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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 

 

  ในโอกาสการประชุมใหญ�สามัญประจำป� 2564 ได$เวียนมาอีกครั้งหนึ่งในป�นี้ ซ่ึงเป,นป�ท่ี 41 
นับต้ังแต�สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ได$จดทะเบียนเม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2523 เป,นต$นมา 
การดำเนินงานของสหกรณ�ได$พัฒนาให$มีความเจริญก$าวหน$าม่ันคงมาโดยตลอด เป,นผลสำเร็จท่ีเกิด
จากความรับผิดชอบเอาใจใส�ในการบริหารงานอย�างเต็มความสามารถของคณะกรรมการดำเนินการ 
ด$วยความวิริยะ อุสาหะ ทุ�มเทกำลังกายกำลังใจปฏิบัติงานด$วยความซ่ือสัตย� สุจริตของเจ$าหน$าท่ีสหกรณ� 
ประการสำคัญคือการได$รับความร�วมมือและความไว$วางใจจากบรรดาสมาชิก 
  เนื่องจากสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส�งผล
กระทบต�อสมาชิกและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอย�างร$ายแรง สหกรณ�ฯ จึงได$มีมาตรการเพ่ือ
ช�วยเหลือสมาชิกและบรรเทาความเดือดร$อนทางเศรษฐกิจดังต�อไปนี้ 
  1. ลดดอกเบ้ียเงินกู$ 0.15% ต้ังแต�วันท่ี 1 เมษายน 2563 เป,นต$นมา เพ่ือช�วยลดภาระของ
สมาชิก ทำให$สหกรณ�มีรายได$ลดลง 
  2. มีมาตรการพักชำระหนี้ 4 รอบ เพ่ือช�วยเหลือสมาชิก ทำให$สมาชิกไม�สามารถกู$เพ่ิมได$อีก
จนกว�าจะกลับมาชำระหนี้ตามสัญญา 
       ตามมาตรการข$อ 1 และ ข$อ 2 ทำให$สหกรณ�มีรายได$จากดอกเบ้ียลดลงในป�นี้ 8.1 ล$านบาทเศษ 
         3. เพ่ิมความเสมอภาคให$กับสมาชิก และให$เกิดความเท่ียงธรรมมากข้ึน โดยพบว�าเงินให$
สมาชิกกู$ระหว�างป�ลดลงจากป�ท่ีผ�านมา 231 ล$านบาทเศษ โดยท่ีสหกรณ�มีเงินแต�ไม�สามารถจะปล�อยได$ 
เพราะสมาชิกมีค�าหุ$นไม�ถึงเกณฑ�ท่ีจะกู$เงินได$ และสมาชิกมีรายได$พอพักชำระหนี้ได$ ด$วยเหตุนี้สหกรณ�
จึงมีมาตรการ 
          3.1 สมาชิกสามารถซ้ือหุ$นได$ไม�เกิน 50,000 บาท เพ่ือใช$ในการขอกู$เงินจากสหกรณ� โดย
สมาชิกหนึ่งรายสามารถใช$สิทธิ์ซ้ือหุ$นได$เพียงครั้งเดียวตลอดการเป,นสมาชิก ซ่ึงออกมาตรการนี้เม่ือวันท่ี 
1 มกราคม 2565 นี้เอง ทำให$สมาชิกสามารถขยายวงเงินกู$ให$เพ่ิมข้ึนได$ตามกำลังความสามารถของตน 
          3.2 เพ่ิมวงเงินการส�งเงินค�าหุ$นรายเดือนให$กับสมาชิกตามเกณฑ�เงินเดือนของสมาชิก 
ดังต�อไปนี้ 
              - เงินเดือนไม�เกิน 29,999 บาท ส�งเงินค�าหุ$นรายเดือนได$ไม�เกินเดือนละ 2,000 บาท 
              - เงินเดือน 30,000 บาทข้ึนไป ส�งเงินค�าหุ$นรายเดือนได$ไม�เกินเดือนละ 3,000 บาท 
         3.3 การงดชำระค�าหุ$นรายเดือน สมาชิกท่ีได$ชำระเงินค�าหุ$นไม�น$อยกว�า 144 เดือน หรือ
เป,นจำนวนเงินไม�น$อยกว�า 28,800 บาท และไม�มีหนี้สินกับสหกรณ� จะงดชำระเงินค�าหุ$นรายเดือน 
หรือลดจำนวนการถือหุ$นรายเดือนลงก็ได$  

 

รายงานประจําป 2564 
สหกรณออมทรัพยกรมการแพทย จาํกดั 
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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� 
             

                                                                             
  

 
        4. ให$สมาชิกสามารถกู$เงินพิเศษได$ โดยใช$อสังหาริมทรัพย�ค้ำประกัน โดยวงเงินสูงสุดได$ไม�เกิน 
5 ล$านบาท และผ�อนชำระหนี้มีระยะเวลายาวนานถึงอายุ 75 ป� ซ่ึงมีระเบียบประกาศใช$ต้ังแต�วันท่ี 
17 มกราคม พ.ศ.2565 
       แต�มาตรการข$อ 3 และ 4 ออกมาประกาศใช$ช$ามาก เนื่องจากสถานการณ�การแพร�ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให$เป,นคณะกรรมการรักษาการ 15 คน ต�อมา
เหลือคณะกรรมการรักษา 8 คน จนกว�าจะเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการได$เต็มคณะก็เข$ามาล�วง
ปลายป�แล$ว จึงจัดทำระเบียบตามมาตรการข$อ 3 ข$อ 4 ได$ ถึงกระนั้นต$องให$นายทะเบียนสหกรณ�
เห็นชอบก�อนจึงจะประกาศใช$ได$ 
      ในป� 2564 กำไรสุทธิของสหกรณ�มีจำนวน 123 ล$านบาทเศษ ลดลงจากป�ท่ีผ�านมา 6.8 ล$าน
บาทเศษ ประกอบกับทุนเรือนหุ$นเพ่ิมข้ึนกว�าป�ท่ีผ�านมา 100.7 ล$านบาทเศษ รวมทุนเรือนหุ$นท้ังหมด 
2,060.6 ล$านบาทเศษ การท่ีทุนเรือนหุ$นเพ่ิมมากเดือนละ 10 ล$านเศษ ทำให$เงินปWนผลและเงินเฉลี่ย
คืนลดลง นอกจากนั้น ในป� 2564 มีสมาชิกสามัญและสมทบเสียชีวิตจำนวน 25 ราย ซ่ึงสูงกว�าทุกป�ท่ี
ผ�านมา สหกรณ�ได$จัดสรรทุนสาธารณประโยชน� เพ่ือจ�ายเงินสงเคราะห�สมาชิกท่ีเสียชีวิตเป,นเงิน 1.5 
ล$านบาท ซ่ึงต$องจัดสรรจากกำไรสุทธิ ผลกระทบดังกล�าว ทำให$ในป� 2564 จัดสรรเงินปWนผล 4.70% 
เฉลี่ยคืน 10.00% ตามลำดับ ท้ังนี้คณะกรรมการจะพยายามดำเนินการอย�างเต็มท่ี เพ่ือให$เงินปWนผล
และเงินเฉลี่ยคืนเพ่ิมข้ึนให$ได$  
      บัดนี้คณะกรรมการดำเนินการชุดท่ี 42 ได$บริหารงานมาครบวาระแล$ว ซ่ึงในรอบป�ท่ีผ�านมา
สหกรณ�มีการดำเนินงานภายใต$ความร�วมมือร�วมใจในการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ 
คณะผู$สอบบัญชี ผู$ตรวจสอบกิจการ และเจ$าหน$าท่ีฝAายต�างๆ ของสหกรณ� ซ่ึงทำให$ผลการดำเนินงาน
ของสหกรณ�ปรากฎผลเป,นท่ีน�าพอใจในหลายด$าน ท้ังในด$านการบริหาร และธุรกิจการเงิน สหกรณ�มี
ผลกำไรสุทธิ 123,330,298.61 บาท ซ่ึงมากกว�าเปIาหมายท่ีต้ังไว$ เนื่องจากมีการปรับลดอัตราดอกเบ้ีย
เงินให$กู$แก�สมาชิก สหกรณ�มีจำนวนสมาชิก ณ วันสิ้นป� 5,734 คน มีทุนเรือนหุ$น 2,060,620,490.00 
บาท และมียอดสินทรัพย�รวม 2,975,534,697.46 บาท 
    ในนามของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ขอขอบคุณ
ท�านสมาชิกทุกท�านท่ีให$ความไว$วางใจเข$ามาบริหารงานของสหกรณ�ด$วยความซ่ือสัตย� สุจริต รอบคอบ 
และโปร�งใส เพ่ือความม่ันคงและเจริญก$าวหน$าของสหกรณ� รวมท้ังเพ่ือให$เกิดประโยชน�สูงสุดแก�  
มวลสมาชิกของสหกรณ�          
 

 
 (ทันตแพทย�ปYยะพงศ�  วัฒนวีร�) 
 ประธานกรรมการ 
 สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด 
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สําเนาคู่ฉบบั 
 

 

 

ท่ี   สอกพ. 1169/2564 

 

        23  ธันวาคม  2564 

 

เรื่อง ขออนุญาตให#สมาชิกสหกรณ'เข#าร(วมประชุมใหญ(สามัญประจำป- 2564 
 

เรียน อธิบดีกรมการแพทย' 
 

  ด#วยสหกรณ'ออมทรัพย'กรมการแพทย' จำกัด ได#กำหนดวันประชุมใหญ(สามัญประจำป- 2564 
ข้ึนในวันศุกร'ท่ี 4 กุมภาพันธ' 2565 โดยจัดให#มีการลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการและผู#ตรวจสอบ
กิจการ ต้ังแต(เวลา 07.00 - 14.00 น. ณ อาคาร 5 ชั้น 1 หน#าหมวดยานยนต' และเริ่มประชุมใหญ(สามัญ
ประจำป- 2564 ต้ังแต(เวลา 09.00 - 12.00 น. นั้น 
 

  แต(เนื่องจากตามวัน เวลาดังกล(าว ยังอยู(ในระหว(างการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพ่ืออำนวย
ความสะดวกแก(สมาชิกท่ีประสงค'จะเข#าร(วมประชุม และแสดงความสามัคคีพร#อมเพรียงของสมาชิก ในการนี้
สหกรณ'จึงใคร(ขออนุญาตให#สมาชิกสหกรณ'ได#เข#าร(วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล(าวข#างต#น 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุญาตให#สมาชิกเข#าร(วมประชุมต(อไปด#วย จะเป@นพระคุณ 
 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 (ทันตแพทย'ปBยะพงศ'  วัฒนวีร') 
 ประธานกรรมการ 
 สหกรณ'ออมทรัพย'กรมการแพทย' จำกัด 
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สําเนาคู่ฉบบั 
 

 

ท่ี   สอกพ. 098/2565 
 

           19  มกราคม  2565 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญ(สามัญประจำป- 2564  
 

เรียน สมาชิกสหกรณ'ออมทรัพย'กรมการแพทย' จำกัด 
 

 ด#วยสหกรณ'ออมทรัพย'กรมการแพทย' จำกัด ได#กำหนดวันประชุมใหญ(สามัญประจำป- 2564 ขึ้นในวันศุกร'
ท่ี 4 กุมภาพันธ' 2565 โดยจัดให#มีการลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ต้ังแต(เวลา 07.00-14.00 น. ณ บริเวณ
ท่ีจอดรถกรมการแพทย' อาคาร 5 ช้ัน 1 (หน#าหมวดยานยนต') และเร่ิมประชุมใหญ(สามัญประจำป- 2564 ต้ังแต(เวลา 
09.00 น. เป@นต#นไป ณ ห#องประชุมช้ัน 4 อาคาร 1 กรมการแพทย' กระทรวงสาธารณสุข โดยมีระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี้ 1. เร่ืองท่ีประธานแจ#งให#ที่ประชุมทราบ 
 2. รับรองรายงานการประชุมใหญ(สามัญประจำป- 2563 และรายงานการประชุมใหญ(วิสามัญป- 2564 
 3. เร่ืองสืบเนื่อง รายงานการดำเนินคดี 
 4. รับทราบรายงานประจำป- 2564 ของสหกรณ' 
 5. รับทราบรายงานผลประโยชน'และค(าตอบแทนของกรรมการ ผู#จัดการ ผู#มีอำนาจในการจัดการ  
      และท่ีปรึกษาของสหกรณ' ประจำป- 2564 
 6. รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำป- 2564 
 7. พิจารณาเลือกต้ังประธานกรรมการดำเนินการของสหกรณ' 
 8. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำป- 2564 ของสหกรณ' 
 9. พิจารณากำหนดวงเงินกู#ยืมหรือค้ำประกัน ประจำป- 2565 
 10. พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป- 2564 ของสหกรณ' 
 11. พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ(าย ประจำป- 2565 ของสหกรณ' 
 12. พิจารณาคัดเลือกผู#สอบบัญชีสหกรณ' ประจำป- 2565 และกำหนดค(าธรรมเนียม 
 13. พิจารณาเลือกต้ังกรรมการดำเนินการของสหกรณ' ประจำป- 2565 
 14. พิจารณาเลือกต้ังผู#ตรวจสอบกิจการสหกรณ' ประจำป- 2565 และกำหนดค(าตอบแทน 
 15. พิจารณาแก#ไขข#อบังคับสหกรณ'ออมทรัพย'กรมการแพทย' จำกัด แก#ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2565 
 16. เร่ืองอื่นๆ (ถ#ามี) 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข#าร(วมประชุมโดยพร#อมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล(าวต(อไปด#วย     
จะเป@นพระคุณ 

 

                    ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 (ทันตแพทย'ปBยะพงศ'  วัฒนวีร') 
 ประธานกรรมการ 
 สหกรณ'ออมทรัพย'กรมการแพทย' จำกัด 
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เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
 

   

 

ระเบียบวาระท่ี 1 

 
 
 
 
เรื่องท่ีประธานแจ#งให#ท่ีประชุมทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 

 
 
 
 

รับรองรายงานการประชุมใหญ( 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 

 
 
 
 

รายงานการดำเนินคด ี
   
   

 

ระเบียบวาระท่ี 4 

 
 
 
 

รับทราบรายงานประจำป-  

 

ระเบียบวาระท่ี 5 

 
 
 
 
รายงานผลประโยชน'และค(าตอบแทน 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 

 
 
 
 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
   

   

 

ระเบียบวาระท่ี 7 

 
 
 
 

เลือกตั้งประธานกรรมการ   

 

ระเบียบวาระท่ี 8 

 
 
 
 

อนุมัติงบการเงินประจำป- 2564 

 

ระเบียบวาระท่ี 9 

 
 
 
 

กำหนดวงเงินกู#ยืมหรือค้ำประกัน 
   
   

 

ระเบียบวาระท่ี 10 

 
 
 
 

การจัดสรรกำไรสุทธิประจำป- 2564   

 

ระเบียบวาระท่ี 11 

 
 
 
 
แผนงานและงบประมาณรายจ(าย ป- 65 

 

ระเบียบวาระท่ี 12 

 
 
 
 

คัดเลือกผู#สอบบัญชีสหกรณ' 
   
   

 

ระเบียบวาระท่ี 13 

 
 
 
 
เลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ'   

 

ระเบียบวาระท่ี 14 

 
 
 
 

เลือกตั้งผู#ตรวจสอบกิจการสหกรณ' 

 

ระเบียบวาระท่ี 15 

 
 
 
 

แก#ไขเพ่ิมเติมข#อบังคับสหกรณ' 
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ระเบียบวาระท่ี 1 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2563 
และ รายงานการประชุมใหญว#สามัญป 2564 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารอำนวยการ 
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ  

 

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

 

ผู�มาประชุม 
 1. นายแพทย
เสรี          ตู�จินดา         ประธานกรรมการ 
  2. ทันตแพทย
ป�ยะพงศ
 วัฒนวีร
   รองประธานกรรมการคนท่ี 1 

3. นายวรศักด์ิ             ขวัญเจริญทรัพย
            รองประธานกรรมการคนท่ี 2 
        4. นายสมนึก  เรียนลึก                รองประธานกรรมการคนท่ี 3 
      5. นางวราภรณ
  เฉ่ือยฉ่ำ   กรรมการ 

6. นายสุรัส  วิจิตรวงศ
  กรรมการ 
7. นางวรรณา  วงษ
ปา   กรรมการ 
8. นางนิภาพร  พวงดอกไม�  กรรมการ 

9. ว8าท่ี ร.ต.วันชาติ กลัดเล็ก   กรรมการ 
10. นายบัญญัติ  ทองเก้ือ   กรรมการ 
11. นางสุพัตรา  ย่ิงเมืองมาร  กรรมการ 
12. นายวัชรา  ยศภูมี   กรรมการ 
13. นางยุพิน    แย�มทรัพย
  กรรมการ 
14. นางป>ณฑารีย
 ประสาทศรี          กรรมการและเหรัญญิก 

        15. นายวิเชียร              รัตนะจงงาม        กรรมการและเลขานุการ 
           16. นางสาวสุชาดา         เอ่ียมรอด       ผู�จัดการสหกรณ
 

                สมาชิกสามัญ           จำนวน   191  คน 
 

ผู�เข�าร	วมประชุม 

           1. นายชัยวุฒิ    มัณฑะนานนท
  สหกรณ
จังหวัดนนทบุรี 
        2. นายเสริม    อุดมพรวิเศษ  หัวหน�าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ
นนทบุรี 
         3. นายสาธิต  ยกยอน   นักวิชาการสหกรณ
ชำนาญการ 
 4. นายจิรพงษ
  พงษ
สิทธิผล  นักวิชาการสหกรณ
 

5. นางสาววรนุช  ชัยกิตติภรณ
  ผู�สอบบัญชีสหกรณ
 
6. นางสาวนันท
นภัส ศรีนัครินทร
  ผู�ตรวจสอบกิจการสหกรณ
 

        7. นางสาวอุบลพรรณ แก�วไทรหาญ           คณะทำงานจัดการประชุมใหญ8สามัญประจำปC  
       8. นายสถาพร  ศรีทองแจ�ง           คณะทำงานจัดการประชุมใหญ8สามัญประจำปC  
  9. นายโชติวิวฒัน
  เจริญกาลัญFูตา   คณะทำงานจัดการประชุมใหญ8สามัญประจำปC 
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 10. นายชนพัฒน
  พัฒหาญ  คณะทำงานจัดการประชุมใหญ8สามัญประจำปC 

11. นายพงศ
พิเชษฐ
 เสือฟ>ก  หัวหน�าฝJายบัญชี  
12. นางผกากรอง จารุวรรณ เจ�าหน�าท่ีสินเชื่อ 

 13. นายกิตติ  ผลเดช  เจ�าหน�าท่ีธุรการ 

เร่ิมประชุมเวลา   09.00 น. 
  เม่ือสมาชิกครบองค
ประชุมแล�ว นายแพทย
เสรี  ตู�จินดา ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ
 
เปKนประธานในการประชุมแจ�งให�ท่ีประชุมทราบว8าขณะนี้มีสมาชิกเข�าร8วมประชุมผ8านระบบ Zoom จำนวน 
119 คน ซ่ึงครบองค
ประชุมตามข�อบังคับแล�ว จึงขอเป�ดประชุมใหญ8สามัญประจำปC  2563 ผ8านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
 ได�แนะนำคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ
ชุดท่ี 41, ผู�แทนหน8วยงานสหกรณ
จังหวัดนนทบุรี, 
ตัวแทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ
นนทบุรี, คณะทำงานจัดการประชุมใหญ8สามัญประจำปC 2563 และ
ขอขอบคุณสมาชิกท่ีเข�าร8วมประชุมผ8านระบบ Zoom โดยใช�ห�องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการสถาบัน         
สิรินธรฯ เปKนสถานท่ีจัดประชุมและถ8ายทอดสด สมาชิกสามารถรับชมการถ8ายทอดสดผ8าน Facebook Live 
เพ่ือติดตามการประชุมในครั้งนี้ โดยจะดำเนินการประชุมตามวาระท่ีกำหนดไว�ต8อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

   นายแพทย
เสรี  ตู�จินดา ประธานกรรมการ ข�าพเจ�าในฐานะประธานในการประชุมขอเป�ดประชุม
ใหญ8สามัญประจำปC 2563 ของสหกรณ
ออมทรัพย
กรมการแพทย
 จำกัด ผ8านสื่ออิเล็กทรอนิกส
 ได�แนะนำ
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ
ชุดท่ี 41, ผู�แทนหน8วยงานสหกรณ
จังหวัดนนทบุรี, ตัวแทนสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ
นนทบุรี, คณะทำงานจัดการประชุมใหญ8สามัญประจำปC 2563 และขอขอบคุณสมาชิกท่ีเข�าร8วมประชุม
ผ8านระบบ Zoom และสมาชิกท่ีรับชมการถ8ายทอดสดผ8าน Facebook Live โดยมีเรื่องแจ�งให�ทราบว8าการ
ประชุมใหญ8วิสามัญประจำปC 2563 จะจัดข้ึนในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 มีวาระการประชุมดังนี้ 1) พิจารณา
เลือกต้ังประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ
 , 2) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการดำเนินการของสหกรณ
 ,                 
3) พิจารณาเลือกต้ังผู�ตรวจสอบกิจการ และ วาระเรื่องอ่ืน ๆ ต8อไป 
 มติท่ีประชุม  มีมติรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ!สามัญประจำป$ 2562   

 นายแพทย(เสรี  ตู�จินดา ประธานในท่ีประชุมเสนอให� นางสุพัตรา  ยิ่งเมืองมาร ผู�ทำหน�าท่ี
แทนเลขานุการ เสนอให�ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ!สามัญประจำป$ 2562 เม่ือวันท่ี 31 
มกราคม 2563 (รายละเอียดตามรายงานประจำป$ 2562 หน�า 16 ถึง 22) 

 มติท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ!สามัญประจำป$ 2562 โดยไม!มีการแก�ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง รายงานการดำเนินคดี 
 นายแพทย
เสรี  ตู�จินดา ประธานในท่ีประชุมมอบหมายให� นายวรศักด์ิ  ขวัญเจริญทรัพย
               

รองประธานกรรมการ ทำหน�าท่ีอ8านรายงานการดำเนินคดี เพ่ือดำเนินคดีสืบเนื่องจากการประชุมคราวก8อน 
คดีแพ8งในศาลชั้นต�น ชั้นอุทธรณ
 ชั้นฎีกา(ถ�ามี) และการสืบหลักทรัพย
เพ่ือบังคับคดีตามคำพิพากษาและคำสั่ง
ศาล และหรือเพ่ือดำเนินคดีล�มละลาย  
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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 

 
ฟDองจำเลยทั้ง 7 วนัที่ 18 ธ.ค. 58 

กลุ&มที่ 2 
เจ�าพนักงานบังคับคดี งดยึดทรัพย(จำเลยที่ 1 

3 คดี 

 
เจ�าพนกังานไปยึดทรัพย( ไม!พบทรัพย(สิน
ของจำเลยที่มีค!ามีราคาที่จะยึดมาขาย
ทอดตลาด 

ฟDองจำเลยทั้ง 5 วนัที่ 26 ต.ค. 58 
ฟDองจำเลยทั้ง 5 วนัที่ 2 พ.ย. 58 
ฟDองจำเลยทั้ง 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 

ฟDองจำเลยทั้ง 5 วนัที่ 21 ต.ค. 58 
ฟDองจำเลยทั้ง 5 วนัที่ 22 ธ.ค. 58 
ฟDองจำเลยทั้ง 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 ฟDองจำเลยทั้ง 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 

ฟDองจำเลยทั้ง 7 วนัที่ 26 พ.ย. 58 
ฟDองจำเลยทั้ง 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 

ฟDองจำเลยทั้ง 7 วนัที่ 26 พ.ย. 58 
ฟDองจำเลยทั้ง 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   

ฟDองจำเลยทั้ง 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 

 

 มติที่ประชุม  มีมติรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4  รับทราบรายงานประจำป$ 2563 ของสหกรณ( 

 นายแพทย(เสรี  ตู�จินดา ประธานในท่ีประชุมเสนอให� นางสุพัตรา  ยิ่งเมืองมาร  เลขานุการ 
ขอเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำป$ 2563 ของสหกรณ(ออมทรัพย(กรมการแพทย( จำกัด ดังน้ี 
 สหกรณ(ออมทรัพย(กรมการแพทย( จำกัด ได�จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ( ต้ังแต!
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2523 เป;นเวลา 40 ป$ จากการดำเนินงานของสหกรณ(ในรอบป$ 2563 ได�เกิดการแพร!
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส!งผลกระทบต!อสมาชิกและเศรษฐกิจในภาพรวมของ
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ประเทศ สหกรณ(ฯ จึงได�มีมาตรการพักชำระหนี้สมาชิกสู�ภัยไวรัสโควิด-19 โดยพักชำระหนี้ต�นเงินกู�สามัญได�
เป;นระยะเวลาไม!เกิน 3 เดือน และปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินให�กู�แก!สมาชิก เพ่ือบรรเทาความเดือดร�อน
เบ้ืองต�นให�แก!สมาชิกท่ีได�รับผลกระทบดังกล!าว ส!งผลให�กำไรสุทธิประจำป$ 2563 ลดลง และน�อยกว!าประมาณ
การท่ีตั้งไว� เป;นเงิน 1,466,005.65 บาท ผลการดำเนินงานในป$ 2563 มีดังนี้ 
 

1. สมาชิกภาพในวันส้ินป2 
  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 วันส้ินป2 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 ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ( 215,560.90 207,750.90 7,810.00 
3.5 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปRนผล 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�างความม่ันคงแก!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 ดอกเบี้ยรับจากเงินให�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!ที่สมาชิก ณ วันส้ินป$ 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 กำไรสุทธ ิ 130,212,784.35 131,600,751.98 (1,387,967.63) 

 
 

3. ทุนเรือนหุ�น 
  ป2 2563 ป2 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 
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4. เงินรับฝากออมทรัพย= 
  ป2 2563 ป2 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. เงินรับฝากออมทรัพย=พิเศษ 
  ป2 2563 ป2 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 
  ป2 2563 ป2 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. เงินให�สมาชิกกู� 
  ป2 2563 ป2 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 
 
 

8. รายได�และค&าใช�จ&าย 
   รายได� ป2 2563 ป2 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 

   รายได�ก&อนหักรายจ&าย 158,050,507.47 บาท 158,345,709.07 บาท 
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 ค&าใช�จ&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&าใช�จ&ายทั้งส้ิน 27,837,723.12 บาท 26,744,957.09 บาท 

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

9. ทุนสาธารณประโยชน=       
 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  

ท่ี            ช่ือ – 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 

 

10. ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห=แก&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  

 

 

 

รายงานประจําป 2564 
สหกรณออมทรัพยกรมการแพทย จาํกดั 

21 



  
11. ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ= 
 

 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�จัดการสหกรณ( 
เข�ารับการฝ[กอบรมหลักสูตร “สร�างธรรมาภิบาลสำหรับผู�บริหารสหกรณ(” ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานตามบทบาท 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�บริการด�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(ออมทรัพย(แห!ง
ประเทศไทย 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  มี

ผลใช�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 มาตรการในการปDองกันการแพร!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 
  (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 
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  (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 ของสหกรณ=   
 

 คณะกรรมการดำเนินการ, คณะกรรมอำนวยการ, คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ( และ
คณะกรรมการเงินกู� เป;นไปตามข�อบังคับของสหกรณ( การประชุมกำหนดให�มีการประชุมไม!น�อยกว!าเดือนละหน่ึง
ครั้ง สำหรับคณะกรรมการเงินกู� มีการประชุมเดือนละสองครั้ง เพื่อเป;นการสนองความต�องการของสมาชิกให�ได�รับ
เงินกู�เร็วขึ้น คือ จ!ายรอบกลางเดือน และรอบส้ินเดือน ทุกเดือน 
 

 สรุปผลงานของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ=  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�ตรวจสอบกิจการ, 
ผู�แทนสหกรณ(จังหวัดนนทบุรี, คณะกรรมการและเจ�าหน�าท่ีสหกรณ(ฯ เข�าร!วมรวมท้ังส้ิน 109 ท!าน โดยใช�
งบประมาณเป;นจำนวนเงินท้ังสิน 343,104 บาท    
  4. จัดทำโครงการสงเคราะห( ณ สถานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน จังหวัดระยอง และโรงเรียนระยอง
ปRญญานุกูล โดยสหกรณ(สนับสนุนเงินแห!งละหน่ึงหมื่นบาท รวมเป;นจำนวนเงินท้ังส้ิน 20,000 บาท และจาก
หน!วยงานภายในกรมการแพทย(, สหกรณ(ออมทรัพย(ต!างๆ และสมาชิกสหกรณ( จำนวน 17,800 บาท รวมเป;นเงิน
ท้ังส้ิน 37,800 บาท   
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  5. ส!งเสริมให�คณะกรรมการและเจ�าหน�าท่ีของสหกรณ(ฯ เข�ารับการอบรม, สัมมนาตามหลักสูตรท่ีทาง
หน!วยงานท่ีเกี่ยวข�องต!างๆ จัดขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มทักษะ, ความรู�, ความสามารถในการให�บริการแก!
สมาชิก    
  6. ศึกษาอัตราดอกเบ้ียเงินกู� ดอกเบ้ียเงินฝาก และเปรียบเทียบกับสหกรณ(อ่ืนๆ เพื่อนำมาปรับใช�กับ
สหกรณ(ออมทรัพย(กรมการแพทย( จำกัด ในการดำเนินกิจการให�สมาชิกได�รับประโยชน(สูงสุด  
 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมการพิจารณาข�อกฎหมาย 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�าย
ราชการ จำนวน 12 ราย คณะกรรมการได�เชิญเข�าพบเพื่อดำเนินการไกล!เกล่ียและติดตามการชำระหน้ีเรียบร�อย
แล�ว 
  1.3 กรณีสมาชิกหักเงินเดือน ณ ท่ีจ!ายไม!ได� จำนวน 4 ราย ได�เชิญเข�าพบคณะกรรมการเพื่อช้ีแจงถึง
สาเหตุ และดำเนินการหักเงินเดือน ณ ท่ีจ!าย เรียบร�อยแล�ว 
  1.4 กรณีหลักประกันไม!สมบูรณ( จำนวน 2 ราย เน่ืองจากผู�ค้ำประกันเสียชีวิต จึงทำให�หลักประกันไม!
ครบถ�วนตามระเบียบสหกรณ(ฯ ว!าด�วยการให� เงินกู�แก!สมาชิกสหกรณ(  พ.ศ.2562 ข�อ 22 ได� เชิญเข�าพบ
คณะกรรมการเพื่อดำเนินการไกล!เกล่ีย และให�สมาชิกผู�กู�ดำเนินการหาหลักประกันให�ครบถ�วนตามสัญญาเงินกู�
  1.5 กรณีสมาชิกผู�ค้ำประกันรับชำระหน้ีตามสัญญาค้ำประกัน 6 ราย  
 2. สรุปรายงานการดำเนินคดี ท่ีดำเนินการฟDองร�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�องได�รับ
ความร!วมมือจากท!านสมาชิก ท่ีคอยเอาใจใส! แนะนำ ให�ข�อคิดเห็น อันเป;นประโยชน(ต!อส!วนรวม และให�ความ
ไว�วางใจสนับสนุนธุรกิจของสหกรณ(ด�วยดีมาโดยตลอด นอกจากน้ีสหกรณ(ยังได�รับความร!วมมือ และคำแนะนำจาก
กรมส!งเสริมสหกรณ( กรมตรวจบัญชีสหกรณ( สำนักงานสหกรณ(จังหวัดนนทบุรี สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ(
จังหวัดนนทบุรี ผู�สอบบัญชี ผู�ตรวจสอบกิจการ รวมท้ังเจ�าหน�าท่ีของหน!วยงานต!างๆ ในสังกัดเป;นอย!างดี และ
สหกรณ(หวังเป;นอย!างย่ิงว!าจะได�รับใช�ท!านสมาชิกตลอดไป 
 

      คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ(ฯ ชุดท่ี 41 จึงขอขอบพระคุณทุกท!านมา ณ โอกาสน้ี  

 

มติที่ประชุม  มีมติรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5   รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำป$ 2563 
 นายแพทย(เสรี  ตู� จินดา ประธานในท่ีประชุมเสนอให�  นางสาวนันท(นภัส  ศรีนัครินทร(           

ผู�ตรวจสอบกิจการ อ!านรายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ( ประจำป$ 2563 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  
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                                รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์  จำกัด 
ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

