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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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                       � � #���0)�*ก����ก����� ��� 6. ����9��ก8�#;  � �"�!,( 31 ."��/  2564 ��ก��� ,����9��ก8�#; 
!"�������%��� 2,076,672,703.00 �! /���)6����#1* 69.79 ������!�"�#�!"������ $1* ,/(�7;(���,����"#�*�84 �%��� 
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 � � #���0)�*ก����ก����� ��� 10. �����"�Aก�ก� 5�ก � �"�!,( 31 ."��/  2564 ��ก��� ,
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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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