
(ส าเนา) 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 (ครั้งที่ 36) 

สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขสมทุรสงคราม จ ากัด 
วันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น.  

ณ หอประชุมทองอุไร 4 โรงเรียนศรทัธาสมทุร อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
 

สมาชิกผู้เข้าประชุม  จ านวน  544 คน  (สมาชิกทัง้หมด  698 คน) 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ชุดท่ี 36 เข้าประชุม  

1. นายนิคม  เจริญดี    ประธานกรรมการ 
2. นายสุพจน์  ทองเงินเจริญ  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวปิยมาศ ศิธรกุล   กรรมการและเลขานุการ  
4. นายชัชชัย  ฉันทรัตนโชค  กรรมการและเหรัญญิก  
5. นายพิมพ์ลักษณ์ อยู่วัฒนา  กรรมการและผู้จัดการ 
6. นายศุภโชค  พุ่มแตงอ่อน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางสายสุนีย์       จันทร์ทอง  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก  
8. นางชูจิตต์  ยอดพานิช  กรรมการ       
9. นายพิเชษฐ์  จั่นแก้ว   กรรมการ  

10. นายเสกสรรณ์   สกุลเอื้อ   กรรมการ    
11. นายบุญนะ  ลิมกุล   กรรมการ   
12. นายบุญวัฒน์  ไทรย้อย   กรรมการ 
13. นางกาญจน์สุดา  ลิมปนิลชาติ  กรรมการ       
14. นางอารมย์  อร่ามเมือง  กรรมการ  

ผู้ไม่มาประชุม 
  1. นายทศพล  สุวรรณ   กรรมการ (ลาออก)   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวณัฐกานต์ สังฆัสโร   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
      ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสมุทรสงคราม 

  2. นายณัฐนันท์  ช้างพล ี   นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัตกิาร 
        ส านักงานตรวจบญัชีสหกรณ์สมุทรสงคราม 

3. นายประสาน  งามสม   ผู้สอบบญัชี 
4. นายสุรศักดิ ์  ช้างคนมี   ผู้ตรวจสอบกิจการ 

เปิดประชุมเวลา 09.10 น. 
นายหทัย  พันธ์ุพงษ์วงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ต าแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุขเช่ียวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ร่วมให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2560 (ครั้งที่ 36) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด และขอให้
การประชุมส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ของการประชุมที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งกล่าวอวยพรในศุภมงคล
สมัยข้ึนปีใหม่ ปี 2561 ให้แก่คณะกรรมการด าเนินการ สมาชิกสหกรณ์ ผู้เข้าประชุมทุกท่าน       
ให้มีความสุขตลอดปี 2561 จากนั้น นายนิคม เจริญดี ประธานกรรมการ ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป   

/ระเบียบวาระที่ 1... 
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ระเบียบวาระที่ 1  : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ทราบ 
 

ประธาน  -นายนิคม เจริญดี ประธานกรรมการ ประธานที่ประชุม อาศัยอ านาจตามมาตรา 57 แห่ง 
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และข้อ 69 วรรคหนึ่งแห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด พ.ศ. 2557 ก าหนดว่า “องค์ประชุมในการประชุมใหญ่         
การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ต้องมีสมาชิกมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก ต้องมีผู้แทนสมาชิก    
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะ
เป็นองค์ประชุม” ขณะนี้มีสมาชิกมาลงทะเบียนเกิน 100 คน ถือว่าเป็นองค์ประชุม ผมจึงขอเปิด
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ตามระเบียบวาระดังนี้  

1.1  แนะน าคณะกรรมการด าเนินการ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ และ
ผู้สอบบัญชี  

1. คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ชุดที่ 36 
ที่เข้าร่วมประชุม ดังรายนามต่อไปนี้ 

1. นายนิคม  เจริญดี   ประธานกรรมการ 
2. นายสุพจน์  ทองเงินเจริญ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวปิยมาศ  ศิธรกุล  กรรมการและเลขานุการ  
4. นายชัชชัย  ฉันทรัตนโชค กรรมการและเหรัญญิก  
5. นายพิมพ์ลักษณ์  อยู่วัฒนา กรรมการและผู้จัดการ 
6. นายศุภโชค  พุ่มแตงอ่อน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางสายสุนีย์       จันทร์ทอง กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก  
8. นางชูจิตต์  ยอดพานิช กรรมการ        
9. นายพิเชษฐ์  จั่นแก้ว  กรรมการ  

 10. นายเสกสรรณ์   สกุลเอื้อ  กรรมการ    
 11. นายบุญนะ  ลิมกุล  กรรมการ    
 12. นายบุญวัฒน์  ไทรย้อย  กรรมการ 
 13. นางกาญจน์สุดา   ลิมปนิลชาติ กรรมการ       
 14. นางอารมย์  อร่ามเมือง กรรมการ  
2. กรรมการด าเนินการลาออก จ านวน 1 ราย  

1. นายทศพล  สุวรรณ  กรรมการ  
3. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 

1. นางสาววรรณึง    ชายชาติ         ผู้ช่วยผู้จัดการ  
และรักษาการหัวหน้าฝ่ายบัญชี 

2. นายวชิรพล  รัตนไพศาล     หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
3. นางสาวอุไรรัตน์  เนตรเถ่ือน เจ้าหน้าที่บัญชี 
4. นางสาวชนิกา  หนูฉายา  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

4. ผู้ตรวจสอบกิจการ  
1. นายสุรศักดิ์   ช้างคนมี   

5. ผู้สอบบัญชี  
1. นายประสาน    งามสม 

ที่ประชุม... 
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ท่ีประชุม -รับทราบ 

1.2 การด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด  
ในรอบปีบัญชี 2560  

ประธาน  -ในปีบัญชี 2560 สหกรณ์ซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด เพิ่มเป็นจ านวน 
  เงิน 50 ล้านบาท รวมมีหุ้นอยู่กับชุมนุมสหกรณ์ฯ เป็นจ านวนเงิน 52 ล้านบาท โดยเงินปันผล      
  ที่จะได้รับจากการซื้อหุ้นเพิ่ม 50 ล้านบาทนี้  สหกรณ์จะได้รับในเดือนมิ ถุนายน 2561                                                                                                
           โดยคณะกรรมการด าเนินการจะน าเงินปนัผลดังกลา่วไปด าเนินการก่อสร้างส านักงานของสหกรณ์ฯ 
  แห่งใหม่ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างส านักงานสหกรณ์ฯ แห่งใหม่ มีผลกระทบ     
   ต่อเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิก  

-ในปีนี้สหกรณ์มีรายได้เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 5 แสนกว่าบาท โดยคณะกรรมการด าเนินการมีการ
ก าหนดการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์เพื่อควบคุมรายได้ไม่ต่ ากว่า 
70% และค่าใช้จ่ายไม่เกิน 30% เพื่อให้สมาชิกได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนไม่น้อยกว่า         
ในปีที่ผ่านมา 

 ท่ีประชุม -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  :  การเลือกต้ังประธานกรรมการการเลอืกต้ัง และกรรมการการเลือกต้ัง ประจ าปี 2560 
 

ประธาน  -ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งประธาน 
กรรมการ กรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559 ข้อ 4 วรรคเก้า ก าหนดว่า
“ประธานกรรมการการเลือกตั้ง” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่
สหกรณ์ ให้เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
-ข้อ 4 วรรคสิบ ก าหนดว่า “กรรมการการเลือกตั้ง” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการเสนอช่ือ     
โดยที่ประชุมใหญ่สหกรณ์รับรองให้เป็นกรรมการการเลือกตั้ง 
-ข้อ 10 การเลือกตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้ง ให้ที่ประชุมใหญ่เสนอช่ือประธานกรรมการ       
การเลือกตั้ง เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เสนอช่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหกคนแต่ไม่เกิน      
สิบหกคน เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่รับรองให้เป็นกรรมการเลือกตั้ง 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย บริสุทธ์ิ    
และยุติธรรม 
-ข้อ 11 ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาน าเสนอสัดส่วนจ านวนเจ้าหน้าที่ด าเนินการเลือกตั้ง  
เพื่อช่วยงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อที่ประชุมใหญ่ 
การเลือกตั้งในครั้งนี้ คณะกรรมการด าเนินการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้การลงคะแนนด้วย       
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ตามความในข้อ 17 (2) เหมือนปีที่ผ่านมา 

คณะกรรมการด าเนินการฯ ได้ขอความอนุเคราะห์จากส านักงานการเลือกตั้งประจ าจังหวัด       
สมุทรสงคราม ด าเนินการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ โอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญวิทยากรจากส านักงาน
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดสมุทรสงคราม ช้ีแจงการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง  ให้สมาชิกทุกท่าน  
ได้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการลงคะแนน 
คณะกรรมการด าเนินการฯ ขอเสนอสัดส่วนคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ านวน 10 คน
ประกอบด้วย ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 1 คน กรรมการการเลือกตั้ง 9 คน มีหน้าที่        
ความรับผิดชอบดังนี้ 

(1) กรรมการ… 
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(1) กรรมการตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้ง จ านวน 6 คน เพื่อตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ
เลือกตั้ง และจ่ายบัตรแสดงตนเข้าใช้สิทธ์ิเลือกตั้งที่ตรวจสอบถูกต้องแล้ว 

(2) กรรมการคุมคูหาลงคะแนน จ านวน 1 คน เพื่อควบคุมการเข้าใช้สิทธ์ิลงคะแนน โดยการรับ
บัตรแสดงตนเก็บไว้ ก่อนเข้าคูหาลงคะแนน 

(3) กรรมการคุมหีบบัตรเลือกตั้ง จ านวน 1 คน เพื่อควบคุมตรวจสอบความเรียบร้อยของหีบ
บัตรเลือกตั้ง  

(4) กรรมการประชาสัมพันธ์และอ านวยความสะดวก จ านวน 1 คน 
1. ค่าตอบแทน  

1.1 ประธานกรรมการการเลือกตั้ง จ านวน 1,000 บาท 
1.2 กรรมการการเลือกตั้ง จ านวน 500 บาท 

ในการนี้จึงขอมติจากที่ประชุม พิจารณาจ านวนคณะกรรมการการเลือกตั้ง  จ านวน 10 คน       
(รวมประธานกรรมการการเลือกตั้ง) ต่อไป 

(ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ร่วมกันพิจารณา) 
ท่ีประชุม -มมีติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ านวน 10 คน 
ประธาน  -คณะกรรมการด าเนินการฯ ได้เปิดรับสมัครสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก่อนล่วงหน้า     

ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2560 เพื่อลดข้ันตอนในการด าเนินการและประหยัดเวลา          
จึงขอน าเสนอรายช่ือสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อที่ประชุมใหญ่
พิจารณาเลือกตั้งตามระเบียบ ดังนี้ 
มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ จ านวน  10 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายสมโชค  โชติชัยวงศ์ 
2. นางสุภาพร  เรืองเดช 
3. นางพรพิมชญา  พริกคง 
4. นางสมฤทัย    วงษ์สนิท 
5. นางมิ่งสมร    ขันก าเหนิด 
6. นางซาฬีฌาม์  ชัยเจริญชนม์ 
7. นางจุฑามาส  ใจพรหม 
8. นางจ าปี   ยังวัฒนา 
9. นางสาวจุฑามาส มาฆะลักษณ์ 

10. นายทองใส  ค าบาง 
ขอเชิญที่ประชุมใหญ่เสนอช่ือสมาชิกสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อจัดการ   
เลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2561 ขอเชิญ
ครับ 

นางจุฑามาส  ใจพรหม -ขอเสนอ นางสาวจุฑามาส มาฆะลักษณ์ เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
ประธาน  -มีท่านใดจะเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ 

(ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ร่วมกันพิจารณา) 
ท่ีประชุม -มมีติเห็นชอบเลือกนางสาวจุฑามาส มาฆะลักษณ์ เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 

ประธาน... 
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ประธาน  -ขอเชิญนางสาวจุฑามาส มาฆะลักษณ์ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เสนอช่ือคณะกรรมการ    
การเลือกตั้ง จ านวน 9 คน เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่รับรองให้เป็นกรรมการเลือกตั้งตามข้อ               
10 วรรคสองแห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ว่าด้วย การเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559 ขอเชิญครับ 

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง -ขอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาสัดส่วนคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ านวน 9 คน 
เพื่อด าเนินการจัดการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ  
ข้าพเจ้าฯ ขอเสนอช่ือสมาชิกให้เป็นกรรมการการเลือกตั้ง จ านวน 9 คน ดังนี ้

1. นายสมโชค  โชติชัยวงศ์ 
2. นางสุภาพร  เรืองเดช 
3. นางพรพิมชญา  พริกคง 
4. นางสมฤทัย    วงษ์สนิท 
5. นางมิ่งสมร    ขันก าเหนิด 
6. นางซาฬีฌาม์  ชัยเจริญชนม์ 
7. นางจุฑามาส  ใจพรหม 
8. นางจ าปี   ยังวัฒนา 

  9. นายทองใส  ค าบาง 
(ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ร่วมกันพิจารณา) 

ท่ีประชุม -มมีติเห็นชอบเลือกรับรองให้เป็นกรรมการการเลือกตัง้ตามที่ประธานกรรมการการเลอืกตั้งเสนอ 

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง -ขออนุญาตช้ีแจงข้ันตอนการใช้สิทธ์ิลงคะแนนเลือกตั้ง ดังนี้ 
การเลือกตั้ง เปิดลงคะแนนเลือกตั้งเวลา 11.30 น. เป็นต้นไป และปิดการลงคะแนนเวลา 14.00 น. 
โดยด าเนินการดังนี้ 

1. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ให้สัญญาณเริ่มลงคะแนนเลือกตั้ง เวลา 11.30 น. 
2. สมาชิก แสดงบัตรประชาชนหรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิลงคะแนน

เลือกตั้ง)  
3. สมาชิกที่ลงลายมือช่ือในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งแล้ว รับบัตรแสดงตน เข้าแถว      

รอหน้าคูหา  
4. สมาชิกเข้าในคูหาเลือกตั้ง โดยเรียงตามล าดับที่เข้าแถว  
5. ส่งบัตรแสดงตนให้กับกรรมการการเลือกตั้ง  
6. เข้าคูหาเลือกตั้ง จะมีเครื่องลงคะแนนสีเขียวติดตั้งอยู่ เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง 
7. ให้สังเกตว่าเครื่องลงคะแนนจะแสดงสถานะไฟสีเขียว แสดงว่าพร้อมที่จะให้ลงคะแนน

แล้ว โดยเจ้าพนักงานจากส านักงานการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสมุทรสงครามเป็นผู้ควบคุมดูแล  
8. การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ให้กดปุ่มหมายเลขที่ต้องการเลือกไม่เกิน 7 หมายเลข  

ไฟที่ปุ่มหมายเลขจะสว่างขึ้น  
9. กดปุ่มยืนยัน ไฟจะกะพริบสีแดง และเครื่องลงคะแนนจะพิมพ์ slip การลงคะแนน    

ออกจากเครื่องลงคะแนน ให้ท่านน า slip จากเครื่องลงคะแนนไปใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้ง        
(ออกจากคูหา)  

***เป็นอันเสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
 

ส่วนการเลือกตั้ง… 
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ส่วนการเลือกตั้งประธานกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สมควรใช้การเลือกตั้งโดยวิธีอื่น
เนื่องจากมีผู้สมคัรต าแหน่งละ 1 ท่าน เท่ากับจ านวนที่สหกรณ์ต้องการ ซึ่งจะเสนอในระเบียบวาระ
ที่ 3  การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ ชุดที่ 37  และผู้ตรวจสอบกิจการ 
ประจ าปี 2561 ว่าจะใช้การลงคะแนนเลือกตั้งโดยวิธีใด จึงจะเหมาะสม 

ท่ีประชุม -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 3  :  การเลือกต้ังประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 
                         สมุทรสงคราม จ ากัด ชุดท่ี 37 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2561 
 

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง -ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด พ.ศ. 2557  
ข้อ 72 ก าหนดว่า “ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก” 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ชุดที่ 36 ที่พ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 74 มีจ านวนทั้งหมด 8 ท่าน ดังนี้ 

ประธานกรรมการและกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง จ านวน 8 คน 
 

ล าดับที ่ ช่ือ–สกุล การด ารงต าแหน่ง 
 ประธานกรรมการ  

1 นายนิคม เจริญดี สมัยที่ 2 วาระที่ 2 
 กรรมการ   

1 นายบุญนะ ลิมกุล สมัยที่ 2 วาระที่ 2 
2 นายพิเชษฐ์ จั่นแก้ว สมัยที่ 2 วาระที่ 2 
3 นางอารมย์ อร่ามเมือง สมัยที่ 2 วาระที่ 2 
4 นายศุภโชค  พุ่มแตงอ่อน สมัยที่ 2 วาระที่ 2 
5 นายพิมพ์ลักษณ์ อยู่วัฒนา สมัยที่ 1 วาระที่ 2 

6 นายบุญวัฒน์  ไทรย้อย  สมัยที่ 1 วาระที่ 2 

7 นายทศพล  สุวรรณ  สมัยที่ 1 วาระที่ 2 
 

กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งอีก 1 ปี จ านวน 7 คน 
 

ล าดับที ่ ช่ือ–สกุล การด ารงต าแหน่ง 
1 นายสุพจน์ ทองเงินเจริญ สมัยที่ 1 วาระที่ 1 
2 นางสาวปิยมาศ ศิธรกุล สมัยที่ 1 วาระที่ 1 
3 นางกาญจน์สุดา ลิมปนิลชาติ สมัยที่ 1 วาระที่ 1 

4 นายชัชชัย ฉันทรัตนโชค สมัยที่ 2 วาระที่ 1 

5 นางสายสุนีย์ จันทร์ทอง สมัยที่ 2 วาระที่ 1 
6 นายเสกสรรณ์ สกุลเอื้อ สมัยที่ 2 วาระที่ 1 
7 นางชูจิตต์   ยอดพานิช สมัยที่ 2 วาระที่ 1 

 

 
 

กรรมการ... 
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กรรมการที่หยุดพัก 1 ปี ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 จ านวน 5 คน 
 

ล าดับที ่ ช่ือ–สกุล การด ารงต าแหน่ง 
 ประธานกรรมการ  

1 นายนิคม เจริญดี สมัยที่ 2 วาระที่ 2 
 กรรมการ   

1 นายบุญนะ ลิมกุล สมัยที่ 2 วาระที่ 2 
2 นายพิเชษฐ์ จั่นแก้ว สมัยที่ 2 วาระที่ 2 
3 นางอารมย์ อร่ามเมือง สมัยที่ 2 วาระที่ 2 
4 นายศุภโชค  พุ่มแตงอ่อน สมัยที่ 2 วาระที่ 2 

 
 

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด พ.ศ.2557 ข้อ 102        
และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งประธาน
กรรมการ กรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559 ข้อ 49 ก าหนดว่า           
“การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอก  ผู้มีคุณวุฒิ 
ความรู้ ความสามารถ ในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์มีจ านวน
ตามที่นายทะเบียนก าหนด ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เป็นการประจ าปี  

ที่ประชุมใหญ่ จะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ หรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งหน้าที่ประจ า          
ในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ และห้ามบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อ 72 วรรคท้าย
แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด พ.ศ. 2557 สมัครเป็นผู้ตรวจ
สอบกิจการของสหกรณ์ 

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด พ.ศ.2557 ข้อ 103 
ก าหนดว่า “การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้                
มีก าหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจ
สอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนผู้ตรวจสอบกิจการ     
ซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ า” 

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559    
ข้อ 7 (2) ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติดังนี้ “ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการ
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสู ตรจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ 

ข้อ 8 (2) ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ “เป็นกรรมการ
ของสหกรณ์นั้น เว้นแต่ได้พ้นจากต าแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีบัญชีของสหกรณ์” 

ในโอกาสนี้ ขออนุญาตแนะน าผู้สมัครประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ ชุดที่ 37     
และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2561  
ขอเชิญผู้สมัครออกมาแนะน าตัวบริเวณด้านหน้าเวที พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 
 
 
 
 

1. ผู้สมัคร... 
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1. ผู้สมัครต าแหน่งประธานกรรมการ 
ล าดับที ่ ช่ือ – สกลุ หมายเลขประจ าตัว 

1 นายสุรศักดิ ์ ช้างคนมี 1 

2. ผู้สมัครต าแหน่งกรรมการด าเนินการ 

ล าดับที ่ ช่ือ – สกลุ หมายเลขประจ าตัว 
1 นายพิมพ์ลกัษณ์ อยู่วัฒนา 1 
2 นายทรงศักดิ ์ สังข์มณีโชต ิ 2 
3 นางลักขณา ไม่น้อย 3 
4 นายบุญวัฒน ์ ไทรย้อย 4 
5 นายธีระพงษ์ ฐิติธนากุล 5 
6 นายพินิจ กล่ าคลองตัน 6 
7 นางมยุรี   กล้าณรงค์ 7 
8 นายบัญญัต ิ ฉัตระทิน 8 