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

เรียน    ท่ีประชุมใหญ&สหกรณ=ออมทรัพย=กรมการแพทย= จำกัด 

 ตามที่ประชุมใหญ!สามัญประจำป$ 2562 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ได�เลือกตั้งข�าพเจ�าเป;น          
ผู�ตรวจสอบกิจการสหกรณ(ออมทรัพย(กรมการแพทย( จำกัด สำหรับป$ทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ข�าพเจ�าได�ทำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต!อคณะกรรมการดำเนินการเป;นประจำทุกเดือน ท่ี
เข�าตรวจสอบนั้น  จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำป$ 2563  โดยสรุปดังนี้ 

1. วัตถุประสงค=ของการตรวจสอบ 
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ 
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
1.3 เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานอ่ืนๆ ของสหกรณ( 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
2.1 ตรวจสอบความถูกต�องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข�อกำหนดของสหกรณ( 
2.3 ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค( ข�อบังคับ ระเบียบ และมติของท่ีประชุม 
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีกำหนดไว� 

3. ผลการตรวจสอบ 
 3.1 ผลการดำเนินงาน 

สหกรณ(มีสมาชิกเมื่อต�นป$ 5,627 คน ระหว!างป$มีสมาชิกเพิ่มขึ้น 208 คน ออกจากสหกรณ(  178 
คน สมาชิกคงเหลือวันส้ินป$ 5,657 คน ในวันส้ินป$สหกรณ(มีทุนดำเนินงานท้ังส้ิน 2,840,411,709.24 บาท และในรอบ
ป$สหกรณ( 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  
สหกรณ(จัดทำบัญชีเรียบร�อยเป;นปRจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีครบถ�วน

สมบูรณ( การบันทึกบัญชีของสหกรณ(เป;นไปตามมาตรฐานการบัญชี และใช�ระบบคอมพิวเตอร(ในการ
ดำเนินงานทำให�รายการบัญชี และรายละเอียดต!างๆ ถูกต�องสมบูรณ( พร�อมทั้งตรวจสอบความถูกต�อง และ
กระทบยอดบัญชีลูกหน้ีเงินกู� เงินรับฝาก และทุนเรือนหุ�น ถูกต�องตรงกัน 

 

 3.3 ด�านการเงิน 
 

สหกรณ(มีเงินสดคงเหลือ ณ วันส้ินป$ จำนวน 2,000.00 บาท ถูกต�องตรงตามบัญชี ซึ่งอยู!ใน
ความรับผิดชอบของนางสาวขวัญจิตร  อุทกโยธะ ตำแหน!งหัวหน�างานการเงิน เงินฝากธนาคาร สหกรณ(ได�แต!งต้ังผู�
มีอำนาจลงนามแทนสหกรณ(ในการทำธุรกรรมกับธนาคาร ตรวจสอบยอดคงเหลือถูกต�องตรงกับสมุดคู!ฝาก และใบ
แจ�งยอดธนาคารโดยสม่ำเสมอ สหกรณ(มีการควบคุมการใช�จ!าย เงินเป;นไปตามระเบียบว!าด�วยการรับ-จ!ายและ 
เก็บรักษาเงิน และงบประมาณรายจ!ายท่ีท่ีประชุมใหญ!กำหนดไว� รวมท้ังรายจ!ายของสหกรณ(ได�จ!ายไปเพื่อกิจการ
ของสหกรณ( ควรแก!เหตุผลและเป;นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
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 3.4 ด�านสินเช่ือ 

 

สหกรณ(ให�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  
 

สหกรณ(มีการรับฝากเงินจากสมาชิก  ดังน้ี 

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

เงินรับฝากออมทรัพย(พิเศษ 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) 
 

 

                     สหกรณ(มีการรับฝากอ่ืน ซึ่งเป;นเงินรับฝากจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห( ซึ่งสมาชิกสหกรณ(เป;น
สมาชิกของสมาคม จำนวน 3 บัญชี  ดังน้ี 

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

เงินรับฝากออมทรัพย( 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) 
 

การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรับฝาก ในการฝาก-ถอน เป;นไปตามข�อบังคับ ระเบียบ และมติท่ีประชุมของ
คณะกรรมการของสหกรณ( 

 

 3.6 ด�านการลงทุน 
สหกรณ(มีหุ�นชุมนุมสหกรณ(ออมทรัพย(แห!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  
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 3.7 ด�านทุนของสหกรณ( 

 - 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$สหกรณ(จ!ายทุนสาธารณประโยชน( จำนวน 1,325,800.00 บาท  ทุน
สวัสดิการหรือการสงเคราะห(สมาชิก จำนวน 400,000.00 บาท และทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ( จำนวน 
112,190.00 บาท เป;นไปตามวัตถุประสงค(แห!งทุนและระเบียบท่ีสหกรณ(กำหนดไว�  

      3.8 ด�านการควบคุมภายใน 
  สหกรณ(มีการแต!งต้ังคณะทำงานควบคุมภายใน ซึ่งจัดทำแผนการตรวจสอบควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ(การประเมินสหกรณ(สีขาวด�วยธรรมาภิบาลของกรมส!งเสริมสหกรณ( มีการสรุปและรายงานผลการ
ตรวจสอบต!อคณะกรรมการดำเนินการอย!างสม่ำเสมอ 

4. เร่ืองอื่น ๆ 
ตามมติท่ีประชุมใหญ! ได�เลือกต้ังให�ข�าพเจ�าเป;นผู�ตรวจสอบกิจการของสหกรณ(ประจำป$ 2563   

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 น้ัน ในการปฏิบัติงาน ข�าพเจ�าได�รับความร!วมมือในการตรวจสอบอย!างดีย่ิงจาก
คณะกรรมการและเจ�าหน�าท่ีของสหกรณ(  จึงขอขอบคุณในโอกาสน้ีด�วย 

 

 (นางสาวนันท(นภัส   ศรีนัครินทร() 

 ผู�ตรวจสอบกิจการ 

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

มติที่ประชุม  มีมติรับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำป$ 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี 6   พิจารณาแก�ไขข�อบังคับสหกรณ
ออมทรัพย
กรมการแพทย
 จำกัด แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 
2564 
       นายแพทย
เสรี  ตู�จินดา ประธานในท่ีประชุมมอบหมายให� ทันตแพทย
ป�ยะพงศ
  วัฒนวีร
รอง
ประธานกรรมการ เสนอขอให�ท่ีประชุมใหญ8สามัญประจำปC 2563 ร8วมกันพิจารณาแก�ไข/เพ่ิมเติม ข�อบังคับ
สหกรณ
 เพื่อให�เป;นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ( ว!าด�วยการรับจดทะเบียนข�อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบ

ของสหกรณ( พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 และเพื่อให�เหมาะสมกับสถานการณ
ป>จจุบัน         
โดยสอดคล�องกับพระราชบัญญัติสหกรณ
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ข�อ 31 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต�องมี
คุณสมบัติดังนี้  
   (1) เป;นผู�เห็นชอบในวัตถุประสงค(ของ
สหกรณ( 
    (2) เป;นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
     (3) เป;นข�าราชการ หรือลูกจ�างประจำ
สังกัดกรมการแพทย( สังกัดกรมพัฒนาการแพทย(
แผนไทยและการแพทย(ทางเลือก หรือผู�ที่ย�ายหรือ
โอนไปสังกัดกรมสุขภาพจิต หรือสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือเป;นเจ�าหน�าที่ของ
สหกรณ(ออมทรัพย(กรมการแพทย( จำกัด หรือ
ข�าราชการ/ลูกจ�างประจำกรมอ่ืนที่ปฏิบัติงาน
ประจำในกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 
     (4) เป;นผู�มีความประพฤติและนิสัยดงีาม 
          (5)  มิได�เป;นสมาชิกในสหกรณ(ออมทรัพย(
อ่ืนที่มีวัตถุประสงค(ในการให�กู�ยืมเงิน 

ข�อ 31 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต�องมี
คุณสมบัติดังนี้  
   (1) เป;นผู�เห็นชอบในวัตถุประสงค(ของ
สหกรณ( 
    (2) เป;นบุคคลธรรมดาซึง่บรรลุนิตภิาวะ
และมีสัญชาตไิทย 
 (3) เป;นข�าราชการ หรือลูกจ�างประจำ
สังกัดกรมการแพทย( สังกัดกรมการแพทย(แผน
ไทยและการแพทย(ทางเลือก หรือผู�ที่ย�ายหรือ
โอนไปสังกัดกรมสุขภาพจิต หรือสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือเป;นเจ�าหน�าที่
ของสหกรณ(ออมทรัพย(กรมการแพทย( จำกัด 
หรือข�าราชการ/ลูกจ�างประจำกรมอ่ืนที่
ปฏิบัติงานประจำในกระทรวงสาธารณสุข อำเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี 
     (4) เป;นผู�มีความประพฤติและนสิัยดีงาม 
     (5) มิได�เป;นสมาชิกในสหกรณ(ออมทรัพย(
อ่ืนที่มีวัตถุประสงค(ในการให�กู�ยืมเงิน 

เพื่อกำหนดคุณสมบัติ
ของสมาชิกให�มีสัญชาติ
ไทย ตามมาตรา 4 แห!ง
พระราชบัญญัติ
สหกรณ( พ.ศ. 2542 
และที่แก�ไขเพิ่มเติม   

ข�อ 32 การเข�าเปLนสมาชิก ผู�สมัครเปLนสมาชิก
ตามข�อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ=ออมทรัพย=
อ่ืน ซึ่งประสงค=จะขอเข�าเปLนสมาชิกตามข�อ 36 
ต�องย่ืนใบสมัครถึงสหกรณ=ตามแบบที่กำหนดไว�  
โดยต�องมีผู�บังคับบัญชาของผู�สมัครในตำแหน!งไม!
ต่ำกว!าหัวหน�าหน!วยงานระดับกองหรือเทียบเท!า
คนหนึ่งรับรอง แต!ถ�าผู�สมัครเป;นผู�ดำรงตำแหน!งไม!
ต่ำกว!าหัวหน�าหน!วยงานระดับกองหรือเทียบเท!า
ให�รับรองตนเองได�  
 

ข�อ 32 การเข�าเปLนสมาชิก ผู�สมัครเปLนสมาชิก
ตามข�อบังคับน้ี รวมทั้งสมาชิกสหกรณ=ออม
ทรัพย=อ่ืน ซึ่งประสงค=จะขอเข�าเปLนสมาชิกตาม
ข�อ 36 หรือสมาชิกสมทบของสหกรณ=ซึ่ ง
ประสงค=จะขอเข�าเปLนสมาชิกตามข�อ 32/1 
ต�องย่ืนใบสมัครตามแบบที่กำหนดไว� โดยต�องมี
ผู�บังคับบัญชาของผู�สมัครในตำแหน!งไม!ต่ำกว!า
หัวหน�าหน!วยงานระดับกองหรือเทียบเท!าคน
หนึ่งรับรอง แต!ถ�าผู�สมัครเป;นผู�ดำรงตำแหน!งไม!
ต่ำกว!าหัวหน�าหน!วยงานระดับกองหรือเทียบเท!า
ให�รับรองตนเองได�  

เพื่อให�ผู�ที่เป;นสมาชิก
สมทบ และมี
คุณสมบัติครบถ�วน
ตามข�อบังคับ ข�อ 31 
สามารถสมัครเป;น
สมาชิกสามัญได� 
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   เม่ื อคณ ะกรรมการดำเนิ นการได�
สอบสวนพิจารณาเป;นที่พอใจว!ามีผู�สมัครมี
คุณสมบัติถูกต�องตามที่กำหนดไว�ในข�อ 31 ทั้ง
เห็นเป;นการสมควรรับเข�าเป;นสมาชิกได� ก็ให�
แจ�งผู�สมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบยีน
สมาชิกกับชำระค!าธรรมเนียมแรกเข�า และ
ชำระค!าหุ�นตามจำนวนที่จะถือให�ครบถ�วน 
แล�วเสนอเร่ืองการรับสมาชิกเข�าใหม!ให�ที่
ประชุมใหญ!คราวถัดไปทราบ  
       ถ�าคณะกรรมการดำเนินการไม!ยอมรับ
ผู�ส มัครเข� าเป;นสมาชิกด�วยเหตุ ใดๆ เม่ือ
ผู�สมัครร�องขอ ก็ให�คณะกรรมการดำเนินการ
นำเร่ืองเสนอที่ประชุมใหญ!เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 
มติแห!งที่ประชุมใหญ!ให�รับเข�าเป;นสมาชิกใน
กรณีดังว!านี้ ให�ถือเสียงไม!น�อยกว!าสองในสาม
ของสมาชิก หรือผู�แทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 
 

 เม่ือคณะกรรมการดำเนินการได�สอบสวน
พิจารณาเป;นที่พอใจว!ามีผู�สมัครมีคุณสมบัติถูกต�อง
ตามที่กำหนดไว�ในข�อ 31 ทั้งเห็นเป;นการสมควร
รับเข�าเป;นสมาชิกได� ก็ให�แจ�งผู�สมัครนั้นลงลายมือ
ชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชำระค!าธรรมเนียม
แรกเข�ายกเว�นสมาชิกสมทบที่โอนมาเป;นสมาชิก 
และชำระค!าหุ�นตามจำนวนที่จะถือให�ครบถ�วน แล�ว
เสนอเร่ืองการรับสมาชิกเข�าใหม!ให�ที่ประชุมใหญ!
คราวถัดไปทราบ  
       ถ�าคณะกรรมการดำเนินการไม!ยอมรับ
ผู�สมัครเข�าเป;นสมาชิกด�วยเหตุใดๆ เม่ือผู�สมัครร�อง
ขอ ก็ให�คณะกรรมการดำเนินการนำเร่ืองเสนอที่
ประชุมใหญ!เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห!งที่ประชุมใหญ!
ให�รับเข�าเป;นสมาชิกในกรณีดังว!านี้ ให�ถือเสียงไม!
น�อยกว!าสองในสามของสมาชิก หรือผู�แทนสมาชิก
ซ่ึงมาประชุม 
 

เพื่อให�ผู�ที่เป;นสมาชิก
สมทบ และมี
คุณสมบัติครบถ�วน
ตามข�อบังคับ ข�อ 31 
สามารถสมัครเป;น
สมาชิกสามัญได� 

ข�อ 32/1   
         - ไม!มี - 

ข�อ 32/1 สมาชิกสมทบผู�ใดเม่ือมีคุณสมบัติของ
สมาชิก ตามข�อบังคับ 31(1) (2) (3) (4) และ (5) 
ครบถ�วนแล�ว หากประสงค(จะแสดงเจตนากระทำ
การเพื่อที่จะก!อสิทธิและหรือขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ
จากสมาชิกสมทบ เป;นสมาชิกก็ให�กระทำการ โดย
ทำคำขอหนังสือ (ใบสมัครตามข�อบังคับข�อ 32 
วรรคแรก) พร�อมกับแนบหลักฐานเอกสาร เช!น 
สำเนาคำสั่งบรรจุเข�ารับราชการ เป;นต�น เป;นคำ
เสนอยื่ น ถึ งสหกรณ(  และ เม่ือคณ ะกรรมการ
ดำเนินการได�สอบสวนพิจารณาเป;นที่พอใจว!ามี
คุณสมบัติตามที่กำหนด ทั้งเห็นเป;นการสมควร
รับเข�าเป;นสมาชิกได�ตามข�อบังคับข�อ 32 วรรคสอง 
แล�วก็จะได�สิทธิและหน�าที่ของสมาชิกตามข�อบังคับ 
34 โดยนับระยะเวลาการเป;นสมาชิกต!อเนื่องจาก
การเป;นสมาชิกสมทบ 
 

เพื่อให�ผู�ที่เป;นสมาชิก
สมทบ และมี
คุณสมบัติครบถ�วน
ตามข�อบังคับ ข�อ 31 
สามารถสมัครเป;น
สมาชิกสามัญได� 
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ข�อ 48. สมาชิกสมทบ สหกรณ(อาจรับสมาชิก
สมทบได�ตามที่เห็นสมควร โดยต�องสมัครเข�าเป;น
สมาชิกสมทบด�วยความสมัครใจ และมีความ
ประสงค(จะใช�บริการต!าง ๆ ของสหกรณ( เป;น
ประจำ 

ข�อ 48. สมาชิกสมทบ สหกรณ(อาจรับสมาชิกสมทบได�
ตามที่เห็นสมควร โดยผู�สมัครต�องสมัครเข�าเป;นสมาชิก
สมทบด�วยความสมัครใจ และมีความประสงค(จะใช�
บริการต!าง ๆ ของสหกรณ(เป;นประจำ 

เพื่อให�เป;นไปตาม 
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ( ว!าด�วยการรับ
จดทะเบียนข�อบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ( พ.ศ. 
2563 ประกาศ ณ 
วันที่ 18 มีนาคม         
พ.ศ. 2563 
 

ข�อ 49. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ
ต�องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป;นผู�เห็นชอบในวัตถุประสงค(ของ
สหกรณ(  และถือหุ�นตามอัตราที่ กำหนดไว�ใน
ระเบียบของสหกรณ( 

(2) เป;นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติ
ภาวะ และ 

ก. เป;นเจ�าหน�าที่สายงานต!าง ๆ ที่
มิใช!ข�าราชการหรือลูกจ�างประจำที่ปฏิบัติงานอยู!   
ในหน!วยงานสังกัดกรมการแพทย( หรือสังกัด   
กรมพัฒนาการแพทย(แผนไทยและการแพทย(
ทางเลือก หรือ 

ข. เป;นบิดา มารดา หรือคู!สมรส
หรือบุตรที่ชอบด�วยกฎหมายของสมาชิกสามัญ             
ตามข�อบังคับสหกรณ( ข�อ 31 (3) 

(3) เป;นผู�ที่มีความประพฤติและนิสัยดี
งามมิได�เป;นสมาชิกในสหกรณ(ออมทรัพย(อ่ืนที่มี
วัตถุประสงค(ในการให�กู�ยืมเงิน 

ข�อ 49. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ
ต�องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป;นผู�เห็นชอบในวัตถุประสงค(ของสหกรณ( 
และมีความสะดวกที่จะดำเนินธุรกิจกับสหกรณ= 

(2) เป;นบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะและมี
สัญชาติไทย 

(3) เปLนบุคลากรหรือลูกจ�างที่ได�รับเงินเดือน
หรือค&าจ�างและปฏิบัติงานในสังกัดกรมการแพทย= 
หรือสังกัดกรมการแพทย=แผนไทยและการแพทย=
ทางเลือกที่ไม&มีคุณสมบัติการเปLนสมาชิก 

(4) เปLนผู�ที่มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(5) เปLนผู�ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข�อบังคับ 

ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ= 
มิได�เปLนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณ=ออม
ทรัพย=อ่ืนที่มีวัตถุประสงค=ในการให�กู�ยืมเงิน 

เพื่อกำหนดคุณสมบัติ
สมาชิกสมทบให�เป;นไป
ตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ( ว!า
ด�วยการรับจดทะเบียน
ข�อบังคับเก่ียวกับ
สมาชิกสมทบของ
สหกรณ( พ.ศ. 2563 
ประกาศ ณ วันที่      
18 มีนาคม พ.ศ. 
2563 ประกาศนาย
ทะเบียนสหกรณ( เร่ือง 
ความสัมพันธ(ของ
สมาชิกสมทบกับ
สหกรณ(หรือสมาชิก
สหกรณ( ประกาศ  
ณ วันที่ 18 มีนาคม 
พ.ศ. 2563  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานประจําป 2564 
สหกรณออมทรัพยกรมการแพทย จาํกดั 30 



  
 
 

ข�อความเดิม ข�อความที่ขอแก�ไขเพ่ิมเติม เหตุผล 
ข� อ  5 0  ก ารได� เข� า เปL น สม าชิ ก ส มท บ           
ผู�ประสงค(จะสมัครเข�าเป;นสมาชิกสมทบต�อง
ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ(ตามแบบที่กำหนดไว� 
โดยต�องมีสมาชิกสหกรณ(นี้ ไม!น�อยกว!า 2 คน
รับรอง เม่ือคณะกรรม การดำเนินการได�
สอบสวนพิจารณาเห็นว!าผู�สมัครมีคุณสมบัติ
ถูกต�องตามที่กำหนดไว�ในข�อ 49 ทั้งเห็นว!า
เป;นการสมควรแล�วก็ให� รับเข�าเป;นสมาชิก
สมทบได� และต�องจัดให�ผู�สมัครได�ลงลายมือ
ชื่ อ ใน ท ะ เบี ย น สม าชิ ก สม ท บ กับ ช ำระ
ค!าธรรมเนียมแรกเข�าและค!าหุ�นตามที่จะถือ
ครบถ�วน 
 เม่ือสมาชิกสมทบได�ปฏิบัติตามวรรค
ก!อนแล�วย!อมได�สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

ข�อ 50 วิธีรับสมัคร ผู�ประสงค(สมัครเข�าเป;นสมาชิก
สมทบต�องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ(ตามแบบที่กำหนด
ไว� โดยให�ย่ืนพร�อมหลักฐานแสดงความสัมพันธ=กับ
สหกรณ= เม่ือคณะกรรมการดำเนินการได�สอบสวน
พิจารณาเห็นว!า ผู�สมัครมีคุณสมบัติถูกต�องตามที่
กำหนดไว�ในข�อ 49 ทั้งเห็นว!าเป;นการสมควรแล�ว ก็
ให�รับเข�าเป;นสมาชิกสมทบได�และต�องจัดให�ผู�สมัคร
ได�ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชำระ
ค!าธรรมเนียมแรกเข� าและค!าหุ� นตามที่ จะ ถือ
ครบถ�วน 
 เม่ือสมาชิกสมทบได�ปฏิบัติตามวรรคก!อนแล�ว
ย!อมได�สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
 

เพื่อให�เป;นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ( ว!าด�วยการรับ
จดทะเบียนข�อบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ( พ.ศ. 
2563 ประกาศ ณ 
วันที่ 18 มีนาคม            
พ.ศ. 2563  
 

ข�อ 51 ค&าธรรมเนียมแรกเข�า ผู�สมัครเข�าเป;น
สมาชิกสมทบต�องชำระค!าธรรมเนียมแรกเข�า
ในวันที่ยื่นใบสมัครเป;นสมาชิกจำนวนเงิน 40 
บาท ค!าธรรมเนียมแรกเข�านี้ ให� ถือว!าเป;น
รายได�ของสหกรณ( จะเรียกคืนไม!ได�ไม!ว!าด�วย
กรณีใดๆ 

ข�อ 51 ค&าธรรมเนียมแรกเข�า ผู�สมัครเข�าเป;น
สมาชิกสมทบต�องชำระค!าธรรมเนียมแรกเข�าให�แก&
สหกรณ= คนละ 40 บาท ค!าธรรมเนียมแรกเข�านี้ให�
ถือว!าเป;นรายได�ของสหกรณ( จะเรียกคืนไม!ได�ไม!ว!า
ด�วยกรณีใด ๆ 

เพื่อให�เป;นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ( ว!าด�วยการรับ
จดทะเบียนข�อบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ(           
พ.ศ. 2563 ประกาศ 
ณ วันที่ 18 มีนาคม          
พ.ศ. 2563  
 

ข�อ 52 การให�บริการ สหกรณ(อาจให�บริการ
หรือสวัสดิการแก!สมาชิกสมทบได�ตามที่
เห็นสมควร แต!ต�องไม! ขัดกับข�อห�ามมิให�
สมาชิกสมทบใช�สิทธิในสหกรณ( ทั้งนี้ ประเภท
ของสหกรณ( หลักเกณฑ( ข�อกำหนดวิธีการ
ให�บริการและอ่ืน ๆ ตลอดจนสวัสดิการ และ
ผลตอบแทนจากการใช�บริการ ให�เป;นไปตาม
ระเบียบของสหกรณ( 

ข�อ 52 การถือหุ�น สมาชิกสมทบแต&ละรายจะต�อง
ถือหุ�นในสหกรณ=อย&างน�อยหน่ึงหุ�น แต&ต�องไม&เกิน
หน่ึงในห�าของหุ�นที่ชำระแล�วทั้งหมด  
 การถือหุ�นแรกเข�า การชำระค&าหุ�น การแจ�ง
ยอดจำนวนหุ�น และอ่ืน ๆ ให�เปLนไปตามข�อบังคับ
หมวด 3 ว&าด�วยหุ�น โดยอนุโลม สำหรับการถือหุ�น
เพ่ิมให� เปLนไปตามที่กำหนดไว�ในระเบียบของ
สหกรณ= 

เพื่อให�เป;นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ( ว!าด�วยการรับ
จดทะเบียนข�อบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ( พ.ศ. 
2563 ประกาศ ณ 
วันที่ 18 มีนาคม          
พ.ศ. 2563 
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ข�อ 53 สิทธิและหน�าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ 
 สมาชิกสมทบได�รับสิทธิในกรณีต&อไปน้ี  
  (1) ถือหุ�นในสหกรณ(ได�ไม!เกิน 1 ใน 5 
ของจำนวนหุ�นที่ชำระแล�วทั้งหมดที่สหกรณ(มีอยู!ใน
ขณะนั้น ในการชำระค!าหุ�น สมาชิกสมทบจะนำค!า
หุ�นหักกลบลบหนี้สหกรณ(ไม!ได� และมีความรับผิด
เพื่อหนี้สินของสหกรณ(จำกัดเพียง ไม!เกินค!าหุ�นที่
ยังส!งใช�ไม!ครบมูลค!าหุ�นที่ตนถือ  
     (2) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ(ประเภท
เงินฝากออมทรัพย( ประเภทเงินฝากออมทรัพย(
พิเศษ หรือประเภทเงินฝากประจำ ตามระเบียบของ
สหกรณ(ที่ ได� รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ( 
    (3) สมาชิกสมทบตามข�อ  49(2 ) ก .          
มีสิทธิ ได� รับ เงิน กู�ทุ กประ เภทรวมกัน ไม! เกิน           
ร�อยละ 90 ของมูลค! าหุ� นของตนเองที่ มี อยู!   
ในขณะนั้น และได�รับเงินเฉลี่ยคืน รวมทั้งได�รับ
สวัสดิการต!าง ๆ ตามระเบียบของสหกรณ( 
    (4) มีสิทธิได�รับเงินปRนผลตามหุ�นทีช่ำระแล�ว 

ข�อ 53 สิทธิและหน�าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ 
 (ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังน้ี  
    (1) รับเงินปPนผลตามหุ�นได�ในอัตรา
เดียวกันกับสมาชิก 
    (2) ฝ าก เงิ น กั บ ส ห ก รณ= ได� ทั้ ง
ประเภทเงินฝากออมทรัพย= และประเภทเงิน
ฝากประจำ ตามระเบียบของสหกรณ= ที่ได�รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ=  
  (3) กู� เ งิ น จ า ก ส ห ก รณ= ได� ต า ม
ระเบียบของสหกรณ= แต&ต�องไม&เกินจำนวน 
เงินฝากรวมกับทุนเรือนหุ�นที่สมาชิกสมทบ
รายน้ันมีอยู&ในสหกรณ=  
      (4) รับเงินเฉลี่ยคืนตามส&วนธุรกิจ
ได�ในอัตราเดียวกันกับสมาชิก  
 (5) ได�รับสวัสดิการ ตามระเบียบ
ของสหกรณ= 
           (6) ส ม า ชิ ก ส ม ท บ ที่ ต& อ ม า มี
คุณสมบัติเปLนสมาชิกตามข�อ 31 มีสิทธิสมัคร
เปLนสมาชิกโดยใช�หุ�นเดิมทั้งหมดเปLนหุ�นที่
สมาชิกต�องถือ และนับระยะเวลาการเปLน
สมาชิกสมทบเปLนระยะเวลาการเปLนสมาชิก 
 

เพื่อกำหนดสิทธิและ
หน�าที่ของสมาชิกสมทบ
ให�ชัดเจนและเพื่อให�
เป;นไปตามมาตรา 41 
แห!งพระราชบัญญัติ
สหกรณ( พ.ศ. 2542 
และที่แก�ไขเพิ่มเติม 
และระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ( ว!า
ด�วยการรับจดทะเบียน
ข�อบังคับเก่ียวกับ
สมาชิกสมทบของ
สหกรณ( พ.ศ. 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 18 
มีนาคม พ.ศ. 2563 

    สมาชิกสมทบไม&ได�รับสทิธิในกรณีต&อไปน้ี  
    (1) นับชื่อของสมาชิกสมทบเข�าเป;น            
องค(ประชุมในการประชุมใหญ! 
    (2) ออกเสียงในเร่ืองใด ๆ ของสหกรณ(  
    (3) เข�าเป;นกรรมการดำเนินการสหกรณ( 
  หน�าที่ของสมาชิกสมทบ มีดงัน้ี  
     (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ 
มติ และคำสัง่ของสหกรณ(  
     (2) เข�าร!วมประชุมตามที่สหกรณ(นดัหมาย 
     (3) ส!งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ( 
เพื่อให�สหกรณ(เป;นองค(การที่เข�มแข็ง 
     (4) สอดส!องดูแลกิจการของสหกรณ(  
 (5) ร!วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ( พัฒนาสหกรณ(ให�เจริญรุ!งเรืองและม่ันคง   
 

      (ข) หน�าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังน้ี  
     (1) ป ฏิบั ติตามกฎหมาย ระเบี ยบ 
ข�อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ(  
     (2) เข�าร!วมประชุมทุกคร้ังที่สหกรณ(             
นัดหมาย 
     (3) ส! ง เส ริมสนั บสนุ น กิจการของ
สหกรณ( เพื่อให�สหกรณ(เป;นองค(การที่เข�มแข็ง 
     (4) สอดส!องดูแลกิจการของสหกรณ(  
     (5) ร! ว ม มื อ กั บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดำเนินการสหกรณ( เพ่ือพัฒนาสหกรณ( ให�
เจริญรุ!งเรืองและม่ันคง   
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  (ค ) สมาชิ ก สมท บ ไม& ให� มี สิ ท ธิ ใน เร่ือ ง
ดังต&อไปน้ี 
  (1)  นับชื่ อ เข� า เป; นองค(ประชุมในการ
ประชุมใหญ! 
  (2) การออกเสียงในเร่ืองใด ๆ 
          (3) เป;นกรรมการดำเนินการ 
  (4) กู�ยืมเงินเกินกว!าเงินฝากรวมกับทุน
เรือนหุ�นของตนเอง 
 

 

ข�อ 54 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิก
สมทบย!อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ
ใดๆ ดังต!อไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) เป;นคนไร�ความสามารถ หรือ
เสมือนไร�ความสามารถ 

(3) ต�องคำพิพากษาให�ล�มละลาย 

(4) ลาออกจากสหกรณ(และได�รับ
อนุญาตแล�ว 

(5) ถูกให�ออกจากสหกรณ( 

(6) ถูกให�ออกจากงานประจำ โดยมี
ความผิด 

ข�อ 54 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิก
สมทบ สมาชิกสมทบย!อมขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใดๆ ดังต!อไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) เป;นคนไร�ความสามารถ หรือเสมือนไร�
ความสามารถ 

(3) ต�องคำพิพากษาให�ล�มละลาย 

(4) ลาออกจากสหกรณ( และได�รับอนุญาต
แล�ว 

(5) ขาดคุณสมบัติตามข�อบงัคับข�อ 49 
(6) ถูกให�ออกจากสหกรณ( 

เพื่อให�เป;นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ( ว!าด�วยการรับ
จดทะเบียนข�อบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ( พ.ศ. 
2563 ประกาศ ณ 
วันที่ 18 มีนาคม          
พ.ศ. 2563  
 

 ข�อ 55 การลาออกจากสหกรณ= สมาชิก
สมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ(ได� โดย
แสดงความจำนงเป;นหนังสือต!อ
คณะกรรมการดำเนินการและเม่ือ
คณะกรรมการดำเนินการได�สอบสวน
พิจารณาเห็นว!าเป;นการชอบด�วยข�อบังคับ
สหกรณ(และอนุญาตแล�วจึงให�ถือว!าออกจาก
สหกรณ(ได� 

ข�อ 55 การลาออกจากสหกรณ=ของสมาชิก
สมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ(ได� 
โดยแสดงความจำนงเป;นหนังสือต!อคณะกรรมการ 
ดำเนินการ และเม่ือคณะกรรมการดำเนินการได�
สอบสวนพิจารณาเห็นว!าเป;นการชอบด�วย
ข�อบังคับและอนุญาตแล�วจงึให�ถือว!าออกจาก
สหกรณ(ได� 

