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สมาชิก   ณ วนัท่ี ๓๑  กรกฏาคม  ๒๕๕๕ มีสมาชิก ๓๕ สหกรณ์ เรียงตามเลขท่ีสมาชิกดงัน้ี 
สหกรณ์ออมทรัพย.์......................จาํกดั 
๑.   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
๒.   กรมอนามยั 
๓.  โรงพยาบาลราชวิถี 
๔.  โรงพยาบาลเลิดสิน 
๕.   สาธารณสุขนครราชสีมา 
๖.  โรงพยาบาลลาํปาง 
๗.  โรงพยาบาลพระปกเกลา้ 
๘.   สาธารณสุขสตูล 
๙.  โรงพยาบาลชลบุรี 
๑๐.   สาธารณสุขปทุมธานี 
๑๑.  โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
๑๒.  สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
๑๓.  สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู 
๑๔.  โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
๑๕. สาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี 
๑๖. สาธารณสุขราชบุรี 
๑๗. สาธารณสุขพิษณุโลก 
๑๘. สาธารณสุขจงัหวดัน่าน 

๑๙. กรมควบคุมโรค 
๒๐. สาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
๒๑. สาธารณสุขศรีสะเกษ 
๒๒. โรงพยาบาลบา้นโป่ง 
๒๓. สาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 
๒๔. โรงพยาบาลศรีสงัวาลย ์
๒๕. สาธารณสุขตาก 
๒๖. โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ 
๒๗. โรงพยาบาลศนูยน์ครปฐม 
๒๘. โรงพยาบาลสระบุรี 
๒๙. โรงพยาบาลแพร่ 
๓๐. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุ์บลราชธานี 
๓๑. สาธารณสุขนครสวรรค ์
๓๒. สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี 
๓๓. สาธารณสุขนครพนม 
๓๔. สาธารณสุขกาํแพงเพชร 
๓๕. สาธารณสุขจนัทบุรี 

การประชุมใหญ่สามัญ
ประจาํปี ๒๕๕๕ 

 ชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสขุ
ไทย  จํากดั ไดจั้ดประชมุใหญส่ามัญประจําปี 
๒๕๕๕  เมือ่วันเสารท์ี ่๒๘ เมษายน ๒๕๕๕  
มีผูแ้ทนสหกรณ์เขา้ร่วมประชุม จํานวน ๒๓ 
คน จากจํานวนสหกรณ์สมาชกิ ๓๑ สหกรณ์ 
ผูร้ว่มประชมุ ๒๘ คน ผูส้งัเกตการณ์ ๑๒  คน 
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เป้าหมายในการดาํเนินงานปี ๒๕๕๕ 

ที ่ รายการ หน่วยนับ 
วนัส้ินปี ๒๕๕๔ แผนปี ๒๕๕๕ 

แผน ผล วนัส้ินปี เฉลีย่ทั้งปี 

๑ จาํนวนสมาชิกรวม สหกรณ์ ๓๐ ๒๘ ๔๖  
 จาํนวนสมาชิกเพ่ิม สหกรณ์ ๑๖ ๑๔ ๑๘  
๒ ทุนเรือนหุน้ ณ วนัส้ินปี ลา้นบาท ๓๐ ๓๑.๑๘ ๔๐ ๓๕ 
 ทุนเรือนหุน้เพิม่ระหวา่งปี ลา้นบาท ๑๔.๔๘ ๑๕.๖๖ ๘.๘๑  
๓ เงินรับฝาก ลา้นบาท ๑๔๐ ๑๗๓ ๒๑๐ ๑๙๐ 
๔ เงินกู ้ ลา้นบาท ๘๐ ๖๑.๙๐ ๑๐๐ ๘๐ 
๕ สินทรัพย ์ ลา้นบาท ๒๕๐ ๒๖๘.๘๔ ๓๕๐ ๓๐๕ 

การบริหารเงนิในรอบ ๙ เดอืน 

    เงนิรับฝาก ในวันที ่๓๐ กนัยายน 
ชอ.สธ. มเีงนิรับฝาก ๓๐๔ ลา้นบาท เพิม่
จากวันสิน้ปีกอ่น ๑๓๑ ลา้นบาท 

    เงนิกู ้ มหีนีเ้งนิกูค้งเหลอื ๕ ลา้นบาท 
ลดลง ๕๖.๙ ลา้นบาท 

    การลงทนุ ใน ๙ เดอืน ชอ.สธ. ได ้
ซื้อหุน้กู ้๘๐ ลา้นบาท  และฝากเงนิใน
สหกรณ์อืน่ ๒๐ ลา้นบาท รวมลงทนุ ๑๐๐ 
ลา้นบาท ไถ่ถอนหุน้กูแ้ละตั๋วแลกเงิน 
รวม  ๒๗  ล า้นบาท  การลงทุนสุทธ ิ
เพิม่ขึน้ ๗๓ ลา้นบาท 