9 นายสุชิน น้อยสกลุ 9 
10 นายเทิดพันธ์ุ บุญทอง 10 

3. ผู้สมัครต าแหน่งผู้ตรวจสอบกจิการ ประจ าปี 2561 

ล าดับที ่ ช่ือ – สกลุ หมายเลขประจ าตัว 
1 นายกิติพงษ์   ทองเหลือ 1 

สมาชิกสหกรณ์ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน มีสิทธ์ิเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อเป็นประธานกรรมการ 
จ านวน 1 คน มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2562 กรรมการด าเนินการ จ านวน     
7 คน มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2562 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2561 
จ านวน 1 คน มีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ และพิจารณา 

การเลือกตั้งประธานกรรมการ จ านวน 1 ท่าน มีผู้สมัคร 1 ท่าน และการเลือกตั้งผู้ตรวจ
สอบกิจการ จ านวน 1 ท่าน มีผู้สมัคร 1 ท่าน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ว่าจะด าเนินการเลือกตั้ง 
โดยวิธีเปิดเผย ด้วยการยกมือลงคะแนน  

(ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ร่วมกันพิจารณา) 
ท่ีประชุม  -มีมตเิห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ให้ด าเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ     
  โดยวิธีเปิดเผย ด้วยการยกมือลงคะแนน ส่วนกรรมการด าเนินการ เลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนลับ 

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง -ตามมติที่ประชุมใหญ่ ให้ใช้วิธีลงคะแนนเลือกตั้งแบบเปิดเผย ด้วยการยกมือ 
และจะประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ พร้อมกับกรรมการด าเนินการที่ได้ เมื่อ             
การลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จแล้ว และขอเชิญคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ร่วมประชุม             
เพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ณ เวลานี้ และแจ้งให้ประธานกรรมการด าเนินการฯ 
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4... 
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ระเบียบวาระที่ 4 :  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 (ครั้งท่ี 35) 
                        วันท่ี 24 ธันวาคม 2559        
 

เลขานุการ -ขอให้สมาชิกผู้เข้าประชุมทุกท่าน ร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2559 (ครั้งที่ 35) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมทองอุไร 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ในภาคผนวก 1 รายงานประจ าปี 2560  

(ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ร่วมกันทบทวนและรับรองรายงานการประชุม) 
นายอดิเรก -ขอทักท้วงว่าในระเบียบวาระที่ 5 และระเบียบวาระที่13 ไม่มีการบันทึกรายงานว่าที่ประชุม       

มีมติอย่างไร ขอให้คณะกรรมการด าเนินการปรบัปรุงและแก้ไขการจัดท ารายงานประชุมใหญ่ต่อไป
ด้วย 

ประธาน  -ขอขอบคุณท่านสมาชิก ในรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2559 ฉบับที่ได้ส่งสหกรณ์ 
  จังหวัดสมุทรสงคราม และฉบับส าเนาที่สหกรณ์ฯ ได้มีการลงมติไว้ครบถ้วน คงจะมีความผิดพลาด 
  ในการจัดพิมพ์ของโรงพิมพ์ 
ท่ีประชุม -รับรองรายงานการประชุมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 (ครั้งที่ 35) เมื่อวันที่ 24  
 ธันวาคม 2559  
 

ระเบียบวาระที่ 5  : รายงานผลการด าเนินงานสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2560 

ผู้จัดการ -ผมขอเสนอรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ได้ด าเนินกิจการตั้งแต่วันเริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 8 
มีนาคม 2526 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 34 ปี 9 เดือน 16 วัน การด าเนินกิจการสหกรณ์ถือว่าเป็น
ธุรกิจบริการ ซึ่งได้เจริญก้าวหน้าข้ึนอย่างเป็นข้ันตอน มีความมั่นคง  
ส่วนในด้านทุนการด าเนินการ สหกรณ์มีทุนด าเนินการเพิ่มข้ึน โดยในปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด มีสินทรัพย์ (หนี้สิน+ทุน) 594,214,149.44 บาท ตามตาราง
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานปี 2559 และปี 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ผลการด าเนินงาน... 
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1.ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานปี 2559 และปี 2560 

รายการ 31 ตุลาคม 2559 31 ตุลาคม 2560 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 

จ านวนสมาชิก (คน) 1,247 1,248 1 0.08 

ทุนเรอืนหุ้นที่ช าระแล้ว 286,371,590.00 308,597,160.00 22,225,570.00 7.76 

เงินรบัฝากออมทรพัย์ (วันเกิด) 2,028,385.48 2,674,186.43 645,800.95 31.84 

เงินรบัฝากออมทรพัย์ 0.00 4,005.70 4,005.70 100.00 

เงินรบัฝากออมทรพัย์พิเศษ 149,988,186.87 156,084,366.73 6,096,179.86 4.06 

เงินรบัฝากออมทรพัย์จากสหกรณ์อื่น 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 

เงินรบัฝากออมทรพัย์พิเศษ 
จากสหกรณ์อื่น 

50,600,000.00 35,110,000.00 (15,490,000.00) 
  

(30.61) 

เงินรบัฝากออมทรพัย์จากสมาคม
ฌาปนกจิสงเคราะห ์

735,193.00 540,190.00 (195,003.00) (26.52) 

เงินฝากออมทรพัย์พิเศษสหกรณ์อื่น 0.00 11,179,486.30 11,179,486.30 100.00 

เงินกู้ยืมระหว่างป ี 52,700,000.00 204,500,000.00 151,800,000.00 288.05 

ช าระคืนระหว่างป ี 81,000,000.00 163,500,000.00 82,500,000.00 101.85 

เงินกู้ยืมคงเหลอื 1,700,000.00 42,700,000.00 41,000,000.00 2,411.76 

ทุนส ารอง 19,361,251.21 21,650,104.58 2,288,853.37 11.82 

ทุนสะสมตามข้อบังคับ 1,340,793.46 2,178,009.38 837,215.92 62.44 

เงินใหส้มาชิกกูร้ะหว่างป ี 328,639,300.00 361,967,039.88 33,327,739.88 10.14 

สมาชิกช าระคืนเงินกูร้ะหว่างป ี 320,553,051.63 351,274,511.36 30,721,459.73 9.58 

ลูกหนีเ้งินกู้คงเหลอื สิ้นป ี 517,467,449.34 528,159,977.86 10,692,528.52 2.07 

ทุนของสหกรณ์ 328,810,847.62 354,671,007.53 25,860,159.91 7.86 

สินทรพัย์รวม 536,073,713.09 594,214,149.44 58,140,436.35 10.85 

ก าไรสุทธิ 21,737,212.95 22,245,733.57 508,520.62 2.34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. สมาชิกภาพ... 
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2. สมาชิกภาพ 
จ านวนสมาชิก เมือ่วันที่  1 พฤศจิกายน 2559     1,247  คน 
สมาชิกสหกรณ์เข้าใหม่ระหว่างป ี -สมาชิก          16   คน 

     -สมาชิกสมทบ         17   คน 
สมาชิกลาออกระหว่างป ี               7   คน 
สมาชิกสมทบลาออกระหว่างป ี           25   คน 
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560               1,248   คน 

     -สมาชิก            696    คน 
     -สมาชิกสมทบ       552   คน 

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
เข้า ออก รวม เข้า ออก รวม เข้า ออก รวม 

สมาชิก 117 48 1,274 29 56 1,247 33 32 1,248 
 

 
 

3. ทุนเรือนหุ้น 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 สมาชิกมีหุ้นอยู่ในสหกรณ์เป็นจ านวนรวม  286,371,590.00 บาท 
ซึ่งในระหว่างปี มีการเพิ่มหุ้นรายเดือน จ านวนทั้งสิ้น 25,708,960.00 บาท และถอนหุ้นระหว่างปี 
(ลาออก) จ านวน 3,483,390.00 บาท จนถึง ณ ปัจจุบันวันที่ 31 ตุลาคม 2560 สหกรณ์มี        
ทุนเรือนหุ้น จ านวนทั้งสิ้น 308,597,160.00 บาท 

  แผนภูมิ...   
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เข้า ออก 

ปี 2558 

ปี 2559 

ปี 2560 

ปี ทุนเรือนหุ้น (บาท) เฉลี่ยต่อสมาชิก บาท/คน 

2556 219,779,370.00 191,779.55 
2557 244,268,270.00 213,334.73 
2558 266,582,540.00 209,248.46 
2559 286,371,590.00 229,648.43 
2560 308,597,160.00 247,273.37 

แผนภูมิแสดงสมาชิกเข้า-ออก เปรียบเทียบย้อนหลัง ปี 2558-2560 
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4. เงินรับฝาก 
จากการด าเนินงานจนถึง ณ วันที่  31 ตุลาคม 2560 มีเงินรับฝากจากสมาชิก เป็นเงิน 
158,762,558.86 บาท และรับฝากจากสหกรณ์อื่น  และสมาคมฌาปนกิจฯ เป็นเงิน 
36,350,190.00 บาท โดยเฉลี่ยเงินฝาก ต่อสมาชิกคนหนึ่งเท่ากับ 127,213.59 บาท 

 

ปี 
เงินรับฝาก 

(บาท) 
สินทรัพย์รวม 

(บาท) 
เงินฝากต่อสินทรัพย์รวม 

(ร้อยละ) 
2556 
2557 
2558 
2559 
2560 

66,477,045.72 
132,276,434.45 
181,781,266.40 
204,051,765.35 
195,112,748.86 

458,673,661.63 
500,553,238.25 
517,459,982.11 
536,073,713.09 
594,214,149.44 

14.49 
26.43 
35.13 
38.06 
32.84 

 

ปี 
เงินรับฝาก 

(บาท) 
ทุนเรือนหุ้น 

(บาท) 
เงินฝากต่อทุนเรือนหุ้น 

(ร้อยละ) 
2556 
2557 
2558 
2559 
2560 

66,477,045.72 
132,276,434.45 
181,781,266.40 
204,051,765.35 
158,762,558.86 

219,779,370.00 
244,268,270.00 
266,582,540.00 
286,371,590.00 
308,597,160.00 

30.25 
54.15 
68.19 
71.25 
51.45 

 

219,779,370 
244,268,270 

266,582,540 286,371,590 308,597,160 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

แผนภูมิแสดงสถานะทุนเรือนหุ้น เปรียบเทียบย้อนหลัง  
ปี 2556-2560  บาท 
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5. เงินให้กู้แก่สมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทต่างๆ ดังนี้ 