เพื่อให�เป;นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ( ว!าด�วยการรับ
จดทะเบียนข�อบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ( พ.ศ. 
2563 ประกาศ ณ 
วันที่ 18 มีนาคม            
พ.ศ. 2563  
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ข�อ 56 การให�ออกจากสหกรณ= สมาชิกสมทบ
อาจถูกให� ออกจากสหกรณ( เพราะเหตุ ใดๆ  
ดังต!อไปนี้ 

(1) ไม!ชำระค!าธรรมเนียมแรกเข�า 

(2) ไม!ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก
สมทบ 

(3) ไม!ปฏิบัติตามกฎหมาย ข�อบังคับ 
ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ( 

(4) แสดงตนเป;นปฏิปRกษ(หรือทำให�
เสื่อมเสียต!อสหกรณ(ไม!ว!าโดยประการใดๆ 

ข�อ 56 การให�ออกจากสหกรณ= สมาชิกสมทบอาจ
ถูกให�ออกจากสหกรณ(เพราะเหตุใดๆ  ดังต!อไปนี้ 

(1) ไม!ชำระค!าธรรมเนียมแรกเข�า 

(2) ไม!ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 

(3) ไม! ป ฏิ บั ติ ต ามกฎ ห มาย  ข� อบั ง คั บ 
ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ( 
        (4) แสดงตนเป;นปฏิปRกษ(หรือทำให�เสื่อมเสีย
ต!อสหกรณ(หรือขบวนการสหกรณ=ไม!ว!าโดยประการ
ใดๆ 
 เม่ือคณะกรรมการดำเนินการได�สอบสวน
พิจารณาปรากฏว& า สมาชิกสมทบมี เหตุ ใด ๆ 
ดังกล&าวข�างต�น และได�ลงมติให�สมาชิกสมทบออก
โดยคะแนนเสียงไม&น�อยกว&าสองในสามแห&งจำนวน
กรรมการดำเนินการที่มีอยู&ทั้งหมดในขณะน้ันแล�ว ก็
เปLนอันถือว&าสมาชิกสมทบน้ันถูกให�ออกจากสหกรณ= 
 
 
 

เพื่อให�เป;นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ( ว!าด�วยการ
รับจดทะเบียน
ข�อบังคับเก่ียวกับ
สมาชิกสมทบของ
สหกรณ( พ.ศ. 2563 
ประกาศ ณ วันที่  
18 มีนาคม         
พ.ศ. 2563  
 

ข�อ 57 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่
อยู& สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงใน
เร่ือง ชื่ อ  สัญชาติ  และที่ อยู!  ต� องแจ� งให�
สหกรณ(ทราบภายในสิบห�าวันนับแต!วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข�อ 57 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู&ของ
ส ม าชิ ก ส ม ท บ  ส ม า ชิ ก ส ม ท บ ค น ใด มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงในเรื่อง ชื่อ สัญชาติ และที่อยู! ต�อง
แจ�งให�สหกรณ(ทราบภายในสิบห�าวันนับแต!วันที่มี
การเปลี่ยนแปลง 

เพื่อให�เป;นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ( ว!าด�วยการ
รับจดทะเบียน
ข�อบังคับเก่ียวกับ
สมาชิกสมทบของ
สหกรณ( พ.ศ. 2563 
ประกาศ ณ วันที่    
18 มีนาคม          
พ.ศ. 2563 
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ข�อ 58 การตั้งผู�รับโอนประโยชน= สมาชิกสมทบ
จะทำเป;นหนังสือตั้ งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน
เพื่ อให� เป;นผู� รับโอนประโยชน( ซ่ึงตนมีอยู! ใน
สหกรณ(ในเม่ือตนตายนั้น มอบให�สหกรณ(ถือไว� 
หนังสือตั้งผู�รับโอนประโยชน(ดังว!านี้ให�ทำตาม
ลักษณะพินัยกรรม 
 ถ�าสมาชิกสมทบประสงค(จะเพิกถอน
หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู�รับโอนประโยชน(ที่ได�
ทำไว�แล�ว ก็ต�องทำเป;นหนังสือตามลักษณะ
ดังกล!าวในวรรคก!อนมอบให�สหกรณ(ถือไว� 
 เม่ือสมาชิกสมทบตาย ให�สหกรณ(แจ�ง
ให�สหกรณ(แจ�งให�ผู�รับโอนประโยชน(ตามความใน
วรรคก!อนทราบ และสหกรณ(จะจ!ายเงินค!าหุ�น 
เงินรับฝาก เงนิปRนผล เงนิเฉลี่ยคืน และเงินผล 
ประโยชน(หรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ
ผู�ตายมีอยู!ในสหกรณ(ให�แก!ผู�รับโอนประโยชน(ที่
ได�ตั้งไว� หรือถ�ามิได�ตั้งไว� ก็คืนให�แก!บุคคลที่ได�
นำหลักฐานมาแสดงให�เป;นที่พอใจคณะกรรม 
การดำเนินการว!าเป;นทายาทผู�มสีิทธิได�รับเงิน
จำนวนดังกล!าวนั้น ทั้งนี้ ตามข�อกำหนดในข�อ 59 
วรรคแรกและข�อ 60 
     ให�ผู�รับโอนประโยชน(ตามความในวรรค
แรก ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน(ต!อสหกรณ(
ภายในกำหนดหนึ่งป$นับแต!วันที่สมาชิกสมทบตาย
หรือได�รับแจ�งจากสหกรณ( โดยให�แนบสำเนามรณ
บัตรที่ทางราชการออกให� แสดงว!าสมาชิกสมทบ
นั้น ๆ ได�ถึงแก!ความตายไปประกอบการพิจารณา
ด�วย เม่ือคณะกรรมการดำเนินการได�พิจารณาและ
อนุ มัติแล�ว สหกรณ( จะจ!ายเงินผลประโยชน(
ดังกล!าวภายในสี่สิบห�าวัน ในกรณีผู�มีสิทธิรับเงิน
ผลประโยชน(ไม!ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน( หรือผู�
ที่มีชื่อเป;นผู�รับโอนประโยชน(ที่สมาชิกสมทบได�
จัดทำให�สหกรณ( ถือไว� ไม! มีตัวอยู! ก็ดี  เม่ือพ�น
กำหนดอายุความฟDองคดีให�สหกรณ(โอนจำนวน
เงินดังกล!าวไปสมทบเป;นทุนสำรองของสหกรณ(
ทั้งสิ้น 

ข�อ 58 การตั้งผู�รับโอนประโยชน=ของสมาชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบอาจทำเป;นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือ
หลายคนเป;นผู�รับโอนประโยชน(ในเงินค&าหุ�น เงิน
ฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ=เม่ือตนถึงแก&ความ
ตาย โดยมอบไว�แก!สหกรณ(เป;นหลักฐาน หนังสือตั้ง
ผู�รับโอนประโยชน(ดังว!านี้ให�ทำตามแบบที่สหกรณ=
กำหนด 
 ถ�าสมาชิกสมทบประสงค(จะเพิกถอนหรือ
เปลี่ยนแปลงการตั้งผู�รับโอนประโยชน(ที่ได�ทำไว�แล�ว 
ก็ต�องทำเป;นหนังสือตามแบบในวรรคก!อนมอบให�
สหกรณ(ถือไว� 
 เม่ือสมาชิกสมทบตาย ให�สหกรณ(แจ�งให�
ผู�รับโอนประโยชน(ตามความในวรรคก!อนทราบ และ
สหกรณ(จะจ!ายเงินค!าหุ�น เงินรับฝาก เงินปRนผล เงิน
เฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน(หรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่
สมาชิกสมทบผู�ตายมีอยู!ในสหกรณ(ให�แก!ผู� รับโอน
ประโยชน(ที่ได�ตั้งไว� หรือถ�ามิได�ตั้งไว�ก็คืนให�แก!บุคคล
ที่ ไ ด� น ำ ห ลั ก ฐ า น ม า แ ส ด ง ให� เป; น ที ่พ อ ใ จ
คณะกรรมการดำเนินการว!าเป;นทายาทของผู�มีสิทธิ
ได�รับเงินจำนวนดังกล!าวนั้น ทั้งนี้ ตามข�อกำหนดใน
ข�อ 59 และข�อ 60 
 ให�ผู�รับโอนประโยชน(ตามความในวรรคแรก 
ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน(ต!อสหกรณ(ภายใน
กำหนดหนึ่งป$นับแต!วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได�รับ
แจ�งจากสหกรณ( โดยให�แนบสำเนามรณบัตรที่ทาง
ราชการออกให� แสดงว!าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได�ถึงแก!
ความตายไปประกอบการพิ จารณ าด� วย เม่ื อ
คณะกรรมการดำเนินการได�พิจารณาและอนุมัติแล�ว 
สหกรณ(จะจ!ายเงินผลประโยชน(ดังกล!าวภายในสี่สิบ
ห�าวัน ในกรณีผู�มีสิทธิรับเงินผลประโยชน(ไม!ยื่นคำ
ขอรับเงินผลประโยชน( หรือผู�ที่ มีชื่อเป;นผู� รับโอน
ประโยชน(ที่สมาชิกสมทบได�จัดทำให�สหกรณ(ถือไว�ไม!
มีตัวอยู! ก็ดี  เม่ือพ�นกำหนดอายุความฟDองคดี ให�
สหกรณ( โอนจำนวนเงินดังกล!าวไปสมทบเป;นทุน
สำรองของสหกรณ(ทั้งสิ้น 

เพื่อให�เป;นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ( ว!าด�วยการ
รับจดทะเบียน
ข�อบังคับเก่ียวกับ
สมาชิกสมทบของ
สหกรณ( พ.ศ. 2563 
ประกาศ ณ วันที่  
18 มีนาคม        
พ.ศ. 2563  
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ข�อ 59.  การจ&ายคืนจำนวนเงินของสมาชิก
สมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิก
สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข�อ 54 
(1), (2), (4) นั้น สหกรณ(จะต�องจ!ายคืนค!าหุ�น 
เงินปRนผลและเงินเฉลี่ยคืนค�างจ!าย บรรดาที่
สมาชิกสมทบมีอยู!ในสหกรณ(ให�ก!อนค!าหุ�นของ
สมาชิกสมทบซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน พร�อมด�วย
เงินปRนผลและเงินเฉลี่ยคืนค�างจ!ายบรรดาที่
สมาชิกสมทบนั้นมีอยู!ในสหกรณ(คืนให�แก!ผู�มี
สิทธิได�รับ โดยเฉพาะค!าหุ�นนั้น ผู�มีสิทธิได�รับจะ
เรียกให�สหกรณ(จ!ายคืนทันทีโดยไม!มีเงินปRนผล
หรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับป$ที่ออกนั้น หรือจะเรียก
ให�จ!ายคืนหลังจากวันสิ้นป$ทางบัญชีที่ออก โดย
ได�รับเงินปRนผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับป$ที่ออก
นั้นด�วย ในเม่ือที่ประชุมใหญ!มีมติให�จัดสรรกำไร
สุทธิประจำป$นั้นก็ได�สุดแต!จะเลือก ส!วนเงินรับ
ฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ(จะจ!ายคืนให�ตาม
ระเบียบของสหกรณ( 
      ถ�าในป$ ใด จำนวนค!าหุ�นที่ ถอนคืน
เนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะ
เกินร�อยละสิบแห!งทุนเรือนหุ�นของสหกรณ(
ตามที่ มี อยู! ใน วันต�นป$ นั้ น  คณ ะกรรมการ
ดำเนินการมีอำนาจให�รอการจ!ายคืน ค!าหุ�นของ
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต!อไปในป$นั้น
ไว�จนถึงป$ทางบัญชีใหม! 
      ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชกิ
ภาพเพราะเหตุตามข�อ 54 (3) สหกรณ(จะจ!ายค!า
หุ�น เงินรับฝาก เงินปRนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับ
ดอกเบี้ยค�างจ!าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู!
ในสหกรณ(คืนให�ตามกฎหมายล�มละลาย 
 

ข�อ 59. การจ&ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกสมทบที่
ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข�อ 54 (1) (2) (4) นั้น 
สหกรณ(จะจ!ายคืนค!าหุ�นที่สมาชิกสมทบมีอยู!ใน
สหกรณ(ให�ก!อนค!าหุ�นของสมาชิกสมทบซ่ึงออก
เพราะเหตุอ่ืน พร�อมด�วยเงินปRนผลและเงินเฉลี่ยคืน
ค�างจ!ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู!ในสหกรณ(
คืนให�แก!ผู�มีสิทธิได�รับ โดยเฉพาะค!าหุ�นนั้นผู�มีสิทธิ
ได�รับจะเรียกให�สหกรณ(จ!ายคืนทันทีโดยไม!มีเงินปRน
ผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับป$ที่ออกนั้น หรือจะเรียก
ให�จ!ายคืนหลังจากวันสิ้นป$ทางบัญชีที่ออก โดยได�รับ
เงินปRนผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับป$ที่ออกนั้นด�วยใน
เม่ือที่ประชุมใหญ!มีมติให�จัดสรรกำไรสุทธิประจำป$
นั้นก็ได� สุดแต!จะเลือก ส!วนเงินรับฝากและดอกเบี้ย
นั้นสหกรณ(จะจ!ายคืนให�ตามระเบียบของสหกรณ( 
      ถ� า ใน ป$ ใด  จ ำน วน ค! า หุ� น ที่ ถ อ น คื น
เนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกิน
ร�อยละสิบแห!งทุนเรือนหุ�นของสหกรณ(ตามที่มีอยู!
ในวันต�นป$นั้น คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจให�
รอการจ!ายคืน ค!าหุ�นของสมาชิกสมทบที่ขาดจาก
สมาชิกภาพรายต!อไปในป$นั้นไว�จนถึงป$ทางบัญชี
ใหม! 
      ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามข�อ 54 (3) สหกรณ(จะจ!ายค!าหุ�น 
เงินรับฝาก เงินปRนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ย
ค�างจ!าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู!ในสหกรณ(
คืนให�ตามกฎหมายล�มละลาย 
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      ในกรณีที่ สมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข�อ 49 (5) (6) นั้น 
สหกรณ(จะจ!ายค!าหุ�น เงินปRนผลและเงินเฉลี่ย
คืนกับดอกเบี้ยค�างจ!าย บรรดาที่ สมาชิก
สมทบนั้นมีอยู!ในสหกรณ(คืนให�ภายในเวลาอัน
สมควร โดยไม!มีเงินปRนผลหรือเงินเฉลี่ยคืน
ตั้งแต!ประจำป$ที่ออกจากสหกรณ( หรือหาก
สมาชิกสมทบขอให�จ!ายค!าหุ�นภายหลังวันสิ้น
ป$ โดยขอรับเงินปRนผลและเงินเฉลี่ยคืนในป$
นั้นภายหลังที่ ที่ประชุมใหญ! ได�พิ จารณา
จัดสรรกำไรสุทธิประจำป$ก็ได� ส!วนเงินรับฝาก
และดอกเบี้ ยนั้ น  สหกรณ( จะจ!ายให�ตาม
ระเบียบของสหกรณ( 

      ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามข�อ 49 (5) (6) นั้น สหกรณ(จะ
จ!ายค!าหุ�น เงินปRนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ย
ค�างจ!ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู!ในสหกรณ(
คืนให�ภายในเวลาอันสมควร โดยไม!มีเงินปRนผลหรือ
เงินเฉลี่ยคืนตั้งแต!ประจำป$ที่ออกจากสหกรณ( หรือ
หากสมาชิกสมทบขอให�จ!ายค!าหุ�นภายหลังวันสิ้นป$ 
โดยขอรับเงินปRนผลและเงิน เฉลี่ย คืนในป$นั้ น
ภายหลังที่ที่ประชุมใหญ!ได�พิจารณาจัดสรรกำไร
สุทธิประจำป$ก็ได� ส!วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น 
สหกรณ(จะจ!ายให�ตามระเบียบของสหกรณ( 

ในกรณี สหกรณ( ขาดทุ นสะสมห รือมี
แนวโน�มจะขาดทุนสะสม ให�ชะลอการจ!ายคืนค!าหุ�น
แก!สมาชิกสมทบที่พ�นจากสมาชิกภาพในระหว!างป$
จนกว!าจะปbดบัญชีประจำป$ และให�คำนวณเงินค!า
หุ�นจ!ายคืนต!อหุ�นที่จะจ!ายคืนแก!สมาชิกสมทบ โดย
นำทุนเรือนหุ�นทั้งหมด             หักด�วยขาดทุน
สะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้น แล�วนำมาเฉลี่ยโดย
ใช�จำนวนหุ�นทั้งสิ้นเป;นฐานในการคำนวณ 

 เม่ือสหกรณ(มีการคำนวณมูลค!าเงินค!าหุ�น
จ!ายคืนต!อหุ�นแล�ว ในป$ต!อ ๆ ไป สหกรณ(ต�อง
คำนวณมูลค!าเงินค!าหุ�นจ!ายคืนต!อหุ�นให�เป;นปRจจบุัน
ทุกป$ และมูลค!าดังกล!าวจะต�องไม!สูงกว!ามูลค!าต!อ
หุ�นที่กำหนดไว�ในข�อบังคับ จนกว!าสหกรณ(ไม!มียอด
ขาดทุนสะสม 

 

 

ข�อ 60. การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบ
ต�องรับผิดต&อสหกรณ= ในการจ!ายคืนจำนวน
เงินของสมาชิกสมทบตามข�อ 59 น้ัน สหกรณ(
มีอำนาจหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต�องรับ
ผิดต!อสหกรณ(ออกก!อน 

ข�อ 60. การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต�องรับ
ผิดต&อสหกรณ= ในการจ!ายคืนจำนวนเงินของสมาชิก
สมทบตามข�อ 59 น้ัน ให�สหกรณ(มีอำนาจหัก
จำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต�องรับผิดต!อสหกรณ(
ออกก!อน 

เพื่อให�เป;นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ( ว!าด�วยการรับ
จดทะเบียนข�อบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ( พ.ศ. 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 18 
มีนาคม พ.ศ. 2563 
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ข�อ 61.  การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจาก
ทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบออก
จ า ก ส ห ก รณ( ไม! ว! า เพ ร า ะ เห ตุ ใด  ให�
คณะกรรมการดำเนินการถอนชื่อสมาชิกออก
จากทะเบียนสมาชิก 

ข�อ 61. การถอนชื่ อสมาชิ กสมทบออกจาก
ทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจาก
สหกรณ( ไม! ว! าเพราะเหตุ ใด ให�คณะกรรมการ
ดำเนินการถอนชื่อสมาชิกสมทบรายน้ันออกจาก
ทะเบียนสมาชิกสมทบ 

เพื่อให�เป;นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ( ว!าด�วยการรับ
จดทะเบียนข�อบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ( พ.ศ. 
2563 ประกาศ ณ 
วันที่ 18 มีนาคม          
พ.ศ. 2563  
 

 บทเฉพาะกาล 
ข�อ 114 นับแต!วันที่ข�อบังคับฉบับนี้มีผลใช�บังคับ 
ให�สมาชิกสมทบตามข�อบังคับเดิมที่ เป;นบุคคล
ธรรมดา ซ่ึงบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย ที่มี
คุณสมบัติไม!เป;นไปตามข�อบังคับฉบับนี้ ยังคงเป;น
สมาชิกสมทบต!อไปได� โดยให� มีสิทธิและหน�าที่
ตามที่กำหนดในข�อบังคับฉบับนี้ 
 

เพื่อกำหนดให�สมาชิก
สมทบตามข�อบังคับ
ฉบับเดิมที่มีคุณสมบัติ
ไม!เป;นไปตามข�อบังคับ
ฉบับนี้ยังเป;นสมาชิก
สมทบต!อไปได� 

 

 มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ แก�ไข/เพ่ิมเติม ข�อบังคับสหกรณ(ออมทรัพย(กรมการแพทย( จำกัด 
ด�วยคะแนนเสียงเป;นเอกฉันท( ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ(ฯ เสนอ แต!มอบหมายให�คณะกรรมการ
ดำเนินการปรับถ�อยคำให�กระชับและเหมาะสม 
 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำป$ 2563 ของสหกรณ( 
 นายแพทย
เสรี  ตู�จินดา ประธานในท่ีประชุมเสนอให� นางสาววรนุช  ชัยกิตติภรณ
 ผู�สอบ

บัญชีสหกรณ
 ชี้แจงงบแสดงสถานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 
สำหรับปCสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ 
ซ่ึงผู�สอบบัญชีสหกรณ
ได�ตรวจสอบและรับรองเพ่ือให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ  

รายงานของผูส้อบบญัชี 
 

เสนอ   สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยก์รมการแพทย ์จํากดั 
 
 

ความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จาํกดั ซึ�งประกอบด้วยงบแสดง

ฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ-นสดุวันเดียวกนัและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที�สาํคัญ 
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ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี- แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จาํกัด ณ 

วันที� 31 ธนัวาคม 2563 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ-นสดุวันเดียวกนั โดยถูกต้องตามที�ควร
ในสาระสาํคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์   

 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม8มาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี
สหกรณ์  ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที�ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

 

เรื%องสําคญัในการตรวจสอบ     
       เรื�องสาํคัญในการตรวจสอบ คือ เรื�องต่างๆ ที�มีนัยสาํคัญที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นาํเรื�องเหล่านี-มาพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั-งนี-  ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากสาํหรับเรื�องเหล่านี-  
        เรื�องสาํคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธกีารตรวจสอบแต่ละเรื�องมีดังต่อไปนี-  
                1. เงินให้ กู้ยืม  ตามหมายเห ตุประกอบงบการเงิน  ข้อ 5. ณ  วันสิ- น ปีมี ลูกหนี-  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�อพิจารณา
ความสมเหตุสมผลของการจ่ายเงินกู้และดอกเบี-ย รวมทั-งการสอบทานหนี-สนิ 
                 2. เงินรับฝาก สหกรณ์ รับฝากเงินเป็นไปตามระเบียบ 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 
       คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์มีหน้าที�รับผิดชอบในการจัดทาํและนําเสนองบการเงินเหล่านี- โดย
ถูกต้องตามที�ควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  และรับผิดชอบเกี�ยวกับการควบคุมภายในที�
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจาํเป็นเพื�อให้สามารถจัดทาํงบการเงิน ที�ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
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ในการจัดทาํงบการเงิน คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ

สหกรณ์ในการดาํเนินงานต่อเนื�อง การเปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกับการดาํเนินงานต่อเนื�องในกรณีที�มีเรื�องดังกล่าว 
และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื�อง เว้นแต่คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์มีความตั-งใจ
ที�จะเลิกสหกรณ์หรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได้ 

 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ� งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื�อมั�นอย่าง
สมเหตุสมผล คือ ความเชื�อมั�นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะสามารถตรวจสอบพบข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริง
อนัเป็นสาระสาํคัญที�มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่า
มีสาระสาํคัญเมื�อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตัดสนิใจทางเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี-   

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้าพเจ้า
ได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสยัเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า
รวมถึง 
   ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบ
การเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื� อ
ตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั-น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี�ยงที�ไม่พบข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ�งเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกิดจากข้อผิดพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลักฐาน การตั-งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที�ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน  
   ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที� เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื� อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที�เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของสหกรณ์ 
   ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที�คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที� เกี�ยวข้องซึ�งจัดทําขึ- นโดยคณะกรรมการ
ดาํเนินการสหกรณ์ 
   สรุปเกี�ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื� องของ
คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์และจากหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับว่า มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคัญที�
เกี�ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาํคัญต่อความสามารถของสหกรณ์
ในการดําเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคัญ ข้าพเจ้าต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องในงบการเงินหรือถ้าการ
เปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี�ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ-นอยู่กบัหลักฐานการ
สอบบัญชีที�ได้รับจนถึงวันที�ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรกต็ามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการดาํเนินงานต่อเนื�องได้ 
   ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื- อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที�
เกี�ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที�เกดิขึ-นโดยถูกต้องตามที�ควรหรือไม่ 
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  ข้าพเจ้าได้สื�อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เกี�ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที�ได้วางแผนไว้ ประเดน็ที�มีนัยสาํคัญที�พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที�มีนัยสาํคัญใน
ระบบการควบคุมภายในซึ�งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
 

  จากเรื�องทั-งหลายที�สื�อสารกับคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื�องต่างๆ ที�มี
นัยสาํคัญที�สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกาํหนดเป็นเรื�องสาํคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้า
ได้อธิบายเรื�องเหล่านี- ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื�อง
ดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ-น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดังกล่าวใน
รายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทาํดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทาง
ลบมากกว่าผลประโยชน์ที�ผู้มีส่วนได้เสยีสาธารณะจะได้จากการสื�อสารดังกล่าว 
 
 
 (นางสาววรนุช  ชัยกติติภรณ์)       
 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
 
 
 
318 ซอยวชิรธรรมสาธิต 55 
ถนนสขุุมวิท 101/1 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  10260                                                               
วันที�   25  มกราคม  2564    
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เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 75,473,093.97 23,616,898.58

ต๋ัวเงินรับ 3 405,000,000.00 260,000,000.00

ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส!ง 0.00 6,289.00

เงินให�กู�ยืมระยะส้ัน 5 248,872,844.00 259,543,249.00

ลูกหนี้ระยะสั้น-สุทธิ 6 0.00 262,934.50

ดอกเบี้ยเงินให�กู�ค�างรับ 7 200,617.00 268,280.00

สินทรัพย(หมุนเวียนอ่ืน 8 3,525,189.64 541,077.65

รวมสินทรัพย(หมุนเวียน 733,071,744.61 544,238,728.73

����������	��	�������

เงินลงทุนระยะยาว 4 177,000,000.00 150,000,000.00

เงินให�กู�ยืมระยะยาว 5 1,929,290,916.00 2,010,971,559.00

อุปกรณ(และเครื่องใช�สํานักงาน-สุทธิ 9 473,031.97 674,445.24

สิทธิในการใช�ซอฟท(แวร( 576,016.66 1,152,033.33

รวมสินทรัพย(ไม!หมุนเวียน 2,107,339,964.63 2,162,798,037.57

รวมสินทรัพย= 2,840,411,709.24 2,707,036,766.30

��������	�������

เงินรับฝาก 10 577,153,457.83 547,038,987.05

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 11 6,711,376.23 6,514,307.42

รวมหนี้สินหมุนเวียน 583,864,834.06 553,553,294.47

��������	��	�������

สํารองบําเหน็จเจ�าหน�าท่ี 6,048,003.00 5,244,785.00

รวมหนี้สินไม!หมุนเวียน 6,048,003.00 5,244,785.00

รวมหน้ีสิน 589,912,837.06 558,798,079.47

สหกรณ'ออมทรัพย'กรมการแพทย' จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2563
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ทุนเรือนหุ�น  (มูลค!าหุ�นละ 10.00 บาท) 1,959,900,990.00 1,869,459,120.00

ทุนสํารอง 153,344,727.20 140,150,454.22

ทุนสะสมตามข�อบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ 12 7,040,370.63 7,028,360.63

กําไรสุทธิประจําป$ 130,212,784.35 131,600,751.98

รวมทุนของสหกรณ= 2,250,498,872.18 2,148,238,686.83

รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ= 2,840,411,709.24 2,707,036,766.30

�	
�������ก!�"�ก
��"����%�������&'" !""�ก
��"�����

ลงชื่อ

(นายแพทย(เสรี  ตู�จินดา)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายวิเชียร  รัตนะจงงาม)

กรรมการและเลขานุการ

วันท่ี  21  มกราคม  2564
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ดอกเบ้ียรับเงินให�กู� 141,529,473.00 91.12 147,083,363.00 93.17

ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 66,193.82 0.04 1,305,516.09 0.83

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 13,734,253.41 8.84 9,474,285.39 6.00

�����������ก	
���������
����ก	�������� 155,329,920.23 100.00 157,863,164.48 100.00

������������ก	
�����	��������

ดอกเบ้ียจ!ายเงินรับฝาก 13,872,663.71 8.93 16,510,092.20 10.46

ดอกเบ้ียจ!ายต๋ัวเงินจ!าย 0.00 0.00 17,534.25 0.01

���������������ก	
�����	�������� 13,872,663.71 8.93 16,527,626.45 10.47

��������ก	
���������
����ก	������������� 141,457,256.52 91.07 141,335,538.03 89.53


�ก ������� !�

ค!าธรรมเนียมแรกเข�า 8,320.00 0.01 7,960.00 0.01

ดอกเบ้ียรับ-ลูกหน้ีรอการชําระ 27,907.00 0.02 (185,699.00) (0.12)

ดอกเบ้ียรับ-ลูกหน้ีตามคําพิพากษา 626,569.00 0.40 645,057.00 0.41

ดอกเบ้ียรับ-ลูกหน้ีอ่ืนๆ 2,601.00 0.00 2,927.00 0.00

ดอกเบ้ียรับ-เงินรอเรียกคืนค!าพัฒนาโปรแกรมฯ 9,094.00 0.01 10,174.00 0.01

รายได� อ่ืน 6,255.74 0.00 2,125.59 0.00

�����������!�������ก	
��� 680,746.74 0.44 482,544.59 0.31

"#ก ������������ก���$�	������

����������	ก�!��ก#
	���"�����!

