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คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี   จำกัด 
ชุดที ่39  ประจำป  2566 

1.  นางปาจรีย อารียรบ ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี  จำกัด 
2.  นายประยุทธ นงคนวล รองประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี  จำกัด 
3.  นายสุพจน เฉล่ียสมบูรณ กรรมการทำหนาที่เหรัญญิก 
4.  นายเจตน กระเครือ กรรมการทำหนาที่เลขานุการ 
5.  นางประนอม จิตตทนงศักดิ์ กรรมการ 
6.  นายเฉลิม ลภัสบุญทวี กรรมการ 
7.  นายรัก สมพงษเจริญ กรรมการ 
8.  นายรังษ ี ศรีมี กรรมการ 
9.  นางวรรณา     สาริยาชีวะ กรรมการ 
10. นางบุญศร ี       อัครพิทักษพงศ กรรมการ 
11. นายศุภวัฒน     สุขเกษม กรรมการ 
12. นางสาวพัชรี     เข็มทอง กรรมการ 
13. นายไพศาล      พรมจรรย กรรมการ 
14. นายกิตติศักดิ ์   ทรงพัฒนาศิลป กรรมการ 
15. นางรดา สุทธาวาศ กรรมการ 
 
ผูจัดการ 

  

1. นายพิสุทธ์ิ คงขำ  
 

ภารกิจหนาที่ของคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จำกัด   
ชุดที ่39 ประจำป 2565 

 

 คณะกรรมการอำนวยการ 
1.  นางปาจรีย อารียรบ ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี  จำกัด 
2.  นายประยุทธ นงคนวล รองประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี  จำกัด 
3.  นายพิสุทธิ์ คงขำ กรรมการทำหนาที่ผูจัดการ 
4.  นายสุพจน เฉล่ียสมบูรณ กรรมการทำหนาที่เหรัญญิก 
5.  นายเจตน กระเครือ กรรมการทำหนาที่เลขานุการ 

 

ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี  จำกัด 
1.  นายพิสุทธิ์ คงขำ กรรมการทำหนาที่ผูจัดการ 
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คณะกรรมการเงินกูและจัดการหนี้ 
1. นายเฉลิม     ลภัสบุญทวี ประธานกรรมการเงินกู 
2. นายเจตน        กระเครือ กรรมการเงินกู 
3. นายศุภวัฒน สุขเกษม กรรมการเงินกู 
4. นายสุพจน เฉล่ียสมบูรณ กรรมการเงินกู 
5. นายกิตติศักด์ิ ทรงพัฒนาศิลป กรรมการทำหนาที่เลขานุการเงินกู 

 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 
1. นายประยุทธ      นงคนวล ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 
2. นางประนอม  จิตตทนงศักดิ์ กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 
3. นายรังษ ี ศรีมี กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 
4. นายไพศาล        พรมจรรย กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 
5. นางวรรณา        สาริยาชีวะ กรรมการทำหนาที่เลขานุการการศึกษาและประชาสัมพันธ 

 

คณะกรรมการการวางแผนและพัฒนา 
1.  นายสุพจน        เฉล่ียสมบูรณ ประธานกรรมการการวางแผนและพัฒนา 
2.  นายรังษ ี         ศรีมี กรรมการการวางแผนและพัฒนา 
3.  นายประยุทธ     นงคนวล กรรมการการวางแผนและพัฒนา 
4.  นางรดา          สุทธาวาศ กรรมการการวางแผนและพัฒนา 
3.  นางประนอม จิตตทนงศักดิ์ กรรมการทำหนาที่เลขานุการกรรมการการวางแผนและพัฒนา 

 

คณะอนุกรรมการการลงทุน 
1. นายรังษี ศรีมี ประธานอนุกรรมการการลงทุน 
2. นายสุพจน เฉล่ียสมบูรณ กรรมการการลงทุน 
2. นายประยุทธ นงคนวล กรรมการการลงทุน 
3. นางสาวพัชรี เข็มทอง กรรมการทำหนาที่เลขานุการอนุกรรมการการลงทุน 

 
 
 
 

คณะอนุกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ 
1.  นายรัก สมพงษเจริญ ประธานอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 
2.  นางบุญศร ี อัครพิทักษพงศ กรรมการ 
3.  นางสาวพัชรี เข็มทอง กรรมการ 
4.  นายกิตติศักดิ์ ทรงพัฒนาศิลป กรรมการ 
5.  นางรดา สุทธาวาศ กรรมการทำหนาที่เลขานุการอนุกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ 
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อนุกรรมการตรวจสอบภายใน 
1.  นางบุญศร ี อัครพิทักษพงศ ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 
2.  นางสาวพัชรี เข็มทอง กรรมการ 
3.  นายไพศาล พรมจรรย กรรมการทำหนาที่เลขานุการตรวจสอบภายใน 

 

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1.  นายเจตน กระเครือ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2.  นายรัก สมพงษเจริญ กรรมการ 
3.  นางบุญศร ี อัครพิทักษพงศ กรรมการ 
4.  นายกิตติศักดิ์ ทรงพัฒนาศิลป กรรมการทำหนาที่เลขานุการอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
อนุกรรมการดูแลสารสนเทศ 

1.  นางประนอม จิตตทนงศักดิ์ กรรมการ 
1.  นายพิสุทธิ์ คงขำ กรรมการ 

 
ผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี  จำกัด  ประจำป 2565 

นายสมภพ  หวงทอง 
 

ผูสอบบัญชีประจำป  2565 
นางมยุรี  เทพาหุดี  ผูตรวจสอบบัญชีภาคเอกชน 
 
 
 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี  จำกัด 
1.  นางชนัญชิดา พารา เจาหนาที่การเงินหัวหาแผนก 
2.  นางรุจนิชา ไกยะฝาย เจาหนาที่บัญชีหัวหนาบัญชี 
3.  น.ส.ทัศนีย แกวรัตน เจาหนาที่สินเชื่อปฏิบัติการ 
4.  น.ส.ปภัสราพร สุวนิชกุล เจาหนาที่ธุรการปฏิบัติการ 
5.  น.ส.บุศรินทร กลั่นเกตุ เจาหนาที่การเงินปฏิบัติการ  
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สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี   จำกัด 
 

ชื่อ ประเภทและสถานท่ีตั้ง 
 

ชื่อ  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข ราชบุรี จำกัด 
  RATCHABURI  HEALTH  SAVING  AND  CREDIT  COOPERATIVE, LIMITED 
ประเภท  สหกรณออมทรัพย 
ที่ตั้ง เลขที่  421  ถนนศรีสุริยวงศ  ตำบลหนาเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี   

รหัสไปรษณีย  70000 
หมายเลขโทรศัพท 032 - 328497  , 083 - 2756969 
หมายเลขโทรสาร 032 – 328497 
 

 
           วัตถุประสงค 

 
 

  สหกรณนี้มีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดา
สมาชิกโดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ตามหลักสหกรณรวมทั้งในขอตอไปน้ี 

1. สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไว 
ในทางอันมั่นคง และไดรับประโยชนตามสมควร 

2.  สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในหมูสมาชิก 
3.  รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืน 
4.  จัดหาทุนเพ่ือกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ 
5.  ใหเงินกูแกสมาชิก 
6.  ใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน 
7.  ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
8.  ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 
9.  ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญ 

แกกิจการของสหกรณ 
10. ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
11. ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน 
12. ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ 

 แหงชาติกำหนด 
13. ดำเนินการใหกูยืมเพ่ือการเคหะ 
14. ใหสวัสดิการและสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว 
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15. รวมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณและ 
สหกรณอ่ืนเพ่ือสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ 

16. กระทำการตาง ๆ ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ เพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กลาวขางตน รวมถึงซื้อ  ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง  กู ยืม เชา หรือใหเชา 
เชาซื้อหรือใหเชาซื้อ  โอนหรือรับโอน สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ  ขาย หรือจำหนาย จำนองหรือรับ
จำนอง จำนำหรือรับจำนำ ดวยวิธีการอ่ืนใด ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก 

17. ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก  
18. ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศ 

หรือบุคคลอ่ืนใด 
  19. ดำเนินกิจการอยางอ่ืน  บรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหสำเร็จตาม
วัตถุประสงคของสหกรณ 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 รายงานประจําป 2565
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด

ที่ 474/2565 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข   421 ถนนศรีสุริยวงศ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 
   
      19  ธันวาคม  2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจําป  2565
เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด

  ดวยคณะกรรมการดาํเนนิการสหกรณออมทรพัยสาธารณสขุราชบรุ ีจาํกดัไดมมีตใิหจดัประชมุใหญ
สามัญประจําป 2565 ในวันอาทิตยที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2566 ตั้งแตเวลา 07.00 น. เปนตนไป ณ ตลาดเพชร
เมืองราช (ตลาดกอบกุล) จังหวัดราชบุรี ตามกําหนดการดังน้ี
  เวลา 07.00  - 10.30 น. ลงทะเบียนและเริ่มสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ  
  เวลา 08.30  - 12.30 น. เปดประชุม
  เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังน้ี
 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป  2564
 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมใหญสามัญครั้งท่ีแลว
 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ
    4.1 เรื่องรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2565
    4.2 เรื่องรายงานของผูตรวจสอบกิจการประจําป 2565
    4.3 เรื่องสรุปคาตอบแทนคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
                       ผูตรวจสอบภายใน  ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการและรองผูจัดการ 2564
 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา
       5.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2565
       5.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2565
       5.3 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ – รายจาย
        ในการดําเนินงานของสหกรณฯ ประจําป 2566
     5.4 พิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันประจําป 2566
       5.5 พิจารณาวงเงินลงทุน ประจําป 2566
    5.6 พิจารณาลงมติเปลี่ยนรอบปบัญชี
       5.7 พิจารณาการแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด 
       5.8 พิจารณาการถอนคืนคาหุนบางสวน
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       5.9 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีสหกรณ ประจําป 2566
    5.10 พจิารณาเบีย้เลีย้ง คาพาหนะ คาเชาทีพ่กัและคาเบีย้ประชมุของคณะกรรมการ
     ดําเนินการ สมาชิกและผูเก่ียวของอ่ืนๆ
    5.11 พิจารณาผลการสรรหาเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 40
                                 ประจําป 2566 แบบแบงเขตประกาศผลการเลือกตั้ง
    5.12 พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ ประจําป 2566
     ประกาศผลการเลือกตั้ง และกําหนดคาตอบแทน  
 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
    6.1 เรื่องจากสํานักงานสหกรณจังหวัดราชบุรี
    6.2 เรื่องจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณราชบุรี
    6.3 เรื่องสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด
 เวลา 12.30 น. ปดประชุม
  สมาชิกสหกรณฯ ลงทะเบียนรับเงินคาพาหนะเดินทางและเงินสวัสดิการภายในเวลา 12.30 น.
  จงึเรยีนมาเพือ่ทราบและขอเชญิสมาชกิทกุทานเขารวมประชมุ, ใชสทิธิล์งคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ
ดําเนินงานแบบแบงเขตชุดที่ 40 ประจําป 2566 ในวันอาทิตยที่ 22 มกราคม 2566 ตั้งแตเวลา 07.00 น.
เปนตนไป ณ ตลาดเพชรเมืองราช (ตลาดกอบกุล) จังหวัดราชบุรี โดยพรอมเพรียงกัน

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรีจํากัด
โทร. 032-328497 , 083- 2756969
โทรสาร  032 - 328497
หมายเหตุ 1. ลงทะเบียนและเลือกตั้งกรรมการสหกรณ เริ่มตั้งแตเวลา 07.00-10.30 น.
         2. โปรดนําบัตรประจําตัวมาแสดงในการลงทะเบียนและใชสิทธิ์เลือกตั้งดวย

ขอแสดงความนับถือ
    

( นางปาจรีย  อารียรบ )
ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรีจํากัด
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 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564
 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมใหญสามัญครั้งที่แลว
 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ
    4.1 เรื่องรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2565
    4.2 เรื่องรายงานของผูตรวจสอบกิจการประจําป 2565
    4.3 เรื่องสรุปคาตอบแทนคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
                       ผูตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการและรองผูจัดการ 2564
 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา
       5.1 พิจารณาอนุมัตงิบการเงิน ประจําป 2565
       5.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2565
       5.3 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ – รายจาย
        ในการดําเนินงานของสหกรณฯ ประจําป 2566
     5.4 พิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันประจําป 2566
       5.5 พิจารณาวงเงินลงทุน ประจําป 2566
    5.6 พิจารณาลงมติเปล่ียนรอบปบัญชี
       5.7 พิจารณาการแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด 
       5.8 พิจารณาการถอนคืนคาหุนบางสวน 
    5.9 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีสหกรณ ประจําป 2566
    5.10 พิจารณาเบ้ียเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาเบี้ยประชุม
     ของคณะกรรมการดําเนินการ สมาชิกและผูเกี่ยวของอื่นๆ
    5.11 พจิารณาผลการสรรหาเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณฯ ชดุที ่40
                                     ประจําป 2566 แบบแบงเขตประกาศผลการเลือกตั้ง
    5.12 พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ ประจําป 2566
     ประกาศผลการเลือกตั้ง และกําหนดคาตอบแทน  
 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
    6.1 เรื่องจากสํานักงานสหกรณจังหวัดราชบุรี
    6.2 เรื่องจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณราชบุรี
    6.3 เรื่องสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด

ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป2565
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรีจํากัด

วันอาทิตยที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2566
ณ สํานักงานสาธารณสุขราชบุรี  จํากัด
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เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

 

 1.1 ตามข อบ ังค ับสหกรณออมทร ัพย สาธารณส ุขราชบ ุรี   จำก ัด  หมวด 7 ข อ 62 ให
คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอยหาสิบวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ  
โดยตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน 
......................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม............................................................................................................................. ..................... 
 

 1.2  แนะนำเจาหนาที่ผูเขารวมประชุม 
- จากสำนักงานสหกรณจังหวัดราชบุรี  ชื่อ   นามสกุล                               
ตำแหนง   
- จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดราชบุรี ชื่อ  นามสกุล 
ตำแหนง   

มติที่ประชุม............................................................................................................................. ..................... 
 

1.3  แนะนำคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จำกัด  
ชุดที่  39/2565 

...................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................  
 
มติที่ประชุม............................................................................................................................. ..................... 

 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 
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รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจำป 2564 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี  จำกัด 

วันเสารที่  22 มกราคม  พ.ศ.  2565 
ณ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 

………………………………..…………………………………… 
 

วาระท่ี 1 
 

เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ  
1.1 ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี  จำกัด  หมวด 7 ขอ 62 ใหคณะกรรมการดำเนนิการ

เรียกประชุมปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอยหาสิบวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ โดยตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน 
สมาชิกทั้งหมด               จำนวน   4,615  คน 
สมาชิกผูมาประชุม               จำนวน  184   คน 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ผูเขารวมประชุม  

1.2  แนะนำเจาหนาที่ผูเขารวมประชุม 
- จากสำนักงานสหกรณจังหวัดราชบุรี   

- นายบุรินทร  ถมยวัฒน        ตำแหนง  ผูอำนวยการสงเสริมสหกรณ 1  
- จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดราชบุรี นางณฤดี  วองประชานุกูล  

- นางณฤดี  วองประชานุกูล    ตำแหนง  นักวิชาการตรวจสอบบญัชีชำนาญการพิเศษ 
- นางสาวพุฒิประเสริฐ กำแพงทอง ตำแหนง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 

          - จากผูสอบบัญชีภาคเอกชน  
  - นางมยุรี  เมฆฉาย  ตำแหนง  ผูชวยผูสอบบัญชี 
  - นางปทมพร  ทิพยอรุณ ตำแหนง ผูชวยผูสอบบัญชี 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

 1.3  แนะนำคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสขุราชบุรี  จำกัด  ชุดท่ี 38/2564   
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 
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เริ่มประชุม   13.10  น. 
 

  เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว  นายสุริยะ  คูหะรตัน  ตำแหนงประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี  จำกัด  เปนประธานในท่ีประชุม  และแจงสมาชิกวาสหกรณไมสามารถจัดประชุม
ใหญโดยใชสมาชิกทั้งหมดได  เนื่องจากสถานการณโควดิ ตองปฏิบัตติามมาตรการ     
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี 2 
 
รับรองรายงานและติดตามผลการประชุมใหญประจำป 2564 วันที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ประธานฯ   เสนอใหสมาชิกพิจารณารายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2564 เมื่อวันท่ี 1  พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
เพื่อขอมติที่ประชุม 
มติท่ีประชุม      รับรองรายงานการประชุม 

 
วาระท่ี 3 

 

รับทราบเร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ี แลว (ประจำป 2562) 
ไมม ี

มติที่ประชุม         รับทราบ 
วาระท่ี 4 

 
4.2  รายงานของผูตรวจสอบกิจการประจำป  2564 

รายงานของผูตรวจสอบกิจการประจำป สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จำกัด 
สำหรับปท่ีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 
เรียน  ที่ประชุมใหญสหกรณฺออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จำกัด 
         ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญวิสามัญประจำป 2564 เมื่อวันที่ 1  พฤษภาคม  2564 ไดเลือกตั้งขาพเจาเปนผู
ตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จำกัด สำหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 
2565  ซึ่งในป 2564 ขาพเจาไดทำการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดำเนินการเปนประจำ
ทุกเดือนที่เขาตรวจสอบ น้ัน ขาพเจาจึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำปโดยสรุปดังนี้ 
 
1.วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ 
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
1.3 เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานอ่ืนๆ ของสหกรณ 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ 
               2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
       2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและชอกำหนดของสหกรณ 
       2.3 ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 
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       2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินงานการตามแผน และงบประมาณท่ีกำหนดไว 
3. ผลการตรวจสอบ 
               3.1.ดานการเงินและบัญชี 
  3.1.1  ในชวงรอบบัญชี ป 2564 ไดสุมตรวจสอบการบันทึกรายการทางการเงินและบัญชี ไดแก สมดุ
สรุปประจำวัน สมุดรวมบัญชีทั่วไป ทะเบียนหนังสือกูเงินสามัญ และทะเบียนกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน พบวา การบันทึก
ถูกตอง เปนปจจุบัน ไมพบสิ่งผิดสังเกต ที่เปนขอผิดพลาดสำคัญ 
                      3.1.2 ไดมีกาตรวจสอบการเก็บขอมูลทางสหกรณ มีการเก็บขอมูลรักษาความปลอดภัยไวใน hard 
disc และ cloud และให update ขอมูลทุกวัน      
     3.2.ดานธุรกิจสินเชื่อ 
   3.2.1  มีการตรวจสอบดานสินเชื่อ สัญญาเงินกูเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด และจัดทำเอกสาร
เรียบรอย ไมพบสิ่งผิดสังเกต ที่เปนขอผิดพลาดสำคัญ 
                   3.3. ดานสินทรัพย และการลงทุน 
                           ไดตรวจสอบหลักทรัพยของสหกรณ ประเภทหุนกูท่ีสหกรณ มีอยู  พบวา 
     มีการดำเนินงานถูกตอง ตามประกาศ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ขอ3  ที่กำหนด
วา เงินของสหกรณ อาจฝาก หรือลงทุนได 7 ทาง 
                                3(6) กำหนดวา หุนกู ที ่มีหลักประกัน หรือหุนกู ไมดอยสิทธิ ที่ไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถอื ตั้งแต A- ขึ้นไป จากบริษัทความนาเช่ือถือ ที่ไดรับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย (กลต.)   
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มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ลำดับ ช่ือ - สกุล คาตอบแทน คาเบ้ีย

เลี้ยง 
คาเบี้ยประชุม โบนัส รวม 

1 นายสุรยิะ คูหะรัตน - - 8,400.00 58,000.00 66,400.00 
2 นางขวัญใจ สายศริ ิ - - 7,700.00 53,400.00 61,100.00 
3 นายพิสุทธ์ิ คงขำ - - 8,400.00 52,500.00 60,900.00 
4 นายเจตน กระเครือ - 500.00 8,400.00 49,500.00 58,400.00 
5 นางวนิดา สิงหชาติปรีชากุล - - 7,700.00 50,400.00 58,100.00 
6 นายชวนนท อิ่มอาบ - - 5,600.00 47,500.00 53,100.00 
7 นายเฉลมิ ลภสับุญทวี - - 8,400.00 47,000.00 55,400.00 
8 นายรังษี ศรีม ี - - 7,700.00 47,900.00 55,600.00 
9 นายประยุทธ นงคนวล - - 8,400.00 49,000.00 57,400.00 
10 น.ส.ละออ สวัสดินาม - - 8,400.00 50,000.00 58,400.00 
11 นายประเทือง คงกระพันธ - - 8,400.00 46,500.00 54,900.00 
12 นายวิมล คงพันธุ - - 7,700.00 46,400.00 54,100.00 
13 นายอำนาจ สุภาพ - - 7,700.00 46,900.00 54,600.00 
14 นางรดา สุทธวาศ - - 4,900.00 45,500.00 50,400.00 
15 นายสุพจน เฉลี่ยสมบูรณ - 500.00 8,400.00 48,000.00 56,900.00 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี 5 
 

เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
5.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำป 2564  
ประธานฯ ไดใหที่ประชุมรวมกันพจิารณางบดุล และงบกำไรขาดทุนปบัญชี 31 ธันวาคม 2560  แสดงผลการ

ดำเนินงาน ซึ่งผูสอบบญัชีรับรองปรากฏตามรายงานท่ีไดนำเสนอ และไดเชิญนายปรีดา อุสาหะการี  ไดรายงานสถานะ
ทางการเงิน  งบดุล  งบกำไรขาดทุน  และหมายเหตุประกอบการเงิน  โดยไดแสดงความเห็นตองบการเงินใหที่ประชุม
พิจารณา 

ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาและสอบถามจนเปนท่ีรับรู  และเขาใจแลว 
มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมมีติเปนเอกฉันท  อนุมติังบการเงิน ประจำป 2564 ตามที่เสนอ  

 
 

 4.3 เรือ่งสรุปคาตอบแทนคณะกรรมการ ทีป่รกึษา ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ผูตรวจสอบภายใน  ผูตรวจสอบ
  กิจการ ผูจัดการ และรองผูจัดการป 2563
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5.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2564 

รายการ ยอดคงเหลือ ป 2563 ป 2564 
บาท รอยละ บาท รอยละ 

1. กำไรสุทธิประจำป - 132,481,404.00 100.00 135,419,623.76 100.00 
2. ทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 
10 ของกำไรสุทธิ 

155,424,792.28 
 

16,861,020.00 12.73 14,103,509.76 10.41 

3.   เงินบำรุงสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทยตามอัตราที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 

- 30,000.00 0.02 30,000.00 0.02 

4.  เงินทุนรักษาระดับอัตราเงิน
ปนผลไมเกินรอยละ 2  แหงทุน
เรือนหุนวันสิ้นป 

2,969,701.98 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 

5. เปนทุนสาธารณประโยชนไม
เกินรอยละ 10  กำไรสุทธิ 

205,300.00 400,000.00 0.30 200,000.00 0.15 

6.  เปนทุนสงเคราะหสมาชิกถึง
แกกรรม 

- 1,000,000.00 0.75 1,000,000.00 0.74 

7.  เปนทุนชวยเหลือผูค้ำ
ประกัน 

606,737.00 100,000.00 0.08 50,000.00 0.04 

8.  เปนทุนจัดตั้งสำนักงาน/ 
ขยายกิจการ 

950,412.79 5,000.00 0.00 2,000.00 0.00 

9.  เงินปนผลรอยละ …5.65…. 
แหงคาหุนท่ี ชำระแลวของ
สมาชิกแตละคนโดยคิดให ตาม
ระยะเวลา(ไมเกินรอยละ 10)     

- 89,204,862.00 67.34 95,064,974.00 70.20 

10. เงินเฉลี่ยคืนรอยละ...16...  
ของดอกเบ้ียเงินกูทุกประเภท     

- 23,954,022.00 18.08 24,036,140.00 17.75 

11. เงินโบนัสกรรมการ/
เจาหนาท่ีสหกรณ 

- 
 

921,500.00 0.70 927,200.00 0.69 
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การจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2564 ตามท่ีเสนอจะมีผลดังนี้    
1.  เปนของสมาชิกโดยตรง รอยละ  87.95  ของกำไรสุทธิ  คือ 

  1.1  เงินปนผล ( 70.20 % )                                     เงิน  95,064,974.00 บาท 
  1.2  เงินเฉลี่ยคืน ( 17.75 % )                                  เงิน   24,036,140.00 บาท 
                                         รวม                 เงิน 119,101,114.00 บาท 

2. เปนของสมาชกิโดยรวม  รอยละ  11.34  ของกำไรสุทธิ  คือ 
2.1 ทุนสำรอง  ( 10.41 %)                                      เงิน   14,103,509.76 บาท 
2.2 ทุนสงเคราะหสมาชิกถึงแกกรรม ( 0.74%)              เงิน      1,000,000.00 บาท 
2.3 ทุนสาธารณประโยชน ( 0.15%)                          เงิน         200,000.00 บาท 
2.4  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ( 0.00 %)               เงิน           5,000.00 บาท 
2.5  ทุนจัดตั้งสำนักงาน/ขยายกิจการ ( 0.00 %)            เงิน           2,000.00 บาท 
2.6  กองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน  ( 0.04 %)               เงิน          50,000.00 บาท 

                                                                 รวม                เงิน    15,360,509.76 บาท 
3. เปนของกรรมการดำเนินงานและเจาหนาท่ีตาง ๆ รอยละ  0.69  ของกำไรสุทธิ คือ 

3.1  โบนัสกรรมการ/เจาหนาท่ี ( 0.69 %)                    เงิน       928,000.00 บาท   
                      รวม                 เงิน      928,000.00 บาท 
4.  อื่น ๆ  รอยละ   0.02  ของกำไรสุทธิ  คือ 

4.1  บำรุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ( 0.02 %)    เงิน        30,000.00 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 135,419,623.76 บาท (เงินหนึ่งรอยสามสิบหาลานสี่แสนหนึ่งหมืน่เกาพันหกรอยย่ีสิบสามบาท
เจ็ดสิบหกสตางค) 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป  2564  ตามท่ีเสนอ 
 
5.3  พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ – รายจาย ในการดำเนินงานของสหกรณฯ ประจำป 2565 
       5.3.1 แผนงานการดำเนินงานสหกรณ ป 2565 

รายการ 
 

ป 2564 ป 2565 
เปาหมาย ผลดำเนินงาน

(จำนวนที่เพ่ิม) 
อัตราเพ่ิม 

(%) 
เปาหมาย 

1. จำนวนสมาชิกสามัญ (คน) 150 202 134.67 150 
2. ทุนเรือนหุน (บาท) 85,000,000.00 73,957,270.00 87.01 70,000,000.00 
3. จำนวนเงินใหกูสามัญ (บาท) 10,000,000.00 5,107,081.00 51.07 5,000,000.00 
4. จำนวนเงินใหกูฉุกเฉิน (บาท) 1,500,000.00 3,906,800.00 260.45 4,000,000.00 
5. จำนวนเงินใหกูสามัญระยะปานกลาง   (บาท) 30,000,000.00 61,199,761.00 204.00 30,000,000.00 
6. จำนวนเงินลงทุน (บาท) 200,000,000.00 180,000,000.00 90.00 500,000,000.00 
7. จำนวนเงินฝากสหกรณอื่น (บาท) 20,000,000.00 - - 50,000,000.00 
8. จำนวนเงินรับฝาก (บาท) 5,000,000.00 131,050,736.08 2,621.01 250,000,000.00 
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          5.3.3  ประมาณการรายจายดำเนินการสหกรณฯ ป 2565 

ที่ประชุม ไดพิจารณารายละเอียดขอเสนองบประมาณรายจายของสหกรณฯ ประจำป 2565 โดยมีประมาณ
การรายจาย  ทั้ง 5 หมวด  คือ หมวดเงินเดือน  หมวดคาตอบแทน  หมวดคาใชสอย  หมวดคาวัสดุ  และหมวดครุภัณฑ  
คิดเปนจำนวนเงินรวม  38,035,680.00 บาท  
มติท่ีประชุม         อนุมัติตามเสนอ 
 
5.4  พิจารณากำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป  2561 

ในป   2565  คณะกรรมการดำเนินการฯ ไดพิจารณากำหนดวงเงินกูยืมของ สหกรณ ฯ เห็นสมควรกำหนด
วงเงินกูยืม  วงเงิน 700,000,000.00 บาท (เงินเจ็ดรอยลานบาทถวน) ทั้งนี้เพื่อความคลองตัวและมีสภาพคลองในการ
ดำเนินกิจการ สามารถรองรับความตองการของสมาชิกในการ กูยืมเงินไดอยางดีและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  และขอ
อนุมัติจากท่ีประชุมใหญ 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีติเปนเอกฉันท อนมุติัใหกูยืมเงินจากสถาบันการเงินอ่ืนไดประจำป 2565 เปนจำนวน
เงิน  700,000,000.00 บาท (เงินเจ็ดรอยลานบาทถวน) 

ว.ด.ป.  
ออกหุนกู 

ชื่อบริษัทที่ถือหุน ว.ด.ป. ครบกำหนด 
ไถถอนหุนกู 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

อัตรา 
ดอกเบี้ย 

22 ส.ค. 2557 บ. ซี พี ออลล จำกัด (มหาชน) CPALL248B 22 ส.ค. 2567 20,000,000.00 5.05 
29 ก.ค. 2558 บ. เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) CPF257A 29 ก.ค. 2568 10,000,000.00 4.28 
18 มี.ค. 2559 บ. ซี พี ออลล จำกัด (มหาชน) CPALL263A 18 มี.ค. 2569 10,000,000.00 4.00 
20 ต.ค. 2559 บ. อินโดรามา เวนเจอรส จำกัด (มหาชน) IVL310A 20 ต.ค. 2574 20,000,000.00 4.39 
8 ธ.ค. 2559 บ. เบอรลี่ยุคเกอร จำกัด (มหาชน) BJC26DA 8 ธ.ค. 2569 10,000,000.00 4.27 
4 พ.ค. 2560 บ. อินโดรามา เวนเจอรส จำกัด (มหาชน) IVL275A 4 พ.ค. 2570 5,000,000.00 4.11 
8 มิ.ย. 2561 บ. อินโดรามา เวนเจอรส จำกัด (มหาชน) IVL306A 8 มิ.ย. 2573 20,000,000.00 4.12 
19 ก.ย. 2561 บ. ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) TBEV289A 19 ก.ย. 2571 20,000,000.00 4.16 
15 พ.ย. 2561 บ. เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) CPF30NA 15 พ.ย. 2573 20,000,000.00 4.66 
18 ม.ค. 2562 บ. ซี พี ออล จำกัด (มหาชน) CPALL311A 18 ม.ค. 2574 40,000,000.00 4.40 
1 มี.ค. 2562 บ. ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) TBEV293A 1 มี.ค. 2572 20,000,000.00 4.00 
29 มี.ค. 2562 บ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด MINT313B 29 มี.ค. 2574 20,000,000.00 4.43 
29 พ.ค. 2562 บ. ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) CPFTH315A 29 พ.ค. 2574 20,000,000.00 4.18 
2 ธ.ค. 2562 บ .  การบ ินไทย  จำก ัด  (มหาชน )  (ตลาดรอง ) 

THAI276A 
2 ธ.ค. 2577 41,842,651.30 4.04 

  5.3.2 ประมาณการรายรับสหกรณ ป 2565 
  ทีป่ระชุมไดพจิารณาประมาณรายการรบัไว 7 รายการ คอื ดอกเบีย้เงนิใหกูแกสมาชิกคาธรรมเนยีมแรกเขา 
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร/ชุมนุมและรายไดอื่น เงินปนผลรับจากสหกรณฯ อื่น  เงินปนผลจากเงินลงทุนตราสารหน้ี 
ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันอื่น จํานวนเงิน 178,910,000.00 บาท

5.5 พิจารณาการลงทุนของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด ประจําป 2565 
  ในป 2557–2564 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด ไดนําเงินไปลงทุนในตราสารหนี้
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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12 ก.พ. 2563 บ .  การบ ินไทย  จำก ัด  (มหาชน )  (ตลาดรอง ) 
THAI282A 

28 ก.พ. 2571 31,183,762.20 3.76 

2 มิ.ย 2563 บ. เบอรลี่ยุคเกอร จำกัด (มหาชน) BJC306A 8 มิ.ย. 2573 20,000,000.00 3.50 
6 พ.ย. 2563 บ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) BTSG30NA 6 พ.ย. 2573 5,000,000.00 3.41 
19 พ.ย. 2563 บ. เฮ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จำกัด HMC30NA 19 พ.ย. 2573 30,000,000.00 4.20 
27 พ.ย. 2563 บ. อินโดรามา เวนเจอรส จำกัด (มหาชน) IVL30NA 23 พ.ย. 2573 20,000,000.00 3.42 
20-พ.ค.-64 บ. ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) IRPC365A 20-พ.ค.-79 15,000,000.00 4.1 
6-ก.ค.-64 บ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) BTSG317A 6-ก.ค.-74 20,000,000.00 3.77 
9-ก.ค.-64 บ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด MINT257A 9-ก.ค.-68 5,000,000.00 3.6 
4-ส.ค.-64 บ. บานป ูจำกัด (มหาชน) BANPU318A 4-ส.ค.-74 35,000,000.00 3.8 
15-ก.ย.-64 บ. บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) BCPG339A 15-ก.ย.-76 15,000,000.00 3.61 
23-ก.ย.-64 บ. ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

CPFTH339A 
23-ก.ย.-76 25,000,000.00 3.7 

21-ต.ค.-64 บ. ซี เค พาวเวอร จำกัด (มหาชน) CKP310A 21-ต.ค.-74 20,000,000.00 3.58 
3-พ.ย.-64 บ. อินโดรามา เวนเจอรส จำกัด (มหาชน) IVL325A 3-พ.ค.-75 10,000,000.00 3.6 
8-พ.ย.-64 บ. ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

BTSC31NA 
8-พ.ย.-74 15,000,000.00 3.66 

รวมทั้งสิ้น 542,772,040.95  

แผนการลงทุนในป  2565 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี  จำกัด  มีแผนการลงทุนในป  2565  ในการซ้ือพันธบัตรรัฐบาลหรือตรา

สารหน้ีตามหลักเกณฑที่กำหนดในพระราชบัญญัติสหกรณฯในวงเงิน 500,000,000 บาท 
มติท่ีประชุม อนุมัติแผนในการลงทุนป  2564 ในวงเงิน  500,000,0000.00  บาท 
 
5.6  พิจารณาคัดเลือกแตงต้ังผูสอบบัญชีประจำป 2565 และกำหนดธรรมเนียมสอบบัญช ี
  ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข ราชบุรี จำกัด หมวด 4 ขอ 24 เรื่องการตรวจสอบบัญชี
และการกำกับดูแลสหกรณ ระบุวา “การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละ
หนึ่งครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด  โดยผูสอบบัญชีซึ่ง
นายทะเบียนแตงตั้ง”  
  ในป 2564 สหกรณไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของสหกรณคอื นางมยุรี เทพาหุดี   ผูชำนาญงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ ในอัตราคาตอบแทนเปนเงิน 70,000 บาทตอป ซึ่งผูสอบบัญชีไดดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย
และใหขอเสนอแนะดวยด ี
  สำหรับป  2565   คณะกรรมการดำเนินการฯ  ไดพิจารณาผูตรวจสอบบัญชีของ สหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด สำหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31  ธันวาคม  2565             ซึ่งมีผูเสนอ  2  ราย  คือ 

1. นายกฤษณพัฒน บุบผา  เสนอราคา 70,000.00  บาท  
2. นางมยุรี  เทพาหุดี  เสนอราคา 80,000.00  บาท   

 คณะกรรมการไดพิจารณาคุณสมบัติและหลักเกณฑตาง ๆ แลว จึงเห็นสมควรให       ผูสอบบัญชี
อันดับ 1  คือ นายกฤษณพัฒน บุบผา เปนผูสอบบัญชีสหกรณ  ประจำป 2565  แตถามีเหตุอันใดที่ไมสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีไดก็ใหจัดจาง  ลำดับที ่2 คือ นางมยุรี เทพาหุดี  เปนผูสอบบัญชีแทน   
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 จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิผูสอบบัญชีสหกรณ ป 2565 และอนุมัติคาตอบแทนวงเงิน 
70,000.00 บาท (เงินเจ็ดหมื่นบาทถวน) 
 

มติท่ีประชุม  อนุมัติลำดับที่ 1 นายกฤษณพัฒน  บุบผา   จำนวนเงิน 70,000.00 บาท   ในกรณีที่ลำดับที่ 1ไม
สามารถปฏิบัติงานได ใหลำดับที่ 2 เปนลำดับตอไป 
 
5.7  พิจารณาคาเบี้ยเลี ้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและเบี้ยประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ สมาชิกและ
ผูเกี่ยวของอ่ืน ๆ 

เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จำกัด ขอ 71 
(9) คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรกำหนด คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการ
ดำเนินการ กรรมการอื่นๆ  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  สำหรับเปนหลักในการใชจายเงินของคณะกรรมการ
ดำเนินการและสมาชิกรวมตลอดถึงผูเกี่ยวของอื่นดวย ดังมีรายการตางๆ ตอไปนี้ 

1. คาเบี้ยเลี้ยงวันละ  500  บาท 
2.   คาพาหนะเดินทาง   

 (1)  พาหนะท่ีมีลักษณะประจำทางใหเบิกเทาท่ีจายจริง 
 (2)  การใชรถยนตสวนตัว ใหคิดเปนคาเช้ือเพลิง ก.ม.ละ  5  บาท 

 (3)  พาหนะรับจางอื่นใหคิดตามราคาทองถิ่นที่เหมาะสม 
 (4)  เครื่องบินใหเบิกในช้ันประหยัด 

                     3. คาเชาท่ีพักคางคืน 
   (1)  โรงแรมหรือท่ีมีลักษณะคลายกัน ให เทาที่จายจริงคืนละ 
        ไมเกิน 2,500 บาท/คน 

 (2)  ท่ีพักอ่ืนใหจายไดคืนละ ไมเกิน  500 บาท 
                     4.  คาเบี้ยประชุม ครั้งละไมเกิน  700  บาท 
            5.  ในกรณีที่ผูจัดประชุมมีคาเบี้ยเลี้ยงให  ใหเบิกคาเบ้ียเลี้ยงกับผูจัดประชุมทางเดียว 
ทั้งนี้รายละเอียดการใชจายใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณที่จะกำหนดตอไป จึงเสนอมาเพ่ืออนุมัติ 

 

มติท่ีประชุม  อนุมัติคาเบ้ียเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และเบ้ียประชุมของคณะกรรมการดำเนินการสมาชกิ 
และผูเกี่ยวของอ่ืนๆ 
 

5.9  พิจารณาผลการสรรหาเลือกตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณฯ 
      ชุดที่ 39 ประจำป 2565  แบบแบงเขต ประกาศผลการเลือกตั้ง 

ตามขอบังคับของสหกรณฯ หมวด 8  คณะกรรมการดำเนินการ   ขอ 72  ระบุว า   “ใหสหกรณมี
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอีกไมเกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุม
ใหญเลือกตั้งจากสมาชิก  ใหกรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้นดำรงตำแหนงรองประธานกรรมการคน
หนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหน่ึง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกน้ันเปนกรรมการ และปดประกาศใหทราบโดยท่ัว
กัน ณ สำนักงานสหกรณ”และขอ 74 ระบุวา “คณะกรรมการดำเนินการสหกรณมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสองปนับ
แตวันเลือกตั้ง  ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้งใหกรรมการดำเนินการสหกรณออกจากตำแหนง เปน
จำนวนหน่ึงในสองของกรรมการดำเนินการสหกรณท้ังหมดโดยวิธีจับสลาก  กรรมการดำเนินการสหกรณซึ่งพนวาระจาก
ตำแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซ้ำอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน”   
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ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที ่38  ประจำป  2564  หมดวาระ 8  คน ประกอบดวย 
ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 7 คน  ดังนี ้
 

ตำแหนงประธานกรรมการดำเนินการ 
 1.  นายสุริยะ  คูหะรัตน (ไมมสีิทธ์ิลงสมคัรครั้งตอไป  ครบ 2 วาระติดตอกัน) 
ตำแหนงกรรมการดำเนินการ 
 1.  นายพิสุทธ์ิ  คงขำ  (ไมมสีิทธ์ิลงสมคัรครั้งตอไป  ครบ 2 วาระติดตอกัน) 
 2.  นายชวนันท  อิ่มอาบ  มีคุณสมบัตลิงสมัครใหมได 
 3.  นายเฉลิม  ลภสับุญทว ี มีคุณสมบัตลิงสมัครใหมได 
 4.  นางขวัญใจ  สายศริ ิ  (ไมมสีิทธ์ิลงสมัครครั้งตอไป  ครบ 2 วาระติดตอกัน) 
 5.  นายประยุทธ  นงคนวล  มีคุณสมบัตลิงสมัครใหมได 
 6.  นายรังษ ี  ศรีม ี  มีคุณสมบัตลิงสมัครใหมได 
 7.  นางวนิดา  สิงหชาติปรีชากุล (ไมมสีิทธ์ิลงสมัครครั้งตอไป  ครบ 2 วาระติดตอกัน) 
 ที่ประชุมกำหนดเปดรับสมัคร กรรมการดำเนินการ(แบบแบงเขต)  ตามระเบียบสหกรณวาดวยการสรรหา
ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี  จำกัด  พ.ศ. 
2549  ลงวันท่ี  1  พฤศจิกายน  2549 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2533  และขอบังคับ 78(8)  ขอ 106 และ ได
เปดรับสมัครคณะกรรมการแบบแบงเขต  ชุดที่  39  ตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  ตาม
มติคณะกรรมการครั้งท่ี 8  วันท่ี 18 กันยายน 2564 มีตำแหนงประธาน 1 คน และ คณะกรรมการดำเนินการเลือกต้ัง
เพ่ิมแบบแบงเขตจำนวน 7 คน ดังนี้ 
 
