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   สารจากประธานกรรมการดำเนินการ 

 
 
 
เรียน   ท�านสมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ทุกท�าน 
 

 ในโอกาสการประชุมใหญ�สามัญประจำป� 2558 ได$เวียนมาอีกคร้ังหนึ่งในป�นี้ ซ่ึงเป,นป�ที่ 36 นับตั้งแต�สหกรณ� ออม
ทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ได$จดทะเบียนเม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2523 เป,นต$นมา การดำเนินงานของสหกรณ�ได$พัฒนา
ให$มีความเจริญก$าวหน$าม่ันคงมาโดยตลอด เป,นผลสำเร็จที่เกิดจากความรับผิดชอบเอาใจใส�ในการบริหารงานอย�างเต็ม
ความสามารถของคณะกรรมการดำเนินการ ด$วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ�มเทกำลังกายกำลังใจปฏิบัติงานด$วยความซ่ือสัตย� 
สุจริตของเจ$าหน$าที่สหกรณ� ประการสำคัญคือการได$รับความร�วมมือและความไว$วางใจจากบรรดาสมาชิก 
 

 ในรอบป�ที่ผ�านมา สภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศมีความเปลี่ยนแปลงอย�างมากมาย 
ส�งผลกระทบต�อระบบการดำเนินงานของสหกรณ�ทั้งทางตรงและทางอ$อม อย�างไรก็ตาม คณะกรรมการดำเนินการได$ใช$
ความระมัดระวังอย�างเต็มที่ในการบริหารเงินเพื่อให$สมาชิกได$รับผลประโยชน�สูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำสุด แต�ถึงอย�างไร
ผลตอบแทนที่สมาชิกได$รับสูงกว�าอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินทั่วไป อีกทั้งสหกรณ�ก็พยายามเพิ่มการให$สวัสดิการต�างๆ แก�
สมาชิกมากข้ึน ซ่ึงท�านสามารถศึกษาได$จากรายงานกิจการประจำป�เล�มนี้ 
 

 บัดนี้คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 36 ได$บริหารงานมาครบวาระแล$ว ซ่ึงในรอบป�ที่ผ�านมาสหกรณ�มีการ
ดำเนินงานภายใต$ความร�วมมือร�วมใจในการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ คณะผู$สอบบัญชี ผู$ตรวจสอบกิจการ 
และเจ$าหน$าที่ฝAายต�างๆ ของสหกรณ� ซึ่งทำให$ผลการดำเนินงานของสหกรณ�ปรากฏผลเป,นที่น�าพอใจในหลายด$าน ทั้ง
ในด$านการบริหาร และธุรกิจการเงิน ทำให$มีผลกำไรสุทธิสูงถึง 100,711,933.02 บาท ซ่ึงสูงเกินเปIาหมายที่ได$ตั้งไว$ ในขณะ
ที่สหกรณ�มีจำนวนสมาชิก ณ วันสิ้นป� 5,570 คน มีทุนเรือนหุ$น 1,440,078,140.00 บาท และมียอดสินทรัพย�รวม 
2,251,044,330.36 บาท 
  

 ขอขอบคุณสมาชิกทุกท�านที่ได$ไว$วางใจให$ทำหน$าที่ประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการ 
รวมทั้งเจ$าหน$าที่ทุกคน จะทำหน$าที่อย�างดีที่สุด ด$วยความซ่ือสัตย� สุจริต รอบคอบ และโปร�งใส เพื่อความ ม่ันคงและ
เจริญก$าวหน$าของสหกรณ� รวมทั้งเพื่อให$เกิดประโยชน�สูงสุดแก�มวลสมาชิกของสหกรณ� 
             

                                                                             
  

 

 

สารจากประธานกรรมการดำเนินการ 

 
 
เรียน   ท�านสมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ทุกท�าน 
 

 ในโอกาสการประชุมใหญ�สามัญประจำป� 2563 ได$เวียนมาอีกคร้ังหนึ่งในป�นี้ ซ่ึงเป,นป�ที่ 40 นับตั้งแต�สหกรณ� 
ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ได$จดทะเบียนเม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2523 เป,นต$นมา การดำเนินงานของสหกรณ�
ได$พัฒนาให$มีความเจริญก$าวหน$าม่ันคงมาโดยตลอด เป,นผลสำเร็จที่เกิดจากความรับผิดชอบเอาใจใส�ในการบริหารงาน
อย�างเต็มความสามารถของคณะกรรมการดำเนินการ ด$วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ�มเทกำลังกายกำลังใจปฏิบัติงานด$วย
ความซ่ือสัตย� สุจริตของเจ$าหน$าที่สหกรณ� ประการสำคัญคือการได$รับความร�วมมือและความไว$วางใจจากบรรดาสมาชิก 
 

 ในรอบป�ที่ผ�านมาได$เกิดการแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซ่ึงส�งผลกระทบต�อ
สมาชิกและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป,นอย�างมาก คณะกรรมการดำเนินการจึงได$มีการกำหนดมาตรการ
ต�างๆ เพื่อช�วยบรรเทาความเดือดร$อนเบื้องต$นให$แก�สมาชิกที่ได$รับผลกระทบ เช�น มาตรการพักชำระหนี้สมาชิก และ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู$ อีกทั้งคณะกรรมการดำเนินการได$ใช$ความระมัดระวังอย�างเต็มที่ในการบริหารเงินเพื่อให$
สมาชิกได$รับผลประโยชน�สูงสดุ และมีความเสี่ยงต่ำสุด แต�ถึงอย�างไรผลตอบแทนที่สมาชิกได$รับสูงกว�าอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดเงินทั่วไป และยังสร$างมาตรฐานการให$บริการที่ดี มีการให$บริการเงินกู$บนฐานของการสร$างความม่ันคงและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก จัดสวัสดิการให$สมาชิกตามศักยภาพที่มีอยู� และได$ส�งเสริมสวัสดิการโดยให$ครอบคลุมทุก
กลุ�มสมาชิก และร�วมส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต�างๆ เพื่อสังคมมาอย�างต�อเนื่อง  
 

 บัดนี้คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41 ได$บริหารงานมาครบวาระแล$ว ซ่ึงในรอบป�ที่ผ�านมาสหกรณ�มีการ
ดำเนินงานภายใต$ความร�วมมือร�วมใจในการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ คณะผู$สอบบัญชี ผู$ตรวจสอบ
กิจการ และเจ$าหน$าที่ฝAายต�างๆ ของสหกรณ� ซ่ึงทำให$ผลการดำเนินงานของสหกรณ�ปรากฏผลเป,นที่น�าพอใจใน
หลายด$าน ทั้งในด$านการบริหาร และธุรกิจการเงิน สหกรณ�มีผลกำไรสุทธิ 130,212,784.35 บาท ซ่ึงน$อยกว�า
เปIาหมายที่ได$ตั้งไว$ เนื่องจากได$มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู$ให$แก�สมาชิกในระหว�างป� สหกรณ�มีจำนวนสมาชิก ณ 
วันสิ้นป� 5,657 คน มีทุนเรือนหุ$น 1,959,900,990.00 บาท และมียอดสินทรัพย�รวม 2,840,411,709.24 บาท 
 

 ในนามของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ขอขอบคุณท�านสมาชิกทุกท�าน
ที่ให$ความไว$วางใจเข$ามาบริหารงานของสหกรณ�ด$วยความซ่ือสัตย� สุจริต รอบคอบ และโปร�งใส เพื่อความม่ันคงและ
เจริญก$าวหน$าของสหกรณ� รวมทั้งเพื่อให$เกิดประโยชน�สูงสุดแก�มวลสมาชิกของสหกรณ� 
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สําเนาคู่ฉบบั 
 

 

ท่ี   สอกพ. 067/2564 
 

        13  มกราคม  2564 

 

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ#สามัญประจำป' 2563 ผ#านสื่ออิเล็กทรอนิกส, 
 

เรียน สมาชิกสหกรณ,ออมทรัพย,กรมการแพทย, จำกัด 
 

สิ่งท่ีส#งมาด1วย 1. กำหนดการ ระเบียบวาระการประชุมใหญ#สามัญประจำป' 2563     จำนวน 1 ฉบับ 
   2. QR Code เอกสารประกอบการประชุมใหญ#สามัญประจำป' 2563  จำนวน 1 ฉบับ 
 

  ด1วยสถานการณ,การแพร#ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศ
มีการแพร#ระบาดและพบผู1ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนอย#างต#อเนื่องและเริ่มกระจายในวงกว1างมากข้ึน พระราชกำหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ,ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับท่ี 16) ข1อ 2 ห1ามจัดกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงต#อการ
แพร#โรค ห1ามการจัดกิจกรรมในเขตพ้ืนท่ีสถานการณ,ท่ีกำหนดเปLนพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด ซ่ึงมีผู1เข1าร#วมเปLน
จำนวนมาก และมีโอกาสติดต#อสัมผัสกันได1โดยง#าย ทำให1สหกรณ,ฯ ต1องปรับเปลี่ยนวิธีการประชุมใหญ#สามัญ
ประจำป' 2563 เปLนจัดการประชุมผ#านสื่ออิเล็กทรอนิกส, ตามพระราชกำหนด ว#าด1วยการประชุมผ#านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส, พ.ศ.2563 และให1ปฏิบัติตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ, เรื่อง สถานการณ,การแพร#ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับการประชุมใหญ#สามัญประจำป'ของสหกรณ, 
 

  สหกรณ,ออมทรัพย,กรมการแพทย, จำกัด ขอเชิญท#านเข1าร#วมการประชุมใหญ#สามัญประจำป' 
2563 ผ#านสื่ออิเล็กทรอนิกส, และรับชมการถ#ายทอดการประชุมผ#าน Facebook Live : สอ.กรมการแพทย, จำกัด 
ในวันพุธท่ี 3 กุมภาพันธ, 2564 ต้ังแต#เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ตามกำหนดการและระเบียบวาระการ
ประชุมใหญ#สามัญประจำป' 2563 ท่ีแนบมาพร1อมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข1าร#วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล#าวต#อไปด1วย จะเปLนพระคุณ 
 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 (นายแพทย,เสรี   ตู1จินดา) 
 ประธานกรรมการ 
 สหกรณ,ออมทรัพย,กรมการแพทย, จำกัด 
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กำหนดการ 

ระเบียบวาระการประชุมใหญ�สามัญประจำป� 2563 

สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด 

ผ�านสื่ออิเลก็ทรอนิกส� 

วันพุธท่ี 3 กุมภาพันธ� 2564 
 

******************************** 
 

เวลา 09.00 น.  : ลงทะเบียน “แสดงตน” ก#อนเข1าร#วมประชุม 
 

เวลา 09.30 น.  :  ประธานกล#าวเป]ดการประชุมใหญ#สามัญประจำป' 2563 
 

เวลา 09.40 น.  : ดำเนินการประชุมใหญ#สามัญประจำป' 2563 ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี 
 

  ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ1งให1ท่ีประชุมทราบ 
 

  ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ#สามัญประจำป' 2562 
 

  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเน่ือง รายงานการดำเนินคดี 
 

  ระเบียบวาระท่ี 4 รับทราบรายงานประจำป' 2563 ของสหกรณ, 
 

  ระเบียบวาระท่ี 5 รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำป' 2563 
 

  ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาแก1ไขข1อบังคับสหกรณ,ออมทรัพย,กรมการแพทย, จำกัด 
   แก1ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2564 
 

  ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำป' 2563 ของสหกรณ, 
 

  ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณากำหนดวงเงินกู1ยืมหรือค้ำประกัน ประจำป' 2564 
 

  ระเบียบวาระท่ี 9 พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป' 2563 ของสหกรณ, 
 

  ระเบียบวาระท่ี 10 พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ#าย ประจำป' 2564 ของสหกรณ, 
 

  ระเบียบวาระท่ี 11 พิจารณาคัดเลือกผู1สอบบัญชีสหกรณ, ประจำป' 2564 และกำหนดค#าธรรมเนียม 
 

  ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่องอ่ืนๆ (ถ1ามี)  
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เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563 
 

   
 

ระเบียบวาระท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
เรื่องท่ีประธานแจ1งให1ท่ีประชุมทราบ 

   

 

ระเบียบวาระท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
รับรองรายงานการประชุมใหญ#สามัญ

ประจำป' 2562 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 
 
 
 
 
 
 

เรื่องสืบเน่ือง 
รายงานการดำเนินคด ี

   
 

ระเบียบวาระท่ี 4 
 
 
 
 
 
 

รับทราบรายงานประจำป' 2563  
ของสหกรณ, 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ 

ประจำป' 2563 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาแก1ไขข1อบังคับสหกรณ, 
แก1ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2564 

   
 

ระเบียบวาระท่ี 7 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน 
ประจำป' 2563 ของสหกรณ, 

 

ระเบียบวาระท่ี 8 
 
 
 
 
 
 

พิจารณากำหนดวงเงินกู1ยืม 
หรือค้ำประกัน ประจำป' 2564 

 

ระเบียบวาระท่ี 9 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ 
ประจำป' 2563 ของสหกรณ, 

   
 

ระเบียบวาระท่ี 10 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาแผนงานและงบประมาณ
รายจ#าย ประจำป' 2564 ของสหกรณ, 

 

ระเบียบวาระท่ี 11 
 
 
 
 
 
 
พิจารณาคัดเลือกผู1สอบบัญชีสหกรณ, 

ประจำป' 2564 และกำหนดค#าธรรมเนียม 

 

ระเบียบวาระท่ี 12 
 
 
 
 
 
 

เรื่องอ่ืนๆ (ถ1ามี) 
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Link เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2563 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ1งให1ท่ีประชุมทราบ    
https://drive.google.com/file/d/199GjiUkW0TLq4TQhjsFih5vnEC00HyGI/view?usp=sharing 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ#สามัญประจำป' 2562   
https://drive.google.com/file/d/1fYfwMFVB75nA84vsDYpyaf-_38GMylMa/view?usp=sharing 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง รายงานการดำเนินคดี   
https://drive.google.com/file/d/1fHknHSp429le_yeFdZkOuB7pTWQnRxGe/view?usp=sharing 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 รับทราบรายงานประจำป' 2563 ของสหกรณ,   
https://drive.google.com/file/d/1Np6p2CwxBFkRsSzW97KjBzzKcNZOQQEH/view?usp=sharing 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำป' 2563   
https://drive.google.com/file/d/1GaUG_jGlcKZQENHPURUdDSYmPhTBmLdV/view?usp=sharing 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาแก1ไขข1อบังคับสหกรณ,ออมทรัพย,กรมการแพทย, จำกัด 
 แก1ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2564  
https://drive.google.com/file/d/15zbGX8mjMaJiuZqsxOZ9wE_kRUL464i9/view?usp=sharing 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำป' 2563 ของสหกรณ,  
https://drive.google.com/file/d/11ku9M8ZejMTwk_OzG_B4nbIYgtvAmXCX/view?usp=sharing 
 

ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณากำหนดวงเงินกู1ยืมหรือค้ำประกัน ประจำป' 2564  
https://drive.google.com/file/d/1lamKNxDKvEv-v6JuiRcCdp0uYkMh7PZR/view?usp=sharing 
 

ระเบียบวาระท่ี 9 พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป' 2563 ของสหกรณ, 
https://drive.google.com/file/d/1qSPJDxn6YDJg-USTaUYqbUwYfZwl5_ha/view?usp=sharing 
 

ระเบียบวาระท่ี 10 พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ#าย ประจำป' 2564 ของสหกรณ, 
https://drive.google.com/file/d/1z7NsCuaB5NLSac7L5jBkP-EWFXqbni2X/view?usp=sharing 
 

ระเบียบวาระท่ี 11 พิจารณาคัดเลือกผู1สอบบัญชีสหกรณ, ประจำป' 2564 และกำหนดค#าธรรมเนียม 
https://drive.google.com/file/d/15ZQRv13l4QdxbnE_XMnEIeKATX8z5JgT/view?usp=sharing 
 

ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่องอ่ืนๆ (ถ1ามี)  
https://drive.google.com/file/d/1DjF1dX5cIpJPIfgbCtPnaDeK1s8cCwyj/view?usp=sharing 
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ระเบียบวาระท่ี 1 
 

 

เร่องที่ประธานแจงใหที่ประชมุทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
 ………………………………………………………………..………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

 มติท่ีประชุม……………………………………..……………………………………………..…….…………………. 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……………..…….. 
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ระเบียบวาระท่ี 2 
 

 

รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด  
วันท่ี 31 มกราคม 2563  เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมชั้น 4  กรมการแพทย์ 
 

------------------------------------------------ 
 

ผู�มาประชุม 
       1. นายแพทย�เสรี             ตู�จินดา  ประธานกรรมการ 
       2. ทันตแพทย�ป�ยะพงศ�     วัฒนวีร�                รองประธานกรรมการคนท่ี 1 
       3. นายมานะ                  วงศ�เจียก   รองประธานกรรมการคนท่ี 2 
       4. นายวรศักด์ิ                 ขวัญเจริญทรัพย�     รองประธานกรรมการคนท่ี 3 
       5. นายธนารัตน� คุณะดิลก             กรรมการ 
       6. นายแพทย�ทัศนพงศ�   ไพรินทร�         กรรมการ 
       7. นายสมนึก                  เรียนลึก       กรรมการ 
       8. นางนงค�ลักษณ�           เพ็งจ่ัน      กรรมการ 
       9. นายบัญญัติ                ทองเกื้อ               กรรมการ 
     10. นายสุรัส วิจิตรวงศ�             กรรมการ 
     11. นางวราภรณ� เฉื่อยฉ่ำ  กรรมการ 
     12. นางวรรณา วงษ�ปา  กรรมการ 
     13. ว=าท่ี ร.ต.วันชาติ กลัดเล็ก  กรรมการ 
     14. นายไชยยศ                 แย�มทรัพย�           กรรมการและเหรัญญิก 
     15. นายวิเชียร                  รัตนะจงงาม        กรรมการและเลขานุการ 

                16. นางสาวสุชาดา  เอ่ียมรอด  ผู�จัดการสหกรณ� 
  สมาชิกสามัญ จำนวน   2,970  คน 
  สมาชิกสมทบ จำนวน     183  คน 
 

ผู�เข�าร�วมประชุม 
 1.   นายราเชนทร� ทองนาค ผู�อำนวยการกลุ=มจัดต้ังและส=งเสริมสหกรณ� จังหวัดนนทบุรี 
 2. นางศศลักษณ� มณีนิล นักวิชาการสหกรณ�ชำนาญการ 
       3. นายวีระพล สิริธัญชาติ นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 
 4. นางสาวรังสิมา สมบัติเปCDยม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ 

 5. นางอัญชลี อินทรประสิทธ์ิ ผู�สอบบัญชีสหกรณ� 
 6. นางสาวนันท�นภัส ศรีนัครินทร� ผู�ตรวจสอบกิจการสหกรณ� 
                 7.  นายพีระพงษ� โกสัยสุข ทนายความ  
เร่ิมประชุมเวลา   09.00 น. 
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
  นายแพทย�เสรี  ตู�จินดา ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ�ฯ เปHนประธานในการประชุม

แจ�งให�ท่ีประชุมทราบว=าขณะน้ีมีสมาชิกเข�าร=วมประชุมครบองค�ประชุมตามข�อบังคับแล�ว จึงขอเป�ดประชุมใหญ=
สามัญประจำปC 2562 โดยได�แนะนำคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ชุดท่ี 40, ผู�แทนหน=วยงานสหกรณ�จังหวัด
นนทบุรี, ตัวแทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ�นนทบุรี และขอขอบคุณสมาชิกท่ีเข�าร=วมประชุม ซึ่งจะดำเนินการ
ประชุมตามวาระท่ีกำหนดไว�ต=อไป 
 มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ=สามัญประจำปC 2561   
 นายแพทย�เสรี  ตู�จินดา ประธานในท่ีประชุมเสนอให� นายไชยยศ  แย�มทรัพย� ผู�ทำหน�าท่ี