คณะกรรมการดาํเนินการชุดที่ ๓ 
๑. นายแพทยอ์นุพงศ ์ เพ็ญจันทร ์
 ประธานกรรมการ(สอ.โรงพยาบาลราชวถิ)ี 
๒. นางสําราญ  ศริวิัตร   
 รองประธานกรรมการคนที ่๑(สอ.กรมอนามัย) 
๓. นายปกรณ์  ไชยวัฒนพันธุ ์
 รองประธานกรรมการคนที ่๒(สอ.โรงพยาบาลเลดิสนิ) 
๔. นางสาวพมิลพักตร ์ มหาขนัธ์
 เลขานุการ(สอ.โรงพยาบาลชลบรุ)ี 
๕. นายสตัวแพทยป์ระวทิย ์ ชมุเกษียร
 กรรมการ(สอ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ) 
๖. นายฮวด  จฑุาจันทร์
 กรรมการ(สอ.โรงพยาบาลพระปกเกลา้) 
๗. นางสาวลดาวัลย ์ เนตระกลู
 กรรมการ(สอ.สาธารณสขุนครราชสมีา) 
๘. นางสาววันทนา  อคัรปัญญาวทิย์
 กรรมการ(สอ.กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย)์ 
๙. นายพสิทุธิ ์ คงขํา 
 กรรมการ(สอ.สาธารณสขุราชบรุ)ี 

ชอ.สธ.  ปันผล ๕.๕๐ % 
   ใน ว า ร ะก า ร จั ดส ร ร กํ า ไ ร สุท ธิ
ประจําปี ๒๕๕๔ เนื่องจากผลงานดี
มากไดผ้ลตามเป้า จงึจัดสรรเป็นเงนิ
ปันผล ๕.๕๐ % ของหุน้ และเป็นทุน
สํารอง รอ้ยละ ๒๐.๓๔ ของกําไรสทุธ ิ



จุลสารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย จาํกดั ฉบบัท่ี  ๔ 

 ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕                                                        หนา้  ๖  

ชอ.สธ.ใช้เวลาเพยีง ๒ปี๘ เดอืน จากวนัท่ีไดรั้บจดทะเบียน มีสินทรัพย์ ๓๔๙ ล้านบาท 
ฐานะการเงนิ      หน่วย :  บาท 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 31  ธันวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 30 มิถุนายน 2555 30 กนัยายน 2555 
สนิทรัพย ์ 78,932,807.35 268,843,306.10 269,289,400.24 298,976,906.69 349,462,008.14 
หนีส้นิ 63,167,176.71 235,543,545.79 230,951,530.13 260,941,399.08 309,526,550.41 
ทนุเรอืนหุน้ 15,523,000.00 31,185,000.00  35,502,500.00 35,777,500.00 36,847,500.00 
กําไรสทุธปิระจําปี 242,630.64 2,050,781.97    
กําไรสทุธงิวด 3 เดอืน   720,609.80   
กําไรสทุธงิวด 6 เดอืน    1,436,985.04  
กําไรสทุธงิวด 9 เดอืน     2,267,935.16 
ปันผล (รอ้ยละ) 6.00 5.50    

 
อตัราดอกเบีย้เงนิรับฝากประจํา  (ตั้งแต่ 3 กรกฎาคม 2555) 

รายการละ(บาท) 1
เดอืน 

3 
เดอืน 

6 
เดอืน 

12
เดอืน 

24
เดอืน 

36
เดอืน 

48
เดอืน 

60 
เดอืน 

ต ัง้แต1่ แสน แตไ่มถ่งึ 1ลา้น 2.00 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.20 4.35 
ต ัง้แต ่1 ลา้น แตไ่มถ่งึ 4 ลา้น 2.25 3.25 3.50 3.75 4.00 4.20 4.35 4.50 
ต ัง้แต ่4 ลา้นขึน้ไป 2.50 3.50 3.75 4.00 4.20 4.35 4.50 4.75 

        ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 12 เดือนขึน้ไปจ่ายดอกเบีย้รายเดือน 

การให้เงนิกู้  ใหไ้ดไ้ม่เกินรายละ 10 ลา้นบาท 
อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้ สหกรณ์สมาชกิ สหกรณ์อืน่ เพิม่รอ้ยละ 0.25 
เงนิกูร้ะยะสัน้ 4.50 4.75 
เงนิกูร้ะยะกลาง 4.70 4.95 
เงนิกูร้ะยะยาว 4.85 5.10 

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

จาก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  จาํกดั 
๘๘/๗   หมู่ท่ี ๔ ถนนติวานนท ์ ตาํบลตลาดขวญั  อาํเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 
 

  

กรุณาส่ง 
 
 
 
 