ตำแหนงประธานกรรมการ 
 เลือกทุกเขต เลือกได 1 คน มีผูสมัครดังนี้ 

หมายเลข ชื่อ สกุล 
หมายเลข  1 นายอำนาจ สุภาพ 
หมายเลข  2 แพทยหญิงปาจรีย อารียรบ 

ตำแหนงคณะกรรมการดำเนินการ 
 
เขตท่ี 1  สสจ.ราชบุรี,สบส.เขต 5,วพบ.ราชบุรี,วพบ.จักรรีัช, ศูนยอนามัยที่ 5, อำเภอวัดเพลง  สมาชิกสงตรง 

สมาชิกหักเงินตนสังกัด และสมาชิกลูกจางประจำเกษียณ เลือกกรรมการได 3  คน  มีผูสมคัรดังนี ้
หมายเลข ชื่อ สกุล 
หมายเลข  1 นายเฉลมิ ลภสับุญทว ี
หมายเลข  2 นายสมเกียรต ิ เอี้ยวตระกลู 
หมายเลข  3 นางประนอม จิตตทนงศักดิ ์
หมายเลข  4 นายรัก สมพงษเจรญิ 
หมายเลข  5* นายสีหชัย ขอเสง่ียม 
* หมายเหตุ  หมายเลข 5 นายสหีชัย ขอเสง่ียม ขอถอนสิทธิ์ 
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เขตท่ี 2  รพ.ราชบุรี   เลือกกรรมการได  3  คน  มีผูสมัครดังนี ้
หมายเลข ชื่อ สกุล 
หมายเลข  1 นายเจตน กระเครือ 
หมายเลข  2 นายรังษ ี ศรีม ี
หมายเลข  3 นายประยุทธ นงคนวล 
หมายเลข  4  นางสาวละออ สวัสดินาม 
 

เขตท่ี 3  รพ.ดำเนินสะดวก  ไมมกีารสรรหากรรมการเพิ่มเติมเนื่องจากคณะกรรมการยังอยูครบ 
 
เขตท่ี 4  อำเภอเมืองราชบุรี,อำเภอโพธาราม,อำเภอบานโปง,อำเภอบางแพ,สสอ.ดำเนินสะดวก   เลอืก

กรรมการได 1 คน มีผูสมัครดังนี้ 
 
หมายเลข ชื่อ สกุล 
หมายเลข  1 นายกิตติศักดิ ์ ทรงพัฒนาศิลป 
หมายเลข  2 นายชูพินิจ สาลสีวัสดิ ์
 
เขตท่ี 5  อำเภอจอมบึง,อำเภอสวนผ้ึง,อำเภอบานคา,อำเภอปากทอ ไมมีการสรรหากรรมการเพิ่มเติมเนื่องจาก

คณะกรรมการยังอยูครบ 
 

ผลการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการ  ดังนี้ 
ประธานกรรมการ เลือกได 1 คน ผูที่ไดเลือกตั้งคะแนนมากที่สดุ คือ 

เขตท่ี 1 สสจ.ราชบุรี,สบส.เขต 5,วพบ.ราชบุรี,วพบ.จักรรีัช, ศูนยอนามัยที่ 5 อำเภอวัดเพลง  สมาชิกสงตรง 
สมาชิกหักเงินตนสังกัด และสมาชิก ลูกจางประจำเกษียณ เลือกกรรมการได 3 คน ผูที่ไดเลือกตั้งคะแนนมากท่ีสุด คือ 
 

 
  
 
 
 

หมายเลข ชื่อ สกุล จำนวนคะแนน ลำดับที ่
หมายเลข  1 นายอำนาจ สุภาพ 1,661 2 
หมายเลข  2 แพทยหญิงปาจรีย อารียรบ 2,583 1 

หมายเลข ชื่อ สกุล จำนวนคะแนน ลำดับที ่
หมายเลข  1 นายเฉลมิ ลภสับุญทว ี 896 1 
หมายเลข  2 นายสมเกียรต ิ เอี้ยวตระกลู 447 4 
หมายเลข  3 นางประนอม จิตตทนงศักดิ ์ 703 2 
หมายเลข  4 นายรัก สมพงษเจรญิ 574 3 
หมายเลข  5 นายสีหชัย ขอเสง่ียม ขอถอนสิทธิ ์
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เขตท่ี 2  รพ.ราชบุรี   เลือกกรรมการได  3  คน  ผูที่ไดเลือกตั้งคะแนนมากท่ีสุด คือ 
 

 
เขตท่ี 3  รพ.ดำเนินสะดวก  ไมมกีารสรรหากรรมการเพิ่มเติมเนื่องจากคณะกรรมการยังอยูครบ 
 

เขตท่ี 4  อำเภอเมืองราชบุรี,อำเภอโพธาราม,อำเภอบานโปง,อำเภอบางแพ,สสอ.ดำเนินสะดวก   เลอืก
กรรมการได 1 คน มีผูที่ไดเลือกตัง้คะแนนมากท่ีสุด คือ 

 

เขตท่ี 5  อำเภอจอมบึง,อำเภอสวนผ้ึง,อำเภอบานคา,อำเภอปากทอ ไมมีการสรรหากรรมการเพิ่มเติมเนื่องจาก
คณะกรรมการยังอยูครบ 
 

มติท่ีประชุม  อนุมัติแตงตั้งประธานกรรมการตามลำดับทีส่มาชิกสรรหาไดคะแนนมากที่สุดและกรรมการท่ีสมาชิก
สรรหาไดคะแนนมากท่ีสุดตามลำดับของแตละเขต 
 
  

วาระท่ี 6 
 

เร่ืองอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  ๖.๑ เร่ือง เจาหนาที่สงเสริมสหกรณแจงที่ประชมุทราบ 
        นายบุรินทร ถมยวัฒน ผูอำนวยการกลุมสงเสริมสหกรณ ๑ ไดแจงใหท่ีประชุมใหญสามัญ
ประจำป ๒๕๖๔ทราบ ดังนี ้

(๑)  ขอแสดงความยินดีกบัคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ ชุดที่ ๓๘ ที่ไดบริหารงานทำ 
ใหสหกรณมผีลการดำเนินงาน รอบปบัญชี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ไดกำไรสุทธจิำนวน ๑๓๕ ลานกวาบาทเศษ (ซึ่งมากกวาปท่ีผาน
มา) สงผลใหสมาชิกสหกรณไดรบัผลตอบแทนในรูปของเงินปนผล และเงินเฉลีย่คืนรวมกัน คดิเปนรอยละ ๘๗.๙๗ หรือคิดเปน
จำนวนเงิน ๑๑๙ ลานบาทเศษ ซึ่งเปนตัวเลขที่สูงมาก บงบอกใหเห็นวา การดำเนนิงานของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุร ี
จำกดั เปนการดำเนินงานเพ่ือมวลสมาชิก ตรงตามหลักการ อุดมการ และวิธีการสหกรณอยางแทจริง 

(๒)  จากเอกสารการรายงาน จะเห็นวา ในรอบปบญัชี ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๔ สหกรณมกีารลงทุน 
ในยอดเงินท่ีสูงมาก และในแผนปฏิบัติงานประจำป ๒๕๖๕ ทีส่หกรณแถลงตอที่ประชุมใหญก็มจีำนวนที่สูงมากเชนกัน ดังนั้น จึง
ขอฝากคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๓๙ พจิารณาอยางละเอยีด ถี่ถวน เกีย่วกับการลงทุนตาง ๆ ของสหกรณใหเปนไปตาม
พระราชบญัญตัิสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๒ และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรือ่ง ขอกำหนดการฝาก
หรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประกาศเมือ่วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่กำหนดไว 

หมายเลข ชื่อ สกุล จำนวนคะแนน ลำดับที ่
หมายเลข  1 นายเจตน กระเครือ 919 3 
หมายเลข  2 นายรังษ ี ศรีม ี 1,304 1 
หมายเลข  3 นายประยุทธ นงคนวล 942 2 
หมายเลข  4  นางสาวละออ สวัสดินาม 788 4 

หมายเลข ชื่อ สกุล จำนวนคะแนน ลำดับที ่
หมายเลข  1 นายกิตติศักดิ ์ ทรงพัฒนาศิลป 400 1 
หมายเลข  2 นายชูพินิจ สาลสีวัสดิ ์ 208 2 
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(๓)   ปจจุบันไดมีการตรากฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพย 
และสหกรณเครดติยเูนี่ยน พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื่อวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ และมผีลบังคับใชใน
วันเดียวกัน จำนวน ๕ หมวด กับ ๑ บทเฉพาะกาล รวม ๓๑ ขอ จึงขอฝากใหคณะกรรมการดำเนินการ และฝายจัดการ สหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสขุราชบุรี จำกดั ดำเนินการตามกฎกระทรวงที่บัญญัติไว   
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
6.2  เร่ืองจากสำนักงานตรวจบญัชีสหกรณราชบุรี 
  1.  ขอแสดงความยินดีกับสหกรณที่สามารถดำเนินธุรกิจจนบรรลุตามวัตถุประสงคของสหกรณ  
สามารถปดบัญชีและจัดการประชุมใหญสามัญประจำปไดภายในระยะเวลาที่กำหนด  และมีผลประกอบการเปนที่นาพึง
พอใจ  โดยมีการจัดสรรเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกถึงรอยละ 87.97  คิดเปนเงินจำนวน 119.14  ลานบาท  
ซึ่งถือวาเปนจำนวนเงินท่ีสูง  โดยมาจากความรวมมือกันระหวางคณะกรรมการและสมาชิกของสหกรณ 
  2.  สหกรณมีผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในอยูในระดับดีมาก  ซึ่งแสดงใหเห็นวา
สหกรณมีการใหความสำคัญและกำหนดระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม  อยางไรก็ตามในป  2565  สหกรณ
ควรใหความสำคัญเกี่ยวกับการวางระบบการควบคุมภายใน  และติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระบบการควบคุม
ภายในที่กำหนดไวอยางสม่ำเสมอ 
  3.  จากแผนการลงทุนในปบัญชี 2565  สหกรณมีการกำหนดแผนการลงทุนในการซื้อหุนเพิ่มดังนั้น  
คณะกรรมการควรใหความสำคัญในการพิจารณาเรื่องการลงทุนใหถ่ีถวน รอบคอบ  และเปนไปดวยความระมัดระวัง 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
6.3 เรื่องสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสขุราชบรุี  จำกัด 
 6.3.1  กองทุนสงเคราะหสมาชิกถึงแกกรรม  
          จัดสรรมาจากกำไรสุทธิ  

- เมื่อสมาชิกถึงแกกรรม  ผูรับเงินสงเคราะหตองยื่นคำรองขอรับเงินสงเคราะหตอสหกรณตามแบบที่กำหนด
พรอมทั้งเอกสารตาง ๆ  ภายใน 90 วัน นับแตวันที่สมาชิกถึงแกกรรม และสหกรณพิจารณาจายเงินใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับคำรองขอ  

- จายเงินสงเคราะห จากกองทุนสงเคราะห ดังน้ี 
(1) จายเงินสงเคราะห จากกองทุนสงเคราะห ดังนี้ 

1.1  นับอายุการเปนสมาชิกตามระยะเวลาตั้งแตวันเขาเปนสมาชิกที่สมบูรณจนถึงวันที่ถึงแกกรรม  จาย
ใหปละ  10,000  บาท  เศษของปถาเกินหกเดือนคิดเปนหนึ่งป  เศษของปถาไมถึงหกเดือนจายให  
5,000  บาท  แตสูงสุดไมเกิน  200,000  บาท 

1.2 ไมใหนำระยะเวลาการเคยเปนสมาชิกครั้งกอน  มานับรวมกับระยะเวลาการเปนสมาชิกครั้งใหม
กอนถึงแกกรรม 

1.3 กอนการจายเงินใหแกผูรับเงินสงเคราะหตามระเบียบนี้  หากผูถึงแกกรรมมีหนี้ที่ตองชำระใหแก
สหกรณ  สหกรณขอใชสิทธิ์หักเงินเต็มจำนวนที่เปนหนี้ไว แลวจึงจายเงินสวนที่เหลือ ใหแกผูรับเงิน
สงเคราะห  

(2) จายเงินสงเคราะหใหแกผูรับเงินสงเคราะหที่ถูกตอง  ในสัดสวนท่ีชอบธรรม 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 



26 รายงานประจําป 2565
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด

 
 
 6.3.2 การชวยเหลือทายาทสมาชิกสหกรณสายตรงถึงแกกรรม มีบิดา  มารดา  บุตร  คูสมรส   
  - โดยใหนำสำเนาใบมรณะบัตร มาติดตอท่ีสำนักงานสหกรณ ภายใน 90 วัน จากใบมรณะบัตร 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  

6.3.3   หุนวันเกิด 
  - สหกรณใหหุนวันเกิดสมาชิก  โดยใหคนละ 10 หุน  เปนเงิน 100  บาท ทกุป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ปดประชุมเวลา 15.10 น. 
                     สุริยะ  คูหะรตัน 
           (นายสุริยะ  คูหะรตัน)  ประธานในท่ีประชุม 
               ประธานกรรมการ 
                สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี   จำกัด 
      

             วนิดา  สิงหชาติปรีชากุล 
                                                       (นางวนิดา  สิงหชาติปรีชากุล) ผูบันทึกรายงานการประชุม  
                                                             เลขานุการ/กรรมการ 
                                                     สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี  จำกดั    
    สำเนาถูกตอง 
 
 
        (นางปาจรีย  อารียรบ)            
           ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี  จำกัด         
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เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมใหญสามัญครั้งที่แลว (ประจําป 2564)

- ไมมี -

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ............................................................................................................................................................

 4.1 รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2565
  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด ไดจดทะเบียนตามเลขทะเบียนสหกรณ ที่ กพธ.
24/2527 เลขทะเบียนขอบังคับท่ี 7000000225619 ลงวันที ่22 กมุภาพันธ 2561 (ใชแทนขอบังคับฉบับเดมิ
เลขทะเบียนขอบังคับที่ 7000000525559) ไดดําเนินกิจการมาจนถึงปจจุบันเปนปที่ 38 ในรอบป พ.ศ. 
2564 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด มีสถานะการเงินที่มั่นคงเขมแข็งดีมาก มีสินทรัพยรวม 
3,800,713,183.02 บาท อัตราการเติบโตของสหกรณฯ สูงเพ่ิมข้ึน 17.12% (จากเดิมป 2564 เทากับ 
6.92%) กาํไรสทุธิปนีส้งูถงึ 148,524,280.24 บาท สวนใหญเกดิจากความรวมมอืของสมาชกิในการใชบรกิาร
รายละเอียดตาง ๆ คณะกรรมการดําเนินงานขอรายงานผลงานประจําป 2565 ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 3

ระเบียบวาระที่ 4

  1. สถานการณของสหกรณ รายละเอียดตามตารางท่ี  1 
  ตารางท่ี  1 แสดงผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ พ.ศ. 2564 -2565

ลําดับ รายการ 
ผลการดําเนินงาน เพิ่ม(%) 

ป  2564 ป  2565  ลด (%) 
1. จํานวนสมาชิก                    (คน) 4,615 4,732 2.47 

2. ทุนเรือนหุน                     (บาท) 1,731,122,270.00 1,798,145,560.00 3.73 

3. เงินสํารอง                       (บาท) 155,424,792.28 169,491,172.04 8.30 

4. ทุนสะสมตามขอบงัคับ         (บาท) 4,732,151.77 4,687,420.87 (0.95) 
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ลําดับ รายการ 
ผลการดําเนินงาน +เพ่ิม(%) 

ป  2564 ป  2565 - ลด (%) 
5. เงินรับฝากออมทรัพย          (บาท) 7,111,163.40 7,105,533.58 (0.08) 
6. เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ  (บาท ) 1,030,099,763.12 1,113,050,836.55 7.45 

7. เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษรับป62 138,837,387.33 123,789,715.91 (12.16) 
8. เงินฝากรุนเงนิออมทวีทรัพยป 2565    
8. เงินใหกูระหวางป               (บาท) 1,154,708,700.00 1,235,307,100.00 6.98 
9. เงินกูคงเหลืออยูที่สมาชิกเม่ือสิ้นป     

                                   (บาท) 

2,501,947,057.00 2,607,698,651.00 4.23 

10. หนี้สินทั้งหมด                   (บาท) 1,201,367,148.45 1,662,761,987.17 38.41 

11. สินทรัพยทัง้หมด               (บาท) 3,245,246,986.26 3,800,713,183.02 17.12 

12. รายได                            (บาท) 171,575,650.50 192,497,551.98 12.19 

13. รายจาย                          (บาท) 36,309,234.23 44,051,401.85 21.32 

14. กําไรสุทธ ิ                       (บาท) 135,419,623.76 148,524,280.24 9.68 

 เจาหนาที่สหกรณ                (คน) 5 5  

2. ทุนเรือนหุน 
 จากการดําเนินงาน 5 ปยอนหลัง  จะเห็นวา สหกรณ มีทุนเรือนหุนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้สวนหนึ่ง
เกิดจากการที่สมาชิกแสดงความจํานงเพ่ิมทุนเรือนหุนรายเดือนมากข้ึน และการซ้ือทุนเรือนหุนเพ่ิมเพ่ือกู
ใหไดตามระเบียบที่กําหนดไว  เปนตน ซึ่งถือเปนการออมเงินทางหนึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
สหกรณ  รายละเอียดตามตารางที่  2 

ตารางท่ี 2  แสดงจํานวนทุนเรือนหุนเปรียบเทียบระหวางป  พ.ศ. 2561 - 2565 

พ.ศ. 
ทุนเรือนหุน 

ที่ชําระแลว (บาท) 
เพิ่มข้ึน 
(บาท) 

เพิ่มข้ึน 
รอยละ 

2561 1,424,184,280.00 90,051,990.00 6.75 
2562 1,533,076,090.00 108,891,810.00 7.65 
2563 1,650,274,580.00 117,198,490.00 7.64 
2564 1,731,122,270.00 80,847,690.00 4.90 
2565 1,798,145,560.00 67,023,290.00 3.87 
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3. สมาชิกภาพของสหกรณ 
 การดําเนินงานสหกรณฯ ตั้งแตเริ่มจดทะเบียนจนถึง พ .ศ.2565 สหกรณฯ ไดรับความรวมมือ
จากหนวยงานสาธารณสุขภายในจังหวัดราชบุรี ในการประชาสัมพันธเชิญชวนใหเจาหนาที่ในสังกัด       
สมัครเขาเปนสมาชิกใหมเพ่ิมมากขึ้น สวนสมาชิกเกาก็ยังคงสภาพการเปนสมาชิกอยู  ปจจุบันสหกรณ 
ออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด มีสมาชิกจํานวน 4,766 คน รายละเอียดตามตารางท่ี 3 , 4 , 5 

ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบจํานวนสมาชิกเพิ่ม - ลด  ตั้งแตป 2561 - 2565 

รายละเอียด 
2561 
(คน) 

2562 
(คน) 

2563 
(คน) 

2564 
(คน) 

2565 
(คน) 

สมาชิกเม่ือตนป 3,942 4,098 4,241  4,480  4,615  

สมาชิกเขาใหมในระหวางป 265 272 331  250  232 
สมาชิกลาออกในระหวางป 92 117 83  100  99  
โอนยายสมาชิกไปยังสหกรณอ่ืน 2 0 2  3 7 
สมาชิกถูกใหออกจากสหกรณระหวางป 10 1 0  0  3  

สมาชิกเสียชีวิตในระหวางป 5 11 7  12  6  

คงเหลือเปนสมาชิกเม่ือส้ินป 4,098 4,241 4,480  4,615  4,732  

เพ่ิมข้ึน   (ลดลง)  จากปกอน   +156 +143 +239 +135 +117 
   %  เพ่ิม = +  ,  ลด = -                 +3.96 +3.49 +5.64  +3.01  +2.53  

 
ตารางท่ี  4   แสดงจํานวนสมาชิกจําแนกแตละหนวยงาน   ป  2565 

ลําดับ หนวยงาน จํานวนสมาชิก 
1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 88 

2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง 96 

3 โรงพยาบาลปากทอ 92 

4 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 55 

5 โรงพยาบาลวัดเพลง 69 

6 โรงพยาบาลบางแพ 79 

7 โรงพยาบาลสวนผึ้ง 77 

8 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองราชบุรี 55 
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ลําดับ หนวยงาน จํานวนสมาชิก 
9 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานโปง 56 