แทนเลขานุการ อ=านรายงานการประชุมใหญ=สามัญประจำปC 2561 เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ� 2562 ซึ่งได�แจกให�
สมาชิกทุกท=านก=อนเข�าร=วมประชุมแล�ว (รายละเอียดตามรายงานประจำปC 2561 หน�า 11 ถึง 17) 

 

 มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ=สามัญประจำปC 2561 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ือง รายงานการดำเนินคดี 

 นายแพทย�เสรี  ตู�จินดา ประธานในท่ีประชุมเสนอให� นายไชยยศ  แย�มทรัพย� เลขานุการ 
รายงานการดำเนินคดี เพื่อดำเนินคดีสืบเน่ืองจากการประชุมคราวก=อน คดีแพ=งในศาลช้ันต�น ช้ันอุทธรณ� ช้ัน
ฎีกา(ถ�ามี) และการสืบหลักทรัพย�เพื่อบังคับคดีตามคำพิพากษาและคำส่ังศาล และหรือเพื่อดำเนินคดีล�มละลาย 
(รายละเอียดตามรายงานประจำปC 2562 หน�า 18) 

 

 มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  รับทราบรายงานประจำปC 2562 ของสหกรณ� 

 นายแพทย�เสรี  ตู�จินดา ประธานในท่ีประชุมเสนอให� นายไชยยศ  แย�มทรัพย� เลขานุการ  
อ=านรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปC 2562 ของสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด (รายละเอียดตาม
รายงานประจำปC 2562 หน�า 19 ถึง 24) 

 

 มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำปC 2562 
 นายแพทย�เสรี  ตู�จินดา ประธานในท่ีประชุมเสนอให� นางสาวนันท�นภัส  ศรีนัครินทร�         

ผู�ตรวจสอบกิจการ อ=านรายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ� ประจำปC 2562 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
(รายละเอียดตามรายงานประจำปC 2562 หน�า 25 ถึง 27)  

 

 มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปC 2562 
 นายแพทย�เสรี  ตู�จินดา ประธานในท่ีประชุมเสนอให� นางอัญชลี  อินทรประสิทธ์ิ ผู�สอบ

บัญชีสหกรณ� ช้ีแจงงบแสดงสถานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 
สำหรับปCส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ 
ซึ่งผู�สอบบัญชีสหกรณ�ได�ตรวจสอบและรับรองเพื่อให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ (รายละเอียดตามรายงาน
ประจำปC 2562 หน�า 28 ถึง 46) 

 

 มติที่ประชุม     ท่ีประชุมอนุมัติงบการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของสหกรณ� 
ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ประจำปC 2562 
 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณากำหนดวงเงินกู�ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปC 2563 
 นายแพทย�เสรี  ตู�จินดา ประธานในท่ีประชุมเสนอให�ท่ีประชุมพิจารณากำหนดวงเงินซึ่ง

สหกรณ�อาจกู�ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปC 2563 ตามข�อบังคับ ข�อ 17 “วงเงินกู�ยืมหรือการค้ำประกัน ท่ีประชุม
ใหญ=อาจกำหนดวงเงินกู�ยืมหรือการค้ำประกันในปCหน่ึงๆ ไว�ตามท่ีจำเปHน และสมควรแก=การดำเนินงาน วงเงินซึ่ง
กำหนดดังว=าน้ีต�องได�รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ�” 

 

 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด เห็นควรกำหนดวงเงิน
ซึ่งสหกรณ�ฯ อาจกู�ยืมหรือค้ำประกันประจำปC 2563 ไว�ไม=เกิน 300 ล�านบาท จึงขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมอนุมัติวงเงินกู�ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� 
จำกัด ประจำปC 2563 ไว�ไม=เกิน 300 ล�านบาท  
 

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปC 2562 ของสหกรณ� 
 นายแพทย�เสรี  ตู�จินดา ประธานในท่ีประชุมเสนอให� นายไชยยศ  แย�มทรัพย� เหรัญญิก 

เสนอข�อเสนอแนะของคณะกรรมการดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิของสหกรณ� ประจำปC 2562 เปHน
จำนวนเงิน 131,600,751.98 บาท ซึ่งได�จัดสรรกำไรสุทธิตามพระราชบัญญัติสหกรณ� พ.ศ. 2542 และ
ข�อบังคับของสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ข�อ 27 เพื่อให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ (รายละเอียดตาม
รายงานประจำปC 2562 หน�า 48 ถึง 49) 

 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิของสหกรณ�ฯ ประจำปC 2562 ตามท่ีเสนอ  
 
ระเบียบวาระที่ 9  พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ=ายของสหกรณ�ฯ ประจำปC 2563 ของสหกรณ� 

 นายแพทย�เสรี  ตู�จินดา ประธานในท่ีประชุมเสนอให� นายไชยยศ  แย�มทรัพย� เหรัญญิก 
เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาแผนงานประมาณการรายได� และงบประมาณรายจ=ายของสหกรณ� ประจำปC 2563 
ของสหกรณ� (รายละเอียดตามรายงานประจำปC 2562 หน�า 50 ถึง 52) 

 

 มติที่ประชุม  ท่ีประชุมอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ=ายของสหกรณ�ออมทรัพย�
กรมการแพทย� จำกัด ประจำปC 2563 ตามท่ีเสนอ  
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ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาคัดเลือกผู�สอบบัญชีสหกรณ� ประจำปC 2563 และกำหนดค=าธรรมเนียม 
 นายแพทย�เสรี  ตู�จินดา ประธานในท่ีประชุมเสนอให�ท่ีประชุมพิจารณาคัดเลือกผู�สอบ

บัญชีสหกรณ� ประจำปC 2563 ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ได�ตรวจสอบแล�วว=าเปHนผู�มีคุณสมบัติตาม
ระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ�กำหนด จำนวน 2 ราย ได�แก=  

  1. นางสาววรนุช ชัยกิตติภรณ�  ผู�ชำนาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ�  
 2. นางสาวน่ิมนวล ดวงโต  ผู�ชำนาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ� 
 (รายละเอียดตามรายงานประจำปC 2562 หน�าท่ี 53)   

 
 

 จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาเลือกผู�สอบบัญชีจากท่ีเสนอ โดยวิธียกมือ โดยผู�ท่ีได�รับคะแนน
ในลำดับท่ี 1 จะได�รับการแต=งต้ังเปHนผู�สอบบัญชีของสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ประจำปC 2563 
ส=วนลำดับท่ี 2 เปHนผู�สอบบัญชีสำรองของสหกรณ� ท่ีประชุมใหญ=พิจารณาเลือก 

 1. นางสาววรนุช ชัยกิตติภรณ�  ได�คะแนน  118 คะแนน  
 2. นางสาวน่ิมนวล ดวงโต  ได�คะแนน     6 คะแนน 
             สมาชิกท่ีเหลืองดออกเสียง 

 

 มติที่ประชุม สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด มีสินทรัพย�ท้ังส้ิน 2,707,036,766.30 บาท 
และผลการจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายในอยู=ในระดับ “ดีมาก” ท่ีประชุมมีมติเลือก นางสาววรนุช                  
ชัยกิตติภรณ� ให�เปHนผู�สอบบัญชีสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด สำหรับปCทางบัญชีส้ินสุดวันท่ี            
31 ธันวาคม 2563 โดยจ=ายค=าธรรมเนียมการสอบบัญชี เปHนเงิน 100,000 บาท และให� นางสาวน่ิมนวล ดวงโต 
เปHนลำดับสำรอง หากผู�ได�รับคัดเลือกไม=สามารถปฏิบัติหน�าท่ีต=อไปได�ให�ลำดับท่ี 2 ปฏิบัติหน�าท่ีแทนต=อไป โดย
จ=ายค=าธรรมเนียมการสอบบัญชี เปHนเงิน 120,000 บาท 

 

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการดำเนินการของสหกรณ�  ประจำปC 2563  
 นายแพทย�เสรี  ตู�จินดา ประธานในท่ีประชุมเสนอว=าคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ชุด
ปQจจุบัน (ชุดท่ี 40) ซึ่งประกอบด�วย 

 1.   นายแพทย�เสรี ตู�จินดา  ประธานกรรมการ 
 2. ทันตแพทย�ป�ยะพงศ� วัฒนวีร�  รองประธานกรรมการคนท่ี 1 
      3.  นายมานะ         วงศ�เจียก    รองประธานกรรมการคนท่ี 2 
             4.  นายวรศักด์ิ                ขวัญเจริญทรัพย�      รองประธานกรรมการคนท่ี 3 

                         5.  นายวิเชียร รัตนะจงงาม  กรรมการและเลขานุการ 
             6.  นายไชยยศ          แย�มทรัพย�   กรรมการและเหรัญญิก 
      7.  นายแพทย�ทัศนพงศ�      ไพรินทร�        กรรมการ 
              8.  นายธนารัตน�          คุณะดิลก   กรรมการ 
      9.  นางนงค�ลักษณ�            เพ็งจ่ัน       กรรมการ 
           10.  นายบัญญัติ                ทองเกื้อ               กรรมการ 
        11.  นายสมนึก         เรียนลึก   กรรมการ  
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    12.  นายสุรัส         วิจิตรวงศ�            กรรมการ 
         13.  นางวราภรณ�         เฉื่อยฉ่ำ   กรรมการ 
    14. ว=าท่ี ร.ต.วันชาติ         กลัดเล็ก   กรรมการ 
         15. นางวรรณา         วงษ�ปา   กรรมการ 

 

 บัดน้ีกรรมการดำเนินการ จำนวน 8 คน คือลำดับท่ี 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 และ 11 ได�
ปฏิบัติหน�าท่ีมาครบวาระ จึงต�องออกตามข�อบังคับของสหกรณ� ฉะน้ันในปCน้ีท่ีประชุมจะต�องเลือกกรรมการขึ้น
แทนกรรมการท่ีพ�นวาระไป จำนวน 8 คน ตามระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ว=าด�วยการ
สรรหากรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2558 
 ซึ่งมีผู�สมัครเข�ารับการเลือกต้ังเปHนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� 
จำกัด ประจำปC 2563 (ชุดท่ี 41) ท้ังส้ิน 12 คน ดังน้ี 

 หมายเลข 1  นายป�ยะพงศ� วัฒนวีร� ข�าราชการบำนาญ 
 หมายเลข 2  นายวัชรา ยศภูมี โรงพยาบาลสงฆ� 
 หมายเลข 3  นางปQณฑารีย� ประสาทศรี โรงพยาบาลศรีธัญญา 
 หมายเลข 4  นายบัญญัติ ทองเกื้อ ข�าราชการบำนาญ 
 หมายเลข 5  นางสุพัตรา ย่ิงเมืองมาร สถาบันสิรินธรเพื่อการฟUVนฟ ู
    สมรรถภาพทางการแพทย�แห=งชาติ 
 หมายเลข 6    นายสมนึก เรียนลึก ข�าราชการบำนาญ 
 หมายเลข 7    นางยุพิน แย�มทรัพย� ข�าราชการบำนาญ 
 หมายเลข 8  นางนิภาพร พวงดอกไม� สถาบันมะเร็งแห=งชาติ  
 หมายเลข 9  นายวิชัย องอาจ โรงพยาบาลเมตตาประชารักฺษ� 
 หมายเลข 10  นายนรินทร� เจษฎาภูร ิ สถาบันมะเร็งแห=งชาติ 
 หมายเลข 11  นายย่ิงศักด์ิ จิตตะโคตร� กรมการแพทย�แผนไทย 
     และการแพทย�ทางเลือก 
 หมายเลข 12  นายพรชัย เอ่ียมเศรษฐกุล สำนักกฎหมายการแพทย� 
 ขณะน้ีอยู=ระหว=างท่ีสมาชิกลงคะแนนเลือกต้ัง ซึ่งจะป�ดหีบลงคะแนน เวลา 14.00 น.             
จึงขอมติในท่ีประชุมให�ผู�ท่ีได�คะแนนในลำดับท่ี 1–8 เปHนผู�ได�รับเลือกต้ังเปHนกรรมการดำเนินการสหกรณ�
ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ประจำปC 2563  

 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมอนุมัติในหลักการให�ผู�ท่ีได�คะแนนในลำดับท่ี 1–8 เปHนกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ประจำปC 2563 (ชุดท่ี 41) 
 

  คณะกรรมการสรรหาฯ ได�จัดให�มีการเลือกต้ัง โดยการหย=อนบัตรเลือกต้ัง ในวันประชุม
ใหญ=สามัญประจำปC 2562 (วันท่ี 31 มกราคม 2563) ต้ังแต=เวลา 07.00 น. ถึง 14.00 น. ได�ดำเนินการนับ
คะแนนเสร็จส้ินเรียบร�อยแล�ว ผลคะแนนการเลือกต้ังเปHนดังน้ี 
 

 ลำดับท่ี 1 หมายเลข 1 นายป�ยะพงศ� วัฒนวีร� ได� 2,052 คะแนน 
 ลำดับท่ี 2 หมายเลข 8 นางนิภาพร พวงดอกไม� ได� 1,995 คะแนน 
 ลำดับท่ี 3 หมายเลข 2 นายวัชรา ยศภูมี ได�  1,954 คะแนน 
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 ลำดับท่ี 4 หมายเลข 3 นางปQณฑารีย� ประสาทศรี ได� 1,889 คะแนน 
 ลำดับท่ี 5 หมายเลข 7 นางยุพิน แย�มทรัพย� ได� 1,888 คะแนน 
 ลำดับท่ี 6 หมายเลข 5 นางสุพัตรา ย่ิงเมืองมาร ได� 1,882 คะแนน 
 ลำดับท่ี 7 หมายเลข 4 นายบัญญัติ ทองเกื้อ ได� 1,838 คะแนน 
 ลำดับท่ี 8 หมายเลข 6 นายสมนึก เรียนลึก ได� 1,696 คะแนน 
 ลำดับท่ี 9 หมายเลข 10 นายนรินทร� เจษฎาภูร ิ ได� 797 คะแนน 
 ลำดับท่ี 10 หมายเลข 9 นายวิชัย องอาจ ได� 721 คะแนน 
   ลำดับท่ี 11 หมายเลข 12 นายพรชัย เอ่ียมเศรษฐกุล ได� 609 คะแนน      
 ลำดับท่ี 12 หมายเลข 11 นายย่ิงศักด์ิ จิตตะโคตร� ได� 392 คะแนน      
  ไม=ประสงค�ลงคะแนน 142  คน 
  บัตรเสีย    31  ใบ 

 
ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาเลือกต้ังผู�ตรวจสอบกิจการสหกรณ� ประจำปC 2563 และกำหนดค=าตอบแทน 

 นายแพทย�เสรี  ตู�จินดา ประธานในท่ีประชุมเสนอว=าผู�ตรวจสอบกิจการสหกรณ� คือ 
นางสาวนันท�นภัส  ศรีนัครินทร� ได�ปฏิบัติหน�าท่ีมาครบ 1 ปCแล�ว ซึ่งจะต�องมีการเลือกใหม=ตามข�อบังคับสหกรณ� 
โดยจะเลือกจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกก็ได� ซึ่งควรจะเลือกจากบุคคลท่ีมีความรู�ความสามารถเกี่ยวกับทาง
บัญชี (ผู�ตรวจสอบเอกสารสรรพสมุดบัญชี ทะเบียน การเงิน และดำเนินการอ่ืน ๆ ของสหกรณ�เปHนประจำทุก
เดือนแล�วเสนอผลการตรวจสอบต=อคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน และเสนอผลการ
ตรวจสอบประจำปCทางบัญชีน้ันต=อท่ีประชุมใหญ=สามัญประจำปCของสหกรณ�) 

 ฉะน้ันในปCน้ีท่ีประชุมจะต�องเลือกผู�ตรวจสอบกิจการสหกรณ� จำนวน 1 ท=าน ตามระเบียบ
สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ว=าด�วยการสรรหาผู�ตรวจสอบกิจการสหกรณ� พ.ศ. 2558  ซึ่งมีผู�ลง
สมัครเข�ารับการสรรหา จำนวน 2 ราย คือ 
 1. นางบุบผา สว=างอารมณ�  ค=าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท 
 

 2. นางสาวนันท�นภัส ศรีนัครินทร�  ค=าตอบแทนเดือนละ 4,500 บาท 
 

 ขณะน้ีอยู=ระหว=างท่ีสมาชิกลงคะแนนเลือกต้ัง ซึ่งจะป�ดหีบลงคะแนนในเวลา 14.00 น. จึง
ขอมติในท่ีประชุมน้ีให�ผู�ท่ีได�คะแนนลำดับท่ี 1 เปHนผู�ได�รับเลือกเปHนผู�ตรวจสอบกิจการสหกรณ� ประจำปC 2563 
และผู�ท่ีได�คะแนนลำดับท่ี 2 เปHน ผู�ตรวจสอบกิจการสหกรณ�สำรอง 
 คณะกรรมการสรรหาฯ ได�จัดให�มีการเลือกต้ัง โดยการหย=อนบัตรเลือกต้ัง ในวันประชุม
ใหญ=สามัญประจำปC 2562 (วันท่ี 31 มกราคม 2563) ต้ังแต=เวลา 07.00 น. ถึง 14.00 น. ได�ดำเนินการเสร็จส้ิน
เรียบร�อยแล�ว ผลคะแนนปรากฏดังน้ี 

 ลำดับท่ี 1 หมายเลข 2 นางสาวนันท�นภัส ศรีนัครินทร� ได� 1,413 คะแนน 
 ลำดับท่ี 2 หมายเลข 1 นางบุบผา สว=างอารมณ�  ได� 1,076 คะแนน 
  ไม=ประสงค�ลงคะแนน 431  คน 
  บัตรเสีย    36  ใบ 
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  มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองผู�ท่ีได�คะแนนในลำดับท่ี 1 นางสาวนันท�นภัส  ศรีนัครินทร�
เปHนผู�ตรวจสอบกิจการสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ประจำปC 2563 โดยจ=ายค=าตอบแทนเดือนละ 
4,500 บาท ส=วนลำดับท่ี 2 นางบุบผา  สว=างอารมณ�  เปHนผู�ตรวจสอบกิจการสหกรณ�สำรอง โดยจ=าย
ค=าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท 
 
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องอ่ืน ๆ   

 13.1 นายแพทย�เสรี  ตู�จินดา ประธานในท่ีประชุมเสนอว#า ในป$น้ีสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการ
แพทย� จำกัด ได�ขอติดต้ังเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิคส� จากสำนักงานคณะกรรมการเลือกต้ังประจำจังหวัด
นนทบุรี ใช�วิธีการกดปุ1มหมายเลขท่ีต�องการ แทนการใช�ปากกาขีดเครื่องหมายกากบาทลงท่ีบัตร ซึ่งเครื่องจะ
แสดงผลทันทีลงคะแนนกดปุ1มยืนยันการลงคะแนน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนน  

   ซึ่งในป$น้ีจะใช�วิธีใช�ปากกาขีดเครื่องหมายกากบาทลงท่ีบัตร ควบคู#ไปกับใช�วิธีการกดปุ1ม
หมายเลขท่ีต�องการบนเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิคส� เพื่อเป5นการทดสอบระบบก#อน ส#วนผลการเลือกต้ังให�
นับคะแนนจากวิธีใช�ปากกาขีดเครื่องหมายกากบาทลงท่ีบัตรเท#าน้ัน  

