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กําหนดการประชุมใหญสามัญประจําป 2556   
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556 

------------------------------ 
 
เวลา  0800 – 0845 -  ผูแทนสมาชิกลงทะเบียน  
เวลา  0900 – 1145 -  การสัมมนา เรื่อง “การทําหนังสือรับโอนประโยชน” 
   โดยอาจารย ปรเมศวร  อินทรชุมนุม  เลขานุการอัยการสูงสุด 
เวลา  1200 -  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  1250 -  คณะกรรมการดําเนินการ  ผูรับเชิญ  ผูแทนสมาชิก  ผูเขารวมประชุมเขาประจําที ่
เวลา  1300 -  พิธีเปดการประชุมใหญสามัญประจําป 2556   

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2555 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 3.1 เรื่องรับทราบสถานภาพสมาชิกและผลการดําเนินงาน ประจําป 2556 
 3.2 เรื่องรับทราบการรายงานของคณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 4.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2556 
 4.2 เรื่องพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2556 
 4.3 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณการรายได – รายจาย ประจําป 2557 

เวลา 1430 - พักดื่มกาแฟและรับประทานอาหารวาง   

 4.4 เรื่องพิจารณาโอนเงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนคางจายเขาทุนสํารองของ สอ.นย. 
 4.5 เรื่องพิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน ประจําป 2557 
 4.6 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป 2557 
 4.7 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชน ประจําป 2557 
 4.8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการนําเงินไปฝากหรือลงทุนตามกฎหมาย และตามประกาศ 
 ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ พ.ศ.2552 
 4.9 เรื่องพิจารณาแกไข เพิ่มเติม ขอบังคับ สอ.นย. พ.ศ.2550 
 4.10 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ (ชุดที่ 20) ประจําป 2557 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 
 5.1 ขอเสนอแนะของสหกรณจังหวัด หรือผูตรวจการสหกรณ 
 5.2 ขอเสนอแนะของสมาชิก 

พิธีรับ - สงหนาที่ประธานกรรมการดําเนินการ สอ.นย.  
พิธีปดการประชุมใหญสามัญประจําป 2556 

******************************** 
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 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 54 และขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน 
จํากัด พ.ศ.2550 หมวด 6 ขอ 52 ไดกําหนดในสวนที่เกี่ยวของโดยสรุปวา ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียก
ประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้งภายใน 150 วัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ เพื่อรายงานกิจการ และ
แถลงผลการดําเนินงานในรอบปใหสมาชิกไดรับทราบและพิจารณา   
 การดําเนินงานในรอบปที่ผานมา คณะกรรมการฯ ไดปฏิบัติตามแผนงานประจําป 2556 ที่กําหนดไว
ในแผนกลยุทธ สอ.นย. และไดดําเนินการตามนโยบายและแผนกลยุทธของคณะกรรมการสงเสริมสหกรณ
ทหารเรือทุกประการ อีกทั้งไดปรับปรุงแกไข ระเบียบ และหลักเกณฑตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะ 
ทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน โดยเฉพาะในดานสวัสดิการนั้น ไดรับการชื่นชมอยางมากจากคณะกรรมการ
สงเสริมสหกรณทหารเรือวา สามารถใหความชวยเหลือแกสมาชิกในทุกรูปแบบครอบคลุมตามนโยบาย  เชน
สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม คารักษาพยาบาล การเยี่ยมบํารุงขวัญ การเสียชีวิต การประสบภัยพิบัติตาง ๆ   
การฝกอบรมอาชีพเสริม และสนับสนุนทุนการศึกษาใหแกบุตรของสมาชิก เปนตน โดยเฉพาะสวัสดิการ
ทุนการศึกษาใหแกบุตรสมาชิก ในปที่ผานมา สอ.นย.ไดจัดสรรเปนเงิน 742,000.00 บาท สําหรับดาน
เทคโนโลยีของสหกรณนั้น ไดปรับปรุงพัฒนาใหมีความทันสมัย ทัดเทียมกับสถาบันการเงินอื่น ๆ โดยไดนํา
ระบบบัตรคิวเขามาใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกสมาชิก สวนในดานความรวมมือระหวางสหกรณและ
การเอื้ออาทรตอสังคมนั้น ไดใหการตอนรับคณะจากสหกรณอื่น ๆ และหนวยงานตาง ๆ ในการเยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงานจํานวนมาก อีกทั้งไดใหการสนับสนุนโดยบริจาคทรัพยเพื่อการกุศลตาง ๆ สนับสนุนงบประมาณใน
การทํากิจกรรม/โครงการทีเ่ปนประโยชนตอสมาชิกและหนวยงาน รวมถึงการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี เปนตน 

