ.61

12 น.ส.ณรีญาภา รื่นกลิ่น 19790 39 ปี 5 ก.พ.61

13 นางศรีเวียงแก้ว เต็งเกียรติ์ตระกูล 16981 58 ปี 11 ก.พ.61

14 นายสุรินทร์ เพชรล้อม 1621 75 ปี 14 ก.พ.61

15 นางสุดา ค�ามะนาด 22827 50 ปี 18 ม.ค.61

16 นางฤกษ์งาม เอี๊ยะใจ๊ 8233 54 ปี 26 ก.พ.61

17 นางพรรณี คุ้มทรัพย์ 17 50 ปี 2 มี.ค.61

18 น.ส.กิม แซ่ตั้ง 1968 72 ปี 4 มี.ค.61

19 น.ส.ศรีน้อย เปตานนท์ 1776 65 ปี 19 มี.ค.61

20 นางปราณี ใจอาจ 1146 78 ปี 24 ม.ค.61

21 พ.ญ.อนงค์นาฎ เหลี่ยมสมบัติ 4979 78 ปี 26 มี.ค.61

22 นายทองอินทร์ พฤกษชาติ 3934 69 ปี 10 เม.ย.61

23 นายชวลิต โกสุมาลย์ 8407 81 ปี 13 เม.ย.61

24 นางเพชรี เจียมสวัสดิ์ 16974 59 ปี 5 ม.ค.61



สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด

รายงานกิจการประจ�าปี 2561 77

ลำาดับที่ ชื่อ  - สกุล
เลขทะเบียน

สส.มม.
อายุ

วัน/เดือน/ปี
ที่เสียชีวิต

25 น.ส.มณี ค�ามา 1543 70 ปี 17 เม.ย.61

26 นายสุจินต์ มณีฉาย 187 69 ปี 22 เม.ย.61

27 น.ส.ศรัญญา โสดานิล 11212 48 ปี 22 เม.ย.61

28 นายบุญส่ง สุรส 16388 58 ปี 6 พ.ค.61

29 นายปัญญา จิตต์เนื่อง 3728 66 ปี 7 พ.ค.61

30 นายณรงค์ กีรติวิทยานันท์ 17132 57 ปี 21 พ.ค.61

31 นายนฤพนธ์ สารศิลป์ 7362 53 ปี 15 มิ.ย.61

32 นายเบญจวัชร จินดากุล 392 66 ปี 6 มิ.ย.61

33 นางอุภาศรี วสุกุล 8623 81 ปี 23 พ.ค.61

34 นายสุนทร เพลงกระโทก 129 75 ปี 21 มิ.ย.61

35 นายฉลาด เฉยแดง 17750 59 ปี 26 มิ.ย.61

36 นางบุญเลี้ยง ทองมีสิทธิ์ 738 80 ปี 27 มิ.ย.61

37 น.ส.พัฒนา จาติเกตุ 912 84 ปี 7 ก.ค.61

38 นายณรงค์ เกตุพันธ์ 3630 63 ปี 19 ก.ค.61

39 น.ส.ภัคณัฏฐ์ ภฤศญา 14677 45 ปี 31 ก.ค.61

40 น.ส.วรรณา ช้างหล่อ 23839 29 ปี 2 ส.ค.61

41 น.ส.วันดี ผดุงกิจ 4469 45 ปี 5 ส.ค.61

42 นางเบญจศรี เกิดไพโรจน์ 1198 90 ปี 9 ส.ค.61

43 น.ส.สุธีรา อายุวัฒน์ 1313 85 ปี 12 ส.ค.61

44 นายไพบูลย์ ธน�าธาตุ 8630 73 ปี 28 ส.ค.61

45 นายพนม จันทร์พรหม 5679 63 ปี 1 ก.ย.61

46 น.ส.พรทิพย์ ประทุมทอง 11184 45 ปี 7 ก.ย.61

47 นางนฤมล บุญพิมพ์ 9033 63 ปี 27 ก.ย.61

48 นางประพีร์ เศรษฐรักษ์ 9652 70 ปี 28 ก.ย.61

49 นางยุพาพร นาคงามอนงค์ 2166 50 ปี 17 ก.ย.61

50 นายชาญชัย ปูเวสา 318 44 ปี 8 ต.ค.61

51 นายสมชาติ กตัญญู 8812 76 ปี 4 ต.ค.61
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ลำาดับที่ ชื่อ  - สกุล
เลขทะเบียน