        โดยการใช�เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิคส�ในป$น้ี  เพื่อเป5นกรณีศึกษาให�สมาชิกทดสอบ
การใช�งานก#อนใช�จริงในป$ต#อไป ท้ังน้ีการเลือกต้ังโดยเครื่องลงคะแนนของคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) 
น้ันเป5นไปตามระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ว#าด�วยการสรรหากรรมการดำเนินการ พ.ศ.
2558 “ ข�อ 21 หากมีผู�สมัครเข�ารับการสรรหาไม#เกิน 30 คน สหกรณ�ฯ อาจใช�เครื่องลงคะแนนของ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ได�”   

 จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาเลือกวิธีการลงคะแนนเพียง 1 วิธี เพื่อใช�ในการเลือกต้ัง
กรรมการดำเนินการสหกรณ� และผู�ตรวจสอบกิจการสหกรณ� ในป$ 2563 เป5นต�นไป โดยให�เลือกจาก 2 วิธี คือ 

   1. วิธีการใช�ปากกาขีดเครื่องหมายกากบาทลงท่ีบัตร   
  2. วิธีการใช�เครื่องลงคะแนนของคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) (เครื่อง

ลงคะแนนอิเล็กทรอนิคส�) เพื่อลดการใช�กระดาษ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลดคะแนน 
  

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติโดยเสียงข�างมาก เลือกวิธีการใช�เครื่องลงคะแนนของ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) (เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิคส�)  และสมาชิกท่ีเหลืองดออกเสียง 

 

 13.2 นายแพทย�เสรี  ตู�จินดา ประธานในท่ีประชุมกล#าวขอบคุณสมาชิกทุกท#าน ท่ีได�สละ
เวลามาเข�าร#วมประชุมใหญ#สามัญประจำป$ 2562 และกล#าวปDดการประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา  15.00 น. 
        กรรมการทำหน�าท่ีแทนเลขานุการ 
            (นายไชยยศ  แย�มทรัพย�)   ผู�จดรายงานการประชุม 
 
      

        ประธานกรรมการ 
     (นายแพทย�เสรี  ตู�จินดา)   ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3 
 

 

เร่องสืบเนื่อง รายงานการดาํเนนิคด ี
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  รายงานการดำเนินคดี 

 

  นายวิเชียร  รัตนะจงงาม กรรมการและเลขานุการ รายงานการดำเนินคดี เพ่ือดำเนินคดี
สืบเนื่องจากการประชุมคราวก อน คดีแพ งในศาลชั้นต$น ชั้นอุทธรณ( ชั้นฎีกา (ถ$ามี) และการสืบหลักทรัพย(เพ่ือ
บังคับคดีตามคำพิพากษาและคำสั่งศาล และหรือเพ่ือดำเนินคดีล$มละลาย  
 

สรุปผลการฟ�องร�องดำเนินคดีที่ดำเนินการฟ�องร�องเรียบร�อยแล�ว จัดเป/น 7 กลุ ม (12 ราย) ดังน้ี 

 

รายละเอียด จำนวน การดำเนินการ วันที่ฟ�อง 

กลุ มที่ 1    
ชำระหนี้ตามคำพิพากษา ทำความตกลงกันกับสหกรณ(ฯ โดย
ให$มารดาและน$องชายรับสภาพหนี้แทนจำเลยที่ 1 ตามคำ
พิพากษาให$สหกรณ(จนเสร็จส้ิน เนื่องจาก จำเลยที่ 1 ถึงแก กรรม 
และตกเป/นบุคคลล$มละลาย 

1 คดี อยู ระหว างชำระหนีต้ามคำพิพากษาให$
สหกรณ(เดือนละ 15,000 บาท 

ฟ=องจำเลยทั้ง 7 วนัที่ 18 ธ.ค. 58 

กลุ มที่ 2    
เจ$าพนักงานบังคับคดี งดยึดทรัพย(จำเลยที่ 1 3 คดี 

 
เจ$าพนกังานไปยึดทรัพย( ไม พบทรัพย(สิน
ของจำเลยที่มีค ามีราคาที่จะยึดมาขาย
ทอดตลาด 

ฟ=องจำเลยทั้ง 5 วนัที่ 26 ต.ค. 58 
ฟ=องจำเลยทั้ง 5 วนัที่ 2 พ.ย. 58 
ฟ=องจำเลยทั้ง 5 วนัที่ 5 พ.ย. 58 

กลุ มที่ 3    
จำเลยที่ 1 ศาลส่ังให$เป/นบุคคลล$มละลาย และเจ$าพนักงาน
บังคับคดีงดยึดทรัพย( 

3 คดี เจ$าพนกังานไปยึดทรัพย( ไม พบทรัพย(สิน
ของจำเลยที่มีค ามีราคาที่จะยึดมาขาย
ทอดตลาด 

ฟ=องจำเลยทั้ง 5 วนัที่ 21 ต.ค. 58 
ฟ=องจำเลยทั้ง 5 วนัที่ 22 ธ.ค. 58 
ฟ=องจำเลยทั้ง 7 วนัที่ 17 พ.ย. 58 

กลุ มที่ 4    
จำเลยที่ 1 ศาลสั่งให$เป/นบุคคลล$มละลาย และอยู ระหว าง
เจ$าพนักงานพิทักษ(ทรัพย(ประกาศขายทอดตลาด 

1 คดี ศาลล$มละลายมีคำส่ังพิทักษ(ทรัพย(เด็ดขาด ฟ=องจำเลยทั้ง 6 วนัที่ 13 พ.ย. 58 

กลุ มที่ 5    
จำเลยที่ 1 ศาลส่ังให$เป/นบุคคลล$มละลาย, เจ$าพนักงานบังคับ
คดีงดยึดทรัพย( และ จำเลยที่ 1 ได$ทำหนังสือรับสภาพหนี้ 
เนื่องจากผู$ค้ำประกันได$ชำระเงินตามคำพิพากษาแทนจำเลย
ที่ 1 โดยจำเลยที่ 1 ได$ทำหนังสือรับสภาพหนี้ในฐานะผู$กู$ให$
สหกรณ(ฯ ไว$เป/นหลักฐาน ในวันที่ 11 ก.ย.63 

2 คดี จำเลยที่ 1 ได$ทำหนังสือรับสภาพหนี้ใน
ฐานะผู$กู$ให$สหกรณ(ฯ ไว$เป/นหลักฐาน        
ในวันที่ 11 ก.ย. 63 

ฟ=องจำเลยทั้ง 7 วนัที่ 26 พ.ย. 58 
ฟ=องจำเลยทั้ง 7 วนัที่ 14 ต.ค. 58 
 

กลุ มที่ 6    
สหกรณ(ได$รับชำระหนี้ตามคำพิพากษาจากจำเลยเสร็จส้ินแล$ว 1 คดี จำเลยที่ 1 ได$ทำหนังสือรับสภาพหนี้ใน

ฐานะผู$กู$ให$สหกรณ(ฯ ไว$เป/นหลักฐาน        
ในวันที่ 11 ก.ย. 63 

ฟ=องจำเลยทั้ง 7 วนัที่ 26 พ.ย. 58 
ฟ=องจำเลยทั้ง 7 วนัที่ 14 ต.ค. 58 
 

กลุ มที่ 7    
อยู ระหว างจำเลยขอผ อนชำระเป/นรายเดือน ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ โดยจะผ อนชำระหนี้จนแล$วเสร็จ
พร$อมทั้งดอกเบ้ีย  

1 คดี วันที ่15 มค.63 จำเลยทั้ง 3 ติดต อขอ      
ผ อนชำระหนี้ให$กับสหกรณ(ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ   

ฟ=องจำเลยทั้ง 3 วนัที่ 11 เม.ย. 60 

    

รวม 12 คดี   
 

หมายเหตุ.-  กรณีไปยึดทรัพย(จำเลยที่ 1 ปรากฏไม พบทรัพย(สินมีค าราคาในอันที่จะนำมาขายทอดตลาดได$ จึงแถลง
งดการยึดทรัพย( และจะดำเนินการยึดทรัพย(จำเลยอ่ืนๆ ตามคำพิพากษาต อไป  
 

 จึงรายงานมาเพ่ือทราบและสหกรณ( จะได$ดำเนินคดีความภายใต$ข$อกำหนดของข$อบังคับ 
ในแต ละคดีสืบไปจนถึงท่ีสุด 
 

 มติท่ีประชุม…………………………..…………….………..…………………………………..….…………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…….. 
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ระเบียบวาระท่ี 4 
 

 

รับทราบรายงานประจําป 2563 ของสหกรณ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 รับทราบรายงานประจำป� 2563 ของสหกรณ�  
 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 

 

เรียน สมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด 
 

 สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ได!จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ� ต้ังแต'วันท่ี       
16 กรกฎาคม 2523 เป-นเวลา 40 ป� จากการดำเนินงานของสหกรณ�ในรอบป� 2563 ได!เกิดการแพร'ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส'งผลกระทบต'อสมาชิกและเศรษฐกิจในภาพรวมของ
ประเทศ สหกรณ�ฯ จึงได!มีมาตรการพักชำระหนี้สมาชิกสู!ภัยไวรัสโควิด-19 โดยพักชำระหนี้ต!นเงินกู!สามัญ
ได!เป-นระยะเวลาไม'เกิน 3 เดือน และปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินให!กู!แก'สมาชิก เพ่ือบรรเทาความเดือดร!อน
เบ้ืองต!นให!แก'สมาชิกท่ีได!รับผลกระทบดังกล'าว ส'งผลให!กำไรสุทธิประจำป� 2563 ลดลง และน!อยกว'า
ประมาณการท่ีตั้งไว! เป-นเงิน 1,466,005.65 บาท ผลการดำเนินงานในป� 2563 มีดังนี้ 
 

1. สมาชิกภาพในวันส้ินป� 
  สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ รวมทั้งสิ้น 

2.1 สมาชิก ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 4,239  คน 1,388  คน 5,627  คน 
 บวก สมาชิกเข!าใหม'ระหว'างป�        119  คน 89  คน 208  คน 
 หัก สมาชิกลาออกระหว'างป� 91  คน 73  คน 164  คน 
  สมาชิกถึงแก'กรรม 12  คน 2  คน 14  คน 
 สมาชิก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 4,255  คน 1,402  คน 5,657  คน 

2.2 สมาชิกมีหนี้กับสหกรณ� 3,310  คน คิดเป-น  58.51 %   
2.3 สมาชิกไม'มีหนี้กับสหกรณ� 2,347  คน คิดเป-น  41.49 %   

 

2. ฐานะการเงินเปรียบเทียบ ณ วันส้ินป� 2563 และ 2562 
  31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

3.1 ทุนเรือนหุ!น 1,959,900,990 1,869,459,120.00 90,441,870.00 
3.2 ทุนสำรอง 153,344,727.20 140,150,454.22 13,194,272.98 
3.3 ทุนสาธารณประโยชน� 332,074.56 457,874.56 (125,800.00) 
3.4 ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ� 215,560.90 207,750.90 7,810.00 
3.5 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปMนผล 5,699,316.88 5,619,316.88 80,000.00 
3.6 ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห�แก'สมาชิก 623,418.29 623,418.29 0.00 
3.7 ทุนเสริมสร!างความมั่นคงแก'สหกรณ� 170,000.00 120,000.00 50,000.00 
3.8 เงินรับฝากออมทรัพย� 621,506.44 364,226.29 257,280.15 
3.9 เงินรับฝากออมทรัพย�พิเศษ 281,036,979.51 270,635,478.03 10,401,501.48 

3.10 เงินรับฝากประจำ 295,494,971.88 276,039,282.73 19,455,689.15 
3.11 ดอกเบ้ียรับจากเงินให!สมาชิกกู! 141,529,473.00 147,083,363.00 (5,553,890.00) 
3.12 เงินให!สมาชิกกู!ระหว'างป� 1,428,526,927.00 1,829,801,119.00 (401,274,192.00) 
3.13 เงินให!กู!คงเหลืออยู'ท่ีสมาชิก ณ วันสิ้นป� 2,178,163,760.00 2,270,514,808.00 (92,351,048.00) 
3.14 สินทรัพย�รวม 2,840,411,709.24 2,707,036,766.30 133,374,942.94 
3.15 กำไรสุทธิ 130,212,784.35 131,600,751.98 (1,387,967.63) 

 

รายงานประจําป 2563 
สหกรณออมทรัพยกรมการแพทย จาํกดั 

26 



 
3. ทุนเรือนหุ1น 

  ป� 2563 ป� 2562 

 ทุนเรือนหุ!น  ณ วันที่ 1 มกราคม  1,869,459,120 บาท 1,764,238,750 บาท 

 บวก  สมาชิกเพิ่มหุ!นระหว'างป� 128,443,820 บาท 130,749,920 บาท 

 หัก    สมาชิกถอนหุ!นระหว'างป� (38,001,950) บาท (25,529,550) บาท 

 ทุนเรือนหุ!น  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  1,959,900,990 บาท 1,869,459,120 บาท 
 

4. เงินรับฝากออมทรัพย3 
  ป� 2563 ป� 2562 

 เงินรับฝาก  ณ วนัที่ 1 มกราคม  364,226.29 บาท 0.00 บาท 

 บวก  เพิ่มข้ึนระหว'างป� 18,064,924.36 บาท 31,099,752.94 บาท 

 หัก    ถอนระหว'างป� (17,807,644.21) บาท (30,735,526.65) บาท 

 เงินรับฝาก  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม       621,506.44 บาท      364,226.29 บาท 
 

5. เงินรับฝากออมทรัพย3พิเศษ 
  ป� 2563 ป� 2562 

 เงินรับฝาก  ณ วนัที่ 1 มกราคม  270,635,478.03 บาท 263,574,675.77 บาท 

 บวก  เพิ่มข้ึนระหว'างป� 45,623,088.41 บาท 51,644,853.18 บาท 

 หัก    ถอนระหว'างป� (35,221,586.93) บาท (44,584,050.92) บาท 

 เงินรับฝาก  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  281,036,979.51 บาท 270,635,478.03 บาท 
 

6. เงินรับฝากประจำ 
  ป� 2563 ป� 2562 

 เงินรับฝาก  ณ วนัที่ 1 มกราคม  276,039,282.73 บาท 419,945,681.52 บาท 

 บวก  เพิ่มข้ึนระหว'างป� 42,698,295.91 บาท 72,052,930.75 บาท 

 หัก    ถอนระหว'างป� (23,242,606.76) บาท (215,959,329.54) บาท 

 เงินรับฝาก  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  295,494,971.88 บาท 276,039,282.73 บาท 
 

7. เงินให1สมาชิกกู1 
  ป� 2563 ป� 2562 
  สัญญา จำนวนเงิน สัญญา จำนวนเงิน 

 เงินกู!เพื่อเหตุฉุกเฉิน 3,994 232,867,787 บาท 4,643 254,897,500 บาท 

 เงินกู!ฌาปนกิจ 1 4,020 บาท 3,089 12,761,264 บาท 

 เงินกู!สามัญ 1,398 1,195,655,120 บาท 1,753 1,562,142,355 บาท 

 รวม 5,393 1,428,526,927 บาท 9,485 1,829,801,119 บาท 
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8. รายได1และค<าใช1จ<าย 

   รายได1 ป� 2563 ป� 2562 
      - ดอกเบ้ียรับ 141,529,473.00 บาท 147,083,363.00 บาท 

      - ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 7,971,780.82 บาท 9,474,285.39 บาท 

      - รายได!อ่ืน 8,549,253.65 บาท 1,788,060.68 บาท 

   รายได1ก<อนหักรายจ<าย 158,050,507.47 บาท 158,345,709.07 บาท 
   ค<าใช1จ<าย   

      - ดอกเบ้ียจ'ายเงินรับฝาก 13,872,663.71 บาท 16,510,092.20 บาท 

      - ค'าใช!จ'ายในการดำเนินงาน 13,965,059.41 บาท 10,234,864.89 บาท 

   ค<าใช1จ<ายทั้งส้ิน 27,837,723.12 บาท 26,744,957.09 บาท 

   กำไรสุทธิ 130,212,784.35 บาท 131,600,751.98 บาท 
 

9. ทุนสาธารณประโยชน3 
 

 ในป� 2563 สหกรณ�ได!จ'ายเงินทุนสาธารณประโยชน�รวมท้ังส้ินเป-นเงิน 1,325,800 บาท  ดังน้ี 
  

 9.1 เป-นเงินสงเคราะห�สมาชิกผู!ถึงแก'กรรม จำนวน 14 ราย เป-นเงิน 1,300,000 บาท ดังน้ี  
ที่            ชื่อ – สกุล เลขสมาชิก หน<วยงาน จำนวนเงิน 
1. นางสุมล ชื่นกมล 10057 ข!าราชการบำนาญ 100,000 บาท 
2. นางสุวัฒนา บัวสุวรรณ 03011 เกษียณ, สังกัดอ่ืนๆ 100,000 บาท 
3. นายชาญ ศรีมาก 01426 เกษียณ, สังกัดอ่ืนๆ 100,000 บาท 
4. นายภัทรพงศ� วังวารี 14076 สบยช. (สมทบ) 50,000 บาท 
5. นางวลินดา โยธาประเสริฐ 05192 สบยช. 100,000 บาท 
6. นายชุมพล สสิกาญจน� 03783 บำเหน็จรายเดือน 100,000 บาท 
7. นายสมนึก ธรรมรงค� 03974 เกษียณ, สังกัดอ่ืนๆ 100,000 บาท 
8. นางอรนารถ รุ'งเรือง 02405 ข!าราชการบำนาญ 100,000 บาท 
9. นางสุมาลา พระสาทพร 04631 เกษียณ, สังกัดอ่ืนๆ 100,000 บาท 

10. นางมาลี ทิมเที่ยง 03385 เกษียณ, สังกัดอ่ืนๆ 100,000 บาท 
11. น.ส.อารีลักษณ� จิตต�กุศล 03499 ข!าราชการบำนาญ 100,000 บาท 
12. น.ส.มาลัย สุครีวก 02809 บำเหน็จรายเดือน 100,000 บาท 
13. นายนันทณัฎฐ� ตาระกา 10166 สถาบันโรคผิวหนัง 100,000 บาท 
14. นายธวัชชัย แซ'ฮึง 10913 สบยช. (สมทบ) 50,000 บาท 

 

 9.2 เป-นเงินเพื่อการกุศลต'างๆ จำนวน 5 รายการ เป-นเงิน 25,800 บาท ดังน้ี 
1. สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสีกรมการแพทย� 1,800 บาท 
2. ร'วมทำบุญทอดกฐินพระราชทานกับกรมส'งเสริมสหกรณ� 1,000 บาท 
3. ร'วมทำบุญทอดกฐินพระราชทานกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ� 1,000 บาท 
4. ร'วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกับกรมการแพทย� 2,000 บาท 
5. ร'วมสนับสนุนโครงการสานสัมพันธ�ช'วยเหลือสังคม 20,000 บาท 
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10. ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห3แก<สมาชิกและครอบครัว 
 

 ในป� 2563 สหกรณ�ได!จ'ายเงินทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห�แก'สมาชิกและครอบครัว รวมเป-นเงิน
ท้ังส้ิน 400,000 บาท โดยมอบเป-นทุนส'งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ� ประจำป� 2563 ต้ังแต'ระดับช้ัน
ประถมศึกษา ถึงปริญญาตรี จำนวน 400 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เป-นเงิน 400,000 บาท  
 

11. ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ3 
 

 ในป� 2563 สหกรณ�ได!จ'ายทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ� เป-นเงินท้ังส้ิน 112,190 บาท ดังน้ี 
 1. สหกรณ�ได!ส'ง คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 15 คน และ น.ส.สุชาดา  เอ่ียมรอด ผู!จัดการ
สหกรณ� เข!ารับการฝWกอบรมหลักสูตร “สร!างธรรมาภิบาลสำหรับผู!บริหารสหกรณ�” ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานตามบทบาท หน!าท่ีความรับผิดชอบการบริหารธุรกิจของสหกรณ�  
ค'าลงทะเบียนเป-นเงิน 80,000 บาท 
 2. สหกรณ�ได!ส'ง คณะกรรมการและเจ!าหน!าท่ีสหกรณ� ศึกษาดูงานด!านการให!สินเช่ือแก'สมาชิก ณ 
สหกรณ�ข!าราชการสหกรณ� จำกัด และ สหกรณ�ออมทรัพย�การเคหะแห'งชาติ จำกัด เพื่อพัฒนาการให!บริการ
ด!านสินเช่ือ และการให!เงินกู!เพื่อท่ีอยู'อาศัย ค'าใช!จ'ายท้ังส้ิน 23,190 บาท 
 3. สหกรณ�ได!ส'ง นายสมนึก  เรียนลึก ตำแหน'งรองประธานกรรมการ เข!ารับการอบรมหลักสูตร 
“การเงิน การบัญชีและการบริหาร สำหรับกรรมการดำเนินการและผู!จัดการ” รุ'นท่ี 11 ณ ชุมนุมสหกรณ�ออม
ทรัพย�แห'งประเทศไทย จำกัด ค'าลงทะเบียนเป-นเงิน 9,000 บาท 
 

12. กิจกรรมท่ัวไป 

 

 

 1.1 การกำหนด/แก!ไขเพ่ิมเติมระเบียบ 
(1) ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ว'าด!วยการให!เงินกู!แก'สมาชิก พ.ศ.2563  

มีผลใช!บังคับต้ังแต'วันท่ี 1 มกราคม 2564 
 

 1.2 ประกาศสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด 
  (1) เรื่อง รายชื่อผู!ได!รับรางวัลในการประชุมใหญ'สามัญประจำป� 2562 
    ประกาศ ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 

  (2) เรื่อง ผลการเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด  
   ประกาศ ณ วันท่ี 3 ภุมภาพันธ� 2563 

  (3) เรื่อง ผลการเลือกต้ังผู!ตรวจสอบกิจการสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด  
   ประกาศ ณ วันท่ี 3 ภุมภาพันธ� 2563 
  (4) เรื่อง อัตราดอกเบ้ียเงินรับฝาก และอัตราดอกเบ้ียเงินให!กู!  
   ประกาศ ณ วันท่ี 30 มีนาคม 2563 
  (5) เรื่อง มาตรการในการป]องกันการแพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ประกาศ ณ วันท่ี 9 เมษายน 2563 
   มีสมาชิกยื่นขอพักการชำระหนี้ท้ังสิ้น 557 ราย รวมพักเงินต!นท้ังสิ้น 12,032,470 บาท 
  (6) เรื่อง ทุนส'งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำป� 2563  
   ประกาศ ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 
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  (7) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป-นเจ!าหน!าท่ีสหกรณ� ตำแหน'งเจ!าหน!าท่ีทะเบียน 
   ประกาศ ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 
            (8) เรื่อง รายชื่อผู!มีสิทธิสอบคัดเลือกเป-นเจ!าหน!าท่ีสหกรณ� ตำแหน'งเจ!าหน!าท่ีทะเบียน 
   ประกาศ ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 
               (9) เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป-นเจ!าหน!าท่ีสหกรณ� ตำแหน'งเจ!าหน!าท่ีทะเบียน 
             ประกาศ ณ วันท่ี 5 สิงหาคม 2563 
  (10) เรื่อง รายชื่อผู!มีสิทธิเข!ารับคัดเลือกรับทุนส'งเสริมการศึกษาบุตร ประจำป� 2563 
   ประกาศ ณ วันท่ี 11 สิงหาคม 2563 
  (11) เรื่อง รายชื่อผู!ได!รับทุนส'งเสริมการศึกษาบุตร ประจำป� 2563 
   ประกาศ ณ วันท่ี 28 สิงหาคม 2563 
                (12) เรื่อง รับสมัครผู!เข!าร'วมโครงการสัมมนา “การบริหารงานสหกรณ�ด!วยธรรมาภิบาลสีขาว” 
   ประกาศ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 
              (13) เรื่อง รายชื่อผู!ได!รับเลือกเข!าร'วมโครงการสัมมนา 
   ประกาศ ณ วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 
  (14) เรื่อง การรับสมัครเพ่ือสรรหาเป-นกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด 
  ประกาศ ณ วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 
  (15) เรื่อง การรับสมัครเพ่ือสรรหาเป-นผู!ตรวจสอบกิจการการสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด  
   ประกาศ ณ วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 
           (16) เรื่อง แจ!งรายชื่อผู!เข!ารับการสรรหากรรมการดำเนินการ 
   ประกาศ ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2563 
               (17) เรื่อง แจ!งรายชื่อผู!เข!ารับการสรรหาผู!ตรวจสอบกิจการ 
   ประกาศ ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2563 
 

13. คณะกรรมการชุดต<างๆ ของสหกรณ3   
 

 คณะกรรมการดำเนินการ, คณะกรรมอำนวยการ, คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ� และ
คณะกรรมการเงินกู! เป-นไปตามข!อบังคับของสหกรณ� การประชุมกำหนดให!มีการประชุมไม'น!อยกว'าเดือนละ
หน่ึงครั้ง สำหรับคณะกรรมการเงินกู! มีการประชุมเดือนละสองครั้ง เพื่อเป-นการสนองความต!องการของ
สมาชิกให!ได!รับเงินกู!เร็วขึ้น คือ จ'ายรอบกลางเดือน และรอบส้ินเดือน ทุกเดือน 
 

 สรุปผลงานของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ3  ประจำป� 2563 มีดังน้ี 
 1. การจัดทำจุลสาร เพื่อแจ!งข!อมูลข'าวสารของทางสหกรณ�ฯ ให!สมาชิกได!รับทราบ จำนวน 4 ฉบับ 
ตามแผนปฏิบัติการ    
  2. จัดทำโครงการมอบทุนส'งเสริมการศึกษาแก'บุตรของสมาชิกสหกรณ�ฯ จำนวน 400 ทุนๆ ละ 
1,000 บาท รวมเป-นเงินท้ังส้ิน 400,000 บาท เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2563  
  3. จัดทำโครงการสัมมนา การบริหารงานสหกรณ�แบบมีส'วนร'วมตามหลักธรรมาภิบาล เมื่อวันท่ี 
13-14 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแคนทารี่ เบย� โฮเทล จังหวัดระยอง โดยมีสมาชิกสหกรณ�ฯ, ผู!ตรวจสอบ
กิจการ, ผู!แทนสหกรณ�จังหวัดนนทบุรี, คณะกรรมการและเจ!าหน!าท่ีสหกรณ�ฯ เข!าร'วมรวมท้ังส้ิน 109 ท'าน 
โดยใช!งบประมาณเป-นจำนวนเงินท้ังสิน 343,104 บาท      
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  4. จัดทำโครงการสงเคราะห� ณ สถานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน จังหวัดระยอง และโรงเรียน
ระยองปMญญานุกูล โดยสหกรณ�สนับสนุนเงินแห'งละหน่ึงหมื่นบาท รวมเป-นจำนวนเงินท้ังส้ิน 20,000 บาท 
และจากหน'วยงานภายในกรมการแพทย�, สหกรณ�ออมทรัพย�ต'างๆ และสมาชิกสหกรณ� จำนวน 17,800 บาท 
รวมเป-นเงินท้ังส้ิน 37,800 บาท 
  5. ส'งเสริมให!คณะกรรมการและเจ!าหน!าท่ีของสหกรณ�ฯ เข!ารับการอบรม, สัมมนาตามหลักสูตรท่ี
ทางหน'วยงานท่ีเกี่ยวข!องต'างๆ จัดขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มทักษะ, ความรู!, ความสามารถในการ
ให!บริการแก'สมาชิก    
  6. ศึกษาอัตราดอกเบ้ียเงินกู! ดอกเบ้ียเงินฝาก และเปรียบเทียบกับสหกรณ�อ่ืนๆ เพื่อนำมาปรับใช!
กับสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ในการดำเนินกิจการให!สมาชิกได!รับประโยชน�สูงสุด   
 

สรุปผลงานของคณะกรรมการพิจารณาข1อกฎหมาย ไกล<เกล่ียและติดตามทวงหนี้  มีดังนี้ 
  1. ด!านการเจรจาไกล'เกล่ียลูกหน้ีผิดนัดชำระหน้ี 
   1.1 กรณีลูกหน้ีเสียชีวิต สมาชิกผู!กู!เสียชีวิตในระหว'างป� พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ราย ได!เชิญเข!าพบ
คณะกรรมการเพื่อดำเนินการไกล'เกล่ีย ชำระหน้ีเรียบร!อยแล!ว 1 ราย และรอเงินบำเหน็จตกทอดมาชำระหน้ี 1 ราย 
  1.2 กรณีลาออก เกษียณอายุ โอน/ย!าย สมาชิกผู!กู!ลาออกจากราชการ 9 ราย และสมาชิกโอน/
ย!ายราชการ จำนวน 12 ราย คณะกรรมการได!เชิญเข!าพบเพื่อดำเนินการไกล'เกล่ียและติดตามการชำระหน้ี
เรียบร!อยแล!ว 
  1.3 กรณีสมาชิกหักเงินเดือน ณ ท่ีจ'ายไม'ได! จำนวน 4 ราย ได!เชิญเข!าพบคณะกรรมการเพื่อช้ีแจง
ถึงสาเหตุ และดำเนินการหักเงินเดือน ณ ท่ีจ'าย เรียบร!อยแล!ว 
  1.4 กรณีหลักประกันไม'สมบูรณ� จำนวน 2 ราย เน่ืองจากผู!ค้ำประกันเสียชีวิต จึงทำให!หลักประกัน
ไม'ครบถ!วนตามระเบียบสหกรณ�ฯ ว'าด!วยการให!เงินกู!แก'สมาชิกสหกรณ� พ.ศ.2562 ข!อ 22 ได!เชิญเข!าพบคณะ-
กรรมการเพื่อดำเนินการไกล'เกล่ีย และให!สมาชิกผู!กู!ดำเนินการหาหลักประกันให!ครบถ!วนตามสัญญาเงินกู!  
  1.5 กรณีสมาชิกผู!ค้ำประกันรับชำระหน้ีตามสัญญาค้ำประกัน 6 ราย  
 2. สรุปรายงานการดำเนินคดี ท่ีดำเนินการฟ]องร!องเรียบร!อยแล!ว จัดเป-น 7 กลุ'ม ดังท่ีได!กล'าวไว!ใน
รายงานการดำเนินคดี 
 

 การดำเนินงานในรอบป�น้ีคณะกรรมการได!พัฒนาแก!ไขปรับปรุงการขั้นตอนทำงาน การให!บริการ 
เพื่อให!สมาชิกได!รับความสะดวกรวดเร็ว และประทับใจมากขึ้น ท้ังน้ีการดำเนินงานจะประสบผลสำเร็จได!ต!อง
ได!รับความร'วมมือจากท'านสมาชิก ท่ีคอยเอาใจใส' แนะนำ ให!ข!อคิดเห็น อันเป-นประโยชน�ต'อส'วนรวม และให!
ความไว!วางใจสนับสนุนธุรกิจของสหกรณ�ด!วยดีมาโดยตลอด นอกจากน้ีสหกรณ�ยังได!รับความร'วมมือ และ
คำแนะนำจากกรมส'งเสริมสหกรณ� กรมตรวจบัญชีสหกรณ� สำนักงานสหกรณ�จังหวัดนนทบุรี สำนักงาน
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ�จังหวัดนนทบุรี ผู!สอบบัญชี ผู!ตรวจสอบกิจการ รวมท้ังเจ!าหน!าท่ีของหน'วยงานต'างๆ ใน
สังกัดเป-นอย'างดี และสหกรณ�หวังเป-นอย'างย่ิงว'าจะได!รับใช!ท'านสมาชิกตลอดไป 
 

 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ฯ ชุดท่ี 41 จึงขอขอบพระคุณทุกท'านมา ณ โอกาสน้ี 
 

 

 มติท่ีประชุม……...................………………………………..……………………………………………..…….…………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..………..……………..…….. 
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ระเบียบวาระท่ี 5    รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำป� 2563 

 
รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์  จำกัด 
ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

------------------------ 

เรียน    ท่ีประชุมใหญ�สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด 

 ตามที่ประชุมใหญ!สามัญประจำป� 2562 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ได(เลือกต้ังข(าพเจ(าเป-น  

ผู(ตรวจสอบกิจการสหกรณ1ออมทรัพย1กรมการแพทย1 จำกัด สำหรับป�ทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ข(าพเจ(าได(ทำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต!อคณะกรรมการดำเนินการเป-นประจำทุกเดือน 

ท่ีเข(าตรวจสอบนั้น  จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำป� 2563  โดยสรุปดังนี้ 

1. วัตถุประสงค�ของการตรวจสอบ 
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ 

1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 

1.3 เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานอ่ืนๆ ของสหกรณ1 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
2.1 ตรวจสอบความถูกต(องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 

2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข(อกำหนดของสหกรณ1 

2.3 ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค1 ข(อบังคับ ระเบียบ และมติของท่ีประชุม 

2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ี

กำหนดไว( 

3. ผลการตรวจสอบ 
 3.1 ผลการดำเนินงาน 

สหกรณ1มีสมาชิกเมื่อต(นป� 5,627 คน ระหว!างป�มีสมาชิกเพิ่มขึ้น 208 คน ออกจากสหกรณ1  

178 คน สมาชิกคงเหลือวันส้ินป� 5,657 คน ในวันส้ินป�สหกรณ1มีทุนดำเนินงานท้ังส้ิน 2,840,411,709.24 บาท 

และในรอบป�สหกรณ1 มีรายได(ท้ังส้ินจำนวน 158,050,507.47 บาท ค!าใช(จ!ายเป-นเงิน 27,837,723.12 บาท 

กำไรสุทธิ 130,212,784.35 บาท ลดลงจากป�ก!อน จำนวน 1,387,967.63 บาท หรือร(อยละ (1.05) 
 

 3.2 ด(านบัญชี  

สหกรณ1จัดทำบัญชีเรียบร(อยเป-นปCจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีครบถ(วน

สมบูรณ1 การบันทึกบัญชีของสหกรณ1เป-นไปตามมาตรฐานการบัญชี และใช(ระบบคอมพิวเตอร1ในการ

ดำเนินงานทำให(รายการบัญชี และรายละเอียดต!างๆ ถูกต(องสมบูรณ1 พร(อมท้ังตรวจสอบความถูกต(อง และ

กระทบยอดบัญชีลูกหน้ีเงินกู( เงินรับฝาก และทุนเรือนหุ(น ถูกต(องตรงกัน 
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 3.3 ด(านการเงิน 
 

สหกรณ1มีเงินสดคงเหลือ ณ วันส้ินป� จำนวน 2,000.00 บาท ถูกต(องตรงตามบัญชี ซึ่งอยู!ใน
ความรับผิดชอบของนางสาวขวัญจิตร  อุทกโยธะ ตำแหน!งหัวหน(างานการเงิน เงินฝากธนาคาร สหกรณ1ได(
แต!งต้ังผู(มีอำนาจลงนามแทนสหกรณ1ในการทำธุรกรรมกับธนาคาร ตรวจสอบยอดคงเหลือถูกต(องตรงกับสมุดคู!
ฝาก และใบแจ(งยอดธนาคารโดยสม่ำเสมอ สหกรณ1มีการควบคุมการใช(จ!าย เงินเป-นไปตามระเบียบว!าด(วยการ
รับ-จ!ายและเก็บรักษาเงิน และงบประมาณรายจ!ายท่ีท่ีประชุมใหญ!กำหนดไว( รวมท้ังรายจ!ายของสหกรณ1ได(จ!าย
ไปเพื่อกิจการของสหกรณ1 ควรแก!เหตุผลและเป-นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 

 

 3.4 ด(านสินเช่ือ 
 

สหกรณ1ให(เงินกู(แก!สมาชิกระหว!างป� 3 ประเภท จำนวน 1,428,526,927.00 บาท แยกเป-น 

 

(1) เงินกู(เพื่อเหตุฉุกเฉิน   3,994  สัญญา จำนวนเงิน    232,867,787.00 บาท 

 

(2) เงินกู(ฌาปนกิจ       1 สัญญา จำนวนเงิน             4,020.00 บาท 

 

(3) เงินกู(สามัญ   1,398 สัญญา จำนวนเงิน         1,195,655,120.00 บาท 
 

วันส้ินป�มีเงินให(กู(แก!สมาชิกคงเหลือ  จำนวน 2,178,163,760.00 บาท แยกเป-น 

 

(1) เงินกู(เพื่อเหตุฉุกเฉิน   1,397  สัญญา จำนวนเงิน    66,045,756.00 บาท 

 

(2) เงินกู(ฌาปนกิจ       0  สัญญา  จำนวนเงิน                        0.00 บาท 

 

(3) เงินกู(สามัญ     2,947 สัญญา จำนวนเงิน       2,112,118,004.00 บาท 
 

การจ!ายเงินให(กู(แก!สมาชิกแต!ละราย เป-นไปตามระเบียบเกี่ยวกับการให(เงินกู(ท่ีกำหนดไว(   
 

 3.5 ด(านเงินรับฝาก  
 

สหกรณ1มีการรับฝากเงินจากสมาชิก  ดังน้ี 

 ยกมา (บาท) เพ่ิม (บาท) ลด (บาท) คงเหลือ (บาท) 

เงินรับฝากออมทรัพย1พิเศษ 270,635,478.03 45,623,088.41 35,221,586.93 281,036,979.51 

เงินรับฝากประจำ 6 เดือน 25,139,942.44 12,207,562.88 3,219,520.12 34,127,985.20 

เงินรับฝากประจำ 12 เดือน 250,899,340.29 30,490,733.03 20,023,086.64 261,366,986.68 

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 546,674,760.76   576,531,951.39 

คงเหลือ (921 บัญชี)   (959 บัญชี) 
 

 

   สหกรณ1มีการรับฝากอ่ืน ซึ่งเป-นเงินรับฝากจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห1 ซึ่งสมาชิกสหกรณ1
เป-นสมาชิกของสมาคม จำนวน 3 บัญชี  ดังน้ี 

 ยกมา (บาท) เพ่ิม (บาท) ลด (บาท) คงเหลือ (บาท) 

เงินรับฝากออมทรัพย1 364,226.29 18,064,924.36 17,807,644.21 621,506.44 

รวมเงินรับฝากอื่น 364,226.29   621,506.44 

คงเหลือ (3 บัญชี)   (3 บัญชี) 
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การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรับฝาก ในการฝาก-ถอน เป-นไปตามข(อบังคับ ระเบียบ และมติท่ีประชุม
ของคณะกรรมการของสหกรณ1 

 

 3.6 ด(านการลงทุน 

สหกรณ1มีหุ(นชุมนุมสหกรณ1ออมทรัพย1แห!งประเทศ จำกัด ณ วันต(นป�จำนวน 150,000,000.00 บาท 
ระหว!างป�ลงทุนเพิ่ม 27,000,000.00 บาท คงเหลือ ณ วันส้ินป� จำนวน 177,000,000.00 บาท  

 

 3.7 ด(านทุนของสหกรณ1 

 - ทุนเรือนหุ(น วันต(นป�มีจำนวน 1,869,459,120.00 บาท เพิ่มขึ้นระหว!างป� 128,443,820.00 บาท 

ลดลงระหว!างป� จำนวน 38,001,950.00 บาท คงเหลือวันส้ินป� จำนวน 1,959,900,990.00 บาท 

- ทุนสำรอง วันต(นป�มีจำนวน 140,150,454.22 บาท เพิ่มขึ้นระหว!างป� 13,194,272.98 บาท 

คงเหลือวันส้ินป� จำนวน 153,344,727.20 บาท 

- ทุนสะสมต!างๆ ระหว!างป�สหกรณ1จ!ายทุนสาธารณประโยชน1 จำนวน 1,325,800.00 บาท  

ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห1สมาชิก จำนวน 400,000.00 บาท และทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ1 