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน/เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน SMS ร้อยละ 6.00 บาท ต่อปี 
2. เงินกู้สามัญ       ร้อยละ 6.00 บาท ต่อปี 
3. เงินกู้พิเศษเพื่อการครองชีพ   ร้อยละ 6.00 บาท ต่อปี 
4. เงินกู้พิเศษปรับโครงสร้างการช าระหนี้   ร้อยละ 6.00 บาท ต่อปี 
5. เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา    ร้อยละ 5.50 บาท ต่อปี 
6. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์   ร้อยละ 5.50 บาท ต่อปี  
7. เงินกู้พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว    ร้อยละ 5.00 บาท ต่อปี  
8. เงินกู้พิเศษเพื่อการสวัสดิการ   ร้อยละ 1.00 บาท ต่อปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ในระหว่างปี... 
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

เงินฝาก 66,477,045.72 132,276,434.45 181,781,266.40 204,051,765.35 195,112,748.86

ทุนเรือนหุ้น 219,779,370.00 244,268,270.00 266,582,540.00 286,371,590.00 308,597,160.00

สินทรัพย์รวม 458,673,661.63 500,553,238.25 517,459,982.11 536,073,713.09 594,214,149.44

บา
ท 

แผนภูมิแสดงสถานะเงินรับฝากจากสมาชิก เปรียบเทียบย้อนหลัง ปี 2556-2560 แผนภูมิแสดงสถานะเงนิรบัฝากจากสมาชิก เปรียบเทียบย้อนหลัง ปี 2556-2560
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ในระหว่างปี สหกรณ์มีรายละเอียดการจ่ายเงินกู้ทุกประเภทให้แก่สมาชิก ณ วันที่ 31 ตุลาคม  
2560 โดยมียอดหนี้เงินกู้ตลอดปี แยกตามประเภทเงินกู้ได้ดังนี้ 

ประเภทเงินกู้ ยอดยกมา 
1 พ.ย. 2559 

ให้กู้ระหว่างปี รับช าระ 
ระหว่างปี 

คงเหลือ 
31 ต.ค. 2560 

เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 4,614,870.00 21,624,400.00 21,305,210.00 4,934,060.00 
เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน SMS 203,700.00 773,400.00 823,700.00 153,400.00 
เงินกูส้ามัญ 449,420,560.00 320,613,300.00 317,505,069.11 452,528,790.89 
เงินกู้พเิศษเพื่อการครองชีพ 30,962,737.58 6,163,000.00 7,176,324.26 29,949,413.32 
เงินกู้พเิศษปรบัโครงสร้าง 
การช าระหนี ้

28,663,272.00 12,616,915.48 3,981,257.99 37,298,929.49 

เงินกู้พเิศษเพื่อการศึกษา 187,000.00 0.00 69,500.00 117,500.00 

เงินกู้พเิศษเพื่อการเคหะ 
สงเคราะห ์

3,298,800.000 0.00 392,400.00 2,906,400.00 

เงินกู้พเิศษเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

0.00 176,024.40 3,650.00 172,374.40 

เงินกู้พเิศษเพื่อการ
สวัสดิการ 

116,509.76 0.00 17,400.00 99,109.76 

รวม 517,467,449.34 361,967,039.88 351,274,511.36 528,159,977.86 

ปี ให้กู้ระหว่างปี ช าระคืนระหว่างปี ยอดคงเหลือ 

2556 463,012,200.00 371,338,720.23 451,060,941.04 

2557 382,507,663.76 339,110,936.47 494,457,668.33 

2558 375,093,407.00 360,169,874.36 509,381,200.97 

2559 328,639,300.00 320,553,051.63 517,467,449.34 

2560 361,967,039.88 351,274,511.36 528,159,977.86 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภูมิ... 
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6. รายได้ รายจา่ย และก าไรสุทธิ 

     
ปี รายได้ รายจา่ย ก าไรสุทธิ 

2556 25,680,730.59 11,466,527.83 14,214,202.76 
2557 30,938,256.67 13,469,355.00 17,468,901.67 
2558 32,626,436.87 12,664,705.61 19,961,731.26 
2559 31,585,133.53 9,847,920.58 21,737,212.95 
2560 31,725,819.42 9,480,085.85 22,245,733.57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ... 
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ช าระคืนระหว่างปี 371,338,720.23 339,110,936.47 360,169,874.36 320,553,051.63 351,274,511.36

ยอดคงเหลือ 451,060,941.04 494,457,668.33 509,381,200.97 517,467,449.34 528,159,977.86

บา
ท 

แผนภูมิแสดงสถานะเงินให้กู้แก่สมาชิก เปรียบเทียบย้อนหลัง  
ปี 2556-2560  
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 แผนภูมิแสดงรายได้ รายจ่าย และก าไรสทุธิ เปรียบเทียบย้อนหลงั ปี 2556-2560  
                

 
 

7. ทุนสาธารณประโยชน์ และสวัสดิการ 
ทุนสาธารณประโยชน์ เป็นเงินซ่ึงที่ประชุมใหญ่ มีมติให้จัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 

ยอดคงเหลือจากสิ้นปี 2559    1,080,078.12 บาท 
ได้รับการจัดสรรจากก าไรสุทธิ ปี 2559  2,000,000.00 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     3,080,078.12 บาท  
จ่ายระหว่างปี 2560    1,547,282.00 บาท 
คงเหลือสิ้นปี 2560     1,532,796.12 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในปี 2560...        
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รายได้ 25,680,730.59 30,938,256.67 32,626,436.87 31,585,133.53 31,725,819.42

รายจ่าย 11,466,527.83 13,469,355.00 12,664,705.61 9,847,920.58 9,480,085.85

ก าไรสุทธิ 14,214,202.76 17,468,901.67 19,961,731.26 21,737,212.95 22,245,733.57
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แผนภูมิแสดงรายได ้รายจ่าย และก าไรสุทธิ เปรียบเทียบย้อนหลัง  
ปี 2556-2560  
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ในปี 2560 สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ มีรายการดังต่อไปน้ี   
  1. สงเคราะห์ศพสมาชิก สมาชิกสมทบ คู่สมรส บิดา และมารดาของสมาชิก จ านวน 48 ราย     

รวมเป็นเงิน 399,000.00 บาท ได้แก่ 
ล าดับ ช่ือ – ช่ือสกุล จ านวนเงิน(บาท) หมายเหต ุ

1 นางพยอม   จิตต์ทิพย์ 19,000.00  
2 มารดานางเพยาว์ จิตต์ทิพย์ 3,000.00  
3 นางเกลียวพันธ์   บุญธรรมจินดา 15,000.00  
4 มารดานางวิไลลักษณ์   ทิวากรกฎ 3,000.00  
5 มารดานางปราณี       นุชประดิษฐ์ 3,000.00  
6 บิดานางสาวนันทภัค ชนะพันธ์ 3,000.00  
7 บิดานายธนิศร เร่งรัด 3,000.00  
8 นายไพฑูรย์ วิไลเบญจวรรณ 12,000.00  
9 บิดานางวันทนา วิไลเบญจวรรณ 3,000.00  
10 นางสุค า พันธ์ุเขียว 18,000.00  
11 มารดานางฑิญาณี    นฤมิตรมงคล 3,000.00  
12 บิดานางสาวสุชาดา เรืองเดช 3,000.00  
13 คู่สมรสนางอารีย์ สิงห์เจริญ 43,000.00  
14 บิดานายสมจินต์ ชาญกระบี่ 3,000.00  
15 บิดานางสมหญิง   ด ารงคุณาวุฒิ 3,000.00  
16 นางหลั่น บุญมา 19,000.00  
17 มารดานางสาวอรรถา   บุญมา 3,000.00  
18 มารดานางอุบลศรี   โชคโภคาทรัพย์กุล 3,000.00  
19 นายฉอ้อน   ศรีพุ่ม 12,000.00  
20 บิดานายอดิเรก ศรีพุ่ม 3,000.00  
21 นายน้อย ขยายวงค์ 19,000.00  
22 บิดานางดลฤดี คล้ายพฤกษ์ 3,000.00  
23 นายถม              วงศ์เกษม 10,000.00  
24 บิดานางนิชาภา วงศ์เกษม 3,000.00  
25 นายเซียมติด แซ่เจียม 20,000.00  
26 บิดานางสาวนวพร ธรรมศิรินิเวศ 3,000.00  
27 บิดานายสุรเชษฐ บุระมาน 3,000.00  
28 มารดานางสายพิณ พันธเสน 3,000.00  
29 บิดานางปราณี       นุชประดิษฐ์                   3,000.00  
30 บิดานางสาวศรินนา ธรรมศิรินิเวศ 3,000.00  

 

 

 

ล าดับ… 
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ล าดับ ช่ือ – ช่ือสกุล จ านวนเงิน(บาท) หมายเหต ุ
31 บิดานางมิ่งสมร ขันก าเหนิด 3,000.00  
32 นายยก กิมซุ่มฮวด 20,000.00  
33 บิดานางสาวจันทนา กิมซุ่มฮวด 3,000.00  
34 มารดานางสาวนันทภัค ชนะพันธ์ 3,000.00  
35 นายเกษม เกียรติชูเจริญ                  19,000.00  
36 บิดานางประภาพร มารยาท 3,000.00  
37 บิดานายนริศ เกียรติชูเจริญ                  3,000.00  
38 นางสาวสมบุญ สุขเกษม 20,000.00  
39 มารดานางกฤษณา                        สมบูรณ์ 3,000.00  
40 มารดานางรุ่งนภา ทองอ าไพ                    3,000.00  
41 นางโสภา เจริญสุข 20,000.00  
42 มารดานางภัทรา        ผิวงาม                       3,000.00  
43 มารดานางซาฬีฌาม์    ชัยเจริญชนม์               3,000.00  
44 นางทองอยู่ เรืองตระกูล 16,000.00  
45 มารดานางศิริพร         มาสิก                       3,000.00  
46 มารดานางนันทิยา       สังขกุล                     3,000.00  
47 นายช้วน นพรัตน์ 21,000.00  
48 บิดานางสาวอัญชลี                               นพรัตน์ 3,000.00  

รวมเป็นเงิน 399,000.00    
 

2. ค่าพวงหรีด      จ านวนเงิน    6,500.00  บาท 
3. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก   จ านวนเงิน  40,000.00  บาท 
4. กองทุนเพื่อการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์  จ านวนเงิน    2,000.00  บาท 

สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัดในวาระครบรอบ 60 พรรษา  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