 ขอขอบคุณสมาชิกที่ใหความรวมมือ มีความเขาใจ และไววางใจคณะกรรมการในการดําเนินงาน
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ขอขอบคุณเจาหนาที่ฝายจัดการฯ ที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส 
ตรวจสอบได ทําใหสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด ประสบความสําเร็จ บรรลุเปาหมายที่ไดวางแผนไว 
ทุกประการ  

 

 
 
 
 
 

พระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี เปนตน 
ที่ประชุมฯ   รับทราบ 
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2555  
สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด 

ปที่ 18 
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555  

ณ อาคารอเนกประสงค หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน 
 

ผูมาประชุม 
 1. พล.ร.ท.บรรจบ   ปรีชา ประธานกรรมการ/ประธานในที่ประชุม 
 2. น.อ.วีระชาติ   ชั้นประเสริฐ กรรมการ 
 3. น.อ.ทศพล   ผลดี  กรรมการ 
 4. น.อ.สาโรช   พึ่งพานิชย กรรมการและเลขานุการ 
 5. น.อ.อํานรรฆ   ภมรพล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 6. น.อ.วิชชา   พรหมคีร ี  กรรมการ 
 7. น.อ.เสรี   อินทว ี  กรรมการและเหรัญญิก 
 8. ร.อ.ธีระพล   ทิพนาค  กรรมการ 
 9. พ.จ.อ.ปริวุทธ   โตววากุล กรรมการ 
 10. พ.จ.อ.สุดเขต   ศรีสวาง กรรมการ 
 11. ผูแทนสมาชิก  จํานวน 163 นาย  

ผูไมมาประชุม  จํานวน 26 ทาน (เนื่องจากติดราชการ)  
 1. พล.ร.ต.อําพล   เที่ยงสกุล รองประธานกรรมการ 
 2. พล.ร.ต.วัชรา   พวงไสว กรรมการ 
 3. น.อ.อาคม   แตงออน  กรรมการ 
 4. น.อ.นพดล   ปญญาโฉม กรรมการ 
 5. น.อ.วรพงษ   ทองเรือง กรรมการ 
 6. ผูแทนสมาชิก   จํานวน 21 นาย 

ผูเขารวมประชุม 
 1. พล.ร.ต.ธนะกาญจน   ใครครวญ รอง ผบ.นย. 
 2. น.อ.ทัศนะ   กระพี้แดง ที่ปรึกษาดานการเงิน  
 3. นางอัญชลี   ฉัตรพรรณรังสี หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณชลบุรี 
 4. นางอุษณีย   ถึงนาค  ผอ.กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณจังหวัดชลบุรี 
 5. นางพรวริณท   ฟกทอง เจาพนักงานสงเสริมสหกรณชํานาญการ 
 6. นางผองใส   ชาญเชี่ยว  ผูสอบบัญชี 
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 7. นางสาวอรธิดา   รัตนเสถียร ผูชวยผูสอบบัญช ี
 8. นางดุสดี   โชติธีรเศรษฐ ประธานผูตรวจสอบกิจการ 
 9. นางอุคริยา   พรวิลาศสิริ ผูตรวจสอบกิจการ 
 10. เจาหนาที่ฝายจัดการ สอ.นย. จํานวน 30 คน 
 11. เจาหนาที่ประจําสาขาและผูปฏิบัติงานฯ นอกพื้นที่สัตหีบ  จํานวน 7 นาย 
 12. ผูรับเชิญ   จํานวน 12 คน 

