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   สารจากประธานกรรมการดำเนินการ 

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

 ในโอกาสการประชุมใหญ�สามัญประจำป� 2558 ได$เวียนมาอีกคร้ังหนึ่งในป�นี้ ซ่ึงเป,นป�ที่ 36 นับตั้งแต�สหกรณ� 
ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ได$จดทะเบียนเม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2523 เป,นต$นมา การดำเนินงานของสหกรณ�ได$
พัฒนาให$มีความเจริญก$าวหน$าม่ันคงมาโดยตลอด เป,นผลสำเร็จที่เกิดจากความรับผิดชอบเอาใจใส�ในการบริหารงานอย�าง
เต็มความสามารถของคณะกรรมการดำเนินการ ด$วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ�มเทกำลังกายกำลังใจปฏิบัติงานด$วยความ
ซ่ือสัตย� สุจริตของเจ$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$ตรวจสอบ
กิจการ และเจ$าหน$าที่ฝAายต�างๆ ของสหกรณ� ซึ่งทำให$ผลการดำเนินงานของสหกรณ�ปรากฏผลเป,นที่น�าพอใจใน
หลายด$าน ทั้งในด$านการบริหาร และธุรกิจการเงิน ทำให$มีผลกำไรสุทธิสูงถึง 100,711,933.02 บาท ซ่ึงสูงเกินเปIาหมายที่
ได$ตั้งไว$ ในขณะที่สหกรณ�มีจำนวนสมาชิก ณ วันสิ้นป� 5,570 คน มีทุนเรือนหุ$น 1,440,078,140.00 บาท และมียอด
สินทรัพย�รวม 2,251,044,330.36 บาท 
  

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

                                                                             
  

 

 

   สารจากประธานกรรมการดำเนินการ 

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

 ในโอกาสการประชุมใหญ�สามัญประจำป� 2565 ได$เวียนมาอีกคร้ังหนึ่งในป�นี้ ซ่ึงเป,นป�ที่ 42 นับตั้งแต�สหกรณ� 
ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ได$จดทะเบียนเม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2523 เป,นต$นมา การดำเนินงานของสหกรณ�
ได$พัฒนาให$มีความเจริญก$าวหน$าม่ันคงมาโดยตลอด เป,นผลสำเร็จที่เกิดจากความรับผิดชอบเอาใจใส�ในการบริหารงาน
อย�างเต็มความสามารถของคณะกรรมการดำเนินการ ด$วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ�มเทกำลังกายกำลังใจปฏิบัติงานด$วย
ความซ่ือสัตย� สุจริตของเจ$าหน$าที่สหกรณ� ประการสำคัญคือการได$รับความร�วมมือและความไว$วางใจจากบรรดาสมาชิก 
 

 ในรอบป�ที่ผ�านมา คณะกรรมการดำเนินการได$ใช$ความระมัดระวังอย�างเต็มที่ในการบริหารเงินเพื่อให$สมาชิก
ได$รับผลประโยชน�สูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำสุด แต�ถึงอย�างไรผลตอบแทนที่สมาชิกได$รับสูงกว�าอัตราดอกเบี้ยในตลาด
เงินทั่วไป และยังสร$างมาตรฐานการให$บริการที่ดี มีการให$บริการเงินกู$บนฐานของการสร$างความม่ันคงและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสมาชิก จัดสวัสดิการให$สมาชิกตามศักยภาพที่มีอยู� และได$ส�งเสริมสวัสดิการโดยให$ครอบคลุมทุกกลุ�ม
สมาชิก และร�วมส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต�างๆ เพื่อสังคมมาอย�างต�อเนื่อง  
 

 บัดนี้คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43 ได$บริหารงานมาครบวาระแล$ว ซ่ึงในรอบป�ที่ผ�านมาสหกรณ�มีการ
ดำเนินงานภายใต$ความร�วมมือร�วมใจในการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ คณะผู$สอบบัญชี ผู$ตรวจสอบ
กิจการ และเจ$าหน$าที่ฝAายต�างๆ ของสหกรณ� ซ่ึงทำให$ผลการดำเนินงานของสหกรณ�ปรากฏผลเป,นที่น�าพอใจใน
หลายด$าน ทั้งในด$านการบริหาร และธุรกิจการเงิน ทำให$มีผลกำไรสุทธิ 122,313,214.52 บาท ซ่ึงสูงกว�าเปIาหมายที่
ได$ตั้งไว$ ในขณะที่สหกรณ�มีจำนวนสมาชิก ณ วันสิ้นป� 5,776 คน มีทุนเรือนหุ$น 2,126,161,320.00 บาท และมียอด
สินทรัพย�รวม 3,091,900,367.15 บาท 
  

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

                                                                             
  

(นายแพทย�เสรี  ตู$จินดา) 
ประธานกรรมการ 
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สําเนาคู่ฉบบั 
 

 

ท่ี   สอกพ. 110/2566 
 

           17  มกราคม  2566 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญ!สามัญประจำป% 2565  
 

เรียน สมาชิกสหกรณ)ออมทรัพย)กรมการแพทย) จำกัด 
 

 ด,วยสหกรณ)ออมทรัพย)กรมการแพทย) จำกัด ได,กำหนดวันประชุมใหญ!สามัญประจำป% 2565 ขึ้นในวันศุกร)
ท่ี 3 กุมภาพันธ) 2566 โดยจัดให,มีการลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ต้ังแต!เวลา 07.00-14.00 น. ณ บริเวณ
ท่ีจอดรถกรมการแพทย) อาคาร 5 ช้ัน 1 (หน,าหมวดยานยนต)) และเร่ิมประชุมใหญ!สามัญประจำป% 2565 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% 2564  
 3. เร่ืองสืบเนื่อง รายงานการดำเนินคดี 
 4. รับทราบรายงานประจำป% 2565 ของสหกรณ) 
 5. รับทราบรายงานผลประโยชน)และค!าตอบแทนของกรรมการ ผู,จัดการ ผู,มีอำนาจในการจัดการ  
      และท่ีปรึกษาของสหกรณ) ประจำป% 2565 
 6. รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำป% 2565 
 7. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำป% 2565 ของสหกรณ) 
 8. พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป% 2565 ของสหกรณ) 
 9. พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ!าย ประจำป% 2566 ของสหกรณ) 
 10. พิจารณากำหนดวงเงินกู,ยืมหรือค้ำประกัน ประจำป% 2566 
 11. พิจารณาการนำเงินไปฝากหรือลงทุน ประจำป% 2566 ของสหกรณ) 
 12. พิจารณาการตัดจำหน!ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ) 
 13. พิจารณาคัดเลือกผู,สอบบัญชีสหกรณ) ประจำป% 2566 และกำหนดค!าธรรมเนียม 
 14. พิจารณาเลือกต้ังกรรมการดำเนินการของสหกรณ) ประจำป% 2566 
 15. พิจารณาเลือกต้ังผู,ตรวจสอบกิจการสหกรณ) ประจำป% 2566 และกำหนดค!าตอบแทน 
 16. พิจารณาแก,ไขเพ่ิมเติมข,อบังคับสหกรณ)ออมทรัพย)กรมการแพทย) จำกัด (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2566 
 17. เร่ืองอื่นๆ (ถ,ามี) 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข,าร!วมประชุมโดยพร,อมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล!าวต!อไปด,วย     
จะเป?นพระคุณ 

 

                    ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 (นายแพทย)เสรี  ตู,จินดา) 
 ประธานกรรมการ 
 สหกรณ)ออมทรัพย)กรมการแพทย) จำกัด 
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ระเบียบวาระท่ี 1 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
สหกรณออมทรัพยกรมการแพทย จํากัด  

วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุมช้ัน 4 กรมการแพทย  

 

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

ผู�มาประชุม 
 1. ทันตแพทย�ปยะพงศ� วัฒนวีร�         ประธานกรรมการ 

2. นายธนารัตน�  คุณะดิลก  รองประธานกรรมการคนท่ี 1 
        3. นายบัญญัติ  ทองเก้ือ             รองประธานกรรมการคนท่ี 2 
      4. นายมานะ  วงศ�เจียก  รองประธานกรรมการคนท่ี 3 
 5. นายสมนึก      เรียนลึก   กรรมการ 

6. นางยุพิน   แย.มทรัพย�  กรรมการ 
7. นางนิภาพร  พวงดอกไม.  กรรมการ 
8. นายวัชรา  ยศภูมี   กรรมการ 
9. นายวรศักด์ิ  ขวัญเจริญทรัพย�  กรรมการ 
10. นางวราภรณ�  เฉ่ือยฉ่ำ   กรรมการ 
11. นายไชยยศ  แย.มทรัพย�  กรรมการ 
12. นายนรินทร�  เจษฎาภูริ  กรรมการ 
13. ว=าท่ีร.อยตรีวันชาติ กลัดเล็ก   กรรมการ   
14. นางป?ณฑารีย� ประสาทศรี          กรรมการและเหรัญญิก 

        15. นางสุพัตรา  ยิ่งเมืองมาร        กรรมการและเลขานุการ 
        16. นางสาวสุชาดา         เอ่ียมรอด       ผู.จัดการสหกรณ� 

     สมาชิกสามัญ จำนวน   2,626  คน 
  สมาชิกสมทบ จำนวน       86  คน 
ผู�เข�าร�วมประชุม 

1. นายประเมศธ�  โสมินทุ    ผู.อำนวยการกลุ=มจัดต้ังและส=งเสริมสหกรณ� 
2. นายเสริม    อุดมพรวิเศษ  หัวหน.าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ�นนทบุรี 
3. นางสาวจรรยาพร  นุชถาวร   นักวิชาการสหกรณ�ชำนาญการ 
4. นายสาธิต   ยกยอน    นักวิชาการสหกรณ�ปฏิบัติการ 
5. นายวิทัศ    วัฒนศักด์ิ   ผู.สอบบัญชีสหกรณ�  
6. นางสาวนันท�นภัส ศรีนัครินทร�  ผู.ตรวจสอบกิจการสหกรณ� 

        7. นายพงศ�พิเชษฐ� เสือฟ?ก   รองผู.จัดการสหกรณ� 

เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ 
   ทันตแพทย�ปยะพงศ�  วัฒนวีร� ประธานกรรมการ ข.าพเจ.าในฐานะประธานในการประชุมแจ.งให.ท่ี
ประชุมทราบว=าขณะนี้มีสมาชิกเข.าร=วมประชุม จำนวน 101 คน ซ่ึงครบองค�ประชุมตามข.อบังคับแล.ว จึงขอเปด
ประชุมใหญ=สามัญประจำปK 2564 ของสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด โดยได.แนะนำคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ�ชุดท่ี 42, ผู.แทนหน=วยงานสหกรณ�จังหวัดนนทบุรี, ตัวแทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ�นนทบุรี 
และขอขอบคุณสมาชิกท่ีเข.าร=วมประชุมทุกท=าน โดยจะดำเนินการประชุมตามวาระท่ีกำหนดไว.ต=อไป 
 สำหรับการจับฉลากรางวัลให.กับสมาชิกในปKนี้จะดำเนินการภายหลัง ซ่ึงสมาชิกสามัญท่ีมาลงคะแนน
เลือกต้ังและสมาชิกสมทบท่ีมาลงทะเบียนในวันนี้ จะมีสิทธิ์ได.รับรางวัล รางวัลมีดังนี้ 
 รางวัลท่ี 1  เงินสด  10,000 บาท  จำนวน    1 รางวัล เปLนเงิน   10,000 บาท 
 รางวัลท่ี 2  เงินสด    5,000 บาท  จำนวน    3 รางวัล เปLนเงิน   15,000 บาท 
 รางวัลท่ี 3  เงินสด    2,000 บาท  จำนวน    5 รางวัล เปLนเงิน   10,000 บาท 
 รางวัลท่ี 4  เงินสด    1,000 บาท  จำนวน   15 รางวัล เปLนเงิน   15,000 บาท 
 รางวัลท่ี 5  เงินสด      500 บาท  จำนวน 150 รางวัล  เปLนเงิน    75,000 บาท 
 รางวัลพิเศษ ทองคำ 1 สลึง จำนวน 3 รางวัล  สำหรับสมาชิกท่ีลงทะเบียนเข.าร=วมประชุมใหญ=
สามัญประจำปK 2564 และอยู=ในท่ีประชุมเท=านั้น  
 ท้ังนี้ กรรมการดำเนินการ ผู.จัดการ และเจ.าหน.าท่ีสหกรณ�ไม=มีสิทธิ์รับรางวัล   
 

 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ=สามัญประจำปK 2563 และรายงานการประชุมใหญ=วิสามัญ ปK 2564  
 ทันตแพทย�ปยะพงศ�  วัฒนวีร� ประธานในท่ีประชุมเสนอให. นางสุพัตรา  ยิ่งเมืองมาร เลขานุการ 

เสนอให.ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ=สามัญประจำปK 2563 เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ� 2564 
(รายละเอียดตามรายงานประจำปK 2564 หน.า 16 ถึง 65) และรายงานการประชุมใหญ=วิสามัญ ปK 2564 เม่ือวันท่ี 18 
ตุลาคม 2564 (รายละเอียดตามรายงานประจำปK 2564 หน.า 66 ถึง 73) 
 

 มติท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ=สามัญประจำปK 2563 และรายงานการประชุมใหญ=
วิสามัญ ปK 2564 โดยไม=มีการแก.ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง รายงานการดำเนินคดี 
 ทันตแพทย�ปยะพงศ� วัฒนวีร� ประธานในท่ีประชุมมอบหมายให. นายบัญญัติ ทองเก้ือ รองประธาน

กรรมการคนท่ี 2 (ประธานคณะกรรมการพิจารณาข.อกฎหมาย ไกล=เกลี่ย และติดตามทวงหนี้) ทำหน.าท่ีอ=านรายงาน
การดำเนินคดี เพ่ือดำเนินคดีสืบเนื่องจากการประชุมคราวก=อน คดีแพ=งในศาลชั้นต.น ชั้นอุทธรณ� ชั้นฎีกา (ถ.ามี) และ
การสืบหลักทรัพย�เพ่ือบังคับคดีตามคำพิพากษาและคำสั่งศาล และหรือเพ่ือดำเนินคดีล.มละลาย 
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สรุปผลการฟ�องร�องดำเนินคดีที่ดำเนินการฟ�องร�องเรียบร�อยแล�ว จัดเปน 8 กลุ�ม (12 ราย) ดังน้ี 
รายละเอียด (กลุ�มที่) จำนวน การดำเนินการ วันที่ฟ%อง 

กลุ�มที่ 1 
ชำระหน้ีตามคำพิพากษา ทำความตกลงกันกับสหกรณ�ฯ 
โดยให.มารดาและน.องชายรับสภาพหน้ีแทนจำเลยท่ี 1 
ตามคำพิพากษาให.สหกรณ�จนเสร็จส้ิน เน่ืองจากจำเลย
ท่ี 1 ถึงแก=กรรม และตกเปLนบุคคลล.มละลาย 

 
1 คดี 

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

 
ฟPองจำเลยทั้ง 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 

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

กลุ�มที่ 3 
จำเลยท่ี 1 ศาลส่ังให.เปLนบุคคลล.มละลาย และศาล
ล.มละลายได.มีคำส่ังพิทักษ�ทรัพย�เด็ดขาด 

 
2 คดี 

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

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

 

กลุ�มที่ 4 
จำเลยท่ี 1 ศาลส่ังให.เปLนบุคคลล.มละลาย และศาล
ล.มละลายได.มีคำส่ังพิทักษ�ทรัพย�เด็ดขาด 

 
1 คดี 

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

 
ฟPองจำเลยทั้ง 7 วนัที่ 17 พ.ย. 58 

กลุ�มที่ 5 
จำเลยท่ี 1 ศาลส่ังให.เปLนบุคคลล.มละลาย และอยู=ระหว=าง
เจ.าพนักงานพิทักษ�ทรัพย�ประกาศขายทอดตลาด 

 
1 คดี 

 
ศาลล.มละลายมีคำส่ังพิ ทักษ�ท รัพย�
เด็ดขาด 

 
ฟPองจำเลยทั้ง 6 วนัที่ 13 พ.ย .58 

กลุ�มที่ 6 
จำเลยท่ี 1 ศาลส่ังให.เปLนบุคคลล.มละลาย, เจ.าพนักงาน
บังคับคดีงดยึดทรัพย� และจำเลยท่ี 1 ได.ทำหนังสือรับ
สภาพหน้ี เน่ืองจากผู. ค้ำประกันได.ชำระเงินตามคำ
พิพากษาแทนจำเลยท่ี 1 โดยจำเลยท่ี 1 ได.ทำหนังสือ
รับสภาพหน้ีในฐานะผู.กู.ให.สหกรณ�ฯ ไว.เปLนหลักฐาน ใน
วันท่ี 11 ก.ย. 63  

 
2 คดี 

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

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

กลุ�มที่ 7  
อยู=ระหว=างจำเลยขอผ=อนชำระเปLนรายเดือน ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ โดยจะผ=อนชำระหน้ีจนแล.ว
เสร็จพร.อมท้ังดอกเบี้ย  

 
1 คดี 

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

 
ฟPองจำเลยทั้ง 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 

 
ฟPองจำเลยที ่1 วันที่ 30 ธ.ค. 59  

รวม  12 คด ี   
 

หมายเหตุ.-  กรณีไปยึดทรัพย"จำเลยท่ี 1 ปรากฏไม�พบทรัพย"สินมีค�าราคาในอันท่ีจะนำมาขายทอดตลาดได/ จึงแถลง
งดการยึดทรัพย" และจะดำเนินการยึดทรัพย"จำเลยอ่ืนๆ ตามคำพิพากษาต�อไป  
  จึงรายงานมาเพ่ือทราบและสหกรณ" จะได/ดำเนินคดีความภายใต/ข/อกำหนดของข/อบังคับ ในแต�ละ
คดีสืบไปจนถึงท่ีสุด 
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 มติที่ประชุม  มีมติรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4  รับทราบรายงานประจำปK 2564 ของสหกรณ� 

 ทันตแพทย�ปยะพงศ� วัฒนวีร�  ประธานในท่ีประชุมเสนอให. นางสุพัตรา ยิ่งเมืองมาร เลขานุการ 
ขอเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปK 2564 ของสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ดังนี้  
 สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ได.จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ� ต้ังแต=วันท่ี 
16 กรกฎาคม 2523 เปLนเวลา 41 ปK จากการดำเนินงานของสหกรณ�ในรอบปK 2564 ได.เกิดการแพร=ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส=งผลกระทบต=อสมาชิกและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ สหกรณ�ฯ จึง
ได.มีมาตรการพักชำระหนี้สมาชิกสู.ภัยไวรัสโควิด-19 อีก 2 รอบ โดยพักชำระหนี้ต.นเงินกู.สามัญได.เปLนระยะเวลาไม=
เกิน 3 เดือน/รอบ เพ่ือบรรเทาความเดือดร.อนเบ้ืองต.นให.แก=สมาชิกท่ีได.รับผลกระทบดังกล=าว ผลการดำเนินงานในปK 
2564 (รายละเอียดตามรายงานประจำปK 2564 หน.า 79 ถึง 86) 