เงินเดือน 3,978,791.25 2.56 3,690,611.77 2.34

ค!าเบ้ียเล้ียงพาหนะ-เจ�าหน�าท่ี 12,900.00 0.01 23,150.00 0.01

บําเหน็จเจ�าหน�าท่ี 803,218.00 0.52 615,665.00 0.39

ค!าครองชีพเจ�าหน�าท่ีสหกรณ( 94,193.55 0.06 116,000.00 0.07

ค!าล!วงเวลา 397,136.12 0.26 422,539.69 0.27

ค!าสวัสดิการเจ�าหน�าท่ี 279,660.00 0.18 287,200.00 0.18

ค!าใช�จ!ายสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,000.00 0.00 1,926.00 0.00

ค!าใช�จ!ายสมทบประกันสังคม 72,898.00 0.05 93,954.00 0.06

สหกรณ'ออมทรัพย'กรมการแพทย' จํากัด

งบกําไรขาดทุน

สําหรับป- ส้ินสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2563

��  2563 ��  2562
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ค!าเส่ือมราคา 345,283.27 0.22 334,422.60 0.21

ค!าตัดจ!ายสิทธิในการใช�ซอฟท(แวร( 576,016.67 0.37 576,016.67 0.36

ค!าซ!อมแซมบํารุงรักษาสินทรัพย( 4,590.00 0.00 14,305.50 0.01

ค!าทําความสะอาดสํานักงาน 78,215.00 0.05 0.00 0.00

ค!าใช�จ!ายปรับปรุงสํานักงาน 44,900.00 0.03 41,673.00 0.03

�����������$�	������� !�

ค!าเบ้ียประชุม 678,550.00 0.44 642,800.00 0.41

ค!ารับรอง 38,195.00 0.03 32,371.00 0.02

ค!าเบ้ียเล้ียงพาหนะ-กรรมการ 49,000.00 0.03 16,000.00 0.01

ค!าใช�จ!ายในการอบรมและสัมมนา 343,104.00 0.22 371,327.00 0.24

ค!าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ( 101,889.17 0.07 134,434.77 0.09

ค!าวัสดุสํานักงาน 40,043.90 0.03 40,954.53 0.03

ค!าใช�จ!ายประชุมใหญ! 4,719,476.83 3.04 3,788,005.82 2.40

ค!าตอบแทน 468,740.00 0.30 444,220.00 0.28

ค!าตรวจสอบกิจการ 54,000.00 0.03 54,000.00 0.04

ค!าใช�จ!ายในการดําเนินคดี 184,020.00 0.12 126,039.00 0.08

ค!าธรรมเนียมสอบบัญชี 100,000.00 0.06 80,000.00 0.05

ค!าธรรมเนียมธนาคาร 23,630.00 0.02 26,084.01 0.02

ค!าใช�จ!ายประชาสัมพันธ( 5,700.00 0.00 11,400.00 0.01

ค!าใช�จ!ายในการส่ือสาร 84,409.64 0.05 91,163.37 0.06

ค!าถ!ายเอกสาร 128,561.01 0.08 129,628.91 0.08

ค!าบํารุงสวัสดิการกรมการแพทย( 180,000.00 0.12 180,000.00 0.11

หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีรอการชําระ (229,183.50) (0.15) (1,702,690.00) (1.08)

หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีตามคําพิพากษา (1,835,453.00) (1.18) (374,120.00) (0.24)

หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีอ่ืนๆ (40,608.00) (0.03) (8,840.00) (0.01)

หน้ีสงสัยจะสูญ-ดอกเบ้ียค�างรับลูกหนี้รอการชําระ (2,152.00) 0.00 (219,269.00) (0.14)

หน้ีสงสัยจะสูญ-ดอกเบ้ียค�างรับลูกหนี้ตามคําพิพากษา 68,098.00 0.04 47,613.00 0.03

หน้ีสงสัยจะสูญ-ดอกเบ้ียค�างรับลูกหนี้อ่ืนๆ (542.00) 0.00 (233.00) 0.00

ค!าใช�จ!ายอ่ืน 75,938.00 0.05 88,977.00 0.06

���������������ก���$�	������ 11,925,218.91 7.68 10,217,330.64 6.48

ก$�������� 130,212,784.35 83.83 131,600,751.98 83.36

��  2563 ��  2562
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กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 130,212,784.35 131,600,751.98

รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) สุทธิเป;นเงินสดสุทธิ

จากกิจกรรมดําเนินงาน

ดอกเบ้ียรับเงินให�กู� 0.00 (569.00)

ค!าเส่ือมราคาอุปกรณ(และเคร่ืองใช�สํานักงาน 345,283.27 334,422.60

หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีรอการชําระ (229,183.50) (1,702,690.00)

หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีตามคําพิพากษา (1,835,453.00) (374,120.00)

หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีอ่ืนๆ (40,608.00) (8,840.00)

หน้ีสงสัยจะสูญ-ดอกเบ้ียค�างรับลูกหน้ีรอการชําระ (2,152.00) (219,269.00)

หน้ีสงสัยจะสูญ-ดอกเบ้ียค�างรับลูกหน้ีตามคําพิพากษา 68,098.00 47,613.00

หน้ีสงสัยจะสูญ-ดอกเบ้ียค�างรับลูกหน้ีอ่ืนๆ (542.00) (233.00)

ค!าตัดจ!ายสิทธิในการใช�ซอฟท(แวร( 576,016.67 576,016.67

สํารองบําเหน็จเจ�าหน�าท่ี 803,218.00 615,665.00

ค!าใช�จ!ายค�างจ!าย 588,047.42 509,179.20

ดอกเบ้ียเงินให�กู�ค�างรับ (200,617.00) (268,280.00)

ดอกเบ้ียเงินให�กู�ค�างรับ-ลูกหน้ีรอการชําระ (564.00) (3,288.00)

ดอกเบ้ียเงินให�กู�ค�างรับ-ลูกหน้ีตามคําพิพากษา (445,699.00) (517,949.00)

ดอกเบ้ียเงินให�กู�ค�างรับ-ลูกหน้ีอ่ืนๆ 0.00 (542.00)

ดอกเบ้ียค�างรับ-ต๋ัวสัญญาใช�เงิน (3,327,945.19) (243,801.36)

ค!าวัสดุสํานักงานและเคร่ืองเขียนแบบพิมพ(ใช�ไป 141,933.07 175,389.30

ดอกเบ้ียเงินรับฝากประจําค�างจ!าย 4,853,799.33 5,003,231.75

131,506,416.42 135,522,688.14

ในสินทรัพย(และหน้ีสินดําเนินงาน

สินทรัพย( ดําเนินงาน

เงินสดรับลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส!ง 6,289.00 0.00

เงินสดจ!ายลูกหน้ีเงินกู�ฉุกเฉิน (232,867,787.00) (254,897,500.00)

เงินสดรับลูกหนี้เงินกู�ฉุกเฉิน 234,778,785.00 251,356,210.00

เงินสดจ!ายลูกหน้ีเงินกู�ฌาปนกิจ (4,020.00) (12,761,264.00)

เงินสดรับลูกหนี้เงินกู�ฌาปนกิจ 6,799,562.00 5,965,102.00

สหกรณ'ออมทรัพย'กรมการแพทย' จํากัด

งบกระแสเงินสด

สําหรับป- ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2563

กําไรจากการดําเนินงานก!อนการเปล่ียนแปลง
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สินทรัพย=ดําเนินงาน (ต&อ)

เงินสดจ!ายลูกหน้ีเงินกู�สามัญ (1,195,655,120.00) (1,562,142,355.00)

เงินสดรับลูกหน้ีเงินกู�สามัญ 1,279,299,628.00 1,588,451,129.00

เงินสดรับลูกหน้ีรอการชําระ 492,118.00 2,004,980.00

เงินสดรับลูกหน้ีตามคําพิพากษา 1,835,453.00 374,120.00

เงินสดรับลูกหน้ีอ่ืนๆ 40,608.00 8,840.00

เงินสดจ!ายเงินยืมทดรอง (3,981,380.00) (3,245,400.00)

เงินสดรับเงินยืมทดรอง 3,981,380.00 3,245,400.00

เงินสดรับเงินทดรองดําเนินคดี 0.00 33,700.00

เงินสดจ!ายเงินมัดจํา 0.00 (14,850.00)

เงินสดรับเงินมัดจํา 0.00 14,850.00

เงินสดรับเงินรอเรียกคืน-ค!าพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร( 131,606.00 11,026.00

เงินสดรับดอกเบ้ียเงินให�กู�ค�างรับ 268,280.00 276,816.00

เงินสดรับดอกเบ้ียเงินให�กู�ค�างรับ-ลูกหน้ีรอการชําระ 2,716.00 222,557.00

เงินสดรับดอกเบ้ียเงินให�กู�ค�างรับ-ลูกหน้ีตามคําพิพากษา 377,601.00 470,336.00

เงินสดรับดอกเบ้ียเงินให�กู�ค�างรับ-ลูกหน้ีอ่ืนๆ 542.00 775.00

เงินสดรับดอกเบ้ียต๋ัวสัญญาใช�เงินค�างรับ 243,801.36 48,698.63

เงินสดรับดอกเบ้ียเงินฝากชุมนุมสหกรณ(ค�างรับ 0.00 2,339,726.03

เงินสดจ!ายซ้ือวัสดุสํานักงานและเคร่ืองเขียนแบบพิมพ( (173,507.23) (105,850.26)

หน้ีสินดําเนินงาน

เงินสดจ!ายเงินรอการตรวจสอบ (98,336.00) (525,338.00)

เงินสดรับเงินรอจ!ายคืน 19,583,379.24 23,320,959.09

เงินสดจ!ายเงินรอจ!ายคืน (19,223,704.24) (23,538,424.50)

เงินสดรับภาษีเงินได�หัก ณ ท่ีจ!าย 1,351,477.03 2,030,867.53

เงินสดจ!ายภาษีเงินได�หัก ณ ท่ีจ!าย (1,345,615.02) (2,084,874.17)

เงินสดรับเงินประกันสังคมรอนําส!ง 132,131.00 187,908.00

เงินสดจ!ายเงินประกันสังคมรอนําส!ง (131,699.00) (187,774.00)

เงินสดรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห(เจ�าหน�าท่ีรอนําส!ง 33,861.00 32,190.00

เงินสดจ!ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห(เจ�าหน�าท่ีรอนําส!ง (33,861.00) (32,190.00)

เงินสดจ!ายดอกเบ้ียเงินรับฝากประจําค�างจ!าย (5,003,231.75) (8,877,870.46)

เงินสดจ!ายเพ่ือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร(ค�างจ!าย 0.00 (129,500.00)

เงินสดจ!ายค!าใช�จ!ายค�างจ!าย (509,179.20) (523,123.43)

เงินสดสุทธิได�มาจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 221,838,193.61 146,852,564.60
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เงินสดจ!ายต๋ัวเงินรับ (3,433,000,000.00) (2,678,000,000.00)

เงินสดรับต๋ัวเงินรับ 3,288,000,000.00 2,488,000,000.00

เงินสดจ!ายซ้ือหุ�นชุมนุมสหกรณ(ออมทรัพย(ฯ (27,000,000.00) 0.00

เงินสดจ!ายซ้ืออุปกรณ(และเคร่ืองใช� สํานักงาน (143,870.00) (117,093.00)

เงินสดสุทธิได�มาจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมลงทุน (172,143,870.00) (190,117,093.00)

ก�����"���)*
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เงินสดรับเงินรับฝากออมทรัพย( 18,064,924.36 31,099,752.94

เงินสดจ!ายเงินรับฝากออมทรัพย( (17,807,644.21) (30,735,526.65)

เงินสดรับเงินรับฝากออมทรัพย(พิเศษ 45,623,088.41 51,644,853.18

เงินสดจ!ายเงินรับฝากออมทรัพย(พิเศษ (35,221,586.93) (44,584,050.92)

เงินสดรับเงินรับฝากประจํา 42,698,295.91 72,052,930.75

เงินสดจ!ายเงินรับฝากประจํา (23,242,606.76) (215,959,329.54)

เงินสดรับเงินรับฝากจากสหกรณ(อ่ืน 0.00 51,052,602.73

เงินสดจ!ายเงินรับฝากจากสหกรณ(อ่ืน 0.00 (51,052,602.73)

เงินสดรับต๋ัวเงินจ!าย 0.00 20,000,000.00

เงินสดจ!ายต๋ัวเงินจ!าย 0.00 (20,000,000.00)

เงินสดรับจากทุนเรือนหุ�น 128,443,820.00 130,747,320.00

เงินสดจ!ายคืนทุนเรือนหุ�น (38,001,950.00) (25,529,550.00)

เงินสดจ!ายค!าบํารุงสันนิบาตสหกรณ( (30,000.00) (30,000.00)

เงินสดจ!ายเงินปRนผล (95,110,032.00) (88,777,157.00)

เงินสดจ!ายเงินเฉล่ียคืน (19,149,087.00) (19,128,967.00)

เงินสดจ!ายเงินโบนัส (2,267,360.00) (2,121,260.00)

เงินสดจ!ายทุนสาธารณประโยชน( (1,325,800.00) (1,281,960.00)

เงินสดจ!ายทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ( (112,190.00) (46,000.00)

เงินสดจ!ายเงินทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห(แก!สมาชิกฯ (400,000.00) (390,000.00)

เงินสดสุทธิได�มาจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 2,161,871.78 (143,038,944.24)

เงินสดสุทธิ เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 51,856,195.39 (186,303,472.64)

เงินสด ณ วันต�นป$ 23,616,898.58 209,920,371.22

เงินสด ณ วันส้ินป$ 75,473,093.97 23,616,898.58

ก�����"���)*
กก�*ก��	�"���
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1. ���&�+�
��ก��
#,����!�$��#,

- สหกรณ(บันทึกบัญชีโดยใช�เกณฑ(คงค�าง

- สหกรณ( ต้ังค!าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ(ท่ีกําหนดไว�ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ(ว!าด�วยการจัดช้ันคุณภาพลูกหน้ี

เงินกู�และการเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 

- สหกรณ(ตีราคาวัสดุคงเหลือ / ของใช� ส้ินเปลืองตามราคาทุน

- ค!าเส่ือมราคาอุปกรณ(สํานักงาน คํานวณโดยวิธีเส�นตรงในอัตราท่ีกําหนดไว�ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ(ว!าด�วยการบัญชี

ของสหกรณ(และกลุ!มเกษตรกร พ.ศ. 2563

- สิทธิในการใช�ซอฟท(แวร(ต!างๆ ตัดจ!ายตามระยะเวลาของอายุการใช�งาน

- ค!าซ!อมบํารุง ค!าซ!อมแซม สําหรับสินทรัพย(รายการย!อยๆ ถือเป;นค!าใช�จ!ายหักจากรายได� 
- เงินลงทุนระยะยาวท่ีเป;นเงินลงทุนในหลักทรัพย( ท่ีไม!อยู!ในความต�องการของตลาดแสดงด�วยราคาทุน

- สหกรณ(ได�ปรับรายการหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวกับลูกหน้ีให� เป;นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ( ว!าด�วยการบัญชี
ของสหกรณ(และกลุ!มเกษตรกร พ.ศ. 2563

- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากสหกรณ(อ่ืน

2. 	�������	���.�ก������   ประกอบด�วย

เงินสด

เงินฝากธนาคาร
   ออมทรัพย(

   กระแสรายวัน

รวม

3. �#0�	����#
   ประกอบด�วย

ชุมนุมสหกรณ(ออมทรัพย(แห!งประเทศไทย จํากัด

สหกรณ(ออมทรัพย(กรมวิทยาศาสตร(การแพทย( จํากัด

รวม

ต๋ัวสัญญาใช�เงินของชุมนุมสหกรณ(ออมทรัพย(แห!งประเทศไทย จํากัด  จํานวน 5 ฉบับ ดังนี้

  - ต๋ัวสัญญาใช�เงิน เลขท่ี 0988/2563 จํานวนเงิน 50,000,000.00 บาท อายุ 12 เดือน อัตราดอกเบ้ีย 2.90% ต!อป$ วันครบกําหนด 17 มิ.ย. 2564

  - ต๋ัวสัญญาใช�เงิน เลขท่ี 0989/2563 จํานวนเงิน 60,000,000.00 บาท อายุ 12 เดือน อัตราดอกเบ้ีย 2.90% ต!อป$ วันครบกําหนด 17 มิ.ย. 2564

  - ต๋ัวสัญญาใช�เงิน เลขท่ี 1138/2563 จํานวนเงิน 50,000,000.00 บาท อายุ 12 เดือน อัตราดอกเบ้ีย 2.90% ต!อป$ วันครบกําหนด 8 ก.ค. 2564

  - ต๋ัวสัญญาใช�เงิน เลขท่ี 1139/2563 จํานวนเงิน 50,000,000.00 บาท อายุ 12 เดือน อัตราดอกเบ้ีย 2.90% ต!อป$ วันครบกําหนด 8 ก.ค. 2564

  - ต๋ัวสัญญาใช�เงิน เลขท่ี 2210/2563 จํานวนเงิน 30,000,000.00 บาท อายุ 7 วัน อัตราดอกเบ้ีย 0.40% ต!อป$ วันครบกําหนด 4 ม.ค. 2564

ต๋ัวสัญญาใช�เงินของสหกรณ(ออมทรัพย(กรมวิทยาศาสตร(การแพทย( จํากัด  จํานวน 1 ฉบับ ดังนี้

  - ต๋ัวสัญญาใช�เงิน เลขท่ี ST000440 จํานวนเงิน 165,000,000.00 บาท อายุ 31 วัน อัตราดอกเบ้ีย 1.50% ต!อป$ ครบกําหนดวันท่ี 4 ม.ค. 2564

240,000,000.00 15,000,000.00

165,000,000.00 245,000,000.00

405,000,000.00 260,000,000.00

75,473,093.97 23,616,898.58

�� 2563 �� 2562
(�
�) (�
�)

2,000.00 2,000.00

75,469,093.97 23,612,898.58

2,000.00 2,000.00

สหกรณ'ออมทรัพย'กรมการแพทย' จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป- ส้ินสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2563

�� 2563 �� 2562
(�
�) (�
�)
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4. 	��������   ประกอบด�วย

เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนท่ีไม!อยู!ในความต�องการของตลาด

    หุ�นชุมนุมสหกรณ(ออมทรัพย(แห!งประเทศไทย จํากัด

รวมเงินลงทุนระยะยาว

5. 	����"�ก3�� �   ประกอบด�วย

�������� �����
� �������� �����
�

ลูกหน้ีเงินกู� ฉุกเฉิน 66,045,756.00 74,752,296.00

ลูกหน้ีเงินกู�สามัญ 182,827,088.00 184,790,953.00

ลูกหน้ีรอการชําระ 42,556.00 0.00

ลูกหน้ีตามคําพิพากษา 9,004,643.00 0.00

รวม 257,920,043.00 259,543,249.00

     หัก ค!าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีรอการชําระ 42,556.00 0.00 0.00

ค!าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีตามคําพิพากษา 9,004,643.00 0.00 0.00

รวมเงินให�กู� ยืม 248,872,844.00 259,543,249.00

สหกรณ(กําหนดมาตรการช!วยเหลือสมาชิกในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ Covid-19 ตามมติคณะกรรมการดําเนินการ โดยพักชําระต�นเงินกู�สามัญ ระยะ

เวลาโครงการตั้งแต!พฤษภาคม-ตุลาคม 2563 ระยะเวลาพักชําระหน้ีสูงสุด 3 เดือน กําหนด 4 รอบ โดยสมาชิก 1 คน พักชําระหน้ีได�เพียง 1 รอบ มีสมาชิก

เข�าร!วมโครงการ จํานวน 557 ราย สมาชิกสามารถชําระหน้ีได�ตามกําหนด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สมาชิกดังกล!าวมีหน้ีคงค�างรวม 551 ราย จํานวน

เงิน 662,201,102.00 บาท สมาชิกชําระหน้ีเป;นไปตามเง่ือนไขสัญญากู�

6. �3ก"��������#��-�����   ประกอบด�วย

�������� �����
� �������� �����
�

ลูกหน้ีรอการชําระ 0.00 0.00 534,674.00 0.00

ลูกหน้ีตามคําพิพากษา 0.00 0.00 10,840,096.00 0.00

ลูกหน้ีอ่ืนๆ 0.00 0.00 40,608.00 0.00

รวม 0.00 0.00 11,415,378.00 0.00

     หัก ค!าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีรอการชําระ 0.00 0.00 271,739.50 0.00

ค!าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีตามคําพิพากษา 0.00 0.00 10,840,096.00 0.00

ค!าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีอ่ืนๆ 0.00 0.00 40,608.00 0.00

ลูกหน้ีระยะส้ัน-สุทธิ 0.00 0.00 262,934.50 0.00

          ลูกหน้ีรอการชําระ หมายถึงลูกหนี้อยู!ระหว!างดําเนินการเรียกชําระ  จํานวน 2 ราย

          ลูกหน้ีตามคําพิพากษา หมายถึงลูกหน้ีท่ีสหกรณ(ได�ดําเนินคดี และศาลได�มีคําพิพากษาให�ชดใช�เงินแก!สหกรณ(แล�ว จํานวน 12 ราย

          ลูกหน้ีอ่ืนๆ หมายถึงลูกหนี้ไม!อาจจัดอยู!ในประเภทลูกหนี้ดังกล!าวได� จํานวน 1 ราย

(�
�) (�
�)

0.00

0.00

1,929,290,916.00 2,010,971,559.00

�� 2563 �� 2562

0.00 0.00

0.00 0.00

1,929,290,916.00 2,010,971,559.00

(�
�) (�
�)

0.00 0.00

1,929,290,916.00 2,010,971,559.00

177,000,000.00 150,000,000.00

177,000,000.00 150,000,000.00

�� 2563 �� 2562

�� 2563 �� 2562
(�
�) (�
�)

�
.
��� �
.
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7. ��ก	
���	����"�ก3������#
-�����   ประกอบด�วย

ดอกเบ้ียเงินให�สมาชิกกู�ค�างรับ 200,617.00 268,280.00

ดอกเบ้ียค�างรับ-ลูกหน้ีรอการชําระ 3,424.00 0.00

ดอกเบ้ียค�างรับ-ลูกหน้ีตามคําพิพากษา 1,518,400.00 0.00

ดอกเบ้ียค�างรับ-ลูกหน้ีอ่ืนๆ 0.00 0.00

รวม

     หัก ค!าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญดอกเบ้ียค�างรับ-ลูกหน้ีรอการชําระ

ค!าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญดอกเบ้ียค�างรับ-ลูกหน้ีตามคําพิพากษา

ค!าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญดอกเบ้ียค�างรับ-ลูกหน้ีอ่ืนๆ

รวมดอกเบ้ียเงินให�กู�ค�างรับ-สุทธิ

8. �����#8�("���	����� !�   ประกอบด�วย

เงินทดรองดําเนินคดี 9,000.00 9,000.00

เคร่ืองเขียนแบบพิมพ( 81,513.95 43,058.88

วัสดุสํานักงาน 8,862.50 15,743.41

เงินรอเรียกคืนค!าพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร( 97,868.00 229,474.00

ดอกเบ้ียค�างรับ-ต๋ัวสัญญาใช�เงิน 3,327,945.19 243,801.36

ดอกเบ้ียค�างรับ-ลูกหน้ีรอการชําระ 0.00 5,576.00

ดอกเบ้ียค�างรับ-ลูกหน้ีตามคําพิพากษา 0.00 1,450,302.00

ดอกเบ้ียค�างรับ-ลูกหน้ีอ่ืนๆ 0.00 542.00

รวม

     หัก ค!าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญดอกเบ้ียค�างรับ-ลูกหน้ีรอการชําระ

ค!าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญดอกเบ้ียค�างรับ-ลูกหน้ีตามคําพิพากษา

ค!าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญดอกเบ้ียค�างรับ-ลูกหน้ีอ่ืนๆ

รวมสินทรัพย(หมุนเวียนอ่ืน

9. ��&ก�'(��	�� !������$��#ก���-�����   ประกอบด�วย

อุปกรณ(และเคร่ืองใช�สํานักงาน 2,458,987.68 2,341,096.80

หัก  ค!าเส่ือมราคาสะสม 1,985,955.71 1,666,651.56

อุปกรณ(และเคร่ืองใช�สํานักงาน-สุทธิ 473,031.97 674,445.24

�� 2563 �� 2562
(�
�) (�
�)

0.00 1,450,302.00

0.00 542.00

3,525,189.64 541,077.65

(�
�) (�
�)

3,525,189.64     1,997,497.65     

0.00 5,576.00

0.00 0.00

200,617.00 268,280.00

�� 2563 �� 2562

1,722,441.00     268,280.00        

3,424.00 0.00

1,518,400.00 0.00

�� 2563 �� 2562
(�
�) (�
�)
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10. 	����#
.�ก   ประกอบด�วย

เงินรับฝากออมทรัพย(พิเศษ

เงินรับฝากประจํา 6 เดือน

เงินรับฝากประจํา 12 เดือน

รวม

เงินรับฝาก-อ่ืน

เงินรับฝากออมทรัพย(

รวมเงินรับฝาก

เงินรับฝากจากสมาชิก เงินรับฝากออมทรัพย(พิเศษ อัตราดอกเบ้ีย 1.75% ต!อป$ เงินรับฝากประจํา อัตราดอกเบ้ีย 2.25%-2.75% ต!อป$

เงินรับฝากออมทรัพย(จากสมาคมฌาปนกิจ สสธท., กสธท. และ สส.ชสอ. ซ่ึงสมาชิกของสหกรณ(เป;นสมาชิก อัตราดอกเบ้ีย 1.25% ต!อป$

11. "������"���	����� !�   ประกอบด�วย

ค!าใช�จ!ายค�างจ!าย

เงินรอจ!ายคืน
เงินรอการตรวจสอบ
เงินประกันสังคมรอนําส!ง

ภาษีหัก ณ ท่ีจ!าย

เงินเพ่ือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร(ค�างจ!าย

ดอกเบ้ียเงินรับฝากประจําค�างจ!าย

รวม

12. ����������;��
#��#
 ��	
��
��� !�<    ประกอบด�วย

ทุนสาธารณประโยชน(

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปRนผล

ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห(แก!สมาชิกและครอบครัว

ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ(

ทุนเสริมสร�างความม่ันคงให�แก!สหกรณ(

รวม

13. ก���$��������#8�(�=�8�����;���"ก�'(

       สหกรณ(ดํารงสินทรัพย(สภาพคล!อง ณ วันส้ินป$ทางบัญชี ร�อยละ 87.05 ของยอดเงินรับฝาก เป;นไปตามกฎกระทรวง ว!าด�วยการ

ดํารงสินทรัพย(สภาพคล!องของสหกรณ( พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ( ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 ท่ีกําหนดให�

สหกรณ(ต�องดํารงสินทรัพย(สภาพคล!องเฉล่ียรายเดือนอัตราไม!ตํ่ากว!าร�อยละหน่ึงของยอดเงินฝากท้ังหมด

7,040,370.63 7,028,360.63

623,418.29 623,418.29

215,560.90 207,750.90

170,000.00 120,000.00

(�
�) (�
�)

332,074.56 457,874.56

5,699,316.88 5,619,316.88

4,853,799.33 5,003,231.75

6,711,376.23 6,514,307.42

�� 2563 �� 2562

16,456.00 16,024.00

68,865.79 63,003.78

375,000.00 375,000.00

641,547.42 562,679.20

478,412.59 118,737.59
277,295.10 375,631.10

577,153,457.83 547,038,987.05

�� 2563 �� 2562
(�
�) (�
�)

261,366,986.68 250,899,340.29

576,531,951.39 546,674,760.76

621,506.44 364,226.29

เงินรับฝาก-สมาชิก
(�
�) (�
�)

281,036,979.51 270,635,478.03

34,127,985.20 25,139,942.44

�� 2563 �� 2562
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���������ก��� 
 

      �����������ก�������������ก� !"�#$�%&��'&(�#)#*+�#+,- ./0 #����������ก� !������*1!
ก��ก�$*�1! � 2ก�� �2����,� ��'.�3�� �.��� 3 1 ��.�4� 2563 .�'. )#*+�#"�#�������&�ก�+&�.,�5�2,�
$65$��&4��+�-.(.�1&.)�&/0 #���������1%&"�%��+&7��.")6&� �.���  25 �ก�4� 2564 .�'. 
 

     )#*+�#)��1&./6ก�������������  ��&.�'  
 

        1. +,���)ก
��!����กก��
�����  )ก�!��ก��ก��%��%��-��.� 
 

     1.1 �#.ก���������ก�����", 
    1. ��ก� !���5+��1.+,- ..����3446+�7��� �.��� 16 ก�ก94� 2523 ����515+�6�2+.�.ก�
��� 40 ,�  ������ก�2.�. 5,657 4. ���3.�2+.�.&.��'&��'.  2,840,411,709.24 ��  +*���);'.�ก,� ก%�.  
133,374,942.94 �� ��7�+*���);'.�#�165 4.93 (.���,� ��ก� !�2+.�.�3�ก����.+�7����� 88,321,384.32 �� 
$65+&�.���<ก�ก����ก 1,428,526,927.00 �� /6ก��2+.�.&.��ก2"��3����2.�. 130,212,784.35 
�� 4��+,- .�#�165 83.83 )�&�1"�#��ก+��'1$65/6���$�.�ก+&�.6&�3.  6�6&�ก,� ก%�.�2.�.  
1,387,967.63 �� ��7�6�6&�#�165 1.05 
         2.  4 5ก���ก��2+.�.ก���ก� !��4�����=(.ก������&. >1(�#$/.&.
$65&�,�5�  +*7��,�5?1�.!)�&��6����ก+,- .�24�� 
              3.  <% 1���ก���ก� ! ก�$�%&$1ก�.#���,@�����&.+��5��   
           4. ��ก� !+67�ก��'&/0 #�������ก��ก�+,- .",��ก9��1$65)#���&4��ก2�.� (.���,�
�����/0 #�������ก��ก�"�#�1&./6ก��������+,- .616�กA !��กA�+�.��%����,�5�3�4 5ก���ก�B 
            5.  ก�����2�����$65�1&.�&ก�+&�.+,- .",��*�5�����������ก� ! * .C.2542 
$ก#")+*���+��� * .C. 2562 ��ก� !(�#?,�$ก��D;� &*�E.?�1  ���A�� 4��$�.�!+� D�F�! �2ก�� �2����ก�
,�5��6/6 �#.�165+��1��%&G   
   6 .��ก� !ก2�.��5��ก�4��43�>1(.+��5��ก��ก��2+.�.&.$656�กA 5ก�
�2+.�.�3�ก����ก�4��43��1�%1�#�1����&�,�5� ���"�#����ก�.3�����ก���,�5�3�(��% 4%(�#�%1���+ก��
�5��%&,� �10%>1(.�&+&�.���"�#����.3���� 
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2. ��ก����)%��/��%���)�!�����ก��)��� 
 

         2.1 �#.4��+*�1&*�)�&+&�.�3.�%� 
          ��ก� !���3.�2+.�.&.��'&��'. 2,840,411,709.24 �� +*���);'.�ก,� ก%�. 133,374,942.94 
�� ��7�+*���);'.�#�165 4.93 �3.�2+.�.&.��&ก6%���ก$�6%&+&�.�3.>1(. ,�5ก���#�1+&�.���<ก
$65�7�.G �#�165 20.77 $65+,- .�3.)�&��ก� !+�&�#�165 79.23 ������%�.�.�'��.��'&��'.�%��3. 0.26 +�%  ��
�3.�2��&�%���.���*1! 0.05 +�%  ������/6���$�.�%��%�.)�&�3.�#�165 5.92 +�7��*��� 4��+)#�$)-&
$654��+*�1&*�)�&�3.�%�4��+���1& ��ก� !���3.+*�1&*�$65"�%��4��+���1& 
 

           2.2 �#.43 >*)�&��.���*1!  
                ��.���*1!)�&��ก� !�10%(.60ก�.�' +&�.(�#����กก0#17��#�165 76.68 ��H�+&�.����#�165 14.26  
+&�.6&�3.�5151��#�165 6.23 +&�.��$65+&�.<ก�.4�$65�7�.G �#�165  2.83 ��ก� !.2��.���*1!�����
�10%(�#(.ก��2+.�.&.ก%�(�#+ก���1"�# 0.06 ��� ��#&/6���$�.(�#ก����ก� !"�#(.�����#�165 4.69                    
 

            2.3 4�����=(.ก������&.   
                   ��.��'.,� ��� 2.�.����ก 5,657 4. +*���);'.�ก,� ก%�. 30 4. ��ก� !�2+.�.�3�ก����.+�7��
$65���<ก+&�. �064%�3�ก����� 1,516,848,311.32 �� 6�6&�ก,� ก%�. �2.�. 436,650,591.61 �� ��7�
�#�165 22.36 ?�16�6&��'& 2 �3�ก�� ��&.�'  
                      - �3�ก����.+�7�� �5��%&,� �%1+&�.ก0#$ก%����ก��� 1,428,526,927.00  �� 6�6&�ก,� ก%�.
�2.�. 401,274,192.00 �� ��7��#�165 21.93 ���1"�#�ก��ก+��'1+&�.(�#ก0 #4��+,- .�#�165 91.12 )�&
�1"�#��ก+��'1$65/6���$�.�กก�6&�3. ก��%1+&�.ก0#+,- .",���5+��1�ก2�.�"�# ���6�กJ.ก�
+,- .�.�'$65ก�42',�5ก�.4��=#�. ก��2�5�.�' +,- .",��ก2�.����� � �.��'.,� ��60ก�.�' +&�.ก0#4&+�67�
�2.�. 2.178,163,760.00 �� 
                -  ก����<ก+&�. �5��%&,� ���<ก+&�. 3 ,�5+>�  ��� 106,386,308.68 �� 6�6&�ก
,� ก%�.�2.�. 48,411,228.19 �� ��7��#�165 31.27 � �.��'.,� ��+&�.���<ก4&+�67� 577,153,457.83 �� 
��4%(�#�%1�ก��ก+��'1�%14��+,- .�#�165 8.93 )�&�1"�#��ก+��'1$65/6���$�.�กก�6&�3.   
 