เริ่มประชุมเวลา  1320 

น.อ.วีระชาติ   ชั้นประเสริฐ  ผูแทนประธานกรรมการดําเนินการ  กลาวรายงานถึงความสําคัญของการ  
ประชุมใหญสามัญประจําป รวมทั้งผลการดําเนินงานที่ผานมา และเรียนเชิญ รอง ผบ.นย.มอบรางวัล สมาชิก
และเจาหนาที่ดีเดน ประจําป 2555 มอบของที่ระลึกแกผูสนับสนุนการดําเนินกิจการของ สอ.นย.และกลาวเปด 
การประชุมใหญสามัญประจําป 2555 

พล.ร.ต.ธนะกาญจน   ใครครวญ  รอง ผบ.นย.  มอบรางวัลใหแก สมาชิกและเจาหนาที่ดีเดน ประจําป 2555 
มอบของที่ระลึกแกผูสนับสนุนการดําเนินกิจการของ สอ.นย.และกลาวเปดการประชุมใหญสามัญประจําป 2555 

เลขานุการฯ (น.อ.สาโรชฯ) รายงานตอที่ประชุมวา การประชุมใหญสามัญประจําปในครั้งนี้ เปนการประชุมใหญ
สามัญประจําป 2555 นับเปนปที่ 18 ซึ่ง ณ วันสิ้นปทางบัญชี 30 ก.ย.55 มีสมาชิกทั้งสิ้น 11,175 คน 
 ตามขอบังคับ สอ.นย.พ.ศ.2550  หมวด 6 ขอ 54, 55 และ 59  การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก 
กรณีที่สหกรณฯ มีสมาชิกเกินกวา 500 คน อาจประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิกก็ได แตจํานวนผูแทนสมาชิก 
จะมีนอยกวา 100 คน ไมได จํานวนผูแทนสมาชิกใชอัตราสวนจํานวนสมาชิก 50 คน ตอผูแทนสมาชิก 1 คน 
และตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวา 100 คน   
จึงจะเปนองคประชุม 
 สําหรับการประชุมในวันนี้ คณะกรรมการ 15 นาย มาประชุม 10 นาย ไมมาประชุม 5 นาย 
เนื่องจากติดราชการจําเปน ผูแทนสมาชิก 184 นาย มาประชุม 163 นาย เกินกวากึ่งหนึ่ง จึงนับวาเปน     
องคประชุม 
 นอกจากนี้ มีผูเขารวมประชุมคือ ที่ปรึกษา 1 นาย ผูสอบบัญชี 2 คน ผูตรวจสอบกิจการ 2 คน 
เจาหนาที่จากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณชลบุรี 1 คน เจาหนาที่จากสํานักงานสหกรณจังหวัดชลบุรี 2 คน 
ผูรับเชิญ 12 คน เจาหนาที่ฝายจัดการ 30 คน เจาหนาที่ประจําสาขาและผูปฏิบัติงานฯ นอกพื้นที่สัตหีบ 
7 นาย การประชุมในวันนี้มีทั้งหมด 5 ระเบียบวาระ (กลาวระเบียบวาระ) 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องทีป่ระธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบ 
ทําหนาที่แทนประธานฯ  (น.อ.วีระชาติฯ) นําเรียนตอที่ประชุมวา พล.ร.ท.บรรจบ   ปรีชา ประธานกรรมการ

ดําเนินการ ติดราชการจําเปน ขณะนี้อยูระหวางเดินทางมาประชุม และไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ตาม พ.ร.บ.
สหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 54 และขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด พ.ศ.2550 หมวด 6 ขอ 52 
กําหนดใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมใหญปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นป 
ทางบัญชีของสหกรณ เพื่อรายงานกิจการและแถลงผลการดําเนินงานในรอบปใหสมาชิกไดรับทราบและ
พิจารณา  
 การดําเนินงานในรอบปที่ผานมา คณะกรรมการฯ ไดปฏิบัติตามแผนงานประจําป 2555 ที่กําหนดไว
ในแผนกลยุทธ สอ.นย. 2555 – 2557 เปนผลใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายเกินกวาที่ไดประมาณการไว  
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อยางมาก นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังไดดําเนินการปรับปรุงแกไข ระเบียบ และหลักเกณฑตาง ๆ เพื่อ
ชวยเหลือ อํานวยความสะดวก และตอบสนองตอความตองการของสมาชิก ทั้งในดานสินเชื่อ ดานสวัสดิการ 
และดานเทคโนโลยี ไดปรับปรุงพัฒนาระบบโปรแกรมงานของสหกรณใหมีความทันสมัย สอดคลองกับ
ระบบงานที่เพิ่มมากขึ้น สวนในดานความรวมมือระหวางสหกรณและการเอื้ออาทรตอสังคมนั้นไดให 
การตอนรับคณะจากสหกรณอื่น ๆ และหนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการเยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงาน ไดใหการสนับสนุนโดยบริจาคทรัพยเพื่อการกุศลตาง ๆ สนับสนุนงบประมาณในการทํากิจกรรม/
โครงการท่ีเปนประโยชนตอสมาชิกและหนวยงาน รวมถึงการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โครงการปลูกปา
ชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี เปนตน 
 ขอขอบคุณสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการฯ และฝายจัดการฯ ที่ไดรวมกันบริหารจัดการ 
ตามบทบาทหนาที่ของตนอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส ภายใตอุดมการณและหลักการ
ของสหกรณ ทําใหสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด ประสบความสําเร็จ บรรลุเปาหมายที่ไดวางแผนไว 
ทุกประการ  