มติท่ีประชุม  มีมติรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  รับทราบรายงานผลประโยชน�และค=าตอบแทนของกรรมการ ผู.จัดการ ผู.มีอำนาจใจการจัดการ 
และท่ีปรึกษาของสหกรณ� ประจำปK 2564   
 ทันตแพทย�ปยะพงศ�  วัฒนวีร� ประธานในท่ีประชุมเสนอให. นางสุพัตรา  ยิ่งเมืองมาร เลขานุการ 
ขอเสนอรายงานผลประโยชน�และค=าตอบแทนของกรรมการ ผู.จัดการ ผู.มีอำนาจในการจัดการ และท่ีปรึกษาของ
สหกรณ� ประจำปK 2564 ของสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการ
กำกับดูแลสหกรณ�ออมทรัพย�และสหกรณ�เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 ข.อ 14 ในการประชุมใหญ= นอกจากเรื่องท่ีแจ.งให.
ท่ีประชุมใหญ=ทราบเปLนปกติแล.วสหกรณ�ต.องแจ.งให.ท่ีประขุมใหญ=ทราบเรื่อง ดังต=อไปนี้ (1) ผลประโยชน�และ
ค=าตอบแทนท่ีกรรมการ ผู.จัดการ ผู.มีอำนาจในการจัดการ และท่ีปรึกษาของสหกรณ� ได.รับจากสหกรณ�นั้นในรอบปK
บัญชีท่ีผ=านมา โดยให.สหกรณ�แสดงรายละเอียดดังกล=าวเปLนรายบุคคลในรายงานประจำปK  (รายละเอียดตามรายงาน
ประจำปK 2564 หน.า 87 ถึง 90) 

มติท่ีประชุม  มีมติรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6   รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำปK 2564 

 ทันตแพทย�ปยะพงศ� วัฒนวีร�  ประธานในท่ีประชุมเสนอให. นางสาวนันท�นภัส  ศรีนัครินทร�           
ผู.ตรวจสอบกิจการ อ=านรายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ� ประจำปK 2564 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ได.ทำการ
ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต=อคณะกรรมการดำเนินการเปLนประจำทุกเดือน ท่ีเข.าตรวจสอบนั้น จึงขอ
เสนอผลการตรวจสอบประจำปK 2564  โดยสรุปดังนี้ 

1. วัตถุประสงค0ของการตรวจสอบ 
1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ 
1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
1.3 เพ่ือตรวจสอบการดำเนินงานอ่ืนๆ ของสหกรณ� 
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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�มีสมาชิกเม่ือต.นปK 5,657 คน ระหว=างปKมีสมาชิกเพ่ิมข้ึน 249 คน ออกจากสหกรณ� 172 
คน สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปK 5,734 คน ในวันสิ้นปKสหกรณ�มีทุนดำเนินงานท้ังสิ้น 2,975,534,697.46 บาท และใน
รอบปKสหกรณ� มีรายได.ท้ังสิ้นจำนวน 149,552,971.55 บาท ค=าใช.จ=ายเปLนเงิน 26,222,672.94 บาท กำไรสุทธิ 
123,330,298.61 บาท ลดลงจากปKก=อน จำนวน 6,882,485.74 บาท หรือลดลงร.อยละ 5.29 
 3.2 ด.านบัญชี  

สหกรณ�จัดทำบัญชีเรียบร.อยเปLนป?จจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีครบถ.วนสมบูรณ� 
การบันทึกบัญชีของสหกรณ�เปLนไปตามมาตรฐานการบัญชี และใช.ระบบคอมพิวเตอร�ในการดำเนินงานทำให.รายการ
บัญชี และรายละเอียดต=างๆ ถูกต.องสมบูรณ� พร.อมท้ังตรวจสอบความถูกต.อง และกระทบยอดบัญชีลูกหนี้เงินกู.           
เงินรับฝาก และทุนเรือนหุ.น ถูกต.องตรงกัน 
 3.3 ด.านการเงิน 

สหกรณ�มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปK จำนวน 2,000.00 บาท ถูกต.องตรงตามบัญชี ซ่ึงอยู=ในความ
รับผิดชอบของนางสาวขวัญจิตร  อุทกโยธะ ตำแหน=งหัวหน.าฝZายการเงิน เงินฝากธนาคาร สหกรณ�ได.แต=งต้ังผู.มี
อำนาจลงนามแทนสหกรณ�ในการทำธุรกรรมกับธนาคาร ตรวจสอบยอดคงเหลือถูกต.องตรงกับสมุดคู=ฝาก และใบแจ.ง
ยอดธนาคารโดยสม่ำเสมอ สหกรณ�มีการควบคุมการใช.จ=าย เงินเปLนไปตามระเบียบว=าด.วยการรับ-จ=ายและเก็บรักษา
เงิน และงบประมาณรายจ=ายท่ีท่ีประชุมใหญ=กำหนดไว. รวมท้ังรายจ=ายของสหกรณ�ได.จ=ายไปเพ่ือกิจการของสหกรณ� 
ควรแก=เหตุผลและเปLนไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
 3.4 ด.านสินเชื่อ 

สหกรณ�ให.เงินกู.แก=สมาชิกระหว=างปK 3 ประเภท จำนวน 1,197,215,529.00 บาท แยกเปLน 
(1) เงินกู.เพ่ือเหตุฉุกเฉิน   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 
วันสิ้นปKมีเงินให.กู.แก=สมาชิกคงเหลือ  จำนวน 2,065,716,288.00 บาท แยกเปLน 
(1) เงินกู.เพ่ือเหตุฉุกเฉิน   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 เปLนไปตามระเบียบเก่ียวกับการให.เงินกู.ท่ีกำหนดไว.   
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 3.5 ด.านเงินรับฝาก  
สหกรณ�มีการรับฝากเงินจากสมาชิก  ดังนี้ 

 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 ซ่ึงเปLนเงินรับฝากจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห� ซ่ึงสมาชิกสหกรณ�เปLน
สมาชิกของสมาคม จำนวน 0 บัญชี  ดังนี้ 
 ยกมา (บาท) เพ่ิม (บาท) ลด (บาท) คงเหลือ (บาท) 

เงินรับฝากออมทรัพย� 621,506.44 18,868,179.24 19,489,685.68                0.00 

รวมเงินรับฝากอ่ืน 621,506.44             0.00 

คงเหลือ (3 บัญชี)   (0 บัญชี) 
การปฏิบัติเก่ียวกับเงินรับฝาก ในการฝาก-ถอน เปLนไปตามข.อบังคับ ระเบียบ และมติท่ีประชุมของ

คณะกรรมการของสหกรณ� 
 

 3.6 ด.านการลงทุน 
สหกรณ�มีเงินลงทุนในหุ.น ดังนี้ 

 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 

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 177,000,000.00   197,000,000.00 
 

 3.7 ด.านทุนของสหกรณ� 
 - ทุนเรือนหุ.น วันต.นปKมีจำนวน 1,959,900,990.00 บาท เพ่ิมข้ึนระหว=างปK 126,504,820.00 

บาท ลดลงระหว=างปK จำนวน 25,785,320.00 บาท คงเหลือวันสิ้นปK จำนวน 2,060,620,490.00 บาท 
- ทุนสำรอง วันต.นปKมีจำนวน 153,344,727.20 บาท เพ่ิมข้ึนระหว=างปK 13,060,365.94 บาท 

คงเหลือวันสิ้นปK จำนวน 166,405,093.14 บาท 
- ทุนสะสมต=างๆ ระหว=างปKสหกรณ�จ=ายทุนสาธารณประโยชน� จำนวน 1,500,000.00 บาท ทุน

สวัสดิการหรือการสงเคราะห�สมาชิก จำนวน 468,000.00 บาท เปLนไปตามวัตถุประสงค�แห=งทุนและระเบียบท่ี
สหกรณ�กำหนดไว.  
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4. เรื่องอ่ืนๆ 
ตามมติท่ีประชุมใหญ= ได.เลือกต้ังให.ข.าพเจ.าเปLนผู.ตรวจสอบกิจการของสหกรณ�ประจำปK 2564 

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 นั้น ในการปฏิบัติงาน ข.าพเจ.าได.รับความร=วมมือในการตรวจสอบอย=างดียิ่งจาก
คณะกรรมการและเจ.าหน.าท่ีของสหกรณ�  จึงขอขอบคุณในโอกาสนี้ด.วย 

มติท่ีประชุม  มีมติรับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำปK 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาเลือกต้ังประธานกรรมการดำเนินการของสหกรณ� ประจำปK 2565 
 ด.วยทันตแพทย�ปยะพงศ�  วัฒนวีร� ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� 
จำกัด ได.ปฏิบัติหน.าท่ีมาครบวาระตามข.อบังคับของสหกรณ� ฉะนั้นในปKนี้ท่ีประชุมจะต.องเลือกประธานกรรมการคนใหม= 
ตามระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ว=าด.วยการสรรหากรรมการดำเนินการ พ.ศ.2558  
 นายธนารัตน�  คุณะดิลก ประธานกรรมการสรรหาฯ เสนอท่ีประชุมกรรมการสรรหากรรมการ
ดำเนินการให.ดำเนินการตามระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ว=าด.วยการสรรหากรรมการดำเนินการ 
พ.ศ.2558  ส=วนท่ี 5 ข.อ 18 การสรรหา/การเลือกต้ังประธานกรรมการ เม่ือผู.ดำรงตำแหน=งประธานกรรมการต.องพ.น
จากตำแหน=งให.คณะกรรมการดำเนินการมีมติให.ดำเนินการสรรหาหรือเลือกต้ังประธานกรรมการแทนตำแหน=งท่ีว=าง
ด.วยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต=อไปนี้ 

(1) ประกาศรับสมัครผู.มีคุณสมบัติเข.ารับการสรรหา หรือ  
(2) จัดให.มีการเสนอชื่อผู.มีคุณสมบัติเข.ารับการเลือกต้ังในท่ีประชุมใหญ= 

 นายธนารัตน�  คุณะดิลก ประธานกรรมการสรรหาฯ ได.ดำเนินการตามระเบียบสหกรณ�ฯ ข.อ 18 
กรณีดำเนินการตาม (2) กรณีจัดให.มีการเสนอชื่อผู.มีคุณสมบัติเข.ารับการเลือกต้ังในท่ีประชุมใหญ= เม่ือระเบียบวาระ
การประชุมในท่ีประชุมใหญ=ได.ดำเนินการมาถึงระเบียบวาระเลือกต้ังประธานกรรมการ ให.สมาชิกซ่ึงอยู=ในท่ีประชุมใหญ=
เสนอชื่อผู.ซ่ึงมีคุณสมบัติ (ไม=มีลักษณะต.องห.าม ตามมาตรา 50 วรรคสาม, มาตรา 52 แห=งพระราชบัญญัติสหกรณ� 
พ.ศ.2542 และหรือ ข.อ 72(1) (2) (3) (4) (5) (6) แห=งข.อบังคับสหกรณ�) เข.ารับการเลือกต้ังให.ดำรงตำแหน=ง
ประธานกรรมการ โดยมีผู.รับรองไม=น.อยกว=า 30 คน  
 กรณีผู.ได.รับการเสนอชื่อเปLนผู.ดำรงตำแหน=งกรรมการดำเนินการ และตนเองสมัครใจท่ีจะเข.ารับ
การเลือกต้ังในครั้งนั้นด.วย ผู.ได.รับการเสนอชื่อเปLนกรรมการรายนั้นต.องแสดงความจำนงขอลาออกต=อท่ีประชุมใหญ=
ตามข.อบังคับ ข.อ 76(2) และเม่ือได.แสดงความจำนงขอลาออกต=อท่ีประชุมใหญ=แล.วกรรมการดำเนินการผู.นั้นเปLนอัน
พ.นจากตำแหน=งกรรมการ 
 ซ่ึงสมาชิกในท่ีประชุมเสนอชื่อ นายแพทย�เสรี  ตู.จินดา ได.รับการรับรอง 91 เสียง 
 สรุปมีผู.ได.รับการรับรองการเสนอชื่อรับเลือกเปLนประธาน จำนวน 1 คน คือ นายแพทย�เสรี        
ตู.จินดา ซ่ึงท่ีประชุมได.โหวตเลือกด.วยคะแนน 91 เสียง โดยท่ีประชุมท่ีเหลืองดออกเสียง 10 จึงได.รับเลือกต้ังเปLน
ประธานกรรมการ 
 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือก นายแพทย�เสรี  ตู.จินดา เปLนประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ชุดท่ี 43 ประจำปK 2565 
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ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปK 2564 ของสหกรณ� 
 ทันตแพทย�ปยะพงศ� วัฒนวีร� ประธานในท่ีประชุมเสนอให. นายวิทัศ วัฒนศักด์ิ ผู.สอบบัญชี
สหกรณ� ชี้แจงงบแสดงสถานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปK
สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ ซ่ึงผู.สอบบัญชี
สหกรณ�ได.ตรวจสอบและรับรองเพ่ือให.ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ  
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 มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของสหกรณ� 
ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ประจำปK 2564 ตามท่ีผู.สอบบัญชีรับรองไว. 
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ระเบียบวาระท่ี 9 พิจารณากำหนดวงเงินกู.ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปK 2565 

 ทันตแพทย�ปยะพงศ� วัฒนวีร� ประธานในท่ีประชุมเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณากำหนดวงเงินซ่ึง
สหกรณ�อาจกู.ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปK 2565 ตามข.อบังคับ ข.อ 17 “วงเงินกู.ยืมหรือการค้ำประกัน ท่ีประชุมใหญ=
อาจกำหนดวงเงินกู.ยืมหรือการค้ำประกันในปKหนึ่งๆ ไว.ตามท่ีจำเปLน และสมควรแก=การดำเนินงาน วงเงินซ่ึงกำหนด
ดังว=านี้ต.องได.รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ�” 

 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด เห็นควรกำหนดวงเงินซ่ึง
สหกรณ�ฯ อาจกู.ยืมหรือค้ำประกันประจำปK 2565 ไว.ไม=เกิน 300 ล.านบาท จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติวงเงินกู.ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด 
ประจำปK 2565 ไว.ไม=เกิน 300 ล.านบาท  
 

ระเบียบวาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปK 2564 ของสหกรณ� 

 ทันตแพทย�ปยะพงศ� วัฒนวีร� ประธานในท่ีประชุมเสนอข.อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ดำเนินการ เก่ียวกับการจัดสรรกำไรสุทธิของสหกรณ� ประจำปK 2564 เปLนจำนวนเงิน 123,330,298.61 บาท ซ่ึงได.
จัดสรรกำไรสุทธิตามพระราชบัญญัติสหกรณ� พ.ศ. 2542 และข.อบังคับของสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด 
ข.อ 27 เพ่ือให.ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ (รายละเอียดตามรายงานประจำปK 2564 หน.า 123 ถึง 126) 

 
 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิของสหกรณ�ฯ ประจำปK 2564 ตามท่ีเสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี 11  พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ=าย ประจำปK 2565 ของสหกรณ� 
 ทันตแพทย�ปยะพงศ�  วัฒนวีร� ประธานในท่ีประชุมเสนอให. นางป?ณฑารีย�  ประสาทศรี เหรัญญิก 

เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาแผนงาน และงบประมาณรายจ=ายของสหกรณ�  ประจำปK  2565 ของสหกรณ�  
(รายละเอียดตามรายงานประจำปK 2564 หน.า 127 ถึง 130) 
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 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ=ายของสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� 
จำกัด ประจำปK 2565 ตามท่ีเสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี 12 พิจารณาคัดเลือกผู.สอบบัญชีสหกรณ� ประจำปK 2565 และกำหนดค=าธรรมเนียม 
 ทันตแพทย�ปยะพงศ�  วัฒนวีร� ประธานในท่ีประชุมเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณาคัดเลือกผู.สอบบัญชี

สหกรณ� ประจำปK 2565 ซ่ึงคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ได.ตรวจสอบแล.วว=าเปLนผู.มีคุณสมบัติตามระเบียบท่ี       
นายทะเบียนสหกรณ�กำหนด จำนวน 2 ราย ได.แก=  

  1. นายวิทัศ  วัฒนศักด์ิ  ผู.ชำนาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ�  
 2. นายประเทือง กลิ่นคล.ายกัน ผู.ชำนาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ� 
 (รายละเอียดตามรายงานประจำปK 2564 หน.าท่ี 131 ถึง 133)   

 จึงขอให.ท่ีประชุมพิจารณาเลือกผู.สอบบัญชีจากท่ีเสนอ โดยวิธียกมือ โดยผู.ท่ีได.รับคะแนนใน
ลำดับท่ี 1 จะได.รับการแต=งต้ังเปLนผู.สอบบัญชีของสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ประจำปK 2565 ส=วน
ลำดับท่ี 2 เปLนผู.สอบบัญชีสำรองของสหกรณ� ท่ีประชุมใหญ=พิจารณาเลือก 

 1. นายวิทัศ  วัฒนศักด์ิ  ได.คะแนน  75 คะแนน  
 2. นายประเทือง กลิ่นคล.ายกัน ได.คะแนน    1 คะแนน 
             สมาชิกท่ีเหลืองดออกเสียง 
            มติท่ีประชุม สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด มีสินทรัพย�ท้ังสิ้น 2,975,534,697.46 บาท และ        

ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในอยู=ในระดับ “ดีมาก” ท่ีประชุมมีมติเลือก นายวิทัศ วัฒนศักด์ิ ให.เปLนผู.สอบ
บัญชีสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด สำหรับปKทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 โดยจ=าย
ค=าธรรมเนียมการสอบบัญชี เปLนเงิน 110,000 บาท และให.นายประเทือง  กลิ่นคล.ายกัน เปLนลำดับสำรอง หากผู.
ได.รับคัดเลือกไม=สามารถปฏิบัติหน.าท่ีต=อไปได.ให.ลำดับท่ี 2 ปฏิบัติหน.าท่ีแทนต=อไป โดยจ=ายค=าธรรมเนียมการสอบ
บัญชี เปLนเงิน 140,000 บาท 
 
ระเบียบวาระท่ี 13 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการดำเนินการของสหกรณ�  ประจำปK 2565  
 ทันตแพทย�ปยะพงศ� วัฒนวีร� ประธานในท่ีประชุมเสนอว=าคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�  
ชุดป?จจุบัน (ชุดท่ี 42) ซ่ึงประกอบด.วย 

    1. ทันตแพทย�ปยะพงศ� 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 
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           13. นายไชยยศ  แย.มทรัพย�  กรรมการ 
           14. นายนรินทร�  เจษฎาภูริ  กรรมการ 
           15. ว=าท่ีร.อยตรีวันชาติ กลัดเล็ก   กรรมการ   

    บัดนี้กรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน คือลำดับท่ี 3, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 ได.ปฏิบัติหน.าท่ีมา
ครบวาระ จึงต.องออกตามข.อบังคับของสหกรณ� ฉะนั้นในปKนี้ท่ีประชุมจะต.องเลือกกรรมการข้ึนแทนกรรมการท่ีพ.น
วาระไป จำนวน 7 คน ตามระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ว=าด.วยการสรรหากรรมการดำเนินการ 
พ.ศ. 2558 
  ซ่ึงมีผู.สมัครเข.ารับการเลือกต้ังเปLนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด 
ประจำปK 2565 (ชุดท่ี 43) ท้ังสิ้น 16 คน ดังนี้ 

   หมายเลข 1  นายชุมพล ชมะโชติ   สถาบันบำบัดรักษาและฟ̂_นฟู  

                        ผู.ติดยาเสพติดแห=งชาติบรมราชชนนี 
                    หมายเลข 2  นายโกเมน ดงสกุล             โรงพยาบาลเมตตาประชารักฺษ� 
                    หมายเลข 3  นายสุรัส วิจิตรวงศ�          โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
                    หมายเลข 4  นางยุพิน             แย.มทรัพย�         ข.าราชการบำนาญ 

   หมายเลข 5  นายเพชรายุธ  กระโพธิ์   สถาบันบำบัดรักษาและฟ̂_นฟู     
         ผู.ติดยาเสพติดแห=งชาติบรมราชชนน ี