          2.4 ก��2ก2"�  
           ��ก� !���1"�#��'&��'.  156,010,666.97 �� $65��4%(�#�%1��'&��'. 25,797,882.62 �� 
/6ก��2+.�.&.��ก2"��3��� � 2.�. 130,212,784.35 �� 4��+,- .�#�165 83.83 )�&�1"�#��ก+��'1$65
/6���$�.�กก�6&�3. ก2"��3���6�6&�ก,� ก%�. �2.�. 1,387,967.63 �� ��7�6�6&�#�165 1.05 
��ก2"�+K6��1�%�����ก 23,017.99 ��/4.  
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 มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของสหกรณ( 
ออมทรัพย(กรมการแพทย( จำกัด ประจำป$ 2563 ตามท่ีผู�สอบบัญชีรับรองไว� 
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ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณากำหนดวงเงินกู�ยืมหรือค้ำประกัน ประจำป$ 2564 

 นายแพทย(เสรี  ตู�จินดา ประธานในท่ีประชุมเสนอให�ท่ีประชุมพิจารณากำหนดวงเงินซึ่ง
สหกรณ(อาจกู�ยืมหรือค้ำประกัน ประจำป$ 2564 ตามข�อบังคับ ข�อ 17 “วงเงินกู�ยืมหรือการค้ำประกัน ท่ีประชุม
ใหญ!อาจกำหนดวงเงินกู�ยืมหรือการค้ำประกันในป$หน่ึงๆ ไว�ตามท่ีจำเป;น และสมควรแก!การดำเนินงาน วงเงินซึ่ง
กำหนดดังว!าน้ีต�องได�รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ(” 

 

 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ(ออมทรัพย(กรมการแพทย( จำกัด เห็นควรกำหนดวงเงินซึ่ง
สหกรณ(ฯ อาจกู�ยืมหรือค้ำประกันประจำป$ 2564 ไว�ไม!เกิน 300 ล�านบาท จึงขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

 

 มติที่ประชุม มีมติอนุมัติวงเงินกู�ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ(ออมทรัพย(กรมการแพทย( จำกัด 
ประจำป$ 2564 ไว�ไม!เกิน 300 ล�านบาท  
 

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป$ 2563 ของสหกรณ( 
 นายแพทย(เสรี  ตู�จินดา ประธานในท่ีประชุมเสนอให� นางปRณฑารีย(  ประสาทศรี เหรัญญิก 

เสนอข�อเสนอแนะของคณะกรรมการดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิของสหกรณ( ประจำป$ 2563 เป;น
จำนวนเงิน 130,212,784.35 บาท ซึ่งได�จัดสรรกำไรสุทธิตามพระราชบัญญัติสหกรณ( พ.ศ. 2542 และข�อบังคับ
ของสหกรณ(ออมทรัพย(กรมการแพทย( จำกัด ข�อ 27 เพื่อให�ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ  

 

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 
    ป2 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 
    ป2 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 
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  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 
  รวมเปLนส&วนของสมาชิก ร�อยละ 98.28 
 3.  เป;นของคณะกรรมการและเจ�าหน�าท่ี ร�อยละ 1.70 
 4.  เป;นของสันนิบาตสหกรณ(แห!งประเทศไทย ร�อยละ 0.02  

 
4 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิของสหกรณ(ฯ ประจำป$ 2563 ตามคณะกรรมการ

ดำเนินการพิจารณาจัดสรรไว�  
 
 

 

การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป7 2563  จํานวน 130,212,784.35 บาท  จะมีผลดังนี้ 
 

1.  เปLนของสมาชิก   ร�อยละ 86.73 ของกําไรสุทธิ  คือ 
 1.1  เงินปRนผล  (74.00%)  96,361,520.00 บาท 
 1.2  เงินเฉลี่ยคืน  (12.73%)  16,576,516.00 บาท 
   รวม 112,933,359.00 บาท 
 

2.  เปLนผลประโยชน=แก&สมาชิก   ร�อยละ 11.55 ของกําไรสุทธิ  คือ 
 2.1  ทุนสํารอง  (10.02%)  13,046,628.35 บาท 
 2.2  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปRนผล  (0.06%)  80,000.00 บาท 
 2.3  ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ(  (0.04%)  50,000.00 บาท 
 2.4  ทุนสาธารณประโยชน(  (1.08%)  1,400,000.00 บาท 
 2.5  ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห(แก!สมาชิกและครอบครัว  (0.31%) 400,000.00 บาท 
 2.6  ทุนเสริมสร�างความม่ันคงให�แก!สหกรณ(  (0.04%)  50,000.00 บาท 
   รวม 15,031,305.35 บาท 
 

3.  เปLนของคณะกรรมการและเจ�าหน�าท่ี  ร�อยละ 1.70 ของกําไรสุทธิ  คือ 
 3.1  โบนัสคณะกรรมการ  (1.20%)  1,558,000.00 บาท 
 3.2  โบนัสเจ�าหน�าท่ี  (0.50%)  660,120.00 บาท 
   รวม 2,218,120.00 บาท 
 

4.  เปLนของสันนิบาสหกรณ=แห&งประเทศไทย  ร�อยละ 0.02 ของกําไรสุทธิ  คือ 
 4.1  เงินบํารุงสันนิบาตสหกรณ(แห!งประเทศไทย  (0.02%)  30,000.00 บาท 
   รวม 30,000.00 บาท 
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ระเบียบวาระที่ 10  พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ!ายของสหกรณ(ฯ ประจำป$ 2564 ของสหกรณ( 

 10.1 นายแพทย(เสรี  ตู�จินดา ประธานในท่ีประชุมเสนอให� นางปRณฑารีย(  ประสาทศรี 
เหรัญญิก เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาแผนงานประมาณการรายได� และงบประมาณรายจ!ายของสหกรณ( ประจำป$ 
2564 ของสหกรณ(  

แผนงานของสหกรณ' ประจําป- 2564

    �/�"
�ก
�)+
����0��ก�*1������
"�� �/�"
��� 2563 /�"
��� 2563 แผนงานป 2564

 1. รับสมาชิกใหม! 213 208 205 คน

 2. รับเงินค!าหุ�นเพ่ิม 108,435,550 90,441,870 94,709,400 บาท

 3. ประมาณการเงินรับฝากจากสมาชิก 253,792,400 88,321,384 176,453,400 บาท

 4. ประมาณการให�เงินกู�แก!สมาชิก 1,942,938,500 1,428,526,927 1,729,858,100 บาท

ประมาณการรายได6ของสหกรณ' ประจําป- 2564

    �
��)2 �/�"
��� 2563 /�"
��� 2563 แผนงานป 2564

 1. ดอกเบ้ียรับจากเงินให�สมาชิกกู� 152,733,520.00 141,529,473.00 139,631,000.00 บาท

 2. ดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคาร 112,510.00 66,193.82 73,100.00 บาท

 3. ดอกเบ้ียรับจากต๋ัวสัญญาใช�เงิน/เงินฝากสหกรณ(อ่ืน 4,307,920.00 5,762,472.59 4,747,500.00 บาท

 4. เงินปRนผลจากหุ�นชุมนุมสหกรณ(ฯ 7,500,000.00 7,971,780.82 7,950,000.00 บาท

 5. ค!าธรรมเนียมแรกเข�าสมาชิกสมัครใหม! 8,520.00 8,320.00 8,200.00 บาท

 6. รายได�ค!าธรรมเนียม และอ่ืนๆ 5,000.00 2,712,267.24 50,000.00 บาท

รวมรายได� 164,667,470.00 158,050,507.47 152,459,800.00 บาท

งบประมาณรายจ7ายของสหกรณ' ประจําป- 2564

    �
�*�
� �/�"
��� 2563 /�"
��� 2563 แผนงานป 2564

 1. หมวดเงินเดือน 4,405,000.00 4,072,984.80 4,780,000.00 บาท

 2. หมวดค!าตอบแทน 571,000.00 522,740.00 569,000.00 บาท

 3. หมวดค!าใช�สอย 9,114,500.00 7,502,883.60 9,160,500.00 บาท

 4. หมวดค!าวัสดุ 250,000.00 141,933.07 210,000.00 บาท

 5. หมวดค!าใช�จ!ายสํารองและค!าใช�จ!ายทางบัญชี 1,680,000.00 1,724,517.94 2,557,000.00 บาท

 6. ดอกเบ้ียจ!าย 16,968,180.00 13,872,663.71 13,970,500.00 บาท

รวมรายจ&าย 32,988,680.00 27,837,723.12 31,247,000.00 บาท

ประมาณการกําไรสุทธิประจําป2 131,678,790.00 130,212,784.35 121,212,800.00 บาท

  หมายเหตุ   งบประมาณรายจ!ายหมวดท่ี 2 - 3   ถัวจ!ายกันได�

สหกรณ8ออมทรัพย8กรมการแพทย8 จํากัด

แผนงานและงบประมาณรายจ7ายของสหกรณ' ประจําป- 2564
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 - เงินเดือนเจ�าหน�าท่ี 4,405,000.00 4,072,984.80 332,015.20 4,780,000.00  เงินเดือนผู� จัดการ 1 คน และเจ� าหน�าท่ี จํานวน 11 คน สํารองเพ่ิม 1 คน

4,405,000.00 4,072,984.80 332,015.20 4,780,000.00

 - ค!าตอบแทน 511,000.00 468,740.00 42,260.00 503,000.00  ค!าตอบแทนกรรมการ, ผู�ช!วยเหลืองานสหกรณ(, ตัวแทนหน!วยงาน, ท่ีปรึกษาสหกรณ(

 - ค!าตรวจสอบกิจการ 60,000.00 54,000.00 6,000.00 66,000.00  ค!าตอบแทนผู�ตรวจสอบกิจการประจําป$ 2564 (5,500 บาท x 12 เดือน)

571,000.00 522,740.00 48,260.00 569,000.00

 - ค!าเบ้ียประชุม 857,000.00 678,550.00 178,450.00 857,000.00  ค!าเบ้ียประชุมคณะกรรมการดําเนินการ (1,200 บาท/คน/คร้ัง) คณะกรรมการอ่ืน

 และคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการดําเนินการแต!งต้ัง (1,000 บาท/คน/คร้ัง)

 - ค!าธรรมเนียมสอบบัญชี 120,000.00 100,000.00 20,000.00 140,000.00  ค!าธรรมเนียมสอบบัญชีประจําป$ 2564

 - ค!าใช�จ!ายในการประชุมใหญ! 4,827,500.00 4,719,476.83 108,023.17 5,037,500.00  ค!าใช�จ!ายในการจัดการประชุมใหญ!สามัญประจําป$ และการจัดประชุมใหญ!วิสามัญ

 ประกอบด�วย ค!าอาหารและค!าของท่ีระลึก, เงินรางวัลประชุมใหญ! , ค!าสถานท่ีจัดประชุม,

 ค!าธรรมเนียมโอนเงินปRนผลและเงินเฉลี่ยคืน, ค!าตอบแทนกรรมการการเลือกต้ังและกรรมการ

 ประจําหน!วยเลือกต้ัง, ค!าตอบแทนเจ� าหน�าท่ีช!วยงาน, ค!าจัดพิมพ( รายงานประจําป$ , จุลสาร, 

 เอกสารต!างๆ, ค!าวัสดุอุปกรณ(และค!าใช�จ! ายอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดประชุมใหญ!

 - ค!าธรรมเนียมธนาคาร 50,000.00 23,630.00 26,370.00 30,000.00  ค!าอากรเช็ค, ค!าธรรมเนียมโอนเงิน และค!าธรรมเนียมธนาคารอ่ืนๆ

 - ค!าใช�จ!ายในการส่ือสาร 120,000.00 84,409.64 35,590.36 100,000.00  ค!าใช�จ!ายติดต!อส่ือสาร (ค!าโทรศัพท(, ค!าอินเทอร( เน็ต, ค!าไปรษณีย( )

 - ค!าซ!อมแซมบํารุงรักษาสินทรัพย( 50,000.00 4,590.00 45,410.00 30,000.00  ค!าซ!อมแซมครุภัณฑ(ต! างๆ ของสหกรณ(

 - ค!าล!วงเวลา 600,000.00 397,136.12 202,863.88 600,000.00  สําหรับค!าล!วงเวลาในกรณีท่ีมีงานเร!งด!วน และจัดเตรียมการประชุมใหญ!สามัญ

 ประจําป$ของสหกรณ( (อัตราค!าล!วงเวลาตาม พรบ.คุ�มครองแรงงาน)

 - ค!าสวัสดิการเจ�าหน�าท่ี 350,000.00 279,660.00 70,340.00 380,000.00  ค!าสวัสดิการต!างๆ ของเจ� าหน�าท่ีสหกรณ(

 - ค!าใช�จ!ายสมทบกองทุนประกันสังคม 120,000.00 72,898.00 47,102.00 110,000.00  ค!าใช�จ!ายสมทบเงินกองทุนประกันสังคม (ส!วนของนายจ�าง)

 - ค!าใช�จ!ายกองทุนเงินทดแทน 3,000.00 2,000.00 1,000.00 2,000.00  ค!าใช�จ!ายสมทบกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม

 - ค!าถ!ายเอกสาร 180,000.00 128,561.01 51,438.99 144,000.00  ค!าเช!าเคร่ืองถ!ายเอกสาร และค!าถ! ายเอกสารในการดําเนินงานของสหกรณ(

 - ค!าบํารุงสวัสดิการกรมการแพทย( 180,000.00 180,000.00 0.00 180,000.00  ค!าบํารุงสวัสดิการกรมการแพทย(

 - ค!ารับรอง 42,000.00 38,195.00 3,805.00 45,000.00  ค!ารับรองในการจัดประชุมประจําเดือน และรับรองแขกของสหกรณ(

 - ค!าเบ้ียเล้ียงพาหนะ 100,000.00 61,900.00 38,100.00 100,000.00  ค!าเบ้ียเล้ียงพาหนะของกรรมการ, เจ�าหน�าท่ี สําหรับติดต!องานของสหกรณ(

 - ค!าพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร( 330,000.00 0.00 330,000.00 0.00

 - ค!าบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร( 0.00 0.00 0.00 300,000.00  ค!าบํารุงรักษาโปรแกรมระบบสหกรณ( (MA) รายป$

 - ค!าใช�จ!ายประชาสัมพันธ( 30,000.00 5,700.00 24,300.00 30,000.00  ค!าประชาสัมพันธ(ข!าวสารและกิจกรรมต!างๆ ของสหกรณ( 

 - ค!าใช�จ!ายในการจัดอบรมสัมมนา 525,000.00 343,104.00 181,896.00 385,000.00  สําหรับใช� ในการประชุมจัดทําแผนกลยุทธ( และจัดสัมมนาสมาชิกสหกรณ(

 - ค!าใช�จ!ายในการดําเนินคดี 350,000.00 184,020.00 165,980.00 350,000.00  ค!าใช�จ!ายในการฟDองร�องดําเนินคดีลูกหน้ีของสหกรณ(

 - ค!าใช�จ!ายปรับปรุงสํานักงาน 100,000.00 44,900.00 55,100.00 100,000.00  สําหรับใช� ในการปรับปรุงซ!อมแซมสํานักงาน และจัดทําห�อง Server ของสหกรณ(

 - ค!าทําความสะอาดสํานักงาน 80,000.00 78,215.00 1,785.00 120,000.00  ค!าจ�างทําความสะอาดสํานักงานสหกรณ( 

 - ค!าใช�จ!ายอ่ืน 100,000.00 75,938.00 24,062.00 120,000.00  เพ่ือใช�จ!ายในกรณีค!าใช�จ! ายไม!อยู! ในหมวดใดหมวดหน่ึง

9,114,500.00 7,502,883.60 1,611,616.40 9,160,500.00

 - ค!าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ( 180,000.00 101,889.17 78,110.83 150,000.00  ค!าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ(  สัญญาเงินกู�  สมุดบัญชีและเอกสารทางการเงินต!างๆ 

 - ค!าวัสดุสํานักงาน 70,000.00 40,043.90 29,956.10 60,000.00  ค!าวัสดุสํานักงานท่ีใช� ส้ินเปลือง และค!าวัสดุงานคอมพิวเตอร(

250,000.00 141,933.07 108,066.93 210,000.00

 - บําเหน็จเจ�าหน�าท่ี 720,000.00 803,218.00 (83,218.00) 915,000.00  ต้ังสํารองบําเหน็จเจ�าหน�าท่ีทางบัญชี

 - ค!าเส่ือมราคา 380,000.00 345,283.27 34,716.73 420,000.00  ค!าเส่ือมราคาอุปกรณ(และเคร่ืองใช� สํานักงานประจําป$

 - ค!าตัดจ!ายสิทธิในการใช�ซอฟท(แวร( 580,000.00 576,016.67 3,983.33 1,222,000.00  ตัดจ!ายสิทธิการใช� โปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ(

1,680,000.00 1,724,517.94 (44,517.94) 2,557,000.00
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สหกรณ8ออมทรัพย8กรมการแพทย8 จํากัด
ประมาณการรายจ7ายประจําป- 2564
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 - ดอกเบ้ียจ!ายเงินกู� ยืม 1,050,000.00 0.00 1,050,000.00 1,000,000.00  สําหรับดอกเบ้ียเงินกู�และดอกเบ้ียต๋ัวเงินจ!าย

 - ดอกเบ้ียจ!ายเงินรับฝาก 12,695,370.00 13,872,663.71 (1,177,293.71) 12,970,500.00  สําหรับดอกเบ้ียเงินรับฝากออมทรัพย( ,ออมทรัพย( พิเศษ และเงินฝากประจํา

13,745,370.00 13,872,663.71 (127,293.71) 13,970,500.00

รวม  29,765,870.00 27,837,723.12 1,928,146.88 31,247,000.00   บาท

หมายเหตุ   ประมาณรายจ!ายหมวดท่ี 2 และ 3 ถัวจ!ายกันได�

หมายเหตุ   ลําดับ 5* และ 6* เป;นประมาณการค!าใช�จ!ายทางบัญชีและดอกเบ้ียจ!าย
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 - เคร่ืองคอมพิวเตอร( 250,000.00 0.00 250,000.00 312,000.00  เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมและรองรับกับระบบบริหารงานสหกรณ(ใหม! จํานวน 12 ชุด

 - กล�องถ!ายรูปพร�อมเลนส(และอุปกรณ( 112,980.00 93,980.00 19,000.00 0.00

 - เคร่ืองพิมพ(สมุดเงินฝาก 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00  สําหรับใช� พิมพ(สมุดและการ(ดเงินฝากของสหกรณ(

 - เคร่ืองนับธนบัตร 35,000.00 0.00 35,000.00 35,000.00  สําหรับใช� นับธนบัตร แทนเคร่ืองเดิมท่ีเส่ือมสภาพ

 - เคร่ืองโทรสาร (ระบบเลเซอร() 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00

 - ตู� นิรภัย 0.00 0.00 0.00 150,000.00  เพ่ือใช� ในการจัดเก็บเช็ค, เงินสด, โฉนดท่ีดิน และเอกสารสําคัญของสหกรณ(

 - เคร่ืองปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 40,000.00  สําหรับปรับอุณหภูมิห�อง Server ระบบบริหารงานสหกรณ(

 - เคร่ืองโทรศัพท(ไร�สาย 0.00 0.00 0.00 14,000.00  เพ่ือทดแทนโทรศัพท(เดิมซ่ึงเส่ือมสภาพจากการใช�งาน จํานวน 4 ชุด

 - เคร่ืองใช�สํานักงานและอุปกรณ( 100,000.00 49,890.00 50,110.00 100,000.00  สําหรับจัดซ้ือครุภัณฑ(อ่ืนในกรณีเร!งด!วน เพ่ือใช� ในสํานักงานสหกรณ(

รวม  547,980.00 143,870.00 404,110.00 691,000.00   บาท
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 มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ!ายของสหกรณ(ออมทรัพย(กรมการ

แพทย( จำกัด ประจำป$ 2564 ตามท่ีเสนอ  
            

 10.2 นายแพทย
เสรี  ตู�จินดา ประธานในท่ีประชุมมอบหมายให� ทันตแพทย
ป�ยะพงศ
  
วัฒนวีร
 รองประธานกรรมการ เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาระบบบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
สหกรณ
ออมทรัพย
กรมการแพทย
 จำกัด 

      โครงการพัฒนาระบบบร�หารเทคโนโลยีสารสนเทศสหกรณออมทรัพยกรมการแพทย จํากัด                                                                                
 

O : การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามหลักธรรมาภิบาลข�อ 1.3 และให� เป*นไปตามแผน

ยุทธศาสตร, 5 ป. (ป. 2563 - 2567)                                                                                                             

KR : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

1. สมาชิกสามารถเข�าถึงข�อมูลส8วนบุคคล เช8น ข�อมูลทนุเรือนหุ�น หนี้ ภาระค้ำประกัน เงินฝาก ผู�รับ
ผลประโยชน
 สิทธิประโยชน
ต8าง ๆ ที่สมาชิกพึงได�รับ  

2. สามารถเรียกดูประวัติการชำระเงินค8าหุ�นและหนี้ ด�วยตนเอง โดยผ8านจาก Web และ Application 
3. สามารถรับทราบข�อมูลข!าวสารต!างๆ ของสหกรณ(ฯ โดยผ!านจาก Web และ Application 
4. สามารถใช�ระบบ ATM ในการใช�บริการด�านเงินกู�และเงินฝาก 
5. สามารถตรวจสอบสถานะการเป;นสมาชิก สสธท., กสธท., สส.ชสอ. ฯลฯ 
6. สามารถคำนวณสิทธิการกู�เบื้องต�น/การผ!อนชำระรายงวด ได�ด�วยตนเอง 
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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/มีโปรแกรมสำเร็จรูปปDองกันการโจมตีข�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. เสนอโครงการผ8าน 
    ท่ีประชุมใหญ8 (3 ก.พ. 2564) 
 

 3 
� 

          4,000,000.- ตามเอกสารแนบท�ายโครงการ 

2. สอบราคา  �            -มีโปรแกรม Hardware 
-Software 
-ลิขสิทธิ ์
-ระบบการเช่ือมต8อธนาคาร 
-มีสเปคกำหนดให�สำนักงาน 
 

3. ได�บริษัทผู�รับจ�าง   �            
 

4. ดำเนินการตามสัญญาจ�าง 
   4.1 พัฒนาโปรแกรม 
   4.2 ติดต้ัง/พร�อมถ8ายโอนข�อมูล 
   4.3 ทดสอบการใช�งาน  
       (ควบคู8กับระบบเดิม) 
 

 
 

            บริษัทผู�รับจ�าง 

5. อบรมการใช�งานพร�อมส8งมอบ 
    คู8มือการใช�งานโปรแกรม 

             บริษัทผู�รับจ�าง 

6. เร่ิมใช�งานระบบใหม8เต็มรูปแบบ              ปC พ.ศ. 2565 
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1. โปรแกรมสหกรณ=ออมทรัพย= Web Application  ประกอบด�วย ; 3,300,000.00  เพ่ือให�สหกรณ(มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย

 1) ระบบทะเบียนสมาชิกและหุ�น   - สมาชิกสามารถเข�าถึงข�อมูลส!วนบุคคลต!างๆ ได�ด�วยตนเอง

 2) ระบบงานเงินกู�และคํ้าประกัน   - สามารถเรียกดูประวัติการชําระเงินค!าหุ�น-หน้ี ผ!าน Web และ Application

 3) ระบบงานประมวลผล   - สามารถรับทราบข�อมูลข!าวสารต!างๆ ผ!าน Web และ Application

 4) ระบบงานผู�ดูแลระบบ   - สามารถใช�ระบบ ATM ในการใช�บริการด�านเงินกู�และเงินฝาก

 5) ระบบงานบัญชี   - สามารถตรวจสอบสถานะการเป;นสมาชิกฌาปนกิจ 

 6) ระบบงานเงินฝาก   - สามารถคํานวณสิทธิการกู�เบ้ืองต�น/การผ!อนชําระรายงวด ได�ด�วยตนเอง

 7) ระบบงานการเงิน (ผ!านรายการทางบัญชีอัตโนมัติ)   - สามารถยื่นคําขอรับสวัสดิการต!างๆ ผ!านระบบได�

 8) ระบบ ATM Online KTB 6 Module   - สามารถดาวน( โหลดแบบฟอร(มต!างๆ ของสหกรณ(ได�

     - สอบถามยอดเงินกู�   - สามารถประมวลผลระบบหักเงินเดือน ณ ท่ีจ! าย ส!งกรมบัญชีกลาง

     - เบิกเงินกู�   - สามารถพิมพ(สัญญาเงินกู�ทุกประเภทผ!านโปรแกรมได�

     - ชําระหน้ี   - ครอบคลุมระบบการบริหารจัดการสหกรณ(  ทุกส!วนงาน

     - สอบถามยอดเงินฝาก   - มีระบบรักษาความปลอดภัย ปDองกันการโจมตีข�อมูล

     - ถอนเงินฝาก

     - ฝากเงิน

 9) ระบบให�บริการข�อมูลสมาชิกออนไลน(แบบ Real Time

     - Mobile Application

     - Web Information

     - Web Member

     - AD Sync

 10) ระบบศูนย(ประสานงานฌาปนกิจ

 11) ระบบปDองกัน

2. ลิขสิทธ์ิระบบฐานข�อมูล รองรับการเช่ือมต&อกับเคร่ือง Client (15 Licenses) 200,000.00  เป;นค!าลิขสิทธ์ิในการใช�โปรแกรม จํานวน 15 Licenses

3. เคร่ืองคอมพิวเตอร= Gateway ATM และ เคร่ือง AD Sync 130,000.00  เพ่ือรองรับการเช่ือมต!อการใช� งานระบบ ATM กับระบบสหกรณ(แบบ Real Time

4. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2019 Standard 64 Bit 85,000.00  เพ่ือรองรับการเช่ือมต!อการใช� งานระบบ ATM กับระบบสหกรณ(แบบ Real Time

5. เคร่ืองสํารองไฟ สําหรับเคร่ือง Server (3000VA/2700W) 69,000.00  เพ่ือสํารองกระแสไฟฟDาสําหรับเคร่ือง Server ระบบสหกรณ(และ ATM

6. ตู� Rack พร�อมอุปกรณ=ครบชุด 60,000.00  เป;นอุปกรณ(จัดเก็บ Switch และชุดควบคุมระบบการเช่ือมต!อ

7. Switch 24 Ports และ ATEN KVM Switch พร�อมขาติดตั้ง Rack 30,000.00  เป;นอุปกรณ(จัดเก็บ Switch และชุดควบคุมระบบการเช่ือมต!อ

8. ค&าใช�จ&ายรายป2 เพ่ือรองรับการใช�งานระบบ 126,000.00  เป;นค!าใช�จ!ายสําหรับการใช�ระบบ ATM และระบบให�บริการข�อมูลสมาชิก

 - Antivirus Kaspersky Endpoint Security For Business 15 Users  ออนไลน(แบบ Real Time ผ!าน Application และ Web

 - ค!าเช!าระบบเครือข!าย Internet สําหรับระบบ ATM

 - ค!าเช!าบริการ Web Hosting

 - ค!าจดทะเบียน Apple Developer Program + SSL Certificate

 - ค!าบริการ MPLS Private Link เช่ือมต!อธนาคารพร�อม Router

รวม  4,000,000.00   บาท

���/����.�
	*+
��%��
�ก
�

 
  

 
 มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติโครงการพัฒนาระบบบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสหกรณ
ออม

ทรัพย
กรมการแพทย
 จำกัด ตามท่ีเสนอ  
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ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาคัดเลือกผู�สอบบัญชีสหกรณ( ประจำป$ 2564 และกำหนดค!าธรรมเนียม 

 นายแพทย(เสรี  ตู�จินดา ประธานในท่ีประชุมเสนอให�ท่ีประชุมพิจารณาคัดเลือกผู�สอบบัญชี
สหกรณ( ประจำป$ 2564 ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ(ได�ตรวจสอบแล�วว!าเป;นผู�มีคุณสมบัติตามระเบียบท่ี
นายทะเบียนสหกรณ(กำหนด จำนวน 2 ราย ประธานเสนอว!าคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ( ได�พิจารณา
คัดเลือกผู�สอบบัญชีภาคเอกชน ซ่ึงได�ตรวจสอบแล�วว!าเป;นผู�มีคุณสมบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ(
กำหนด จำนวน 2 ราย เพ่ือให�ท่ีประชุมคัดเลือกเป;นผู�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!ถือเป;นค!าบริการ
พิเศษแต!อย!างใด กรณีมีข�อสังเกตทางการเงิน
การบัญชีท่ีสำคัญท่ีพบในระหว!างการตรวจสอบ 
ข�าพเจ�าจะแจ�งให�สหกรณ(และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ(ทราบเป;นลายลักษณ(อักษร หรือเม่ือ
ได� รับแจ�งข�อสังเกตจากหน!วยงานราชการ 
ข�าพเจ�าจะดำเนินการตรวจสอบเพ่ิมเติมตามท่ี
ได�รับแจ�ง แล�วแจ�งผลการตรวจสอบให�สหกรณ(
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ(ทราบเป;นลาย-
ลักษณ(อักษร 
- ยินดีเข�าร!วมประชุมใหญ! หรือ ประชุมคณะ-
กรรมการดำเนินการทุกคร้ังตามท่ีสหกรณ(ร�องขอ 

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

   

4. ค!าธรรมเนียมการสอบบญัชี 110,000.- บาท 140,000.- บาท 
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 จึงขอให�ท่ีประชุมพิจารณาเลือกผู�สอบบัญชีจากท่ีเสนอ โดยวิธียกมือ โดยผู�ท่ีได�รับคะแนนใน
ลำดับท่ี 1 จะได�รับการแต!งต้ังเป;นผู�สอบบัญชีของสหกรณ(ออมทรัพย(กรมการแพทย( จำกัด ประจำป$ 2564 ส!วน
ลำดับท่ี 2 เป;นผู�สอบบัญชีสำรองของสหกรณ( ท่ีประชุมใหญ!พิจารณาเลือก 

 1. นายวิทัศ  วัฒนศักด์ิ   ได�คะแนน  111 คะแนน  
 2. นายประเทือง กล่ินคล�ายกัน ได�คะแนน     4 คะแนน 
             สมาชิกท่ีเหลืองดออกเสียง 

 

 มติที่ประชุม สหกรณ(ออมทรัพย(กรมการแพทย( จำกัด มีสินทรัพย( ท้ังสิ้น จำนวน 
2,840,411,709.24 บาท และผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน อยู!ในระดับ “ดีมาก” ท่ีประชุมมีมติด�วย
คะแนนเอกฉันท(เลือก นายวิทัศ วัฒนศักด์ิ ให�เป;นผู�สอบบัญชีสหกรณ(ออมทรัพย(กรมการแพทย( จำกัด สำหรับป$ทาง
บัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยจ!ายค!าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป;นเงิน 110,000 บาท (หน่ึงแสนหน่ึง
หมื่นบาทถ�วน) และให� นางสาวน่ิมนวล ดวงโต เป;นลำดับสำรอง หากผู�ได�รับคัดเลือกไม!สามารถปฏิบัติหน�าท่ีต!อไป
ได�ให�ลำดับท่ี 2 ปฏิบัติหน�าท่ีแทนต!อไป โดยจ!ายค!าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป;นเงิน 140,000 บาท (หน่ึงแสนส่ี
หมื่นบาทถ�วน) 
 

ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องอ่ืน ๆ   

 12.1 นายแพทย
เสรี  ตู�จินดา ประธานในท่ีประชุมกล8าวขอบคุณสมาชิกทุกท8าน ท่ีได�สละเวลามา
เข�าร8วมประชุมใหญ8สามัญประจำปC 2563 และกล8าวป�ดการประชุม 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  11.30 น. 
 