10 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโพธาราม 9 

11 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอดํา เนินสะดวก 34 

12 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปากทอ 6 

13 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวัดเพลง 9 

14 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางแพ 20 

15 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอจอมบึง 35 

16 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสวนผึ้ง 25 

17 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานคา 4 

18 โรงพยาบาลบานคา 18 

19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 40 

20 สมาชิกสงตรง 236 

21 สนง.ปองกันควบคุมโรคท่ี  5  จังหวัดราชบุร ี 43 

22 ขาราชการบํานาญต้ังจายจากกรมบัญชีกลาง  สังกัด รพ.ดําเนินฯ 121 

23 ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จ.ราชบุรี 31 

24 โรงพยาบาลดําเนินสะดวก 237 

25 โรงพยาบาลราชบุรี 847 

26 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 24 

27 ศูนยอนามัยที่ 5 173 

28 ขาราชการบํานาญ ตั้งจายจากกรมบัญชีกลางสังกัด สสจ.ราชบุรี 391 

29 ขาราชการบํานาญต้ังจายจากกรมบัญชีกลาง  สังกัด รพ.ราชบุรี 349 

30 โรงพยาบาลราชบุรี (ลูกจางชั่วคราว) 483 

31 โรงพยาบาลดําเนินสะดวก(ลูกจางชั่วคราว) 141 

32 สสจ.ราชบุรี(ลูกจางชั่วคราว) 49 

33 รพร.จอมบึง(ลูกจางชั่วคราว) 34 

34 โรงพยาบาลปากทอ(ลูกจางชั่วคราว) 61 

35 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน(ลูกจางชั่วคราว) 42 
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ลําดับ หนวยงาน จํานวนสมาชิก 
36 โรงพยาบาลวัดเพลง(ลูกจางชั่วคราว) 39 

37 โรงพยาบาลบางแพ(ลูกจางชั่วคราว) 43 

38 โรงพยาบาลสวนผึ้ง(ลูกจางชั่วคราว) 46 

39 วพบ.ราชบุรี(ลูกจางชั่วคราว) 13 

40 วพบ.จักรีรัช(ลูกจางชั่วคราว) 9 

41 ขาราชการ/ลูกจางประจําเกษียณรับบําเหน็จ 15 

42 สคร.ที่ 5 (ลูกจางช่ัวคราว) 7 

43 สสอ.ดําเนินสะดวก (ลูกจางช่ัวคราว) 13 

44 สสอ.บานโปง  (ลูกจางช่ัวคราว) 7 

45 สสอ.บานคา  (ลูกจางช่ัวคราว) 4 
46 สสอ.โพธาราม (ลูกจางช่ัวคราว) 16 
47 สสอ.ปากทอ (ลูกจางช่ัวคราว) 14 
48 สสอ.บางแพ (ลูกจางช่ัวคราว) 11 
49 ขาราชการบํานาญตั้งจายจากกรมบัญชีกลาง สังกัด วพบ.ราชบุรี 20 

50 โรงพยาบาลบานโปง  (ขาราชการ/ลูกจางชั่วคราว) 49 
51 สสอ.สวนผึ้ง (ลูกจางช่ัวคราว) 6 
52 สสอ.เมือง (ลูกจางชั่วคราว) 12 
53 ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จ.ราชบุรี (ลูกจางชั่วคราว) 4 
54 โรงพยาบาลบานคา (ลูกจางช่ัวคราว) 9 
55 สมาชิกหักเงินตนสังกัด 30 

56 สสอ.วัดเพลง (ลูกจางช่ัวคราว) 1 
57 อบจ.ราชบุรี 216 
58 สสอ.จอมบึง (ลูกจางชั่วคราว) 1 
59 สมาชิกหยุดสงหุนสหกรณ 16 

60 หนวยพิเศษ 2 
 รวม 4,732 
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ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบจํานวนสมาชิกสมทบเพิ่ม - ลด  ตั้งแตป 2564 - 2565 

รายละเอียด 2564 (คน) 2565 (คน) 
สมาชิกเม่ือตนป 35 34 

สมาชิกเขาใหมในระหวางป 0  0  
สมาชิกลาออกในระหวางป 1 1 

คงเหลือเปนสมาชิกเม่ือส้ินป 34 33 

เพ่ิมข้ึน   (ลดลง)  จากปกอน   (1) (1) 
   %  เพ่ิม = +  ,  ลด = -                            (2.85) (2.94) 

 

4.ดานสวัสดิการที่กําหนดไว 
4.1 สวัสดิการกองทุนสงเคราะหสมาชิกผูถึงแกกรรม 
ในป 2565  คณะกรรมการไดอนุมัติเงินกองทุนสงเคราะหสมาชิกผูถึงแกกรรม  9  ราย           

เปนเงิน 1,605,000.00 (เงินหน่ึงลานหกแสนหาพันบาทถวน) ใชเงินกองทุนสงเคราะหสมาชิกถึงแกกรรม 
1,000,000.00 บาท (เงินหนึ่งลานบาทถวน) คาใชจายสมาชิกถึงแกกรรม เปนเงิน  605,000.00 บาท 
(เงินหกแสนหาพันบาทถวน) นับเปนสวัสดิการอยางหน่ึงสําหรับสมาชิกที่ถึงแกกรรมเพ่ือเปนการบรรเทา
ความเดือดรอนของครอบครัวสมาชิกสามารถลดภาระหน้ีสินตอสหกรณฯ  รายละเอียดตามตารางที่ 6 

 

 

ลําดับ ชื่อ – ชื่อสกลุ วันที่เสียชีวิต 
ระยะเวลา 
เปนสมาชกิ สังกัด 

จํานวนเงิน 
ที่ไดรับ 

1 นายเสนห  ปอมเมือง 2 ธันวาคม 2564 11 ป 11 เดือน ศบส.5 120,000 

2 นายกิจจา  อนุเครือ 14 มกราคม 2565 29 ป 5 เดือน สสอ.จอมบึง 200,000 
3 นางสาวยุพดี  เกษร 6 กุมภาพันธ 2565 20 ป 11 เดือน รพ.เจ็ดเสมียน 200,000 
4 นายธีรพล  นิตยกิจ 25 กุมภาพันธ 2565 30 ป 6 เดือน สงตรง 200,000 
5 นางพวงเพ็ญ  อันด ี 4 เมษายน 2565 35 ป 1 เดือน สงตรง 200,000 
6 นายจักรกริดษ  ไชยกิจ 3 มิถุนายน 2565 13 ป 5 เดือน ช.รพ.ราชบุร ี 200,000 
7 นางสาวประนอม  ล้าํเลิศ 18 สิงหาคม 2565 8 ป 4 เดือน รพ.ราชบุร ี 85,000 
8 นางสุรีย  เรืองทับ 16 พฤศจิกายน 2565 28 ป 7 เดือน รพ.วัดเพลง 200,000 
9 นางอัมพร พบสุข 19 พฤศจิกายน 2565 24 ป 7 เดือน บํานาญ สสจ. 200,000 

รวมเงิน 1,605,000.- 

  ตารางท่ี 6 แสดงรายช่ือสมาชิกถึงแกกรรม ป 2564
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5. การออกระเบียบ แกไขเพิ่มเติม ประกาศ ของสหกรณ และมติตาง ๆ
  ในรอบปที่ผานมา คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 39/2565 ไดรวมประชุมทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง 
รวมปนี้ประชุม 11 ครั้ง พิจารณาเรื่องตาง ๆ ทั้งดานการบริหาร จัดการ การงบประมาณ การอนุมัติเงินกู 
และพิจารณาสวัสดิการตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอสมาชิกดวยคณะกรรมการบริหารและเงินกูประชุมพิเศษ
เพื่อพิจารณาสมาชิกที่ยื่นกูเพื่อปรบัโครงสรางหนี้ รวมทั้งแกไขระเบียบ และไดดําเนินการกําหนดประกาศ 
และลงมติในวาระตางๆ ซึ่งมีมติบางขอที่เห็นสมควรใหยึดถือเปนแนวปฏิบัติตอไปทั้งนี้ใหสอดคลองกับ
ขอบงัคับ/ระเบียบของสหกรณฯ และพรบ.สหกรณ พ.ศ.2553 ในปจจุบนัทาํใหเกดิความสะดวกตอการปฏิบติั
งานเปนประโยชนตอสมาชิก และสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานดวย

มติที่ประชุม .................................................................................................................................................

   

 
 

4.2 ดานการชวยเหลือสังคมและสาธารณกุศล 
ในป 2565 สหกรณใหการสนับสนุนชวยเหลือองคกร/หนวยงานราชการซ่ึงเปนไปตาม

วัตถุประสงคของสหกรณฯที่ใหความชวยเหลือทางดานสังคมและชุมชน รวมเปนเงิน 185,700 บาท  

รายละเอียดดังนี้ 
1. พานพุมดอกไม และรวมงานวันสหกรณแหงชาติ จังหวัดราชบุรี จํานวน    2,700  บาท 

2. สหกรณรวมใจเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน   
         จํานวน    2,000  บาท 

3. มอบเงินชวยเหลือ นางสาวลดาวัลย แสนสุด บานเกิดอัคคีภัย  จํานวน  10,000  บาท 

4. กฐิน - ผาปาสามัคคี สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลราชวิถี  จํานวน    1,000  บาท 

5. ผาปาสามัคคีสมาคมขาราชการบําเหน็จบํานาญกระทรวงสาธารณสุข จํานวน    2,000  บาท 

6. รวมทําบุญสมาคมคนพิการ     จํานวน    2,000  บาท 

7. กฐินพระราชทานของกรมสงเสริมสหกรณ วัดลุมมหาชัยชุมพล ระยอง จํานวน    2,000  บาท 

8. ทอดผาปาสามัคคีสมทบทุนซื้ออุปกรณการแพทย วัดสวนดอก เชียงใหม 
        จํานวน    2,000  บาท 

9. กฐินพระราชทาน วัดพระเจดียซาวหลัง ลําปาง   จํานวน    2,000  บาท 

10. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก      จํานวน 150,000  บาท 

11. ทุนสาธารณประโยชนสมาชิกถึงแกกรรม (10 ราย)   จํานวน   10,000  บาท 
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    รายการ
1. เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
2. เงินฝากออมทรัพยพิเศษรับป 2562 (19 พ.ย. 61–31 ธ.ค. 62)
   วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ปดรับเงินฝากเพิ่ม 
3. เงินฝากออมทรัพย รับจากสมาชิก
4. เงินฝากออมทรัพยรับจากสมาคมฌาปนกิจ
5. เงินฝากออมทรัพย รพ.บานโปง / สอ.ตํารวจ
6  เงินฝากเพ่ือสมาคมฌปนกิจ
7. เงินฝากออมทรัพยพิเศษรุนเงินออมทวีทรัพย
    (1 พ.ย. 2565 – 30 พ.ย. 2565)

    รายการ
1.  เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินแกสมาชิก 
2.  เงินกูสามัญเพื่อใชจายอันจําเปนทั่วไป
3.  เงินกูสามัญระยะปานกลาง  
4.  เงินกูสามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.  เงินกูสามัญสําหรับผูไดรับผลกระทบ
6.  เงินกูสามัญเพื่อชวยเกษียณอายุ/ลาออก
8.  เงินกูสามัญปรับโครงสรางหนี้
9.  เงินกูสามัญเขาชดใชหนี้แทนผูกูอื่น
10. เงินกูเงินสูเพื่อโควิด

อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก (ตอป)
2.20

2.20

1.50
2.00
1.50
1.50

2.20

อัตราดอกเบ้ียเงินกู (ตอป)
6.25
6.25
6.25
4.00
4.45
6.25
5.60
3.25
4.00

  ตารางท่ี 7 แสดงอตัราดอกเบีย้เงนิใหสมาชกิกู  สหกรณอืน่กูยมื  อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจาํ 
และดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู (สมาชิก) และสหกรณอื่นกู

  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (สมาชิก) สหกรณอื่น และสมาคมฌาปนกิจ

เหรัญญิกดานการเงินของสหกรณในป พ.ศ. 2565
  1. ดานอัตราดอกเบี้ย
ในสภาวะเศรษฐกิจปจจบุนัทีม่กีารผันผวนทางดานการเงินของประเทศธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ  ได
มกีารปรบัอตัราดอกเบีย้อยูตลอดเวลาจงึทาํใหสหกรณฯ ตองศกึษาอัตราดอกเบีย้อยูตลอดเพือ่ใหสอดคลอง
กับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารและสถาบันการเงินซึ่งสหกรณฯ ไดกําหนดอัตราดอกเบี้ยตางๆ รายละเอียด
ตามตารางที่ 7
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อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  (สมาชิก) สหกรณอื่น และสมาคมฌาปนกิจ 
รายการ อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก (ตอป) 

1.  เงินฝากออมทรัพยพิเศษ  2.20 
2.  เงินฝากออมทรัพยพิเศษรับป 2562  (19 พ.ย. 61 – 31 ธ.ค. 62) 
    วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ปดรับเงินฝากเพิ่ม  

2.20 

3.  เงินฝากออมทรัพย รับจากสมาชิก 1.50 
4.  เงินฝากออมทรัพยรับจากสมาคมฌาปนกิจ  2.00 
5.  เงินฝากออมทรัพย รพ.บานโปง / สอ.ตํารวจ 1.50 
6.  เงินฝากเพ่ือสมาคมฌปนกิจ 1.50 

7.  เงินฝากออมทรัพยพิเศษรุนเงินออมทวีทรัพย 
     (1 พ.ย. 2565 – 30 พ.ย. 2565) 

2.20 

เงินฝากออมทรัพย พิ เศษคณะกรรมการมีมติให เปดการรับฝากเงินฝากออมทรัพย พิ เศษ          
ตั้ งแตวันที่  1 เมษายน 2553 จนถึงปจจุบันมีสมาชิกนําเงินมาฝากประเภทนี้ จํานวน  1,396 คน             
เปนเงิน 1,113,050,836.55 บาท (เงินหน่ึงพันหน่ึงรอยสิบสามลานหาหมื่นแปดรอยสามสิบหกบาทหาสิบ
หาสตางค) 
 

เงินฝากออมทรัพย คณะกรรมการมีมติใหเปดการรับฝากเงินฝากออมทรัพย ตั้งแตวันที่ 1  เมษายน  

2554 จนถึงปจจุบัน มีสมาชิกนําเงินมาฝากประเภทนี้  จํานวน 133 คน เปนเงิน 97,497.77 บาท           

(เงินเกาหมื่นเจ็ดพันสี่รอยเกาสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค) 
 เงินรับฝากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สฌส.  สสธท.  สส.ชสอ.  กสธท.  มีสมาคมฝากเงิน
ประเภทน้ี 4 สมาคม  จํานวนเงิน 3,478,390.14 บาท  (เงินสามลานสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามรอยเกา
สิบบาทสิบสี่สตางค) 

เงินฝากออมทรัพยจากสหกรณอ่ืน สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี จํากัด และสหกรณ
ออมทรัพยโรงพยาบาลบานโปง จํากัด นําเงินมาฝากประเภทน้ี จํานวน 2 สหกรณเปนเงิน 7,008,041.81 
บาท (เงินเจ็ดลานแปดพันสี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค) 
 

 เงินฝากออมทรัพยพิเศษ “รับป 2562” คณะกรรมการมีมติใหเปดการรับฝากเงินฝากออมทรัพย
พิเศษ “รับป 2562” ตั้งแตวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 มีสมาชิกนํา
เงินมาฝากประเภทน้ี จํานวน  194 คน  เปนเงิน 123,789,715.91 บาท  (เงินหนึ่งรอยย่ีสิบสามลานเจ็ด
แสนแปดหมื่นเกาพันเจ็ดรอยสิบหาบาทเกาสิบเอ็ดสตางค) 
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 เงินรับฝากเพ่ือสมาคม ปจจุบันมีสมาชิกนําเงินมาฝากประเภทนี้ 47 คน จํานวนเงิน 155,268.54  
บาท  (เงินหน่ึงแสนหาหม่ืนหาพันสองรอยหกสิบแปดบาทหาสิบสี่สตางค)   
  

 เงินฝากออมทรัพยพิเศษรุนเงินออมทวีทรัพย คณะกรรมการมีมติใหเปดรับเงินฝากออมทรัพย
พิเศษรุนเงินออมทวีทรัพย ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565 มีสมาชิกนําเงินมา
ฝากประเภทน้ีจํานวน 15 คน เปนเงิน 28,320,000.00 บาท 
 

2. การกูเงิน 
ตามขอบังคับสหกรณ หมวด   4  ขอ 17  เรื่องการกูยืมเงินหรือการค้ําประกันที่ประชุมใหญ 

2564 ไดอนุมัติใหกูเงินสําหรับดําเนินกิจการสหกรณประจําป 2565 วงเงินกูยืม 700,000,000.00 บาท  

(เงินเจ็ดรอยลานบาทถวน ) ในรอบปที่ผานมาคณะกรรมการไดพิจารณากูยืมเงินบริหารจัดการ             
เพ่ือความคลองตัวเกิดสภาพคลองในการดําเนินกิจการ และสามารถรองรับความตองการของสมาชิกใน
การกูยืมเงินไดอยางดีและเกิดประสิทธิภาพมาก    ซึ่งไดมีการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินที่ใหบริการ
สินเชื่อ  
 

มติที่ประชุม......................................................................................................................................... 
คณะกรรมการเงินกู 

1.เงินใหสินเชื่อแกสมาชิก 
เงินสินเชื่อที่กูมาบริหารจัดการ ไดใชเปนเงินสําหรับสมาชิกที่มีความจําเปน และมีภาระตองใช

เงินกูประเภทตาง ๆ  สหกรณฯไดมีระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด  วาดวย         
การใหเงินกูแกสมาชิกของสหกรณ  พ.ศ.  2565   

 บริการเงินกู  แบงเปน  2  ประเภท  คือ 
1.เงินกูฉุกเฉิน 

1.1 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน กูสูงสุดกําหนดไมเกิน 120,000 บาท 3 เทาของเงินเดือน และไมเกิน  
รอยละ 90 ของหุนที่มีอยู  ชําระคืนไมเกิน 12 งวด 

1.2 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินโครงการพิเศษ  ใหกูไดรอยละ 90 ของเงินปนผลท่ีไดรับเมื่อปที่แลว 
แตไมเกิน 50,000  บาท 

 1.3 เงินกูฉุกเฉินหมุนเวียน กูสูงสุดกําหนดไมเกิน 120,000 บาท 3 เทาของเงินเดือน และไม
      เกินรอยละ 90 ของหุนที่มีอยู ทําสัญญา 1 ครั้ง อายุสัญญาอยูได 2 ป 
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2.  เงินกูสามัญ 
2.1  เงินกูสามัญเพื่อการใชจายอันจําเปนทั่วไป   
ตองเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน จึงมีสิทธิ์กู 
(1) สมาชิกสามารถกูเงินได  ดังนี้ 

  - เปนสมาชิก 6 เดือน แตไมถึง 2 ป กูไดไมเกิน 50 เทาของเงินไดรายเดือน ไมเกิน 
3,000,000.00 บาท   

  - เปนสมาชิก 2 ป แตไมถึง 4 ป กูไดไมเกิน 60 เทาของเงิน ไดรายเดือน ไมเกิน 
3,000,000.00 บาท  

  - เปนสมาชิก 4 ป แตไมถึง 6 ป กูไดไมเกิน 70 เทาของเงิน ไดรายเดือน ไมเกิน 
3,000,000.00 บาท    

  - เป นสมาชิก  6 ป  แต ไม ถึ ง 8 ป  กู ได  80 เท า  ของเงิน ได ราย เดือน   ไม เกิน 
3,000,000.00 บาท   

  - เปนสมาชิก  8 ป  แตไมถึง 10 ป   กู ได 90 เทา ของเงินไดรายเดือน  ไม เกิน 
3,000,000.00 บาท   

  - เปนสมาชิก  10  ปขึ้นไป  กูได 100 เทา ของเงินไดรายเดือน  ไมเกิน 3,000,000.00 
บาท 

 เมื่อไดรับอนุมัติเงินกู  ผูกูจะตองมีมูลคาของทุนเรือนหุนรวมกับเงินฝากกับสหกรณออม
ทรัพยพิเศษเพ่ือค้ําประกันเงินกู ไมนอยกวารอยละ 15 โดยตองมีมูลคาของทุนเรือนหุนไมเกินรอยละ 5 
ของยอดเงินกู สวนที่เหลือใหเปนเงินฝากออมทรัพยพิเศษเพ่ือค้ําประกันเงินกูไมนอยกวารอยละ 10 ของ
ยอดเงินกู ในกรณีที่ผูกูมีมูลคาของทุนเรือนหุนมากกวารอยละ 5 ของยอดเงินกูกอนอยูแลว ใหมีเงินฝาก
ออมทรัพยพิเศษเพ่ือค้ําประกันเงินกูรวมกับมูลคาของทุนเรือนหุนไมนอยกวารอยละ 15 ของยอดเงินกู 
และผูกูท่ีมีมูลคาหุนมากกวารอยละ 15 ของยอดกูไมตองมีเงินฝากก็ได 

 หลังหักคาใชจายทั้งหมดตองมีเงินไดรายเดือนเหลือในสลิปเงินเดือนไมนอยกวา            
ที่สหกรณประกาศ 

