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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย    จาํกดั 
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การจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จํากดั 
 ดว้ยสหกรณ์ออมทรัพยใ์นสงักดักระทรวงสาธารณสุข  จาํนวน  ๕  สหกรณ์ ประกอบดว้ย   
   สหกรณ์ออมทรัพยก์รมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ จาํกดั  
   สหกรณ์ออมทรัพยก์รมอนามยั  จาํกดั  
   สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลราชวถีิ  จาํกดั   
   สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลเลิดสิน  จาํกดั  
   สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขนครราชสีมา   จาํกดั  
 มีความประสงคจ์ะจดัตั้ง ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยข์ึ้นเพือ่เป็นศูนยก์ลางของสหกรณ์ออมทรัพย ์ในสงักดั

กระทรวงสาธารณสุข  จึงไดมี้การประชุมคณะผูจ้ดัตั้ง ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย  จาํกดั เม่ือวนัพฤหสั

ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  คณะผูจ้ดัตั้งประกอบดว้ย 
 ๑. นายแพทยสุ์รชยั  ติษยาธิคม ประธานคณะผูจ้ดัตั้ง (ผูแ้ทนสอ.กรม วทิยาศาสตร์การแพทย ์ จาํกดั) 

 ๒.นางสาํราญ  ศิริวตัร รอง ประธานคณะผูจ้ดัตั้ง (ผูแ้ทนสอ.กรมอนามยั  จาํกดั) 

 ๓.นายนิทศัน์  โฉมสะอาด เหรัญญิก คณะผูจ้ดัตั้ง (ผูแ้ทนสอ.โรงพยาบาลราชวถีิ  จาํกดั) 

 ๔.นายปกรณ์  ไชยวฒันพนัธุ ์เลขานุการ คณะผูจ้ดัตั้ง (ผูแ้ทนสอ.โรงพยาบาลเลิดสิน  จาํกดั) 

 ๕.นางสาวลดาวลัย ์ เนตระกูล ผูจ้ดัตั้ง (ผูแ้ทนสอ.สาธารณสุขนครราชสีมา   จาํกดั) 
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นายทะเบียนสหกรณ์ไดรั้บจดทะเบียนเม่ือ วนัที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ 
 

 



จุลสารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย  จาํกดั ฉบบัที่ ๑ 

๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔                                                          หนา้  3 

การประชุมใหญ่สามญัคร้ังแรก 
 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย  จาํกดั ไดจ้ดัใหมี้การประชุมใหญ่สามญัคร้ังแรก  เม่ือวนัองัคารที่ 

๒๗ เมษายน ๒๕๕๓  มีผูแ้ทนสหกรณ์เขา้ร่วมประชุม จาํนวน ๙ คน จากจาํนวนสหกรณ์สมาชิก ๑๐ สหกรณ์  เพือ่

เลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการชุดแรก  ใหเ้ขา้รับภารกิจต่อจากคณะผูจ้ดัตั้ง  ซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการชุดแรก  

จาํนวน ๗ คนประกอบดว้ย  
 ๑. นายแพทยสุ์รชยั  ติษยาธิคม ประธานกรรมการดาํเนินการ  
   (ผูแ้ทนสอ.กรม วทิยาศาสตร์การแพทย ์ จาํกดั) 

 ๒. นางสาํราญ  ศิริวตัร รอง ประธานกรรมการดาํเนินการ 
  (ผูแ้ทนสอ.กรมอนามยั  จาํกดั) 

 ๓. นายปกรณ์  ไชยวฒันพนัธุ ์รองประธาน กรรมการดาํเนินการ 
   (ผูแ้ทนสอ.โรงพยาบาลเลิดสิน  จาํกดั) 

 ๔. นางสาวศรีประภา  เรืองแกว้มณี กรรมการดาํเนินการ 
   (ผูแ้ทนสอ.โรงพยาบาลราชวถีิ  จาํกดั) 

 ๕. นางสาวลดาวลัย ์ เนตระกูล กรรมการดาํเนินการ 
   (ผูแ้ทนสอ.สาธารณสุขนครราชสีมา   จาํกดั) 

 ๖. นางสาวพมิลพกัตร์  มหาขนัธ ์    กรรมการดาํเนินการ 

   (ผูแ้ทนสอ.โรงพยาบาลชลบุรี  จาํกดั) 