 หมายเลข 6  นางสาวรัตติยากร ถือวัน               กองยุทธศาสตร�และแผนงาน 
 หมายเลข 7  นางนงค�ลักษณ� เพ็งจั่น โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
 หมายเลข 8  นายสุทาบ ทิพมา ข.าราชการบำนาญ 

    หมายเลข 9  นางวรรณา  วงษ�ปา     สถาบันบำบัดรักษาและฟ̂_นฟู  

    ผู.ติดยาเสพติดแห=งชาติบรมราชชนน ี
 หมายเลข 10  นางนิภาพร พวงดอกไม. บำเหน็จรายเดือน 
 หมายเลข 11  นางป?ณฑารีย� ประสาทศรี โรงพยาบาลศรีธัญญา 
 หมายเลข 12  นางสุพัตรา ยิ่งเมืองมาร ข.าราชการบำนาญ 
 หมายเลข 13  นางสุวรรณี สังข�ทองดี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
 หมายเลข 14  นายวัชรา ยศภูมี โรงพยาบาลสงฆ� 
 หมายเลข 15  นางดุสิดา โสติสงฆ� โรงพยาบาลสงฆ� 
 หมายเลข 16  นายวิชัย องอาจ โรงพยาบาลเมตตาประชารักฺษ� 
 

 ขณะนี้อยู=ระหว=างท่ีสมาชิกลงคะแนนเลือกต้ัง ซ่ึงจะปดหีบลงคะแนน เวลา 14.00 น.  
 จึงขอมติในท่ีประชุมให.ผู.ท่ีได.คะแนนในลำดับท่ี 1–7 เปLนผู.ได.รับเลือกต้ังเปLนกรรมการดำเนินการ
สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ประจำปK 2565  
 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมอนุมัติในหลักการให.ผู.ท่ีได.คะแนนในลำดับท่ี 1–7 เปLนกรรมการดำเนินการ
สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ประจำปK 2565 (ชุดท่ี 43) ตามเอกสารแนบท.ายสรุปผลการนับคะแนน
เลือกต้ังกรรมการดำเนินการ ประจำปK 2565 วันท่ี 4 กุมภาพันธ� 2565 เปLนกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�
กรมการแพทย� จำกัด ประจำปK 2565 (ชุดท่ี 43) 
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ระเบียบวาระท่ี 14  พิจารณาเลือกต้ังผู.ตรวจสอบกิจการสหกรณ� ประจำปK 2565 และกำหนดค=าตอบแทน 
 

 ทันตแพทย�ปยะพงศ�  วัฒนวีร� ประธานในท่ีประชุมเสนอว=าผู.ตรวจสอบกิจการสหกรณ� คือ 
นางสาวนันท�นภัส  ศรีนัครินทร� ได.ปฏิบัติหน.าท่ีมาครบ 1 ปKแล.ว ซ่ึงจะต.องมีการเลือกใหม=ตามข.อบังคับสหกรณ� โดย
จะเลือกจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกก็ได. ซ่ึงควรจะเลือกจากบุคคลท่ีมีความรู.ความสามารถเก่ียวกับทางบัญชี      
(ผู.ตรวจสอบเอกสารสรรพสมุดบัญชี ทะเบียน การเงิน และดำเนินการอ่ืน ๆ ของสหกรณ�เปLนประจำทุกเดือนแล.วเสนอ
ผลการตรวจสอบต=อคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน และเสนอผลการตรวจสอบประจำปKทางบัญชีนั้น
ต=อท่ีประชุมใหญ=สามัญประจำปKของสหกรณ�) 

 

 ฉะนั้นในปKนี้ ท่ีประชุมจะต.องเลือกผู.ตรวจสอบกิจการสหกรณ� จำนวน 1 ท=าน ตามระเบียบ
สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ว=าด.วยการสรรหาผู.ตรวจสอบกิจการสหกรณ� พ.ศ. 2558  ซ่ึงมีผู.ลงสมัครเข.า
รับการสรรหา มีคุณสมบัติและไม=มีลักษณะต.องห.ามของผู.ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ� ว=าด.วย
การตรวจสอบกิจการของสหกรณ� พ.ศ.2563 จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

 

 1. นางบุบผา สว=างอารมณ�  ค=าตอบแทนเดือนละ 4,500 บาท 
 

 ตามระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ว=าด.วยการสรรหาผู.ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ� พ.ศ. 2558ข.อ 9 วรรค 8 ในการรับสมัครคราวใด ถ.ามีบุคคลหรือนิติบุคคลเข.ารับการสรรหาเพียงรายเดียว 
เพ่ือประหยัดเวลาและค=าใช.จ=าย ให.ยกเว.นการสรรหาโดยวิธีใช.บัตรลงคะแนน โดยให.ดำเนินการเลือกต้ังผู.ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ�ในท่ีประชุมใหญ=ด.วยวิธียกมือ มติของท่ีประชุมใหญ=ให.ถือเสียงข.างมาก 
 

              มติท่ีประชุม  เลือกนางบุบผา  สว=างอารมณ� เปLนผู.ตรวจสอบกิจการสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการ
แพทย� จำกัด ประจำปK 2565  โดยจ=ายค=าตอบแทนเดือนละ 4,500 บาท และขอให.ท่ีประชุมเสนอชื่อบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบัติและไม=มีลักษณะต.องห.ามเปLนผู.ตรวจสอบกิจการสำรองไว.  โดยให.มีสิทธิและหน.าท่ีในฐานะผู.ตรวจสอบ
กิจการทันทีท่ีผู.ตรวจสอบกิจการซ่ึงท่ีประชุมใหญ=มีมติเลือกต้ังไว.ไม=สามารถปฏิบัติหน.าท่ีได. ท่ีประชุมจึงเสนอชื่อ 
นางสาวนันท�นภัส  ศรีนัครินทร� เปLนผู.ตรวจสอบกิจการสหกรณ�สำรอง โดยจ=ายค=าตอบแทนเดือนละ 4,500 บาท 
 
ระเบียบวาระท่ี 15  พิจารณาแก.ไขข.อบังคับสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด แก.ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 10)  
พ.ศ. 2565 
       ทันตแพทย�ปยะพงศ�  วัฒนวีร� ประธานในท่ีประชุม เสนอขอให.ท่ีประชุมใหญ=สามัญประจำปK 2564 
ร=วมกันพิจารณาแก.ไข/เพ่ิมเติม ข.อบังคับสหกรณ� เพ่ือให.สอดคล.องกับกฎกระทรวงฉบับใหม=เรื่องการลงทุน และ
เปLนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ� ว=าด.วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ� พ.ศ. 2563 ซ่ึงประกาศ ณ วันท่ี    
12 ตุลาคม 2563 
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ข�อความเดิม ข�อความที่ขอแก�ไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

ข.อ 7. การงดชําระค=าหุ.นรายเดือน สมาชิก
ที่ได.ชําระเงินค=าหุ.นไม=น.อยกว=า 144 เดือน 
หรือ เปLนจํานวนเงินไม=น.อยกว=า 28,800.- 
บาท และไม=มีหนี้สินกับสหกรณ� จะงด
ชําระเงินค=าหุ.นรายเดือน หรือลดจํานวน
การถือหุ.นรายเดือนลงก็ได. โดยแจ.งความ
จํานงเปL นหนั งสือต=อคณ ะกรรมการ
ดําเนินการ 

ข.อ 7. การงดชําระค=าหุ.นรายเดือน สมาชิกที่ได.ชําระเงิน
ค=าหุ.นไม=น.อยกว=า 144 เดือน หรือ เปLนจํานวนเงินไม=น.อย
กว=า 28,800.- บาท และไม=มีหนี้สินกับสหกรณ� จะงดชําระ
เงินค=าหุ.นรายเดือน หรือลดจํานวนการถือหุ.นรายเดือนลง
ก็ได. โดยแจ.งความจํานงเปLนหนังสือต=อคณะกรรมการ
ดําเนินการ 
      ทั้งนี้คณะกรรมการดำเนินการอาจกำหนดให.สมาชิก
ที่มีหุ.นสะสมครบ 2,000,000 บาท งดชำระค=าหุ.นรายเดือน
ก็ได. เว.นแต=สมาชิกที่มีหุ.นสะสมครบ 2,000,000 บาทข้ึนไป 
และยังมีหนี้สินกับสหกรณ� ให.ส=งชำระค=าหุ.นรายเดือนต=อไป
ได.เดือนละไม=เกิน 100 บาท จนกว=าจะหมดหนี้สินกับ
สหกรณ� 

แก. ไขข.อบั งคับข.อ 7 
เพื่อให.สมาชิกได.เตรียม
ตั ว รับ กฎ กระท รวง
ฉ บั บ ให ม= เ ร่ื อ งก า ร
ลงทุน 

ข�อ 102 ผู�ตรวจสอบกิจการ ให.ที่ประชุม
ใหญ=เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  
ผู.มีคุณวุฒิ ความรู.ความสามารถในด.าน
ธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ
หรือการสหกรณ� เปLนผู.ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ� เปLนการประจำปK จำนวน       
ไม�เกินสองคนหรือหน่ึงนิติบุคคล 
 ที่ ป ร ะ ชุ ม ให ญ= จ ะ เลื อ ก ตั้ ง
กรรมการดำเนินการ ห รือผู. ซ่ึ งดำรง
ตำแหน=งหน.าที่ประจำในสหกรณ� เปLน     
ผู.ตรวจสอบกิจการไม=ได. 
 

ข�อ 102 ผู�ตรวจสอบกิจการ ให.ที่ประชุมใหญ=เลือกตั้ง
สมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซ่ึงเปLนบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคล และเปLนผู.ที่มีคุณวุฒิความรู.ความสามารถในด.าน
การเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร� การ
สหกรณ�  หรือกฎหมายที่ เก่ียวข.องกับสหกรณ�  และมี
คุณสมบัติเปLนผู.ผ=านการอบรมการตรวจสอบกิจการจาก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ� หรือหน=วยงานอ่ืนที่ได.รับการ
รับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ� รวมทั้งไม=มี
ลักษณะต.องห.ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ� เปLนผู.
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ� จำนวน 1 คน  
 

เปLนการกำหนดการ
เลือกตั้ งผู. ตรวจสอบ
กิจการโดยที่ประชุมใหญ= 
และเลือกจากสมาชิก 
หรือบุคคล ภายนอก 
ห รือ นิ ติ บุ ค ค ล  ที่ มี
คุณ สมบั ติ และ ไม= มี
ลักษณะต.องห.ามตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ�  ว=าด.วยการ
ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ�  พ .ศ. 2563 
พร.อมทั้งกำหนดจำนวน
ของผู.ตรวจสอบกิจการ 

- ไม�มี - ข�อ 102/1 ขั้นตอนวิธีการรับสมัครและการเลือกตั้ง
ผู�ตรวจสอบกิจการ ให.คณะกรรมการดำเนินการประกาศ
ข้ันตอนและวิธีการเลือกตั้งเปLนลายลักษณ�อักษรให.สมาชิก
ทราบก=อนวันประชุมใหญ= และให.ประกาศรับสมัครบุคคล
เข.ารับการเลือกตั้งเปLนผู.ตรวจสอบกิจการก=อนวันประชมุใหญ= 
และพิจารณาคัดเลือกผู.ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและ
ไม=มีลักษณะต.องห.ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ�

เพื่อกำหนดแนวทางการ
ปฏิ บั ติ ก า ร เลื อ กตั้ ง
ผู.ตรวจสอบกิจการให.
เปL น ไปตามระเบี ยบ
นายทะเบียนสหกรณ� 
ว=าด.วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ�  
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กำหนด เพื่อนำเสนอชื่อผู.ผ=านการคัดเลือกเสนอให.ที่
ประชุมใหญ=เลือกตั้งตามประกาศ โดยผู.สมัครเข.ารับการ
เลือกตั้งเปLนผู.ตรวจสอบกิจการต.องแสดงตนต=อที่ประชุม
ใหญ=ด.วย และให.ผู.ที่ ได.รับเลือกตั้งคะแนนสูงสูดเปLนผู.
ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท=ากันให.ประธานในที ่
ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปLนเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ให.
ผู.ที่ได.รับเลือกตั้งลำดับคะแนนรองลงมาเปLนผู.ตรวจสอบ
กิจการสำรอง จำนวน 1 คน 
     กรณีมีผู.ตรวจสอบกิจการคนใดขาดจากการเปLนผู.
ตรวจสอบกิจการตามข.อ 103/1 (2) (3) (4) หรือ (5) ให.
ผู.ตรวจสอบกิจการสำรองเข.าปฏิบัติหน.าที่ได.ทันทีเท=า
ระยะเวลาที่เหลืออยู=ของผู.ซึ่งตนแทน หรือจนกว=าจะมีการ
เลือกตั้งผู.ตรวจสอบกิจการใหม= 

พ.ศ. 2563 

     ข�อ 103 การดำรงตำแหน�งผู�ตรวจ 
สอบกิจการ ผู.ตรวจสอบกิจการอยู=ใน
ตำแหน=งได.มีกำหนดเวลาหนึ่งปKทางบัญชี
สหกรณ� ถ.าเม่ือครบกำหนดเวลาแล.วยัง
ไม=มีการเลือกตั้งผู.ตรวจสอบกิจการคน
ใหม= ก็ให.ผู.ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติ
หน.าที่ไปพลางก=อน 
     ผู.ตรวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้นอาจ 
ได.รับการเลือกตั้งซ้ำ 

ข�อ 103 การดำรงตำแหน�งผู�ตรวจสอบกิจการ ผู.ตรวจ 
สอบกิจการอยู=ในตำแหน=งได.มีกำหนดเวลา 1 ปKบัญชี
สหกรณ� เม่ือครบกำหนดเวลาแล.วยังไม=มีการเลือกตั้ง
ผู.ตรวจสอบกิจการคนใหม= ก็ให.ผู.ตรวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบัติหน.าที่อยู=ต=อไปจนกว=าที่ประชุมใหญ=มีมติเลือกตั้ง
ผู.ตรวจสอบกิจการคนใหม= 
 ผู.ตรวจสอบกิจการที่พ.นจากตำแหน=งตามวาระอาจจะ
ได.รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ=อีกได.แต=ต.องไม=เกินสอง
วาระติดต=อกัน 
 กรณีผู.ตรวจสอบกิจการขาดจากการเปLนผู.ตรวจสอบ
กิจการก=อนครบวาระ ให.กำหนดระเบียบวาระการประชุม
ใหญ= เพื่อเลือกตั้งผู.ตรวจสอบกิจการคนใหม= ในคราว
ประชุมใหญ=คร้ังแรกหลังจากผู.ตรวจสอบกิจการคนนั้นขาด
จากการเปLน ผู.ตรวจสอบกิจการ และนับวาระการดำรง
ตำแหน=งของผู.แทนต=อเนื่องจากผู.ที่ตนมาดำรงตำแหน=ง 

เพื่ อกำหนดการดำรง
ตำแหน=งผู.ตรวจสอบ
กิจการให.เปLนไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน 
สหกรณ�  ว= าด. วยการ
ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ� พ.ศ. 2563 

- ไม�มี - ข�อ 103/1 การขาดจากการเปAนผู�ตรวจสอบกิจการ       
ผู.ตรวจสอบกิจการต.องขาดจากการเปLนผู.ตรวจสอบกิจการ
เพราะเหตุอย=างใดอย=างหนึ่งดังต=อไปนี้ 
 (1) พ.นจากตำแหน=งตามวาระ 
 (2) ตาย 
 (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปLนหนังสือยื่นต=อประธาน
คณะกรรมการดำเนินการและให.มีผลวันที่ประชุมคณะ 
กรรมการดำเนินการสหกรณ�มีมติรับทราบ 

เพื่อกำหนดการขาดจาก 
ตำแหน=งผู.ตรวจสอบ
กิจการให.เปLนไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ�  ว=าด.วยการ
ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ� พ.ศ. 2563 
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 (4) ที่ประชุมใหญ=ของสหกรณ�ลงมติถอดถอนผู.ตรวจสอบ
กิจการซ่ึงเปLนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจาก
ตำแหน=งทั้งคณะหรือรายบุคคล 
 (5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ� วินิจฉัยว=าขาด
คุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต.องห.ามตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ�กำหนด  

ข�อ 104 อำนาจหน�าที่ของผู�ตรวจสอบ
กิจการ ผู.ตรวจสอบกิจการมีอำนาจหน.าที่
ตรวจสอบการดำเนินงานทั้ งปวงของ
สหกรณ� ซ่ึงรวมทั้งในข.อบังคับต=อไปนี้  
 (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี 
ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย�สนิและ
หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ� เพื่อทราบฐานะ
และข.อเท็จจริงของสหกรณ�ที่เปLนอยู=จริง 
 (2) ตรวจสอบหลักฐาน และความถูก
ต.องของการดำเนินธุรกิจแต=ละประเภท
ของสหกรณ� เพื่อประเมินผลและอาจให.
ข.อแนะนำแก=คณะกรรมการดำเนินการ 
ผู.จัดการและเจ.าหน.าที่ของสหกรณ� ทั้ง
ทางวิชาการและทางปฏิบตัิในกิจการนั้นๆ 
 (3) ตรวจสอบการจัดจ.างและแต=งตั้ง
เจ.าหน.าที่ของสหกรณ� ตลอดจนหนังสือ
สัญญาจ.างและหลักประกัน 
 (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน และการใช.จ=ายเงินงบประมาณ
รายจ=ายประจำปKของสหกรณ� 
 (5) ติดตามผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณา
หาทางปรับปรุงแผนงาน ข.อบังคับ ระเบียบ 
มติ ตลอดจนคำสั่งต=างๆ ของสหกรณ�  
 (6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข.อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของ
สหกรณ�หรือกิจการอ่ืนๆ เพื่อให.เกิดผลดี
แก=การดำเนินกิจการของสหกรณ� 
     ให.ผู.ตรวจสอบกิจการเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบประจำเดือนต=อคณะ 

ข� อ  104  อำนาจหน� าที่ ข องผู� ต รวจสอบ กิ จการ           
ผู.ตรวจสอบกิจการมีอำนาจหน.าที่ตรวจสอบการดำเนินงาน
ทั้งปวงของสหกรณ� ทั้งด.านการปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงิน 
การบัญชี และด.านปฏิบัติการในการดำเนินธุรกิจตามที่
กำหนดไว.ในข.อบังคับของสหกรณ� รวมทั้งการประเมินผล
การควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภัยของข.อมูล
สารสนเทศของสหกรณ� และการตรวจสอบในเร่ืองต=างๆ 
ดังนี้ 
 (1) ตรวจสอบความถูกต.องของการบันทึกบัญชี เพื่อให.
เปLนไปตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ�
กำหนด 
 (2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ดำเนินการของคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให.ข.อสังเกต
และข.อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของ
คณะกรรมการดำเนินการให.เปLนไปตามกฎหมาย ข.อบังคับ 
และระเบียบของสหกรณ� 
 (3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ� เพื่อให.
เปLนไปตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ�  
ข.อบังคับ และระเบียบของสหกรณ� รวมทั้งคำสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ� สำนักงานสหกรณ�จังหวัด สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ� กำหนดให.ต.องปฏิบัติ 
 (4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแล
รักษาทรัพย�สินของสหกรณ� วิเคราะห� และประเมินความมี
ประสิทธิภาพการใช.ทรัพย�สินของสหกรณ� เพื่อให.การใช.
ทรัพย�สินเปLนไปอย=างเหมาะสมและคุ.มค=า 
 (5) ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของสหกรณ�
ในการพิจารณาแก.ไข ข.อสังเกตหรือข.อบกพร=องเก่ียวกับ
การดำเนินงานที่ได.รับแจ.งจากสำนักงานสหกรณ�จังหวัด 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ� หรือผู.สอบบัญชี   
 

เพื่ อ ให. ห น. า ที่ ข อ ง        
ผู. ต รวจสอบ กิจการ
สหกรณ� ให.ครบถ.วน
เปLนไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ� ว=าด.วย
การตรวจสอบกิจการ
ข อ งส ห ก รณ�  พ .ศ . 
2563 
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กรรมการดำเนิ นการในการประชุ ม
ประจำเดือนคราวถัดไป แล.วเสนอผลการ
ตรวจสอบประจำปKต=อที่ประชุมใหญ=ของ
สหกรณ�ด.วย 
 หากพบข.อบกพร=องจากการตรวจสอบ 
ต.องแจ.งเปLนหนังสือให.คณะกรรมการ
ดำเนินการแก.ไขโดยมิชักช.า ผู.ตรวจสอบ
กิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก. ไข
ข.อบกพร=องนั้นด.วยก็ได. 