 การกูเงินสามารถนําเงินทุนเรือนหุนมาคํ้าประกันได รอยละ 90 ของทุนเรือนหุน และสามารถนํา
เงินฝากออมทรัพยพิเศษในสหกรณมาคํ้าประกันเงินกูไดรอยละ 90 ของเงินฝากออมทรัพยพิเศษ  
สหกรณจะยึดสมุดไวเปนหลักฐาน  สําหรับสวนตางของยอดเงินกูใหใชหลักเกณฑ การกูเงิน 500,000  
บาทขึ้นไปจะตองใชผูค้ําประกัน  3  คน  กูเงิน  1,000,000 บาทขึ้นไปตองใชผูค้ําประกัน  4  คน  และกู
เงิน 2,000,000 บาท ขึ้นไปใชผูค้ําประกัน  5  คน สมาชิกสําหรับสมาชิกคนหนึ่งจะเปนผูค้ําประกันผูกู
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มากกวาหาคนในเวลาเดียวกันไมได  และสมาชิกที่สงตนเงินกูพรอมดอกเบ้ียครบ 6 งวดสามารถยื่นกูเงิน
สามัญไดใหม  และสมาชิกที่กูเงินกับสหกรณจะตองสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขราชบุรี  จํากัด  ดวย 

2.2  เงินกูเพื่อพนักงานราชการ    
วงเงินกูสูงสุดกําหนด 15 เทาของเงินเดือน ไมเกิน 200,000 บาทถวน  ผูกูและผูค้ําประกันตอง

ปฏิบัติงานในสังกัดที่ไดรับเงินไดรายเดือนติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยใหผูบังคับบัญชารับรองใน
สัญญาเงินกู  เวนแตการกูที่ไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุน   กรณีกูไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุน 
หรือ กูไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนรวมกับเงินฝากออมทรัพยพิเศษเพ่ือค้ําประกันเงินกู  ไมตองมีผูค้ํา
ประกัน  ผูกูตองเปนสมาชิกสหกรณมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน  ผูขอกูตองทําสัญญากูเงินและสัญญาค้ํา
ประกันโดยจะตองมีผูค้ําประกันตามวงเงินกู  ดังนี้   

 เงินกูไมเกิน 80,000 บาท  ผูค้ําประกัน ขาราชการ 1 คน หรือพนักงานราชการ 2 คน  
  เงินกูเกิน 80,000 – 150,000 บาท  ผูค้ําประกัน ขาราชการ 2 คน หรือขาราชการ 1 
คน รวมกับพนักงานราชการ 2 คน  หรือพนักงานราชการ 3 คน 

 เงินกูเกิน 150,000 บาท  ผูค้ําประกัน ขาราชการ 2 คน หรือขาราชการ 1 คน รวมกับ
พนักงานราชการ 3 คน  หรือ พนักงานราชการ 4 คน   

 ผูค้ําประกันที่เปนพนักงานราชการคนหน่ึงสามารถคํ้าประกันบุคคลอ่ืนไดหลายคนแต
รวมแลวตองไมเกิน 5 คน  โดยนับการค้ําประกันเฉพาะที่ผูกูยังมีหนี้อยู   

 ในวันที่ไดรับเงินกูตามสัญญาเงินกูเพ่ือพนักงานราชการแลว  ผูกูตองมีสัญญาเงินกูเพ่ือ
พนักงานราชการนี้เพียงสัญญาเดียวเทานั้น  ยกเวนเปนการกูไมเกินมูลคาของหุน  ในกรณีผูกูใชสิทธิ์กูเพ่ิม
หลังจากใชหนี้เงินกูครั้งแรกแลวไมนอยกวาที่ระเบียบกําหนด  ผูกูจะตองชําระหนี้เกาใหหมดในวันที่ไดรับ
เงินกูตามสัญญาใหม และใหคงเหลือเพียงสัญญาเดียว  โดยสหกรณจะหักจากเงินกูที่ขอกูรอบใหมชําระ
หนี้ตามสัญญาเกากอน เงินที่เหลือจะโอนเขาบัญชีธนาคารผูกู  การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูใหสงภายใน 
60 งวด นับแตเดือนแรกท่ีคิดดอกเบี้ย จนถึงอายุสมาชิกไมเกิน 60 ปบริบูรณ   ยกเวนกูไมเกินรอยละ 90 
ของทุนมูลคาของหุน หรือ ไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนรวมกับเงินฝากออมทรัพยพิเศษเพ่ือค้ําประกัน
เงินกู ใหสงเงินงวดชําระหน้ีไดไมเกิน 216 งวด  เมื่อไดรับอนุมัติเงินกู  ผูกูจะตองมีมูลคาของทุนเรือนหุน
รวมกับเงินฝากออมทรัพยพิเศษเพ่ือค้ําประกันเงินกู ไมนอยกวารอยละ 15  โดยตองมีมูลคาของทุนเรือน
หุนไมเกินรอยละ 5 ของยอดเงินกู สวนที่เหลือใหเปนเงินฝากออมทรัพยพิเศษเพ่ือค้ําประกันเงินกูไมนอย
กวารอยละ 10 ของยอดเงินกู  ในกรณีที่ผูกูมีมูลคาของทุนเรือนหุนมากวารอยละ 5 ของยอดเงินกูอยูกอน
แลว  ใหมีเงินฝากออมทรัพยพิเศษเพ่ือค้ําประกันเงินกูรวมกับมูลคาของทุนเรือนหุนไมนอยกวารอยละ 15 
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ของยอดเงินกู  และผูกูที่มีมูลคาหุนมากกวารอยละ 15 ของยอดเงินกูไมตองมีเงินฝากก็ได   หามผูกูที่นํา
เงินฝากออมทรัพยพิเศษเพ่ือค้ําประกันเงินกูมาเปนหลักประกันเงินกู เบิก ถอน เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
เพ่ือค้ําประกันเงินกู จนกวาจะชําระเงินกูพรอมดอกเบ้ียหมดสิ้นครบตามสัญญา  ยกเวน  มีมูลคาหุนรวม
กับเงินฝากออมทรัพยพิเศษเพ่ือค้ําประกันเงินกู เกินกวาหลักประกันที่สหกรณกําหนด  ใหเบิก  ถอน ใน
สวนที่เกินกวาสหกรณกําหนดได สมาชิกผูกูตองมีหลักประกันสินเชื่อตามที่คณะกรรมการกําหนด ที่
นอกเหนือจากเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 

2.3  เงินกูเพื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
วงเงินกูสูงสุดกําหนด 15 เทาของเงินเดือน ไมเกิน 100,000 บาทถวน  ผูกูและผูค้ําประกันตอง

ปฏิบัติงานในสังกัดที่ไดรับเงินไดรายเดือนติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยใหมีหนังสือรับรองอายุงาน
มาแสดงตอนขอกู  เวนแตการกูที่ไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุน  กรณีกูไมเกินรอยละ 90 ของมูลคา
หุน หรือ กูไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนรวมกับเงินฝากออมทรัพยพิเศษเพ่ือค้ําประกันเงินกู  ไมตองมีผู
ค้ําประกัน  ผูกูเปนสมาชิกสหกรณมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน  ผูขอกูตองทําสัญญากูเงินและสัญญาคํ้า
ประกันโดยจะตองมีผูค้ําประกันตามวงเงินกู  ดังนี้ 

 เงินกูไมเกิน 30,000 บาท  ผูค้ําประกัน ขาราชการ 1 คน หรือพนักงานราชการ 1 คน 
รวมกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1 คน หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2 คน 

 เงินกูเกิน 30,000 - 60,000 บาท ผูค้ําประกัน ขาราชการ 1 คน หรือพนักงานราชการ 
1 คน รวมกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2 คน หรือ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 3 คน 

 เงินกูเกิน 60,000 บาท ผูค้ําประกัน ขาราชการ 2 คน หรือขาราชการ 1 คน รวมกับ
พนักงานราชการ  1 คน หรือขาราชการ 1 คน รวมกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2 คน หรือพนักงาน
ราชการ  2 คน รวมกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2 คน  หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  4 คน   
  ผูค้ําประกันที่เปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขคนหนึ่งสามารถค้ําประกันบุคคลอ่ืนได
หลายคนแตรวมแลวตองไมเกิน 5 คน  โดยนับการค้ําประกันเฉพาะที่ผูกูยังมีหนี้อยู   

 ในวันที่ไดรับเงินกูตามสัญญาเงินกูเพ่ือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขแลว  ผูกูตองมี
สัญญาเงินกูเพ่ือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเพียงสัญญาเดียวเทานั้น  จะมีสัญญาเงินกูประเภทอ่ืนอีก
ไมได ยกเวนเปนการกูไมเกินมูลคาของหุน  ในกรณีผูกูใชสิทธิ์กูเพ่ิมหลังจากใชหนี้เงินกูคร้ังแรกแลวไม
นอยกวาที่ระเบียบกําหนด  ผูกูจะตองชําระหนี้เกาใหหมดในวันที่ไดรับเงินกูตามสัญญาใหม และให
คงเหลือเพียงสัญญาเดียว  โดยสหกรณจะหักจากเงินกูที่ขอกูรอบใหมชําระหนี้ตามสัญญาเกากอน เงินที่
เหลือจะโอนเขาบัญชีธนาคารผูกู  การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูใหสงภายใน 60 งวด นับแตเดือนแรกท่ีคิด
ดอกเบี้ย จนถึงอายุสมาชิกไมเกิน 60 ปบริบูรณ   ยกเวนกูไมเกินรอยละ 90 ของทุนมูลคาของหุน หรือ 
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ไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนรวมกับเงินฝากออมทรัพยพิเศษเพ่ือค้ําประกันเงินกู ใหสงเงินงวดชําระหนี้
ไดไมเกิน 216 งวด  เมื่อไดรับอนุมัติเงินกู  ผูกูจะตองมีมูลคาของทุนเรือนหุนรวมกับเงินฝากกับสหกรณ
ทรัพยพิเศษเพ่ือค้ําประกันเงินกู ไมนอยกวารอยละ 15  โดยตองมีมูลคาของทุนเรือนหุนไมเกินรอยละ 5 
ของยอดเงินกู สวนที่เหลือใหเปนเงินฝากออมทรัพยพิเศษเพ่ือค้ําประกันเงินกูไมนอยกวารอยละ 10 ของ
ยอดเงินกู  ในกรณีที่ผูกูมีมูลคาของทุนเรือนหุนมากวารอยละ 5 ของยอดเงินกูอยูกอนแลว  ใหมีเงินฝาก
ออมทรัพยพิเศษเพ่ือค้ําประกันเงินกูรวมกับมูลคาของทุนเรือนหุนไมนอยกวารอยละ 15 ของยอดเงินกู  
และผูกูที่มีมูลคาหุนมากกวารอยละ 15 ของยอดเงินกูไมตองมีเงินฝากก็ได   หามผูกูที่นําเงินฝากออม
ทรัพยพิเศษเพ่ือค้ําประกันเงินกูมาเปนหลักประกันเงินกู เบิก ถอน เงินฝากออมทรัพยพิเศษเพ่ือค้ํา
ประกันเงินกู จนกวาจะชําระเงินกูพรอมดอกเบี้ยหมดสิ้นครบตามสัญญา  ยกเวน  มีมูลคาหุนรวมกับเงิน
ฝากออมทรัพยพิเศษเพ่ือค้ําประกันเงินกู เกินกวาหลักประกันที่สหกรณกําหนด  ใหเบิก  ถอน ในสวนที่
เกินกวาสหกรณกําหนดได  สมาชิกผูกูตองมีหลักประกันสินเชื่อตามที่คณะกรรมการกําหนด ที่
นอกเหนือจาก เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 

2.4  เงินกูเพื่อลูกจางช่ัวคราว 
วงเงินกูกําหนดไมเกิน 60,000 บาทถวน  ผูกูและผูค้ําประกันตองปฏิบัติงานในสังกัดที่ไดรับเงิน

ไดรายเดือนติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยใหมีหนังสือรับรองอายุงานมาแสดงตอนขอกู  เวนแต
การกูที่ไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุน ผูกูตองเปนสมาชิกสหกรณมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน  ผูกูตอง
ทําสัญญาเงินกูและสัญญาค้ําประกันโดยจะตองมีผูค้ําประกันเปนสมาชิกสามัญสหกรณฯ ที่มีตําแหนงเปน
ขาราชการ  หรือขาราชการบํานาญ หรือลูกจางประจํา จํานวนไมนอยกวา  2  คน กรณีที่ผูค้ําประกัน มี
ตําแหนงเปน ลูกจางชั่วคราว หรือพนักงานราชการ  หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตองไมนอยกวา  
6  คน  

 กรณีที่ผูค้ําประกัน เปนขาราชการ หรือขาราชการบํานาญ หรือลูกจางประจํา จะกูไดไม
เกิน 3 เทาของทุนเรือนหุนแตไมเกิน 60,000 บาท  และกรณีที่ผูค้ําประกันเปน ลูกจางชั่วคราว หรือ
พนักงานราชการ  หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  จะกูไดไมเกิน 2 เทาของทุนเรือนหุนแตไมเกิน 
60,000 บาท  การกูฉุกเฉิน  กูได 3 เทาของเงินเดือน แตตองไมเกินทุนเรือนหุนที่มีอยู และใหสงเงินงวด
ชําระหนี้ไมเกิน 12 งวด  ใหมีสัญญาเงินกูเพียงสัญญาเดียว  โดยเม่ือกูสามัญหรือกูฉุกเฉินอยางใดอยาง
หนึ่งแลวจะกูอยางอ่ืนอีกไมได  การสงเงินงวดชําระหน้ีเงินกูใหสงภายใน 60 งวดนับแตเดือนแรกที่คิด
ดอกเบี้ย จนถึงอายุสมาชิกไมเกิน 55 ปบริบูรณ   แตการกูที่ไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุนใหสง 
เงินงวดชําระหนี้ไดไมเกิน 216 งวด  สมาชิกผูกูตองมีหลักประกันสินเชื่อตามที่คณะกรรมการกําหนด ที่
นอกเหนือจากเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 
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2.5  เงินกูสามญัระยะปานกลาง สําหรับขาราชการและลูกจางประจํา  
วงเงินกูไมเกิน  1,000,000.00 บาท สงคืนภายใน  120 งวด อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.25 ตอป      

มีผูค้ําประกันเปนสมาชิกดวยกันค้ําประกัน เงินกูไมเกิน 100,000 บาท ผูค้ําประกัน 1 คน  เงินกูเกินกวา 
100,000 บาทข้ึนไปใชผูค้ําประกัน 2 คน และเงินกูเกินกวา 500,000 บาทข้ึนไปใชผูค้ําประกัน 3 คน 

2.6 เงินกูสามัญการปรับโครงสรางหนี้   
การปรับโครงสรางหน้ีไมใชเปนการกูเงินกูใหม แตเปนการลดเงินงวดชําระหน้ีรายเดือน และ       

/หรือขยายระยะเวลาชําระหน้ี และ/หรือ ลดดอกเบี้ยเงินกู  จะเพ่ิมวงเงินกูไมได และจะขอกูเงินทุก
ประเภทเพิ่มอีกไมได จนกวาจะชดใชหนี้รายนี้จนครบถวน ปรับโครงสรางหนี้ไดเฉพาะการกูเงินสามัญทุก
ลักษณะ ตองมีเงินไดรายเดือนในสลิปเงินเดือน เมื่อหักเงินที่ตองสงเงินงวดชําระหน้ีรายเดือนแลวไมนอย
กวาเดือนละ 3,000 บาท  คณะกรรมการอาจเรียกหลักประกันเพ่ิมขึ้นตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการ
อาจลดดอกเบ้ียใหตามความจําเปน แตไมต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สหกรณใหแกเงินรับฝากในขณะน้ัน
บวก 0.25% ผูที่ไดรับความชวยเหลือลดดอกเบ้ียจะไมไดรับเงินเฉลี่ยคืน  จนกวาจะชําระหนี้เสร็จ
เรียบรอยแลว 

 

2.7  เงินกูสามัญท่ีเขาชดใชหนี้แทนผูกูรายอ่ืน 
กรณีหนี้ที่สมาชิกเปนผูค้ําประกันเขาชดใชหนี้แทนผูกู อาจขอกูเพ่ิมไดอีกทุกประเภท แตตองมี

เงินเหลือในสลิปเงินเดือน เมื่อหักเงินที่ตองสงเงินงวดชําระหน้ีรายเดือนแลวไมนอยกวาเดือนละ 1,500  
บาท และตองเปนไปตามเง่ือนไขการกูนั้นๆ  คณะกรรมการอาจลดดอกเบ้ียใหตามความจําเปน แตไมต่ํา
กวาอัตราดอกเบ้ียสูงสุดที่สหกรณใหแกเงินรับฝากในขณะนั้นบวก 0.25% ผูที่ไดรับความชวยเหลือลด
ดอกเบ้ียจะไมไดรับเงินเฉลี่ยคืน 

 2.8 เงินกูเงินสูเพื่อโควิด 
วงเงินกูไมเกิน  80,000.00 บาท สงคืนภายใน  36 งวด อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.00 ตอป     

ไมไดรับเฉลี่ยคืน  มีผูค้ําประกันเปนสมาชิกดวยกันค้ําประกัน 1 คน หามตัดชําระนี้ภายใน 1 ป 
ตารางท่ี  8   แสดงขอมูลเปรียบเทียบการใหเงินกูแกสมาชิก  ป 2564  และ 2565 

ป 
กูฉุกเฉิน กูสามัญ 

สัญญา จํานวนเงิน รอยละ สัญญา จํานวนเงิน รอยละ 
2564 1,074  58,375,900  898  853,857,000   

2565 969 49,515,300  973 841,756,800  

เพิ่มข้ึน -105 (8,860,600) (15.17) +75 12,100,200 1.41 
  
 
 



42 รายงานประจําป 2565
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด

   

 

ป 
กูสามัญสมาชิกเขาโครงการ 

ปรับโครงสรางหนี้ 
กูสามัญท่ีเขาชดใชหนี้แทนผูกูรายอ่ืน 

สัญญา จํานวนเงิน รอยละ สัญญา จํานวนเงิน รอยละ 
2564 11 12,983,174  - -  

2565 8 13,099,827  - -  

เพิ่มข้ึน -3 116,653 0.89 - - - 
 

ป 
กูสามัญระยะปานกลาง 

 
สัญญา จํานวนเงิน รอยละ 

2564 588 211,352,000  

2565 610 318,869,500  

เพิ่มข้ึน +22 107,517,500 50.87 
 

 

 

 

ป 
กูฉุกเฉินหมุนเวียน กูฉุกเฉินพิเศษ 

สัญญา จํานวนเงิน รอยละ สัญญา จํานวนเงิน รอยละ 
2564 10 14,229,000  234 5,492,800  

2565 110 11,107,000  202 4,598,400  

เพิ่มข้ึน +100 (3,122,000) (21.94) -32 (894,400) (16.28) 

ป 
กูสูเพื่อโควิด 

สัญญา จํานวนเงิน รอยละ 
2564 170 11,902,000  

2565 95 6,385,000  

เพิ่มข้ึน -75 (5,517,000) (46.35) 
 

การเปลี่ยนแปลงหลักคํ้าประกันเงินกูสามัญ ป 2565  มี   55  ราย  

การเปลี่ยนแปลงหลักคํ้าประกันเงินกูสามัญปานกลาง  ป 2565  มี 6 ราย   

มติที่ประชุม .................................................................................................................................................
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คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 
1.  การใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
ในป  2565  คณะกรรมการได พิจารณาเงินทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก เปน เงิน    

150 ,000.00 บาท  ตามระเบียบสหกรณ  ฯ  วาดวยทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ .ศ .2551             

ปนี้มีสมาชิกไดรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตร   จํานวน  150  ราย  โดยการจับฉลากแบบแบงเขตและ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  ไดลงพ้ืนที่มอบทุนการศึกษาบุตรใหกับสมาชิกในแตละเขต 

ทุนสงเสริมการศึกษาบุตร ประจําป  2565  รวมท้ังสิ้น  150  ทุน  แบงเปนเขต  5 เขต             
รายละเอียดตามตารางท่ี  9 

 

ตารางท่ี 9  ทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2565 

ระดับชั้น 
เขต1 

(30 ทุน) 
เขต 2 

(59 ทุน) 
เขต 3  

(10 ทุน) 
เขต4  

(23 ทุน) 
เขต 5 

(28 ทุน) 
อนุบาล 6 7 2 3 2 

ป.1 – ป.6 16 23 4 8 6 

ม.1 – ม.3 7 10 4 4 5 

ม.4 - ม.6/ปวช 4 9 3 3 3 

อนุ/ปวส /ปริญญาตรี 7 5 3 3 3 
 

2.  งานพัฒนาบุคคลากร/ศักยภาพองคกร 
2.1  ดานการศึกษา  อบรม  ประชุม สัมมนา 
ในป พ .ศ.2565 คณะกรรมการไดพิจารณา  ใหกรรมการ/ผูจัดการและเจาหนาที่         

ของสหกรณเขารวมประชุม/สัมมนา  เพ่ือรับทราบนโยบาย เพ่ิมพูนความรูและแลกเปล่ียนประสบการณ
ซึ่งกันและกัน ตลอดจนการประสานความรวมมือระหวางสหกรณฯ ดวยกัน  
 
 

  2.2  สหกรณผานเกณฑการจัดมาตรฐานสหกรณ 
  สหกรณไดรับรางวัลที่นาภาคภูมิใจ คือ ผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ ป 2565 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด สอบผานเกณฑมาตรฐานท่ีประเมินโดยกรมสงเสริมสหกรณ  

 

2.3  ดานการประชาสัมพันธ 
 

  งานประชาสัมพันธ  เปนกิจกรรมท่ีสําคัญอีกดานหน่ึงซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณา
ดําเนินการเผยแพรขาวสารของสหกรณฯ เพ่ือเผยแพรความรู ความเขาใจ ใหกับสมาชิกใหม  และผูสนใจ



44 รายงานประจําป 2565
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด

มติที่ประชุม .................................................................................................................................................