 

        กรรมการทำหน�าท่ีแทนเลขานุการ 
            (นางสุพัตรา  ย่ิงเมืองมาร)   ผู�จดรายงานการประชุม 
 
      

        ประธานกรรมการ 
     (นายแพทย
เสรี  ตู�จินดา)   ผู�ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 
 
  
 

 

รายงานประจําป 2564 
สหกรณออมทรัพยกรมการแพทย จาํกดั 

65 



รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญปี 2564 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด  
วันที่ 18 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมช้ัน 1 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด 
 

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

ผู�มาประชุม 
 1. ทันตแพทย�ป�ยะพงศ� วัฒนวีร�       รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 2. นายสมนึก เรียนลึก รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 3. นายบัญญัติ ทองเก้ือ รองประธานกรรมการ คนท่ี 3 
 4. นางนิภาพร พวงดอกไม, กรรมการ 
 5. นายวัชรา ยศภูมี กรรมการ 
 6. นางยุพิน แย,มทรัพย� กรรมการ 
 7. นางป3ณฑารีย� ประสาทศรี         กรรมการและเหรัญญิก 
 8. นางสุพัตรา ยิ่งเมืองมาร กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางสาวสุชาดา         เอ่ียมรอด ผู,จัดการสหกรณ� 

  สมาชิกสามัญ จำนวน   2,201 คน 
  สมาชิกสมทบ จำนวน       39 คน 
ผู�เข�าร�วมประชุม 
           1. นายชัยวุฒิ   มัณฑะนานนท�  สหกรณ�จังหวัดนนทบุรี 

 2. นางสาวจรรยาพร  นุชถาวร  นักวิชาการสหกรณ�ชำนาญการ 
 3. นางสาวนันท�นภัส         ศรีนัครินทร� ผู,ตรวจสอบกิจการสหกรณ� 
 4. นายพงศ�พิเชษฐ�         เสือฟ3ก  หัวหน,าฝDายบัญชี  
 5. นางสาวขวัญจิตร         อุทกโยธะ  หัวหน,าฝDายการเงิน 

เร่ิมประชุมเวลา   09.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 ทันตแพทย�ป�ยะพงศ� วัฒนวีร� รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ�ฯ ทำหน,าท่ีประธานใน
ท่ีประชุมแจ,งให,ดำเนินการตามระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด วHาด,วยการสรรหากรรมการดำเนินการ 
พ.ศ.2558 แก,ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 สHวนท่ี 5 ข,อ 18 การสรรหา/การเลือกต้ังประธานกรรมการ เม่ือผู,
ดำรงตำแหนHงประธานกรรมการต,องพ,นจากตำแหนHงให,คณะกรรมการดำเนินการมีมติให,ดำเนินการสรรหาหรือเลือกต้ัง
ประธานกรรมการแทนตำแหนHงท่ีวHางด,วยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังตHอไปนี้ 

(1) ประกาศรับสมัครผู,มีคุณสมบัติเข,ารับการสรรหา หรือ  
(2) จัดให,มีการเสนอชื่อผู,มีคุณสมบัติเข,ารับการเลือกต้ังในท่ีประชุมใหญH 

 อนี่ง ในกรณีท่ีตำแหนHงประธานกรรมการวHางลงกHอนถึงคราวออกตามวาระ ให,กรรมการดำเนินการ
ท่ีเหลือให,มีการประชุมใหญHวิสามัญเพ่ือเลือกต้ังประธานโดยเร็ว เว,นแตHในกรณีท่ีวาระการดำรงตำแหนHงประธาน
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กรรมการ เหลืออยูHไมHถึง 180 วันอาจจะไมHต,องเลือกต้ัง และให,รองประธานกรรมการปฏิบัติหน,าท่ีประธานกรรมการเพ่ือ
บริหารงานตHอไป จนกวHาจะมีการเลือกต้ัง 
 ประธานในท่ีประชุม แจ,งให,ท่ีประชุมทราบวHาขณะนี้มีสมาชิกเข,ารHวมประชุมครบองค�ประชุมตาม
ข,อบังคับแล,ว จึงขอเป�ดประชุมใหญHวิสามัญปO 2564 ในวันนี้เพ่ือเลือกต้ังประธานกรรมการดำเนินการของสหกรณ� ประจำปO 
2564, เลือกต้ังกรรมการดำเนินการของสหกรณ� ประจำปO 2564 และเลือกต้ังผู,ตรวจสอบกิจการสหกรณ� ประจำปO 2564 
และกำหนดคHาตอบแทน 
 ประธานในท่ีประชุม ได,แนะนำคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ชุดท่ี 41 จำนวน 8 คน, สหกรณ�
จังหวัดนนทบุรี, ผู,แทนหนHวยงานสหกรณ�จังหวัดนนทบุรี, และขอขอบคุณสมาชิกท่ีเข,ารHวมประชุม โดยจะดำเนินการ
ประชุมตามวาระท่ีกำหนดไว,ตHอไป  
 1) นายบัญญัติ  ทองเก้ือ  รองประธานกรรมการคนท่ี 3 เปPนผู,ทำหน,าท่ีประธานในท่ีประชุมแทน
ในระเบียบวาระท่ี 2 พิจารณาเลือกต้ังประธานกรรมการดำเนินการของสหกรณ� ประจำปO 2564 

 2) นางป3ณฑารีย�  ประสาทศรี  กรรมการและเหรัญญิก เปPนผู,ทำหน,าท่ีเลขานุการในท่ีประชุม 
 3) สำหรับการจับฉลากรางวัลให,กับสมาชิกในปOนี้จะดำเนินการภายหลัง ซ่ึงสมาชิกสามัญท่ีมา
ลงคะแนนเลือกต้ังและสมาชิกสมทบท่ีมาลงทะเบียนในวันนี้ จะมีสิทธิ์ได,รับรางวัล รางวัลมีดังนี้ 

 รางวัลท่ี 1 ทองคำ        1 สลึง  จำนวน    3 รางวัล เปPนเงิน        22,500 บาท 

 รางวัลท่ี 2 เงินสด   5,000 บาท จำนวน    3 รางวัล เปPนเงิน        15,000 บาท 

 รางวัลท่ี 3 เงินสด   2,000 บาท จำนวน    5 รางวัล เปPนเงิน        10,000 บาท 

 รางวัลท่ี 4 เงินสด   1,000 บาท จำนวน   15 รางวัล เปPนเงิน        15,000 บาท 

 รางวัลท่ี 5 เงินสด     500 บาท  จำนวน 150 รางวัล  เปPนเงิน         75,000 บาท 

 รางวัลพิเศษ ทองคำ 1 สลึง       จำนวน    1 รางวัล เปPนเงิน          7,500 บาท  
รางวัลพิเศษนี้ สำหรับสมาชิกท่ีลงทะเบียนเข,ารHวมประชุมใหญHวิสามัญประจำปO 2564 และอยูHในท่ีประชุมเทHานั้น  

 ท้ังนี้ กรรมการดำเนินการ ผู,จัดการ และเจ,าหน,าท่ีสหกรณ�ไมHมีสิทธิ์รับรางวัล   
 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

  

 1.2 ทันตแพทย�ป�ยะพงศ�  วัฒนวีร� รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ�ฯ ตามระเบียบ
สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด วHาด,วยการสรรหากรรมการดำเนินการ พ.ศ.2558 แก,ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2560  สHวนท่ี 5 ข,อ 18 นั้น ได,แสดงความจำนงขอลาออกตHอท่ีประชุมใหญHตามข,อบังคับ ข,อ 76(2) และเม่ือได,
แสดงความจำนงขอลาออกตHอท่ีประชุมใหญH เพ่ือสมัครเปPนประธานกรรมการสหกรณ�  
 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาเลือกต้ังประธานกรรมการดำเนินการของสหกรณ� ประจำปO 2564 

  นายบัญญัติ  ทองเกื้อ  รองประธานกรรมการคนท่ี 3 เปPนผู,ทำหน,าท่ีประธานในท่ีประชุมแทน เสนอ
ท่ีประชุมเพื่อพิจารณาเลือกต้ังประธานกรรมการดำเนินการของสหกรณ� ประจำปO 2564 
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 ด,วยนายแพทย�เสรี  ตู,จินดา ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� 
จำกัด ได,ปฏิบัติหน,าท่ีมาครบวาระตามข,อบังคับของสหกรณ� ฉะนั้นในปOนี้ท่ีประชุมจะต,องเลือกประธานกรรมการคน
ใหมH ตามระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด วHาด,วยการสรรหากรรมการดำเนินการ พ.ศ.2558  
 นายสมนึก  เรียนลึก ประธานกรรมการสรรหาฯ เสนอท่ีประชุมกรรมการสรรหากรรมการ
ดำเนินการให,ดำเนินการตามระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด วHาด,วยการสรรหากรรมการดำเนินการ 
พ.ศ.2558  สHวนท่ี 5 ข,อ 18 การสรรหา/การเลือกต้ังประธานกรรมการ เม่ือผู,ดำรงตำแหนHงประธานกรรมการต,องพ,น
จากตำแหนHงให,คณะกรรมการดำเนินการมีมติให,ดำเนินการสรรหาหรือเลือกต้ังประธานกรรมการแทนตำแหนHงท่ีวHาง
ด,วยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังตHอไปนี้ 

(1) ประกาศรับสมัครผู,มีคุณสมบัติเข,ารับการสรรหา หรือ  
(2) จัดให,มีการเสนอชื่อผู,มีคุณสมับัติเข,ารับการเลือกต้ังในท่ีประชุมใหญH 

 อนี่ง ในกรณีท่ีตำแหนHงประธานกรรมการวHางลงกHอนถึงคราวออกตามวาระ ให,กรรมการ
ดำเนินการท่ีเหลือให,มีการประชุมใหญHวิสามัญเพ่ือเลือกต้ังประธานโดยเร็ว เว,นแตHในกรณีท่ีวาระการดำรงตำแหนHง
ประธานกรรมการ เหลืออยูHไมHถึง 180 วันอาจจะไมHต,องเลือกต้ัง และให,รองประธานกรรมการปฏิบัติหน,าท่ีประธาน
กรรมการเพ่ือบริหารงานตHอไป จนกวHาจะมีการเลือกต้ัง 
 นายสมนึก  เรียนลึก ประธานกรรมการสรรหาฯ ได,ดำเนินการตามระเบียบสหกรณ�ฯ ข,อ 18 
กรณีดำเนินการตาม (2) กรณีจัดให,มีการเสนอชื่อผู,มีคุณสมบัติเข,ารับการเลือกต้ังในท่ีประชุมใหญH เม่ือระเบียบวาระ
การประชุมในท่ีประชุมใหญHได,ดำเนินการมาถึงระเบียบวาระเลือกต้ังประธานกรรมการ ให,สมาชิกซ่ึงอยูHในท่ีประชุม
ใหญHเสนอชื่อผู, ซ่ึงมีคุณสมบัติ (ไมHมีลักษณะต,องห,าม ตามมาตรา 50 วรรคสาม, มาตรา 52 แหHงพระราชบัญญัติ
สหกรณ� พ.ศ. 2542 และหรือ ข,อ 72(1) (2) (3) (4) (5) (6) แหHงข,อบังคับสหกรณ�) เข,ารับการเลือกต้ังให,ดำรงตำแหนHง
ประธานกรรมการ โดยมีผู,รับรองไมHน,อยกวHา 30 คน  
 กรณีผู,ได,รับการเสนอชื่อเปPนผู,ดำรงตำแหนHงกรรมการดำเนินการ และตนเองสมัครใจท่ีจะเข,ารับ
การเลือกต้ังในครั้งนั้นด,วย ผู,ได,รับการเสนอชื่อเปPนกรรมการรายนั้นต,องแสดงความจำนงขอลาออกตHอท่ีประชุมใหญH
ตามข,อบังคับ ข,อ 76(2) และเม่ือได,แสดงความจำนงขอลาออกตHอท่ีประชุมใหญHแล,วกรรมการดำเนินการผู,นั้นเปPนอัน
พ,นจากตำแหนHงกรรมการ 
 ซ่ึงสมาชิกในท่ีประชุมเสนอชื่อ  1. ทันตแพทย�ป�ยะพงศ�  วัฒนวีร� ได,รับการรับรอง 67 เสียง 
     2. นายไชยยศ  แย,มทรัพย�        ได,รับการรับรอง   6 เสียง 
   สรุปมีผู,ได,รับการรับรองการเสนอช่ือรับเลือกเปPนประธาน จำนวน 1 คน คือ ทันตแพทย�ป�ยะพงศ� 
วัฒนวีร� ซึ่งท่ีประชุมได,โหวดเลือกด,วยคะแนน 67 เสียง โดยท่ีประชุมท่ีเหลืองดออกเสียง ทันตแพทย�ป�ยะพงศ� วัฒนวีร� จึง
ได,รับเลือกต้ังเปPนประธานกรรมการ 
 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกทันตแพทย�ป�ยะพงศ� วัฒนวีร� เปPนประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ชุดท่ี 42 ประจำปO 2564 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการดำเนินการของสหกรณ�  ประจำปO 2564  
 ทันตแพทย�ป�ยะพงศ�  วัฒนวีร� ประธานในท่ีประชุมเสนอวHาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ชุด
ป3จจุบัน (ชุดท่ี 41) ซึ่งประกอบด,วย 
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     1. นายแพทย
เสรี          ตู�จินดา         ประธานกรรมการ 
     2. ทันตแพทย
ป�ยะพงศ
 วัฒนวีร
   รองประธานกรรมการคนท่ี 1 

3. นายวรศักด์ิ             ขวัญเจริญทรัพย
            รองประธานกรรมการคนท่ี 2 
          4. นายสมนึก  เรียนลึก                รองประธานกรรมการคนท่ี 3 
        5. นางวราภรณ
  เฉ่ือยฉ่ำ   กรรมการ 

6. นายสุรัส  วิจิตรวงศ
  กรรมการ 
7. นางวรรณา  วงษ
ปา   กรรมการ 
8. นางนิภาพร  พวงดอกไม�  กรรมการ 

9. ว8าท่ี ร.ต.วันชาติ กลัดเล็ก   กรรมการ 
10. นายบัญญัติ  ทองเก้ือ   กรรมการ 
11. นางสุพัตรา  ย่ิงเมืองมาร  กรรมการ 
12. นายวัชรา  ยศภูมี   กรรมการ 
13. นางยุพิน    แย�มทรัพย
  กรรมการ 
14. นางป>ณฑารีย
 ประสาทศรี          กรรมการและเหรัญญิก 

          15. นายวิเชียร             รัตนะจงงาม        กรรมการและเลขานุการ 

  บัดน้ีกรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน คือลำดับท่ี 3, 5, 6, 7, 9 และ 15 ได,ปฏิบัติหน,าท่ีมา
ครบวาระ จึงต,องออกตามข,อบังคับของสหกรณ� ฉะน้ันในปOน้ีท่ีประชุมจะต,องเลือกกรรมการขึ้นแทนกรรมการท่ีพ,นวาระ
ไป จำนวน 6 คน ตามระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด วHาด,วยการสรรหากรรมการดำเนิน การ พ.ศ. 
2558 และเน่ืองจากประธานครบวาระ และท่ีประชุมได,โหวดเลือก ทันตแพทย�ป�ยะพงศ�  วัฒนวีร� เปPนประธานกรรมการ
แทน โดยทันตแพทย�ป�ยะพงศ�  วัฒนวีร� จะมีวารการดำรงตำแหนHงตHออีก 1 ปO (ปOบัญชี 2564) จำเปPนต,องเลือกกรรมการ
เพื่อชดเชยอีก 1 ตำแหนHง  
  ซึ่งมีผู,สมัครเข,ารับการเลือกต้ังเปPนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� 
จำกัด ประจำปO 2564 (ชุดท่ี 42) ท้ังส้ิน 18 คน ดังน้ี 
                     1. นายวรศักด์ิ              ขวญัเจริญทรัพย�  โรงพยาบาลสงฆ�      หมายเลข 1 

2. นายธนารัตน�    คุณะดิลก ข,าราชการบำนาญ         หมายเลข 2 
3. นางวราภรณ�  เฉ่ือยฉ่ำ  สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟTUนฟู    หมายเลข 3 

       สมรรถภาพทางการแพทย�แหHงชาติ 
  4. วHาท่ีร,อยตรีวันชาติ กลัดเล็ก  สำนักงานเลขานุการกรม     หมายเลข 4 

5. นายมานะ  วงศ�เจียก ข,าราชการบำนาญ     หมายเลข 5 
6. นางวรรณา  วงษ�ปา   สถาบันบำบัดรักษาและฟTUนฟู    หมายเลข 6 

       ผู,ติดยาเสพติดแหHงชาติบรมราชชนน ี
7. นายณรงค�  พิณเสนาะ สถาบันบำบัดรักษาและฟTUนฟู    หมายเลข 7 

       ผู,ติดยาเสพติดแหHงชาติบรมราชชนน ี  
  8. นางดุสิดา  โสติสงฆ�  โรงพยาบาลสงฆ�      หมายเลข 8 
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9. นายชุมพล  ชมะโชติ  สถาบันบำบัดรักษาและฟTUนฟู    หมายเลข 9 
       ผู,ติดยาเสพติดแหHงชาติบรมราชชนน ี  

10. นายไชยยศ  แย,มทรัพย� ข,าราชการบำนาญ     หมายเลข 10 
11. นายเพชรายุธ กระโพธิ์  สถาบันบำบัดรักษาและฟTUนฟู    หมายเลข 11 

       ผู,ติดยาเสพติดแหHงชาติบรมราชชนน ี  
  12. นายนรินทร�  เจษฎาภูริ สถาบันมะเร็งแหHงชาติ     หมายเลข 12 

13. นางศรีโสภา  หมีไทย  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี    หมายเลข 13 
14. นางนงค�ลักษณ� เพ็งจั่น  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี    หมายเลข 14 
15. นางนฬวรรณ แกHนสาร  ข,าราชการบำนาญ     หมายเลข 15 
16. วHาท่ีร,อยตรีพรชัย เอ่ียมเศรษฐกุล สำนักกฎหมายการแพทย�     หมายเลข 16 
17. นายยิ่งศักด์ิ  จิตตะโคตร� กรมการแพทย�แผนไทยและ    หมายเลข 17 

การแพทย�ทางเลือก 
18. นายวิชัย  องอาจ  โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ�         หมายเลข 18  
ขณะน้ีอยูHระหวHางดำเนินการเลือกต้ัง ซึ่งจะป�ดหีบลงคะแนน เวลา 15.00 น. มีผู,สมัครเข,ารับการเลือกต้ัง 

จำนวน 18 ราย  
จึงขอมติในท่ีประชุมให,ผู,ท่ีได,คะแนนในลำดับท่ี 1–7 เปPนผู,ได,รับเลือกต้ังเปPนกรรมการดำเนินการ

สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ประจำปO 2564  
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมอนุมัติในหลักการให,ผู,ท่ีได,คะแนนในลำดับท่ี 1–7 เปPนกรรมการดำเนินการ

สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ประจำปO 2564 (ชุดท่ี 42) ตามเอกสารแนบท,ายสรุปผลการนับคะแนน
เลือกต้ังกรรมการดำเนินการ ประจำปO 2564 วันท่ี 18 ตุลาคม 2564 เปPนกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�
กรมการแพทย� จำกัด ประจำปO 2564 (ชุดท่ี 42) 
 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกต้ังผู,ตรวจสอบกิจการสหกรณ� ประจำปO 2564 และกำหนดคHาตอบแทน 
 ทันตแพทย�ป�ยะพงศ�  วัฒนวีร� ประธานในท่ีประชุมเสนอวHาผู,ตรวจสอบกิจการสหกรณ� คือ นางสาว

นันท�นภัส  ศรีนัครินทร� ได,ปฏิบัติหน,าท่ีมาครบ 1 ปOแล,ว ซึ่งจะต,องมีการเลือกใหมHตามข,อบังคับสหกรณ� โดยจะเลือกจาก
สมาชิกหรือบุคคลภายนอกก็ได, ซึ่งควรจะเลือกจากบุคคลท่ีมีความรู,ความสามารถเกี่ยวกับทางบัญชี (ผู,ตรวจสอบเอกสาร
สรรพสมุดบัญชี ทะเบียน การเงิน และดำเนินการอ่ืน ๆ ของสหกรณ�เปPนประจำทุกเดือนแล,วเสนอผลการตรวจสอบตHอ
คณะกรรมการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน และเสนอผลการตรวจสอบประจำปOทางบัญชีน้ันตHอท่ีประชุมใหญH
สามัญประจำปOของสหกรณ�) 

 ฉะน้ันในปOน้ีท่ีประชุมจะต,องเลือกผู,ตรวจสอบกิจการสหกรณ� จำนวน 1 ทHาน ตามระเบียบสหกรณ�
ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด วHาด,วยการสรรหาผู,ตรวจสอบกิจการสหกรณ� พ.ศ. 2558  ซึ่งมีผู,ลงสมัครเข,ารับการ       
สรรหา จำนวน 2 ราย คือ 
 1. นางสาวนันท�นภัส ศรีนัครินทร�  คHาตอบแทนเดือนละ 4,500 บาท 
 2. นางบุบผา สวHางอารมณ�  คHาตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท 
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 ขณะน้ีอยูHระหวHางท่ีสมาชิกลงคะแนนเลือกต้ัง ซึ่งจะป�ดหีบลงคะแนนในเวลา 15.00 น. จึงขอมติในท่ี
ประชุมน้ีให,ผู,ท่ีได,คะแนนลำดับท่ี 1 เปPนผู,ได,รับเลือกเปPนผู,ตรวจสอบกิจการสหกรณ� ประจำปO 2564 และผู,ท่ีได,คะแนน
ลำดับท่ี 2 เปPน ผู,ตรวจสอบกิจการสหกรณ�สำรอง 

              มติที่ประชุม  ท่ีประชุมอนุมัติในหลักการให,ผู, ท่ีได,คะแนนในลำดับท่ี 1 เปPนผู,ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ประจำปO 2564 สHวนลำดับท่ี 2 เปPนผู,ตรวจสอบกิจการสหกรณ�สำรอง และให,
ได,รับคHาตอบแทนตามท่ีผู,ตรวจสอบกิจการได,เสนอมา  

     ท้ังนี้ สรุปผลการนับคะแนนเลือกต้ังผู,ตรวจสอบกิจการสหกรณ� ประจำปO 2564 วันท่ี 18 ตุลาคม 
2564 ปรากฏผลดังนี้ 

 ลำดับท่ี 1  หมายเลข 1   นางสาวนันท�นภัส  ศรีนัครินทร�   ได, 1,230 คะแนน 
 ลำดับท่ี 2  หมายเลข 2   นางบุปผา  สวHางอารมณ�     ได,   619 คะแนน 
  ไมHประสงค�ลงคะแนน  278  คะแนน 
  บัตรเสีย     66  คะแนน 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ   
 5.1 ทันตแพทย�ป�ยะพงศ�  วัฒนวีร� ประธานในท่ีประชุมกล8าวขอบคุณสมาชิกทุกท8าน ท่ีได�สละเวลามา

เข�าร8วมประชุมใหญ8วิสามัญปC 2564 และกล8าวป�ดการประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา  10.00 น. 
 
 
        ทำหน�าท่ีเลขานุการในท่ีประชุม 
            (นางป3ณฑารีย�  ประสาทศรี) ผู�จดรายงานการประชุม 
 
      

        ประธานในท่ีประชุม 
            (ทันตแพทย�ป�ยะพงศ�  วัฒนวีร�)  ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3 
 

 

เร่องสืบเนื่อง รายงานการดาํเนนิคด ี
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  รายงานการดำเนินคดี 

 

  นายบัญญัติ  ทองเก้ือ รองประธานกรรมการคนท่ี 2 รายงานการดำเนินคดี เพ่ือดำเนินคดี
สืบเนื่องจากการประชุมคราวก"อน คดีแพ"งในศาลชั้นต'น ชั้นอุทธรณ) ชั้นฎีกา (ถ'ามี) และการสืบหลักทรัพย)เพ่ือ
บังคับคดีตามคำพิพากษาและคำสั่งศาล และหรือเพ่ือดำเนินคดีล'มละลาย  
 

สรุปผลการฟ�องร�องดำเนินคดีที่ดำเนินการฟ�องร�องเรียบร�อยแล�ว จัดเป0น 8 กลุ"ม (12 ราย) ดังน้ี 
 
 

 

รายละเอียด (กลุ�มท่ี) จำนวน การดำเนินการ วันท่ีฟ�อง 

กลุ�มที่ 1 

ชำระหน้ีตามคำพิพากษา ทำความตกลงกันกับสหกรณ�ฯ 
โดยให มารดาและน องชายรับสภาพหน้ีแทนจำเลยท่ี 1 
ตามคำพิพากษาให สหกรณ�จนเสร็จส้ิน เน่ืองจากจำเลย
ท่ี 1 ถึงแก,กรรม และตกเป.นบุคคลล มละลาย 

 
1 คดี 

 
อยู,ระหว,างชำระหน้ีตามคำพิพากษาให 
สหกรณ�เดือนละ 15,000 บาท 

 
ฟ5องจำเลยทั้ง 7 วนัที่ 18 ธ.ค. 58 

กลุ�มที่ 2 

เจ าพนักงานบังคับคดี งดยึดทรัพย�จำเลยท่ี 1  
 

3 คดี 
 
เจ าพนักงานไปยึดทรัพย� ไม,พบทรัพย�สิน
ของจำเลยท่ีมีค,ามีราคาท่ีจะยึดมาขาย
ทอดตลาด งดยึดทรัพย�จำเลยท่ี 1 

 
ฟ5องจำเลยทั้ง 5 วนัที่ 26 ต.ค. 58 
ฟ5องจำเลยทั้ง 5 วนัที่ 2 พ.ย. 58 
ฟ5องจำเลยทั้ง 5 วนัที่ 5 พ.ย. 58 

กลุ�มที่ 3 

จำเลยท่ี 1 ศาลส่ังให เป.นบุคคลล มละลาย และศาล
ล มละลายได มีคำส่ังพิทักษ�ทรัพย�เด็ดขาด 

 
2 คดี 

 
เจ าพนักงานไปยึดทรัพย� ไม,พบทรัพย�สิน
ของจำเลยท่ีมีค,ามีราคาท่ีจะยึดมาขาย
ทอดตลาด งดยึดทรัพย�จำเลยท่ี 1 

 
ฟ5องจำเลยทั้ง 5 วนัที่ 21 ต.ค. 58 
ฟ5องจำเลยทั้ง 5 วนัที่ 22 ธ.ค. 58 

 

กลุ�มที่ 4 

จำเลยท่ี 1 ศาลส่ังให เป.นบุคคลล มละลาย และศาล
ล มละลายได มีคำส่ังพิทักษ�ทรัพย�เด็ดขาด 

 
1 คดี 

 
เจ าพนักงานพิทักษ�ทรัพย� กองบังคับคดี
ล มละลาย 3 ได รับคำขอรับชำระหน้ี
สหกรณ�ฯ เป.นเจ าท่ีรายท่ี 6 

 
ฟ5องจำเลยทั้ง 7 วนัที่ 17 พ.ย. 58 

กลุ�มที่ 5 

จำเลยท่ี 1 ศาลส่ังให เป.นบุคคลล มละลาย และอยู,ระหว,าง
เจ าพนักงานพิทักษ�ทรัพย�ประกาศขายทอดตลาด 

 
1 คดี 

 
ศาลล มละลายมีคำส่ังพิ ทักษ�ท รัพย�
เด็ดขาด 

 
ฟ5องจำเลยทั้ง 6 วนัที่ 13 พ.ย .58 

กลุ�มที่ 6 

จำเลยท่ี 1 ศาลส่ังให เป.นบุคคลล มละลาย, เจ าพนักงาน
บังคับคดีงดยึดทรัพย� และจำเลยท่ี 1 ได ทำหนังสือรับ
สภาพหน้ี เน่ืองจากผู ค้ำประกันได ชำระเงินตามคำ
พิพากษาแทนจำเลยท่ี 1 โดยจำเลยท่ี 1 ได ทำหนังสือ
รับสภาพหน้ีในฐานะผู กู ให สหกรณ�ฯ ไว เป.นหลักฐาน ใน
วันท่ี 11 ก.ย. 63  

 
2 คดี 

 
จำเลยท่ี 1 ได ทำหนังสือรับสภาพหน้ีใน
ฐานะผู กู ให สหกรณ�ฯ ไว เป.นหลักฐาน 
ในวันท่ี 11 ก.ย. 63 

 
ฟ5องจำเลยทั้ง 7 วนัที่ 26 พ.ย. 58 
ฟ5องจำเลยทั้ง 7 วนัที่ 14 ต.ค. 58 
 
 

กลุ�มที่ 7  

อยู,ระหว,างจำเลยขอผ,อนชำระเป.นรายเดือน ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ โดยจะผ,อนชำระหน้ีจนแล ว
เสร็จพร อมท้ังดอกเบี้ย  

 
1 คดี 

 
วันท่ี 15 มค. 63 จำเลยท้ัง 3 ติดต,อขอ      
ผ,อนชำระหน้ีให กับสหกรณ�ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ   

 
ฟ5องจำเลยทั้ง 3 วนัที่ 11 เม.ย. 60 

กลุ�มที่ 8  

ดำเนินการยึดทรัพย�จำเลยท่ี 3 เจ าพนักงานบังคับคดีได 
ประกาศขายทอดตลาด 

 
1 คดี 

 
เจ าพนักงานบังคับคดีประกาศงดการ
ขายทอดตลาด เน่ืองจากไม,มีผู ใดเข าสู 
ราคาในการขายทอดตลาด 

 
ฟ5องจำเลยที ่1 วันที่ 30 ธ.ค. 59  

รวม  12 คด ี   
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หมายเหตุ.-  กรณีไปยึดทรัพย)จำเลยท่ี 1 ปรากฏไม"พบทรัพย)สินมีค"าราคาในอันท่ีจะนำมาขายทอดตลาดได'  
จึงแถลงงดการยึดทรัพย) และจะดำเนินการยึดทรัพย)จำเลยอ่ืนๆ ตามคำพิพากษาต"อไป  
 

 จึงรายงานมาเพ่ือทราบและสหกรณ) จะได'ดำเนินคดีความภายใต'ข'อกำหนดของข'อบังคับ 
ในแต"ละคดีสืบไปจนถึงท่ีสุด 
 

 มติท่ีประชุม…………………………..…………….………..…………………………………..….…………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…….. 
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รายงานประจําป 2564 
สหกรณออมทรัพยกรมการแพทย จาํกดั 78 



 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 
 

 

รับทราบรายงานประจําป 2564 ของสหกรณ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 รับทราบรายงานประจำป� 2563 ของสหกรณ�  
 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 

 

เรียน สมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด 
 

 สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ได!จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ� ต้ังแต'วันท่ี       
16 กรกฎาคม 2523 เป-นเวลา 41 ป� จากการดำเนินงานของสหกรณ�ในรอบป� 2564 ได!เกิดการแพร'ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส'งผลกระทบต'อสมาชิกและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 
สหกรณ�ฯ จึงได!มีการต'อมาตรการพักชำระหนี้สมาชิกสู!ภัยไวรัสโควิด-19 อีก 2 รอบ โดยพักชำระหนี้ต!น
เงินกู!สามัญได!เป-นระยะเวลาไม'เกิน 3 เดือน/รอบ เพ่ือบรรเทาความเดือดร!อนเบ้ืองต!นให!แก'สมาชิกท่ีได!รับ
ผลกระทบดังกล'าว ผลการดำเนินงานในป� 2564 มีดังนี้ 
 

1. สมาชิกภาพในวันส้ินป� 
  สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ รวมทั้งสิ้น 

2.1 สมาชิก ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 4,255  คน 1,402  คน 5,657  คน 
 บวก สมาชิกเข!าใหม'ระหว'างป�        209  คน 40  คน 249  คน 
 หัก สมาชิกลาออกระหว'างป� 83  คน 64  คน 147  คน 
  สมาชิกถึงแก'กรรม 22  คน 3  คน 25  คน 
 สมาชิก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 4,359  คน 1,375  คน 5,734  คน 

2.2 สมาชิกมีหนี้กับสหกรณ� 3,140  คน คิดเป-น  54.76 %   
2.3 สมาชิกไม'มีหนี้กับสหกรณ� 2,594  คน คิดเป-น  45.24 %   

 

2. ฐานะการเงินเปรียบเทียบ ณ วันส้ินป� 2564 และ 2563 
  31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

3.1 ทุนเรือนหุ!น 2,060,620,490.00 1,959,900,990 100,719,500.00 
3.2 ทุนสำรอง 166,405,093.14 153,344,727.20 13,060,365.94 
3.3 ทุนสาธารณประโยชน� 232,074.56 332,074.56 (100,000.00) 
3.4 ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ� 265,560.90 215,560.90 50,000.00 
3.5 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปNนผล 5,779,316.88 5,699,316.88 80,000.00 
3.6 ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห�แก'สมาชิก 555,418.29 623,418.29 (68,000.00) 
3.7 ทุนเสริมสร!างความมั่นคงแก'สหกรณ� 220,000.00 170,000.00 50,000.00 
3.8 เงินรับฝากออมทรัพย� 0.00 621,506.44 (621,506.44) 
3.9 เงินรับฝากออมทรัพย�พิเศษ 286,351,356.45 281,036,979.51 5,314,376.94 

3.10 เงินรับฝากประจำ 316,659,833.56 295,494,971.88 21,164,861.68 
3.11 ดอกเบ้ียรับจากเงินให!สมาชิกกู! 133,408,331.00 141,529,473.00 (8,121,142.00) 
3.12 เงินให!สมาชิกกู!ระหว'างป� 1,197,215,529.00 1,428,526,927.00 (231,311,398.00) 
3.13 เงินให!กู!คงเหลืออยู'ท่ีสมาชิก ณ วันสิ้นป� 2,065,716,288.00 2,178,163,760.00 (112,447,472.00) 
3.14 สินทรัพย�รวม 2,975,534,697.46 2,840,411,709.24 135,122,988.22 
3.15 กำไรสุทธิ 123,330,298.61 130,212,784.35 (6,882,485.74) 
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3. ทุนเรือนหุ1น 

  ป� 2564 ป� 2563 

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

 บวก  สมาชิกเพิ่มหุ!นระหว'างป� 126,504,820 บาท 128,443,820 บาท 

 หัก    สมาชิกถอนหุ!นระหว'างป� (25,785,320) บาท (38,001,950) บาท 

 ทุนเรือนหุ!น  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2,060,620,490 บาท 1,959,900,990 บาท 
 

4. เงินรับฝากออมทรัพย3 
  ป� 2564 ป� 2563 

 เงินรับฝาก  ณ วนัที่ 1 มกราคม  621,506.44 บาท 364,226.29 บาท 

 บวก  เพิ่มข้ึนระหว'างป� 18,868,179.24 บาท 18,064,924.36 บาท 

 หัก    ถอนระหว'างป� (19,489,685.68) บาท (17,807,644.21) บาท 

 เงินรับฝาก  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม                0.00 บาท      621,506.44 บาท 
 