- ไม�มี - ข�อ 104/1 การรายงานผลการตรวจสอบ ให.ผู.ตรวจสอบ
กิจการมีหน.าที่รายงานผลการตรวจสอบเปLนลายลักษณ�
อักษรประจำเดือนและประจำปK เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ 
รวมทั้งข.อสังเกตข.อเสนอแนะที่เปLนประโยชน� และเข.าร=วม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อแจ.งผลการตรวจสอบ
ประจำเดือนที่ผ=านมา เข.าร=วมประชุมใหญ=เพื่อรายงานผล
การตรวจสอบประจำปKเสนอต=อที่ประชุมใหญ=ของสหกรณ�
ด.วย  
 กรณีพบว=ามีเหตุการณ�ที่อาจก=อให.เกิดความเสียหาย
แก=สหกรณ�หรือสมาชิก หรือสหกรณ�มีการปฏิบัติไม=เปLนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศหรือคำแนะนำของ
ทางราชการ รวมทั้งข.อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือ
คำสั่งของสหกรณ�ที่อาจจะก=อให.เกิดความเสียหายแก=สมาชิก
หรือสหกรณ�อย=างร.ายแรง ให.แจ.งผลการตรวจสอบกิจการ
ต=อคณะกรรมการดำเนินการทันทีเพื่อดำเนินการแก.ไข 
และให.จัดส=งสำเนารายงานดังกล=าวต=อสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ� และสำนักงานสหกรณ�จังหวัดโดยเร็ว 
  ให.ผู.ตรวจสอบกิจการติดตามผลการดำเนินการแก.ไข
ข.อบกพร=อง ข.อสังเกต และให.รายงานผลการติดตามการ
แก.ไขข.อบกพร=อง ข.อสังเกตของสหกรณ�ไว.ในรายงานผล
การตรวจสอบกิจการด.วย 

เพื่ อ ให. ผู. ต ร วจส อ บ
กิจการรายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการให.
ครบถ.วนเปLนไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ�  ว= าด. วยการ
ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ� พ.ศ. 2563 
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ข�อ 105 ความรับผิดของผู�ตรวจสอบ
กิจการ หากผู.ตรวจสอบกิจการตรวจพบ
ข.อบกพร=องของสหกรณ�ต.องแจ.งให.คณะ 
กรรมการดำเนิ นการทราบเพื่ อแก. ไข
โดยเร็ว ผู.ตรวจสอบกิจการต.องรับผิดชอบ
ชดใช.ค=าเสียหายอันจะเกิดแก=สหกรณ�ด.วย
เหตุอันไม=แจ.งนั้น 

ข�อ 105 ความรับผิดของผู�ตรวจสอบกิจการ กรณีผู.
ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว.นการปฏิบัติหน.าที่ หรือ
ประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเปLนเหตุให.
สหกรณ� ได. รับความเสียหาย ผู.ตรวจสอบกิจการต.อง
รับผิดชอบชดใช.ค=าเสียหายให.แก=สหกรณ� หรือหากตรวจ
พบข.อบกพร=องของสหกรณ�ต.องแจ.งให.คณะกรรมการ
ดำเนินการทราบโดยเร็ว และผู.ตรวจสอบกิจการต.อง
รับผิดชอบชดใช.ค=าเสียหายอันจะเกิดแก=สหกรณ�ด.วยเหตุ
ไม=แจ.งนั้น 
 การพิจารณาความรับผิดของผู.ตรวจสอบกิจการให.
เปLนไปตามมติของที่ประชุมใหญ= 

เพื่ อ เปLนการกำหนด
ขอบเขตความรับผิดชอบ
ผู.ตรวจสอบกิจการตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ�  ว=าด.วยการ
ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ�  พ .ศ. 2563 
ข.อ 24 

- ไม�มี - ข�อ 105/1 สหกรณ0มีหน�าที่ต�อผู�ตรวจสอบกิจการดังน้ี 
  (1) อำนวยความสะดวก ให.ความร=วมมือแก=ผู.ตรวจสอบ
กิจการ ในการให.คำชี้แจงตอบข.อซักถามต=างๆ พร.อมทั้ง
จัดเตรียมข.อมูล เอกสารหลักฐานประกอบ การบันทึก
บัญชีของสหกรณ� เพื่อประโยชน�ในการตรวจสอบกิจการ 
 (2) กำหนดระเบียบวาระการประชุมให.ผู.ตรวจสอบ
กิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำเดือนและ
จัดทำหนังสือเชิญให.ผู.ตรวจสอบกิจการเข.าร=วมประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ทุกคร้ัง 
 (3) พิจารณาปฏิบัติตามข.อสังเกตและข.อเสนอแนะ
ของผู.ตรวจสอบกิจการ เพื่อให.การดำเนินกิจการของ
สหกรณ�เปLนไปโดยถูกต.องตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข.อบังคับของสหกรณ� 

เพื่อให.สหกรณ�มีหน.าที่
ปฏิบัติต=อผู.ตรวจสอบ
กิจการตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ� 
ว=าด.วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ�  
พ.ศ. 2563 

 
 

  

 มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ แก.ไข/เพ่ิมเติม ข.อบังคับสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด 
ด.วยคะแนนเสียง 76 เสียง โดยท่ีประชุมท่ีเหลืองดออกเสียง 25 เสียง ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ฯ เสนอ 
แต=มอบหมายให.คณะกรรมการดำเนินการปรับถ.อยคำให.กระชับและเหมาะสม 
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ระเบียบวาระท่ี 16 เรื่องอ่ืนๆ   
 16.1 ผู.ได.รับรางวัลพิเศษ ทองคำ 1 สลึง จำนวน 3 รางวัล  สำหรับสมาชิกท่ีลงทะเบียนเข.าร=วม
ประชุมใหญ=สามัญประจำปK 2564 และอยู=ในท่ีประชุมเท=านั้น ได.แก= 
  (1) นายเจตน�     พรหมเจริญ  เลขท่ีสมาชิก 08962 สังกัด ข.าราชการบำนาญกรมการแพทย� 
  (2) นางสาวสุนีย�  จันทร�บัว     เลขท่ีสมาชิก 13445 สังกัด กองบริหารการคลัง  
   (3) นางสุนี         จริตซ่ือ    เลขท่ีสมาชิก 01402 สังกัด ข.าราชการบำนาญกรมการแพทย� 
              มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

   16.2 ทันตแพทย�ปยะพงศ�  วัฒนวีร� ประธานในท่ีประชุมกล=าวขอบคุณสมาชิกทุกท=าน ท่ีได.สละ
เวลามาเข.าร=วมประชุมใหญ=สามัญประจำปK 2564 และกล=าวปดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  11.00 น. 
 
 
        กรรมการและเลขานุการ 
            (นางสุพัตรา  ยิ่งเมืองมาร)   ผู.จดรายงานการประชุม 
 
      
        ประธานกรรมการ 
                   (ทันตแพทย�ปยะพงศ�  วัฒนวีร�)  ผู.ตรวจรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3 
 

 

เร่องสืบเนื่อง รายงานการดาํเนนิคด ี
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  รายงานการดำเนินคดี 

 

  นายแพทย�โกเมน  คงสกุล รองประธานกรรมการคนท่ี 2 รายงานการดำเนินคดีสืบเนื่อง
จากการประชุมคราวก"อน คดีแพ"งในศาลชั้นต(น ชั้นอุทธรณ� ชั้นฎีกา (ถ(ามี) และการสืบหลักทรัพย�เพ่ือบังคับคดี
ตามคำพิพากษาและคำสั่งศาล และหรือเพ่ือดำเนินคดีล(มละลาย  
 

สรุปผลการฟ�องร�องดำเนินคดีที่ดำเนินการฟ�องร�องเรียบร�อยแล�ว จัดเป0น 10 กลุ"ม (14 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 

 
ไม, ได รับ ช ำระห น้ี จากมารดาและ
น องชายตามคำพิพากษา จึงมอบให 
สำนักงานทนายความฯ เพื่อดำเนินการ
สืบทรัพย�แล ว ปรากฏไม,พบทรัพย�สิน 
ดังน้ันก,อนครบกำหนดอายุความ 2 ป3 
จะดำเนินการสืบทรัพย�อีกคร้ังหน่ึง 

 
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 าหน้ีรายท่ี 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 ขณะน้ีได ผ,อน
ชำระหน้ีรายเดือน   

 
ฟ5องจำเลยทั้ง 3 วนัที่ 11 เม.ย. 60 
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รายละเอียด (กลุ�มท่ี) จำนวน การดำเนินการ วันท่ีฟ�อง 

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  

กลุ�มที่ 9  

อยู,ระหว,างการสืบหาทรัพย�ของจำเลยท่ี 1 
 

1 คดี 
 
อยู,ระหว,างสืบทรัพย�จำเลยท่ี 1 ต,อไป 

 
ฟ5องจำเลยทั้ง 3 วนัที่ 9 ธ.ค. 64  

กลุ�มที่ 10  

อยู,ระหว,างการสืบหาทรัพย�ของจำเลยท่ี 1 
 

1 คดี 
 
ออกหมายต้ังเจ าพนักงานบังคับคดี 

 
ฟ5องจำเลยทั้ง 2 วนัที่ 7 ธ.ค. 64  

รวม  14 คด ี   
 

หมายเหตุ.-  กรณีไปยึดทรัพย�จำเลยท่ี 1 ปรากฏไม"พบทรัพย�สินมีค"าราคาในอันท่ีจะนำมาขายทอดตลาดได(  จึงแถลงงดการ
ยึดทรัพย� และจะดำเนินการยึดทรัพย�จำเลยอ่ืนๆ ตามคำพิพากษาต"อไป  
 กรณีการสืบทรัพย�แล(วปรากฏไม"พบทรัพย�สิน ดังน้ัน ก"อนครบอายุความ 2 ป9 จะดำเนินการสืบทรัพย�อีกครั้งหน่ึง 
 

 จึงรายงานมาเพ่ือทราบและสหกรณ� จะได(ดำเนินคดีความภายใต(ข(อกำหนดของข(อบังคับ ในแต"
ละคดีสืบไปจนถึงท่ีสุด 
 

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

 

รับทราบรายงานประจําป 2565 ของสหกรณ 
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รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 
 

เรียน สมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด 
 

 สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ได�จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ� ต้ังแต วันท่ี       
16 กรกฎาคม 2523 เป+นเวลา 42 ป. จากการดำเนินงานของสหกรณ�ในรอบป. 2565 มีดังนี้ 
 

1. สมาชิกภาพในวันส้ินป� 
  สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ รวมทั้งสิ้น 

2.1 สมาชิก ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 4,359  คน 1,375  คน 5,734  คน 
 บวก สมาชิกเข�าใหม ระหว างป.        148  คน 75  คน 223  คน 
 หัก สมาชิกลาออกระหว างป. 127  คน 38  คน 165  คน 
  สมาชิกถึงแก กรรม 15  คน 1  คน 16  คน 
 สมาชิก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 4,365  คน 1,411  คน 5,776  คน 

2.2 สมาชิกมีหนี้กับสหกรณ� 3,103  คน คิดเป+น  53.72 %   
2.3 สมาชิกไม มีหนี้กับสหกรณ� 2,673  คน คิดเป+น  46.28 %   

 

2. ฐานะการเงินเปรียบเทียบ ณ วันส้ินป� 2565 และ 2564 
  31 ธ.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

3.1 ทุนเรือนหุ�น 2,126,161,320.00 2,060,620,490.00 65,540,830.00 
3.2 ทุนสำรอง 178,765,263.02 166,405,093.14 12,360,169.88 
3.3 ทุนสาธารณประโยชน� 257,074.56 232,074.56 25,000.00 
3.4 ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ� 281,018.65 265,560.90 15,457.75 
3.5 ทุนรักษาระดับอัตราเงินป@นผล 5,859,316.88 5,779,316.88 80,000.00 
3.6 ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห�แก สมาชิก 579,418.29 555,418.29 24,000.00 
3.7 ทุนเสริมสร�างความมั่นคงแก สหกรณ� 270,000.00 220,000.00 50,000.00 
3.8 เงินรับฝากออมทรัพย�พิเศษ 305,596,215.82 286,351,356.45 19,244,859.37 
3.9 เงินรับฝากประจำ 334,659,768.54 316,659,833.56 17,999,934.98 

3.10 ดอกเบ้ียรับจากเงินให�สมาชิกกู� 128,564,195.00 133,408,331.00 (4,844,136.00) 
3.11 เงินให�สมาชิกกู�ระหว างป. 1,439,960,324.00 1,197,215,529.00 242,744,795.00 
3.12 เงินให�กู�คงเหลืออยู ท่ีสมาชิก ณ วันสิ้นป. 2,040,436,434.00 2,065,716,288.00 (25,279,854.00) 
3.13 สินทรัพย�รวม 3,091,900,367.15 2,975,534,697.46 116,365,669.69 
3.14 กำไรสุทธิ 122,313,214.52 123,330,298.61 (1,017,084.09) 

 

3. ทุนเรือนหุ1น 
  ป� 2565 ป� 2564 

 ทุนเรือนหุ�น  ณ วันที่ 1 มกราคม  2,060,620,490 บาท 1,959,900,990 บาท 
 บวก  สมาชิกเพิ่มหุ�นระหว างป. 95,267,500 บาท 126,504,820 บาท 
 หัก    สมาชิกถอนหุ�นระหว างป. (29,726,670) บาท (25,785,320) บาท 
 ทุนเรือนหุ�น  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2,126,161,320 บาท 2,060,620,490 บาท 
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4. เงินรับฝากออมทรัพย3พิเศษ 
  ป� 2565 ป� 2564 

 เงินรับฝาก  ณ วนัที่ 1 มกราคม  286,351,356.45 บาท 281,036,979.51 บาท 
 บวก  เพิ่มข้ึนระหว างป. 44,622,616.40 บาท 43,614,750.83 บาท 
 หัก    ถอนระหว างป. (25,377,757.03) บาท (38,300,373.89) บาท 
 เงินรับฝาก  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  305,596,215.82 บาท 286,351,356.45 บาท 

 

5. เงินรับฝากประจำ 
  ป� 2565 ป� 2564 

 เงินรับฝาก  ณ วนัที่ 1 มกราคม  316,659,833.56 บาท 295,494,971.88 บาท 
 บวก  เพิ่มข้ึนระหว างป. 50,122,846.07 บาท 47,442,907.22 บาท 
 หัก    ถอนระหว างป. (32,122,911.09) บาท (26,278,045.54) บาท 
 เงินรับฝาก  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  334,659,768.54 บาท 316,659,833.56 บาท 

 

6. เงินให1สมาชิกกู1 
  ป� 2565 ป� 2564 
  สัญญา จำนวนเงิน สัญญา จำนวนเงิน 

 เงินกู�เพื่อเหตุฉุกเฉิน 3,881 230,613,310 บาท 3,588 220,703,255 บาท 
 เงินกู�ฌาปนกิจ 1,708 8,388,095 บาท 1,667 7,735,629 บาท 
 เงินกู�สามัญ 1,390 1,200,958,919 บาท 1,162 968,776,645 บาท 
 รวม 6,979 1,439,960,324 บาท 6,417 1,197,215,529 บาท 

 

7. รายได1และค;าใช1จ;าย 
   รายได1 ป� 2565 ป� 2564 
      - ดอกเบ้ียรับ 128,564,195.00 บาท 133,408,311.00 บาท 
      - ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 10,604,245.08 บาท 9,029,679.45 บาท 
      - รายได�อ่ืน 13,528,013.03 บาท 7,114,981.10 บาท 

   รายได1ก;อนหักรายจ;าย 152,696,453.11 บาท 149,552,971.55 บาท 
   ค;าใช1จ;าย   

      - ดอกเบ้ียจ ายเงินรับฝาก 13,718,436.98 บาท 13,112,141.15 บาท 
      - ค าใช�จ ายในการดำเนินงาน 16,664,801.61 บาท 13,110,531.79 บาท 

   ค;าใช1จ;ายทั้งส้ิน 30,383,238.59 บาท 26,222,672.94 บาท 
   กำไรสุทธิ 122,313,214.52 บาท 123,330,298.61 บาท 

 

8. ทุนสาธารณประโยชน3 
 

 ในป. 2565 สหกรณ�ได�จ ายเงินทุนสาธารณประโยชน� รวมเป+นเงินท้ังส้ิน 1,525,000 บาท  
โดยจ ายเพื่อการสาธารณประโยชน� จำนวน 6 รายการ เป+นเงิน 25,000 บาท ดังน้ี 
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 1. กฐินพระราชทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ�    เป+นเงิน  1,000 บาท 
 2. กฐินสหกรณ�สามัคคี สันนิบาตสหกรณ�แห งประเทศไทย  เป+นเงิน  1,000 บาท 
 3. ผ�าปJาเพื่อการศึกษา สำหรับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร   เป+นเงิน  1,000 บาท 
 4. กฐินพระราชทาน กรมส งเสริมสหกรณ�    เป+นเงิน  2,000 บาท 
 5. สนับสนุนการศึกษา ณ โรงเรียนป@ญญานุกูล จังหวัดระยอง  เป+นเงิน 20,000 บาท   
และเพื่อเป+นเงินสงเคราะห�สมาชิกผู�ถึงแก กรรม จำนวน 16 ราย รวมท้ังส้ินเป+นเงิน 1,500,000 บาท  ดังน้ี    

ที่            ชื่อ – สกุล เลขสมาชิก หน;วยงาน จำนวนเงิน 
1. นายสุรศักดิ์ เสาร�ทอง 05955 โรงพยาบาลสงฆ� 96,774.19 บาท 
2. นายประมวล สุขมาก 00551 เกษียณ, สังกัดอ่ืนๆ 96,774.19 บาท 
3. นายทัศน� นาคแท� 04639 รพ.ยุวประสาทฯ 96,774.19 บาท 
4. นายบุญเรือง กล�าแข็ง 07553 รพ.เมตตาประชารักษ� 96,774.19 บาท 
5. นางสาวเบญจมาศ จินตอารีย� 13744 สถาบันสิรินธรฯ 96,774.19 บาท 
6. ร�อยโทสมิต วัฒนธัญญกรรม 10313 ข�าราชการบำนาญ 96,774.19 บาท 
7. นางละเอียด พูลพาณิช 03185 บำเหน็จรายเดือน 96,774.19 บาท 
8. นางสาวบุญสิตา อำนาพร 05667 ข�าราชการบำนาญ 96,774.19 บาท 
9. จ าตรีธวัชชัย อยู เย็น 12262 เกษียณ, สังกัดอ่ืนๆ 96,774.19 บาท 