ใหตระหนักและเห็นความสําคัญของสหกรณไดอยางถูกตอง เกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขราชบุรี จํากัด และไดจัดทําขาวสารใหสมาชิกไดรับทราบขาวความเคล่ือนไหวของการ
ดําเนินกิจการสหกรณในรอบป เผยแพรทาง เฟซบุค ไลน และสหกรณออนไลน การจัดทําขาวประกาศ
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 39 ประจําป 2565 ประกาศเชิญชวนสมาชิกรับทุน
การศึกษาบุตร ประชาสัมพันธการรับสมัครรับเลือกตั้งประธาน และกรรมการชุดที่ 40 ประจําป 2565
มีการประชาสัมพันธเนื่องจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด ปดบัญชี 31 ธันวาคม ของทุกป
การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2565 อนุมัติแผนการดําเนินงาน ป 2566 อนุมัติการประมาณการ
รายรับ-รายจายป 2566 การพิจารณาอนุมัติวงเงินกูยืมประจําป 2566 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี
ประจําป 2566 และกําหนดธรรมเนียมสอบบัญชี และพิจารณาคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและ
เบี้ยประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ สมาชิกและผูเกี่ยวของ
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4.2  รายงานของผูตรวจสอบกิจการประจําป  2565 
รายงานของผูตรวจสอบกิจการประจําป 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด 
สําหรับปที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

เรียน  ที่ประชุมใหญสหกรณฺออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด 
         ตามที่ที่ประชุมใหญวิสามัญประจําป 2564 เมื่อวันที่ 1  พฤษภาคม  2564 ไดเลือกตั้งขาพเจา
เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2564 และ 2565  ซึ่งในป 2565 ขาพเจาไดทําการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบตอ
คณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือนที่เขาตรวจสอบ นั้น ขาพเจาจึงขอเสนอผลการตรวจสอบ
ประจําปโดยสรุปดังนี้ 
1.วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ 
1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 

1.3 เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ 
2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ 
               2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 

       2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและชอกําหนดของสหกรณ 
       2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 

       2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินงานการตามแผน และงบประมาณที่กําหนดไว 
3. ผลการตรวจสอบ 
               3.1.ดานการเงินและบัญชี 
  3.1.1  ในชวงรอบบัญชี ป 2565 ไดสุมตรวจสอบการบันทึกรายการทางการเงินและ
บัญชี ไดแก สมุดสรุปประจําวัน สมุดรวมบัญชีทั่วไป ทะเบียนหนังสือกูเงินสามัญ และทะเบียนกูเงินเพ่ือ
เหตุฉุกเฉิน พบวา การบันทึกถูกตอง เปนปจจุบัน ไมพบสิ่งผิดสังเกต ที่เปนขอผิดพลาดสําคัญ 

                      3.1.2 ไดมีกาตรวจสอบการเก็บขอมูลทางสหกรณ มีการเก็บขอมูลรักษาความปลอดภัย
ไวใน hard disc และ cloud และให update ขอมูลทุกวัน      

     3.2.ดานธุรกิจสินเชื่อ 
   3.2.1  มีการตรวจสอบดานสินเชื่อ สัญญาเงินกูเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด และ
จัดทําเอกสารเรียบรอย ไมพบสิ่งผิดสังเกต ที่เปนขอผิดพลาดสําคัญ 
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  3.3. ดานสินทรัพย และการลงทุน
  ไดตรวจสอบหลักทรัพยของสหกรณ ประเภทหุนกูที่สหกรณ มีอยู พบวา
  มีการดําเนินงานถูกตอง ตามประกาศ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ขอ3  ที่กําหนดวา 
เงินของสหกรณ อาจฝาก หรือลงทุนได 7 ทาง
  3(6) กาํหนดวา หุนกูทีม่หีลกัประกนั หรอืหุนกูไมดอยสทิธ ิทีไ่ดรบัการจดัอนัดบัความนาเชือ่ถึอ ตัง้แต 
A- ขึ้นไป จากบริษัทความนาเชื่อถือ ที่ไดรับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย (กลต.)  
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     การฝากเงินกับสถาบันอื่น 

รายการ จํานวนเงิน ดอกเบี้ย (%) 
ผลตอบแทน

ตอป 
วันครบกําหนด 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข ไทย จํากัด 30,000,000 3.40/5 ป 1,020,000 10 สิงหาคม 2566 
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 50,000,000 2.65/5 ป 1,325,000 21 สิงหาคม 2568 

รวม 80,000,000  2,345,000  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
                         สมภพ  หวงทอง 

( นายสมภพ  หวงทอง ) 
               ผูตรวจสอบกิจการ 
 

มติที่ประชุม .................................................................................................................................................
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 มติที่ประชุม ..........................................................................................................................................

 4.3 เรือ่งสรปุคาตอบแทนคณะกรรมการ ทีป่รกึษา ทีป่รกึษากติติมศกัด์ิ ผูตรวจสอบภายใน  ผูตรวจสอบ
กิจการ ผูจัดการ และรองผูจัดการป 2564

 5.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2565

ลําดับ ชื่อ - สกุล คาตอบแทน คาเบี้ย
เลี้ยง 

คาเบี้ย
ประชุม พ.ค. 
– ธ.ค. 2564 

โบนัส รวม 

1 นายสุริยะ คูหะรัตน - - 5,600 54,500 60,100 
2 นางขวัญใจ สายศิริ - - 5,600 51,500 57,100 
3 นายพิสุทธิ์ คงขํา - - 5,600 50,500 56,100 
4 นายสุพจน เฉลี่ยสมบูรณ - 500 5,600 49,500 55,100 
5 นางวนิดา สิงหชาติปรีชากุล - - 4,900 49,300 54,200 
6 นายชวนนท อ่ิมอาบ - - 2,800 44,000 46,800 
7 นายเฉลิม ลภัสบุญทวี - - 4,900 45,300 50,200 
8 นายรังษี ศรีมี - - 5,600 48,000 53,600 
9 นายประยุทธ นงคนวล - - 5,600 48,000 53,600 
10 นางบุญศรี อัครพิทักษพงศ - - 4,900 45,300 50,200 
11 นางพัชรี เข็มทอง - - 4,900 45,300 50,200 
12 นายศุภวัฒน สุขเกษม - - 5,600 45,500 51,100 
13 นางวรรณา   สาริยาชีวะ - - 5,600 45,500 51,100 
14 นางรดา สุทธวาศ - - 5,600 45,500 51,100 
15 นายไพศาล พรหมจรรย - - 5,600 45,500 51,100 

ระเบียบวาระที่ 5
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1. กําไรสุทธิประจําป
2. ทุนสํารองไมนอยกวา
 รอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
3. เงินบํารุงสันนิบาตสหกรณ
 แหงประเทศไทยตามอัตรา
 ที่กําหนดในกฎกระทรวง
4. เงินทุนรักษาระดับอัตราเงิน
 ปนผลไมเกินรอยละ 2 แหง
 ทุนเรือนหุนวันส้ินป
5. เปนทุนสาธารณประโยชน
 ไมเกินรอยละ 10 กําไรสุทธิ
6. เปนทุนสงเคราะหสมาชิก
 ถึงแกกรรม
7. เปนทนุชวยเหลือผูคํา้ประกัน
8. เปนทุนจัดตั้งสํานักงาน/ 
 ขยายกิจการ
9. เงินปนผลรอยละ …5.65…. 
 แหงคาหุนที่ชําระแลวของ
 สมาชิกแตละคนโดยคิดให
 ตามระยะเวลา (ไมเกิน
 รอยละ 10)    
10. เงินเฉลี่ยคืนรอยละ...17...
 ของดอกเบีย้เงินกูทกุประเภท
11. เงินโบนัสกรรมการ/
  เจาหนาที่สหกรณ

รายการ

5.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2565

ยอดคงเหลือ
ป 2564 ป 2565

บาท     รอยละ บาท     รอยละ
135,419,623.76 
14,103,509.76

30,000.00

5,000.00

200,000.00

1,000,000.00

50,000.00
2,000.00

95,064,974.00

24,036,140.00 

927,200.00

-
169,491,172.04

-

2,974,701.98

219,600.00

-

656,205.00
836913.89

-

-

-

100.00
10.41

0.02

0.00

0.15

0.74

0.04
0.00

70.20

17.75

0.69

148,524,280.24
21,032,493.24

30,000.00

5,000.00

200,000.00

1,000,000.00

100,000.00
20,000.00

99,112,632.00

26,066,655.00

957,500.00

100.00
14.17

0.02

0.00

0.13

0.67

0.07
0.01

66.73

17.56

0.64
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การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2565 ตามที่เสนอจะมีผลดังน้ี    

1.  เปนของสมาชิกโดยตรง รอยละ  84.29  ของกําไรสุทธิ  คือ 
  1.1  เงินปนผล ( 66.73 % )                                     เงิน  99,112,632.00 บาท 

  1.2  เงินเฉล่ียคืน ( 17.56 % )                                  เงิน   26,066,655.00 บาท 

                                         รวม                 เงิน 125,179,287.00 บาท 
 

2. เปนของสมาชิกโดยรวม  รอยละ  15.05  ของกําไรสุทธิ  คือ 
2.1 ทุนสํารอง  ( 14.17 %)                                      เงิน   21,032,493.24 บาท 

2.2 ทุนสงเคราะหสมาชิกถึงแกกรรม ( 0.67%)              เงิน      1,000,000.00 บาท 

2.3 ทุนสาธารณประโยชน ( 0.13%)                          เงิน         200,000.00 บาท 

2.4  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ( 0.00 %)               เงิน           5,000.00 บาท 

2.5  ทุนจัดตั้งสํานักงาน/ขยายกิจการ ( 0.01 %)            เงิน          20,000.00 บาท 

2.6  กองทุนชวยเหลือผูค้ําประกัน  ( 0.07 %)               เงิน        100,000.00 บาท 
                                                                 รวม                เงิน    22,357,493.24 บาท 
 

3. เปนของกรรมการดําเนินงานและเจาหนาที่ตาง ๆ รอยละ  0.64  ของกําไรสุทธิ คือ 
3.1  โบนัสกรรมการ/เจาหนาที่ ( 0.64 %)                    เงิน       957,500.00 บาท   

                      รวม                 เงิน      957,500.00 บาท 
 

4.  อ่ืน ๆ  รอยละ   0.02  ของกําไรสุทธิ  คือ 
4.1  บํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ( 0.02 %)    เงิน        30,000.00 บาท 

                      รวม                 เงิน        30,000.00 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 148,524,280.24 บาท (หนึ่งรอยส่ีสิบแปดลานหาแสนสองหม่ืนสี่พันสองรอย-
แปดสิบบาทย่ีสิบส่ีสตางค) 
 

มติที่ประชุม........................................................................................................................................ 
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5.3  พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ – รายจาย ในการดําเนินงานของ
สหกรณฯ ประจําป 2566 
       5.3.1 แผนงานการดําเนินงานสหกรณ ป 2566 

รายการ 
ป 2565 ป 2566 

เปาหมาย 
ผลดําเนินงาน
(จํานวนท่ีเพ่ิม) 

อัตราเพิ่ม 
(%) 

เปาหมาย 

1. จํานวนสมาชิกสามัญ (คน) 150 233 155.33 150 

2. ทุนเรือนหุน (บาท) 70,000,000.00 67,023,290.00 95.75 60,000,000.00 

3. จํานวนเงินใหกูสามัญ (บาท) 5,000,000.00 5,103,546.00 102.07 5,000,000.00 
4. จํานวนเงินใหกูฉุกเฉิน (บาท) 4,000,000.00 2,046,300.00 51.16 4,000,000.00 

5. จํานวนเงินใหกูสามัญระยะปานกลาง   (บาท) 30,000,000.00 105,867,006.00 352.89 50,000,000.00 
6. จํานวนเงินลงทุน (บาท) 500,000,000.00 500,000,000.00 100.00 1,500,000,000.00 

7. จํานวนเงินฝากสหกรณอื่น (บาท) 50,000,000.00 - - 50,000,000.00 

8. จํานวนเงินรับฝาก (บาท) 250,000,000.00 110,951,073.43 44.38 1,500,000,000.00 
 

    
 
       5.3.2  ประมาณการรายรับสหกรณป 2566 

ประมาณการรายรับ ประมาณการ 
ป 2565 

รายรับจริง        
 

ประมาณการ 
ป 2566 

1.  ดอกเบ้ียเงินใหกูแกสมาชิก 155,000,000.00 157,227,838.00 160,000,000.00 

2.  คาธรรมเนียมแรกเขา 10,000.00 11,650.00 7,500.00 

3.  ดอกเบ้ียรับจากธนาคาร/ชุมนุมและ  
    รายไดอื่น 

100,000.00 104,904.89 80,000.00 

4.  เงินปนผลรับจากสหกรณฯ อื่น 1,700,000.00 1,780,307.00 1,700,000.00 

5.  เงินปนผลจากเงินลงทนุตราสารหนี้ 20,100,000.00 30,677,852.05 80,000,000.00 

6. รายไดจากการประมูลรานคา - 350,000.00 350,000.00 

7. ดอกเบ้ียเงินฝากสถาบนัอ่ืน 2,000,000.00 2,345,000.04 2,000,000.00 
รวมประมาณรายรับ 178,910,000.00 192,497,551.98 244,137,500.00 
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5.3.3  ประมาณการรายจายดําเนินการสหกรณฯ ป 2566 

รายการ ประมาณการ 
ป 2565 

รายจายจริง 
ป2565 

ประมาณการ 
ป 2566 

1. หมวดเงินเดือน   และคาจาง    
 1. เงินเดือนคาจางป 2565 จํานวน 5 อัตรา   1,235,280.00 1,235,280.00 1,326,360.00 

 2. เจาหนาที่ใหม – อัตรา (1 อัตรา บัญชี)   - - 112,440.00 

 4. ผูจัดการ หรือ รองผูจัดการ  1  อัตรา 360,000.00 -   360,000.00 

รวม 1,595,280.00 1,235,280.00 1,798,800.00 
2.  หมวดคาตอบแทน    
 1. คาลวงเวลา 95,000.00 82,400.00 95,000.00 

 2. คาเบี้ยประชุมกรรมการ 185,000.00 135,200.00 185,000.00 

 3. คาตอบแทนผูเขารวมประชมุ 8,400.00 27,300.00 30,000.00 

 4. คาตอบแทนผูสอบบัญช ี 70,000.00 70,000.00 70,000.00 

 5. คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ 25,000.00 25,000.00 27,500.00 

 6. คาตอบแทนผูปฏิบัติงานการเงินหนวยงาน 230,000.00 231,500.00 250,000.00 
 6. คาตอบแทนที่ปรึกษา/ทีป่รึกษากิตติศักดิ์ - 8,000.00 20,000.00 

รวม 613,400.00 579,400.00 677,500.00 
3.  หมวดคาใชสอย    
 1.คาใชจายสาํนักงาน 

   - คาถายเอกสาร  
   - คาสงจดหมายลงทะเบียน 

   - คาตอบแทนแมบานและผูจัดประชุม        
   - คาของท่ีระลึก               
   - คาธรรมเนียมธนาคาร      
   -คาใชจายท่ัวไป เชนคาเชารถคาถายรูป คาเสื้อ 
   -คาพวงหรีด 

100,000.00 115,708.00 120,000.00 

 2. คาเชาสถานท่ี 5,000.00 - 5,000.00 

 3. คารับรอง 100,000.00 109,057.00 100,000.00 
 4. คาใชจายในการดาํเนินการทางกฎหมาย 50,000.00 - 50,000.00 

 5. คาใชจายในการดาํเนินการติดตามลูกหนี้ 20,000.00 - 20,000.00 

 6. คาประกันสังคม 40,000.00 31,666.00 40,000.00 
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รายการ ประมาณการ 
ป 2565 

รายจายจริง 
ป2565 

ประมาณการ 
ป 2566 

7.  คาซอมแซมและปรับปรุง ครุภณัฑ 20,000.00 400.00 20,000.00 

8. คาปรับปรุงซอมแซมสํานักงาน 50,000.00 9,630.00 50,000.00 
9. คาใชจายในการฝกอบรมและประชุมสมัมนา 
    (คาเบี้ยเลี้ยง ,ที่พัก,พาหนะ,ลงทะเบียน) 

100,000.00 13,950.00 100,000.00 

10.คาใชจายจัดประชุมใหญ 6,000,000.00 4,181,909.00 6,450,000.00 

11. เงินสนับสนุนกิจกรรมสนง. 
    สาธารณสุขจังหวัดราชบรุ ี

120,000.00 120,000.00 120,000.00 

12. คาสวสัดิการเจาหนาที่สหกรณ  30,000.00 21,800.00 30,000.00 

13. คาสวสัดิการสมาชิก  
     (หุนวันเกิด คนละ 10 หุน = 100บาท/คน) 

460,000.00 464,100.00 500,000.00 

14. คาใชจายสงเคราะหสมาชิกถึงแกกรรม  1,000,000.00 140,000.00 1,000,000.00 

15. คาสวัสดิการสมาชิกและทายาทสายตรงถึง 
      แกกรรม 

100,000.00 132,000.00 150,000.00 

16.  คาสาธารณูปโภค 70,000.00 73,208.19 70,000.00 

17.  จายดอกเบ้ียเงินกู และ เงินรบัฝาก 27,000,000.00 32,487,085.20 78,000,000.00 

18.  คาใชจายตามแผนงาน/โครงการตางๆ 100,000.00 6,980.00 100,000.00 

19.  คาพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศ 

      19.1 คาดูแลโปรแกรม 

      19.2 คาพัฒนาโปรแกรม 

 

30,000.00 

100,000.00 

 

42,100.00 

85,000.00 

 

60,000.00 

100,000.00 
รวม 35,495,000.00 38,034,593.39 87,085,000.00 

4. หมวดคาวัสดุ    
   วัสดุสํานักงาน  300,000.00 208,872.40 300,000.00 

รวม 300,000.00 208,872.40 300,000.00 
5. หมวดครุภัณฑ    
1. เครื่องคอมพิวเตอร - 28,990.00 60,00.00 

2. โตะนั่งทํางาน  1 ชุด - - 5,000.00 

3. เครื่องโทรศัพทมือถือ 5,000.00 4,990.00 - 
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รายการ ประมาณการ 
ป 2565 

รายจายจริง 
ป2565 

ประมาณการ 
ป 2566 

4. โทรศัพทสํานักงาน 7,000.00 1,090.00 - 

5. เครื่อง Printer 20,000.00 19,180.00 - 

รวม 32,000.00 54,250.00 65,000.00 

รวมทุกหมวด 38,035,680.00 40,112,395.79 89,926,300.00 

 
มติท่ีประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
5.4  พิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันประจําป  2566 
 

ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี  จํากัด  หมวด  4  ขอ 17  เรื่อง
การกูยืมเงินหรือการคํ้าประกัน ระบุวา “วงกูยืมเงินหรือการค้ําประกันที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงิน
กูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปหนึ่ง ๆ  ไวตามท่ีจําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน  วงเงินซึ่งกําหนด
ดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ   ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนด  หรือ             
นายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันสําหรับปใด  ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือ
การคํ้าประกันสําหรับปกอนไปพลาง” 
 

  ซึ่งการประชุมใหญสามัญประจําป  2564  วันที่  21  มกราคม  2565  ที่ประชุมได
อนุมัติใหกู เงินสําหรับดําเนินกิจการสหกรณฯ  ประจําป  2565 วงเงินกูยืม 700,000,000.00 บาท             

(เงินเจ็ดรอยลานบาทถวน)  
 

ในป 2566  คณะกรรมการดําเนินการฯ ไดพิจารณากําหนดวงเงินกูยืมของ สหกรณ ฯ 

เห็นสมควรกําหนดวงเงินกูยืม  วงเงิน 1,500,000,000.00 บาท (เงินหนึ่งพันหารอยลานบาทถวน) ทั้งนี้
เพ่ือ         ความคลองตัวและมีสภาพคลองในการดําเนินกิจการ สามารถรองรับความตองการของสมาชิก
ในการ กูยืมเงินไดอยางดีและเกิดประสิทธภิาพมากข้ึน  และขออนุมัติจากท่ีประชุมใหญ  
 

มติที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………… 
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5.5  พิจารณาการลงทุนของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด ประจําป 2566 
 

 ในป  2557 – 2565  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี  จํากัด  ไดนําเงินไปลงทุนในตรา
สารหนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

ว.ด.ป.  
ออกหุนกู 

ชื่อบริษัทท่ีถือหุน 
ว.ด.ป. ครบ
กําหนด 

ไถถอนหุนกู 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

อัตรา 
ดอกเบ้ีย 

22 ส.ค. 2557 บ. ซี พี ออลล จํากัด (มหาชน) CPALL248B 22 ส.ค. 2567 20,000,000.00 5.05 