จำนวน 112,190.00 บาท เป-นไปตามวัตถุประสงค1แห!งทุนและระเบียบท่ีสหกรณ1กำหนดไว(  

 3.8 ด(านการควบคุมภายใน 

  สหกรณ1มีการแต!งต้ังคณะทำงานควบคุมภายใน ซึ่งจัดทำแผนการตรวจสอบควบคุมภายในตาม

หลักเกณฑ1การประเมินสหกรณ1สีขาวด(วยธรรมาภิบาลของกรมส!งเสริมสหกรณ1 มีการสรุปและรายงานผลการ

ตรวจสอบต!อคณะกรรมการดำเนินการอย!างสม่ำเสมอ 

4. เร่ืองอื่น ๆ 
ตามมติท่ีประชุมใหญ! ได(เลือกต้ังให(ข(าพเจ(าเป-นผู(ตรวจสอบกิจการของสหกรณ1ประจำป� 2563   

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 น้ัน ในการปฏิบัติงาน ข(าพเจ(าได(รับความร!วมมือในการตรวจสอบอย!างดีย่ิงจาก

คณะกรรมการและเจ(าหน(าท่ีของสหกรณ1  จึงขอขอบคุณในโอกาสน้ีด(วย 

 
 (นางสาวนันท1นภัส   ศรีนัครินทร1) 
 ผู(ตรวจสอบกิจการ 

 

กลุ!มงานการเงินและบัญชี สถาบันโรคทรวงอก 
74 ถนนติวานนท1 ตำบลบางกระสอ  
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000 
โทร. 0-2547-0960  มือถือ 095-141-5359 
วันที่  18 มกราคม 2564 
 

 มติท่ีประชุม……...................…………..........……………………..……………………………………………..…….…………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………..………..……………..…….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..………..……………..…….. 
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ระเบียบวาระท่ี 6 
 

 

พิจารณาแกไขขอบังคับ 

สหกรณออมทรัพยกรมการแพทย จํากัด 

แกไขเพิ มเตมิ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2564 
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(แบบ ท.ข.2) 

ข
อความและเหตุผลท่ีขอจดทะเบียนแก
ไขเพ่ิมเติมข
อบังคับ 

ของสหกรณ&ออมทรัพย&กรมการแพทย& จำกัด 
 

ข�อความเดิม ข�อความที่ขอแก�ไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

ข�อ 31 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต�องมี
คุณสมบัติดังน้ี  
   (1) เป�นผู�เห็นชอบในวัตถุประสงค&ของ
สหกรณ& 
    (2) เป�นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
     (3) เป�นข�าราชการ หรือลูกจ�างประจำ
สังกัดกรมการแพทย& สังกัดกรมพัฒนาการแพทย&
แผนไทยและการแพทย&ทางเลือก หรือผู�ท่ีย�ายหรือ
โอนไปสังกัดกรมสุขภาพจิต หรือสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือเป�นเจ�าหน�าท่ีของ
สหกรณ&ออมทรัพย&กรมการแพทย& จำกัด หรือ
ข�าราชการ/ลูกจ�างประจำกรมอ่ืนท่ีปฏิบัติงาน
ประจำในกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 
     (4) เป�นผู�มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
          (5)  มิได�เป�นสมาชิกในสหกรณ&ออมทรัพย&
อ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค&ในการให�กู�ยืมเงิน 

ข�อ 31 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต�องมี
คุณสมบัติดังน้ี  
   (1) เป�นผู�เห็นชอบในวัตถุประสงค&ของ
สหกรณ& 
    (2) เป�นบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะ
และมีสัญชาติไทย 
 (3) เป�นข�าราชการ หรือลูกจ�างประจำ
สังกัดกรมการแพทย& สังกัดกรมการแพทย&แผน
ไทยและการแพทย&ทางเลือก หรือผู�ท่ีย�ายหรือโอน
ไปสังกัดกรมสุขภาพจิต หรือสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือเป�นเจ�าหน�าท่ีของ
สหกรณ&ออมทรัพย&กรมการแพทย& จำกัด หรือ
ข�าราชการ/ลูกจ�างประจำกรมอ่ืนท่ีปฏิบัติงาน
ประจำในกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 
     (4) เป�นผู�มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
     (5) มิได�เป�นสมาชิกในสหกรณ&ออมทรัพย&
อ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค&ในการให�กู�ยืมเงิน 

 

เพื่อกำหนดคุณสมบัติ
ของสมาชิกให�มี
สัญชาติไทย ตาม
มาตรา 4 แห<ง
พระราชบัญญัติ
สหกรณ& พ.ศ.2542 
และท่ีแก�ไขเพิ่มเติม   

ข�อ 48. สมาชิกสมทบ สหกรณ&อาจรับสมาชิกสมทบ
ได�ตามท่ีเห็นสมควร โดยต�องสมคัรเข�าเป�นสมาชิก
สมทบด�วยความสมคัรใจ และมคีวามประสงค&จะใช�
บริการต<าง ๆ ของสหกรณ&เป�นประจำ 

ข�อ 48. สมาชิกสมทบ สหกรณ&อาจรับสมาชิกสมทบ
ได�ตามท่ีเห็นสมควร โดยผู�สมัครต�องสมัครเข�าเป�น
สมาชิกสมทบด�วยความสมัครใจ และมีความประสงค&
จะใช�บริการต<าง ๆ ของสหกรณ&เป�นประจำ 

เพื่อให�เป�นไปตาม 
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ& ว<าด�วยการ
รับจดทะเบียน
ข�อบังคับเกี่ยวกับ
สมาชิกสมทบของ
สหกรณ& พ.ศ. 2563 
ประกาศ ณ วันท่ี 18 
มีนาคม พ.ศ. 2563 
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ข�อความเดิม ข�อความที่ขอแก�ไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

ข�อ 49. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ
ต�องมีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) เป�นผู� เห็นชอบในวัตถุประสงค&ของ
สหกรณ& และถือหุ�นตามอัตราท่ีกำหนดไว�ในระเบียบ
ของสหกรณ& 

(2) เป�นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
และ 

ก. เป�นเจ�าหน�าท่ีสายงานต<าง ๆ ท่ีมิใช<
ข�าราชการหรือลูกจ�างประจำท่ีปฏิบัติงานอยู<   ใน
หน< วยงาน สั งกั ดกรมการแพทย&  หรื อ สั งกั ด    
กรมพัฒนาการแพทย&แผนไทยและการแพทย&
ทางเลือก หรือ 

ข. เป�นบิดา มารดา หรือคู<สมรสหรือ
บุ ตรท่ี ชอบด� วยกฎหมายของสมาชิ กสามั ญ    
ตามข�อบังคับสหกรณ& ข�อ 31 (3) 

(3) เป�นผู�ท่ีมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(4) มิได�เป�นสมาชิกในสหกรณ&ออมทรัพย&

อ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค&ในการให�กู�ยืมเงิน 

ข�อ 49. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ
ต�องมีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) เป� นผู� เห็ นชอบในวัตถุประสงค& ของ
สหกรณ& และมีความสะดวกที่จะดำเนินธุรกิจกับ
สหกรณ* 

(2) เป�นบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะและ
มีสัญชาติไทย 

(3) เป/นบุคลากรหรือลูกจ�างที่ได�รับเงินเดือน
หรือค1าจ�างและปฏิบัติงานในสังกัดกรมการแพทย* 
หรือสังกัดกรมการแพทย*แผนไทยและการแพทย*
ทางเลือกที่ไม1มีคุณสมบัติการเป/นสมาชิก 

(4) เป/นผู�ที่มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(5) เป/นผู�ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข�อบังคับ 

ระเบียบ มติ และคำส่ังของสหกรณ* 
(6) มิได�เป/นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบใน

สหกรณ*ออมทรัพย*อื่นที่มีวัตถุประสงค*ในการให�
กู�ยืมเงิน 

เพื่อกำหนดคุณสมบัติ
สมาชิกสมทบให�
เป�นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ& 
ว<าด�วยการรับจด
ทะเบียนข�อบังคับ
เกี่ยวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ& พ.ศ. 
2563 ประกาศ ณ 
วันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 
2563 ประกาศนาย
ทะเบียนสหกรณ& เรื่อง 
ความสัมพันธ&ของ
สมาชิกสมทบกับ
สหกรณ&หรือสมาชิก
สหกรณ& ประกาศ  
ณ วันท่ี 18 มีนาคม 
พ.ศ. 2563  
  

ข�อ 50 การได�เข�าเป/นสมาชิกสมทบ ผู�ประสงค&
จะสมัครเข�าเป�นสมาชิกสมทบต�องย่ืนใบสมัครถึง
สหกรณ&ตามแบบท่ีกำหนดไว� โดยต�องมีสมาชิก
สห ก รณ& น้ี  ไม< น� อ ยก ว< า  2  ค น รั บ รอ ง เมื่ อ
คณะกรรมการดำเนินการได�สอบสวนพิจารณา
เห็นว<าผู�สมัครมีคุณสมบัติถูกต�องตามท่ีกำหนดไว�
ในข�อ 49 ท้ังเห็นว<าเป�นการสมควรแล�วก็ให�รับเข�า
เป�นสมาชิกสมทบได� และต�องจัดให�ผู�สมัครได�ลง
ลายมือ ช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชำระ
ค<าธรรมเนียมแรกเข�าและค<าหุ�นตามท่ีจะถือ
ครบถ�วน 
 เมื่อสมาชิกสมทบได�ปฏิบัติตามวรรคก<อน
แล�วย<อมได�สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

ข�อ 50 วิ ธี รับสมัคร ผู�ประสงค&สมัครเข�าเป�น
สมาชิกสมทบต�องย่ืนใบสมัครถึงสหกรณ&ตามแบบ
ท่ีกำหนดไว� โดยให�ยื่นพร�อมหลักฐานแสดง
ความสัมพันธ*กับสหกรณ* เมื่อคณะกรรมการ
ดำเนินการได�สอบสวนพิจารณาเห็นว<า ผู�สมัคร มี
คุณ สมบั ติถูกต�องตาม ท่ีกำหนดไว� ในข�อ  49    
ท้ังเห็นว<าเป�นการสมควรแล�ว ก็ให�รับเข�าเป�น
สม าชิกสมทบ ได� และต� อ ง จัด ให� ผู� สมั ค รได�     
ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชำระ
ค<าธรรมเนียมแรกเข�าและค<าหุ�นตามท่ีจะถือ
ครบถ�วน 
 เมื่อสมาชิกสมทบได�ปฏิบัติตามวรรคก<อน
แล�วย<อมได�สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

 

เพื่อให�เป�นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ& ว<าด�วยการ
รับจดทะเบียน
ข�อบังคับเกี่ยวกับ
สมาชิกสมทบของ
สหกรณ& พ.ศ. 2563 
ประกาศ ณ วันท่ี 18 
มีนาคม พ.ศ. 2563  
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ข�อ 51 ค1าธรรมเนียมแรกเข�า ผู�สมัครเข�าเป�น
สมาชิกสมทบต�องชำระค<าธรรมเนียมแรกเข�าใน
วันท่ีย่ืนใบสมัครเป�นสมาชิกจำนวนเงิน 40 บาท 
ค<าธรรมเนียมแรกเข�าน้ีให�ถือว<าเป�นรายได�ของ
สหกรณ& จะเรียกคืนไม<ได�ไม<ว<าด�วยกรณีใดๆ 

ข�อ 51 ค1าธรรมเนียมแรกเข�า ผู�สมัครเข�าเป�น
สมาชิกสมทบต�องชำระค<าธรรมเนียมแรกเข�า
ให�แก1สหกรณ* คนละ 40 บาท ค<าธรรมเนียมแรก
เข�าน้ีให�ถือว<าเป�นรายได�ของสหกรณ& จะเรียกคืน
ไม<ได�ไม<ว<าด�วยกรณีใด ๆ 

เพื่อให�เป�นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ& ว<าด�วยการ
รับจดทะเบียน
ข�อบังคับเกี่ยวกับ
สมาชิกสมทบของ
สหกรณ& พ.ศ. 2563 
ประกาศ ณ วันท่ี 18 
มีนาคม พ.ศ. 2563  

ข�อ 52 การให�บริการ สหกรณ&อาจให�บริการหรือ
สวัสดิการแก<สมาชิกสมทบได�ตามท่ีเห็นสมควร 
แต<ต�องไม<ขัดกับข�อห�ามมิให�สมาชิกสมทบใช�สิทธิ
ในสหกรณ& ท้ังน้ี ประเภทของสหกรณ& หลักเกณฑ& 
ข�อกำหนดวิธีการให�บริการและอ่ืน ๆ ตลอดจน
สวัสดิการ และผลตอบแทนจากการใช�บริการ ให�
เป�นไปตามระเบียบของสหกรณ& 

ข�อ 52 การถือหุ�น สมาชิกสมทบแต1ละรายจะต�อง
ถือหุ�นในสหกรณ*อย1างน�อยหนึ่งหุ�น แต1ต�องไม1เกิน
หนึ่งในห�าของหุ�นที่ชำระแล�วทั้งหมด  
 การถือหุ�นแรกเข�า การชำระค1าหุ�น การแจ�ง
ยอดจำนวนหุ� น  และอื่ น  ๆ  ให� เป/ น ไปตาม
ข�อบังคับหมวด 3 ว1าด�วยหุ�น โดยอนุโลม สำหรับ
การถือหุ� นเพ่ิมให� เป/นไปตามที่ กำหนดไว� ใน
ระเบียบของสหกรณ* 

เพื่อให�เป�นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ& ว<าด�วยการ
รับจดทะเบียน
ข�อบังคับเกี่ยวกับ
สมาชิกสมทบของ
สหกรณ& พ.ศ. 2563 
ประกาศ ณ วันท่ี 18 
มีนาคม พ.ศ. 2563 

ข�อ 53 สิทธิและหน�าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ 
 สมาชิกสมทบได�รับสิทธิในกรณีต1อไปนี้  
  (1) ถือหุ�นในสหกรณ&ได�ไม<เกิน 1 ใน 5 
ของจำนวนหุ�นท่ีชำระแล�วท้ังหมดท่ีสหกรณ&มีอยู<
ในขณะน้ัน ในการชำระค<าหุ�น สมาชิกสมทบจะนำ
ค<าหุ�นหักกลบลบหน้ีสหกรณ&ไม<ได� และมีความรับ
ผิดเพื่อหน้ีสินของสหกรณ&จำกัดเพียง ไม<เกินค<า
หุ�นท่ียังส<งใช�ไม<ครบมูลค<าหุ�นท่ีตนถือ  
     (2) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ&ประเภท
เงินฝากออมทรัพย& ประเภทเงินฝากออมทรัพย&
พิเศษ หรือประเภทเงินฝากประจำ ตามระเบียบ
ของสหกรณ&ท่ีได�รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ& 
    (3) สมาชิกสมทบตามข�อ  49(2 ) ก .     
มี สิท ธิได�รับ เงินกู� ทุ กประเภทรวมกัน ไม< เกิน     
ร�อยละ 90 ของมูลค< าหุ�นของตนเองท่ีมีอ ยู<   
ในขณะน้ัน และได�รับเงินเฉล่ียคืน รวมท้ังได�รับ
สวัสดิการต<าง ๆ ตามระเบียบของสหกรณ& 
    (4) มีสิทธิได�รับเงินปKนผลตามหุ�นท่ีชำระแล�ว 

ข�อ 53 สิทธิและหน�าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ 
 (ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้  
    (1) รับเงินป?นผลตามหุ�นได�ในอัตรา
เดียวกันกับสมาชิก 
    (2) ฝากเงินกับสหกรณ*ได�ทั้งประเภท
เงินฝากออมทรัพย* และประเภทเงินฝากประจำ 
ตามระเบียบของสหกรณ* ที่ได�รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ*  
  (3) กู�เงินจากสหกรณ*ได�ตามระเบียบ
ของสหกรณ* แต1ต�องไม1เกินจำนวน เงินฝากรวม
กับทุนเรือนหุ�นที่สมาชิกสมทบรายนั้นมีอยู1ใน
สหกรณ*  
      (4) รับเงินเฉล่ียคืนตามส1วนธุรกิจได�ใน
อัตราเดียวกันกับสมาชิก  
 (5) ได�รับสวัสดิการ ตามระเบียบของ
สหกรณ* 
           (6) สมาชิกสมทบที่ต1อมามีคุณสมบัติ
เป/นสมาชิกตามข�อ 31 มีสิทธิสมัครเป/นสมาชิก
โดยใช�หุ�นเดิมทั้งหมดเป/นหุ�นที่สมาชิกต�องถือ 
และนับระยะเวลาการเป/นสมาชิกสมทบเป/น
ระยะเวลาการเป/นสมาชิก 
 

เพื่อกำหนดสิทธิและ
หน�าท่ีของสมาชิก
สมทบให�ชัดเจนและ
เพื่อให�เป�นไปตาม
มาตรา 41 แห<ง
พระราชบัญญัติ
สหกรณ& พ.ศ. 2542 
และท่ีแก�ไขเพิ่มเติม 
และระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ& ว<า
ด�วยการรับจดทะเบียน
ข�อบังคับเกี่ยวกับ
สมาชิกสมทบของ
สหกรณ& พ.ศ. 2563 
ประกาศ ณ วันท่ี 18 
มีนาคม พ.ศ. 2563 
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    สมาชิกสมทบไม1 ได� รับ สิท ธิในกรณี
ต1อไปนี้  
    (1) นับ ช่ื อของสมาชิกสมทบ เข� า เป� น    
องค&ประชุมในการประชุมใหญ< 
    (2) ออกเสียงในเรื่องใด ๆ ของสหกรณ&  
    (3) เข�าเป�นกรรมการดำเนินการสหกรณ& 
  หน�าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้  
     (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ 
มติ และคำส่ังของสหกรณ&  
     (2) เข�าร<วมประชุมตามท่ีสหกรณ&นัดหมาย 
     (3) ส<งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ& 
เพื่อให�สหกรณ&เป�นองค&การท่ีเข�มแข็ง 
     (4) สอดส<องดูแลกิจการของสหกรณ&  
 (5) ร<วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ& พัฒนาสหกรณ&ให�เจริญรุ<งเรืองและมั่นคง   

 (ข) หน�าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้  
     (1) ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย  ร ะ เบี ย บ 
ข�อบังคับ มติ และคำส่ังของสหกรณ&  
     (2) เข� าร<วมประชุมทุกค ร้ัง ท่ี สหกรณ&     
นัดหมาย 
     (3) ส<งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ& 
เพื่อให�สหกรณ&เป�นองค&การท่ีเข�มแข็ง 
     (4) สอดส<องดูแลกิจการของสหกรณ&  
     (5) ร<วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ&เพ่ือพัฒนาสหกรณ&ให�เจริญรุ<งเรืองและ
มั่นคง   
 (ค) สมาชิ กสมทบ ไม1 ให� มี สิท ธิ ใน เร่ือ ง
ดังต1อไปนี้ 
  (1) นับ ช่ือ เข�าเป�นองค&ประชุม ในการ
ประชุมใหญ< 
  (2) การออกเสียงในเรื่องใด ๆ 
  (3) เป�นกรรมการดำเนินการ 
  (4) กู� ยืมเงินเกินกว<าเงินฝากรวมกับทุน
เรือนหุ�นของตนเอง 

 

 

ข�อ 54 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบ
ย< อม ข าดจาก สม า ชิ ก ภ าพ เพ ราะ เห ตุ ใดๆ 
ดังต<อไปน้ี 