5. เงินรับฝากออมทรัพย3พิเศษ 
  ป� 2564 ป� 2563 

 เงินรับฝาก  ณ วนัที่ 1 มกราคม  281,036,979.51 บาท 270,635,478.03 บาท 

 บวก  เพิ่มข้ึนระหว'างป� 43,614,750.83 บาท 45,623,088.41 บาท 

 หัก    ถอนระหว'างป� (38,300,373.89) บาท (35,221,586.93) บาท 

 เงินรับฝาก  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  286,351,356.45 บาท 281,036,979.51 บาท 
 

6. เงินรับฝากประจำ 
  ป� 2564 ป� 2563 

 เงินรับฝาก  ณ วนัที่ 1 มกราคม  295,494,971.88 บาท 276,039,282.73 บาท 

 บวก  เพิ่มข้ึนระหว'างป� 47,442,907.22 บาท 42,698,295.91 บาท 

 หัก    ถอนระหว'างป� (26,278,045.54) บาท (23,242,606.76) บาท 

 เงินรับฝาก  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  316,659,833.56 บาท 295,494,971.88 บาท 
 

7. เงินให1สมาชิกกู1 
  ป� 2564 ป� 2563 
  สัญญา จำนวนเงิน สัญญา จำนวนเงิน 

 เงินกู!เพื่อเหตุฉุกเฉิน 3,588 220,703,255 บาท 3,994 232,867,787 บาท 

 เงินกู!ฌาปนกิจ 1,667 7,735,629 บาท 1 4,020 บาท 

 เงินกู!สามัญ 1,162 968,776,645 บาท 1,398 1,195,655,120 บาท 

 รวม 6,417 1,197,215,529 บาท 5,393 1,428,526,927 บาท 
 

 

รายงานประจําป 2564 
สหกรณออมทรัพยกรมการแพทย จาํกดั 

81 



 
8. รายได1และค<าใช1จ<าย 

   รายได1 ป� 2564 ป� 2563 
      - ดอกเบ้ียรับ 133,408,311.00 บาท 141,529,473.00 บาท 

      - ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 9,029,679.45 บาท 7,971,780.82 บาท 

      - รายได!อ่ืน 7,114,981.10 บาท 8,549,253.65 บาท 

   รายได1ก<อนหักรายจ<าย 149,552,971.55 บาท 158,050,507.47 บาท 
   ค<าใช1จ<าย   

      - ดอกเบ้ียจ'ายเงินรับฝาก 13,112,141.15 บาท 13,872,663.71 บาท 

      - ค'าใช!จ'ายในการดำเนินงาน 13,110,531.79 บาท 13,965,059.41 บาท 

   ค<าใช1จ<ายทั้งส้ิน 26,222,672.94 บาท 27,837,723.12 บาท 

   กำไรสุทธิ 123,330,298.61 บาท 130,212,784.35 บาท 
 

9. ทุนสาธารณประโยชน3 
 

 ในป� 2564 สหกรณ�ได!จ'ายเงินทุนสาธารณประโยชน� เพื่อเป-นเงินสงเคราะห�สมาชิกผู!ถึงแก'กรรม 
จำนวน 25 ราย รวมท้ังส้ินเป-นเงิน 1,500,000 บาท  ดังน้ี 
  

ที่            ชื่อ – สกุล เลขสมาชิก หน<วยงาน จำนวนเงิน 
1. นางสมจิตร เบื้องบน 07111 บำเหน็จรายเดือน 65,217.39 บาท 
2. นางจุฑาภรณ� วงษา 09830 บำเหน็จรายเดือน 65,217.39 บาท 
3. นายอำนาจ เกตุสร!อย 07746 บำเหน็จรายเดือน 65,217.39 บาท 
4. นายธนวัฒน� อุทโท 03302 ข!าราชการบำนาญ 65,217.39 บาท 
5. นายสมบูรณ� สมเจริญ 01941 บำเหน็จรายเดือน 65,217.39 บาท 
6. นายสมพร นามตะ 07348 บำเหน็จรายเดือน 65,217.39 บาท 
7. นางสุภาณี กุลเลาวิบูลย�กิจ 05088 ข!าราชการบำนาญ 65,217.39 บาท 
8. นายวุฒิ พรไตรรัตน� 01243 บำเหน็จรายเดือน 65,217.39 บาท 
9. นายสุชาติ นิสะโสกะ 05074 บำเหน็จรายเดือน 65,217.39 บาท 

10. นางสดสี พรมคำ 03324 เกษียณ, สังกัดอ่ืนๆ 65,217.39 บาท 
11. นางรุจาภา สุนประชา 09455 รพ.เมตตาประชารักษ� 65,217.39 บาท 
12. นางสุณี ศิริขันธ� 06077 ข!าราชการบำนาญ 65,217.39 บาท 
13. น.ส.เนาวรัตน� อัศนีย�รัตน� 01908 เกษียณ, สังกัดอ่ืนๆ 65,217.39 บาท 
14. นายอัฐวุฒิ ศรียานนท� 07490 รพ.เมตตาประชารักษ� 65,217.39 บาท 
15. นายดำรงค� ฟูกลิ่น 07847 เกษียณ, สังกัดอ่ืนๆ 65,217.39 บาท 
16. นางดลใจ สกุลยุทธ 08221 ข!าราชการบำนาญ 65,217.39 บาท 
17. นายประสาน อู'ใหม' 09961 รพ.ศรีธัญญา (สมทบ) 32,608.70 บาท 
18. น.ส.สมรัก สงวนปรางค� 00146 เกษียณ, สังกัดอ่ืนๆ 65,217.39 บาท 
19. น.ส.ปวีณา สุกรีฑา 14347 รพ.เมตตาประชารักษ� 65,217.39 บาท 
20. น.ส.พิมพ�นารา ดวงดี 14878 ส.เวชศาสตร�สูงอายุ 65,217.39 บาท 
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ที่            ชื่อ – สกุล เลขสมาชิก หน<วยงาน จำนวนเงิน 

21. นางทองสุข จำปาศรี 04006 บำเหน็จรายเดือน 65,217.39 บาท 
22. นางจุไรรัตน� มูฮำหมัด 08999 ข!าราชการบำนาญ 65,217.39 บาท 
23. นางวีรวรรณ ภู'ระหงษ� 01010 เกษียณ, สังกัดอ่ืนๆ 65,217.39 บาท 
24. น.ส.ขัตติยา จิรพัฒนางกูร 10146 แพทย�แผนไทย (สมทบ) 32,608.70 บาท 
25. นายเดโช โชว�เสียง 11011 รพ.นพรัตน (สมทบ) 32,608.71 บาท 

 

10. ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห3แก<สมาชิกและครอบครัว 
 

 ในป� 2564 สหกรณ�ได!จ'ายเงินทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห�แก'สมาชิกและครอบครัว รวมเป-นเงิน
ท้ังส้ิน 468,000 บาท ดังน้ี 
  1. มอบเป-นทุนส'งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ� ประจำป� 2564 ต้ังแต'ระดับช้ันประถมศึกษา ถึง
ระดับปริญญาตรี จำนวน 400 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เป-นเงิน 400,000 บาท  
 2. มอบเป-นเงินสงเคราะห�สมาชิกประสบอุทกภัย จำนวน 49 ราย เป-นเงิน 68,000 บาท 
 

11. ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ3 
 

 ในป� 2564 เน่ืองด!วยสถานการณ�การแพร'ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สหกรณ�จึงมิได!มีการส'งคณะกรรมการและเจ!าหน!าท่ีสหกรณ� เข!ารับการฝXกอบรม 
 

12. กิจกรรมท่ัวไป 

 

 

 1.1 การกำหนด/แก!ไขเพ่ิมเติมระเบียบ 
(1) ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ว'าด!วยการจัดสรรเงินโบนัสให!แก'

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ� พ.ศ. 2564 ให!มีผลใช!บังคับต้ังแต'วันท่ี 22 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี     
31 ธันวาคม 2565 

(2) ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ว'าด!วยการจัดซ้ือและจัดจ!างของ
สหกรณ� พ.ศ. 2560 แก!ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564 ให!มีผลใช!บังคับต้ังแต'วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 

(3) ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ว'าด!วยการส'งเงินค'าหุ!น พ.ศ. 2564 
ให!มีผลใช!บังคับต้ังแต'วันท่ี 1 มกราคม 2565 

(4) ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ว'าด!วยเจ!าหน!าท่ีสหกรณ� และ
ข!อบังคับเก่ียวกับการทำงาน พ.ศ. 2560 แก!ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 ให!มีผลใช!บังคับต้ังแต'วันท่ี 1 
ธันวาคม 2564 

(5) ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ว'าด!วยสวัสดิการเจ!าหน!าท่ีสหกรณ�
พ.ศ. 2564 ให!มีผลใช!บังคับต้ังแต'วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 

(6) ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ว'าด!วยข!อบังคับเก่ียวกับการทำงาน 
พ.ศ. 2564 ให!มีผลใช!บังคับต้ังแต'วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 

(7) ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ว'าด!วยเจ!าหน!าท่ีและลูกจ!างของ
สหกรณ� พ.ศ. 2564 ให!มีผลใช!บังคับต้ังแต'วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 
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 1.2 ประกาศสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด 
   (1) เรื่อง การพักชำระหนี้สมาชิกสหกรณ�สู!ภัยไวรัสโควิด-19  
       ประกาศ ณ วันท่ี 28 มกราคม 2564 
   (2) เรื่อง เลื่อนกำหนดการวันเลือกต้ังประจำป� 2564 และประชุมใหญ'วิสามัญป� 2564 
       ประกาศ ณ วันท่ี 26 มีนาคม 2564 
   (3) เรื่อง เลื่อนการจัดประชุมใหญ'วิสามัญป� 2564  
       ประกาศ ณ วันท่ี 23 เมษายน 2564 
   (4) เรื่อง มาตรการในการปZองกันการแพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด  
       ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 
   (5) เรื่อง ทุนส'งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำป� 2564 จำนวน 400 ทุนๆ ละ 1,000 
บาท เป-นเงิน 400,000 ต้ังแต'ระดับประถมศึกษา–ระดับปริญญาตรีเท'ากันทุกระดับชั้น  
       ประกาศ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
   (6) เรื่อง เลื่อนการเลือกต้ัง และประชุมใหญ'วิสามัญป� 2564  
       ประกาศ ณ วันท่ี 28 มิถุนายน 2564 
   (7) เรื่อง ต'อมาตรการพักชำระหนี้สมาชิกสหกรณ�สู!ภัยไวรัสโควิด-19  
       ประกาศ ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 
   (8) เรื่อง การจัดประชุมคณะกรรมการแต'ละชุดของสหกรณ�  
       ประกาศ ณ วันท่ี 5 สิงหาคม 2564 
   (9) เรื่อง รายชื่อผู!มีสิทธิเข!ารับคัดเลือกรับทุนส'งเสริมการศึกษาบุตร ประจำป� 2564  
       ประกาศ ณ วันท่ี 22 สิงหาคม 2564 
   (10) เรื่อง รายชื่อผู!ได!รับทุนส'งเสริมการศึกษาบุตร ประจำป� 2564  
         ประกาศ ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2564 
   (11) เรื่อง ประกวดราคาจ!างพัฒนาระบบบริหารงานสหกรณ�   
         ประกาศ ณ วันท่ี 1 กันยายน 2564 
   (12) เรื่อง ประกวดราคาจ!างพัฒนาระบบบริหารงานสหกรณ� (เพ่ิมเติม)  
         ประกาศ ณ วันท่ี 20 กันยายน 2564 
   (13) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู!ชนะการประกวดราคาจ!างพัฒนาระบบบริหารงานสหกรณ�  
         ประกาศ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 
   (14) เรื่อง ต'อมาตรการพักชำระหนี้สมาชิกสหกรณ�สู!ภัยไวรัสโควิด-19   
         ประกาศ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 
   (15) เรื่อง หลักเกณฑ�การให!สมาชิกสหกรณ�ท่ีประสบอุทกภัยยื่นขอรับเงินสงเคราะห�  
         ประกาศ ณ วันท่ี 7 ตุลาคม 2564 
   (16) เรื่อง รายชื่อผู!ได!รับรางวัลในการประชุมใหญ'วิสามัญป� 2564  
         ประกาศ ณ วันท่ี 26 ตุลาคม 2564 
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   (17) เรื่อง ผลการเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด  
         ประกาศ ณ วันท่ี 19 ตุลาคม 2564 
   (18) เรื่อง ผลการเลือกต้ังผู!ตรวจสอบกิจการสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด  
         ประกาศ ณ วันท่ี 19 ตุลาคม 2564 
            (19) เรื่อง การรับสมัครเพ่ือสรรหาเป-นกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด  
         ประกาศ ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 
  (20) เรื่อง การรับสมัครเพ่ือสรรหาเป-นผู!ตรวจสอบกิจการสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด  
         ประกาศ ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 
  (21) เรื่อง รายชื่อผู!ได!รับเงินสงเคราะห�ท่ีประสบอุทกภัย ประจำป� 2564  
         ประกาศ ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 2564 

          (22) เรื่อง หลักเกณฑ�การให!เงินกู!แก'สมาชิก  
        ประกาศ ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 2564 

                    (23) เรื่อง หลักเกณฑ�การให!เงินกู!พิเศษแก'สมาชิก  
         ประกาศ ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 2564 
 
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� 2564 มีดังน้ี 
 1. การจัดทำจุลสาร เพื่อแจ!งข!อมูลข'าวสารของทางสหกรณ�ฯ ให!สมาชิกได!รับทราบ จำนวน 5 ฉบับ 
ตามแผนปฏิบัติการ โดยใช!งบประมาณเป-นจำนวนเงิน 28,500 บาท    
  2. จัดทำโครงการมอบทุนส'งเสริมการศึกษาแก'บุตรของสมาชิกสหกรณ�ฯ จำนวน 400 ทุนๆ ละ 
1,000 บาท รวมเป-นเงินท้ังส้ิน 400,000 บาท เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2564  
  3. จัดทำโครงการมอบเงินสงเคราะห�สมาชิกประสบอุทกภัย โดยได!มอบเงินสงเคราะห�ให!แก'สมาชิก 
จำนวน 49 ราย รวมเป-นเงินท้ังส้ิน 68,000 บาท เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2564     
 4. ส'งคณะกรรมการและเจ!าหน!าท่ีของสหกรณ�ฯ เข!ารับการอบรม, สัมมนาตามหลักสูตรท่ีทาง
หน'วยงานท่ีเกี่ยวข!องต'างๆ จัดขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มทักษะ, ความรู!, ความสามารถในการให!บริการ
แก'สมาชิก    
  5. ศึกษาอัตราดอกเบ้ียเงินกู! ดอกเบ้ียเงินฝาก และเปรียบเทียบกับสหกรณ�อ่ืนๆ เพื่อนำมาปรับใช!
กับสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ในการดำเนินกิจการให!สมาชิกได!รับประโยชน�สูงสุด  
 6. จัดทำเว็บไซต�สหกรณ� เพื่อเพิ่มช'องทางในการติดต'อส่ือสารระหว'างสมาชิกกับสหกรณ�  
 7. ประเมินความคิดเห็นจากสมาชิกสหกรณ� ซึ่งเป-นหัวข!อประกอบในธรรมาภิบาลสีขาว เป-นการ
สอบถามความพึงพอใจของสมาชิกต'อผลการดำเนินงานและการบริการของสหกรณ� 
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สรุปผลงานของคณะกรรมการพิจารณาข1อกฎหมาย ไกล<เกล่ียและติดตามทวงหนี้  มีดังนี้ 
  1. ด!านการเจรจาไกล'เกล่ียลูกหน้ีผิดนัดชำระหน้ี 
   1.1 กรณีลูกหน้ีเสียชีวิต สมาชิกผู!กู!เสียชีวิตในระหว'างป� พ.ศ. 2564 จำนวน 3 ราย ได!เชิญเข!าพบ
คณะกรรมการเพื่อดำเนินการไกล'เกล่ีย ชำระหน้ีเรียบร!อยแล!ว 2 ราย และอยู'ระหว'างศาลนัดไกล'เกล่ียเพื่อชำระหน้ี 
1 ราย 
  1.2 กรณีลาออก เกษียณอายุ โอน/ย!าย  
    - สมาชิกผู!กู!ลาออกจากราชการ 15 ราย  
    - สมาชิกโอน/ย!ายราชการ จำนวน 12 ราย  
    คณะกรรมการได!เชิญเข!าพบเพื่อดำเนินการไกล'เกล่ียและติดตามการชำระหน้ีเรียบร!อยแล!ว 
  1.3 กรณีสมาชิกหักเงินเดือน ณ ท่ีจ'ายไม'ได! จำนวน 3 ราย ได!เชิญเข!าพบคณะกรรมการเพื่อช้ีแจง
ถึงสาเหตุ และดำเนินการหักเงินเดือน ณ ท่ีจ'าย เรียบร!อยแล!ว 
  1.4 กรณีหลักประกันไม'สมบูรณ�  จำนวน 28 ราย เน่ืองจากผู!ค้ำประกันเสียชีวิต จึงทำให!
หลักประกันไม'ครบถ!วนตามระเบียบสหกรณ�ฯ ว'าด!วยการให!เงินกู!แก'สมาชิกสหกรณ� พ.ศ.2563 ข!อ 33 ได!เชิญ
เข!าพบคณะกรรมการเพื่อดำเนินการไกล'เกล่ีย และให!สมาชิกผู!กู!ดำเนินการหาหลักประกันให!ครบถ!วนตาม
สัญญาเงินกู!เรียบร!อยแล!ว จำนวน 24 ราย และอยู'ระหว'างดำเนินการ จำนวน 4 ราย  
  1.5 กรณีสมาชิกผู!ค้ำประกันรับชำระหน้ีตามสัญญาค้ำประกัน 3 ราย  
 2. สรุปรายงานการดำเนินคดี ท่ีดำเนินการฟZองร!องเรียบร!อยแล!ว จัดเป-น 8 กลุ'ม ดังท่ีได!กล'าวไว!ใน
รายงานการดำเนินคดี 
 3. ดำเนินการย่ืนฟZองต'อศาล จำนวน 2 ราย ศาลได!รับฟZองเป-นคดีหมายเลขดำและศาลนัดไกล'เกล่ีย
ในการสืบพยานต'อไป 
 

 การดำเนินงานในรอบป�น้ีคณะกรรมการได!ปรับปรุงโครงสร!างองค�กร เพื่อรองรับการให!บริการสมาชิก
ด!านสินเช่ือเพื่อการเคหะ จัดจ!างพัฒนาโปรแกรมบริหารงานสหกรณ� และแก!ไขปรับปรุงการขั้นตอนทำงาน 
การให!บริการ เพื่อให!สมาชิกได!รับความสะดวกรวดเร็ว และประทับใจมากขึ้น ท้ังน้ีการดำเนินงานจะประสบ
ผลสำเร็จได!ต!องได!รับความร'วมมือจากท'านสมาชิก ท่ีคอยเอาใจใส' แนะนำ ให!ข!อคิดเห็น อันเป-นประโยชน�ต'อ
ส'วนรวม และให!ความไว!วางใจสนับสนุนธุรกิจของสหกรณ�ด!วยดีมาโดยตลอด นอกจากน้ีสหกรณ�ยังได!รับความ
ร'วมมือ และคำแนะนำจากกรมส'งเสริมสหกรณ� กรมตรวจบัญชีสหกรณ� สำนักงานสหกรณ�จังหวัดนนทบุรี 
สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ�จังหวัดนนทบุรี ผู!สอบบัญชี ผู!ตรวจสอบกิจการ รวมท้ังเจ!าหน!าท่ีของหน'วยงาน
ต'างๆ ในสังกัดเป-นอย'างดี และสหกรณ�หวังเป-นอย'างย่ิงว'าจะได!รับใช!ท'านสมาชิกตลอดไป 
 

 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ฯ ชุดท่ี 42 จึงขอขอบพระคุณทุกท'านมา ณ โอกาสน้ี 
 

 

 มติท่ีประชุม……...................………………………………..……………………………………………..…….…………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..………..……………..…….. 
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รับทราบรายงานผลประโยชนและคาตอบแทน 
ของกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจดัการ 

และที่ปร$กษาของสหกรณ ประจําป 2564 
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ระเบียบวาระท่ี 5    รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำป� 2564 

 
รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์  จำกัด 
ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

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

เรียน    ท่ีประชุมใหญ�สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด 

 ตามท่ีประชุมใหญ!สามัญประจำป� 2563 เม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ( 2564 ได+เลือกต้ังข+าพเจ+าเป/น  

ผู+ตรวจสอบกิจการสหกรณ(ออมทรัพย(กรมการแพทย( จำกัด สำหรับป�ทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ข+าพเจ+าได+ทำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต!อคณะกรรมการดำเนินการเป/นประจำทุกเดือน 

ท่ีเข+าตรวจสอบนั้น  จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำป� 2564  โดยสรุปดังนี้ 

1. วัตถุประสงค�ของการตรวจสอบ 
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ 

1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 

1.3 เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานอ่ืนๆ ของสหกรณ( 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
2.1 ตรวจสอบความถูกต+องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 

2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข+อกำหนดของสหกรณ( 

2.3 ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค( ข+อบังคับ ระเบียบ และมติของท่ีประชุม 

2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ี

กำหนดไว+ 

3. ผลการตรวจสอบ 
 3.1 ผลการดำเนินงาน 

สหกรณ(มีสมาชิกเมื่อต+นป� 5,657 คน ระหว!างป�มีสมาชิกเพิ่มขึ้น 249 คน ออกจากสหกรณ(  

172 คน สมาชิกคงเหลือวันส้ินป� 5,734 คน ในวันส้ินป�สหกรณ(มีทุนดำเนินงานท้ังส้ิน 2,975,534,697.46 บาท 

และในรอบป�สหกรณ( มีรายได+ท้ังส้ินจำนวน 149,552,971.55 บาท ค!าใช+จ!ายเป/นเงิน 26,222,672.94 บาท 

กำไรสุทธิ 123,330,298.61 บาท ลดลงจากป�ก!อน จำนวน 6,882,485.74 บาท หรือลดลงร+อยละ 5.29 
 

 3.2 ด+านบัญชี  

สหกรณ(จัดทำบัญชีเรียบร+อยเป/นปBจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีครบถ+วน

สมบูรณ( การบันทึกบัญชีของสหกรณ(เป/นไปตามมาตรฐานการบัญชี และใช+ระบบคอมพิวเตอร(ในการ

ดำเนินงานทำให+รายการบัญชี และรายละเอียดต!างๆ ถูกต+องสมบูรณ( พร+อมท้ังตรวจสอบความถูกต+อง และ

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

สหกรณ(มีเงินสดคงเหลือ ณ วันส้ินป� จำนวน 2,000.00 บาท ถูกต+องตรงตามบัญชี ซึ่งอยู!ใน
ความรับผิดชอบของนางสาวขวัญจิตร  อุทกโยธะ ตำแหน!งหัวหน+าฝEายการเงิน เงินฝากธนาคาร สหกรณ(ได+
แต!งต้ังผู+มีอำนาจลงนามแทนสหกรณ(ในการทำธุรกรรมกับธนาคาร ตรวจสอบยอดคงเหลือถูกต+องตรงกับสมุดคู!
ฝาก และใบแจ+งยอดธนาคารโดยสม่ำเสมอ สหกรณ(มีการควบคุมการใช+จ!าย เงินเป/นไปตามระเบียบว!าด+วยการ
รับ-จ!ายและเก็บรักษาเงิน และงบประมาณรายจ!ายท่ีท่ีประชุมใหญ!กำหนดไว+ รวมท้ังรายจ!ายของสหกรณ(ได+จ!าย
ไปเพื่อกิจการของสหกรณ( ควรแก!เหตุผลและเป/นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 

 

 3.4 ด+านสินเช่ือ 
สหกรณ(ให+เงินกู+แก!สมาชิกระหว!างป� 3 ประเภท จำนวน 1,197,215,529.00 บาท แยกเป/น 

(1) เงินกู+เพื่อเหตุฉุกเฉิน   3,588  สัญญา จำนวนเงิน    220,703,255.00 บาท 

(2) เงินกู+ฌาปนกิจ 1,667 สัญญา จำนวนเงิน      7,735,629.00 บาท 

(3) เงินกู+สามัญ   1,162 สัญญา จำนวนเงิน           968,776,645.00 บาท 
 

วันส้ินป�มีเงินให+กู+แก!สมาชิกคงเหลือ  จำนวน 2,065,716,288.00 บาท แยกเป/น 

(1) เงินกู+เพื่อเหตุฉุกเฉิน   1,257  สัญญา จำนวนเงิน    58,750,516.00 บาท 

(2) เงินกู+ฌาปนกิจ       0  สัญญา  จำนวนเงิน                        0.00 บาท 

(3) เงินกู+สามัญ     2,803 สัญญา จำนวนเงิน       2,006,965,772.00 บาท 
 

การจ!ายเงินให+กู+แก!สมาชิกแต!ละราย เป/นไปตามระเบียบเกี่ยวกับการให+เงินกู+ท่ีกำหนดไว+   
 

 3.5 ด+านเงินรับฝาก  

สหกรณ(มีการรับฝากเงินจากสมาชิก  ดังน้ี 

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

เงินรับฝากออมทรัพย(พิเศษ 281,036,979.51 43,614,750.83 38,300,373.89 286,351,356.45 
เงินรับฝากประจำ 6 เดือน 34,127,985.20 14,155,691.15 3,953,432.69 44,330,243.66 
เงินรับฝากประจำ 12 เดือน 261,366,986.68 33,287,216.07 22,324,612.85 272,329,589.90 
รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 576,531,951.39   603,011,190.01 
คงเหลือ (959 บัญชี)   (977 บัญชี) 

 
 

   สหกรณ(มีการรับฝากอ่ืน ซึ่งเป/นเงินรับฝากจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห( ซึ่งสมาชิกสหกรณ(
เป/นสมาชิกของสมาคม จำนวน 0 บัญชี  ดังน้ี 

 ยกมา (บาท) เพ่ิม (บาท) ลด (บาท) คงเหลือ (บาท) 
เงินรับฝากออมทรัพย( 621,506.44 18,868,179.24 19,489,685.68      0.00 

รวมเงินรับฝากอื่น 621,506.44        0.00 
คงเหลือ (3 บัญชี)   (0 บัญชี) 

 

การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรับฝาก ในการฝาก-ถอน เป/นไปตามข+อบังคับ ระเบียบ และมติท่ีประชุม
ของคณะกรรมการของสหกรณ( 
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 3.6 ด+านการลงทุน 
สหกรณ(มีเงินลงทุนในหุ+น ดังน้ี 

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

- หุ+นชุมนุมสหกรณ(ออมทรัพย( 
  แห!งประเทศไทย จำกัด 177,000,000.00 0.00 0.00 177,000,000.00 
- หุ+นชุมนุมสหกรณ(ออมทรัพย( 
  สาธารณสุขไทย จำกัด                0.00 20,000,000.00               0.00   20,000,000.00 

  รวมเงินลงทุน 177,000,000.00   197,000,000.00 
 

 

 3.7 ด+านทุนของสหกรณ( 
 - ทุนเรือนหุ+น วันต+นป�มีจำนวน 1,959,900,990.00 บาท เพิ่มขึ้นระหว!างป� 126,504,820.00 

บาท ลดลงระหว!างป� จำนวน 25,785,320.00 บาท คงเหลือวันส้ินป� จำนวน 2,060,620,490.00 บาท 
- ทุนสำรอง วันต+นป�มีจำนวน 153,344,727.20 บาท เพิ่มขึ้นระหว!างป� 13,060,365.94 บาท 

คงเหลือวันส้ินป� จำนวน 166,405,093.14 บาท 
- ทุนสะสมต!างๆ ระหว!างป�สหกรณ(จ!ายทุนสาธารณประโยชน( จำนวน 1,500,000.00 บาท  

และทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห(สมาชิก จำนวน 468,000.00 บาท เป/นไปตามวัตถุประสงค(แห!งทุนและ
ระเบียบท่ีสหกรณ(กำหนดไว+  

 

4. เร่ืองอื่นๆ 
ตามมติท่ีประชุมใหญ! ได+เลือกต้ังให+ข+าพเจ+าเป/นผู+ตรวจสอบกิจการของสหกรณ(ประจำป� 2564   

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 น้ัน ในการปฏิบัติงาน ข+าพเจ+าได+รับความร!วมมือในการตรวจสอบอย!างดีย่ิงจาก
คณะกรรมการและเจ+าหน+าท่ีของสหกรณ(  จึงขอขอบคุณในโอกาสน้ีด+วย 

 
 (นางสาวนันท(นภัส   ศรีนัครินทร() 
 ผู+ตรวจสอบกิจการ 

 

กลุ!มงานการเงินและบัญชี สถาบันโรคทรวงอก 
74 ถนนติวานนท( ตำบลบางกระสอ  
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000 
โทร. 0-2547-0960  มือถือ 095-141-5359 
วันที่  14 มกราคม 2565 
 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………..………..……………..…….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..………..……………..…….. 
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พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนนิการของสหกรณ 
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ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาเลือกต้ังประธานกรรมการดำเนินการของสหกรณ� 
 

 ด�วย ทันตแพทย�ป!ยะพงศ�  วัฒนวีร� ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�
กรมการแพทย� จำกัด ได�ปฏิบัติหน�าท่ีมาครบวาระตามข�อบังคับของสหกรณ� ฉะนั้นในป,นี้ท่ีประชุมจะต�องเลือก
ประธานกรรมการใหม/ ตามระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ว/าด�วยการสรรหากรรมการ
ดำเนินการ พ.ศ. 2558 ส/วนที่ 5 การเลือกตั้งประธานกรรมการ ข�อ 18 การเลือกตั้งประธาน ให�ดำเนินการ
ในท่ีประชุมใหญ/ โดยให�สมาชิกเสนอชื่อในท่ีประชุมแล�วดำเนินการเลือกต้ังโดยวิธียกมือ ผู�ได�รับคะแนนเสียง
มากท่ีสุดเป9นผู�ได�รับเลือกต้ัง 
 

 ท่ีประชุมเสนอชื่อ 1. .................................................................................................. 
    2. ................................................................................................. 
    3. ................................................................................................. 
 