10. นางธัญษพัฒน� พุ มทอง 10826 ส.บำบัดรักษายาเสพติดฯ 96,774.19 บาท 
11. นางสาวกนิษฐา สุดประเสริฐ 11904 สำนักงานประกันสังคม 96,774.19 บาท 
12. นางสาวจิรัชญา สงแสง 07968 รพ.ธัญญารักษ�ป@ตตานี 96,774.19 บาท 
13. นางวงเดือน ศิริรักษ� 00094 ข�าราชการบำนาญ 96,774.19 บาท 
14. นางสาระภี พุกพูล 08890 ประจำกรม (สมทบ) 48,387.15 บาท 
15. นางดรุณี รักษ�สูงเนิน 04803 บำเหน็จรายเดือน 96,774.19 บาท 
16. นายทนง ชาบุตรชิน 10619 รพ.ธัญญารักษ�ขอนแก น 96,774.19 บาท 

 
 

9. ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห3แก;สมาชิกและครอบครัว 
 

 ในป. 2565 สหกรณ�ได�จ ายเงินทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห�แก สมาชิกและครอบครัว รวมเป+นเงิน
ท้ังส้ิน 456,000 บาท ดังน้ี 
  1. มอบเป+นทุนส งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ� ประจำป. 2565 ต้ังแต ระดับช้ันประถมศึกษา ถึง
ระดับปริญญาตรี จำนวน 400 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เป+นเงิน 400,000 บาท  
 2. มอบเป+นเงินช วยเหลือสมาชิกประสบอุทกภัย จำนวน 38 ราย เป+นเงิน 56,000 บาท 
 

10. ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ3 
 

 ในป. 2565 สหกรณ�ได�จ ายทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ� เป+นเงินท้ังส้ิน 34,542.25 บาท 
สำหรับส งคณะกรรมการ 3 ท าน คือ นางนงค�ลักษณ�  เพ็งจ่ัน รองประธานกรรมการ, นายไชยยศ  แย�มทรัพย� 
กรรมการและเลขานุการ และ นายนรินทร�  เจษฎาภูริ กรรมการและเหรัญญิก เดินทางไปศึกษาดูงานด�านการ
แก�ไขป@ญหาหน้ีสินสมาชิก ณ สหกรณ�ออมทรัพย�ครูอุดรธานี จำกัด จังหวัดอุดรธานี ระหว างวันท่ี 11-13 
พฤษภาคม 2565 
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11. 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 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมการเงินกู1  ประจำป. 2565 มีดังน้ี 

 1. บริหารความเส่ียงของการให1สินเชื่อ โดยชะลอระเบียบสหกรณ3ออมทรัพย3กรมการแพทย3 จำกัด 
ว;าด1วยการให1เงินกู1แก;สมาชิกสหกรณ3 พ.ศ. 2563 หมวด 3 เงินกู1พิเศษ จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวสะสม
อยู ในภาวะทรงตัวและลดลง สมาชิกมีหน้ีสินครัวเรือนมาก ป@ญหาลูกหน้ีค�างชำระ หน้ีสูญก็ยังมีอยู  จากการ
ให�บริการสินเช่ือป@ญหาท่ีตามมา คือ การชำระหน้ีคืนสมาชิกผิดนัด บางรายหายไป ลาออกจากป@ญหาดังกล าว 
ทำให�สหกรณ�ฯ ไม ประสบความสำเร็จในเชิงวัตถุประสงค�และนโยบายอาจทำให�เกิดภาวะวิกฤตคือ 1. เงินทุน
หมุนเวียนไม เพียงพอต อการให�การบริการ 2. ขาดสภาพคล อง 3.ขาดความน าเช่ือถือ 4. ไม มีความมั่นคงพอ 
5. มีหน้ีค�างชำระสูง 6. มีค าใช�จ ายสูงเน่ืองจากกำไรค�างชำระหรือหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น เพื่อเป+นการปSองกัน
ป@ญหาท่ีจะเกิดกับสหกรณ�จำเป+นต�องหาแนวทางในการกำหนดมาตรฐานปSองกันและแก�ไขสำหรับการบริหาร
การจัดการสินเชื่อ ด�านสำนักงาน สหกรณ�ฯ ยังไม มีเจ�าหน�าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูหลักทรัพย�ต างๆ 
1. ด�านการคำนวณมูลค าของสินทรัพย� 2. ด�านการรักษามูลค าของสินทรัพย�ตลอดอายุของสัญญาการกู�ยืม 
3. ด�านความสามารถในการยึดทรัพย�หรือเพิกถอนสิทธ์ิ 4. ด�านความสามารถในการเปล่ียนเป+นเงินสดได�ง าย 
ซึ่งการให�เงินกู�พิเศษโดยการนำอสังหาริมทรัพย�ก อให�เกิดความเส่ียงสูงต อสหกรณ�ฯ 
  2. จัดทำแผนยุทธศาสตร3สหกรณ3ออมทรัพย3กรมการแพทย3 คณะกรรมการเงินกู1 ประจำป� 2565  
โดยกำหนดเปSาหมายหลักท่ีสำคัญ ได�แก  การเพิ่มจำนวนผู�กู�ท่ีมีคุณภาพ การบริหารความเส่ียงของการให�สินเช่ือ 
บริหารจัดการการฝากเงินลงทุน 
  3. เพ่ิมจำนวนผู1กู1ที่มีคุณภาพ โดยกำหนดมาตรการต างๆ ดังน้ี 
   3.1 การนำกรมธรรม�ประกันชีวิตมาประกอบการพิจารณาให�เงินกู� (บริษัท AIA) ในป. 2565 มีสมาชิก
ทำประกันสินเช่ือกับบริษัท AIA ท้ังส้ินจำนวน 27 ราย ค าเบ้ียประกันจำนวน 2,413,718.86 บาท ยอดวงเงินกู�
สามัญจำนวน 58,390,000 บาท 
   3.2 ปรับปรุง แก�ไขระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� ว าด�วยการให�เงินกู�แก สมาชิก 
พ.ศ. 2563 แก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 โดยมีสาระสำคัญดังน้ี 
   - แก�ไขอายุสมาชิกจากเดิมต้ังแต  6-15 เดือน เป+น 6-12 เดือน มีสิทธ์ิกู�ได� 
   - ขยายอายุผู�กู� ข�าราชการบำนาญ ลูกจ�างประจำผู�รับบำเหน็จรายเดือน (ไม มีความคุ�มครองของ
สมาคมฌาปนกิจ) จาก 65 ป. เป+น 70 ป. ให�เหลือเงินกู�ไม เกินค าหุ�น 
   - ขยายอายุผู�กู� ข�าราชการบำนาญ ลูกจ�างประจำผู�รับบำเหน็จรายเดือน  (มีความคุ�มครองของ 
สสธท. และ สส.ชสอ. หรือ สสธท. และ กสธท.) จาก 70 ป. เป+น 75 ป. ให�เหลือเงินกู�ไม เกินค าหุ�น และปรับ
เงินเดือนสุทธิหลังหักเงินกู�สหกรณ�คงเหลือ จาก ไม น�อยกว าร�อยละ 30 เป+น ร�อยละ 10 ของเงินเดือน เพื่อใช�
ในการดำรงชีพ  
  3.3 สมาชิกสามารถกู�เงินเพื่อชำระเงินสงเคราะห�ล วงหน�าฌาปนกิจ กสธท. (ล�านท่ี 3) 
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  3.4 สมาชิกสามารถกู�เงินสามัญเพื่อรวมหน้ีสมาชิก 3 สถาบัน (ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย 
และ ธนาคารอาคารสงเคราะห�) วงเงินไม เกิน 2.5 ล�าน 
  3.5 หักเงินกู�เพื่อชำระค าสมคัรและเงินสงเคราะห�ล วงหน�าของสมาคมฌาปนกิจฯ ให�สมาชิก 
  4. ปรับแก1ไขแบบฟอร3มหนังสือกู1เงินสามัญ หนังสือค้ำประกันเงินกู�สามัญ ให�ครอบคลุมตามข�อ
กฎหมายป@จจุบัน 
  5. บริหารจัดการ การฝากเงินลงทุนในสถาบันการเงิน โดยศึกษา เรียนรู�การบริหารจัดการ การฝาก
เงินลุงทุนจาก บลจ.ไทยพาณิชย�  
  6. ทำกิจกรรม 5 ส และ Big cleaning เพื่อคัดแยกและทำลายเอกสารสำคัญท่ีครบระยะเวลาการ
เก็บรักษา โดยมีเอกสารจำนวน 1,697 กิโลกรัม และเอกสารท่ัวไป 488 กิโลกรัม ซึ่งจำหน ายได�เงินท้ังส้ิน  
19,058.50 บาท 
 

 สรุปผลงานของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ3  ประจำป. 2565 มีดังน้ี 
  1. การจัดทำจุลสาร เพื่อแจ�งข�อมูลข าวสารของทางสหกรณ� ให�สมาชิกได�รับทราบ จำนวน 1 ฉบับ 
ตามแผนปฏิบัติการ โดยใช�งบประมาณเป+นจำนวนเงิน 3,990 บาท  
 2. จัดทำโครงการมอบทุนส งเสริมการศึกษาแก บุตรของสมาชิกสหกรณ� จำนวน 400 ทุนๆ ละ 
1,000 บาท รวมเป+นเงินท้ังส้ิน 400,000 บาท เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2565 
  3. จัดทำโครงการสัมมนาระหว างสมาชิกและสหกรณ� ประจำป. พ.ศ. 2565 ในวันท่ี 26-27 
พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมฟอร�จูน แสงจันทร� บีช จังหวัดระยอง โดยมีสมาชิกสหกรณ�ฯ,คณะกรรมการและ
เจ�าหน�าท่ีสหกรณ�ฯ เข�าร วมรวมท้ังส้ิน 102 ท าน โดยใช�งบประมาณเป+นจำนวนเงินท้ังสิน 361,980 บาท  
  4. จัดทำโครงการสงเคราะห� ณ โรงเรียนระยองป@ญญานุกูล จังหวัดระยอง โดยสหกรณ�สนับสนุน
เงินจำนวน 20,000 บาท และจากหน วยงานภายในกรมการแพทย�, สหกรณ�ออมทรัพย�ต างๆ และสมาชิก
สหกรณ�จำนวน 31,400 บาท รวมเป+นเงินท้ังส้ิน 51,400 บาท       
  5. ส งเสริมให�คณะกรรมการและเจ�าหน�าท่ีของสหกรณ�ฯ เข�ารับการอบรม, สัมมนาตามหลักสูตรท่ี
ทางหน วยงานท่ีเกี่ยวข�องต างๆ จัดขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มทักษะ, ความรู�, ความสามารถในการ
ให�บริการแก สมาชิก  
  6. ศึกษาอัตราดอกเบ้ียเงินกู� ดอกเบ้ียเงินฝาก และเปรียบเทียบกับสหกรณ�อ่ืนๆ เพื่อนำมาปรับใช�
กับสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ในการดำเนินกิจการให�สมาชิกได�รับประโยชน�สูงสุด  
   7. จัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานเรื่องการแก�ไขข�อร�องเรียนประจำเดือน เพื่อให�เป+นไปตาม
กฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ�ออมทรัพย�และสหกรณ�เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 ตาม
ข�อ 19 สหกรณ�ต�องจัดให�มีช องทางให�สมาชิกสามารถแจ�งป@ญหาหรือข�อร�องเรียนได�อย างสะดวก โดยต�องแจ�ง
ให�สมาชิกทราบถึงช องทาง วิธีการแจ�งป@ญหาหรือข�อร�องเรียน และระยะเวลาในการพิจารณาป@ญหาหรือข�อ
ร�องเรียนน้ัน รวมท้ังจัดให�มีระบบการติดตามความคืบหน�าและแจ�งความคืบหน�าในการแก�ไขป@ญหาหรือข�อ
ร�องเรียนให�ผู�ร�องเรียนทราบเป+นระยะ 
  การแก�ไขป@ญหาและข�อร�องเรียนตามวรรคหน่ึง ต�องดำเนินการด�วยความเป+นธรรมโดยพิจารณา
ข�อเท็จจริงและพฤติการณ�แวดล�อมในแต ละกรณี รวมท้ังเหตุป@จจัยท้ังหมดด�วย   
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สรุปผลงานของคณะกรรมการพิจารณาข1อกฎหมาย ไกล;เกล่ียและติดตามทวงหนี้  มีดังนี้ 
 1. ด�านการเจรจาไกล เกลี่ยลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ 
       1.1 กรณีลูกหนี้เสียชีวิต สมาชิกผู�กู�เสียชีวิตในระหว างป. พ.ศ. 2565 จำนวน 6 ราย ได�เชิญเข�า
พบคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการไกล เกลี่ย และชำระหนี้เรียบร�อยแล�ว 4 ราย และอยู ระหว างศาลนัดไกล 
เกลี่ยเพ่ือชำระหนี้ 2 ราย 
       1.2 กรณีลาออก เกษียณอายุ โอน/ย�าย 
        - สมาชิกผู�กู�ลาออกจากราชการ 12 ราย  
       - สมาชิกผู�กู�โอน/ย�ายราชการ จำนวน 6 ราย  
คณะกรรมการได�เชิญเข�าพบเพ่ือดำเนินการไกล เกลี่ยและติดตามการชำระหนี้เรียบร�อยแล�ว 
       1.3 กรณีสมาชิกหักเงินเดือน ณ ท่ีจ ายไม ได� จำนวน 4 ราย ได�เชิญเข�าพบคณะกรรมการเพ่ือ
ชี้แจงถึงสาเหตุ และดำเนินการหักเงินเดือน ณ ท่ีจ าย เรียบร�อยแล�ว 
      1.4 กรณีหลักประกันไม สมบูรณ� จำนวน 3 ราย เนื่องจากผู�ค้ำประกันเสียชีวิต จึงทำให�
หลักประกันไม ครบถ�วนตามระเบียบสหกรณ�ฯ ว าด�วยการให�เงินกู�แก สมาชิกสหกรณ� พ.ศ.2565 ข�อ 33 ได�
เชิญเข�าพบคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการไกล เกลี่ย และให�สมาชิกผู�กู�ดำเนินการหาหลักประกันให�ครบถ�วน
ตามสัญญาเงินกู�เรียบร�อยแล�วจำนวน 2 ราย และอยู ระหว างดำเนินการ 1 ราย   
      1.5 กรณีสมาชิกผู�ค้ำประกันรับชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกัน 3 ราย 
  2. สรุปผลการฟSองร�องดำเนินคดีท่ีดำเนินการฟSองร�องเรียบร�อยแล�ว จัดเป+น 12 กลุ ม ดังกล าวไว�
ในรายงานการดำเนินคดี 
  3. ดำเนินการยื่นฟSองต อศาล จำนวน 3 ราย ศาลได�รับฟSองเป+นคดีหมายเลขดำและศาลนัดไกล 
เกลี่ยในการสืบพยานต อไป 
  4. ดำเนินการสืบทรัพย�จำเลยท่ี 2 ของคดี โดยมอบให�สำนักงานทนายความต้ังดำเนินการขอยึด
ทรัพย�ต างจังหวัดให�แล�วต อไป  
 

 การดำเนินงานในรอบป.ท่ีผ านมาน้ีได�รับความร วมมือจากท านสมาชิก ท่ีคอยเอาใจใส  แนะนำ ให�
ข�อคิดเห็น อันเป+นประโยชน�ต อส วนรวม และให�ความไว�วางใจสนับสนุนธุรกิจของสหกรณ�ด�วยดีมาโดยตลอด 
นอกจากน้ีสหกรณ�ยังได�รับความร วมมือ และคำแนะนำจากกรมส งเสริมสหกรณ� กรมตรวจบัญชีสหกรณ� 
สำนักงานสหกรณ�จังหวัดนนทบุรี สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ�จังหวัดนนทบุรี ผู�สอบบัญชี ผู�ตรวจสอบ
กิจการ รวมท้ังเจ�าหน�าท่ีของหน วยงานต างๆ ในสังกัดเป+นอย างดี และสหกรณ�หวังเป+นอย างย่ิงว าจะได�รับใช�
ท านสมาชิกตลอดไป 
 

 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ฯ ชุดท่ี 43 จึงขอขอบพระคุณทุกท านมา ณ โอกาสน้ี 
 

 

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

และที่ปร$กษาของสหกรณ ประจําป 2565 
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รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ ประจําป 2565 
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เรียน    ท่ีประชุมใหญ�สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด 
 

 ตามท่ีประชุมใหญ�สามัญประจำป� 2564 เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ# 2565 ได&เลือกต้ังข&าพเจ&าเป+น
ผู&ตรวจสอบกิจการสหกรณ#ออมทรัพย#กรมการแพทย# จำกัด สำหรับป�ทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
ข&าพเจ&าได&ทำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต�อคณะกรรมการดำเนินการเป+นประจำทุกเดือน 
ท่ีเข&าตรวจสอบนั้น  จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำป� โดยสรุปดังนี้ 
 

1. วัตถุประสงค�ของการตรวจสอบ 
• เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ 

• เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 

• เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานอ่ืนๆ ของสหกรณ# 
 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
• ตรวจสอบความถูกต&องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 

• ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข&อกำหนดของสหกรณ# 

• ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค# ข&อบังคับ ระเบียบ และมติของท่ีประชุม 

• ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณ           
ท่ีกำหนดไว& 
 

3. ผลการตรวจสอบ 
 

• ผลการดำเนินงาน 
 

  สหกรณ#มีสมาชิกเมื่อต&นป� (1 มกราคม 2565) 5,734 ราย ระหว�างป�มีสมาชิกเพิ่มขึ้น 223 ราย 
ออกจากสหกรณ#  181 ราย ในวันส้ินป�สหกรณ#มีสมาชิกคงเหลือ 5,776 ราย ในวันส้ินป�สหกรณ#มีทุนดำเนินงาน
ท้ังส้ิน 3,091,900,367.15 บาท ในรอบป�สหกรณ#มีรายได&ท้ังส้ิน จำนวน 151,327,343.11 บาท มีค�าใช&จ�าย 
29,014,128.59 บาท มีกำไรสุทธิ 122,313,214.52 บาท ลดลงจากป�ก�อน 1,017,084.09 บาท หรือร&อยละ 
0.83 

 

• ด,านบัญชี  
 

  จัดทำบัญชีเรียบร&อยเป+นปDจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ&วนสมบูรณ# 
และใช&ระบบคอมพิวเตอร#ในการประมวลผลข&อมูลลูกหน้ีเงินให&กู& ทุนเรือนหุ&น เงินรับฝากและการบันทึกรายการ
บัญชี ตลอดจนเพื่อการตรวจสอบ  
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• ด,านการเงินและการลงทุน 
 

วันส้ินป� สหกรณ#มีเงินสดคงเหลือ 2,000.- บาท ถูกต&องตรงตามบัญชี เงินฝากชุมนุมสหกรณ#
ออมทรัพย#แห�งประเทศไทย จำนวน 370,000,000.- บาท เงินฝากชุมนุมสหกรณ#ออมทรัพย#สาธารณสุขไทย 
จำนวน 190,000,000.- บาท เงินฝากสหกรณ#ออมทรัพย#โรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 100,000,000.- บาท 
เงินฝากสหกรณ#ออมทรัพย#โรงพยาบาลประสาท จำนวน 50,000,000.- บาท และตั๋วสัญญาใช&เงินสหกรณ#
ออมทรัพย#กรมวิทยาศาสตร#การแพทย# จำนวน 40,000,000.- บาท ระหว�างป� สหกรณ#นำเงินไปลงทุนในหุ&น
ชุมนุมสหกรณ# ดังน้ี 
 ยอดยกมา (บาท) เพิ่มข้ึน/ลดลง (บาท) คงเหลือ (บาท) 
ชุมนุมสหกรณ#ออมทรัพย#แห�งประเทศไทย 177,000,000.-      - 177,000,000.- 
ชุมนุมสหกรณ#ออมทรัพย#สาธารณสุขไทย   20,000,000.-  70,000,000.-   90,000,000.- 
รวมเงินลงทุน 197,000,000.- 70,000,000.- 267,000,000.- 
 