(1) ตาย 
(2) เป�นคนไร�ความสามารถ หรือเสมือนไร�

ความสามารถ 
(3) ต�องคำพิพากษาให�ล�มละลาย 
(4) ลาออกจากสหกรณ&และได�รับอนุญาต

แล�ว 
(5) ถูกให�ออกจากสหกรณ& 
(6) ถูกให�ออกจากงานประจำ โดยมี

ความผิด 

ข�อ 54 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิก
สมทบ สมาชิกสมทบย<อมขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใดๆ ดังต<อไปน้ี 

(1) ตาย 
(2) เป�นคนไร�ความสามารถ หรือเสมือนไร�

ความสามารถ 
(3) ต�องคำพิพากษาให�ล�มละลาย 
(4) ลาออกจากสหกรณ& และได�รับอนุญาต

แล�ว 

(5) ขาดคุณสมบัติตามข�อบังคับข�อ 49 
(6) ถูกให�ออกจากสหกรณ& 

เพื่อให�เป�นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ& ว<าด�วยการ
รับจดทะเบียน
ข�อบังคับเกี่ยวกับ
สมาชิกสมทบของ
สหกรณ& พ.ศ. 2563 
ประกาศ ณ วันท่ี 18 
มีนาคม พ.ศ. 2563  
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ข�อ 55 การลาออกจากสหกรณ* สมาชิกสมทบ
อาจขอลาออกจากสหกรณ&ได� โดยแสดงความ
จำนงเป�นหนังสือต<อคณะกรรมการดำเนินการ
และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได�สอบสวน
พิจารณ าเห็นว<าเป�นการชอบด�วยข�อ บั งคับ
สหกรณ&และอนุญาตแล�วจึงให�ถือว<าออกจาก
สหกรณ&ได� 

ข�อ 55 การลาออกจากสหกรณ*ของสมาชิก
สมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ&ได� 
โดยแสดงความจำนงเป�นหนังสือต<อคณะกรรมการ 
ดำเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได�
สอบสวนพิจารณ าเห็นว<าเป�นการชอบด�วย
ข�อบังคับและอนุญาตแล�วจึงให�ถือว<าออกจาก
สหกรณ&ได� 

เพื่อให�เป�นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ& ว<าด�วยการ
รับจดทะเบียน
ข�อบังคับเกี่ยวกับ
สมาชิกสมทบของ
สหกรณ& พ.ศ. 2563 
ประกาศ ณ วันท่ี 18 
มีนาคม พ.ศ. 2563  

 

ข�อ 56 การให�ออกจากสหกรณ* สมาชิกสมทบ
อาจถูกให�ออกจากสหกรณ&เพราะเหตุใด  ๆ ดังต<อไปน้ี 

(1) ไม<ชำระค<าธรรมเนียมแรกเข�า 
(2) ไม<ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(3) ไม<ปฏิ บั ติตามกฎหมาย ข�อ บั งคับ 

ระเบียบ มติ และคำส่ังของสหกรณ& 
(4) แสดงตนเป�นปฏิปKกษ&หรือทำให�เส่ือม

เสียต<อสหกรณ&ไม<ว<าโดยประการใดๆ 

ข�อ 56 การให�ออกจากสหกรณ* สมาชิกสมทบ
อาจถูกให�ออกจากสหกรณ&เพราะเหตุใด  ๆ ดังต<อไปน้ี 

(1) ไม<ชำระค<าธรรมเนียมแรกเข�า 
(2) ไม<ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(3) ไม<ปฏิ บั ติตามกฎหมาย ข�อ บั งคับ 

ระเบียบ มติ และคำส่ังของสหกรณ& 
        (4) แสดงตนเป�นปฏิปKกษ&หรือทำให�เส่ือม
เสียต<อสหกรณ&หรือขบวนการสหกรณ*ไม<ว<าโดย
ประการใดๆ 
 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได�สอบสวน
พิจารณาปรากฏว1า สมาชิกสมทบมี เหตุใด ๆ 
ดังกล1าวข�างต�น และได�ลงมติให�สมาชิกสมทบ
ออกโดยคะแนนเสียงไม1น�อยกว1าสองในสามแห1ง
จำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยู1ทั้ งหมดใน
ขณะนั้นแล�ว ก็เป/นอันถือว1าสมาชิกสมทบนั้นถูก
ให�ออกจากสหกรณ* 
 

เพื่อให�เป�นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ& ว<าด�วยการ
รับจดทะเบียน
ข�อบังคับเกี่ยวกับ
สมาชิกสมทบของ
สหกรณ& พ.ศ. 2563 
ประกาศ ณ วันท่ี 18 
มีนาคม พ.ศ. 2563  
 

ข�อ 57 การเปล่ียนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู1 
สมาชิกสมทบคนใดมีการเปล่ียนแปลงในเรื่อง ช่ือ 
สัญชาติ และท่ีอยู<  ต�องแจ�งให�สหกรณ&ทราบ
ภายในสิบห�าวันนับแต<วันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

ข�อ 57 การเปล่ียนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู1
ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมีการ
เปล่ียนแปลงในเรื่อง ช่ือ สัญชาติ และท่ีอยู< ต�อง
แจ�งให�สหกรณ&ทราบภายในสิบห�าวันนับแต<วันท่ีมี
การเปล่ียนแปลง 

เพื่อให�เป�นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ& ว<าด�วยการ
รับจดทะเบียน
ข�อบังคับเกี่ยวกับ
สมาชิกสมทบของ
สหกรณ& พ.ศ. 2563 
ประกาศ ณ วันท่ี 18 
มีนาคม พ.ศ. 2563 
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ข�อ 58 การต้ังผู�รับโอนประโยชน* สมาชิกสมทบจะ
ทำเป�นหนังสือต้ังบุคคลหน่ึงหรือหลายคนเพื่อให�
เป�นผู�รับโอนประโยชน&ซึ่งตนมีอยู<ในสหกรณ&ในเมื่อ
ตนตายน้ัน มอบให�สหกรณ&ถือไว� หนังสือต้ังผู�รับ
โอนประโยชน&ดังว<าน้ีให�ทำตามลักษณะพินัยกรรม 
 ถ�าสมาชิกสมทบประสงค&จะเพิกถอนหรือ
เปล่ียนแปลงการต้ังผู�รับโอนประโยชน&ท่ีได�ทำไว�
แล�ว ก็ต�องทำเป�นหนังสือตามลักษณะดังกล<าวใน
วรรคก<อนมอบให�สหกรณ&ถือไว� 
 เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให�สหกรณ&แจ�งให�
สหกรณ&แจ�งให�ผู�รับโอนประโยชน&ตามความใน
วรรคก<อนทราบ และสหกรณ&จะจ<ายเงินค<าหุ�น 
เงินรับฝาก เงินปKนผล เงินเฉล่ียคืน และเงิน
ผลประโยชน&หรือเงินอ่ืนใดบรรดาท่ีสมาชิกสมทบ
ผู�ตายมีอยู<ในสหกรณ&ให�แก<ผู�รับโอนประโยชน&ท่ีได�
ต้ังไว� หรือถ�ามิได�ต้ังไว� ก็คืนให�แก<บุคคลที่ได�นำ
หลักฐานมาแสดงให�เป�นที่พอใจคณะกรรมการ
ดำเนินการว<าเป�นทายาทผู�มีสิทธิได�รับเงินจำนวน
ดังกล<าวน้ัน ท้ังน้ี ตามข�อกำหนดในข�อ 59 วรรค
แรกและข�อ 60 
     ให�ผู�รับโอนประโยชน&ตามความในวรรค
แรก ย่ืนคำขอรับเงินผลประโยชน&ต<อสหกรณ&ภายใน
กำหนดหน่ึงปNนับแต<วันท่ีสมาชิกสมทบตายหรือ
ได�รับแจ�งจากสหกรณ& โดยให�แนบสำเนามรณบัตรท่ี
ทางราชการออกให� แสดงว<าสมาชิกสมทบน้ัน ๆ ได�
ถึงแก<ความตายไปประกอบการพิจารณาด�วย เมื่อ
คณะกรรมการดำเนินการได�พิจารณาและอนุมัติแล�ว 
สหกรณ&จะจ<ายเงินผลประโยชน&ดังกล<าวภายในส่ีสิบ
ห�าวัน ในกรณีผู�มีสิทธิรับเงินผลประโยชน&ไม<ย่ืนคำ
ขอรับเงินผลประโยชน& หรือผู�ท่ีมีช่ือเป�นผู�รับโอน
ประโยชน&ท่ีสมาชิกสมทบได�จัดทำให�สหกรณ&ถือไว�
ไม<มีตัวอยู<ก็ดี เมื่อพ�นกำหนดอายุความฟPองคดีให�
สหกรณ&โอนจำนวนเงินดังกล<าวไปสมทบเป�นทุน
สำรองของสหกรณ&ท้ังส้ิน 

ข�อ 58 การต้ังผู� รับโอนประโยชน*ของสมาชิก
สมทบ สมาชิกสมทบอาจทำเป�นหนังสือต้ังบุคคล
หน่ึงหรือหลายคนเป�นผู�รับโอนประโยชน&ในเงินค1า
หุ�น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ*เมื่อตน
ถึงแก1ความตาย  โดยมอบไว�แก<สหกรณ& เป�น
หลักฐาน หนังสือต้ังผู�รับโอนประโยชน&ดังว<าน้ีให�ทำ
ตามแบบที่สหกรณ*กำหนด 
 ถ�าสมาชิกสมทบประสงค&จะเพิกถอนหรือ
เปล่ียนแปลงการต้ังผู�รับโอนประโยชน&ท่ีได�ทำไว�
แล�ว ก็ต�องทำเป�นหนังสือตามแบบในวรรคก<อน
มอบให�สหกรณ&ถือไว� 
 เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให�สหกรณ&แจ�ง
ให�ผู�รับโอนประโยชน&ตามความในวรรคก<อนทราบ 
และสหกรณ&จะจ<ายเงินค<าหุ�น เงินรับฝาก เงินปKนผล 
เงินเฉล่ียคืน และเงินผลประโยชน&หรือเงินอ่ืนใด
บรรดาท่ีสมาชิกสมทบผู�ตายมีอยู<ในสหกรณ&ให�แก<
ผู�รับโอนประโยชน&ท่ีได�ต้ังไว� หรือถ�ามิได�ต้ังไว�ก็คืน
ให�แก<บุคคลท่ีได�นำหลักฐานมาแสดงให�เป�นท่ีพอใจ
คณะกรรมการดำเนินการว<าเป�นทายาทของผู�มี
สิท ธิได� รับเงินจำนวนดังกล< าวน้ัน ท้ั งน้ี  ตาม
ข�อกำหนดในข�อ 59 และข�อ 60 
 ให�ผู�รับโอนประโยชน&ตามความในวรรคแรก 
ย่ืนคำขอรับเงินผลประโยชน&ต<อสหกรณ&ภายใน
กำหนดหน่ึงปNนับแต<วันท่ีสมาชิกสมทบตายหรือ
ได�รับแจ�งจากสหกรณ& โดยให�แนบสำเนามรณบัตร
ท่ีทางราชการออกให� แสดงว<าสมาชิกสมทบน้ัน ๆ 
ได�ถึงแก<ความตายไปประกอบการพิจารณาด�วย เมื่อ
คณะกรรมการดำเนินการได�พิจารณาและอนุมัติแล�ว 
สหกรณ&จะจ<ายเงินผลประโยชน&ดังกล<าวภายในส่ี
สิบห�าวัน ในกรณีผู�มีสิทธิรับเงินผลประโยชน&ไม<ย่ืน
คำขอรับเงินผลประโยชน& หรือผู�ท่ีมีช่ือเป�นผู�รับโอน
ประโยชน&ท่ีสมาชิกสมทบได�จัดทำให�สหกรณ&ถือไว�
ไม<มีตัวอยู<ก็ดี เมื่อพ�นกำหนดอายุความฟPองคดีให�
สหกรณ&โอนจำนวนเงินดังกล<าวไปสมทบเป�นทุน
สำรองของสหกรณ&ท้ังส้ิน 

 

เพื่อให�เป�นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ& ว<าด�วยการ
รับจดทะเบียน
ข�อบังคับเกี่ยวกับ
สมาชิกสมทบของ
สหกรณ& พ.ศ. 2563 
ประกาศ ณ วันท่ี 18 
มีนาคม พ.ศ. 2563  
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ข�อ 59.  การจ1ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกสมทบ
ที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบ
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข�อ 54 (1), (2), 
(4) น้ัน สหกรณ&จะต�องจ<ายคืนค<าหุ�น เงินปKนผล
และเงินเฉล่ียคืนค�างจ<าย บรรดาท่ีสมาชิกสมทบมี
อยู<ในสหกรณ&ให�ก<อนค<าหุ�นของสมาชิกสมทบซึ่ง
ออกเพราะเหตุอ่ืน พร�อมด�วยเงินปKนผลและเงิน
เฉล่ียคืนค�างจ<ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบน้ันมีอยู<ใน
สหกรณ&คืนให�แก<ผู�มีสิทธิได�รับ โดยเฉพาะค<าหุ�น
น้ัน ผู�มีสิทธิได�รับจะเรียกให�สหกรณ&จ<ายคืนทันที
โดยไม<มีเงินปKนผลหรือเงินเฉล่ียคืนสำหรับปNท่ีออก
น้ัน หรือจะเรียกให�จ<ายคืนหลังจากวันส้ินปNทาง
บัญชีท่ีออก โดยได�รับเงินปKนผลและเงินเฉล่ียคืน
สำหรับปNท่ีออกน้ันด�วย ในเมื่อท่ีประชุมใหญ<มีมติ
ให�จัดสรรกำไรสุทธิประจำปNน้ันก็ได�สุดแต<จะเลือก 
ส<วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียน้ัน สหกรณ&จะจ<าย
คืนให�ตามระเบียบของสหกรณ& 
      ถ� า ในปN ใด  จำนวนค< า หุ� น ท่ี ถ อนคื น
เน่ืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะ
เกินร�อยละสิบแห<งทุนเรือนหุ�นของสหกรณ&ตามท่ี
มีอยู<ในวันต�นปNน้ัน คณะกรรมการดำเนินการมี
อำนาจให�รอการจ<ายคืน ค<าหุ�นของสมาชิกท่ีขาด
จากสมาชิกภาพรายต<อไปในปNน้ันไว�จนถึงปNทาง
บัญชีใหม< 
      ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามข�อ 54 (3) สหกรณ&จะจ<ายค<าหุ�น 
เงินรับฝาก เงินปKนผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ีย
ค�างจ<าย บรรดาท่ีสมาชิกสมทบน้ันมีอยู<ในสหกรณ&
คืนให�ตามกฎหมายล�มละลาย 
 

ข�อ 59. การจ1ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกสมทบ
ที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบ
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข�อ 54 (1) (2) 
(4) น้ัน สหกรณ&จะจ<ายคืนค<าหุ�นท่ีสมาชิกสมทบมี
อยู<ในสหกรณ&ให�ก<อนค<าหุ�นของสมาชิกสมทบซึ่ง
ออกเพราะเหตุอ่ืน พร�อมด�วยเงินปKนผลและเงิน
เฉล่ียคืนค�างจ<ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบน้ันมีอยู<ใน
สหกรณ&คืนให�แก<ผู�มีสิทธิได�รับ โดยเฉพาะค<าหุ�น
น้ันผู�มีสิทธิได�รับจะเรียกให�สหกรณ&จ<ายคืนทันที
โดยไม<มีเงินปKนผลหรือเงินเฉล่ียคืนสำหรับปNท่ีออก
น้ัน หรือจะเรียกให�จ<ายคืนหลังจากวันส้ินปNทาง
บัญชีท่ีออก โดยได�รับเงินปKนผลและเงินเฉล่ียคืน
สำหรับปNท่ีออกน้ันด�วยในเมื่อท่ีประชุมใหญ<มีมติ
ให�จัดสรรกำไรสุทธิประจำปNน้ันก็ได� สุดแต<จะเลือก 
ส<วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียน้ันสหกรณ&จะจ<ายคืน
ให�ตามระเบียบของสหกรณ& 
      ถ� า ในปN ใด  จำนวนค< า หุ� น ท่ี ถ อนคื น
เน่ืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะ
เกินร�อยละสิบแห<งทุนเรือนหุ�นของสหกรณ&ตามท่ี
มีอยู<ในวันต�นปNน้ัน คณะกรรมการดำเนินการมี
อำนาจให�รอการจ<ายคืน ค<าหุ�นของสมาชิกสมทบ
ท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต<อไปในปNน้ันไว�จนถึงปN
ทางบัญชีใหม< 
      ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามข�อ 54 (3) สหกรณ&จะจ<ายค<าหุ�น 
เงินรับฝาก เงินปKนผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ีย
ค�างจ<าย บรรดาท่ีสมาชิกสมทบน้ันมีอยู<ในสหกรณ&
คืนให�ตามกฎหมายล�มละลาย 
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      ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามข�อ 49 (5) (6) น้ัน สหกรณ&จะ
จ<ายค<าหุ�น เงินปKนผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ีย
ค� างจ<าย บรรดาท่ีสมาชิกสมทบ น้ันมี อ ยู< ใน
สหกรณ&คืนให�ภายในเวลาอันสมควร โดยไม<มีเงิน
ปKนผลหรือเงินเฉล่ียคืนต้ังแต<ประจำปNท่ีออกจาก
สหกรณ& หรือหากสมาชิกสมทบขอให�จ<ายค<าหุ�น
ภายหลังวันส้ินปN โดยขอรับเงินปKนผลและเงิน
เฉล่ียคืนในปN น้ันภายหลังท่ี ท่ีประชุมใหญ< ได�
พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปNก็ได� ส<วนเงิน
รับฝากและดอกเบ้ียน้ัน สหกรณ&จะจ<ายให�ตาม
ระเบียบของสหกรณ& 

      ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามข�อ 49 (5) (6) น้ัน สหกรณ&จะ
จ<ายค<าหุ�น เงินปKนผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ีย
ค�างจ<ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบน้ันมีอยู<ในสหกรณ&
คืนให�ภายในเวลาอันสมควร โดยไม<มีเงินปKนผล
หรือเงินเฉล่ียคืนต้ังแต<ประจำปNท่ีออกจากสหกรณ& 
หรือหากสมาชิกสมทบขอให�จ<ายค<าหุ�นภายหลัง
วันส้ินปN โดยขอรับเงินปKนผลและเงินเฉล่ียคืนในปN
น้ันภายหลังท่ีท่ีประชุมใหญ<ได�พิจารณาจัดสรร
กำไรสุทธิประจำปNก็ ได�  ส<วนเงินรับฝากและ
ดอกเบ้ียน้ัน สหกรณ&จะจ<ายให�ตามระเบียบของ
สหกรณ& 

ในกรณีสหกรณ& ขาดทุนสะสมหรือมี
แนวโน�มจะขาดทุนสะสม ให�ชะลอการจ<ายคืนค<า
หุ�นแก<สมาชิกสมทบท่ีพ�นจากสมาชิกภาพใน
ระหว<างปNจนกว<าจะปRดบัญชีประจำปN และให�
คำนวณเงินค<าหุ�นจ<ายคืนต<อหุ�นท่ีจะจ<ายคืนแก<
สมาชิ กสมทบ  โดยนำทุ น เรื อน หุ� น ท้ั งหมด    
หักด�วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหน้ีสินท้ังส้ิน แล�ว
นำมาเฉล่ียโดยใช�จำนวนหุ�นท้ังส้ินเป�นฐานในการ
คำนวณ 

 เมื่อสหกรณ&มีการคำนวณมูลค<าเงินค<าหุ�น
จ<ายคืนต<อหุ�นแล�ว ในปNต<อ ๆ ไป สหกรณ&ต�อง
คำนวณมูลค<าเงินค<าหุ�นจ<ายคืนต<อหุ�นให� เป�น
ปKจจุบันทุกปN และมูลค<าดังกล<าวจะต�องไม<สูงกว<า
มูลค<าต<อหุ�น ท่ีกำหนดไว�ในข�อบังคับ จนกว<า
สหกรณ&ไม<มียอดขาดทุนสะสม 