 ๗. นายยทุธนา   เสถียรฐิติพงศ ์ เลขานุ การ 
   (ผูแ้ทนสอ.สาธารณสุขปทุมธานี  จาํกดั) 
 

   

 
ผูแ้ทนสหกรณ์และผูส้งัเกตการณ์ที่มาประชุม

 
นายเอนก  ศรีสาํราญรุ่งเรือง  รองประธานกรรมการดาํเนินการ

และ ดร.สุวิชยั  ศุภรานนท ์ผูอ้าํนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย ร่วมกนัมอบรูปหล่อกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์  แก่

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย จาํกดั  เพ่ือแสดงความ

ยนิดี  ในโอกาสท่ีจดัประชุมใหญ่สามญัคร้ังแรก 
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การประชุมใหญ่วสิามัญคร้ังที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๔ 
 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย  จาํกดั  ไดจ้ดัใหมี้การประชุมใหญ่วสิามญัคร้ังที่ ๑ ประจาํปี 

๒๕๕๔ เม่ือวนัเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔  มีผูแ้ทนสหกรณ์เขา้ร่วมประชุม จาํนวน ๑๓ คน จากจาํนวนสหกรณ์

สมาชิก ๑๔ สหกรณ์  เพือ่แกไ้ขเพิม่เติมขอ้บงัคบั  และกาํหนดวงเงินกูย้มืประจาํปี  ซ่ึงที่ประชุมใหญ่ไดมี้มติให้

กาํหนดวงเงินกูย้มืหรือคํ้าประกนัประจาํปีส้ินสุดวนัที่ ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๔ ไวไ้ม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หน่ึง

ร้อยลา้นบาทถว้น) 

 

  

สมาชิก   ณ วนัที่ ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๔ มีสมาชิก ๒๘ สหกรณ์ เรียงตามเลขที่สมาชิกดงัน้ี 

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 

ผูแ้ทนสหกรณ์และผู ้

สงัเกตการณ์ที่มาประชุม 
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การประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๕๔ 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย  จาํกดั ไดจ้ดัใหมี้การประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี ๒๕๕๔   เม่ือ

วนัเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่โรงแรมทีเคพาเลซ  ถนนแจง้วฒันะ มีผูแ้ทนสหกรณ์เขา้ร่วมประชุม จาํนวน ๑๗ 

คน จากจาํนวนสหกรณ์สมาชิก ๑๗ สหกรณ์  เพือ่แกไ้ขเพิม่เติมขอ้บงัคบัใหเ้พิม่จาํนวนกรรมการดาํเนินการจาก ๗ 

คน เป็น ๙ คน ซ่ึงจะใชใ้นการประชุมใหญ่สามญัคร้ังต่อไป  และวาระอ่ืนๆ  ที่ประชุมไดเ้ลือกตั้งคณะกรรมการ

ดาํเนินการชุดที่ ๒  จาํนวน ๗ คนประกอบดว้ย  
 ๑. นายแพทยสุ์รชยั  ติษยาธิคม ประธานกรรมการดาํเนินการ  
   (ผูแ้ทนสอ.กรม วทิยาศาสตร์การแพทย ์ จาํกดั) 

 ๒. นางสาํราญ  ศิริวตัร รอง ประธานกรรมการดาํเนินการ 
  (ผูแ้ทนสอ.กรมอนามยั  จาํกดั) 

 ๓. นายปกรณ์  ไชยวฒันพนัธุ ์รองประธาน กรรมการดาํเนินการ 
   (ผูแ้ทนสอ.โรงพยาบาลเลิดสิน  จาํกดั) 

 ๔. นางสาวศรีประภา  เรืองแกว้มณี กรรมการดาํเนินการ 
   (ผูแ้ทนสอ.โรงพยาบาลราชวถีิ  จาํกดั) 

 ๕. นายสตัวแพทยป์ระวทิย ์ ชุมเกษียร กรรมการดาํเนินการ 
   (ผูแ้ทนสอ.สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  จาํกดั) 

 ๖.นายฮวด  จุฑาจนัทร์ กรรมการดาํเนินการ 

   (ผูแ้ทนสอ.โรงพยาบาลพระปกเกลา้  จาํกดั) 

 ๗. นางสาวพมิลพกัตร์  มหาขนัธ ์เลขานุ การ 
   (ผูแ้ทนสอ.โรงพยาบาลชลบุรี  จาํกดั) 
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เป้าหมายในการดาํเนินงานปี ๒๕๕๔ 