ถูกต&องตรงตามบัญชี สหกรณ#มีการควบคุมการใช&จ�ายเงินเป+นไปตามระเบียบว�าด&วยการรับ-จ�าย 
และเก็บรักษาเงิน และงบประมาณรายจ�ายท่ีประชุมใหญ�กำหนดไว& รวมท้ังรายจ�ายต�างๆ ของสหกรณ#ได&จ�ายไป
เพื่อกิจการสหกรณ#ควรแก�เหตุผลและเป+นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 

 

• ด,านสินเชื่อ 
 

วันส้ินป�สหกรณ#มียอดเงินกู&จากสมาชิกคงเหลือ 2 ประเภท ดังน้ี 

1. เงินกู&เพื่อเหตุฉุกเฉิน   1,298  สัญญา จำนวนเงิน    61,516,304.- บาท 

2. เงินกู&สามัญ     2,754 สัญญา จำนวนเงิน       1,978,920,130.- บาท 
             รวม   4,052 สัญญา จำนวนเงิน     2,040,436,434.- บาท 
 

 

• ด,านเงินรับฝาก  
 

สหกรณ#มียอดเงินรับฝากจากสมาชิก ณ วันส้ินป� ดังน้ี 

 ยกมา (บาท) เพ่ิมขึ้น/ลดลง (บาท) คงเหลือ (บาท) 
เงินรับฝากออมทรัพย#พิเศษ 286,351,356.45 19,244,859.37 305,596,215.82 
เงินรับฝากประจำ 6 เดือน 44,330,243.66 11,051,690.00 55,381,933.66 
เงินรับฝากประจำ 12 เดือน 272,329,589.90  6,948,244.98 279,277,834.88 

รวมเงินรับฝากคงเหลือ 603,011,190.01  640,255,984.36 
 (977 บัญชี)  (1,002 บัญชี) 

 
 

การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินฝากในการฝาก-ถอน เป+นไปตามข&อบังคับ ระเบียบ และมติท่ีประชุมของ
คณะกรรมการของสหกรณ# 
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• ด,านทุน 
 

ทุนเรือนหุ&น วันต&นป�มียอดยกมา 2,060,620,490.- บาท เพิ่มขึ้นระหว�างป� 95,532,100.- บาท 
ลดลงระหว�างป� จำนวน 29,991,270.- บาท คงเหลือ ณ วันส้ินป� จำนวน 2,126,161,320.- บาท 

ทุนสำรอง วันต&นป�มีจำนวน 166,405,093.14 บาท เพิ่มขึ้นระหว�างป� 12,360,169.88 บาท 
คงเหลือ ณ วันส้ินป� จำนวน 178,765,263.02 บาท 

ทุนสะสมต�างๆ ระหว�างป�สหกรณ#จ�ายทุนสาธารณประโยชน# จำนวน 1,525,000.- บาท ทุนเพื่อ
การศึกษาอบรมทางสหกรณ# จำนวน 34,542.25 บาท และทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห#แก�สมาชิกฯ 
จำนวน 456,000.- บาท  

การปฏิบัติเกี่ยวกับทุนต�างๆ ในระหว�างป�เป+นไปตามวัตถุประสงค#แห�งทุน มติท่ีประชุมใหญ� 
ข&อบังคับ ระเบียบต�างๆ ท่ีเกี่ยวข&องของสหกรณ#ท่ีได&กำหนดไว&  

 

• การควบคุมภายในและการบริหารงาน 
 

สหกรณ#มีเจ&าหน&าท่ีปฏิบัติงาน โดยแบ�งแยกหน&าท่ีความรับผิดชอบ ซึ่งอยู�ในการควบคุมดูแล
ของผู&จัดการ มีการตรวจสอบและนำเสนอข&อมูลต�างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการซึ่งได&รับเลือกจากท่ีประชุมใหญ�ได&แต�งต้ังอนุกรรมการและคณะทำงานต�างๆ มี
การประชุมหารือเป+นประจำ และนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ โดยส�วนใหญ�จะพิจารณาตามอนุกรรมการ
ท่ีได&เสนอมา และตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ เพื่อช�วยเหลือแก�สมาชิกในด&านสินเช่ืออย�างเต็มท่ี 
นอกจากน้ีสหกรณ#ได&รายงานแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว�าด&วยการปPองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
กฎหมายว�าด&วยการปPองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร&ายและการแพร�ขยายอาวุธ
ท่ีมีอนุภาพทำลายล&างสูง ตลอดจนรายงานสรุปการดำเนินงานเรื่องการแก&ไขข&อร&องเรียนและเพื่อให&เป+นไปตาม
กฎกระทรวง อีกท้ังได&รายงานเกี่ยวกับการดำรงสินทรัพย#สภาพคล�องในแต�ละเดือนต�อนายทะเบียนเป+นประจำ
ทุกเดือนโดยสม่ำเสมอ 

 

• เร่ืองอื่นๆ 
 

ตามมติท่ีประชุมใหญ�ได&เลือกต้ังให&ข&าพเจ&าเป+นผู&ตรวจสอบกิจการของสหกรณ#ประจำป� 2565   
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 น้ัน ในการปฏิบัติงานข&าพเจ&าได&รับความร�วมมือในการตรวจสอบอย�างดีย่ิงจาก
คณะกรรมการ และเจ&าหน&าท่ีของสหกรณ#  จึงขอขอบคุณในโอกาสน้ีด&วย 

 
 (นางบุบผา  สว�างอารมณ#) 
 ผู&ตรวจสอบกิจการ 

 
 

โทร. 083 087 8830 
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ระเบียบวาระท่ี 7 
 

 

พิจารณาอนมุัติงบการเง�น  
ประจําป 2565 ของสหกรณ 
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   ��ก�������
"��0���ก�����
ก� !"� ����.���%��/.������*�������ก��� ก���&�.�"�����
����
ก� !"� ���ก&�"�� !"���"���� ��ก������������"*'�B��/$ก�"��������"�%�.���%"��ก���ก&�"� 
��0�� ���ก�"*�������%�����"�.����"4�� 
   2) %
��)��!��� ��)��������+���ก��� 
   ��ก���"&��
"� /��'"�"��F�����������
" �&"�" 40,000,000.00 ��� �/./��'"�"�'�"�'" 
�&"�" 2 ���� �&"�" 267,000,000.00 ��� ���� !"��
"�����
�" 307,000,000.00 ��� � !"� �����.���������

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

 2. ��ก��
�)%��.��%
��)��!��� ��ก��)��� 
  G � ��%
��)�����+�)������	!%
��)��!�� ��ก������'"�&�"
"��"�����
�" 3,091,900,367.15 ��� 
 �ก��" 2,975,534,697.46 ��� ��
���4�"��ก �ก��" �&"�" 116,365,669.69 ��� ��0���
���4�"���%/. 3.91 >4��� !"
�'"B�%�"�����
�" @�%� !"�'"�����ก���������%/. 78.74 �/.��
"���:�ก��ก����
ก���%/. 20.71 �/.�0�"H 
���%/. 0.55 �4����������!"��� ��ก��������<��
�����"@�%��������4������/����
"�'"��กB�%"�ก 
  ��ก�������������"�"���
"�����
�"����'"�����ก��� 0.27 ���� �$�ก��� �ก��" 0.01 ���� ��������"
�I/��% (Peer Group) ����ก�� 1.12 ���� ���������!"��� ��
"�'"�����ก��������*�������%�����%�����  �.ก��
�"���
"�����
�"�����ก��� �&"�" 657,413,741.23 ��� � !"��
"���:�ก��ก����
ก<4� 640,255,984.36 ��� ��0�
���%/. 97.39 
  ��ก�����������'"�&�������
"����%�  � ���'��" 0.06 ���� ����ก�� �ก��" >4���$�ก�����������"�I/��% 
(Peer Group) ���������� 0.04 ���� ���������!"����'"�&��������ก����%$��"����������*������"*� 
  ��ก����������ก����
�@�����"��  � ���'��"���%/. 6.36  �ก��"���%/. 4.78 ��
���4�"��ก �ก��"���%/. 
1.58 �/.�%$��"�ก�E�����$���ก��0�����%�ก����������"�I/��% (Peer Group) �������������%/. 0.38 �"0�����ก��
"
���:�ก��ก����
ก�������ก����
�@���
���4�" ���"��" ��ก�������*&"4�<4� ����%���"��"�'"��
"�'"� !"�&*�� 
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  G � ��%��,��+���������� 
  ��ก������������'"���%"����
"����%�  � ���'��" 0.05 ��� ����ก�� �ก��" �/.��������"�I/��% 
(Peer Group) ���������!"��� ��ก�����ก������
"����%���0��ก������ก
���%����/.#/�����"%���%$��"�ก�E������  
  ��ก����������#/�����"����
"����%�  � ���'��"���%/. 4.03  �ก��"���%/. 4.24 >4��/�/���ก �ก��"
���%/. 0.21 �����0�����%�ก����������"�I/��% (Peer Group) ����ก�����%/. 3.06 ���������!"��� ��ก���%����
�����#/�����"����
"����%��%$��"�ก�E�����$� 
  ��ก����������ก����
�@�����
"����%�  � ���'��"���%/. 3.91  �ก��"���%/. 4.76 /�/���ก �ก��"
���%/. 0.85 �����0�����%�ก����������"�I/��% (Peer Group) �������������%/. 1.75 ���������!"��� �
"����%����
��ก���%���������ก����
�@��%$��"�ก�E�����$� 
  G � ��%
�������2-�ก�����������ก�� 
  ��ก����������ก����
�@����	'�ก
�  � ���'��"���%/. 17.41  �ก��"���%/. (14.84) �.��!"������
�����ก����
�@����	'�ก
���
���4�"��ก �ก��" �/.��0�����%�ก����������"�I/��% (Peer Group) ����������/�/����%/. 
(7.84) ���������!"���  �.�
�	
B���"ก����
������ก�������ก����%$��"�.����������ก >4��� !"#/��กก��
�%�%������	'�ก
��
"��0�� 
  G � ��ก����ก�3� 
  ��ก�������%�����������
�" �&"�" 152,696,453.11 ��� ��
���4�"��ก �ก��"�&"�" 805,561.56 ��� 
��0���
���4�"���%/. 0.53 ��*��������%�����
�" �&"�" 30,383,238.59 ��� ��
���4�"��ก �ก��"�&"�" 1,822,645.65 ��� 
��0���
���4�"���%/. 6.38 ���#/�����ก�����ก&���'�	
 �&"�" 122,313,214.52 ��� *
�� !"���%/. 80.12 ���
��%�����ก����%�/.#/�����"��กก��/��'" /�/���ก �ก��"�&"�" 1,017,084.09 ��� ��0�/�/����%/. 0.82 
  ��ก�����ก&���������
ก  � ���'��" 21,176.11 ������*"  �ก��"��ก&�� �&"�" 21,508.60 ���
���*" /�/���ก �ก��" �&"�" 332.49 ������*" �/.��0�����%�ก����������"�I/��% (Peer Group) ����ก��
�&"�" 30,936.71 ������*" �.��!"������ ��ก�����ก&���������
ก/�/���ก �ก��"�/.��&ก�����������"�I/��% 
���"��" ��ก���*��ก&�"�ก/%'�	���0����
��ก&���������
ก�/.*��*'���%���%�%����� �.�
�	
B�� 
  ��
"����������
ก  � ���'��"���&"�" 478,950.36 ������*"  �ก��"���&"�" 464,950.36 ������*" 
��
���4�"��ก �ก��" �&"�" 14,000.00 ������*" �����0�����%�ก����������"�I/��% (Peer Group) ����ก���&"�" 
800,475.61 ������*" �����������
ก�����ก�����ก�������
����ก�4�"��ก �ก��" ���%��"��%ก�����������"
�I/��%��ก ���"��" ��ก���*��������
��������
ก�����
"ก����ก�����ก�4�" ��"�.���#/�������
ก��*'�B��
���
�������4�" 
  �"���
"�������
ก  � ���'��"���&"�" 355,366.48 ������*"  �ก��"���&"�" 360,257.46 ������*" 
/�/���ก �ก��" �&"�" 4,890.98 ������*" �/.��0�����%�ก����������"�I/��% (Peer Group) ����ก���&"�" 
700,433.01 ������*"  ���������!"��� �"���
"�������
ก � ���'��"/�/���ก �ก��" �/./���&ก�����������"�I/��%    
�%�����ก!��� ก���
������"'���
��
"ก$�����ก�����
ก�.����� !"� �%������ก'� ���*�� �/.� !"� ����.���%�
�����ก����%����*���*��� ��0�� ���ก�"*������%��%�������ก
���ก/$ก�"�������������<�&�.�"��������ก&�"� 
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  �����ก����
�@�����'"�&���  � ���'��"���%/. 7.43  �ก��"���%/. 8.52 >4��/�/���ก �ก��"���%/. 
1.09 �����0�����%�ก����������"�I/��% (Peer Group) �������������"���%/. 7.46 ���������!"��� ��ก���%����
*��������<�"ก����
���'"�&����%$��"�.�������� 
  G � ���,��%�!����ก��)��� 
  ��ก�������������"�'"��'"���%"  � ���'��" 1.55 ����  �ก��" 1.54 ���� ��
���4�" 0.01 ���� �/.��0��
���%�ก����������"�I/��% (Peer Group) ����ก�� 0.44 ���� ���������!"��� ��ก�����*��������<�"ก���&�.�"��
�.%.���"��
���4�"��ก �ก��" �/.�%$��"�.�������$���ก��0�����%�ก����������"�I/��% ����%�����ก!��� ��ก���%������
*&"4�<4�ก����
����
"����%��%����� �.�
�	
B�� 
  G � ����ก�.��+�$��ก�� 
  #/ก�.����ก�������ก����% ก����
���4�"//�/�����������ก����%�"�"�*���#/ก�.�����ก��
�&�"
"	'�ก
������ก��� �"0�����ก��/����
"�'"�����ก������"�"4������กก�����:�ก��
" ���"��" ��ก�����
��ก����%B�%"�ก��ก�� �������$��4�" �.���#/�����ก������� ����������ก����%��
"���:�ก�/.��
"���ก$���0��
��ก=��.���*��������<�"ก���&ก&���/.��ก=���/����
"�'"��� >4���.�&���B��.ก���&�.�"�����/$ก�"��
��
"ก$���
���4�" 
 

          

      ("�%�
��D  ��A"D�ก�
�)          
    #$�����������ก��� 
 
 
�����'�"���"������
��D �/.�'�� 
645 ��$����"@�*��% �������%� 
>�%/������� 80 �����������/�� 
����������/�� ก�'�������"*� 10310 
@�� 0 2538 1128 �0�<0� 089 846 4051 
��"���  22 �ก��*� 2566
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ระเบียบวาระท่ี 8 
 

 

พิจารณาการจดัสรรกําไรสุทธ�  
ประจําป 2565 ของสหกรณ 
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ระเบียบวาระท่ี 8    พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป� 2565 ของสหกรณ�  
 

 

   สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด มีกำไรสุทธิประจำป� 2565 หลังจากหักค"าใช%จ"ายในการดำเนินงาน
แล%วรวมเป)นเงิน 122,313,214.52 บาท (หนึ่งร%อยยี่สิบสองล%านสามแสนหนึ่งหม่ืนสามพันสองร%อยสิบสี่บาทห%าสิบสอง
สตางค�) คณะกรรมการดำเนินการเห็นควรจัดสรรกำไรสุทธิตามพระราชบัญญัติสหกรณ� พ.ศ. 2542 และข%อบังคับ
สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ข%อ 27  ดังนี้ 
 
 

รายการ 
ป 2564 ป 2565 

จํานวนเง�น รอยละ จํานวนเง�น รอยละ 

1. ทุนสํารอง    ไม"น%อยกว"าร%อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 12,360,169.88 10.02 12,239,548.52 10.01 
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� 2564     อัตราร%อยละ  4.70 

    ป� 2565     อัตราร�อยละ  4.47 

93,587,757.00 75.88 92,684,291.00 75.78 

4. เง�นเฉลี่ยคืนตามสวนรวมแหงดอกเบ้ียเง�นกู 
    ป� 2564     อัตราร%อยละ  10.00 

    ป� 2565     อัตราร�อยละ  10.50 

13,170,766.00 10.68 13,311,575.00 10.88 

5. เง�นโบนสัคณะกรรมการและเจาหนาท่ี  
    ไม"เกินร%อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 

1,971,605.73 1.60 1,957,800.00 1.60 

6. ทุนรักษาระดับอัตราเง�นปนผล   
    ไม"เกินร%อยละ 2 ของทุนเรือนหุ%น 

80,000.00 0.07 80,000.00 0.07 

7. ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ  
    ไม"เกินร%อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 

50,000.00 0.04 30,000.00 0.02 

8. ทุนสาธารณประโยชน    
    ไม"เกินร%อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 

1,550,000.00 1.26 1,450,000.00 1.19 

9. ทุนสวสัดิการหร<อการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัว 
    ไม"เกินร%อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 

480,000.00 0.39 480,000.00 0.39 

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

รวม   123,330,298.61 100.00 122,313,214.52 100.00 
 

  หมายเหตุ.-    **กำไรสุทธิป� 2565 ลดลงจากป� 2564 เป)นเงิน 1,017,084.09 บาท 
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การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565  จำนวน 122,313,214.52 บาท  จะมีผลดังน้ี 
 

1.  เป นของสมาชิก   ร%อยละ 86.66 ของกำไรสุทธิ  คือ 
 1.1  เงินป@นผล  (75.78%)  92,684,291.00 บาท 
 1.2  เงินเฉลี่ยคืน  (10.88%)  13,311,575.00 บาท 

   รวม 105,995,866.00 บาท 
 

2.  เป นผลประโยชน*แก,สมาชิก   ร%อยละ 11.72 ของกำไรสุทธิ  คือ 
 2.1  ทุนสำรอง  (10.01%)  12,239,548.52 บาท 
 2.2  ทุนรักษาระดับอัตราเงินป@นผล  (0.07%)  80,000.00 บาท 
 2.3  ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ�  (0.02%)  30,000.00 บาท 
 2.4  ทุนสาธารณประโยชน�  (1.19%)  1,450,000.00 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 14,329,548.52 บาท 
 

3.  เป นของคณะกรรมการและเจ�าหน�าท่ี  ร%อยละ 1.60 ของกำไรสุทธิ  คือ 
 3.1  โบนัสคณะกรรมการ  (1.11%)  1,359,900.00 บาท 
 3.2  โบนัสเจ%าหน%าท่ี  (0.49%)  597,900.00 บาท 

   รวม 1,957,800.00 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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ระเบียบวาระท่ี 9 
 

 

พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจาย  

ประจําป 2565 ของสหกรณ 
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ระเบียบวาระท่ี 10 
 

 

พิจารณากําหนดวงเง�นกูยืมหร�อคํา้ประกัน  
ประจําป 2566 
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ระเบียบวาระท่ี 10 พิจารณากำหนดวงเงินกู�ยืมหรือค้ำประกัน ประจำป� 2566  
 

 ประธานเสนอให�ท่ีประชุมสามัญประจำป� ร(วมกันพิจารณากำหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ+อาจ
กู�ยืมหรือค้ำประกัน ประจำป� 2566 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� 2566 ไว�ไม(เกิน 300 ล�านบาท จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

 

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

หลักเกณฑ�ของนายทะเบียนสหกรณ� กำหนดวงเงินกู�ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ� ดังนี ้
 