ที่ประชุมฯ  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2554 
เลขานุการฯ  (น.อ.สาโรชฯ)  นําเรียนตอที่ประชุมวา รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2554 ของ สอ.นย. 
ปที่ 17 เมื่อวันพุธที่ 23 พ.ย.54 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการประจําป 2555 หนา 15 – 35  
รวม 21 หนา ขอใหที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบ แกไข ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแลว ไมมีการแกไข 

ที่ประชุมฯ  มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2554 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 3.1   เรื่องรับทราบสถานภาพสมาชิกและผลการดําเนินงานประจําป 2555 
ผูจัดการฯ  (น.อ.นิสิตฯ)  รายงานสถานภาพสมาชิกและผลการดําเนินงานประจําป 2555 ดังนี้ 

สถานภาพสมาชิกและผลการดําเนินงาน ประจําป 2555 ดังนี้  
1. จํานวนสมาชิก 

  จํานวนสมาชิกยกมา 1 ต.ค.54                   10,784 คน 
 บวก   รับสมาชิกเพิ่มระหวางป                                754  คน 
  รวมยอดสมาชิก                                      11,538 คน 
 หัก     สมาชิกลาออกระหวางป  328   คน 
  สมาชิกถึงแกกรรม                                    28       คน 
  ขาดจากการเปนสมาชิกภาพ                              7    คน 
  คงเหลือสมาชิก ณ 30 ก.ย.55                   11,175  คน 

 จํานวนสมาชิก ณ วันสิ้นป มีทั้งสิ้น 11,175 คน แยกเปนสมาชิกสามัญ จํานวน 8,862 คน 
และสมาชิกสมทบ จํานวน 2,313 คน ในจํานวนนี้ เปนเด็กและเยาวชน จํานวน 408 คน ซึ่งจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากป 2554 จํานวน 391 คน 

2. ทุนดําเนินงาน ประกอบดวย  
 2.1 ทุนเรือนหุน    911,098,730.00 บาท 
 2.2 ทุนสํารอง    120,441,213.72 บาท 
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 2.3 ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ 19,839,182.40 บาท 
 2.4 เงินรับฝาก  1,619,731,924.88 บาท 
    2.5 เงินกูยืมจากภายนอก 693,600,000.00 บาท 
 2.6 เงินคางจาย        1,713,850.49 บาท 
 2.7 เงินประกัน และสํารองบําเหน็จเจาหนาที่    3,675,780.67 บาท 
 2.8 กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิด      129,894.67 บาท 

 2.9 กําไรสุทธิ ประจําป 2555 รอการจัดสรร   119,329,302.00 บาท 
 สิ้นป 2555 สอ.นย. มีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 3,489,559,878.83 บาท 
 หัก  ทุนดําเนินงาน สอ.นย. เมื่อสิ้นป 2554 2,411,402,481.14 บาท 

 สอ.นย. มีทุนดําเนินงานสูงกวาปกอน     1,078,157,397.69 บาท 
3. รายได ในป 2555 สอ.นย. มีรายไดเปนเงิน 193,965,662.53 บาท แยกไดดังนี ้