 มติท่ีประชุม………………………………..……….………..…………………………………..….…………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…….. 
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ระเบียบวาระท่ี 8 
 

 

พิจารณาอนมุัติงบการเง�น ประจําป 2564 ของสหกรณ 
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หนังสือรับรองของสหกรณ 

 

          วันท่ี  17  มกราคม  2565 
 

เรียน นายวิทัศ  วัฒนศักด์ิ  ผู�สอบบัญชีสหกรณ# 
 

 หนังสือรับรองฉบับน้ีให�ไว�เพื่อประโยชน#ของท/านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ#ออมทรัพย#
กรมการแพทย# จำกัด สำหรับป4ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เพื่อแสดงความเห็นว/างบการเงินดังกล/าวแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับป4ส้ินสุดวันเดียวกันของสหกรณ#
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 17 กุมภาพันธ# 2564 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/อไปน้ีมีการบันทึกหรือเปDดเผยไว�อย/างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน 
เช/น รายการธุรกิจท่ีมีกับสาขาของสหกรณ#หรือบุคคลอ่ืน ข�อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก 
หรือข�อจำกัดการใช�เงินกู� สินทรัพย#ท่ีใช�เป=นหลักประกัน 
  1.5 เหตุการณ#ภายหลังวันท่ีในงบการเงินท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ#กำหนดให�ปรับปรุงหรือ
เปDดเผยได�ปรับปรุงหรือเปDดเผยแล�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�เปDดเผยไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

- สาํเนา - 
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  1.9 สหกรณ#ได�บันทึกหรือเปDดเผยรายการหน้ีสินท้ังหมดของสหกรณ# ท้ังท่ีเกิดขึ้นแล�ว และอาจเกิดขึ้น
ในภายหน�าไว�อย/างเหมาะสม รวมท้ังได�มีการเปDดเผยไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันท้ังหมด
ท่ีสหกรณ#ให�แก/บุคคลท่ีสาม นอกจากน้ีสหกรณ#ไม/มีคดีฟIองร�องอ่ืน และไม/มีคดีท่ีคาดว/าจะเกิดขึ้น 
  1.10 นอกจากเรื่องท่ีอธิบายไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล�ว ไม/มีเหตุการณ#ใดท่ีเกิดขึ้นหรือ 
ไม/ปรากฏข�อเท็จจริงใดท่ีมีผลกระทบต/องบการเงินอย/างมีสาระสำคัญ ซึ่งต�องนำมาปรับปรุงงบการเงิน หรือเปDดเผย
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�เปDดเผยข�อมูลท้ังหมดท่ีเป=นผลจากการประเมินความเส่ียงเรื่องการทุจริตท่ีมีผลต/อ
การแสดงงบการเงินท่ีขัดต/อข�อเท็จจริงอันเป=นสาระสำคัญ 
  2.7 สหกรณ#ได�เปDดเผยข�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�นำมาพิจารณาเปDดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช�เป=นหลักเกณฑ#ในการต้ังสำรอง
ค/าเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
  

 (ทันตแพทย#ปDยะพงศ#  วัฒนวีร#) 
 ประธานกรรมการ 

 

 
 (นางสาวสุชาดา   เอ่ียมรอด) 
 ผู�จัดการ 
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�������2��������� 2���!�'�0����� 2�3-����กก���,���
�!4�ก���'����#����#��ก�	 
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��ก���3�	�-�	 ��7�����กก���,���
����ก#���ก��ก����4�����'�	 ก�� -��� -���ก���-�ก"�� ก��
���5�-!����
ก���	�����4- ก���	�����4-�#����
��
�������2�������7�ก�����ก���ก��'��',�?��5� 

               * ��'�������5�5��!��ก��'��',�?��5��#��ก#�������ก��ก��
����� ��7����ก�����&#ก��

������#�����!�ก��.��ก���� �
����51���7����
., �!�'�5�ก���	�'�����2�
��'����# �!��&�3-���
ก��'��',�?��5�����ก���    

 *  �!����'�������!�����/����ก����01#�#�'�!ก���ก��	�����ก���ก���51��-!'���
���
,�3-��� �!���ก�������01# �-!ก��� �	�3�����4-�#��ก#�������������	������/	�'�!ก���ก��	�����ก��
�ก��� 
                            * �, �ก#���ก��'�������!����ก��51��ก�8�ก����01#�����ก��	��������
����7��� ���
'�!ก���ก��	�����ก���ก��� �-!��ก�-�ก"��ก������01#�#��	������� �#'�������������#��#��!�'�0�#�
�ก#���ก����
,ก������7�.��ก�����#����� 2���
,5���ก�	������������#����'�0
��'�������.����ก���5�
ก��	��������
����7�����7���� .�����������	�����, ����#'�������������#��#��!�'�0 ��������
���5�� ��7�.��ก��
������ก
���5����������34�����01#�����������.��ก��� �	�3�����4-�#��ก#�������5���ก������ ��7�.��ก��� �	�3�
	��ก-��������#���� '�����2�������������!� -#���� -��  ����, �����������������4�ก���-�ก"��ก������01#�#�
�	������.������#�5����������34�����01#����������� �������ก2
����
,ก������7�.��ก����5����'
���� 2�
��
,5���ก���
�����,	ก��	��������
����7��� 

          *  �!����ก�������/'�������-!��7���������ก������/	���� ���.��ก��� �	�3�����4-�#��ก#������� 

-�	�� �!���������ก�������	����ก���-!��
,ก�����#��ก�	����/	�.4ก
���
���#�'����7���� ���������	�7����
ก��'�!ก���ก��	�����ก���ก����ก#���ก�������
�-!1�����-����ก��
�����
���#��	�����3����  �!�	2�
�#��#����'�0�#�����กก��
����� ���.������ก������#��#����'�05��!��ก��'��',�?��5��������������	���
5��!�����ก��
���������������� 
 

                     ��ก��7��������-���#�7����ก��'�!ก���ก��	�����ก���ก��� ���������	����������7���
���9 �#��#
����'�0�#�,	5�ก��
�������ก������5���	 ���,����-!ก���	� 2���7����'�05�ก��
����� ���������	�
�&������7�����-���#����5����������34�����01# �����
�กF������7�������'���������5��� �	�3���7���	��ก-���
��
�&���!��7�5�.��ก�����#���ก�#��!�ก�	���� ���������������������'��7������7���	��ก-���5����������
�������� ����!ก��ก�!��	��ก-�������.'�	ก�����	���������
,�3-����!�#3-ก�!��5����-���กก���
3- �!/�1���#�34��#����	��#��&���!�!�	���กก��7����	��ก-���                                                                                                           
 

                                                                                                                       
                                                                    (�������C     ��H�C�ก	��) 
                                                                                                  34�����01#�ก���   
�����,��������0����C �-!�,
� 
645 ��4�����/1'1�� �0������� 
���-�	����� 80 �����������-�� 
��
�������-�� ก�,��������'�  10310 
�7�.7�  089 846 4051 
����#�  21  �ก��'�  2565 
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- สําเนา - 

��������ก��	�
�������� 
��ก����������ก��ก������� ��ก�� 

����
��������� 
���������� ����
����!   31  $��
�%�  2564 

 
 
 

 *�� $����ก��	�
��������ก��� 
 

      �������	
���ก�������������ก�������������������������� !"#$�����������ก����������%�ก��ก�����%� 
�&ก�� �&���� ��
�"�'���"��� 31 	�"��*� 2564 "��" ��������������������ก����
" �/�& ��0/����*�����!"
�"��%��"���#$�������������������1��"��0���"���  21 �ก��*� 2565 "��" 
 

     ������������%��"#0ก��������������  ���"�� 
        1.  , ���*ก	��!����กก��	�
���  *ก�!�
ก��ก��%
�%��-��.� 
  ��ก������/���%"��1����"��� 16 ก�ก2�*� 2523 � ��"�
�" �������
ก�&"�" 5,734 *" ��
���5�"��ก
 �ก��" 77 *" ���'"�&�"
"��"�����
�" 2,975,534,697.46 ��� ��
���5�"��ก �ก��" 135,122,988.22 ��� ��1����%0/ 
4.76 �"��� ���ก�����ก���&�"
"	'�ก
� 2 ���"  �
���	'�ก
���������
�" 1,307,141,366.29 ���  �/ก�����% 
	'�ก
��
"��1�� �&"�" 1,197,215,529.00 ��� �0/���:�ก��
" �&"�" 109,925,837.29 ��� #0ก���&�"
"��"��
ก&���'�	
 �&"�" 123,330,298.61 ��� *
�� !"���%0/ 81.20 �����%�����ก����%�0/#0�����"��กก��0��'"  
0�0���ก �ก��"�&"�" 6,882,485.74 ��� ��1�0�0����%0/ 5.29 
  1.1 ก��%
�%��-��.� 
   - ��ก�����ก�������%ก�"��������"ก����
"ก��������%�������/�� �����"��������������������%
��*����$� *��������<����/��ก���&��"�����������������% 
   - ��ก�����ก��ก&�"��/���%�������%ก�����-���% �0/�ก!���ก=���
"�5�"<1���� >5����กก�������
��%ก�����-���% ก����"�5ก����� ���<5�����"����
"���"ก���������������/����� ��0/������������
 �/�& � �������ก��� ?
���
� !"� ����/���%����ก&�"���� 
   - ��ก���"&@ ��ก��*���
������>5����A"�@�%��ก�"������"ก�� �/��0#0����$0��!�
�/�� @ ��ก���/�����������������/��ก��0�ก=�/�0/ �
���	'�ก
� ก��*��*'�B�%�"�&����ก�����
@ ��ก���/����"� !"� ����/���%�"�%�/���%"��ก��� ������%����C�"���"��&�"ก��*��*'�B�%�"�0/
ก����ก=�*��� 0��B�%�&������ก����0/ก0'���ก=��ก�������@ ��ก���/�������*���
������ �/��0#0
����$0 �.D. 2553 ก�� �/��0#0���@ ��ก���/����"� !"� �%���<$ก���� <1����� !"�0�กC�"�"ก������&
��ก����
"��� 
   - ก������&�0/"&��"���ก����
" ก����"�5ก����������ก���� !"� @�%<$ก������������!���
� 
*��<��"�0/� !" ���'��" ����ก����0�กC�" �/ก��ก����"�5ก�����*��<��" 
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   - ��ก�����ก��ก&�"��/��ก��*��*'�B�%�"����/��ก��ก���&�"
"��"�0/0�ก=�/ก��
�&�"
"	'�ก
� ��ก������#"��"��������� �/���>5����� �/�'������"'���
���� !"� �����%�"ก�� ?
���
��" 
ก��������%��
"�"�/����� ��%$�B�%�"����
"����������"'���
��ก��� �/�'����� 
   - #$��������ก
�ก�� ��ก�����#$��������ก
�ก�����������ก���01�ก������ก��� �/�'����� ���
��/���������
��ก��� �.D. 2542 �0/����ก�����
����
� #$��������ก
�ก����ก������ ?
���
��"�������
�0/��%��"#0ก��������������� �/�'�*�/ก���ก���&�"
"ก��@�%���&���� �0/��� �/�'����������
 �/�& � 
   ��ก����/*���%��-����ก��� ��กก�� �/��
"*'�B����ก�������0�ก�ก�E����  ก������
�������ก���ก&�"�  ��ก?�����ก��������"*'�B��ก��*��*'�B�%�"�%$��"�/��� 0����ก1 
  1.2  � ��ก����*������ 
   1) %
��*��!��� ��*%���	 
   ��ก�������
"��1���ก�����
ก� !"� ����/���%��0/������*�������ก��� ก���&�/�"�����
����
ก� !"� ���ก&�"�� !"���"���� ��ก������������"*'�B��0$ก�"��������"�%�/���%"��ก���ก&�"� 
��1�� ���ก�"*�������%�����"�/����"5�� 
   2) %
��*��!��� ��*��������,���ก��� 
   ��ก���"&��
"� 0��'"�"��F�����������
" �&"�" 130,000,000.00 ��� �0/0��'"�"�'�"�'" 
�&"�" 2 ���� �&"�" 197,000,000.00 ��� ���� !"��
"�����
�" 327,000,000.00 ��� � !"� �����/���������

��ก��� �.D. 2542 �0/����ก�����
����
� �0/ �/ก�D*�/ก���ก����A"���ก����������
 ��1������ก&�"�
ก��:�ก��1�0��'"�%����1�"�����ก��� �.D. 2563 
 

 2. ��ก��
�*%��/��%
��*��!��� ��ก��*��� 
  G � ��%
��*�����,�*������	!%
��*��!�� ��ก������'"�&�"
"��"�����
�" 2,975,534,697.46 ��� 
 �ก��" 2,840,411,709.24 ��� ��
���5�"��ก �ก��" �&"�" 135,122,988.22 ��� ��1���
���5�"���%0/ 4.76 >5��� !"
�'"B�%�"�����
�" @�%� !"�'"�����ก���������%0/ 79.22 �0/��
"���:�ก��ก����
ก���%0/ 20.27 �0/�1�"H 
���%0/ 0.51 �5����������!"��� ��ก��������<��
�����"@�%��������5������0����
"�'"��กB�%"�ก 
  ��ก�������������"�"���
"�����
�"����'"�����ก��� 0.26 ���� ����ก�� �ก��" ��������"�I0��% (Peer 
Group) ����ก�� 1.15 ���� ���������!"��� ��
"�'"�����ก��������*�������%�����%�����  �/ก���"���
"�����
�"
�����ก��� �&"�" 618,126,445.08 ��� � !"��
"���:�ก��ก����
ก<5� 603,011,190.01 ��� ��1����%0/ 97.55 
  ��ก�����������'"�&�������
"����%�  � ���'��" 0.06 ����  �ก��" 0.05 ���� �$�ก��� �ก��" 0.01 ���� 
�0/�$�ก�����������"�I0��% (Peer Group) ���������� 0.04 ���� ���������!"����'"�&��������ก����%$��"�����
�����*������"*�����ก 
  ��ก����������ก����
�@�����"��  � ���'��"���%0/ 4.78  �ก��"���%0/ 5.57 0�0���ก �ก��"���%0/ 
0.79 ���%���%$��"�ก�E�����$���1�����%�ก����������"�I0��% (Peer Group) �������������%0/ 3.25 �"1�����ก��
"���:�ก
��ก����
ก�������ก����
�@���
���5�" ���"��" ��ก�������*&"5�<5� ����%���"��"�'"��
"�'"� !"�&*�� 
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  G � ��%��-��,���������� 
  ��ก������������'"���%"����
"����%�  � ���'��" 0.05 ���  �ก��" 0.06 ��� 0�0���ก �ก��" 
0.01 ��� ���ก!�ก0��*�%�ก����������"�I0��% (Peer Group) ��������������ก�� 0.06 ��� ���������!"��� ��ก�����
ก������
"����%���1��ก������ก
���%����0/#0�����"%���%$��"�ก�E������ �%�����ก!��� ��ก���*����
��ก0%'�	�
�"ก���������%����0/#0�����"��กก����'"���%"�
"����%�������%$������ �/�
�	
B��%
���5�" 
  ��ก����������#0�����"����
"����%�  � ���'��"���%0/ 4.24  �ก��"���%0/ 4.69 >5��0�0���ก �ก��"
���%0/ 0.45 �����1�����%�ก����������"�I0��% (Peer Group) ����ก�����%0/ 3.18 ���������!"��� ��ก����������
#0�����"����
"����%��%$��"�ก�E�����ก 
  ��ก����������ก����
�@�����
"����%�  � ���'��"���%0/ 4.76  �ก��"���%0/ 4.93 0�0���ก �ก��"
���%0/ 0.17 �0/��1�����%�ก����������"�I0��% (Peer Group) �������������%0/ 5.00 ���������!"��� �
"����%����
��ก����������ก����
�@�0�0� 
  G � ��%
�������3.�ก�����������ก�� 
  ��ก����������ก����
�@����	'�ก
�  � ���'��"���%0/ (14.84)  �ก��"���%0/ (22.36) �/��!"������
�����ก����
�@����	'�ก
���
���5�"��ก �ก��" �����1�����%�ก����������"�I0��% (Peer Group) ����������0�0����%0/ 
(1.98) �������� !"��� *��������<�"ก����
������ก�������ก���%��"��%ก�����������"�I0��% >5��� !"#0
��กก���%�%������	'�ก
��
"��1�����0�0� ��ก���*���
��������"�����"ก����
����
"��1������� �/�
�	
B��
��ก�5�" 
  G � ��ก����ก�4� 
  ��ก�������%�����������
�" �&"�" 151,890,891.55 ��� 0�0���ก �ก��"�&"�" 4,119,775.42 ��� 
��1�0�0����%0/ 2.64 ��*��������%�����
�" �&"�" 28,560,592.94 ��� ��
���5�"��ก �ก��"�&"�" 2,762,710.32 ��� 
��1���
���5�"���%0/ 10.71 ���#0�����ก�����ก&���'�	
 �&"�" 123,330,298.61 ��� *
�� !"���%0/ 81.20 ���
��%�����ก����%�0/#0�����"��กก��0��'" 0�0���ก �ก��"�&"�" 6,882,485.74 ��� ��1�0�0����%0/ 5.29 
  ��ก�����ก&���������
ก  � ���'��" 21,508.60 ������*"  �ก��"��ก&�� �&"�" 23,017.99 ���
���*" 0�0���ก �ก��" �&"�" 1,509.39 ������*" �0/��1�����%�ก����������"�I0��% (Peer Group) ����ก��
�&"�" 31,766.18 ������*" �/��!"������ ��ก�����ก&���������
ก0�0���ก �ก��"�0/��&ก�����������"�I0��% 
���"��" ��ก���*��ก&�"�ก0%'�	���1����
��ก&���������
ก�0/*��*'���%���%�%����� �/�
�	
B�� 
  ��
"����������
ก  � ���'��"���&"�" 464,532.91 ������*"  �ก��"���&"�" 448,480.55 ������*" 
��
���5�"��ก �ก��" �&"�" 16,052.36 ������*" �����1�����%�ก����������"�I0��% (Peer Group) ����ก���&"�" 
784,010.09 ������*" �����������
ก�����ก�����ก�������
����ก�5�"��ก �ก��" ���%��"��%ก�����������"
�I0��%��ก ���"��" ��ก���*��������
��������
ก�����
"ก����ก�����ก�5�" ��"�/���#0�������
ก��*'�B��
���
�������5�" 
  �"���
"�������
ก  � ���'��"���&"�" 360,257.46 ������*"  �ก��"���&"�" 385,038.67 ������*" 
0�0���ก �ก��" �&"�" 24,781.21 ������*" �0/��1�����%�ก����������"�I0��% (Peer Group) ����ก���&"�" 
696,368.36 ������*"  ���������!"��� �"���
"�������
ก � ���'��"0�0���ก �ก��" �0/0���&ก�����������"�I0��%    
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�%�����ก!��� ก���
������"'���
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ระเบียบวาระท่ี 9 พิจารณากำหนดวงเงินกู�ยืมหรือค้ำประกัน ประจำป� 2565  
 

 ประธานเสนอให�ท่ีประชุมสามัญประจำป� ร(วมกันพิจารณากำหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ+อาจ
กู�ยืมหรือค้ำประกัน ประจำป� 2565 ตามข�อบังคับ ข�อ 17 “วงเงินกู�ยืมหรือการค้ำประกัน ท่ีประชุมใหญ(อาจ
กำหนดวงเงินกู�ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับป�หนึ่งๆ ไว�ตามท่ีจำเป4นและสมควรแก(การดำเนินงาน วงเงินซ่ึง
กำหนดดังว(านี้ต�องได�รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ+”  

 

 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ+ออมทรัพย+กรมการแพทย+ จำกัด เห็นควรกำหนดวงเงิน
ซ่ึงสหกรณ+อาจกู�ยืมหรือค้ำประกัน ประจำป� 2565 ไว�ไม(เกิน 300 ล�านบาท จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

 

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

หลักเกณฑ�ของนายทะเบียนสหกรณ� กำหนดวงเงินกู�ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ� ดังนี ้
 

1.5 เท+า ของทุนเรือนหุ�นที่ชำระแล�วรวมกับทุนสำรองของสหกรณ� 
 
 ทุนเรือนหุ�นของสหกรณ+ 2,060,620,490.00 บาท 
 ทุนสำรองของสหกรณ+      166,405,093.14 บาท 
        รวม 2,227,025,583.14 บาท 
 

วงเงินท่ีกำหนดได�  =  1.5 x 2,227,025,583.14  =  3,340,538,374.71 บาท 
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พิจารณาการจดัสรรกําไรสุทธ� ประจําป 2564 ของสหกรณ 
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ระเบียบวาระท่ี 10    พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป� 2564 ของสหกรณ�  
 

 

   สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด มีกำไรสุทธิประจำป� 2564 หลังจากหักค#าใช&จ#ายในการดำเนินงาน
แล&วรวมเป*นเงิน 123,330,298.61 บาท (หนึ่งร&อยยี่สิบสามล&านสามแสนสามหม่ืนสองร&อยเก&าสิบแปดบาทหกสิบเอ็ด
สตางค�) คณะกรรมการดำเนินการเห็นควรจัดสรรกำไรสุทธิตามพระราชบัญญัติสหกรณ� พ.ศ. 2542 และข&อบังคับ
สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ข&อ 27  ดังนี้ 
 
 

รายการ 
ป 2563 ป 2564 

จํานวนเง�น รอยละ จํานวนเง�น รอยละ 

1. ทุนสํารอง    ไม#น&อยกว#าร&อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 13,046,628.35 10.02 12,360,169.88 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� 2563     อัตราร&อยละ  5.10 

    ป� 2564     อัตราร�อยละ  4.70 

96,361,520.00 74.00 93,587,757.00 75.88 

4. เง�นเฉลี่ยคืนตามสวนรวมแหงดอกเบ้ียเง�นกู 
    ป� 2563     อัตราร&อยละ  11.91 

    ป� 2564     อัตราร�อยละ  10.00 

16,576,516.00 12.73 13,170,766.00 10.68 

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

2,218,120.00 1.70 1,971,605.73 1.60 

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

80,000.00 0.06 80,000.00 0.07 

7. ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ  
    ไม#เกินร&อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 

50,000.00 0.04 50,000.00 0.04 

8. ทุนสาธารณประโยชน    
    ไม#เกินร&อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 

1,400,000.00 1.08 1,550,000.00 1.26 

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

400,000.00 0.31 480,000.00 0.39 

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

รวม   130,212,784.35 100.00 123,330,298.61 100.00 
 

  หมายเหตุ.-    **กำไรสุทธิป� 2564 ลดลงจากป� 2563 เป*นเงิน 6,882,485.74 บาท 
 

  

 

รายงานประจําป 2564 
สหกรณออมทรัพยกรมการแพทย จาํกดั 124 



 
การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564  จำนวน 123,330,298.61 บาท  จะมีผลดังน้ี 
 

1.  เป นของสมาชิก   ร&อยละ 86.56 ของกำไรสุทธิ  คือ 
 1.1  เงินป@นผล  (75.88%)  93,587,757.00 บาท 
 1.2  เงินเฉลี่ยคืน  (10.68%)  13,170,766.00 บาท 

   รวม 106,758,523.00 บาท 
 

2.  เป นผลประโยชน*แก,สมาชิก   ร&อยละ 11.82 ของกำไรสุทธิ  คือ 
 2.1  ทุนสำรอง  (10.02%)  12,360,169.88 บาท 
 2.2  ทุนรักษาระดับอัตราเงินป@นผล  (0.07%)  80,000.00 บาท 
 2.3  ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ�  (0.04%)  50,000.00 บาท 
 2.4  ทุนสาธารณประโยชน�  (1.26%)  1,550,000.00 บาท 
 2.5  ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห�แก#สมาชิกและครอบครัว  (0.39%) 480,000.00 บาท 
 2.6  ทุนเสริมสร&างความม่ันคงให&แก#สหกรณ�  (0.04%)  50,000.00 บาท 

   รวม 14,570,169.88 บาท 
 

3.  เป นของคณะกรรมการและเจ�าหน�าท่ี  ร&อยละ 1.60 ของกำไรสุทธิ  คือ 
 3.1  โบนัสคณะกรรมการ  (1.04%)  1,281,965.73 บาท 
 3.2  โบนัสเจ&าหน&าท่ี  (0.56%)  689,640.00 บาท 

   รวม 1,971,605.73 บาท 
 

4.  เป นของสันนิบาสหกรณ*แห,งประเทศไทย  ร&อยละ 0.02 ของกำไรสุทธิ  คือ 
 4.1  เงินบำรุงสันนิบาตสหกรณ�แห#งประเทศไทย  (0.02%)  30,000.00 บาท 

   รวม 30,000.00 บาท 
 
 

  มติท่ีประชุม........................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
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พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจาย  

ประจําป 2565 ของสหกรณ 
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ระเบียบวาระท่ี 12 
 

 

พิจารณาคดัเลือกผูสอบบัญชีสหกรณ ประจําป 2565 
และกําหนดคาธรรมเนียม 
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ระเบียบวาระท่ี 12   พิจารณาคัดเลือกผู�สอบบัญชีสหกรณ� ประจำป� 2565 และกำหนดค#าธรรมเนียม   
 

 ประธานเสนอว#าคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ� ได�พิจารณาคัดเลือกผู�สอบบัญชี
ภาคเอกชน ซ่ึงได�ตรวจสอบแล�วว#าเป/นผู�มีคุณสมบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ�กำหนด จำนวน 2 ราย 
เพ่ือให�ท่ีประชุมคัดเลือกเป/นผู�สอบบัญชีประจำป� 2565 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#ถือเป/นค#าบริการ
พิเศษแต#อย#างใด กรณีมีข�อสังเกตทางการเงิน
การบัญชีท่ีสำคัญท่ีพบในระหว#างการตรวจสอบ 
ข�าพเจ�าจะแจ�งให�สหกรณ�และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ�ทราบเป/นลายลักษณ�อักษร หรือเม่ือ
ได� รับแจ�งข�อสังเกตจากหน#วยงานราชการ 
ข�าพเจ�าจะดำเนินการตรวจสอบเพ่ิมเติมตามท่ี
ได�รับแจ�ง แล�วแจ�งผลการตรวจสอบให�สหกรณ�
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ�ทราบเป/นลาย-
ลักษณ�อักษร 
- ยินดีเข�าร#วมประชุมใหญ# หรือ ประชุมคณะ-
กรรมการดำเนินการทุกคร้ังตามท่ีสหกรณ�ร�องขอ 

- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว#างป�ให�
สหกรณ�ทราบ 
- รายงานการสอบบัญชีประจำป� ตามระเบียบ
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ�กำหนด 
- ให�คำแนะนำในการบริหารการเงินการบัญชี
ตามท่ีเห็นสมควร โดยไม#ถือเป/นค#าบริการ
พิเศษแต#อย#างใด กรณีมีข�อสังเกตทางการเงิน
การบัญชีท่ีสำคัญท่ีพบในระหว#างการตรวจสอบ 
ข�าพเจ�าจะแจ�งให�สหกรณ�และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ�ทราบเป/นลายลักษณ�อักษร หรือเม่ือ
ได� รับแจ�งข�อสังเกตจากหน#วยงานราชการ 
ข�าพเจ�าจะดำเนินการตรวจสอบเพ่ิมเติมตามท่ี
ได�รับแจ�ง แล�วแจ�งผลการตรวจสอบให�สหกรณ�
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ�ทราบเป/นลาย-
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#งต้ังเป/นผู�สอบบัญชีสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ประจำป� 2565 ส#วนลำดับท่ี 2 
เป/นผู�สอบบัญชีสำรองของสหกรณ� 
 

 มติท่ีประชุม  สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด มีสินทรัพย�ท้ังสิ้น จำนวน 
2,975,534,697.46 บาท และผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน อยู#ในระดับ “ดีมาก” ท่ีประชุมมีมติ
เลือก………………………………………………… ผู�ชำนาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ� ให�เป/นผู�สอบบัญชีสหกรณ�  
สำหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ค#าธรรมเนียมการสอบบัญชี จำนวน………………..………บาท  
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ระเบียบวาระท่ี 13 
 

 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนนิการของสหกรณ  

ประจําป 2565
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ระเบียบวาระท่ี 13 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการดำเนินการของสหกรณ� ประจำป� 2565   
 

 ประธานเสนอว!าคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ชุดป%จจุบัน (ชุดท่ี 42) ซ่ึงประกอบด/วย 
 

 1. ทันตแพทย�ป4ยะพงศ� วัฒนวีร� ประธานกรรมการ 
 2. นายธนารัตน� คุณะดิลก รองประธานกรรมการคนท่ี 1 
 3. นายบัญญัติ ทองเก้ือ รองประธานกรรมการคนท่ี 2 
 4. นายมานะ  วงศ�เจียก รองประธานกรรมการคนท่ี 3 
 5. นางสุพัตรา ยิ่งเมืองมาร กรรมการและเลขานุการ 
 6. นางป%ณฑารีย� ประสาทศรี กรรมการและเหรัญญิก 
 7. นายสมนึก เรียนลึก กรรมการ 
 8.  นางยุพิน แย/มทรัพย� กรรมการ 
 9. นางนิภาพร พวงดอกไม/ กรรมการ 
 10. นายวัชรา ยศภูมี กรรมการ 
 11. นายวรศักด์ิ ขวัญเจริญทรัพย� กรรมการ 

 12. นางวราภรณ� เฉ่ือยฉ่ำ กรรมการ 
 13. นายไชยยศ แย/มทรัพย� กรรมการ 
 14. นายนรินทร� เจษฎาภูริ กรรมการ 
 15. ว!าท่ีร/อยตรีวันชาติ กลัดเล็ก กรรมการ 
 

 

  บัดนี้กรรมการดำเนินการ จำนวน 7 ท!าน คือลำดับท่ี 3, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 ได/ปฏิบัติ
หน/าท่ีมาครบวาระ จึงต/องออกตามข/อบังคับของสหกรณ� ฉะนั้นในป�นี้ท่ีประชุมจะต/องเลือกกรรมการข้ึนแทน
กรรมการท่ีพ/นวาระไป จำนวน 7 ท!าน ตามระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ว!าด/วยการสรร
หากรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2558 

 

 ซ่ึงมีผู/สมัครเข/ารับการสรรหาเปJนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� 
จำกัด ประจำป� 2565 (ชุดท่ี 43) ท้ังสิ้น 16 ราย มีรายชื่อดังนี้ 
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รายช่ือผู�เข�ารับการสรรหาเป�นกรรมการดำเนินการสหกรณ! ประจำป# 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ขณะนี้อยู!ระหว!างเวลาท่ีสมาชิกลงคะแนนเลือกต้ัง ซ่ึงจะป4ดหีบลงคะแนนในเวลา 14.00 น. 
จึงขอมติในท่ีประชุมนี้ให/ผู/ท่ีได/คะแนนลำดับท่ี 1 - 7 เปJนผู/ได/รับเลือกต้ังเปJนกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�
กรมการแพทย� จำกัด ประจำป� 2565 
 

 มติท่ีประชุม…………………………………………………..…………………………………..….…………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…….. 
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ระเบียบวาระท่ี 14 
 

 

พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณ  
ประจําป 2565 และกําหนดคาตอบแทน 
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ระเบียบวาระท่ี 14 พิจารณาเลือกต้ังผู�ตรวจสอบกิจการสหกรณ� ประจำป� 2565 และกำหนดค$าตอบแทน 

 

 ประธานเสนอว$าผู�ตรวจสอบกิจการสหกรณ� คือ นางสาวนันท�นภัส  ศรีนัครินทร� ได�ปฏิบัติ
หน�าท่ีมาครบ 1 ป�แล�ว ซ่ึงจะต�องมีการเลือกใหม$ตามข�อบังคับสหกรณ� โดยจะเลือกจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
ก็ได� ซ่ึงควรจะเลือกจากบุคคลท่ีมีความรู�ความสามารถเก่ียวกับทางบัญชี (ผู�ตรวจสอบกิจการสหกรณ�มีอำนาจ
หน�าท่ีตรวจสอบเอกสารสรรพสมุดบัญชี ทะเบียน การเงิน และดำเนินการอ่ืน ๆ ของสหกรณ�เป<นประจำทุกเดือน 
แล�วเสนอผลการตรวจสอบต$อคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน และเสนอผลการตรวจสอบ
ประจำป�ทางบัญชีนั้นต$อท่ีประชุมใหญ$สามัญประจำป�ของสหกรณ�)  
  ฉะนั้นในป�นี้ท่ีประชุมจะต�องเลือกผู�ตรวจสอบกิจการสหกรณ� จำนวน 1 ราย ตามระเบียบ
สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ว$าด�วยการสรรหาผู�ตรวจสอบกิจการสหกรณ� พ.ศ. 2558  ซ่ึงมีผู�ลงสมัคร
เพ่ือเข�ารับการสรรหา มีคุณสมบัติและไม$มีลักษณะต�องห�ามของผู�ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ� ว$าด�วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ� พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ราย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นางบุบผา  สวางอารมณ 
คาตอบแทนเดือนละ  4,500.- บาท 

 

 ตามระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ว$าด�วยการสรรหาผู�ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ� พ.ศ. 2558 ข�อ 9 วรรค 8 ในการรับสมัครคราวใด ถ�ามีบุคคลหรือนิติบุคคลสมัครเข�ารับการสรรหา
เพียงรายเดียว เพ่ือประหยัดเวลาและค$าใช�จ$าย ให�ยกเว�นการสรรหาโดยวิธีใบบัตรลงคะแนน โดยให�ดำเนินการ
เลือกต้ังผู�ตรวจสอบกิจการสหกรณ�ในท่ีประชุมใหญ$ด�วยวิธียกมือ มติของท่ีประชุมใหญ$ให�ถือเสียงข�างมาก 
 

 มติท่ีประชุม   เลือก..................................................................................... เป<นผู�ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ� ประจำป� 2565 โดยให�ค$าตอบแทน เดือนละ......................................บาท และขอให�ท่ีประชุม
เสนอชื่อบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม$มีลักษณะต�องห�ามเป<นผู�ตรวจสอบกิจการสำรองไว� โดยให�มีสิทธิและหน�าท่ี
ในฐานะผู�ตรวจสอบกิจการทันทีท่ีผู�ตรวจสอบกิจการซ่ึงท่ีประชุมใหญ$มีมติเลือกต้ังไว�ไม$สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� 
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ระเบียบวาระท่ี 15 
 

 

พิจารณาแกไขขอบังคับ 

สหกรณออมทรัพยกรมการแพทย จํากัด  

แกไขเพิ!มเตมิ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2565 
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ระเบียบวาระท่ี 16 
 

 

เร�่องอ่ืนๆ (ถามี) 
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ระเบียบวาระท่ี 16 เรื่องอ่ืนๆ 

 

 16.1 ………………………………………………………………..………………………………………………………. 

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

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

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

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

 16.2 ………………………………………………………………..………………………………………………………. 

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

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

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

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

 16.3 ………………………………………………………………..………………………………………………………. 

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

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

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

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

 
เลิกประชุมเวลา ………………..… น. 
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