ที่ รายการ หน่วยนับ 
วันส้ินปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ 
แผน ผล แผนวันส้ินปี เฉลี่ยทั้งปี 

๑ จาํนวนสมาชิกรวม สหกรณ์ ๒๐ ๑๔ ๓๐  
 จาํนวนสมาชิกเพิม่ สหกรณ์ ๒๐ ๑๔ ๑๖  

๒ ทุนเรือนหุน้ ณ วนัส้ินปี ลา้นบาท ๑๐ ๑๕.๕๒ ๓๐ ๒๐ 
 ทุนเรือนหุน้เพิม่ระหวา่งปี ลา้นบาท ๑๐ ๑๕.๕๒ ๑๔.๔๘  

๓ เงินรับฝาก ลา้นบาท ๕๑ ๖๒.๙๒ ๑๔๐ ๑๐๐ 
๔ เงินกู ้ ลา้นบาท ๑๖ ๐ ๘๐ ๔๐ 
๕ สินทรัพย ์ ลา้นบาท ๗๗ ๗๘.๙๓ ๒๕๐ ๑๖๐ 

 

ฐานะการเงนิ      หน่วย :  บาท 

ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2553 31 มนีาคม 2554 30  มถุินายน 2554 30 กนัยายน 2554 

สินทรัพย ์ 78,932,807.35 101,903,407.15 112,181,673.27 212,450,882.37 

หน้ีสิน  63,167,176.71    84,881,252.72 92,664,447.65 189,095,334.11 

ทุนเรือนหุ้น  15,523,000.00    16,523,000.00 18,869,000.00 22,185,000.00 

กาํไรสุทธิประจาํปี       242,630.64 -   

กาํไรสุทธิงวด 3 เดือน -          256,523.79   

กาํไรสุทธิงวด 6 เดือน   582,747.28  

กาํไรสุทธิงวด 9 เดือน    1,105,569.92 

 

นายจิรศกัด์ิ  เงินเส็ง สหกรณ์จงัหวดันนทบุรี ให้

เกียรติเป็นผูม้อบโล่เกียรติคุณแก่ผูแ้ทนสหกรณ์

ดีเด่นท่ีให้การสนบัสนุนชุมนุมสหกรณ์โดยการ

ทาํธุรกรรมการเงิน 
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ตัวอย่างแบบพมิพ์ที่สําคญั 

ใบหุ้น 

 
ใบรับเงนิฝาก 
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ตั๋วสัญญาใช้เงนิ 

 
 

อตัราดอกเบีย้เงนิรับฝากประจาํ  (ต้ังแต่ 29 สิงหาคม 2554) 

รายการละ(บาท) 3เดือน 6เดือน 12เดือน 24เดือน 36เดือน 48เดือน 

ต้ังแต่1 แสน แต่ไม่ถึง 1ล้านบาท 3.25 3.50 3.75 4.00 4.10 4.30 

ต้ังแต่ 1 ล้าน แต่ไม่ถึง 2 ล้าน 3.35 3.60 3.85 4.10 4.20 4.40 

ต้ังแต่ 2 ล้านขึน้ไป 3.50 3.75 4.00 4.20 4.30 4.50 

ระยะเวลาฝากต้ังแต่ 12 เดือนขึน้ไปจ่ายดอกเบีย้รายเดือน 

อัตราดอกเบีย้พิเศษ(โอกาสครบ 20 เดือน วงเงิน 30 ล้านบาท) 

รายการละ(บาท) 3เดือน 6เดือน 12เดือน 

ต้ังแต่ 1 ล้าน แต่ไม่ถึง 2 ล้าน 3.50 3.75 4.00 

ต้ังแต่ 2 ล้านขึน้ไป 3.75 4.00 4.25 

 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย    จาํกดั 

Thrift and Credit Cooperative League of Thai Public Health Limited 

88/7  หมู่ท่ี 4  ถนนติวานนท ์ ตาํบลตลาดขวญั  อาํเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี  11000 

โทร 08 4971 9379 โทร./โทรสาร 0 2951 0000 ต่อ 99886    website http://www.tccloph.com 


	สหกรณ์ออมทรัพย์.......................จำกัด
	ฐานะการเงิน      หน่วย :  บาท