1.5 เท*า ของทุนเรือนหุ�นที่ชำระแล�วรวมกับทุนสำรองของสหกรณ� 
 
 ทุนเรือนหุ�นของสหกรณ+ 2,126,161,320.00 บาท 
 ทุนสำรองของสหกรณ+      178,765,263.02 บาท 
        รวม 2,304,926,583.02 บาท 
 

วงเงินท่ีกำหนดได�  =  1.5 x 2,304,926,583.02  =  3,457,389,874.53 บาท 
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ระเบียบวาระท่ี 11 
 

 

พิจารณาการนาํเง�นไปฝากหร�อลงทุน  
ประจําป 2566 ของสหกรณ 
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ระเบียบวาระท่ี 11 พิจารณาการนำเงินไปฝากหรือลงทุน ประจำป� 2566 ของสหกรณ� 
 ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ�แห%งชาติ เรื่อง ข(อกำหนดการฝากหรือลงทุน
อย%างอ่ืนของสหกรณ� พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 กำหนดในการนำเงินของสหกรณ�ไปฝากหรือ
ลงทุนอย%างอ่ืน มีข(อความสาระสำคัญ ดังนี้ 
 ข(อ 3  เงินของสหกรณ�อาจฝากหรือลงทุนได( ดังต%อไปนี้ 
   (1) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเป9นผู(ออก 
   (2) ต๋ัวแลกเงินท่ีธนาคารเป9นผู(รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือต๋ัวสัญญาใช(เงินท่ีธนาคาร
เป9นผู(สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม%มีข(อจำกัดความรับผิด 
   (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีธนาคารซ่ึงมิใช%รัฐวิสาหกิจเป9นผู(ออก 
   (4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินท่ีออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร�  
ซ่ึงสถาบันคุ(มครองเงินฝากประกันการชำระคืนต(นเงินและดอกเบ้ีย 
  (5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจเป9นผู(ออกภายใต(โครงการแปลงสินทรัพย�
เป9นหลักทรัพย� ท่ีได(รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพ่ือการแปลงสินทรัพย�เป9นหลักทรัพย� 
พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได(รับการจัดอันดับความน%าเชื่อถือต้ังแต%ระดับ A- ข้ึนไป จากบริษัท
จัดอันดับความน%าเชื่อถือท่ีได(รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 
   (6) หุ(นกู( ท่ีได(รับการจัดอันดับความน%าเชื่อถือต้ังแต%ระดับ A- ข้ึนไป จากบริษัทจัดอันดับ
ความน%าเชื่อถือท่ีได(รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 
   (7) หน%วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีรัฐวิสาหกิจจัดต้ังข้ึนโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และอยู%ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 
   (8) หน%วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีวัตถุประสงค�ในการลงทุนตามมาตรา 62 แห%งพระราช-
บัญญัติสหกรณ� พ.ศ. 2542 
  ข(อ 4  การนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามข(อ 3 (7) รวมกันต(องไม%เกินทุนสำรองของสหกรณ� และต(อง
ผ%านการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ%ของสหกรณ�ก%อนจึงจะดำเนินการได( 
 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด มีทุนสำรอง 178 ล(านบาท 
เม่ือรวมกับท่ีได(รับการจัดสรรเพ่ิมในป�นี้ จำนวน 12 ล(านบาท รวมเป9นท้ังสิ้น 190 ล(านบาท ดังนั้น เพ่ือให(การ
บริหารการลงทุนของสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด เป9นไปอย%างถูกต(องตามกฎหมาย และได(รับ
ผลตอบแทนการลงทุนท่ีดี คณะกรรมการดำเนินการจึงขอเสนอท่ีประชุมใหญ! พิจารณาอนุมัติให%

คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ&ฯ สามารถนำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย& ตามข%อ 3 (7)     
ในวงเงิน 190 ล%านบาท  
 

 มติท่ีประชุม……………………………………..……………………………………………..…….…………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………....……….……………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………....……….…………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……………..…….. 
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ระเบียบวาระท่ี 12 
 

 

พิจารณาการตดัจาํหนายหนี้สูญ 
จากบัญชลีูกหนี้ของสหกรณ 
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ระเบียบวาระท่ี 12 พิจารณาการตัดจำหน�ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ� 
 

 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ� ว�าด"วยการบัญชีของสหกรณ�และกลุ�มเกษตรกร พ.ศ. 2563 
ข"อ 31 ให"สหกรณ�ตัดจำหน�ายหนี้สูญ ในกรณีท่ีหนี้นั้นมีการต้ังค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว"เต็มจำนวนหนี้ท่ีจะขอ
ตัดจำหน�ายแล"วในคราวป5ดบัญชีประจำป6ก�อนการขออนุมัติตัดจำหน�ายหนี้สูญให"สหกรณ�ดำเนินการ ดังนี้ 
  (1) กำหนดระเบียบวาระการประชุมใหญ� เรื่อง การตัดจำหน�ายหนี้สูญ ในคราวป5ดบัญชีประจำป6
ก�อนการขออนุมัติตัดจำหน�ายหนี้สูญ เพื่อพิจารณาอนุมัติตัดจำหน�าย โดยจัดให"มีข"อมูลแนบระเบียบวาระ
การประชุมใหญ� ดังนี้ 
      (1.1) จำนวนหนี้ท่ีขออนุมัติตัดจำหน�ายจากบัญชี 
     (1.2) คำชี้แจงสภาพหลักฐานและการดำเนินการติดตามทวงถามหนี้ 
     (1.3) เหตุผลในการขอตัดจำหน�ายหนี้สูญ 
     (1.4) ความเห็นของท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ� 
  (2) ต"องมีมติอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ� โดยมีคะแนนเสียงเกินกว�าก่ึงหนึ่งของสมาชิกท่ีมาประชุม 
  (3) เม่ือท่ีประชุมใหญ�มีมติอนุมัติให"ตัดจำหน�ายหนี้สูญได" ให"บันทึกไว"ในรายงานการประชุมด"วยว�า
การอนุมัติตัดจำหน�ายหนี้สูญเป นเพียงการปฏิบัติทางบัญชีเท�านั้น มิได&เป นการระงับซ่ึงสิทธิเรียกร&องจาก
ผู&ต&องรับผิดชอบต�อสหกรณ,แต�อย�างใด 
 

  การตัดจำหน�ายหนี้สูญให"สหกรณ�บันทึกลดยอดลูกหนี้เป?นหนี้สูญถือเป?นค�าใช"จ�ายในงบกำไรขาดทุน 
และโอนกลับบัญชีค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ 
 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ชุดท่ี 43 ครั้งท่ี 13 
เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2566 ได"พิจารณาให"กำหนดวาระพิจารณาขออนุมัติตัดจำหน�ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
ของสหกรณ� รายนางสาวสุมณฑา พูลมี อายุ 45 ป6 ลูกหนี้รอการชำระ (เดิมเป?นพนักงานราชการกรมพัฒนา
การแพทย�แผนไทย) ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ� ว�าด"วยการบัญชีของสหกรณ�และกลุ�มเกษตรกร พ.ศ.
2563 ข"อ 31(1) โดยมีข"อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 

  1) จำนวนหนี้ท่ีขออนุมัติตัดจำหน�ายจากบัญชี 
 

 นางสาวสุมณฑา พูลมี ได"ค"างชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู"เพื่อเหตุฉุกเฉิน เลขที่ ฉฉ.54002440 
ลงวันท่ี 15 กันยายน 2554 จำนวนเงินกู" 30,000 บาท ได"โอนทุนเรือนหุ"นเพ่ือชำระหนี้แล"ว คงเหลือหนี้ ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 8,805 บาท และดอกเบ้ียค"างชำระ จำนวน 4,542 บาท โดยสหกรณ�มีการต้ัง
ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว"เต็มจำนวนแล"ว 

 

 2) คำช้ีแจงสภาพหลักฐานและการดำเนินการติดตามทวงหนี้ 
 

 เนื่องจากสมาชิกรายดังกล�าวได"ลาออกจากราชการ ไม�สามารถติดต�อได" สหกรณ�ฯ ได"ทำหนังสือ
ติดตามทวงถามให"ชำระหนี้ลงทะเบียนตอบรับไปยังท่ีอยู�ตามท่ีแจ"งไว"กับสหกรณ� และท่ีอยู�ตามภูมิลำเนา
เรื่อยมา แต�ไม�มีผู"รับและตีกลับมายังสหกรณ� และในป6 2565 ได"ทำหนังสือติดตามการชำระหนี้อีก 3 ฉบับ ดังนี้ 
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 ฉบับท่ี 1  ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 
 ฉบับท่ี 2  ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2565 
 ฉบับท่ี 3  ลงวันท่ี 12 กันยายน 2565  ซ่ึงท้ัง 3 ฉบับ ไม�มีผู"รับและตีกลับมายังสหกรณ� 
 เม่ือครบกำหนด 30 วัน ในวันท่ี 12 ตุลาคม 2565 เป?นการขาดการชำระหนี้เกิน 10 ป6 
    

 3) เหตุผลในการขอตัดจำหน�ายหนี้สูญ 
 

  หนี้คงค"างดังกล�าว หากสหกรณ�ดำเนินการฟKองดำเนินคดีจะไม�คุ"มกับค�าใช"จ�ายในการดำเนินคดี 
อีกท้ังเงินกู"เพ่ือเหตุฉุกเฉินดังกล�าวไม�มีผู"ค้ำประกัน และขาดการชำระหนี้เกิน 10 ป6 
 

 4) ความเห็นของท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ, 
 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ได"พิจารณาร�วมกันแล"วเห็นควรตัดเป?นหนี้สูญ และเสนอท่ี
ประชุมใหญ�สามัญประจำป6 2565 พิจารณาอนุมัติตัดจำหน�ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ�ต�อไป โดย
การอนุมัติตัดจำหน�ายหนี้สูญเป?นเพียงการปฏิบัติทางบัญชีเท�านั้น มิได"เป?นการระงับซึ่งสิทธิเรียกร"องจาก
ผู"ต"องรับผิดชอบต�อสหกรณ�แต�อย�างใด 
 

 มติท่ีประชุม……………………………………..……………………………………………..…….…………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………....……….……………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………....……….…………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……………..…….. 
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ระเบียบวาระท่ี 13 
 

 

พิจารณาคดัเลือกผูสอบบัญชีสหกรณ  
ประจําป 2566 และกําหนดคาธรรมเนยีม 
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ระเบียบวาระท่ี 13   พิจารณาคัดเลือกผู�สอบบัญชีสหกรณ� ประจำป� 2566 และกำหนดค#าธรรมเนียม   
 

 ประธานเสนอว#าตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ� ว#าด�วยการแต#งต้ังผู�สอบบัญชี
สหกรณ� พ.ศ. 2565 ข�อ 5 กำหนดให�สหกรณ�และชุมนุมสหกรณ�ท่ีมีทุนของสหกรณ�ต้ังแต# 50 ล�านบาทข้ึนไป 
และมีผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในระดับดีข้ึนไป ให�แต#งต้ังผู�สอบบัญชีสหกรณ�ตามระเบียบกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ� ว#าด�วยการแต#งต้ังผู�สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอ่ืนเป6นผู�สอบบัญชีสหกรณ� พ.ศ. 2562 
  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ� ได�พิจารณาคัดเลือกบุคคลอ่ืน ซ่ึงได�ตรวจสอบแล�วว#า
เป6นผู�มีคุณสมบัติตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ�กำหนด จำนวน 2 ราย เพ่ือให�ท่ีประชุมคัดเลือกเป6น
ผู�สอบบัญชีประจำป� 2566 จำนวน 1 ราย  ซ่ึงมีรายชื่อดังนี้ 
 

 นายวิทัศ  วัฒนศักดิ ์ นายเอ่ียม  จันทร�เทวนุมาศ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 บุคคลอื่น บุคคลอื่น 
1. การเข�าปฏิบัติงาน 
    ตรวจสอบ 
    

เข�าตรวจสอบอย#างน�อยป�ละ 3 คร้ัง 
คร้ังละไม#น�อยกว#า 1-3 วันทำการ 
พร�อมผู�ช#วยผู�สอบบัญชี ไม#น�อยกว#า 3 คน 

เข�าตรวจสอบอย#างน�อยป�ละ 3 คร้ัง 
คร้ังละไม#น�อยกว#า 1-2 วันทำการ 
พร�อมผู�ช#วยผู�สอบบัญชี ไม#น�อยกว#า 2 คน 

2. การรายงานผล 
    การตรวจสอบ 

- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว#างป�ให�
สหกรณ�ทราบ 
- รายงานการสอบบัญชีประจำป� ตามระเบียบ
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ�กำหนด 
- ให�คำแนะนำในการบริหารการเงินการบัญชีตามท่ี
เห็นสมควร โดยไม#ถือเป6นค#าบริการพิเศษแต#อย#างใด 
กรณีมีข�อสังเกตทางการเงินการบัญชีท่ีสำคัญท่ีพบ
ในระหว#างการตรวจสอบ ข�าพเจ�าจะแจ�งให�สหกรณ�
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ�ทราบเป6นลายลักษณ�-
อักษร หรือเม่ือได�รับแจ�งข�อสังเกตจากหน#วยงาน
ราชการ ข�าพเจ�าจะดำเนินการตรวจสอบเพ่ิมเติม
ตามท่ีได�รับแจ�ง แล�วแจ�งผลการตรวจสอบให�สหกรณ�
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ�ทราบเป6นลายลักษณ�-
อักษร 
- ยินดีเข�าร#วมประชุมใหญ# หรือ ประชุมคณะกรรมการ 
ดำเนินการทุกคร้ังตามท่ีสหกรณ�ร�องขอ 

- รายงานผลการตรวจสอบบัญ ชีระหว#างป� ให�
สหกรณ�ทราบ 
- รายงานการสอบบัญชีประจำป� ตามระเบียบ
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ�กำหนด 
- ให�คำแนะนำในการบริหารการเงินการบัญชีตามท่ี
เห็นสมควร โดยไม#ถือเป6นค#าบริการพิเศษแต#อย#างใด 
กรณีมีข�อสังเกตทางการเงินการบัญชีท่ีสำคัญท่ีพบ
ในระหว#างการตรวจสอบ ข�าพเจ�าจะแจ�งให�สหกรณ�
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ�ทราบเป6นลายลักษณ�-
อักษร หรือเม่ือได�รับแจ�งข�อสังเกตจากหน#วยงาน
ราชการ ข�าพเจ�าจะดำเนินการตรวจสอบเพ่ิมเติม
ตามท่ีได�รับแจ�ง แล�วแจ�งผลการตรวจสอบให�สหกรณ�
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ�ทราบเป6นลายลักษณ�-
อักษร 
- ยินดีเข�าร#วมประชุมใหญ# หรือ ประชุมคณะกรรมการ 
ดำเนินการทุกคร้ังตามท่ีสหกรณ�ร�องขอ 

3. ค#าธรรมเนียม 
    การสอบบัญชี 

110,000.- บาท 130,000.- บาท 
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 จึงขอให�ท่ีประชุมนี้คัดเลือกผู�สอบบัญชี โดยวิธีการยกมือ โดยผู�ท่ีได�รับคะแนนในลำดับท่ี 1 
จะได�รับการแต#งต้ังเป6นผู�สอบบัญชีสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ประจำป� 2566 ส#วนลำดับท่ี 2 
เป6นผู�สอบบัญชีสำรองของสหกรณ� 
 

 มติท่ีประชุม  สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด มีสินทรัพย�ท้ังสิ้น จำนวน 
3,091,900,367.15 บาท และผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน อยู#ในระดับ “ดีมาก” ท่ีประชุมมีมติ
เลือก……………………………………........…………… เป6นผู�สอบบัญชีสหกรณ�  สำหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 
ค#าธรรมเนียมการสอบบัญชี จำนวน………………..………บาท  
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ระเบียบวาระท่ี 14 
 

 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนนิการของสหกรณ  

ประจําป 2566

 

รายงานประจําป 2565 
สหกรณออมทรัพยกรมการแพทย จาํกดั 

115 



 
ระเบียบวาระท่ี 14 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการดำเนินการของสหกรณ� ประจำป� 2566   
 

 ประธานเสนอว!าคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ชุดป%จจุบัน (ชุดท่ี 43) ซ่ึงประกอบด0วย 
 

 1. นายแพทย�เสรี ตู0จินดา ประธานกรรมการ 
 2. นางนงค�ลักษณ� เพ็งจั่น รองประธานกรรมการคนท่ี 1 
 3. นายแพทย�โกเมน  คงสกุล รองประธานกรรมการคนท่ี 2 
 4. นายสุรัส วิจิตรวงศ� รองประธานกรรมการคนท่ี 3 
 5. นายไชยยศ แย0มทรัพย� กรรมการและเลขานุการ 
 6. นายนรินทร� เจษฎาภูริ กรรมการและเหรัญญิก 
 7. นายธนารัตน� คุณะดิลก กรรมการ 
 8. นายวรศักด์ิ ขวัญเจริญทรัพย� กรรมการ 
 9.  นายมานะ วงศ�เจียก กรรมการ 
 10. ว!าท่ีร0อยตรีวันชาติ กลัดเล็ก กรรมการ 
 11. นางวราภรณ� เฉ่ือยฉ่ำ กรรมการ 
 12. ทันตแพทย�ชุมพล ชมะโชติ กรรมการ 

 13. นางยุพิน แย0มทรัพย� กรรมการ 
 14. นางสาวรัตติยากร ถือวัน กรรมการ 
 15. นายเพชรายุธ กระโพธิ์ กรรมการ 
 

 

  บัดนี้กรรมการดำเนินการ จำนวน 7 ท!าน คือลำดับท่ี 5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 11 ได0
ปฏิบัติหน0าที่มาครบวาระ จึงต0องออกตามข0อบังคับของสหกรณ� ฉะนั้นในป�นี้ที่ประชุมจะต0องเลือกกรรมการ
ข้ึนแทนกรรมการท่ีพ0นวาระไป จำนวน 7 ท!าน ตามระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ว!าด0วย
การสรรหากรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2558 

 

 ซ่ึงมีผู0สมัครเข0ารับการสรรหาเปIนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� 
จำกัด ประจำป� 2566 (ชุดท่ี 44) ท้ังสิ้น 17 ราย มีรายชื่อดังนี้ 
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รายช่ือผู�เข�ารับการสรรหาเป�นกรรมการดำเนินการสหกรณ! ประจำป# 2566 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ขณะนี้อยู!ระหว!างเวลาท่ีสมาชิกลงคะแนนเลือกต้ัง ซ่ึงจะปJดหีบลงคะแนนในเวลา 14.00 น. 
จึงขอมติในท่ีประชุมนี้ให0ผู0ท่ีได0คะแนนลำดับท่ี 1 - 7 เปIนผู0ได0รับเลือกต้ังเปIนกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�
กรมการแพทย� จำกัด ประจำป� 2566 
 

 มติท่ีประชุม…………………………………………………..…………………………………..….…………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…….. 
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ระเบียบวาระท่ี 15 
 

 

พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณ  
ประจําป 2566 และกําหนดคาตอบแทน 
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ระเบียบวาระท่ี 15 พิจารณาเลือกต้ังผู�ตรวจสอบกิจการสหกรณ� ประจำป� 2566 และกำหนดค$าตอบแทน 

 