สส.มม.
อายุ

วัน/เดือน/ปี
ที่เสียชีวิต

52 น.ส.จินตนา พาทีธรรม 6942 45 ปี 4 ต.ค.61

53 นายรัฏฐกานต์ โกมลรัตน์ 22295 40 ปี 17 ต.ค.61

54 นายทองค�า เรืองสุภาพ 17011 55 ปี 10 พ.ย.61

55 นายประทีป พลูโสภา 2569 68 ปี 10 พ.ย.61

56 นายสมพงษ์ ใจดี 5709 51 ปี 10 พ.ย.61

57 นายสถาพร เทียมปฐม 10034 61 ปี 18 พ.ย.61

58 นางสาวละออ วงษ์รัตน์ 8936 44 ปี 27 พ.ย.61

59 นายสมใจ แจ้งอรุณ 10902 65 ปี 30 พ.ย.61

สมาชิกประเภท ค (คู่สมรส)

1 น.ส.ชญานันท์ กรทอง ค1475 33 ปี 19 พ.ค.61

2 นายมงคล แช่มเกตุ ค149 64 ปี 14 มิ.ย.61

3 ส.อ.ปรารถนา ชัยราช ค1430 45 ปี 30 มิ.ย.61

4 ร.ท.อารยะ บุญเคลิ้ม ค1442 61 ปี 9 ส.ค.61

5 นายนิวัตร พฤกษาชีวะ ค719 64 ปี 15 ก.ย.61

6 จ.ส.อ.ก่อพงศ์ กลิ่นสังข์ ค1633 55 ปี 31 ต.ค.61

7 นายวิชา คล้ายแจ้ง ค57 65 ปี 4 พ.ย.61

สมาชิกประเภท จ (บิดา - มารดา)

1 นางดวงพร บุญเรืองทิพย์ จ801 60 ปี 2 ก.พ.61

2 นางสมจิตร มีพร้อม จ1281 59 ปี 15 ก.ย.61

3 นางจ�ามณี ระวิวรรณ จ130 49 ปี 18 ต.ค.61
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กฎกระทรวง
กำาหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห์

พ.ศ.๒๕๔๗

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
พ.ศ.๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระทำาได้โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ การหักเงินสงเคราะห์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ต้องไม่เกินอัตรา ดังนี้
       (๑) ร้อยละเก้าของเงินสงเคราะห์ท่ีเรียกเก็บได้สำาหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ท่ีมีสมาชิก
ไม่เกินสองพันห้าร้อยคน
              (๒) ร้อยละแปดของเงินสงเคราะห์ท่ีเรียกเก็บได้สำาหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ท่ีมีสมาชิก
เกินสองพันห้าร้อยคน แต่ไม่เกินห้าพันคน
                         (๓)  ร้อยละหกของเงินสงเคราะห์ท่ีเรียกเก็บได้สำาหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ท่ีมีสมาชิก
เกินห้าพันคน แต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นคน
           (๔) ร้อยละสี่ของเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บได้สำาหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีสมาชิก
เกินหนึ่งหมื่นคน
 ข้อ ๒ ในกรณีที ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใดมีสมาชิกเพิ่มขึ ้นหรือลดลงอันเป็นเหตุให้ต้อง
เปลี่ยนแปลงอัตราการหักเงินสงเคราะห์จากเกณฑ์ที่ที่ประชุมใหญ่ได้กำาหนดไว้ ให้คณะกรรมการเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น เพื่อพิจารณาเปลี่ยนอัตราการหักเงินสงเคราะห์ของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์น้ันเสียใหม่ในวาระแรกท่ีมีการประชุมใหญ่นับแต่มีการเปล่ียนแปลงจำานวนสมาชิก เว้นแต่
สมาชิกท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงน้ันมีจำานวนไม่เกินร้อยละหน่ึงของจำานวนสมาชิกเดิม คณะกรรมการจะไม่เสนอให้
พิจารณาเปลี่ยนอัตราการหักเงินสงเคราะห์ใหม่ก็ได้
 ข้อ ๓ ในกรณีท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หักเงินสงเคราะห์ไว้ไม่เพียงพอแก่การใช้จ่ายในการดำาเนิน
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กิจการ หรือหักเงินสงเคราะห์ไว้มากเกินความจำาเป็นแก่การใช้จ่ายในการดำาเนินกิจการ ให้คณะกรรมการ
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เสนอที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น เพื่อพิจารณากำาหนด
อัตราการหักเงินสงเคราะห์เพิ่มขึ้นหรือลดลงในวาระแรกที่มีการประชุมใหญ่นับแต่มีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น แต่
จะเพิ่มขึ้นเกินอัตราที่กำาหนดในข้อ ๑ ไม่ได้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗

(สรอรรถ กลิ่นประทุม)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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กฎกระทรวง
กำาหนดอัตราเงินค่าสมัคร เงินค่าบำารุง และเงินสงเคราะห์

พ.ศ.๒๕๔๗

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
พ.ศ.๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระทำาได้โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ            
มั่นคงของมนุษย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ  ๑  ให้กำาหนดอัตราเงินค่าสมัคร เงินค่าบำารุง และเงินสงเคราะห์ ดังนี้
                    (๑)  เงินค่าสมัครไม่เกินคนละหนึ่งร้อยบาท
                    (๒)  เงินค่าบำารุงไม่เกินเดือนละห้าบาท หรือปีละห้าสิบบาท
                    (๓)  เงินสงเคราะห์เรียกเก็บตามจำานวนสมาชิกที่ตาย ไม่เกินศพละ ดังนี้
       (ก) หน่ึงร้อยบาท สำาหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ท่ีมีสมาชิกไม่เกินสองพันห้าร้อยคน
       (ข) ห้าสิบบาท สำาหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ท่ีมีสมาชิกเกินสองพันห้าร้อยคน แต่
ไม่เกินห้าพันคน
       (ค) สามสิบบาท สำาหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีสมาชิกเกินห้าพันคน แต่ไม่เกิน
หนึ่งหมื่นคน
       (ง) ยี่สิบบาท สำาหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีสมาชิกเกินหนึ่งหมื่นคน
 ข้อ ๒ ในกรณีที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใดมีสมาชิกเพิ่มขึ ้นหรือลดลงอันเป็นเหตุให้ต้อง
เปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับ ให้คณะกรรมการเสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับเปลี่ยนอัตราการเรียกเก็บเงิน
สงเคราะห์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์น้ันเสียใหม่ในวาระแรกท่ีมีการประชุมใหญ่นับแต่มีการเปล่ียนแปลง
จำานวนสมาชิก เว้นแต่สมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นมีจำานวนไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำานวนสมาชิกเดิม
คณะกรรมการจะไม่เสนอให้พิจารณาแก้ไขข้อบังคับเพื่อเปลี่ยนอัตราการหักเงินสงเคราะห์ใหม่ก็ได้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗

(สรอรรถ กลิ่นประทุม)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง คุณสมบัติของสมาชิก หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมาชิก

ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๑๔ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์
พ.ศ.๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกำาจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระทำาได้โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 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 ให้ผู้สมัครย่ืนใบสมัครต่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ด้วยตนเองในวันทำาการ พร้อมท้ังเอกสาร
หลักฐาน ดังต่อไปนี้
                    (๑)  สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนหรือสำาเนาบัตรประจำาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
                    (๒)  สำาเนาทะเบียนบ้าน
                    (๓)  ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลของรัฐตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล
                    (๔) หลักฐานอื่นตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กำาหนด
 ความสมบูรณ์ของสมาชิกภาพของผู้สมัครตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามท่ีข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์กำาหนด
 ข้อ  ๕  เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใดให้ถือว่าผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 ข้อ  ๖  ในกรณีท่ีมีปัญหาหรือข้อโต้แย้งเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศน้ี ให้ผู้อำานวยการสำานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕

(นายอนุรักษ์ จุรีมาศ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว

การใช้จ่าย และการเก็บรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์
พ.ศ.๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกำาจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระทำาได้โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 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 บุคคลตามวรรคแรกอาจย่ืนคำาร้อง
ต่อสมาคม เพื่อขอเป็นผู้จัดการศพก็ได้
 เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้รับคำาร้องตามวรรคสองและได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลนั้น
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สามารถเป็นผู้จัดการศพของสมาชิกได้จริง ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายค่าจัดการศพให้แก่บุคคลนั้น
แต่ถ้าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เห็นว่าบุคคลนั้นไม่สามารถเป็นผู้จัดการศพได้ หรือไม่มีบุคคลตามวรรค
หนึ่งยื่นคำาร้องภายในระยะเวลาตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับ ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จัดการศพให้แก่
สมาชิกที่ถึงแก่ความตายตามสมควรแก่ฐานานุรูปและประเพณีทางศาสนาของสมาชิกนั้น
 เมื่อได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ยังคงมีเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว
เหลืออยู่ ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายเงินส่วนที่เหลืออยู่ให้แก่บุคคลที่สมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัคร แต่
ถัาไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัครให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่บุคคลในวรรค
หนึ่งตามลำาดับก่อนหลัง โดยผู้อยู่ลำาดับก่อนย่อมตัดสิทธิผู้อยู่ลำาดับหลัง ถ้ามีผู้อยู่ในลำาดับเดียวกันหลายคน 
ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แบ่งเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวที่่เหลืออยู่ให้
แก่ทุกคนในสัดส่วนที่เท่ากัน หากไม่อาจแบ่งเงินให้แก่บุคคลใดได้ให้เงินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
 ข้อ  ๔  ให้ ้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์
ครอบครัวคร้ังแรกเท่าท่ีเรียกเก็บได้ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันท่ีได้รับคำาขอ และให้จ่ายส่วนท่ีเหลือภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้จ่ายเงินดังกล่าวครั้งแรก
 ข้อ  ๕  ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินกิจการตามข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้
                    (๑)    ค่าเบ้ียประชุม ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ และค่าเช่าท่ีพักของกรรมการสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์
                    (๒)     เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
                    (๓)     ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
                    (๔)     เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบำาเหน็จ และค่าเคร่ืองแบบของเจ้าหน้าท่ีสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์
                    (๕)     ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
                    (๖)     ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมฝึกอบรม สัมมนาของกรรมการและเจ้าหน้าที่
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
                    (๗)     ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือท่ีดิน อาคาร และครุภัณฑ์ต่างๆ หรือจัดจ้างการก่อสร้าง ต่อเติม 
อาคารของสำานักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
                    (๘)    ค่าเช่าที่ดิน และอาคารสำานักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
                    (๙)    ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าซ่อม ค่าบำารุงรักษา ค่าเสื่อมราคา
                    (๑๐)  ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่านำา ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์
                    (๑๑)  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำาเนิน
กิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

้
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                    (๑๒)    ค่าใช้จ่ายสำาหรับผู้ทำาบัญชี ผู้ตรวจบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ชำาระบัญชี และค่าใช้จ่ายใน
การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
                    (๑๓)    ค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
                    (๑๔)    ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่นายทะเบียนกลางให้ความเห็นชอบ
 ค่าใช้จ่ายตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔) และ (๑๓) ต้องวางเป็นระเบียบและนำาเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
และส่งให้นายทะเบียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ ภายในกำาหนดสามสิบวัน
 ข้อ  ๖  การเก็บรักษาเงิน ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นำาเงินฝากไว้กับธนาคารของรัฐ หรือธนาคาร
พาณิชย์ ในนามของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 ถ้าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะเก็บรักษาเงินสดไว้ในมือ ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์คำานึงถึง
ความเหมาะสมและความจำาเป็น ทั้งนี้ จะต้องกำาหนดจำานวนเงินนั้นไว้ในข้อบังคับด้วย
 ข้อ ๗ การใช้จ่ายเงินและการเบิกถอนเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้นายกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ และกรรมการอ่ืนอีกไม่น้อยกว่าสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันในการอนุมัติค่าใช้จ่ายและเบิกถอนเงิน
 ข้อ  ๘  ในกรณีท่ีมีปัญหาหรือข้อโต้แย้งเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศน้ี ให้ผู้อำานวยการสำานักงาน
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
 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์
พ.ศ.๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกำาจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระทำาได้โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 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 ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นำาเงินฝากไว้กับธนาคารของรัฐ 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 ชุดท่ี 29 ได้ด�าเนินการขอ
จดทะเบียนจัดต้ังสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด (สส.มม.)
ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2545 โดยมีคณะกรรมการ
ผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง ดังนี้
 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ธงชัย    พรรณลาภ
 2. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อนันต์   ตัณมุขยกุล    
 3. รองศาสตราจารย์สมพงษ ์     องอาจยุทธ
 4. นายไพโรจน ์       นวลคล้าย
 5. นางสาวแหวนด ี      อุทโท
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ�ารัส        จุลละบุษปะ
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี     ณ ระนอง
 8. นางวราภรณ์       โกมารกุล ณ นคร
 9. นายชยันต์       ทัศนียะเวช
 ซ่ึงนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ�าท้องที่กรุงเทพมหานคร ได้รับจดทะเบียนสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ พ.ศ.2517 ทะเบียนเลขที่ 01/4048 ลงวันที่ 6 มกราคม 2546
 คณะกรรมการด�าเนินการผู้เร่ิมก่อการจัดต้ัง ประชุมคร้ังท่ี 1/2546 เมื่อวันท่ี 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 และอนุมัติให้ใช้สถานที่บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
จ�ากัด ช่วยด�าเนินกิจการ สส.มม.