29 ก.ค. 2558 บ. เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) CPF257A 29 ก.ค. 2568 10,000,000.00 4.28 

18 มี.ค. 2559 บ. ซี พี ออลล จํากัด (มหาชน) CPALL263A 18 มี.ค. 2569 10,000,000.00 4.00 

20 ต.ค. 2559 บ. อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) IVL310A 20 ต.ค. 2574 20,000,000.00 4.39 

4 พ.ค. 2560 บ. อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) IVL275A 4 พ.ค. 2570 5,000,000.00 4.11 

8 มิ.ย. 2561 บ. อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) IVL306A 8 มิ.ย. 2573 20,000,000.00 4.12 
19 ก.ย. 2561 บ. ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) TBEV289A 19 ก.ย. 2571 20,000,000.00 4.16 
15 พ.ย. 2561 บ. เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) CPF30NA 15 พ.ย. 2573 20,000,000.00 4.66 

18 ม.ค. 2562 บ. ซี พี ออล จํากัด (มหาชน) CPALL311A 18 ม.ค. 2574 40,000,000.00 4.40 
1 มี.ค. 2562 บ. ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) TBEV293A 1 มี.ค. 2572 20,000,000.00 4.00 

29 มี.ค. 2562 บ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด MINT313B 29 มี.ค. 2574 20,000,000.00 4.43 
29 พ.ค. 2562 บ. ซีพีเอฟ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) CPFTH315A 29 พ.ค. 2574 20,000,000.00 4.18 
2 ธ.ค. 2562 บ. การบินไทย จํากัด (มหาชน) (ตลาดรอง) THAI276A 2 ธ.ค. 2577 41,719,807.88 4.04 

12 ก.พ. 2563 บ. การบินไทย จํากัด (มหาชน) (ตลาดรอง) THAI282A 28 ก.พ. 2571 31,052,233.07 3.76 
2 มิ.ย 2563 บ. เบอรลี่ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) BJC306A 8 มิ.ย. 2573 20,000,000.00 3.50 

6 พ.ย. 2563 บ. บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) BTSG30NA 6 พ.ย. 2573 5,000,000.00 3.41 
19 พ.ย. 2563 บ. เฮ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด HMC30NA 19 พ.ย. 2573 30,000,000.00 4.20 
27 พ.ย. 2563 บ. อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) IVL30NA 23 พ.ย. 2573 20,000,000.00 3.42 
20-พ.ค.-64 บ. ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) IRPC365A 20-พ.ค.-79 15,000,000.00 4.1 

6-ก.ค.-64 บ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) BTSG317A 6-ก.ค.-74 20,000,000.00 3.77 

9-ก.ค.-64 บ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด MINT257A 9-ก.ค.-68 5,000,000.00 3.6 

4-ส.ค.-64 บ. บานปู จํากัด (มหาชน) BANPU318A 4-ส.ค.-74 35,000,000.00 3.8 

15-ก.ย.-64 บ. บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) BCPG339A 15-ก.ย.-76 15,000,000.00 3.61 

23-ก.ย.-64 บ. ซีพีเอฟ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) CPFTH339A 23-ก.ย.-76 25,000,000.00 3.7 
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ว.ด.ป.  
ออกหุนกู 

ชื่อบริษัทท่ีถือหุน 
ว.ด.ป. ครบ
กําหนด 

ไถถอนหุนกู 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

อัตรา 
ดอกเบ้ีย 

21-ต.ค.-64 บ. ซี เค พาวเวอร จํากัด (มหาชน) CKP310A 21-ต.ค.-74 20,000,000.00 3.58 

3-พ.ย.-64 บ. อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) IVL325A 3-พ.ค.-75 10,000,000.00 3.6 

8-พ.ย.-64 บ. ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BTSC31NA 8-พ.ย.-74 15,000,000.00 3.66 

24-ม.ค.-65 บ. บานปู จํากัด (มหาชน) BANPU341A 27-ม.ค.-77 90,000,000.00 4.12 

24-ก.พ.-65 บ. กัลฟ เอ็นเนอรจี ดเีวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
GULF322A 

24-ก.พ.-75 15,000,000.00 3.7 

31-มี.ค.-65 บ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) STA343A 31-มี.ค.-77 20,000,000.00 4.17 

1-เม.ย.-65 บ. อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) IVL324A 1-เม.ย.-75 40,000,000.00 3.65 

5-เม.ย.-65 บ. ปตท.สผ.ศูนยบรหิารเงิน จํากดั (มหาชน) PTTEPTC 

324A 

5-เม.ย.-75 50,000,000.00 3.05 

8-เม.ย.-65 บ. ปตท จํากัด (มหาชน) PTTC344A 8-เม.ย.-77 25,000,000.00 3.47 

5-พ.ค.-65 บ. ซีพีเอฟ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) CPFTH375A 5-พ.ค.-80 50,000,000.00 5 

20-พ.ค.-65 บ. ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) IRPC345A 20-พ.ค.-77 15,000,000.00 4.86 

10-มิ.ย.-65 บ. โกลบอล เพาเวอรซินเนอรยี่ จาํกัด (มหาชน) GPSC376A 10-มิ.ย.-80 30,000,000.00 4.4 

22-ส.ค.-65 บ. ซี พี ออล จํากัด (มหาชน) CPALL378NA 22-ส.ค.-80 50,000,000.00 4.64 

8-ก.ย.-65 บ. เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด (มหาชน) SCGC349A 8-ก.ย.-77 20,000,000.00 4.14 

20-ก.ย.-65 บ. บานปู จํากัด (มหาชน) BANPU329A 20-ก.ย.-75 30,000,000.00 4.2 

9-พ.ย.-65 บ. ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) TBEV32NA 9-พ.ย.-75 25,000,000.00 4.38 

11-พ.ย.-65 บ. ไทยออยล จํากดั (มหาชน) TOP37NA 11-พ.ย.-80 40,000,000.00 5.09 

รวม 1,032,772,040.95  

 
แผนการลงทุนในป  2566 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี  จํากัด  มีแผนการลงทุนในป  2566  ในการซ้ือพันธบัตร

รัฐบาลหรือตราสารหนี้ตามหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัติสหกรณฯในวงเงิน 1,500,000,000 
บาท 
 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………………………… 
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5.6  พิจารณาลงมติเปลี่ยนรอบปบัญชี 
 เดิมรอบปบัญชีสหกรณ  31 ธันวาคม   ของทุกป 
 ขอเปลี่ยนแปลงเปน   30  พฤศจิกายน  ของทุกป 
 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5.7  พิจารณาการแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี  จํากัด 
 คณะกรรมการฯ ไดแจงวา สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย  กรมสงเสริมสหกรณ ไดปรับปรุง
รางขอบังคับของสหกรณออมทรัพยขึ้นใหม  เพ่ือใหสหกรณนําไปพิจารณาและกําหนดใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติ  สหกรณ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2562 ประกอบกฎกระทรวงวาดวยการ
ดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564  และระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณวาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ. 2563 และคณะกรรมการดําเนินการได
รวมกันพิจารณาขอบังคับของสหกรณ พ.ศ. 2566  แลวเมื่อวันที่  22  ตุลาคม  2565  และมีมติให
นําเสนอที่ประชุมใหญพิจารณากําหนดขอบังคับฉบับใหมโดยยกเลิกขอบังคับฉบับเดิมเสียทั้งหมดและใช
ฉบับใหม พ.ศ. 2566  แทน 
 

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5.8  พิจารณาการถอนคืนคาหุนบางสวน 
วงเงินการจายคืนคาหุนบางสวน 

จํานวนคาหุน ป 2564 
(บาท)(1)

1,731,122,270.00

โดยมีเงื่อนไขดังน้ี
 1. สมาชกิตองยืน่เรือ่งตามแบบฟอรมทีส่หกรณกาํหน  ไมเกนิวนัที ่10 ของเดอืน  จนกวาวงเงนิทีอ่นมุตัิ
ไวหมด
 2. สหกรณจายคืนคาหุนบางสวนใหสมาชิกที่แสดงความจํานงไวหลังจากคณะกรรมการมีมติใหคืนได  
ไมเกิน 3 วันทําการ
 3. ในกรณีที่เงินไมพอจาย สหกรณจะพิจารณาจายตามลําดับการยื่นขอรับคืนคาหุนบางสวน

จํานวนคาหุน ป 2565 
(บาท)(2)

1,798,145,560.00

จํานวนวงเงินที่จายคืนคาหุน
บางสวน ในป 2566 (1)-(2)

67,023,290.00

จํานวนสมาชิกที่มีสิทธิไดรับ
คืนคาหุนบางสวน (คน)

230

มติที่ประชุม .................................................................................................................................................
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5.9  พิจารณาคัดเลือกแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2566 และกําหนดธรรมเนียมสอบบัญช ี
  ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข ราชบุรี จํากัด หมวด 4 ขอ 24 เรื่องการ
ตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ ระบุวา “การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับ
การตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่งครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบ              
ท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด โดยผูสอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนแตงตั้ง”  
 

  ในป 2565 สหกรณไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของสหกรณคือ นางมยุรี เทพาหุดี   
ผูชํานาญงานตรวจบัญชีสหกรณ ในอัตราคาตอบแทนเปนเงิน 70,000 บาทตอป ซึ่งผูสอบบัญชีได
ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและใหขอเสนอแนะดวยดี 
  สําหรับป  2566   คณะกรรมการดําเนินการฯ  ไดพิจารณาผูตรวจสอบบัญชีของ 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี  จํากัด สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2566             
ซึ่งมีผูเสนอ  1  ราย  คือ 

1. นางมยุรี  เทพาหุดี  เสนอราคา 70,000.00  บาท   

 คณะกรรมการไดพิจารณาคุณสมบัติและหลักเกณฑตาง ๆ แลว จึงเห็นสมควรให       
ผูสอบบัญชีอันดับ 1  คือ นางมยุรี เทพาหุดี ผูสอบบัญชีสหกรณ  ประจําป 2566   

 

 จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติผูสอบบัญชีสหกรณ ป 2566 และอนุมัติคาตอบแทน
วงเงิน 70,000.00 บาท (เงินเจ็ดหมื่นบาทถวน) 

 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………………………… 
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5.10  พิจารณาคาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาเชาที่พักและเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ
ดําเนินการ สมาชิกและผูเกี่ยวของอื่น ๆ 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี 
จํากัด ขอ 71 (9) คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนด คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และ
คาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ กรรมการอ่ืนๆ  ที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์  สําหรับเปน
หลักในการใชจายเงินของคณะกรรมการดําเนินการและสมาชิกรวมตลอดถึงผูเกี่ยวข องอ่ืนดวย ดังมี
รายการตางๆ ตอไปน้ี 

1. คาเบ้ียเล้ียงวันละ  500  บาท 

2.   คาพาหนะเดินทาง   
 (1)  พาหนะท่ีมีลักษณะประจําทางใหเบิกเทาท่ีจายจริง 
 (2)  การใชรถยนตสวนตัว ใหคิดเปนคาเชื้อเพลิง ก.ม.ละ  5  บาท 

 (3)  พาหนะรับจางอ่ืนใหคิดตามราคาทองถิ่นท่ีเหมาะสม 

 (4)  เครื่องบินใหเบิกในชั้นประหยัด 

                     3. คาเชาที่พักคางคืน 

   (1)  โรงแรมหรือที่มีลักษณะคลายกัน ให เทาที่จายจริงคืนละ 
        ไมเกิน 2,500 บาท/คน 

 (2)  ที่พักอ่ืนใหจายไดคืนละ ไมเกิน  500 บาท 

                     4.  คาเบ้ียประชุม ครั้งละไมเกิน  700  บาท 

            5.  ในกรณีที่ผูจัดประชุมมีคาเบี้ยเลี้ยงให  ใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยงกับผูจัดประชุมทางเดียว 
ทั้งนี้รายละเอียดการใชจายใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณที่จะกําหนดตอไป             

จึงเสนอมาเพ่ืออนุมัติ 
 

มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5.11พิจารณาผลการสรรหาเลือกตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ 
      ชุดท่ี 40 ประจําป 2566  แบบแบงเขต ประกาศผลการเลือกตั้ง 

ตามขอบังคับของสหกรณฯ หมวด 8  คณะกรรมการดําเนินการ   ขอ 72  ระบุวา   “ใหสหกรณ
มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอีกไมเกินสิบสี่
คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก  ใหกรรมการดําเนินการเลือกต้ังในระหวางกันเองขึ้นดํารง
ตําแหนงรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง 
นอกนั้นเปนกรรมการ และปดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ”และขอ 74 ระบุวา 
“คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง  ในวาระเริ่มแรก
เมื่อครบหน่ึงปนับแตวันเลือกตั้งใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสอง
ของกรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก  กรรมการดําเนินการสหกรณซึ่งพนวาระจาก
ตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังซํ้าอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน”   
 

ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 39  ประจําป  2565  หมดวาระ 7 คน ประกอบดวย 

กรรมการ 7 คน  ดังนี้ 
ตําแหนงกรรมการดําเนินการ 
 1.  นายสุพจน  เฉล่ียสมบูรณ (ไมมีสิทธิ์ลงสมัครครั้งตอไป  ครบ 2 วาระติดตอกัน)

 2.  นางรดา  สุทธาวาศ (ไมมีสิทธิ์ลงสมัครคร้ังตอไป  ครบ 2 วาระติดตอกัน) 

 3.  นางบุญศรี  อัครพิทักษพงศ มีคุณสมบัติลงสมัครใหมได 
 4.  นายศุภวัฒน  สุขเกษม  มีคุณสมบัติลงสมัครใหมได 
 5.  นางวรรณา  สาริยาชีวะ มีคุณสมบัติลงสมัครใหมได 
 6.  นางสาวพัชรี  เข็มทอง  มีคุณสมบัติลงสมัครใหมได 
 7.  นายไพศาล  พรมจรรย มีคุณสมบัติลงสมัครใหมได 
 ที่ประชุมกําหนดเปดรับสมัคร กรรมการดําเนินการ(แบบแบงเขต) ตามระเบียบสหกรณวาดวย
การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
ราชบุรี  จํากัด  พ.ศ. 2549  ลงวันที่  1  พฤศจิกายน  2549 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533  

และขอบังคับ 78(8)  ขอ 106 และ ไดเปดรับสมัครคณะกรรมการแบบแบงเขต  ชุดที่  40  ตั้งแตวันที่    
3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565  ตามมติคณะกรรมการคร้ังที่ 8  วันที่ 24 กันยายน 2564 

มีตําแหนง คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งเพ่ิมแบบแบงเขตจํานวน 7 ทาน และผูตรวจสอบกิจการ
1 ทาน ดังนี้ 
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ตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการ 
เขตที่ 1  สสจ.ราชบุรี,สบส.เขต 5,วพบ.ราชบุรี,วพบ.จักรีรัช, ศูนยอนามัยที่ 5, อําเภอวัดเพลง  

สมาชิกสงตรง สมาชิกหักเงินตนสังกัด และสมาชิกลูกจางประจําเกษียณ ไมมีการสรรหากรรมการเพ่ิมเติม
เนื่องจากคณะกรรมการยังอยูครบ 

 

เขตที่ 2  รพ.ราชบุรี   เลือกกรรมการได  2 ทาน  มีผูสมัครดังนี้ 
หมายเลข ชื่อ สกุล 
หมายเลข  1 นางวรรณา สาริยาชีวะ 
หมายเลข  2 นายเทิดศักดิ์ ภิริยะกากูล 

หมายเลข  3 นางขวัญใจ สายศิริ 
 

เขตที่ 3  รพ.ดําเนินสะดวก  เลือกกรรมการได  2  ทาน  เสนอที่ประชุมรับรอง มีผูสมัครดังนี้  
หมายเลข ชื่อ สกุล 
หมายเลข  1 นายศุภวัฒน สุขเกษม 

หมายเลข  2 นางสาวพัชรี เข็มทอง 
 

เขตที่ 4  อําเภอเมืองราชบุรี,อําเภอโพธาราม,อําเภอบานโปง,อําเภอบางแพ,อําเภอดําเนิน
สะดวก   เลือกกรรมการได 1 ทาน มีผูสมัครดังนี้ 

หมายเลข ชื่อ สกุล 
หมายเลข  1 นายสิทธิชน จันทรแพง* 
หมายเลข  2 นายประดิษฐ สาลียงพวย 
 

* หมายเหตุ  หมายเลข 1 นายสิทธิชน จันทรแพง ขอถอนสิทธิ์ 
เขตที่ 5 อําเภอจอมบึง,อําเภอสวนผึ้ง,อําเภอบานคา,อําเภอปากทอ เลือกกรรมการได 2 ทาน    

มีผูสมัครดังนี้ 
หมายเลข ชื่อ สกุล 
หมายเลข  1 นายจารุวัชร หลงสมบุญ 

หมายเลข  2 นางนวภัสร มุงหมาย 

หมายเลข  3 จ.อ.กิตติ ยิ้มสงวน 
หมายเลข  4 นายสุระ เอติญัติ 
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ผลการสรรหาคณะกรรมการ  ดังนี้ 
เขตที่ 1 สสจ.ราชบุรี,สบส.เขต 5,วพบ.ราชบุรี,วพบ.จักรีรัช, ศูนยอนามัยที่ 5 อําเภอวัดเพลง  

สมาชิกสงตรง สมาชิกหักเงินตนสังกัด และสมาชิก ลูกจางประจําเกษียณ ไมมีการสรรหากรรมการ
เพ่ิมเติมเน่ืองจากคณะกรรมการยังอยูครบ 
 

 เขตที่ 2  รพ.ราชบุรี   เลือกกรรมการได  2  ทาน  ผูที่ไดเลือกตั้งคะแนนมากท่ีสุด คือ 

 

 
เขตที่ 3  รพ.ดําเนินสะดวก  เลือกกรรมการได  2  ทาน  เสนอที่ประชุมรับรอง 
 

 
 
 
 

 
เขตที่ 4  อําเภอเมืองราชบุรี,อําเภอโพธาราม,อําเภอบานโปง,อําเภอบางแพ,สสอ.ดําเนินสะดวก   

เลือกกรรมการได 1 ทาน เสนอที่ประชุมใหญรับรอง (หมายเลข 1 นายสิทธิชน จันทรแพง ขอถอนสิทธิ์) 
 

 
 
 
* หมายเหตุ  หมายเลข 1 นายสิทธิชน จันทรแพง ขอถอนสิทธิ์ 
 
 
 
 
 

หมายเลข ชื่อ สกุล จํานวนคะแนน ลําดับที่ 
หมายเลข  1 นางวรรณา สาริยาชีวะ   

หมายเลข  2 นายเทิดศักดิ์ ภิริยะกากูล   
หมายเลข  3 นางขวัญใจ สายศิริ   

หมายเลข ชื่อ สกุล 
หมายเลข  1 นายศุภวัฒน สุขเกษม 

หมายเลข  2 นางสาวพัชรี เข็มทอง 

หมายเลข ชื่อ สกุล 
หมายเลข  1 นายสิทธิชน จันทรแพง* 
หมายเลข  2 นายประดิษฐ สาลียงพวย 
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เขตที่ 5  อําเภอจอมบึง,อําเภอสวนผึ้ง,อําเภอบานคา,อําเภอปากทอ เลือกกรรมการได  2  ทาน 

ผูที่ไดเลือกต้ังคะแนนมากท่ีสุด คือ 

 
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.12 พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ ประจําป  2566 ประกาศผลการ
เลือกตั้ง และกําหนดคาตอบแทน 

ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี  จํากัด  หมวด 10 ขอ 101 ระบุวา             
“ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผูมีคุณวุฒิความรูความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน 
การบัญชี  การบริหารจัดการ  เศรษฐศาสตร  การสหกรณ  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสหกรณ และมี
คุณสมบัติเปนผูผานการอบรมการตรวจสอบกิจการกรมตรวจบัญชีสหกรณหรือหนวยงานอ่ืนที่ไดรับการ
รับรองจากหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ และไมมีลักษณะตองหามของผูตรวจสอบกิจการตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ จํานวน 1 คน   

ขอ 103 การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีการกําหนดเวลา 2 ปทางบัญชี
สหกรณ ถาเม่ือครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการ
คนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน  ผูตรวจสอบกิจการท่ีไดรับเลือกตั้งไปนั้น  อาจไดรับเลือกตั้งซ้ําได 

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ. 2563 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 12  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  มีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป  มีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้ 

คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูตรวจสอบกิจการ  
ขอ 7 ผูตรวจสอบกิจการตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี  

(1) เปนสมาชิกของสหกรณนั้น หรือบุคคลภายนอก ที่ไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ ของ
สหกรณ  

หมายเลข ชื่อ สกุล จํานวนคะแนน ลําดับที่ 
หมายเลข  1 นายจารุวัชร หลงสมบุญ   

หมายเลข  2 นางนวภัสร มุงหมาย   
หมายเลข  3 จ.อ.กิตติ ยิ้มสงวน   
หมายเลข  4 นายสุระ เอติญัติ   
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(2) ผานการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ  หรือ
หนวยงานอ่ืนที่ไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ  กรณีคณะผูตรวจสอบกิจการของ
สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ ตองมีอยางนอยหน่ึงคนท่ีมีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีดานการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร  