 ประธานเสนอว$าผู�ตรวจสอบกิจการสหกรณ� คือ นางบุบผา  สว$างอารมณ� ได�ปฏิบัติหน�าท่ี
มาครบ 1 ป�แล�ว ซ่ึงจะต�องมีการเลือกใหม$ตามข�อบังคับสหกรณ� โดยจะเลือกจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกก็ได� 
ซ่ึงควรจะเลือกจากบุคคลท่ีมีความรู�ความสามารถเก่ียวกับทางบัญชี (ผู�ตรวจสอบกิจการสหกรณ�มีอำนาจหน�าท่ี
ตรวจสอบเอกสารสรรพสมุดบัญชี ทะเบียน การเงิน และดำเนินการอ่ืน ๆ ของสหกรณ�เป;นประจำทุกเดือน แล�ว
เสนอผลการตรวจสอบต$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 3 ราย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขณะนี้อยู$ระหว$างเวลาท่ีสมาชิกลงคะแนนเลือกต้ัง ซ่ึงจะปCดหีบลงคะแนนในเวลา 14.00 น. 
จึงขอมติในท่ีประชุมนี้ให�ผู�ท่ีได�คะแนนลำดับท่ี 1 เป;นผู�ได�รับเลือกเป;นผู�ตรวจสอบกิจการสหกรณ� ประจำป� 2566 
และผู�ท่ีได�คะแนนลำดับท่ี 2 เป;นผู�ตรวจสอบกิจการสหกรณ�สำรอง 
 

 มติท่ีประชุม   เลือก..................................................................................... เป;นผู�ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ� ประจำป� 2566 โดยให�ค$าตอบแทน เดือนละ......................................บาท และผู�ท่ีได�คะแนน
ลำดับท่ี 2 เป;นผู�ตรวจสอบกิจการสหกรณ�สำรอง โดยให�มีสิทธิและหน�าท่ีในฐานะผู�ตรวจสอบกิจการทันทีท่ี
ผู�ตรวจสอบกิจการซ่ึงท่ีประชุมใหญ$มีมติเลือกต้ังไว�ไม$สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� 
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ระเบียบวาระท่ี 16 
 

 

พิจารณาแกไขเพิ�มเตมิขอบังคับ 

สหกรณออมทรัพยกรมการแพทย จํากัด  

(ฉบบัที่ 11) พ.ศ. 2566 

 

รายงานประจําป 2565 
สหกรณออมทรัพยกรมการแพทย จาํกดั 

121 



(แบบ ท.ข.2) 

ข
อความและเหตุผลท่ีขอจดทะเบียนแก
ไขเพ่ิมเติมข
อบังคับ                                                                            

ของสหกรณ&ออมทรัพย&กรมการแพทย& จำกัด 

ข
อความเดิม ข
อความท่ีขอแก
ไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

     ข
อ 5 การถือหุ
น สมาชิกทุกคนต�องชำระค�าหุ�นเป�น
รายเดือนต้ังแต�เดือนแรกท่ีเข�าเป�นสมาชิกตามอัตราส�วน
ของจำนวนเงินได�รายเดือนของตน ตามท่ีกำหนดไว�ใน
ระเบียบของสหกรณ' 
     เงินได�รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง
เงินเดือนหรือค�าจ�างประจำ ซึ่งสมาชิกได�รับจากหน�วย 
งานเจ�าสังกัด และหมายถึงบำนาญตามกฎหมายว�าด�วย
บำเหน็จบำนาญ หรือเงินบำเหน็จรายเดือนตามระเบียบ
กระทรวงการคลังซึ่งสมาชิกได�รับจากทางราชการด�วย 
     ถ�าสมาชิกประสงค'จะถือหุ�นรายเดือนในอัตราท่ีสูง
กว�าอัตราท่ีกำหนดไว�ในระเบียบของสหกรณ' หรือจะขอ
ซื้อหุ�นเพิ่มขึ้นเมื่อใด ก็ย�อมทำได� โดยแสดงความจำนง
เป�นหนังสือต�อคณะกรรมการดำเนินการ แต�จำนวนหุ�น
ท้ังหมดต�องไม�เกินหน่ึงในห�าของหุ�นท่ีชำระแล�วท้ังหมด 
     สมาชิกจะถอนหุ�นระหว�างท่ีตนเป�นสมาชิกอยู�ไม�ได� 
แต�สมาชิกจะขายหรือโอนหุ�นในระหว�างสมาชิกด�วยได�  
ก็ต�อเมื่อมีสมาชิกประสงค'ซื้อหุ�นหรือประสงค'รับโอนหุ�น 
เป�นจำนวนไม�น�อยกว�าจำนวนหุ�นท่ีสมาชิกประสงค'จะ
ขายหรือประสงค'จะโอนเท�าน้ัน  โดยสมาชิกท่ีประสงค'
จะขายหุ�นหรือประสงค'จะโอนหุ�นต�องมีหน้ีสินหรือภาระ
ผูกพันค�างชำระคงเหลือต�อสหกรณ'ไม�เกินมูลค�าหุ�น
คงเหลือของตนเองภายหลังการขายหรือการโอนหุ�น 
ตามระเบียบว�าด�วยการขายและการโอนหุ�นของสหกรณ' 
     ในระหว�างท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกยังไม�ส้ินสุดลง 
ค�าหุ�นของสมาชิก ย�อมได�รับความคุ�มครองตามบทแห�ง
กฎหมายสหกรณ'บัญญัติรองรับบังคับไว� ห�ามมิให�เจ�าหน้ี
ของสมาชิกให�สิทธิเรียกร�องหรืออายัดค�าหุ�นของสมาชิก
น้ัน และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง สหกรณ'มี
สิทธินำเงินตามมูลค�าหุ�นท่ีสมาชิกมีอยู�มาหักกลบลบหน้ี
ท่ีสมาชิกผูกพันต�องชำระหน้ีแก�สหกรณ' และให�สหกรณ'
มีฐานะเป�นเจ�าหน้ีบุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค�าหุ�นน้ัน   
 

     ข
อ 5 การถือหุ
น สมาชิกทุกคนต�องชำระค�าหุ�นเป�น
รายเดือนต้ังแต�เดือนแรกท่ีเข�าเป�นสมาชิกตามอัตราส�วน
ของจำนวนเงินได�รายเดือนของตน ตามท่ีกำหนดไว�ใน
ระเบียบของสหกรณ' 
     เงินได�รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง
เงินเดือนหรือค�าจ�างประจำ ซึ่งสมาชิกได�รับจากหน�วย 
งานเจ�าสังกัด และหมายถึงบำนาญตามกฎหมายว�าด�วย
บำเหน็จบำนาญ หรือเงินบำเหน็จรายเดือนตามระเบียบ
กระทรวงการคลังซึ่งสมาชิกได�รับจากทางราชการด�วย 
     ถ�าสมาชิกประสงค'จะถือหุ�นรายเดือนในอัตราท่ีสูง
กว�าอัตราท่ีกำหนดไว�ในระเบียบของสหกรณ' หรือจะขอ
ซื้อหุ�นเพิ่มขึ้นเมื่อใด ก็ย�อมทำได� โดยแสดงความจำนง
เป�นหนังสือต�อคณะกรรมการดำเนินการ แต�จำนวนหุ�น
ท้ังหมดต�องไม�เกินหน่ึงในห�าของหุ�นท่ีชำระแล�วท้ังหมด 
     สมาชิกจะถอนหุ�นระหว�างท่ีตนเป�นสมาชิกอยู�ไม�ได� 
แต�สมาชิกจะขายหรือโอนหุ�นในระหว�างสมาชิกด�วยได�  
ก็ต�อเมื่อมีสมาชิกประสงค'ซื้อหุ�นหรือประสงค'รับโอนหุ�น 
เป�นจำนวนไม�น�อยกว�าจำนวนหุ�นท่ีสมาชิกประสงค'จะ
ขายหรือประสงค'จะโอนเท�าน้ัน  โดยสมาชิกท่ีประสงค'
จะขายหุ�นหรือประสงค'จะโอนหุ�นต�องมีหน้ีสินหรือภาระ
ผูกพันค�างชำระคงเหลือต�อสหกรณ'ไม�เกินมูลค�าหุ�น
คงเหลือของตนเองภายหลังการขายหรือการโอนหุ�น 
ตามระเบียบว�าด�วยการขายและการโอนหุ�นของสหกรณ'  
เว�นแต�สมาชิกจะมีคุณสมบัติตามข�อ 5/2  
     ในระหว�างท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกยังไม�ส้ินสุดลง 
ค�าหุ�นของสมาชิก ย�อมได�รับความคุ�มครองตามบทแห�ง
กฎหมายสหกรณ'บัญญัติรองรับบังคับไว� ห�ามมิให�เจ�าหน้ี
ของสมาชิกให�สิทธิเรียกร�องหรืออายัดค�าหุ�นของสมาชิก
น้ัน และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง สหกรณ'มี
สิทธินำเงินตามมูลค�าหุ�นท่ีสมาชิกมีอยู�มาหักกลบลบหน้ี
ท่ีสมาชิกผูกพันต�องชำระหน้ีแก�สหกรณ' และให�สหกรณ'
มีฐานะเป�นเจ�าหน้ีบุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค�าหุ�นน้ัน  

เพ่ือให�เป
นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน 
สหกรณ� ว�าด�วย    
หลักเกณฑ�การ
กำหนดรายการใน
ข�อบังคับเก่ียวกับ
การจ�ายคืนค�าหุ�น
บางส�วนระหว�าง 
เป
นสมาชิกของ
สหกรณ�ออมทรัพย� 
พ.ศ. 2565 ประกาศ 
ณ วันท่ี 1 มีนาคม  
พ.ศ. 2565 
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ข
อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก
ไขเพ่ิมเติมข
อบังคับ 

ของสหกรณ&ออมทรัพย&กรมการแพทย& จำกัด 

ข
อความเดิม ข
อความท่ีขอแก
ไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

- ไม�มี -      ข�อ 5/1 การจ�ายคืนค�าหุ�นบางส�วนระหว�างเป�น
สมาชิก เมื่อสหกรณ�ได�ป/ดบัญชีเป
นป1จจุบันและไม�มียอด
ขาดทุนสะสม สหกรณ�จึงจะจ�ายคืนค�าหุ�นบางส�วนให�แก�
สมาชิกในระหว�างท่ียังเป
นสมาชิกได� 
 คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจในการจัดทำแผนและ
วงเงินการจ�ายคืนค�าหุ�นบางส�วนระหว�างเป
นสมาชิกในป5
ถัดไป เสนอต�อท่ีประชุมใหญ�อนุมัติ โดยให�คำนวณวงเงิน
การจ�ายในป5ถัดไปจากการเปรียบเทียบทุนเรือนหุ�น 2 ป5ทาง
บัญชีท่ีผ�านมา ซึ่งให�จ�ายได�ไม�เกินยอดทุนเรือนหุ�นท่ีเพิ่มขึ้น 
 เมื่อท่ีประชุมใหญ�อนุมัติแผนการจ�ายเงินค�าหุ�นบางส�วน
ระหว�างเป
นสมาชิกแล�ว สหกรณ�จะจ�ายค�าหุ�นให�สมาชิกไม�
เกินร�อยละ 5 ของจำนวนสมาชิกท้ังหมดท่ีมีอยู� ณ วันส้ินป5
ทางบัญชีท่ีผ�านมา 
 สมาชิกแต�ละรายจะได�รับคืนค�าหุ�นไม�เกินร�อยละ 75 
ของมูลค�าหุ�นท่ีสมาชิกรายน้ันถืออยู� 
     ข�อกำหนดต�าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ�การพิจารณาการ
จ�ายคืนค�าหุ�น ลำดับการจ�าย และอ่ืน ๆ ให�เป
นไปตามท่ี
กำหนดไว�ในระเบียบของสหกรณ� 
 

เพ่ือให�เป
นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน 
สหกรณ� ว�าด�วย    
หลักเกณฑ�การ
กำหนดรายการใน
ข�อบังคับเก่ียวกับ
การจ�ายคืนค�าหุ�น
บางส�วนระหว�าง 
เป
นสมาชิกของ
สหกรณ�ออมทรัพย� 
พ.ศ.2565 ประกาศ 
ณ วันท่ี 1 มีนาคม   
พ.ศ. 2565 

 

- ไม�มี -      ข�อ 5/2 คุณสมบัติของสมาชิกที่สามารถรับคืนค�าหุ�น
บางส�วน มีดังน้ี 
 (1) เป
นสมาชิก โดยไม�รวมสมาชิกสมทบ 
 (2) ต�องพ�นจากงานประจำ 
 (3) ไม�มีภาระผูกพันต�อสหกรณ�ท้ังในฐานะผู�กู�หรือ       
ผู�ค้ำประกัน 
 (4) ไม�เป
นลูกหน้ีตามคำพิพากษาของสหกรณ�และ
สถาบันการเงินอ่ืน ๆ 
  
 

เพ่ือให�เป
นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน 
สหกรณ� ว�าด�วย    
หลักเกณฑ�การ
กำหนดรายการใน
ข�อบังคับเก่ียวกับ
การจ�ายคืนค�าหุ�น
บางส�วนระหว�าง 
เป
นสมาชิกของ
สหกรณ�ออมทรัพย� 
พ.ศ. 2565 ประกาศ 
ณ วันท่ี 1 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 
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ข
อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก
ไขเพ่ิมเติมข
อบังคับ 

ของสหกรณ&ออมทรัพย&กรมการแพทย& จำกัด 

ข
อความเดิม ข
อความท่ีขอแก
ไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

ข�อ 71. อำนาจหน�าที่ของที่ประชุมใหญ� ท่ีประชุม
ใหญ�มีอำนาจหน�าท่ีพิจารณาวินิจฉัยเรื่องท้ังปวงท่ีเกิดขึ้น
เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ� ซึ่งรวมท้ังในข�อ
ต�อไปน้ี 
     (1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกใหม� สมาชิกออก
จากสหกรณ� การเลือกต้ังผู�แทนสมาชิก และวินิจฉัยข�อ
อุทธรณ�ของผู�สมัครซึ่งมิได�รับเลือกเข�าเป
นสมาชิก และ
สมาชิกท่ีถูกให�ออกจากสหกรณ� 
     (2) พิจารณาเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการดำเนิน 
การและผู�ตรวจสอบกิจการของสหกรณ� 
     (3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำป5ของสหกรณ� 
     (4) รับทราบรายงานประจำป5แสดงผลการดำเนิน 
งานของสหกรณ� ของคณะกรรมการดำเนินการ และ 
ของผู�ตรวจสอบกิจการ 
     (5) พิจารณากำหนดบำเหน็จค�าตอบแทนการปฏิบัติ 
งานของกรรมการดำเนินการ หรือกรรมการอ่ืน ๆ และ
ผู�ตรวจสอบกิจการ 
     (6) พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ�อาจกู�ยืมหรือ 
ค้ำประกัน 
     (7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ�ายประจำป5
ของสหกรณ� 
     (8) พิจารณาการแยกสหกรณ� 
     (9) กำหนดค�าเบ้ียเล้ียง ค�าพาหนะ ค�าเช�าท่ีพัก และ
ค�าเบ้ียประชุมของกรรมการดำเนินการ กรรมการอ่ืน ๆ       
ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ 
     (10) พิจารณาแก�ไขเพิ่มเติมข�อบังคับ 
     (11) รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาต
สหกรณ�แห�งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ�ท่ีสหกรณ�น้ี
เป
นสมาชิกอยู� 
      

     ข�อ 71. อำนาจหน�าที่ของที่ประชุมใหญ� ท่ีประชุม 
ใหญ�มีอำนาจหน�าท่ีพิจารณาวินิจฉัยเรื่องท้ังปวงท่ีเกิดขึ้น
เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ� ซึ่งรวมท้ังในข�อ
ต�อไปน้ี  
     (1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกใหม� สมาชิกออก
จากสหกรณ� การเลือกต้ังผู�แทนสมาชิก และวินิจฉัยข�อ
อุทธรณ�ของผู�สมัครซึ่งมิได�รับเลือกเข�าเป
นสมาชิกและ
สมาชิกท่ีถูกให�ออกจากสหกรณ� 
     (2) พิจารณาเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการดำเนิน 
การ และผู�ตรวจสอบกิจการของสหกรณ� 
     (3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำป5ของสหกรณ� 
     (4) รับทราบรายงานประจำป5แสดงผลการดำเนิน 
งานของสหกรณ� ของคณะกรรมการดำเนินการ และ 
ของผู�ตรวจสอบกิจการ 
     (5) พิจารณากำหนดบำเหน็จค�าตอบแทนการปฏิบัติ 
งานของกรรมการดำเนินการ หรือกรรมการอ่ืน ๆ และ
ผู�ตรวจสอบกิจการ 
     (6) พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ�อาจกู�ยืมหรือ 
ค้ำประกัน 
     (7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ�ายประจำป5
ของสหกรณ� หรือแผนปรับปรุงการดำเนินงานของ
สหกรณ� หรือแผนและวงเงินการจ�ายคืนค�าหุ�นบางส�วน
ระหว�างเป
นสมาชิก 
     (8) พิจารณาการแยกสหกรณ� 
     (9) กำหนดค�าเบ้ียเล้ียง ค�าพาหนะ ค�าเช�าท่ีพัก และ      
ค�าเบ้ียประชุมของกรรมการดำเนินการ กรรมการอ่ืน ๆ         
ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ 
     (10) พิจารณาแก�ไขเพิ่มเติมข�อบังคับ 
     (11) รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาต
สหกรณ�แห�งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ�ท่ีสหกรณ�น้ี
เป
นสมาชิกอยู� 
 

เพ่ือให�เป
นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน 
สหกรณ� ว�าด�วย    
หลักเกณฑ�การ 
กำหนดรายการใน
ข�อบังคับเก่ียวกับ
การจ�ายคืนค�าหุ�น
บางส�วนระหว�าง 
เป
นสมาชิกของ
สหกรณ�ออมทรัพย� 
พ.ศ. 2565 ประกาศ 
ณ วันท่ี 1 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 
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                                                                                                                                  (แบบ ท.ข.2) 

ข
อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก
ไขเพ่ิมเติมข
อบังคับ 

ของสหกรณ&ออมทรัพย&กรมการแพทย& จำกัด 

ข
อความเดิม ข
อความท่ีขอแก
ไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

     (12) พิเคราะห�และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือ
ของนายทะเบียนสหกรณ� รองนายทะเบียนสหกรณ� 
ผู�ตรวจการสหกรณ� ผู�สอบบัญชี หรือพนักงานเจ�าหน�าท่ี
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ�มอบหมาย 
     (13) กำหนดรูปการซึ่งสหกรณ�คิดจะทำเป
นเครื่อง
เกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค�ของสหกรณ� 
 

     (12) พิเคราะห�และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือ
ของนายทะเบียนสหกรณ� รองนายทะเบียนสหกรณ� 
ผู�ตรวจการสหกรณ� ผู�สอบบัญชี หรือพนักงานเจ�าหน�าท่ี
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ�มอบหมาย 
     (13) กำหนดรูปการซึ่งสหกรณ�คิดจะทำเป
นเครื่อง
เกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค�ของสหกรณ�  
 

เพ่ือให�เป
นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน 
สหกรณ� ว�าด�วย    
หลักเกณฑ�การกำหนด
รายการในข�อบังคับ
เก่ียวกับการจ�ายคืนค�า
หุ�นบางส�วนระหว�าง
เป
นสมาชิกของ
สหกรณ�ออมทรัพย� 
พ.ศ. 2565 ประกาศ 
ณ วันท่ี 1 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 
 

 
 มติท่ีประชุม…………………………………………..……………………………………………….……………….......…. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……........………..…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……........………..…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……........………..…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……........………..…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……........………..…….. 
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ระเบียบวาระท่ี 17 
 

 

เร�่องอ่ืนๆ (ถามี) 
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ระเบียบวาระท่ี 17 เรื่องอ่ืนๆ 

 

 17.1 ………………………………………………………………..………………………………………………………. 

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

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

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

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

 17.2 ………………………………………………………………..………………………………………………………. 

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

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

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

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

 17.3 ………………………………………………………………..………………………………………………………. 

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

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

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

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

 
เลิกประชุมเวลา ………………..… น. 
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