 3.1 ดอกเบี้ยรับเงินใหกูแกสมาชิก   183,837,852.45 บาท 
 3.2 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก      4,684,540.54 บาท 
 3.3 รายไดจากการลงทุน      4,183,081.31 บาท 
 3.4 คาธรรมเนียมแรกเขา          37,700.00 บาท 
 3.5 รายไดอื่น       1,222,488.23 บาท 
  รวมรายได              193,965,662.53 บาท 

4. รายจาย ในป 2555 สอ.นย. มีรายจายเปนเงิน  74,636,360.53 บาท  แยกไดดังนี ้
 4.1 ดอกเบี้ยจาย     62,723,870.41 บาท  
 4.2 เงินเดือน และสวัสดิการเจาหนาที่      3,985,765.00 บาท 
 4.3 คาตอบแทน       1,823,594.50 บาท 
 4.4 คาใชสอย       3,195,846.95 บาท 
 4.5 คาวัสดุ         440,965.39 บาท 
 4.6 คาสาธารณูปโภค        407,247.92 บาท 
 4.7 บําเหน็จเจาหนาที่        907,700.00 บาท 
 4.8 คาเสื่อมราคา         445,985.14 บาท 
 4.9 ขาดทุนจากการจําหนายเครื่องใชสํานักงาน   417.58 บาท 

4.10 คาตัดจายสิทธิการใชประโยชน     704,967.64 บาท 
  รวมรายจาย                74,636,360.53 บาท 
 5. กําไรสุทธิ     
  สอ.นย.มีกําไรสุทธิเมื่อสิ้นป 2555 119,329,302.00 บาท 
  กําไรสุทธิเมื่อสิ้นป 2554  101,422,731.21 บาท     
  สอ.นย.มีกําไรสุทธิสูงกวาปกอน      17,906,570.79 บาท 
   6. การใหบริการสมาชิก 
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 ดานเงินกู 

รายการ ประเภท 
งบประมาณ 2555 งบประมาณ 2554 

เพิ่ม/ลด 
สัญญา จํานวนเงิน สัญญา จํานวนเงิน 

ยอดยกมา 
(ต.ค.) 