ขอ 8 ผูตรวจสอบกิจการตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี  

(1) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ  

(2) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต  

(3) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด ที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(4) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐ  หรือเอกชน
ฐานทุจริตตอหนาที่  

(5) เคยถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณนั้น หรือสหกรณอ่ืน  

(6) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการหรือมี ค าวินิจฉัย
เปนท่ีสุดใหพนจากตําแหนงกรรมการ หรือขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณนั้น  หรือ
สหกรณอ่ืน  

(7) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ 
เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ของสหกรณนั้น หรือสหกรณอ่ืน  

(8) เปนผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณนั้น หรือสหกรณอ่ืน หรือเคยถูกใหออก จากตําแหนง
ผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณนั้น หรือสหกรณอ่ืนฐานทุจริตตอหนาที่  

(9) เปนคูสมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณนั้น  

(10) เปนกรรมการของสหกรณนั้น เวนแตไดพนจากตําแหนงกรรมการมาแลวไมนอยกวา สองป
บัญชีของสหกรณ  

(11) เปนผูสอบบัญชี หรือผูชวยผูสอบบัญชี หรือบุคคลท่ีอยูในสังกัดนิติบุคคลที่รับงาน สอบบัญชี
ของสหกรณในปบัญชีนั้น เวนแตไดพนจากการเปนผูสอบบัญชี หรือผูชวยผูสอบบัญชีหรือลาออก จากนิติ
บุคคลท่ีรับงานสอบบัญชีสหกรณนั้นมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป  

(12) เปนผูอยูระหวางการถูกส่ังพัก  หรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
(13) เปนผูอยูระหวางการถูกส่ังพัก หรือขีดชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อผูสอบบัญชีรับอนุญาต  

หรือบุคคลอ่ืนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
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ในป  2565  นายสมภพ  หวงทอง    ไดรับเลือกใหเปนผูตรวจสอบกิจการของ สหกรณ และ    
ไดหมดวาระลง  ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานไดกําหนดเปดรับสมัครตั้งแตวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565  เลือกผูตรวจสอบกิจการได  1  คน  มีผูสมัคร ดังนี้คือ 

หมายเลข ชื่อ – สกุล 

หมายเลข  1 วาที่พันตรี ดร.สมภพ หวงทอง 
 

ผูตรวจสอบกิจการไมตองสรรหาเพราะมีผูสมัครเทากับจํานวนที่สรรหา ตองเสนอที่ประชุมใหญ
เลือกตั้งตอไป  ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีการกําหนดเวลา 2 ปทางบัญชีสหกรณและพิจารณา
คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณฯ ป พ.ศ. 2566  สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  พ.ศ.  2566   

วงเงิน  27,500.00 บาท (เงินสองหม่ืนเจ็ดพันหารอยบาทถวน) 

 
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
เรื่องอื่นๆ 

6.1  เร่ืองจากสํานักงานสหกรณจังหวัดราชบุรี 
............................................................................................................ ......................................................... 
............................................................................................................................. ........................................   
...................................................................................................................................................... ............... 
........................................................................................................................ .............................................   
............................................................................................................................. ........................................ 
...................................................................................................................................................... ............... 
............................................................................................................................. ........................................   
 

มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………...……… 
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6.2  เร่ืองจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณราชบุรี 
................................................................................................................ ..................................................... 
............................................................................................................................. ........................................   
...................................................................................................................................................... ............... 
............................................................................................................................. ........................................   
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6.3 เรื่องสวัสดกิารสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี  จํากัด 
 6.3.1  การค้ําประกันเงินกูสหกรณฯ ทุกประเภท 
                    ผูค้ําประกัน ถือเปนผูกูรวมกับผูกู เมื่อสหกรณไมสามารถเก็บเงินกับผูกูได ผูค้ําตอง
รับผิดชอบเต็มจํานวนที่ผูกูไดกูเงินกับสหกรณฯ 
 

มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 6.3.2  การคนหาขอมูลสมาชิกยอนหลัง 
                    ในกรณีที่สมาชิกขอมูลสหกรณยอนหลัง 1 ป ตองเสียคาธรรมเนียมในการคนหาขอมูล 
1,000 บาท 
 

มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 6.3.3  การปลอมแปลงเอกสาร 
  ในกรณีที่สมาชิกปลอมแปลงเอกสาร สหกรณจะไมใหสมาชิกกูเงินทุกประเภทกับ
สหกรณตลอดระยะเวลาการเปนสมาชิก 
 

มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 6.3.4  การเปนสมาชิกสหกรณประเภทออมทรัพย 
  สมาชิกที่เปนสมาชิกสหกรณประเภทออมทรัพยสามารถเปนสมาชิกได 1 สหกรณ
เทานั้น 

 
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บันทึก 
................................................................................................................................... .................................. 
................................................................................................ .....................................................................   
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................................... ......................   
.......................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
........................................................................................................................................................... ..........   
...................................................................................................................... ............................................... 
............................................................................................................................. ........................................   
...................................................................................................................................................... ............... 
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................   
...................................................................................................................................................... ............... 
............................................................................................................................. ........................................   
............................................................................................................................. ........................................ 
................................................................ ...................................................................................... ............... 
............................................................................................................................. ........................................   
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................ .........................................................................................   
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
........................................................................................ .............................................................................   
............................................................................................................................. ........................................ 
....................................................................................................................................... ..............................   
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………...……… 
 
ปดประชุมเวลา…………………………. น. 
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รายงานการประชุมใหญสามัญ 
ประจําป 2565 

 
 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสขุราชบุรี จํากัด 

 
 

วันที่  22 มกราคม 2566 
 
 

ณ ตลาดเพชรเมืองราช (ตลาดกอบกุล) 
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ระเบียบวารการประชุมใหญ ประจําป 2565 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด 

วันเสารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ณ ตลาดเพชรเมืองราช (ตลาดกอบกุล) 

*********************************** 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

                     3.1 รายงานสถานการณการเงินของสมาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

                     3.2 สรุปสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด 

                     3.3 รายชื่อสมาชิกสมาคมท่ีเสียชีวิต 

                     3.4 รายงานผลการดําเนินงานของผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2565 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
                       4.1 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายในการดําเนินงานของสมาคม ประจําป 2566 

                       4.2 พิจารณางบประมาณรายรับประจําป 2566 
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ระเบยีบวาระท ี  

ระเบยีบวาระท ี2 

 

 

 

เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 1.1ตามขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด หมวด 
9 การประชุมใหญ ขอ 40. การประชุมใหญสามัญ ใหคณะกรรมการเรียกประชุมใหญสามัญประจําป ปละ
หนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน และขอ 42. การประชุมใหญตองมีสมาชิกมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน จึงจะถือเปนองคประชุม 

 ขณะน้ีมีสมาชิกลงทะเบียนเขารวมประชุมเกิน ........... คน ครบองคประชุมแลว ขอเปดการ
ประชุม 
 

มติที่ประชุม..................................................................................................................... .............................. 
 

 1.2 แนะนําเจาหนาที่ผูเขารวมประชุม 
    

มติที่ประชุม............................................................................... .................................................................... 
 

 1.3 ขอบคุณสมาชิกสมาคมท่ีเขารวมประชุมครบองคประชุม 
 

มติที่ประชุม..................................................................................................................... .............................. 
 

 

 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป  พ.ศ. 2564 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ             
ออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด วันเสารที่ 22 มกราคม 2565 ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
 วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

  - ขอบคุณสมาชิกสมาคมท่ีเขารวมจนครบองคประชุม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขราชบุรี จํากัด วันเสารที่ 22 มกราคม 2565 ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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          วาระท่ี 3  เสนอเพ่ือทราบ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด 

งบรายได – รายจาย 

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2564 

รายได          บาท 

 คาสมัครสมาชิก                 9,100.00 
 คาบํารุงรายป                                 118,550.00 

 ดอกเบ้ียรับเงินรับฝากสหกรณฯ                       43,666.22 

 ดอกเบ้ียรับเงินรับฝากธนาคาร        470.88 

 รายไดเงินสงเคราะห             123,282.00 

 รวมรายรับ             295,069.10 
 

รายจาย 
 คาหรีด         1,000.00 

 คาวัสดุสํานักงาน                14,445.00 
 คาตอบแทนเจาหนาที่               25,000.00 

 คาตอบแทนทํางานนอกเวลา      7,200.00 
 คาใชจายทั่วไป                  1,060.00 
 รวมรายจาย                48,705.00 
 รายไดสูงกวารายจาย             246,364.10 
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด 
งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
สินทรัพย         บาท 

 ธนาคารกรุงไทยเงินฝากออมทรัพย           377,061.56 
 เงินฝากออมทรัพยสหกรณฯ         3,354,335.52 

  รวมสินทรัพย         3,731,397.08 
 

หนี้สินและทุน 
หนี้สิน 
 เงินสงเคราะหศพลวงหนา         1,260,220.00 
  รวมหนี้สิน         1,260,220.00 

ทุน 
 ทุนสมาคมป 2563         2,224,812.98 

รายไดสูงกวารายจาย            246,364.10 
 รวมทุน           2,471,177.08 
  รวมหน้ีสินและทุน        3,731,397.08 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.2  สรุปสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด 

ลําดับ รายการ 
จํานวนสมาชิก 

(คน) 
หมายเหตุ 

1 ยอดยกมาจากปกอน 2,266  

2 สมาชิกสมัครใหมระหวางป 91  

3 สมาชิกขอลาออก 1  

4 สมาชิกท่ีเสียชีวิต 6   

5 สมาชิกขาดคุณสมบัติ 15  

6 ยอดคงเหลือยกไป 2,335  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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3.3 รายช่ือสมาชิกสมาคมที่เสียชีวิต 
 
 

ลําดับ ชื่อ – สกุล หนวยงาน เสียชีวิตเม่ือวันที่ 
เงิน 

สงเคราะหศพ 
1 นายวิชัย พรหมทัต สมาชิกสมทบ 19 กันยายน 2563 226,300.00 

2 น.ส.สาวนะ พบสุข ขาราชการบํานาญ 28 มกราคม 2564 226,700.00 
3 นายอเนก เส็งแดง ศบส.เขต 5 17 มีนาคม 2564 228,800.00 

4 นางวรรณี เนื้อนุม ขาราชการบํานาญ 8 พฤษภาคม 2564 229,500.00 
5 นายสน่ัน อนแสง สมาชิกสมทบ 1 สิงหาคม 2564 232,300.00 
6 นายเสนห ปอมเมือง ศบส.เขต 5 2 ธันวาคม 2564 *อยูระหวางดําเนินการ* 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
สุริยะ  คูหะรัตน 

                                                                   (นายสุริยะ  คูหะรัตน) ประธานในท่ีประชุม 

              นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
                                            สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด 

 
วนิดา สิงหชาติปรีชากุล 

                                           (นางวนิดา สิงหชาติปรีชากุล)  
      เลขานุการ/กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

                                               สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด 
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ระเบียบวาระที่ 3  

 
 

เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
3.1 รายงานสถานการณการเงินของสมาคม  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2565 

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด 

งบรายได – รายจาย 

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2565 

รายได          บาท 

 คาสมัครสมาชิก                16,600.00 
 คาบํารุงรายป                                 123,700.00 

 ดอกเบ้ียรับเงินรับฝากสหกรณฯ                       56,974.51 

 ดอกเบ้ียรับเงินรับฝากธนาคาร        587.25 

 รายไดเงินสงเคราะห             191,079.00 

 รวมรายรับ             388,940.76 
 

รายจาย 
 คาหรีด         4,000.00 

 คาพัฒนาโปรแกรม               40,000.00 
 คาตอบแทนเจาหนาที่               25,000.00 

 คาตอบแทนทํางานนอกเวลา      6,600.00 
 รวมรายจาย                75,600.00 
 รายไดสูงกวารายจาย             313,340.76 
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด 
งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
สินทรัพย         บาท 

 ธนาคารกรุงไทยเงินฝากออมทรัพย           377,648.81 
 เงินฝากออมทรัพยสหกรณฯ         3,018,489.03 

  รวมสินทรัพย         3,396,137.84 
 

หนี้สินและทุน 
หนี้สิน 
 เงินสงเคราะหศพลวงหนา            611,620.00 
  รวมหนี้สิน            611,620.00 

ทุน 
 ทุนสมาคมป 2564         2,471,177.08 

รายไดสูงกวารายจาย            313,340.76 
 รวมทุน           2,784,517.84 
  รวมหน้ีสินและทุน        3,396,137.84 
 
มติที่ประชุม................................................................................................................................................... 
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3.2  สรุปสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด 

ลําดับ รายการ 
จํานวนสมาชิก 

(คน) 
หมายเหตุ 

1 ยอดยกมาจากปกอน 2,335  

2 สมาชิกสมัครใหมระหวางป 149  

3 สมาชิกขอลาออก 0  

4 สมาชิกท่ีเสียชีวิต 10   

5 สมาชิกขาดคุณสมบัติ 5  

6 ยอดคงเหลือยกไป 2,469  

หมายเหตุ สมาชิกสมัครใหมประเภทสมทบสภาพสมาชิกยังไมสมบูรณ 17 ราย 

มติที่ประชุม..................................................................................................................... .............................. 
 

3.3 รายช่ือสมาชิกสมาคมที่เสียชีวิต 

ลําดับ ชื่อ – สกุล หนวยงาน เสียชีวิตเม่ือวันที่ 
เงิน 

สงเคราะหศพ 
1 นายกิจจา อนุเครือ สสอ.จอมบึง 14 มกราคม 2565 233,900.00 
2 น.ส.ยุพด ี เกษร รพ.เจ็ดเสมียน 6 กุมภาพันธ 2565 234,500.00 
3 นายธีรพล นิตยกิจ สมาชิกสงตรง 23 กุมภาพันธ 2565 234,600.00 
4 นางพวงเพ็ญ   อันดี ขาราชการบํานาญ 3 เมษายน 2565 234,800.00 
5 นายธงชัย จันทรวงศ สมาชิกสมทบ 24 สิงหาคม 2565 236,600.00 
6 น.ส.ประนอม ล้ําเลิศ รพ.ราชบุรี 18 สิงหาคม 2565 236,500.00 
7 นายสมชาย มังกรสุวรรณ สมาชิกสมทบ 4 กันยายน 2565 236,700.00 
8 นายกรณเอก แผงสุข สมาชิกสมทบ 13 พฤศจิกายน 2565 243,000.00 
9 นางสุรีย เรืองทบ รพ.วัดเพลง 15 พฤศจิกายน 2565 *อยูระหวางดําเนินการ* 

10 นายสาโรจน การณราช สมาชิกสมทบ 22 ธันวาคม 2565 *อยูระหวางดําเนินการ* 

มติที่ประชุม .................................................................................................................................................
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3.4 รายงานผลการดําเนินงานของผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2565 
 1. สมาชิก 
  - สมาชิกตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565   จํานวน        2,335   คน 

  - มีผูสมัครระหวางป     จํานวน          149   คน 

  - สมาชิกขอลาออก     จํานวน             0   คน 
  - สมาชิกเสียชีวิตระหวางป    จํานวน            10   คน 

                     - สมาชิกขาดคุณสมบัติ     จํานวน             5   คน 
     คงเหลือสมาชิก   จํานวน       2,469  คน 
 2. รายรับ 

รายการ จํานวนเงิน 
คาสมัครคร้ังแรกชําระคาสมัคร 100 บาท (เก็บครั้งเดียว) 16,600.00 
เงินคาบํารุงรายป 50 บาท เก็บทุกป 123,700.00 

ดอกเบ้ียรับจากเงินฝากออมทรัพยของสหกรณฯ 56,974.51 

ดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ 587.25 

รายไดเงินสงเคราะหศพรอยละ 9 

        - นายเสนห           ปอมเมือง 
        - น.ส.ยุพดี            เกษร   
        - นายกิจจา           อนุเครือ 

        - นายธีรพล           นิตยกิจ         
        - นางพวงเพ็ญ        อันดี 
        - นายธงชัย           จันทรวงศ 
        - น.ส.ประนอม       ล้ําเลิศ 

        - นายสมชาย         มังกรสุวรรณ 

        - นายกรณเอก       แผงสุข 

 

20,925.00 

21,105.00 

21,051.00 

21,114.00 

21,132.00 

21,294.00 

21,285.00 
21,303.00 
21,870.00 

 รวม 388,940.76 
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3. รายจาย 
รายการ จํานวนเงิน 

คาพวงหรีด 4,000.00 

คาพัฒนาโปรแกรม 40,000.00 
คาตอบแทนเจาหนาที่ 25,000.00 
คาตอบแทนทํางานนอกเวลา 6,600.00 

รวม 75,600.00 
 

มติที่ประชุม..................................................................................................................... .............................. 
 

4. การฝากเงิน 
 - ฝากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด  ประเภทออมทรัพย 

            จํานวนเงิน 3,018,489.03 บาท    
 - ฝากธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศประเภทออมทรัพย   จํานวนเงิน   377,648.81 บาท 
 

5. การใหขอสังเกตและคําแนะนํา 
 คณะกรรมการดําเนินงานไดบริหารงานของสมาคมฯ  ดวยความรอบคอบและเปนไปตาม
วัตถุประสงคเพ่ือใหเห็นผลประโยชนสูงสุดแกสมาชิกของสมาคมฯ 
 

มติที่ประชุม..................................................................................................................... .............................. 
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ระเบียบวาระที่ 4  

 

เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายในการดําเนนิงานของสมาคม ประจําป 2566 
 

รายการ 
งบประมาณ 
ป  2565 

ใชจายจริง 
ม.ค.-ธ.ค.2565 

งบประมาณ 
ป 2566 

หมวดคาตอบแทน    
1. คาตอบแทนเจาหนาที่ (5 คน) 25,000.00 25,000.00 25,000.00 
2. คาตอบแทนทํางานนอกเวลา 15,000.00 6,600.00 15,000.00 

หมวดวัสดุสํานักงาน    
1. เครื่องเขียนแบบพิมพ  

(กระดาษ A4 , ใบเสร็จรับเงินฯลฯ) 
20,000.00 0.00 20,000.00 

หมวดคาใชสอย    
1. คาถายเอกสาร , สงจดหมาย

ลงทะเบียน , คาธรรมเนียมโอนเงิน 
5,000.00 0.00 5,000.00 

2. คาพวงหรีด 10,000.00 4,000.00 10,000.00 
3. คาพัฒนาโปรแกรม 0.00 40,000.00 10,000.00 

รวม 75,000.00 75,600.00 85,000.00 
 

มติที่ประชุม..................................................................................................................... .............................. 
 

4.2 พิจารณางบประมาณรายรับประจําป 2566 

รายการ 
งบประมาณ 
ป  2566 

1. คาธรรมเนียม (100 บาท × 100 คน) 10,000.00 
2. คาบํารุงรายป (50 บาท × 100 คน) 5,000.00 

รวม 15,000.00 
 

มติที่ประชุม................................................................................................................. .................................. 
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ผลการดําเนินงาน ประจําป 2565 
 
 
 

ศูนยประสานงาน 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสขุราชบุรี จํากัด 

 
 

วันที่ 22 มกราคม 2566 
 
 

ณ สํานักงานสาธารณสุขราชบุรี จํากัด 
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สรุปผลการดําเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย (สสธท.)และสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพย           
แหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
 

ศูนยประสานงานสมาคม  อยูที่  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด 
 

การสมัครสมาชิกสมาคม  สามารถเขาไปดูรายละเอียดไดที่ www.cpct.or.th ปจจุบันสมาคม สสธท.
เปดรับสมัครอายุไมเกิน 54 ปบริบูรณ 
 

รายช่ือสมาชิกสมาคม สสธท. เสียชีวิต ประจําป  2565 

 

 

สรุปจํานวนสมาชิกประจําศูนยประสานงาน  ประจําป  2565 จํานวน  1,614  ราย 
 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  
 

ศูนยประสานงานสมาคม  อยูที่  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขราชบุรี จํากัด 
 

การสมัครสมาชิกสมาคม  สามารถเขาไปดูรายละเอียดไดท่ี www.fscct.or.th  
 

สรุปจํานวนสมาชิกประจําศูนยประสานงาน  ประจําป  2565  จํานวน  58  ราย 
 

มติที่ประชุม..................................................................................................................... .............................. 
 

 
 

ลําดับ ชื่อ – สกุล หนวยงาน เสียชีวิตเม่ือวันที่ 
เงิน 

สงเคราะหศพ 
1 นายมานพ ทองปาน สมาชิกสมทบ 19 ตุลาคม 2564 1,011,597.00 
2 นายเสนห ปอมเมือง ศบส.เขต 5 2 ธันวาคม 2564 1,005,792.39 
3 นายกิจจา อนุเครือ สสอ.จอมบึง 14 มกราคม 2565 1,001,152.66 
4 นางพวงเพ็ญ อันดี ขาราชการบํานาญ 3 เมษายน 2565 1,011,814.72 
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