 

 

ข�อ 60. การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต�องรับ
ผิดต1อสหกรณ* ในการจ<ายคืนจำนวนเงินของสมาชิก
สมทบตามข�อ 59 น้ัน สหกรณ&มีอำนาจหักจำนวน
เงินซึ่งสมาชิกสมทบต�องรับผิดต<อสหกรณ&ออกก<อน 

ข�อ 60. การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต�องรับ
ผิดต1อสหกรณ* ในการจ<ายคืนจำนวนเงินของสมาชิก
สมทบตามข�อ 59 น้ัน ให�สหกรณ&มีอำนาจหัก
จำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต�องรับผิดต<อสหกรณ&
ออกก<อน 

เพื่อให�เป�นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ& ว<าด�วยการ
รับจดทะเบียน
ข�อบังคับเกี่ยวกับ
สมาชิกสมทบของ
สหกรณ& พ.ศ. 2563 
ประกาศ ณ วันท่ี 18 
มีนาคม พ.ศ. 2563  
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ข�อความเดิม ข�อความที่ขอแก�ไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

ข�อ 61.  การถอนชื่ อสมาชิ กสมทบออกจาก
ทะเบียนสมาชิก ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบออกจาก
สหกรณ& ไม< ว<าเพราะเหตุใด ให� คณะกรรมการ
ดำเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

ข�อ 61. การถอนชื่ อสมาชิ กสมทบออกจาก
ทะเบียนสมาชิก ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบออกจาก
สหกรณ& ไม<ว<าเพราะเหตุใด ให�คณะกรรมการ
ดำเนินการถอนช่ือสมาชิกสมทบรายนั้นออกจาก
ทะเบียนสมาชิกสมทบ 

เพื่อให�เป�นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ& ว<าด�วยการ
รับจดทะเบียน
ข�อบังคับเกี่ยวกับ
สมาชิกสมทบของ
สหกรณ& พ.ศ. 2563 
ประกาศ ณ วันท่ี 18 
มีนาคม พ.ศ. 2563  
 

 บทเฉพาะกาล 
ข�อ 114 นับแต<วันท่ีข�อบังคับฉบับน้ีมีผลใช�บังคับ 
ให�สมาชิกสมทบตามข�อบังคับเดิมท่ีเป�นบุคคล
ธรรมดา ซึ่งบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย ท่ีมี
คุณสมบัติไม<เป�นไปตามข�อบังคับฉบับน้ี ยังคงเป�น
สมาชิกสมทบต<อไปได� โดยให�มีสิทธิและหน�าท่ี
ตามท่ีกำหนดในข�อบังคับฉบับน้ี 
 

เพื่อกำหนดให�สมาชิก
สมทบตามข�อบังคับ
ฉบับเดิมท่ีมีคุณสมบัติ
ไม<เป�นไปตามข�อบังคับ
ฉบับน้ียังเป�นสมาชิก
สมทบต<อไปได� 
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ระเบียบวาระท่ี 7 
 

 

พิจารณาอนมุัติงบการเง�น ประจําป 2563 ของสหกรณ 
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หนังสือรับรองของสหกรณ 

 

          วันท่ี  21  มกราคม  2564 
 

เรียน นางสาววรนุช  ชัยกิตติภรณ�  ผู�สอบบัญชีสหกรณ� 
 

 หนังสือรับรองฉบับน้ีให�ไว�เพื่อประโยชน�ของท.านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ�ออมทรัพย�
กรมการแพทย� จำกัด สำหรับป3ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เพื่อแสดงความเห็นว.างบการเงินดังกล.าวแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับป3ส้ินสุดวันเดียวกันของสหกรณ�
ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด โดยถูกต�องตามท่ีควรในสาระสำคัญตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ�กำหนดหรือไม. 
 

 ข�าพเจ�าเป:นผู�รับผิดชอบในการจัดให�มีการจัดการท่ีมีประสิทธิผล เพื่อให�การดำเนินงานของสหกรณ�
เป:นไปตามกฎหมายสหกรณ� ระเบียบ ข�อบังคับท่ีเกี่ยวข�อง 
 

 ข�าพเจ�าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินท่ีท.านตรวจสอบตามท่ีข�าพเจ�าทราบ และคิดว.าควรจะเป:น 
ดังต.อไปน้ี 
 

 1. งบการเงิน 
  1.1 ตามข�อตกลงในการรับงานตรวจสอบวันท่ี 18 กุมภาพันธ� 2563 ข�าพเจ�าเป:นผู�รับผิดชอบในการ
จัดทำงบการเงิน โดยถูกต�องตามท่ีควรในสาระสำคัญตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ�กำหนด 
  1.2 งบการเงินไม.มีการแสดงข�อมูลท่ีขัดต.อข�อเท็จจริงอันเป:นสาระสำคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว�นการ
แสดงรายการและข�อมูลต.างๆ  
  1.3 ข�อสมมติท่ีสำคัญท่ีสหกรณ�ใช�ในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล 
  1.4 รายการหรือข�อมูลดังต.อไปน้ีมีการบันทึกหรือเปAดเผยไว�อย.างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน 
เช.น รายการธุรกิจท่ีมีกับสาขาของสหกรณ�หรือบุคคลอ่ืน ข�อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก 
หรือข�อจำกัดการใช�เงินกู� สินทรัพย�ท่ีใช�เป:นหลักประกัน 
  1.5 เหตุการณ�ภายหลังวันท่ีในงบการเงินท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ�กำหนดให�ปรับปรุงหรือ
เปAดเผยได�ปรับปรุงหรือเปAดเผยแล�ว 
  1.6 ผลของการไม.แก�ไขข�อมูลท่ีขัดต.อข�อเท็จจริงไม.มีสาระสำคัญ ข�อสังเกต ท้ังต.อเฉพาะรายการหรือ
โดยรวมต.องบการเงิน รายการของข�อมูลท่ีขัดต.อข�อเท็จจริงท่ีไม.แก�ไขได�จัดทำเป:นเอกสารแนบของหนังสือรับรองน้ี 
  1.7 ไม.มีรายการผิดปกติท่ีเกี่ยวข�องกับการกระทำของคณะกรรมการดำเนินการหรือเจ�าหน�าท่ีของ
สหกรณ� ผู�ซึ่งมีหน�าท่ีสำคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติท่ีมีผลกระทบ
อย.างเป:นสาระสำคัญต.องบการเงิน 
  1.8 สหกรณ�มีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพย�ท้ังหมดอย.างถูกต�องตามกฎหมายและไม.มีภาระผูกพันหรือข�อ
ผูกมัดใดๆ ในสินทรัพย�ของสหกรณ� เว�นแต.ท่ีได�เปAดเผยไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

- สาํเนา - 
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  1.9 สหกรณ�ได�บันทึกหรือเปAดเผยรายการหน้ีสินท้ังหมดของสหกรณ� ท้ังท่ีเกิดขึ้นแล�ว และอาจเกิดขึ้น
ในภายหน�าไว�อย.างเหมาะสม รวมท้ังได�มีการเปAดเผยไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันท้ังหมด
ท่ีสหกรณ�ให�แก.บุคคลท่ีสาม นอกจากน้ีสหกรณ�ไม.มีคดีฟGองร�องอ่ืน และไม.มีคดีท่ีคาดว.าจะเกิดขึ้น 
  1.10 นอกจากเรื่องท่ีอธิบายไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล�ว ไม.มีเหตุการณ�ใดท่ีเกิดขึ้นหรือ 
ไม.ปรากฏข�อเท็จจริงใดท่ีมีผลกระทบต.องบการเงินอย.างมีสาระสำคัญ ซึ่งต�องนำมาปรับปรุงงบการเงิน หรือเปAดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 
 2.  การให�ข�อมูล 
  ข�าพเจ�าได�จัดเอกสารหลักฐานและข�อมูลดังต.อไปน้ีให�ท.านตรวจสอบครบถ�วนแล�ว คือ 
     2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข�อมูลอ่ืน        
ท่ีเกี่ยวข�องท้ังหมด 
   2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และรายงานการประชุมใหญ. 
  2.3 ข�อมูลอ่ืนท่ีท.านขอจากข�าพเจ�าเพื่อวัตถุประสงค�ของการตรวจสอบ 
  2.4 เข�าถึงบุคคลในสหกรณ�ท่ีท.านระบุว.าจำเป:นในการได�มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีอย.างไม.จำกัด 
  2.5 สหกรณ�ได�ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาท้ังหมดซึ่งหากไม.ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย.างมี
สาระสำคัญต.องบการเงิน นอกจากน้ีสหกรณ�ได�ปฏิบัติตามระเบียบและข�อกำหนดของหน.วยงานราชการหรือ
หน.วยงานท่ีกำกับดูแล ซึ่งหากไม.ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย.างมีสาระสำคัญต.องบการเงิน 
  2.6 สหกรณ�ได�เปAดเผยข�อมูลท้ังหมดท่ีเป:นผลจากการประเมินความเส่ียงเรื่องการทุจริตท่ีมีผลต.อ
การแสดงงบการเงินท่ีขัดต.อข�อเท็จจริงอันเป:นสาระสำคัญ 
  2.7 สหกรณ�ได�เปAดเผยข�อมูลทุกอย.าง ซึ่งเกี่ยวข�องกับการทุจริตหรือสงสัยว.าจะทุจริตท่ีสหกรณ�ทราบ
และท่ีมีผลกระทบต.อสหกรณ� โดยเกี่ยวข�องกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ� เจ�าหน�าท่ีสหกรณ�ท่ีมีบทบาท
สำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน หรือบุคคลอ่ืน ซึ่งการทุจริตมีผลกระทบอย.างมีสาระสำคัญต.องบการเงิน 
  2.8 สหกรณ�ไม.ได�รับหนังสือแจ�งจากหน.วยงานราชการอันมีผลต.องบการเงิน เพราะมิได�ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือข�อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหน�า 
ซึ่งควรจะได�นำมาพิจารณาเปAดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช�เป:นหลักเกณฑ�ในการต้ังสำรอง
ค.าเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
  

 (นายแพทย�เสรี  ตู�จินดา) 
 ประธานกรรมการ 

 

 
 (นางสาวสุชาดา   เอ่ียมรอด) 
 ผู�จัดการ 
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รายงานของผูส้อบบญัชี 
 

เสนอ   สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยก์รมการแพทย ์จํากดั 
 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จาํกัด ซึ�งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ-นสุดวันเดียวกันและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี- แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จาํกัด ณ 
วันที� 31 ธันวาคม 2563 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ-นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที�ควร
ในสาระสาํคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์   

 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ความ

รับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอสิระจากสหกรณ์และได้ปฏบิัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์  
ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที�ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเหน็ของข้าพเจ้า 

 

เรื%องสําคญัในการตรวจสอบ     
       เรื�องสาํคัญในการตรวจสอบ คือ เรื�องต่างๆ ที�มีนัยสาํคัญที�สดุตามดุลยพินิจเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเรื�องเหล่านี- มาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั-งนี-  ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากสาํหรับเรื�องเหล่านี-  
        เรื�องสาํคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธกีารตรวจสอบแต่ละเรื�องมีดังต่อไปนี-  
                1. เ งินให้ กู้ยืม  ตามหมายเหตุประกอบงบการเ งิน ข้อ 5. ณ วันสิ- น ปีมีลูกหนี-  จํานวน 
2,178,163,760.00 บาท หรือร้อยละ 76.68 ของสินทรัพย์ทั-งสิ-นมีอยู่จริงและสิทธิเรียกร้องเป็นของสหกรณ์   
วิธกีารตรวจสอบ 
  ข้าพเจ้าได้ทาํการประเมินความเหมาะสมและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์เกี�ยวกับ
การรับรู้รายได้ดอกเบี- ยเงินให้กู้และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินกู้  สัญญากู้เงิน การคํ-าประกันและ
ทะเบียนจ่ายเงินกู้ การรับชาํระหนี- เงินกู้และดอกเบี- ยทุกประเภท  การบันทึกบัญชีและการผ่านรายการไปสมุด
บัญชีแยกประเภททั�วไป   
          วิเคราะห์เปรียบเทียบ การเปลี�ยนแปลงของลูกหนี- เงินให้กู้แต่ละประเภทและดอกเบี- ย เปรียบเทียบปี
ปัจจุบันกับปีก่อน เพื�อพิจารณารายการผิดปกติ เปรียบเทียบยอดรวมบัญชีย่อยลูกหนี- เงินให้กู้แต่ละประเภท ณ 
วันสิ-นปีกับบัญชีแยกประเภท เปรียบเทียบดอกเบี- ยเงินรับจากเงินให้กู้ปีปัจจุบันกับปีก่อน เพื�อพิจารณาความ
สมเหตุสมผลของการจ่ายเงินกู้และดอกเบี-ย รวมทั-งการสอบทานหนี-สนิ 
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                2. เงินรับฝาก สหกรณ์รับฝากเงินเป็นไปตามระเบียบ ณ วันสิ- นปีมียอดคงเหลือจํานวน 
577,153,457.83 บาท หรือร้อยละ 20.32 ของยอดรวมหนี-สนิ วิธกีารตรวจสอบ  
  ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบเอกสารการฝาก-ถอน ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั�วไป บัญชีย่อยรายตัว 
และทดสอบการคาํนวณดอกเบี-ยจ่ายเงินรับฝาก เปรียบเทยีบยอดคงเหลือเงินฝากกบับัญชีคุมยอดถูกต้อง
ตรงกนั รวมทั-งการสอบทานหนี-สนิ 
 

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณต่์องบการเงิน 
       คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีหน้าที�รับผิดชอบในการจัดทาํและนําเสนองบการเงินเหล่านี- โดย
ถูกต้องตามที�ควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจําเป็นเพื�อให้สามารถจัดทาํงบการเงิน ที�ปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อ
ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทาํงบการเงิน คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
สหกรณ์ในการดาํเนินงานต่อเนื�อง การเปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกับการดาํเนินงานต่อเนื�องในกรณีที�มีเรื�องดังกล่าว 
และการใช้เกณฑก์ารบัญชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื�อง เว้นแต่คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์มีความตั-งใจที�
จะเลิกสหกรณ์หรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได้ 

 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ�งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผล คือ 
ความเชื�อมั�นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าการปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และ
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะสามารถตรวจสอบพบข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญที�มีอยู่ได้
เสมอไป ข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคัญเมื�อคาดการณ์
ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสนิใจ
ทางเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี-   

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้าพเจ้า
ได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า
รวมถึง 
   ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญในงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อ
ความเสี�ยงเหล่านั-น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ความเสี�ยงที�ไม่พบข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสี�ยงที�เกิดจากข้อผิดพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน 
การตั-งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที�ไม่ตรงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  
   ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที�เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์ 
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   ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที�คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องซึ� งจัดทําขึ- นโดยคณะกรรมการ
ดาํเนินการสหกรณ์ 
   สรุปเกี�ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื�องของ
คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์และจากหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับว่า มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคัญที�
เกี�ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาํคัญต่อความสามารถของสหกรณ์
ในการดําเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องในงบการเงินหรือถ้าการ
เปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี�ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ-นอยู่กับหลักฐานการ
สอบบัญชีที�ได้รับจนถึงวันที�ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรกต็ามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการดาํเนินงานต่อเนื�องได้ 
   ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนื-อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้อง 
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที�เกิดขึ-นโดยถูกต้องตามที�ควรหรือไม่ 
 

  ข้าพเจ้าได้สื�อสารกับคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เกี�ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที�ได้วางแผนไว้ ประเดน็ที�มีนัยสาํคัญที�พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที�มีนัยสาํคัญในระบบการ
ควบคุมภายในซึ�งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
 

  จากเรื�องทั-งหลายที�สื�อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื�องต่างๆ ที�มี
นัยสาํคัญที�สดุในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกาํหนดเป็นเรื�องสาํคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้
อธิบายเรื�องเหล่านี- ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื�องดังกล่าว
ต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ-น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดังกล่าวในรายงานของ
ข้าพเจ้า เพราะการกระทาํดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ที�ผู้มีส่วนได้เสยีสาธารณะจะได้จากการสื�อสารดังกล่าว 
 
 
 (นางสาววรนุช  ชัยกติติภรณ์)       
 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
 
 
 
318 ซอยวชิรธรรมสาธิต 55 
ถนนสขุุมวิท 101/1 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  10260                                                               
วันที�   25  มกราคม  2564    
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"�'"��� 
          ��ก������'"�&�"
"��"�����
�" 2,840,411,709.24 ��� ��
���9�"��ก �ก��" 133,374,942.94 
��� ��0���
���9�"���%/. 4.93 �'"�&�"
"��"���ก/�������ก��/����
"�'"<�%�"  �.ก�����%��
"���:�ก
�/.�0�"E ���%/. 20.77 �/.� !"�'"�����ก���������%/. 79.23 ��������"�"���
"�����
�"����'" 0.26 ����  
���'"�&�������
"����%� 0.05 ����  �������#/�����"������"����'"���%/. 5.92 ��0���
�����*���
������!��/.*������%�������'"���*�������%� ��ก������'"���%����/.�����*�������%� 
 

           2.2 ���"*'�<������
"����%�  
                �
"����%������ก����%$��"/$ก�"����
"�������
กก$�%0����%/. 76.68 ��G���
"������%/. 14.26  
��
"/��'"�.%.%�����%/. 6.23 ��
"���/.��
":�ก	"�*���/.�0�"E ���%/. 2.83 ��ก���"&�
"����%������
�%$�����"ก���&�"
"��"ก������ก
���%��� 0.06 ��� �����#/�����"���ก����ก�������"��������%/. 4.69                    
 

            2.3 *��������;�"ก����
�����"   
                   ��"�
�" ����&"�"����
ก 5,657 *" ��
���9�"��ก �ก��" 30 *" ��ก����&�"
"	'�ก
��
"��0��
�/.���:�ก��
" �$/*��	'�ก
���� 1,516,848,311.32 ��� /�/���ก �ก��" �&"�" 436,650,591.61 ��� ��0�
���%/. 22.36 =�%/�/����� 2 	'�ก
� ���"�� 
                      - 	'�ก
��
"��0�� �.����� ����%��
"ก$��ก�����
ก��� 1,428,526,927.00  ��� /�/���ก �ก��"
�&"�" 401,274,192.00 ��� ��0����%/. 21.93 ����%�����ก��ก����%��
"���ก$�*
�� !"���%/. 91.12 ���
��%�����ก����%�/.#/�����"��กก��/��'" ก�����%��
"ก$�� !"� ����.���%�ก&�"���� ���/�กH�"ก��
� !"�"���/.ก��*�& �.ก�"*��;��" ก���&�.�"��� !"� ���ก&�"������ ��"�
�" ���/$ก�"����
"ก$�*���/0�
�&"�" 2.178,163,760.00 ��� 
                -  ก�����:�ก��
" �.����� ����:�ก��
" 3  �.�<� ��� 106,386,308.68 ��� /�/���ก
 �ก��"�&"�" 48,411,228.19 ��� ��0����%/. 31.27 ��"�
�" �����
"���:�ก*���/0� 577,153,457.83 ��� 
��*��������%��ก��ก����%���%*
�� !"���%/. 8.93 �����%�����ก����%�/.#/�����"��กก��/��'"   
 

          2.4 ก���&ก&��  
           ��ก�������%��������
�" 156,010,666.97 ��� �/.��*��������%�����
�" 25,797,882.62 ��� 
#/ก���&�"
"��"��ก&���'�	
 �&"�" 130,212,784.35 ��� *
�� !"���%/. 83.83 �����%�����ก����%�/.
#/�����"��กก��/��'" ก&���'�	
/�/���ก �ก��" �&"�" 1,387,967.63 ��� ��0�/�/����%/. 1.05 
��ก&���I/��%�������
ก 23,017.99 ���/*"  
 