5. เงินฝากออมทรัพย์ (วันเกิด)   จ านวนเงิน      285,000.00  บาท 
6. ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ าปี 2560 จ านวนเงิน         2,500.00  บาท 
7. บริจาคเพื่อการสาธารณสุขและอื่นๆ  จ านวนเงิน         3,000.00  บาท 
8. มอบเงินผู้เกษียณอายุราชการหรอืลาออก จ านวนเงิน       12,000.00  บาท 
   จากราชการ 
9. ท าบุญทอดกฐินสามัคคี    จ านวนเงิน         4,000.00  บาท 

10. บริจาคสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก จ านวนเงิน     777,300.00  บาท 
     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 
11. สวัสดิการเจ้าหน้าที่และค่ารักษาพยาบาล  จ านวนเงิน       15,982.00   บาท 

 
 

 
 

8. กรรมการ... 
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8. กรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนา 
ในปี 2560 คณะกรรมการการด าเนินการ ได้จัดส่งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าร่วม

ประชุม อบรม และสัมมนา รวมทั้งสิ้น 12 รายการ ดังนี้    

ล าดับ 
โครงการ/หลักสูตร 

วัน/สถานท่ี 
ผู้อบรม ค่าใช้จ่าย 

1 ประชุมสัมมนาหลักสูตร “การบริหารการเงิน” วันที่  
3 – 4 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี 

นิคม 
สายสุนีย์ 

3,150.00 

2 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 ของสันนิบาตสหกรณ์ 
แห่งประเทศไทย วันที่ 17 ธันวาคม 2559 ณ สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 

พิมพ์ลกัษณ์ 1,550.00 

3 ประชุมโครงการสหกรณ์โปรแกรมน าร่องใช้โปรแกรมสหกรณ์
ออมทรัพย์ วันที่ 23 มกราคม 2560 ณ ส านักงานชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด จ. นนทบุรี 

พิมพ์ลกัษณ์ 
วรรณึง 

1,624.00 

4 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย  วันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2560 ณ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี 

คณะกรรมการ
ด าเนินการและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

3,454.00 
 

5 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
วันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

พิมพ์ลกัษณ์  
วรรณึง 
วชิรพล 

1,200 

6 ประชุมโครงการสหกรณ์โปรแกรมน าร่องใช้โปรแกรมสหกรณ์
ออมทรัพย์ วันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ส านักงานชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด จ.นนทบุรี 

วรรณึง 
วชิรพล 
 

1,200.00 

7 อบรมหลักสูตร”ผู้ตรวจสอบกิจการข้ันพื้นฐาน ครั้ งที่  6         
วันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2560 จ.เพชรบุรี 

สายสุนีย์ 4,400.00 

8 สัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
(ฉบับที่...) พ.ศ....กับอนาคตสหกรณ์ไทย และโครงการฝึกอบรม 
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ วันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2560      
ณ โรงแรมเอเชีย ชะอ า จ.เพชรบุรี 

พิมพ์ลกัษณ์ 4,987.00 

9 ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย วันที่ 27 พฤษภาคม 
2560 ณ ส านักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จ ากัด จ.นนทบุรี 

พิมพ์ลกัษณ์  
วรรณึง 
วชิรพล 
อุไรรัตน์ 

2,024 

 
 
 
 

ล าดับ... 
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ล าดับ 
โครงการ/หลักสูตร 

วัน/สถานท่ี 
ผู้อบรม ค่าใช้จ่าย 

10 สัมมนาศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. 4 ภูมิภาค (ภาคตะวันตก 
และกทม. 1-2) วันที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 
101 อาคารฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี และประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2559 ของชมรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560  
โรงแรมเวล อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

พิมพ์ลกัษณ์  
วรรณึง 
วชิรพล 
อุไรรัตน์ 

3,943.50 

11 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์   
แห่งประเทศไทย จ ากัด วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การ
แสดงสินค้าและประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี 
จ.นนทบุรี 

พิมพ์ลกัษณ์  
(เบกิค่าใช้จ่าย 
จาก ชสอ.) 
วรรณึง,วชิรพล 
อุไรรัตน์ 

2,387.00 
 

12 ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1/2560 ของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคตะวันตก วันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูนครปฐม จ.นครปฐม 

พิมพ์ลกัษณ์
วรรณึง 
วชิรพล,อุไรรัตน์ 

3,848.00 

 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6  :   รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2560 
 

ประธาน  -ขอเชิญผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2560 น าเสนอและรายงานผลการตรวจสอบกิจการให้ที่ 
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ทราบ  ในระเบียบวาระนี้ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ -ขอขอบคุณท่านประธาน และขอด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 

ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้า         
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ส าหรับปีทางบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 นั้น ข้าพเจ้าได้ท าการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ  
ต่อประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 โดยสรุปตามเอกสาร ดังนี้    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงาน... 
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(ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ร่วมกันพิจารณารายงานการตรวจสอบกจิการ) 
ที่ประชุม -รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 7... 
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ระเบียบวาระที่ 7  :   รับทราบแผนด าเนินงานและการจัดท างบประมาณรายจ่าย-รายได้ ประจ าปี 2561 
 

รองประธานกรรมการ -ตามมติคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม  จ ากัด   
ชุดที่ 36 ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ได้พิจารณาจัดท าแผนด าเนินงานและการจัดท า
งบประมาณรายจ่าย-รายได้ ประจ าปี 2561 เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560   
เพื่อรับทราบ ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ ตามความในข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 79 (5)  
ดังนี ้

แผนด าเนินงานปี 2561 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2560 ปี 2561 

ผลงาน แผนงาน 

1. แผนการรบัสมัครสมาชิก และการระดมทุน 
ก. การรบัสมาชิก (ราย) 33 50 
ข. การรับเงินฝากออมทรัพย์/พเิศษ/ประจ า (บาท) 158,762,558.86 170,000,000.00 
ค. การถือหุ้นของสมาชิก (บาท) 308,597,160.00 330,000,000.00 

2. แผนการด าเนินงานธุรกจิสินเช่ือ 
2.1 การให้เงินกู้แกส่มาชิกระหว่างป ี   

ง. เงินกู้ ฉุกเฉิน/สามญั/พิเศษ (บาท) 361,967,039.88 400,000,000.00 

2.2 การรับคืนเงินกูจ้ากสมาชิกระหว่างป ี   
จ. เงินกู้ ฉุกเฉิน/สามญั/พเิศษ (บาท) 351,274,511.36 380,000,000.00 

2.3 การรับช าระดอกเบี้ยระหว่างป ี   
ฉ. เงินกู้ ฉุกเฉิน/สามัญ/พเิศษ (บาท) 31,350,045.80 37,000,000.00 

3. แผนการฝึกอบรม 
3.1 การสัมมนาสมาชิกเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตรส์หกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขสมทุรสงคราม จ ากัด  
3.2 จัดส่งคณะกรรมการด าเนินการ,สมาชิก และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น 
3.3 จัดส่งคณะกรรมการด าเนินการ เข้ารับการอบรมเกี่ยวกบัการด าเนินงานสหกรณ์ 
3.4 จัดส่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้ารบัการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกรณ์อย่างน้อยคนละ 3 หลกัสูตร 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ... 
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นายอดิเรก... 
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นายอดิเรก -ขอสอบถามรายการที ่ 2.8.4 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่ัญชี จ านวน 7 เดือนเป็นเงิน 66,500 บาท    
มาจากไหน 

ประธาน  -เนื่องจากสหกรณ์ฯ ต้องเปลี่ยนการใช้งานโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ของชุมนุมสหกรณ์     
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด เป็นของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ ากัด 
ท าให้ต้องมีการยกยอดข้อมูลของสหกรณ์ในโปรแกรมเดิมมายังโปรแกรมใหม่ทั้งหมด สหกรณ์    
จึงจัดจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ในอัตราจ้างวันละ 500 บาท เพื่อด าเนินการ
ยกยอดข้อมูลดังกล่าว 

นายเทิดพันธ์ุ -รายการที่  2.4.1 ค่าวัสดุส านักงานมีการตั้งค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ซึ่งสหกรณ์ใช้งานในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างสูง แต่ต้ังไว้เท่าเดิมก็ไม่มีปัญหาอะไร  
-ขอสอบถามค่าตอบแทนผู้จัดการ ท าไมถึงไม่มีการตั้งงบประมาณในหมวดค่าตอบแทนผู้จัดการ 

ประธาน  -ด้วยคณะกรรมการด าเนินการไดป้ระชุมและมีมติตั้งค่าตอบแทนผู้จัดการ จ านวนเงิน 10,000.00  
  บาท โดยให้หักจากเงินโบนัสประจ าปี เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ ส่วนค่าวัสด ุ
  ส านักงานนั้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนโปรแกรม ท าให้ต้องมีการปริ้นเอกสารเพื่อตรวจเช็ครายงาน 
  ค่อนข้างเยอะ 

(ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ร่วมกันพิจารณาแผนด าเนินงาน) 
และการจัดท างบประมาณรายจ่าย-รายได ้ประจ าปี 2561) 

ท่ีประชุม -รับทราบแผนด าเนินงานและการจัดท างบประมาณรายจ่าย-รายได ้ประจ าปี 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 8... 
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ระเบียบวาระที่ 8  :   การพิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี  ประจ าปี 2560 
 

ผู้สอบบัญชี  -ขอให้สมาชิกทุกท่านดูรายงานที่แจกให้ โดยจะขอน าเสนอรายละเอียดตามล าดับ หากสมาชิก  
ท่านใดมีข้อสงสัย โปรดซักถามได้ในระหว่างที่มีการช้ีแจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือรบัรอง... 
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นายอดิเรก -ขอสอบถามผู้สอบบัญชี… ความในวรรคสุดท้าย ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
  งบการเงิน“ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่สมควรเมื่อสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะ    
  การกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า 

  เป็นประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว” นั้นคืออะไรครับ 
ผู้สอบบัญชี -เป็นข้อสรุปของผู้สอบบัญชี แต่ถ้ามีเรื่องที่ส าคัญต้องแจ้ง ซึ่ง รายงานดังกล่าวเป็นรูปแบบที่      

นายทะเบียนก าหนด 
นายเทิดพันธ์ุ -ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ลาออก จ านวน 1 ราย ขอสอบถามว่าเงินบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ที่จ่ายให้

เจ้าหน้าที่เมื่อลาออกอยู่รายการใดอยู่ในหมวดไหน 
ประธาน  -เงินบ าเหน็จเจ้าหน้าที่เป็นเงินสะสมที่สหกรณ์ต้องตัดจ่ายในทุกๆปีเพื่อสะสมเข้าเป็นเงินส ารอง 