18 กุมภาพันธ์ 2546
 เปิดรับสมัครสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้รับการจดทะเบียน
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ความหมาย
 การฌาปนกิจสงเคราะห์ หมายถึง “สมาคมที่ จัดต้ังขึ้นเพ่ือด�าเนินกิจการท่ีบุคคลหลายคนตกลง
ร่วมกัน เพื่อท�าการสงเคราะห์ซ่ึงกันและกันในการจัดการศพหรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวบุคคลใด
บุคคลหนึ่งท่ีตกลงเข้าร่วมกันนั้น ซ่ึงถึงแก่ความตาย และมิได้ประสงค์จะหาก�าไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน”
 ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการช่วยกันท�าบุญ ท�ากุศลมากกว่าที่จะมุ่งหวังถึงการได้เงินมากหรือน้อยจากการเป็น
สมาชิก
 เงินสงเคราะห หมายถึง “เงินท่ีสมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพ
และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซ่ึงถึงแก่ความตาย รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อด�าเนินกิจการของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์”
 ซ่ึงมีคณะกรรมการเป็นผู้ด�าเนินการ และเป็นผู้แทนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในกิจการท่ีเกี่ยว
กับบุคคลภายนอก

วัตถุประสงค์
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้สมาชิกสงเคราะห์ซ่ึงกันและกันในการจัดการศพ หรือสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซ่ึงถึงแก่ความตาย
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. เป็นทีป่รึกษาคณะกรรมการด�าเนนิการ หรือกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ หรือเจ้าหน้าที่
           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 คร้ังแรกเมื่อแรกเข้า ปีต่อไปจะเร่ิมหักเงินค่าบ�ารุงในเดือน
มกราคมของปี
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  - ช�าระเงินสงเคราะห์ ศพละ 20 บาท เมื่อสมาชิกรายหนึ่งรายใดถึงแก่ความตาย
วันที่เริ่มได้สิทธิในฐานะสมาชิก

  - ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคม เริ่มตั้งแต่วันที่ที่นายทะเบียนประจ�าท้องที่รับจดทะเบียน
  - ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก จะสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิก

การขาดจากสมาชิกภาพ

 สมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้
 (1) ตาย   
 (2) ลาออกโดยท�าเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการ 
 (3) ถูกคัดชื่อออก เพราะขาดส่งเงินสงเคราะห์ ในกรณีที่สมาคมรับโอนเงินของสมาชิกจากทางราชการ
ไม่ได้หรือในบัญชีเงินฝากของสมาชิกไม่มีเงินท่ีจะให้หัก และทางสมาคมได้ท�าหนังสือเตือน 3 คร้ังแล้ว หรือ
สมาคมไม่สามารถติดต่อหาหลักแหล่งที่อยู ่ได้ และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้พ้นจากสมาชิกภาพ 
เว้นแต่สมาชิกได้อุทธรณ์ ภายใน 30 วัน และคณะกรรมการได้พิจารณาให้คงสมาชิกต่อไป หรือมติให้ออก
ถือเป็นสิ้นสุด 
 (4) กระท�าการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาคมอย่างร้ายแรง และคณะกรรมการมีมติ
ให้ออก

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

สิทธิของสมาชิก  
 สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้
 1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี และประชุมใหญ่
วิสามัญ
 2. มีสิทธิเรียกร้องให้คณะกรรมการกระท�าหรืองดเว้นการกระท�าเพื่อประโยชน์ของสมาคม หรือ
ป้องกันความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่สมาคม
 3. เข้าร่วมประชุมใหญ่ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง 
 4. ขอตรวจสอบบัญชแีละเอกสาร เพือ่ทราบการด�าเนนิกจิการของสมาคม ในวนัเปิดท�าการของสมาคม
 5. ท�าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได้ 
โดยมีจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อ และให้
คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับค�าร้องขอ
 6. ร้องขอต่อนายทะเบียนประจ�าท้องที่ให้สั่งเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ที่ได้ลงมติฝ่าฝืนกฎหมาย 
หรือข้อบังคับของสมาคม ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
 7. ยื่นค�าร้องขอต่อนายทะเบียนประจ�าท้องที่ให้เลิกสมาคม พร้อมด้วยเหตุผลประกอบค�าร้องขอ
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สมาชิกอื่นร่วมด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของสมาชิกทั้งหมด
หน้าที่ของสมาชิก

 สมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติดังนี้
 1. ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ค�าสั่ง ของสมาคมและมติคณะกรรมการ
 2. ต้องช�าระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันท่ีได้รับแจ้งการตายของสมาชิก
จากสมาคม
 3. เก็บรักษาหนังสือส�าคัญแสดงการเป็นสมาชิกของสมาคมไว้ ถ้าหายต้องรีบแจ้งเพื่อขอใบแทนใหม่
จากสมาคม
 4. การย้ายที่อยู่ เปลี่ยนชื่อ เปล่ียนนามสกุล แก้วัน เดือน ปีเกิดของสมาชิก ให้ยื่นค�าร้องต่อสมาคม 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันย้าย เปลี่ยน หรือแก้ไขเพื่อสมาคมจะได้แก้ไขหลักฐานต่างๆ ในทะเบียนให้ถูกต้อง
 5. แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลตามที่แสดงความจ�านงไว้ในใบสมัคร
เข้าเป็นสมาชิก โดยยื่นค�าร้องต่อนายกสมาคม
 6. เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย 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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ช่วงอายขุยั/ปี พ.ศ. 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
อาย ุ       0 - 20 ปี 3 5 27 66 140 2 2
อาย ุ  20.1 - 30 ปี 258 541 806 1,101 1,380 1,603 1,787 2,074 2,927 3,691 4,364 5,117 2,548 2,556
อาย ุ  30.1 - 40 ปี 889 1,674 2,505 3,173 3,758 4,313 4,763 5,474 6,190 6,645 7,026 7,416 7,763 7,950
อาย ุ  40.1 - 50 ปี 1,465 2,362 2,810 3,144 3,335 3,460 3,621 3,912 4,246 4,430 4,545 4,693 6,243 6,673
อาย ุ  50.1 - 60 ปี 1,378 1,890 2,296 2,561 2,833 3,070 3,235 3,831 4,106 4,232 4,331 4,563 5,650 6,178
อาย ุ  60.1 - 70 ปี 420 549 956 1,128 1,283 1,506 1,735 2,013 1,997 1,981 1,964 1,947 3,394 3,825
อาย ุ  70.1 - 80 ปี 64 74 152 191 242 273 316 377 369 361 356 346 920 1,032
อาย ุ  80.1 ปี ขึน้ไป 5 8 16 21 24 29 33 47 44 42 39 39 139 162

รวม 0 0 4,479 7,098 9,541 11,319 12,855 14,254 15,490 17,731 19,884 21,409 22,691 24,261 26,659 28,378
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6,000

7,000
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9,000
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(ราย)

(ปี พ.ศ.)

จ านวนสมาชิกแยกตามช่วงอายุขัย
ปี 2546 - ปี 2561

อายุ        0 - 20 ปี อายุ   20.1 - 30 ปี อายุ   30.1 - 40 ปี อายุ   40.1 - 50 ปี อายุ   50.1 - 60 ปี อายุ   60.1 - 70 ปี อายุ   70.1 - 80 ปี อายุ   80.1 ปี ขึน้ไป
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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
อยู่บ้านเลขท่ี .......................... ถนน ...................................... ต�าบล/แขวง .............................................
อ�าเภอ/เขต .................................... จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ....................................
เป็นผู ้แทนข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมออกเสียงและลงคะแนนในทุกเร่ืองแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปี วันที่ .............. เดือน ....................................... พ.ศ. .....................

  กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท�าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�า
เองทุกประการ

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

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

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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สำานักงานสหกรณ์

 สำานักงานใหญ่  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
  ฝ่ายบริหารสำานักงาน (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 (ส่วนสำานักงาน)   0-2444-7740
 สำานักงานสาขาที่ 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 เลขที่ 270  อาคารเรียนรวม
 ถนนพระรามที่หก แขวงพญาไท เขตราชเทวี
 กรุงเทพมหานคร 10400
 โทรศัพท์ 0-2201-1283  โทรสาร 0-2640-4416
 สำานักงานสาขาที่ 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
 สำานักงานสาขาที่ 3 ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
 เลขที่ 25/25  อาคารศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 5
 ถนนพุทธมณฑลสาย 4  ตำาบลศาลายา
 อำาเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 0-2441-0300-2, 0-2441-0310  โทรสาร 0-2441-0300