 
 

 

รายงานประจําป 2563 
สหกรณออมทรัพยกรมการแพทย จาํกดั 

73 



- 3 - 
 
 
        2.5 �<��*/���  
  

      ��ก�������������"�'"��'"���%" 1.26 ���� ����;9����
"����%���'"���%"��กก����"���
"
��'"���%" ��ก������<��*/������/.��ก�
��������" �.ก������
"����%���'"���%"�/�����"����
� !"��G���
"��� (��G�����������
") ���%/. 14.26 ���/���� !"/$ก�"����
"���ก$��.%.���" ���%/. 8.76 ���"��"
�<��*/��������ก����9��9�"�%$�ก��ก��������*0"��
"��0����G�*��ก&�"��/. �.�
�	
<���"ก����
���
/$ก�"��� !"�&*�� 
 

            2.6 #/ก�.������	'�ก
�  
 

           ��ก �����<���A�?Hก
� ก����0���/.���*� �" ���'��"������#/ก�.�����ก���&�"
"��"
�����ก����/.���#/���*��������%�"ก���&�����
��������
ก ����
ก�����ก���� !"������ก�� ���"����
�����;��ก��
" � ������%����'ก��0�" �%�����ก!�����ก���%�������
�����ก������
"��0���ก�����
ก ก���
�/�ก �.ก�"�������'**/*�& �.ก�"����*&"9�;9�*��������;���#$�*�& �.ก�"� !"�&*�� ��ก����9�������
����ก���"ก��*��*'�ก�� /��%�
"��0�����ก������
ก����� �.�
�	
<����ก�9�"��0��/�*�������%���กก��
���%ก�ก!��"�������� 
 
          

      ("�������"'�  ��%ก
��
<���)          
    #$�����������ก��� 
 
 
318 B�%��
�	�����	
� 55 
;""�'�'��
� 101/1 ���������ก 
�����.=�"� ก�'�������"*�  10260                                                               
��"���   25  �ก��*�  2564    

                

               รายงานประจําป 2563 

สหกรณออมทรัพยกรมการแพทย จาํกดั 
74 



 

รายงานประจําป 2563 
สหกรณออมทรัพยกรมการแพทย จาํกดั 

75 



 
                                                                                                    

  
 
 
 
 
 
 
 
          

                

               รายงานประจําป 2563 

สหกรณออมทรัพยกรมการแพทย จาํกดั 
76 



 

 

ระเบียบวาระท่ี 8 
 

 

พิจารณากําหนดวงเง�นกูยืมหร�อคํา้ประกัน ประจําป 2564 
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ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณากำหนดวงเงินกู�ยืมหรือค้ำประกัน ประจำป� 2563  
 

 ประธานเสนอให�ท่ีประชุมสามัญประจำป� ร)วมกันพิจารณากำหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ,อาจ
กู�ยืมหรือค้ำประกัน ประจำป� 2564 ตามข�อบังคับ ข�อ 17 “วงเงินกู�ยืมหรือการค้ำประกัน ท่ีประชุมใหญ)อาจ
กำหนดวงเงินกู�ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับป�หนึ่งๆ ไว�ตามท่ีจำเป6นและสมควรแก)การดำเนินงาน วงเงินซ่ึง
กำหนดดังว)านี้ต�องได�รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ,”  

 

 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ,ออมทรัพย,กรมการแพทย, จำกัด เห็นควรกำหนดวงเงิน
ซ่ึงสหกรณ,อาจกู�ยืมหรือค้ำประกัน ประจำป� 2564 ไว�ไม)เกิน 300 ล�านบาท จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

 

  มติท่ีประชุม………………………………………….……………..….……………………………………….……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..……….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………....……………….….……….. 
 
 

หลักเกณฑ�ของนายทะเบียนสหกรณ� กำหนดวงเงินกู�ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ� ดังนี ้
 

1.5 เท+า ของทุนเรือนหุ�นที่ชำระแล�วรวมกับทุนสำรองของสหกรณ� 
 
 ทุนเรือนหุ�นของสหกรณ, 1,959,900,990.00 บาท 
 ทุนสำรองของสหกรณ,      153,344,727.20 บาท 
        รวม 2,113,245,717.20 บาท 
 

วงเงินท่ีกำหนดได�  =  1.5 x 2,113,245,717.20  =  3,169,868,575.80 บาท 
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ระเบียบวาระท่ี 9 
 

 

พิจารณาการจดัสรรกําไรสุทธ� ประจําป 2563 ของสหกรณ 
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ระเบียบวาระท่ี 9    พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป� 2563 ของสหกรณ�  
 

   สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด มีกำไรสุทธิประจำป� 2563 หลังจากหักค#าใช&จ#ายในการดำเนินงาน
แล&วรวมเป*นเงิน 130,212,784.35 บาท (หนึ่งร&อยสามสิบล&านสองแสนหนึ่งหม่ืนสองพันเจ็ดร&อยแปดสิบสี่บาทสามสิบห&า
สตางค�) คณะกรรมการดำเนินการเห็นควรจัดสรรกำไรสุทธิตามพระราชบัญญัติสหกรณ� พ.ศ. 2542 และข&อบังคับ
สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ข&อ 27  ดังนี้ 
 

รายการ 
ป 2562 ป 2563 

จํานวนเง�น รอยละ จํานวนเง�น รอยละ 

1. ทุนสํารอง    ไม#น&อยกว#าร&อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 13,194,272.98 10.03 13,046,628.35 10.02 
2. คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย   
    ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ร&อยละ 1 ของกำไรสุทธิ แต#ไม#เกิน 30,000 บาท 

30,000.00 0.02 30,000.00 0.02 

3. เง�นปนผลตามมูลคาหุนท่ีชําระแลว   
    ในอัตราไม#เกินร&อยละ 10 ต#อป� 
    ป� 2562     อัตราร&อยละ  5.29 

    ป� 2563     อัตราร�อยละ  5.10 

95,110,032.00 72.27 96,361,520.00 74.00 

4. เง�นเฉลี่ยคืนตามสวนรวมแหงดอกเบ้ียเง�นกู 
    ป� 2562     อัตราร&อยละ  13.14 

    ป� 2563     อัตราร�อยละ  11.91 

19,149,087.00 14.55 16,576,516.00 12.73 

5. เง�นโบนสัคณะกรรมการและเจาหนาท่ี  
    ไม#เกินร&อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 

2,267,360.00 1.72 2,218,120.00 1.70 

6. ทุนรักษาระดับอัตราเง�นปนผล   
    ไม#เกินร&อยละ 2 ของทุนเรือนหุ&น 

80,000.00 0.06 80,000.00 0.06 

7. ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ  
    ไม#เกินร&อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 

120,000.00 0.09 50,000.00 0.04 

8. ทุนสาธารณประโยชน    
    ไม#เกินร&อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 

1,200,000.00 0.91 1,400,000.00 1.08 

9. ทุนสวสัดิการหร<อการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัว 
    ไม#เกินร&อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 

400,000.00 0.31 400,000.00 0.31 

10. ทุนเสร�มสรางความม่ันคงใหแกสหกรณ 50,000.00 0.04 50,000.00 0.04 
    

รวม   131,600,751.98 100.00 130,212,784.35 100.00 
 

  หมายเหตุ.-    **กำไรสุทธิป� 2563 ลดลงจากป� 2562 เป*นเงิน 1,387,967.63 บาท 
 

การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563   จำนวน 130,212,784.35 บาท  แบ#งเป*น 
 1.  เป*นของสมาชิก ร&อยละ 86.73 
 2.  เป*นผลประโยชน�แก#สมาชิก ร&อยละ 11.55 

  รวมเป นส#วนของสมาชิก ร�อยละ 98.28 
 3.  เป*นของคณะกรรมการและเจ&าหน&าท่ี ร&อยละ 1.70 
 4.  เป*นของสันนิบาตสหกรณ�แห#งประเทศไทย ร&อยละ 0.02  
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ระเบียบวาระท่ี 10 
 

 

พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจาย  

ประจําป 2564 ของสหกรณ 
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      โครงการพัฒนาระบบบร�หารเทคโนโลยีสารสนเทศสหกรณออมทรัพยกรมการแพทย จํากัด                   

 

O : การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามหลักธรรมาภิบาลข�อ 1.3 และให�เป#นไปตามแผนยุทธศาสตร' 5 ป) 

(ป) 2563 - 2567)                                                                                                                      

KR : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

1. สมาชิกสามารถเข�าถึงข�อมูลส�วนบุคคล เช�น ข�อมูลทนุเรือนหุ�น หนี้ ภาระค้ำประกัน เงินฝาก ผู�รับผลประโยชน( 
สิทธิประโยชน(ต�าง ๆ ที่สมาชิกพึงได�รับ  

2. สามารถเรียกดูประวัติการชำระเงินค�าหุ�นและหนี้ ด�วยตนเอง โดยผ�านจาก Web และ Application 
3. สามารถรับทราบข�อมูลข�าวสารต�างๆ ของสหกรณ'ฯ โดยผ�านจาก Web และ Application 
4. สามารถใช�ระบบ ATM ในการใช�บริการด�านเงินกู�และเงินฝาก 
5. สามารถตรวจสอบสถานะการเป9นสมาชิก สสธท., กสธท., สส.ชสอ. ฯลฯ 
6. สามารถคำนวณสิทธิการกู�เบื้องต�น/การผ�อนชำระรายงวด ได�ด�วยตนเอง 
7. สามารถยื่นขอรับสวัสดิการต�าง ๆ เช�น ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก, ทุนสงเคราะห'สมาชิก (ถึงแก�กรรม, สาธารณภัย, 

อุทกภัย ฯลฯ)  และมาตรการต�าง ๆ เช�น การพักชำระหนี้ (กรณีโรคระบาด)  
8. สามารถดาวน'โหลดแบบฟอร'มต�างๆ เช�น คำขอกู�เงินต�างๆ, ใบสมัครสมาชิก, ใบเปลี่ยนแปลงค�าหุ�น ฯลฯ 
9. สามารถประมวลผลระบบหักเงินเดือน ณ ที่จ�าย รายเดือนของสมาชิกส�งกรมบัญชีกลาง 

        10. โปรแกรมการพิมพ'สัญญาเงินกู�ทุกประเภทของสมาชิกได� 
        11. สามารถครอบคลุมระบบบริหารจัดการของสหกรณ'ฯ ประกอบด�วย             
    -ระบบสมาชิก/ทะเบียนสมาชิก 

-ระบบงานสินเช่ือ                                    
 -ระบบการเงินและเงินฝาก                                . 

-ระบบบัญชี      
-ระบบงานบริหารท่ัวไป/งานธุรการ 
-ระบบฌาปนกิจ/งานสวัสดิการ                            

12. ระบบรักษาความปลอดภัย มีการกำหนดสิทธิ์การเข�าถึงข�อมูล/มีโปรแกรมสำเร็จรูปปYองกันการโจมตีข�อมูล                     
KA :  

กิจกรรม 
ระยะเวลา งบประมาณ หมายเหต ุ

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. (บาท)  

1. เสนอโครงการผ�าน 
    ท่ีประชุมใหญ� (3 ก.พ. 2564) 

 3 
� 

          4,000,000.- ตามเอกสารแนบท�ายโครงการ 

2. สอบราคา  �            -มีโปรแกรม Hardware 
-Software 
-ลิขสิทธิ ์
-ระบบการเช่ือมต�อธนาคาร 
-มีสเปคกำหนดให�สำนักงาน 

3. ได�บริษัทผู�รับจ�าง   �            

4. ดำเนินการตามสัญญาจ�าง 
   4.1 พัฒนาโปรแกรม 
   4.2 ติดต้ัง/พร�อมถ�ายโอนข�อมูล 
   4.3 ทดสอบการใช�งาน  
       (ควบคู�กับระบบเดิม) 

 
 

            บริษัทผู�รับจ�าง 

5. อบรมการใช�งานพร�อมส�งมอบ 
    คู�มือการใช�งานโปรแกรม 

             บริษัทผู�รับจ�าง 

6. เร่ิมใช�งานระบบใหม�เต็มรูปแบบ              ปK พ.ศ. 2565 
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ระเบียบวาระท่ี 11 
 

 

พิจารณาคดัเลือกผูสอบบัญชีสหกรณ ประจําป 2564 
และกําหนดคาธรรมเนียม 
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ระเบียบวาระท่ี 11   พิจารณาคัดเลือกผู�สอบบัญชีสหกรณ� ประจำป� 2564 และกำหนดค$าธรรมเนียม   
 

 ประธานเสนอว$าคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ� ได�พิจารณาคัดเลือกผู�สอบบัญชี
ภาคเอกชน ซ่ึงได�ตรวจสอบแล�วว$าเป0นผู�มีคุณสมบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ�กำหนด จำนวน 2 ราย 
เพ่ือให�ท่ีประชุมคัดเลือกเป0นผู�สอบบัญชีประจำป� 2564 จำนวน 1 ราย  ซ่ึงมีรายชื่อดังนี้ 
 

รายละเอียด 
การเสนอบริการสอบบัญชี นายวิทัศ  วัฒนศักดิ ์ นายประเทือง  กลิ่นคล�ายกัน 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
ผู�ชำนาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ�  

เลขทะเบียนท่ี 20447 
ผู�ชำนาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ�  

เลขทะเบียนท่ี 20440 
   

1. การเข�าปฏิบัติงานตรวจสอบ 
    

เข�าตรวจสอบด�วยตนเองอย$างน�อยป�ละ 3 คร้ัง 
คร้ังละไม$น�อยกว$า 1-3 วันทำการ 

เข�าตรวจสอบด�วยตนเองอย$างน�อยป�ละ 2 คร้ัง 
คร้ังละไม$น�อยกว$า 1-3 วันทำการ 

 พร�อมผู�ช$วยผู�สอบบัญชี ไม$น�อยกว$า 3 คน พร�อมผู�ช$วยผู�สอบบัญชี ไม$น�อยกว$า 3 คน 
   

2. การรายงานผลการตรวจสอบ - รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว$างป�ให�
สหกรณ�ทราบ 
- รายงานการสอบบัญชีประจำป� ตามระเบียบ
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ�กำหนด 
- ให�คำแนะนำในการบริหารการเงินการบัญชี
ตามท่ีเห็นสมควร โดยไม$ถือเป0นค$าบริการ
พิเศษแต$อย$างใด กรณีมีข�อสังเกตทางการเงิน
การบัญชีท่ีสำคัญท่ีพบในระหว$างการตรวจสอบ 
ข�าพเจ�าจะแจ�งให�สหกรณ�และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ�ทราบเป0นลายลักษณ�อักษร หรือเม่ือ
ได� รับแจ�งข�อสังเกตจากหน$วยงานราชการ 
ข�าพเจ�าจะดำเนินการตรวจสอบเพ่ิมเติมตามท่ี
ได�รับแจ�ง แล�วแจ�งผลการตรวจสอบให�สหกรณ�
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ�ทราบเป0นลาย-
ลักษณ�อักษร 
- ยินดีเข�าร$วมประชุมใหญ$ หรือ ประชุมคณะ-
กรรมการดำเนินการทุกคร้ังตามท่ีสหกรณ�ร�องขอ 

- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว$างป�ให�
สหกรณ�ทราบ 
- รายงานการสอบบัญชีประจำป� ตามระเบียบ
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ�กำหนด 
- ให�คำแนะนำในการบริหารการเงินการบัญชี
ตามท่ีเห็นสมควร โดยไม$ถือเป0นค$าบริการ
พิเศษแต$อย$างใด กรณีมีข�อสังเกตทางการเงิน
การบัญชีท่ีสำคัญท่ีพบในระหว$างการตรวจสอบ 
ข�าพเจ�าจะแจ�งให�สหกรณ�และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ�ทราบเป0นลายลักษณ�อักษร หรือเม่ือ
ได� รับแจ�งข�อสังเกตจากหน$วยงานราชการ 
ข�าพเจ�าจะดำเนินการตรวจสอบเพ่ิมเติมตามท่ี
ได�รับแจ�ง แล�วแจ�งผลการตรวจสอบให�สหกรณ�
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ�ทราบเป0นลาย-
ลักษณ�อักษร 
- ยินดีเข�าร$วมประชุมใหญ$ หรือ ประชุมคณะ-
กรรมการดำเนินการทุกคร้ังตามท่ีสหกรณ�ร�องขอ 

   

4. ค$าธรรมเนียมการสอบบญัชี 110,000.- บาท 140,000.- บาท 
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 จึงขอให�ท่ีประชุมนี้คัดเลือกผู�สอบบัญชี โดยวิธีการยกมือ โดยผู�ท่ีได�รับคะแนนในลำดับท่ี 1 
จะได�รับการแต$งต้ังเป0นผู�สอบบัญชีสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ประจำป� 2564 ส$วนลำดับท่ี 2 
เป0นผู�สอบบัญชีสำรองของสหกรณ� 
 

 มติท่ีประชุม  สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด มีสินทรัพย�ท้ังสิ้น จำนวน 
2,840,411,709.24 บาท และผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน อยู$ในระดับ “ดีมาก” ท่ีประชุมมีมติ
เลือก………………………………………………… ผู�ชำนาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ� ให�เป0นผู�สอบบัญชีสหกรณ�  
สำหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ค$าธรรมเนียมการสอบบัญชี จำนวน……………...…..………บาท และให� 
............................................................. เป0นผู�สอบบัญชีสำรอง หากผู�ท่ีได�รับเลือกไม$สามารถปฏิบัติหน�าท่ีต$อไปได� 
ให�ลำดับท่ี 2 ปฏิบัติหน�าท่ีแทนต$อไป โดยจ$ายค$าธรรมเนียมการสอบบัญชี จำนวน……………….......………บาท 
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ระเบียบวาระท่ี 12 
 

 

เร�่องอ่ืนๆ (ถามี) 
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ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่องอ่ืนๆ 

 

 12.1 ………………………………………………………………..………………………………………………………. 

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

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

 มติท่ีประชุม…………………………………………..……………………………………………….…………………. 

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

 12.2 ………………………………………………………………..………………………………………………………. 

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

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

 มติท่ีประชุม…………………………………………..……………………………………………….…………………. 

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

 12.3 ………………………………………………………………..………………………………………………………. 

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

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

 มติท่ีประชุม…………………………………………..……………………………………………….…………………. 

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

 
เลิกประชุมเวลา ………………..… น. 
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         รายนามคณะผูจัดทํา 
 

  1. ทันตแพทย�ปยะพงศ� วัฒนวีร� ประธานคณะทำงาน 
2. นายวรศักดิ ์ ขวัญเจรญิทรัพย� คณะทำงาน 
3. นายสมนึก เรียนลึก คณะทำงาน  
4. นางป)ณฑารีย� ประสาทศร ี คณะทำงาน  
5. นายสุทาบ ทิพมา คณะทำงาน 
6. นายวิเชียร รัตนะจงงาม คณะทำงานและเลขานุการ  
7. นางสาวสุชาดา เอ่ียมรอด คณะทำงานและผู5ช6วยเลขานุการ 
8. นายพงศ�พิเชษฐ� เสือฟ)ก คณะทำงานและผู5ช6วยเลขานุการ 

 

          * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ�ออมทรัพยกรมการแพทย จํากัด 

88/23 หมู 4 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุร! จังหวัดนนทบุร! 11000 

โทรศัพท  02-5906166-7, 02-5906141, 02-5807648  โทรสาร 02-9659845 

โทรศัพทมือถือ  085-9082513, 085-1343713, 091-0841534    Line ID : dmscoop 

http://www.dmscoop.com     E-mail : dmscoop@hotmail.com 

ชองทางติดตอสหกรณ 
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