บ าเหน็จเจ้าหน้าที่ แต่จะไม่ปรากฏอยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ส าหรับรายนางนวิยา  
สิกขบูรณะ ได้รับการอนุมัติให้ลาออกในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 สหกรณ์ต้องจ่ายในปีบัญชี 

 2561  
ผู้สอบบญัชี... 
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ผู้สอบบัญชี -เงินส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ ไม่ได้เป็นค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นการตัดจ่ายออกไปทุกปีเพื่อสะสมไว้ 
ส าหรับจ่ายให้เจ้าหน้าที่เมื่อลาออกจากสหกรณ์ 

นายกิติพงษ์ -งบแสดงฐานะทางการเงินในข้อก าไรสุทธิประจ าปี  2559 หน้า 63 จ านวนเงิน 21,737,212.92    
บาท ซึ่งยอดไม่ตรงกับการจัดสรรก าไรสุทธิ ปี 2559 ที่ได้มีการรับรองเมื่อปีที่แล้ว ขอให้
คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องด้วย 

ประธาน  -ขอขอบคุณคุณกิติพงษ์ ขอแก้ไขก าไรสุทธิประจ าปี 2559 หน้า 63 จากเดิมจ านวนเงิน   
21,737,212.92 บาท แก้ไขเป็น 21,737,212.95 บาท 

(ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ร่วมกันพิจารณางบการเงินปี 2560) 
ท่ีประชุม -มีมตเิห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์และอนุมัตงิบการเงิน ประจ าปี 2560 ตามรายงานของผูส้อบบัญชี 
 

ระเบียบวาระที่ 9  :   การพิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2560 
 

ประธาน  -ปี 2560 สหกรณ์มีก าไรสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแล้วเป็นจ านวนเงิน         
22,245,733.57 บาท  
-คณะกรรมการด าเนินการฯเห็นสมควรให้มีการจัดสรรก าไรสุทธิ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  
พ.ศ.2542 และตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด พ.ศ.2557  
ข้อ 28 ดังต่อไปนี้ 

 

รายการ ปี 2560 ปี 2559 
บาท % บาท % 

1. ก าไรสุทธิ 22,245,733.57 100.00 21,737,212.95 100.00 

1.1ทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสบิของก าไรสทุธิ 2,335,802.02 10.50 2,282,407.36 10.50 
  1.2 เงินบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 30,000.00 0.13 10,000.00 0.04 
2. ก าไรสุทธิท่ีเหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1.1 - 1.2  ข้างบนน้ี  อาจจัดสรรดังต่อไปน้ี 

2.1 เงินปันผลตามหุ้น 14,874,836.50 
(ร้อยละ 5.05) 

66.87 13,735,347.85 
(ร้อยละ 5.05) 

63.19 

2.2 เงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ย 2,553,602.71 
(ร้อยละ 8.20) 

11.48 2,492,422.82 
(ร้อยละ 8.00) 

11.47 

2.3 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ 800,000.00 3.60 800,000.00 3.68 
2.4 ทุนสาธารณประโยชน์ 1,601,492.34 7.20 2,000,000.00 9.20 
2.5 ทุนปรับปรุงส านักงาน 50,000.00 0.22 67,300.00 0.31 
2.6 ทุนรักษาระดับเงินปันผล 0.00 - 349,734.92 1.61 

(ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ร่วมกันพิจารณาการจดัสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2560) 
ท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์และอนุมัตจิัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2560 ตามที่ประธานเสนอ 

 
 
 
 

 
ระเบียบวาระที่ 10... 
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ระเบียบวาระที่ 10  :    การพิจารณาอนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ประจ าปี 2561 

  

ประธาน  -ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด พ.ศ.2557 ข้อ 18 วงเงินกู้ยืม    
หรือการค้ าประกัน “ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันส าหรับปีหนึ่งๆ ไว้
ตามที่จ าเป็นสมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับ ความเห็นชอบจาก      
นายทะเบียนสหกรณ์ 
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนด หรือนายทะเบียนยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมส าหรับปีใด 
ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมส าหรับปีก่อนไปพลาง” 
-โดยในปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ขอก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการ       
ค้ าประกันในวงเงิน 400,000,000.- บาท (-สี่ร้อยล้านบาทถ้วน-) ทั้งนี้เพื่อบริการแก่สมาชิก       
เช่น การจัดกิจกรรมโครงการ การจัดสวัสดิการ การรักษาสภาพคล่อง  ในเรื่องการถอนเงินฝาก   
การให้กู้เงินกู้ประเภทต่างๆ แก่สมาชิก 
-ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืม
หรือการค้ าประกันของสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2548 ข้อ 3.1.1 พิจารณาจาก    
ทุนเรือนหุ้นที่ช าระเต็มมูลค่าแล้วรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์ ตามงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือน
สุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่ และข้อ 3.1.2 ก าหนดค่าสัมประสิทธ์ิในการค านวณวงเงินการกู้ยืมเงิน
หรือการค้ าประกันของสหกรณ์ แยกตามประเภทของสหกรณ์ 1) ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์     
ทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์ เกิน 300 ล้านบาท ถึง 400 ล้านบาท ถือใช้วงเงิน     
การกู้ยืมเงินหรือค้ าประกันของสหกรณ์เป็นจ านวน 1.3 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของ
สหกรณ์ (ทุนเรือนหุ้น จ านวน 308,597,160.00 บาท และทุนส ารองของสหกรณ์ จ านวน 
21,650,104.58 บาท รวมทั้งสิ้น 330,247,264.58 บาท สามารถกู้ยืมหรือค้ าประกันในวงเงิน 
429,321,443.95 บาท) 
-ในการนี้ คณะกรรมการด าเนินการฯ ชุดที่ 36 จึงเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560    
เพื่อขอพิจารณาอนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน ประจ าปี 2561 ซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม
จากธนาคาร และสถาบันการเงินอื่นๆ ภายนอกได้ในวงเงิน คือ ไม่เกิน 400,000,000 บาท           
(-สี่ร้อยล้านบาทถ้วน-) เท่าเดิม 

-ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอ จ านวนวงเงินเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เชิญสมาชิกเสนอและ   
ร่วมกันพิจารณาอนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2561 ต่อไป 

(ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ร่วมกันพิจารณา) 
ท่ีประชุม -มีมติด้วยเสียงข้างมากและอนุมัติ วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันในวงเงินไม่เกิน 400,000,000.- 

บาท (-สี่ร้อยล้านบาทถ้วน-) เท่าเดิม 
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ระเบียบวาระที่ 11  :   การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 
 

ประธาน  -การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561 เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีทั้งปวงของสหกรณ์  
ตามข้อ 25 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด พ.ศ. 2557 โดยตาม 
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาสหกรณ์ที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชี    
ภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 
1. มีทุนของสหกรณ์ตั้งแต่สี่สิบล้านบาทข้ึนไปหรือมีทุนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด แต่สมัครใจให้ผู้สอบ
บัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี 
2. ผลการจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ตามเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด
อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
ซึ่งสหกรณ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทุกข้อ ในการนี้สหกรณ์สามารถพิจารณาคัดเลือกผู้สอบ
บัญชีภาคเอกชนท าหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น และสหกรณ์ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้สอบบัญชี 
เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ด าเนินการคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ซึ่ งมี ผู้ ย่ื น
ข้อเสนอบริการสอบบัญชี ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2561 จ านวน 2 รายคือ 

1. นายประสาน งามสม เลขที่ 186/37 หมู่ที่ 2 ต าบลหนองโสน อ าเภอเมือง เพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี เสนอราคาค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ จ านวนเงิน 45,000.00 บาท (-สี่หมื่นห้า
พันบาทถ้วน-) เข้าตรวจสอบด้วยตนเอง พร้อมผู้ช่วยจ านวน 3 คน ท าการสอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 
4 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 – 5 วันท าการ  

 2. พันต ารวจโทหญิง สมหมาย ลิ้มวัฒนาภรณ์ ที่อยู่ส านักงาน 923/60 ถนนเอกชัย ต าบล
  มหาชัย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เสนอราคาค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ  
  จ านวนเงิน 50,000.00 บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) เข้าตรวจสอบด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
  ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ พร้อมทีมงานผู้ช่วยไม่น้อยกว่า 3 คน  

   (ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ร่วมกันพิจารณา) 
ท่ีประชุม -มีมตดิ้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้เลือกนายประสาน งามสม เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ 
  สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ประจ าปี 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 12... 
 



- 51 - 
 

ระเบียบวาระที่ 12  :  การพิจารณา(ร่าง)ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 
                           แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2560  
 

ประธาน  -ด้วยมีการประกาศกฎกระทรวง ว่าด้วย การก าหนดค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2560 และนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดระเบียบ ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
พ.ศ. 2559  ท าให้ต้องมีการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 
พ.ศ. 2557  
-โดยที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการฯ ชุดที่ 36 ครั้งที่ 10/2560 ได้ร่วมกันพิจารณาและ
เห็นชอบให้มีการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด พ.ศ. 2557 
ดังกล่าว ในข้อ 28,71 และข้อ 102 ตามประกาศและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด พร้อม
ส่ง(ร่าง)ข้อบังคับที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม ให้กับสมาชิกได้พิจารณาล่วงหน้าไปแล้วนั้น 
-ซึ่งในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการฯ ครั้งที่ 14/2560 ได้มีการขอทบทวนมติ และ
เห็นชอบให้ถอนการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด พ.ศ. 2557 
ในข้อ 102 ออกจากการเสนอขอแก้ไขต่อที่ประชุมใหญ่ ด้วยเหตุผลที่ความในข้อบังคับฯ ดังเดิมนั้น 
มีความเหมาะสมดีแล้ว 
-ในการนี้ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ รับทราบและขอถอนการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด พ.ศ. 2557 ในข้อ 102 ออก และขอให้         
ที่ประชุมใหญ่ ร่วมกันพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 
พ.ศ. 2557 ในข้อ 28,71 ตาม(ร่าง)ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560 ต่อไปด้วย 

(ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ร่วมกันพิจารณา) 
ท่ีประชุม -มีมตเิห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข                                             
  สมุทรสงคราม จ ากัด พ.ศ. 2557  เป็น “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม  
  จ ากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560” รายละเอียดดังนี ้