สามัญ 
พิเศษ 
ฉุกเฉิน 

6,875 
7 

1,209 

2,152,265,802.13 
6,346,364.43 

10,363,864.00 

5,530 
- 

1,266 

1,810,475,159.95 
- 

10,249,782.00 

341,790,642.18 
6,346,364.43 

114,082.00 

รวม  8,091 2,168,976,030.56 6,796 1,820,724,941.95 348,251,088.61 

กู 
ระหวางป 

สามัญ 
พิเศษ 
ฉุกเฉิน 

3,128 
39 

4,008 

2,228,823,527.78 
37,438,854.11 
86,177,000.00 

3,923 
7 

3,724 

1,284,513,690.00 
6,396,173.49 

47,668,000.00 

944,309,837.78 
31,042,680.62 
38,509,000.00 

รวม  7,175 2,352,439,381.89 7,654 1,338,577,863.49 1,013,861,518.40 

ชําระ
ระหวางป 

สามัญ 
พิเศษ 
ฉุกเฉิน 

3,276 
- 

3,539 

1,241,006,635.12 
852,796.72 

62,053,431.00 

2,578 
- 

3,781 

 942,723,047.82 
49,809.06 

47,553,918.00 

298,283,587.30 
802,987.66 

14,499,513.00 

รวม  6,815 1,303,912,862.84 6,359 990,326,774.88 313,586,087.96 
ยอดยกไป 

(ก.ย.) 
สามัญ 
พิเศษ 
ฉุกเฉิน 

6,727 
46 

1,678 

3,140,082,694.79 
42,932,421.82 
34,487,433.00 

6,875 
7 

1,209 

2,152,265,802.13 
6,346,364.43 

10,363,864.00 

987,816,892.66 
36,586,057.39 
24,123,569.00 

รวม  8,451 3,217,502,549.61 8,091 2,168,976,030.56 1,048,526,519.05 

ในระหวางปสมาชิกใชบริการเงินกู จํานวน 5,764 ราย ณ วันสิ้นปสมาชิกมีหนี้สินกับ สอ.นย. 
จํานวน 6,093 ราย และไมมีหนี้สิน จํานวน 5,082 ราย 
 ดานเงินรับฝาก 
 เงินรับฝาก ณ 30 ก.ย.55  1,619,731,924.88 บาท 
 เงินรับฝากยกมา 1 ต.ค.54 1,377,017,586.57 บาท 
 เงินรับฝากเพิ่มขึ้น    242,714,338.31 บาท 
 ในระหวางปไดระดมเงินรับฝากออมทรัพยโดยรับฝากไมจํากัดวงเงินสูงสุด แตฝากไดไมเกิน  
4 ลานบาทตอบัญชี อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.75 ตอป และเปดโครงการเงินฝากออมทรัพยทวีสุข 1 – 3  
ทําให ณ วันสิ้นปมีสมาชิกฝากเงินกับสหกรณ จํานวน 6,971 บัญชี เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 1,178 บัญชี 

7. การดําเนินงานทั่วไป 
 7.1 การศึกษาอบรมและพัฒนาบุคลากร ในป 2555 สอ.นย.ไดจัดสงคณะกรรมการดําเนินการ 
และเจาหนาที่เขารับการศึกษาอบรมสัมมนา ตามโครงการของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด และกรมสงเสริม
สหกรณ เดินทางไปศึกษาดูงานที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จํากัด นอกจากนี้ สอ.นย. ได
อนุมัติให นางพรทิพย  ฉงสกุล หัวหนาฝายลงทุนและพัฒนาธุรกิจ เขารับการศึกษาในระดับปริญญาโท 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สําหรับนักบริหารรุนใหม (M.B.A. For Young Executive) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง เพื่อเปนการสงเสริมการเรียนรูและการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 
 7.2 การประชาสัมพันธ ในป 2555 ไดมีการประชาสัมพันธ เกี่ยวกับ สอ.นย.สรุปได ดังนี้ 
  7.2.1 เผยแพรขาวสารเกี่ยวกับ สอ.นย. ผานทางวารสารนาวิกโยธิน เปนประจําทุกเดือน 
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  7.2.2 จัดทําคูมือสมาชิก 2555 พรอมสงคูมือสมาชิกไปยังหนวยตาง ๆ 
  7.2.3 เผยแพรขาวสารในการประชุมประจําเดือนของสวัสดิการภายใน หนวยบัญชาการ
นาวิกโยธิน ทุกเดือน 
  7.2.4 ออกหนวยบริการเคลื่อนท่ีเพื่อใหบริการสมาชิกที่ รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พร.  
เปนประจําทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง 
  7.2.5  ประชาสัมพันธผานใบเสร็จรับเงิน 
  7.2.6 ประชาสัมพันธผานหอกระจายขาวลานมะรีน   วิทยุชุมชน  และเคเบิ้ลทีวี ในพื้นที ่
สัตหีบ 
  7.2.7 บริการขอมูลผานเว็บไซต www.thaimarinecoop.com 
 7.3 คณะกรรมการดําเนินการฯ ในป 2555 คณะกรรมการดําเนินการฯ ไดประชุมรวม 12 ครั้ง  
มีมติใหดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับเงินใหกูยืม เงินรับฝาก และแผนการดําเนินงาน สรุปไดดังนี้ 
 7.3.1 เงินใหกูยืม กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินใหสหกรณอื่นกูยืม อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.75 
ตอป ตั้งแต 1 ม.ีค.55 
  7.3.2 เงินรับฝาก 
       7.3.2.1 ขยายวงเงินรับฝากจาก   200,000.00 บาท   ตอเดือนตอบัญชีเปน 
1,000,000.00 บาท ตอเดือนตอบัญชี ตั้งแต 1 พ.ย.54 
        7.3.2.2 ขยายวงเงินรับฝากจาก 1,000,000.00 บาท   ตอเดือนตอบัญชี เปน 
ไมจํากัดวงเงินรับฝาก ทั้งนี้เงินฝากรวมทั้งสิ้นตองไมเกิน 4,000,000.00 บาท ตอบัญชี ตั้งแต 1 ม.ค.55 
        7.3.2.3 เปดเงินรับฝากออมทรัพยทวีสุข 1 ระยะเวลาการฝาก 1 ป เปดบัญชีขั้นต่ํา 
250,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.00 ตอป ถอนกอนครบกําหนดจะไดรับอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.00 
ตอป 
         7.3.2.4 เปดเงินรับฝากออมทรัพยทวีสุข 2 ระยะเวลาการฝาก 2 ป เปดบัญชีขั้นต่ํา 
500,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.25 ตอป ถอนกอนครบกําหนดจะไดรับอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.25 
ตอป 
         7.3.2.5 เงินรับฝากออมทรัพยทวีสุข 3 ระยะเวลาการฝาก 3 ป เปดบัญชีขั้นต่ํา 
1,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอป ถอนกอนครบกําหนดจะไดรับอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.50 
ตอป 
     7.3.3 การบริหารงานและการระดมทุนจากภายนอก คณะกรรมการดําเนินการฯ ไดมีมติ
ใหกูยืมเงินและเปดวงเงินกูยืมจากภายนอก ดังนี ้
        7.3.3.1 กูยืมเงินจากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด จํานวน 
300,000,000.00 บาท  
        7.3.3.2 กูยืมเงินจากสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพระปกเกลา จํากัด จํานวน 
200,000,000.00 บาท  
        7.3.3.3 เปดวงเงินกูยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํานวน 
50,000,000.00 บาท 
        7.3.3.4 เปดวงเงินกูยืมประเภทตั๋วสัญญาใชเงินธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
เพิ่ม จํานวน 100,000,000.00 บาท  
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        7.3.3.5 เปดวงเงินกูยืมประเภทตั๋ วสัญญาใช เงินธนาคารออมสิน จํานวน 
100,000,000.00 บาท  
        7.3.3.6 เปดวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 
5,000,000.00 บาท 
         7.3.3.7 เปดวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน จํานวน 5,000,000.00 บาท 
        ทั้งนี ้เพื่อเปนการสํารองสภาพคลองของสหกรณ    
          7.3.4 การปรับปรุง  แกไข กําหนดเพิ่มระเบียบ และประกาศ ในป 2555 คณะกรรมการ
ดําเนินการฯ ไดรวมกันพิจารณาปรับปรุง แกไข กําหนดระเบียบฯ และประกาศ รวมทั้งสิ้น 25 เรื่อง  
     7.3.5 คณะกรรมการบริหารทั่วไป รวมกันประชุมพิจารณาปรับปรุงแกไขและกําหนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก และพิจารณาจายเงินสวัสดิการสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ
สวัสดิการเงินสงเคราะหเพื่อการดํารงชีพแกสมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ และสวัสดิการ
เพื่อสงเคราะหกรณีสมาชิกเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ในเวลาเหตุฉุกเฉินหรือสืบเนื่องจากการปฏิบัติ
หนาที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน และพิจารณากําหนดสวัสดิการของขวัญปใหมสําหรับสมาชิก พ.ศ.2555 เพิ่มเติม 
     7.3.6 คณะกรรมการเงินกู ในป 2555 คณะกรรมการเงินกู ไดดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ 
สรุปได ดังนี้ 
        7.3.6.1 รวมกันประชุมพิจารณาสรุปหลักเกณฑการใหเงินกูสามัญ เงินกูฉุกเฉิน 
และสิทธิการค้ําประกันเงินกู ดังนี้ 
  หลักเกณฑการกูทั่วไป 

