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(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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                                                                                                                                   (แบบ ท.ข.2) 

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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                                                                                                                                   (แบบ ท.ข.2) 

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 
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