ข้อความและเหตุผลท่ีขอจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุสมุทรสงคราม จ ากัด 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 28. การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เมื่อสิ้นปี
ทางบัญชี และได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีก าไรสุทธิ 
ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
ก าไรสุทธิ และเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์     
แห่งประเทศไทย ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง    
แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของก าไรสุทธิ 

ก าไรสุทธิประจ าปีที่เหลือจากการจัดสรรตาม
ความในวรรคก่อนน้ัน ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรร
ได้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 28. การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เมื่อสิ้นปี
ทางบัญชี และได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีก าไรสุทธิ 
ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
ก าไรสุทธิ และเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์     
แห่งประเทศไทย ร้อยละหนึ่งของก าไรสุทธิแต่     
ไม่เกินสามหมื่นบาท 

ก าไรสุทธิประจ าปีที่เหลือจากการจัดสรรตาม
ความในวรรคก่อนน้ัน ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรร
ได้ ดังต่อไปนี้ 

-แก้ไขให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวง 
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ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิกใน

อัตราไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยคิด
ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่งถ้าสหกรณ์ถอนทุน
รักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็น
เงินปันผลส าหรับปีใดด้วยจ านวนเงนิปันผลทั้งสิ้น ที่
จ่ายส าหรับปีนั้น ก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 

ในการค านวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้น   
ที่สมาชิกได้ช าระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ห้าของ
เดือน มีระยะเวลาส าหรับค านวณเงินปันผลตั้งแต่
เดือนนั้น  ส่ วนหุ้นที่ สมาชิกช าระต่ อสหกร ณ์      
หลังวันที่ห้าของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผล    
ให้ตั้งแต่เดือนถัดไป 

(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก ตามส่วน
ธุรกิจที่สมาชิกได้ท าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี   
ตามมติที่ ประชุมใหญ่  เ ว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัด     
การช าระหนี้ที่เกิดข้ึนจากการกระท าของตนเอง  

(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 

(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกิน
ร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ ตามที่มี  
อยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้
จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ปันผลตามหุ้นตาม (1) 

(5) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบ
ของก าไรสุทธิ ทุนสาธารณประโยชน์นี้ให้สหกรณ์
สะสมไว้ส าหรับใช้จ่าย หรือสาธารณประโยชน์ หรือ
สวัสดิการต่างๆ หรือการกุศลตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ 

(6) เป็นทุนเพื่อการศึกษาโดยทั่วไป หรือเพื่อ
การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของ
ก าไรสุทธิ     

(7) เป็นทุนเพื่อจัดต้ังส านักงานหรือกองทุนต่างๆ 
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 

(8) ก าไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้สมทบ
เป็นทุนส ารองทั้งสิ้น 

(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิกใน  
อัตราไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยคิด
ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่งถ้าสหกรณ์ถอนทุน
รักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็น 
เงินปันผลส าหรับปีใดด้วยจ านวนเงินปันผลทั้งสิ้น    
ที่จ่ายส าหรับปีนั้น ก็ต้องไม่ เกินอัตราดังกล่าว
มาแล้ว 

ในการค านวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้น   
ที่สมาชิกได้ช าระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ห้าของ
เดือน มีระยะเวลาส าหรับค านวณเงินปันผลตั้งแต่
เดือนนั้น  ส่ วนหุ้นที่ สมาชิกช าระต่ อสหกร ณ์      
หลังวันที่ห้าของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผล    
ให้ตั้งแต่เดือนถัดไป 

(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก ตามส่วน  
ธุรกิจที่สมาชิกได้ท าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี   
ตามมติที่ ประชุมใหญ่  เ ว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัด       
การช าระหนี้ที่เกิดข้ึนจากการกระท าของตนเอง  

(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 

(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกิน
ร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ ตามที่มี  
อยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้
จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ปันผลตามหุ้นตาม (1) 

(5) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบ
ของก าไรสุทธิ ทุนสาธารณประโยชน์นี้ให้สหกรณ์
สะสมไว้ส าหรับใช้จ่าย หรือสาธารณประโยชน์ หรือ
สวัสดิการต่างๆ หรือการกุศลตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ 

(6) เป็นทุนเพื่อการศึกษาโดยทั่วไป หรือเพื่อ
การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของ
ก าไรสุทธิ     

(7) เป็นทุนเพื่อจัดต้ังส านักงานหรือกองทุนต่างๆ 
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 

(8) ก าไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้สมทบ
เป็นทุนส ารองทั้งสิ้น 

 

 
ข้อความเดิม... 
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ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 71.  อ านาจหน้า ท่ีของท่ีประชุมใหญ่       

ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ทั้ ง ปวงที่ เ กิ ด ข้ึน เกี่ ย วกั บการด า เนินกิ จการ        
ของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิก
ออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และ
วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้า
เป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

(2) พิจารณาเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการ
ด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ 

(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีของสหกรณ์ 

(4) รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด า เนินง านของสหกร ณ์จากคณะกรรมการ
ด าเนินการ และผลการตรวจสอบประจ าปีจาก       
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

(5) พิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม 
หรือค้ าประกัน 

(6) รับทราบแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของสหกรณ์ 

(7) พิจารณาการแยกสหกรณ์ การควบสหกรณ์ 
(8) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(9) รับทราบเรื่องการด าเนินงานของสันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์        
ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 

(10) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบนัทึกหรือหนงัสอื
ของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์  
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(11) ก าหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะท าเป็น
เครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์  
ของสหกรณ์ 
 

ข้อ 71.  อ านาจหน้า ท่ีของท่ีประชุมใหญ่       
ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ทั้ ง ปวงที่ เ กิ ด ข้ึน เกี่ ย วกั บการด า เนินกิ จการ        
ของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิก
ออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และ
วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้า
เป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

(2) พิจารณาเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการ
ด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ 

(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีของสหกรณ์ 

(4) รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด า เนินง านของสหกร ณ์จากคณะกรรมการ
ด าเนินการ และผลการตรวจสอบประจ าปีจาก      
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

(5) พิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม 
หรือค้ าประกัน 

(6) รับทราบแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของสหกรณ์ 

(7) พิจารณาการแยกสหกรณ์ การควบสหกรณ์ 
(8) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(9) รับทราบเรื่องการด าเนินงานของสันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์        
ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 

(10) พิ เคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือ   
หนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์  ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือ
พนักง านเจ้ าหน้าที่ ซึ่ ง นายทะ เบี ยนสหกร ณ์
มอบหมาย 

(11) ก าหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะท าเป็น
เครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์    
ของสหกรณ์ 

(12) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายอื่น 
และค่าใช้จ่ายเพื่อการพฒันาแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ 

-แก้ ไ ข ใ ห้ เ ป็ น ไ ป
ตาม ข้อ  14  ขอ ง
ร ะ เ บี ย บ น า ย
ทะเบียนสหกร ณ์ 
ว่ า ด้ ว ย ก า ร
ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ พ.ศ. 
2559 

 
 

ระเบียบวาระที่ 13... 
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ระเบียบวาระท่ี 13  :   ประกาศผลการเลือกต้ังประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดท่ี 37 
                           และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2561 

 

ประธาน  -ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2560 ไดเ้ลือกตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการ 
การเลือกตั้ง เพื่อจัดการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ  
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ด าเนินการจัดการเลือกตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอ
ประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้ 

1. ผลการนับคะแนนประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจ าปี 2561 เรียงตามหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร ดังนี้  

หมายเลข
ประจ าตัว 
ผู้สมัคร 

ชื่อ – สกุล 
ผู้สมัครรับเลือกต้ัง 

 
ได้คะแนน 

 
หมายเหตุ 

ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

1 นายสุรศักดิ์   ช้างคนมี 152  

กรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

1 นายพิมพ์ลกัษณ์     อยู่วัฒนา 215  

2 นายทรงศักดิ ์        สังข์มณีโชติ 279  

3 นางลักขณา          ไม่น้อย 250  

4 นายบุญวัฒน ์        ไทรย้อย 278  

5 นายธีระพงษ์         ฐิติธนากุล 223  

6 นายพินิจ             กล่ าคลองตัน 112  

7 นางมยุรี              กล้าณรงค์ 188  

8 นายบัญญัต ิ         ฉัตระทิน 214  

9 นายสุชิน             น้อยสกลุ 233  

10 นายเทิดพันธ์ุ        บุญทอง 239  

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

1 นายกิติพงษ์   ทองเหลือ 162  
 

จ านวนผู้มสีิทธ์ิเลือกตัง้ 698 ราย  จ านวนผู้มาใช้สิทธ์ิเลอืกตัง้ 486 ราย คิดเป็น 69.30 ไม่ประสงค์ 
ลงคะแนน 3 ราย 0.43  
 
 
 
 
 
 
 

2. ผลการเลือกตัง้... 
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2. ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการด าเนินสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 
สมุทรสงคราม จ ากัด ชุดที่ 37 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2561 เรียงตามคะแนน ดังนี้  

1. ประธานกรรมการ 

ล าดับท่ี 
ชื่อ – สกุล 

ผู้สมัครรับเลือกต้ัง 
 

ได้คะแนน 
 

หมายเลข
ประจ าตัว 
ผู้สมัคร 

1 นายสุรศักดิ์   ช้างคนมี 152 1 
 

ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่ 1 เป็นผูท้ี่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการด าเนินการ มีวาระ 2 ปี 
2. กรรมการด าเนินการ 

ล าดับท่ี 
ชื่อ – สกุล 

ผู้สมัครรับเลือกต้ัง 
 

ได้คะแนน 
 

หมายเลข
ประจ าตัว 
ผู้สมัคร 

1 นายทรงศักดิ ์        สังข์มณีโชติ 279 2 

2 นายบุญวัฒน ์       ไทรย้อย 278 4 

3 นางลักขณา          ไม่น้อย 250 3 

4 นายเทิดพันธ์ุ        บุญทอง 239 10 

5 นายสุชิน             น้อยสกลุ 233 9 

6 นายธีระพงษ์         ฐิติธนากุล 223 5 

7 นายพิมพ์ลกัษณ์     อยู่วัฒนา 215 1 

8 นายบัญญัต ิ         ฉัตระทิน 214 8 

9 นางมยุรี              กล้าณรงค์ 188 7 

10 นายพินิจ             กล่ าคลองตัน 112 6 
 

ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่ 1-7 เป็นผู้ที่ได้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการด าเนินการ มีวาระ 2 ปี 
3. ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ล าดับท่ี 
ชื่อ – สกุล 

ผู้สมัครรับเลือกต้ัง 
 

ได้คะแนน 
 

หมายเลข
ประจ าตัว 
ผู้สมัคร 

1 นายกิติพงษ์   ทองเหลือ 162 1 

ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่ 1 เป็นผูท้ี่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ มีวาระ 1 ปี 
 

 

 

 

 

 

ประธาน... 
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ประธาน  -ขอแจ้งผลการด ารงต าแหน่งต่างๆ ของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 
สมุทรสงคราม จ ากัด ชุดที่ 37 จ านวน 15 คน ดังนี ้
 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง การด ารงต าแหน่ง 
1 นายสุรศักดิ์ ช้างคนมี ประธานกรรมการ สมัยที่ 1 วาระที่ 1 

2 นายสุพจน ์ ทองเงินเจรญิ กรรมการ สมัยที่ 1 วาระที่ 2 

3 นางสาวปิยมาศ ศิธรกุล กรรมการ สมัยที่ 1 วาระที่ 2 

4 นางกาญจน์สุดา ลิมปนลิชาติ กรรมการ สมัยที่ 1 วาระที่ 2 

5 นายชัชชัย ฉันทรัตนโชค กรรมการ สมัยที่ 2 วาระที่ 2 

6 นางสายสุนย์ี จันทรท์อง กรรมการ สมัยที่ 2 วาระที่ 2 

7 นายเสกสรรณ์ สกุลเอื้อ กรรมการ สมัยที่ 2 วาระที่ 2 

8 นางชูจิตต์   ยอดพานิช กรรมการ สมัยที่ 2 วาระที่ 2 

9 นายพิมพ์ลักษณ์ อยู่วัฒนา กรรมการ สมัยที่ 2 วาระที่ 1 

10 นายบุญวัฒน์ ไทรย้อย กรรมการ สมัยที่ 2 วาระที่ 1 

11 นายทรงศักดิ์ สังข์มณีโชติ กรรมการ สมัยที่ 1 วาระที่ 1 

12 นางลักขณา ไม่น้อย กรรมการ สมัยที่ 1 วาระที่ 1

13 นายธีระพงษ์ ฐิติธนากุล กรรมการ สมัยที่ 1 วาระที่ 1

14 นายเทิดพันธ์ุ บุญทอง กรรมการ สมัยที่ 1 วาระที่ 1

15 นายสุชิน น้อยสกุล กรรมการ สมัยที่ 1 วาระที่ 1
ที่ประชุม -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 14  :   เรื่องอ่ืน ๆ   
 

14.1  สถานการณ์สหกรณ์น าร่องใช้โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือสหกรณ์สมาชิกของชุมนุม 
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 

ผู้จัดการ -สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด สมัครเข้าร่วมเป็น 1 ใน 16 สหกรณ์น าร่อง  
ใช้โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์       
แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) และท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสหกรณ์      
น าร่องใช้โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จ ากัด (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 และเริ่มโครงการฯ ตั้งแต่วันที่  2 มิถุนายน 2558 
เป็นต้นมา โดยสหกรณ์ฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าร่วมการประชุมร่วมกับชุมนุมสหกรณ์        
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด และบริษัทเมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)        
เพื่อด าเนินการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมให้เป็นไปตามความต้องการของสหกรณ์น าร่อง  
-วันที่ 21 เมษายน 2559 สหกรณ์ฯ เริ่มใช้โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์สมาชิก โดยใช้
คู่ขนานกับโปรแกรมเดิมของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด จนปิดบัญชีใน
เดือนตุลาคม 2559  

-วันที่ 28 ตุลาคม… 
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-วันที่ 28 ตุลาคม 2559สหกรณ์ฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ครั้งที่ 2 โครงการ   
ใช้งานจริงโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์  
-วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ท าหนังสือแจ้ง
สถานะโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์สมาชิก โดยชสอ.ได้บอกเลิกสัญญา
จ้างพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์กับผู้รับจ้าง 
-วันที่ 1 มีนาคม 2560 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ท าหนังสือแจ้งการ
สนับสนุนสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการบอกเลิกสัญญา  ชสอ.เสนอจัดหาโปรแกรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ จากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ ากัด โดย ชสอ.จะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาโปรแกรม ส่วนค่าใช้จ่ายในการดูแลบ ารุงรักษารายปีของปีถัดไป 
ให้สหกรณ์ตั้งงบประมาณจ่ายให้สหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ ากัด 
-วันที่ 2 - 11 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ ากัด เข้าติดตั้ง
และสอนการใช้งานโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ ากัด และลงนาม 
ข้อตกลงความร่วมมือให้ใช้ และติดตั้งโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ระหว่างสหกรณ์  
ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด กับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ ากัด 

ท่ีประชุม -รับทราบ 
  14.2  การด าเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคม 

-สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  
  (สส.ชสอ.) 
ผู้จัดการ  -ในปี 2560 สส.ชสอ.ประกาศรับสมคัรสมาชิกประเภทสามัญและสมทบ (เปน็คู่สมรส บิดา มารดา  

บุตร หรือบุตรบุญธรรมของสมาชิกประเภทสามัญ สส.ชสอ. อายุไม่เกิน 57 ปี (เป็นผู้ที่เกิดต้ังแต่ 
วันที่ 1 มกราคม 2503 และ 2504)  ค่าสมัคร ค่าบ ารุง และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เป็นเงิน 4,840  
บาท เงินสงเคราะห์ที่ได้รับเมื่อสมาชิกเสียชีวิต ประมาณ 600,000 บาท (ข้ึนอยู่กับจ านวนสมาชิก 
ในรอบเดือนที่เสียชีวิต คูณอัตราค่าสงเคราะห์ต่อศพ 2.270 บาท) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560        
มีสมาชิก 264,416 ราย  

ท่ีประชุม -รับทราบ 
-สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) 

ผู้จัดการ  -สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2554 เลขที่สมาชิก 
0340 ประกาศรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและสมทบ (เป็นลูกจ้างช่ัวคราว คู่สมรส บิดา 
มารดา หรือบุตรของสมาชิกสสธท.) อายุไม่เกิน 57 ปีบริบูรณ์ ค่าสมัคร ค่าบ ารุง และเงิน
สงเคราะห์ล่วงหน้า เป็นเงิน 4,040 บาท เงินสงเคราะห์ที่ได้รับเมื่อสมาชิกเสียชีวิต ประมาณ 
1,000,000 บาท (ข้ึนอยู่กับจ านวนสมาชิกในรอบเดือนที่เสียชีวิต คูณอัตราค่าสงเคราะห์ต่อศพ 
5.90 บาท) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 มีสมาชิก 179,961 ราย)  

ท่ีประชุม -รับทราบ 
 
 
 
 

 
-กองทุนสวัสดิการ... 



- 58 - 
 

-กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 
ไทย (กสธท.) 

ผู้จัดการ -เป็นกองทุนสวัสดิการ ล้านที่ 2  ให้แก่สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์        
ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ก่อตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตามความต้องการและบนความ  
จ าเป็นของสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้สินมากกว่า 1 ล้านบาท  ในปี 2561 กสธท. ประกาศรับสมัคร
สมาชิกประเภทสามัญและสมทบ (เป็นคู่สมรส หรือบุตรของสมาชิกกสธท.) อายุไม่เกิน 65 ปี
บริบูรณ์ ค่าสมัคร และเงินสวัสดิการ เป็นเงิน 3,450 บาท เมื่อสมาชิกเสียชีวิต กสธท. จ่ายเงิน
สวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว รายละ 1,000,000 บาท 

ท่ีประชุม -รับทราบ 
-สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 

ผู้จัดการ  -สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ไดก้่อตั้ง 
  มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุสมุทรสงคราม เมื่อสมาชิก 

  สมาคมฯ เสียชีวิตลงสหกรณ์ต้นสังกัดหรือทายาทที่ระบุไว้ จะได้รับเงินสงเคราะห์ศพ จ านวนเงิน 

  ประมาณ 90,000 บาท (จ านวนสมาชิกคูณ 100 บาท) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 มีสมาชิก 960 ราย 
ท่ีประชุม -รับทราบ 

 14.3 การจัดหาท่ีดินก่อสร้างส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด    
(แห่งใหม่) 

ประธาน    -ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมีนโยบายจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างเป็นส านักงานของสหกรณ์นั้น 
คณะกรรมการด าเนินการได้มีมติเห็นชอบให้พิจารณาซ้ือที่ดินบริเวณฝั่งตรงข้ามทางเข้าส านักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม เนื้อที่ขนาด 140 ตารางวา ราคา 1,775,000 บาท ในวันน้ี 
จึงมาแจ้ง/รายงานความคืบหน้าให้สมาชิกทราบ ในการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อไป 

นางรัตนาภรณ์ -ท าไมคณะกรรมการด าเนินการไม่รอส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม สร้างส านักงาน 
แห่งใหม่ แล้วขอใช้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ หลังเก่าเป็นที่ตั้งส านักงานของสหกรณ์ 

ประธาน    -เนื่องจากคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ หลังเก่าอาจถูกรื้อถอน 
ภายหลังได้ และคณะกรรมการด าเนินการเห็นควรให้สหกรณ์มีที่ตั้งส านักงานเป็นของตนเอง  

  -มีท่านใดจะสอบถามความคืบหน้าในการจัดหาซื้อที่ดินอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอรายงาน 
  ความคืบหน้าเพียงเท่านี้ และขอความเห็นชอบต่อไปครับ 

(ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ร่วมกันพิจารณา) 
ท่ีประชุม -มีมติด้วยเสียงข้างมากไม่เห็นชอบให้ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวตามที่คณะกรรมการด าเนินการ 
  รายงานความคืบหน้า และให้น ากลับไปพิจารณาทบทวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธาน... 
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ประธาน  -ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะจากสมาชิกทุกท่านที่ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะคณะกรรมการในการ                    
ด าเนินการดังกล่าว โดยจะน าข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการฯ 

                    ชุดที่ 37 ต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกสหกรณ์ 
ประธาน  -มีสมาชิกท่านใดมเีรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม   
 
ปิดประชมุเวลา 14.30 น. 
 

     ปิยมาศ  ศิธรกุล                                นิคม  เจริญด ี
        (นางสาวปิยมาศ  ศิธรกุล)                                       (นายนิคม  เจริญด)ี  
            เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการฯ                            ประธานกรรมการ 
                ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม               สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ชุดที่ 36 
 

ส าเนาถูกต้อง 
 
 
 

(นางสาวปิยมาศ  ศิธรกุล) 
กรรมการและเลขานุการ 

สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขสมทุรสงคราม จ ากัด ชุดที่ 37 