1. ผูกู ถือหุนไมต่ํากวารอยละ 5 ของจํานวนเงินที่ขอกู และมีสิทธิซื้อหุนเพิ่มไดตามจํานวน ที่ขาด 
ผอนชําระเงินกูไดไมเกินอายุ 65 ปบริบูรณ เวนแตผูกูที่ใชทุนเรือนหุนค้ําประกันไมจํากัดอาย ุ

สิทธิการกูเงินสามัญ 

 
 สิทธิการกูเงินฉุกเฉิน 

            สมาชิกที่กูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินไปแลวสามารถยื่นกูใหมไดเมื่อผอนชําระแลวไมนอยกวา 4 งวด 

ระยะเวลา 
การเปนสมาชิก 

จํานวนเทาของเงินได 
รายเดือน  

วงเงินกูสูงสุด  
ระยะเวลาผอน
ชําระ (งวด) 

เงินคงเหลือสุทธิ
(รอยละ) 

1 เดือน – 2 ป 55 เทา + ทุนเรือนหุน 1,500,000.00 บาท 150 30 
2 ป ขึ้นไป 65 เทา + ทุนเรือนหุน 2,500,000.00 บาท 180 30 

ประเภท
สมาชิก 

ระยะเวลาการเปน
สมาชิก 

จํานวนเทา/รอยละ วงเงินสูงสุด  
ระยะเวลา
ผอนชําระ  

สามัญ 
1 เดือน – 2 ป 1 เทา ของเงินไดรายเดือน 50,000.00 บาท 12 งวด 

2 ป ขึ้นไป 2 เทา ของเงินไดรายเดือน  100,000.00 บาท 12 งวด 

สมทบ - 
รอยละ 90 

(ของทุนเรือนหุน/เงินฝาก) 
100,000.00 บาท 12 งวด 
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2. ผูค้ําประกัน 
 2.1 เปนขาราชการประจําการ ลูกจางประจํา สังกัด ทร. หรือเปนเจาหนาที่ สอ.นย. หรือ

ขาราชการนอกประจําการผูรับเบี้ยหวัด บํานาญ สังกัด ทร. หรือตามที่คณะกรรมการเงินกู สอ.นย. เห็นสมควร 
 2.2 ค้ําประกันเงินกูไดไมเกินอายุ 65 ปบริบูรณ 

สิทธิการค้ําประกัน 

ระยะเวลาการเปนสมาชิก จํานวนเทาของเงินไดรายเดือน วงเงินค้ําประกันสูงสุด  
1 เดือน – 2 ป 55 เทา  1,500,000.00 บาท 

2 ป ขึ้นไป 65 เทา  2,500,000.00 บาท 
  จํานวนผูค้ําประกัน 
   1. จํานวนเงินที่ขอกูตั้งแต 800,000.00 บาท ขึ้นไป ตองมีผูค้ําประกันอยางนอย  2  คน 
  2. จํานวนเงินที่ขอกูตั้งแต 1,500,000.00 บาท ขึ้นไป ตองมีผูค้ําประกันอยางนอย 3 คน 
        7.3.6.2 รวมกันประชุมพิจารณาอนุมัติเงินกูสามัญ จํานวน 12 ครั้ง เปนเงินกูสามัญ 
จํานวน 3,167 ราย เปนเงิน 2,266,262,381.89 บาท 

     7.3.7 คณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ 
       7.3.7.1  รวมกันประชุมพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแผน 

กลยุทธประจําป 2555 
      7.3.7.2  รวมกันประชุมพิจารณาการดําเนินงานของ สอ.นย. เปรียบเทียบกับประมาณ

การรายได – รายจาย ประจําป 2555 
      7.3.7.3  รวมกันประชุมพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2555 
      7.3.7.4 รวมกันประชุมพิจารณาประมาณการรายได – รายจาย ประจําป 2556 
   7.3.8 คณะกรรมการการลงทุน  รวมกันประชุมพิจารณาหาแนวทางในการนําเงิน 

ไปลงทุนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 และตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติ พ.ศ.2552 โดยพิจารณาถึงสภาพคลอง ความเสี่ยงของแหลงลงทุน รวมถึงผลตอบแทนที่ไดรับ  
โดยพิจารณาถึงความมั่นคงเปนหลัก และรวมกันพิจารณาหาแหลงเงินทุนของสหกรณ โดยใหขยายวงเงิน 
รับฝากและกูยืมเงินจากภายนอก ทั้งนี ้เพื่อเปนการสํารองสภาพคลองของสหกรณ  

    7.3.9 คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา   รวมกันประชุมพิจารณาขยายพื้นที่ดานหลังอาคาร
สํานักงาน สอ.นย. และรวมประชุมในการศึกษาถึงความเปนไปไดในการนําระบบ ATM. มาใชในการบริการ 
  8. คณะผูเยี่ยมชม, ศึกษาและดูงาน 
   8.1 ตอนรับคณะ พล.อ.บุน เซ็ง รอง ผบ.ทบ./ผบ.ภท.5 ประเทศกัมพูชา พรอมดวยคณะ      
จํานวน 16 คน มาศึกษาดูงาน เมื่อ 24 พ.ย.54 
   8.2 ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณออมทรัพยโรงเรียนเตรียมทหาร จํากัด จํานวน 19 คน 
เมื่อ 15 ม.ีค.55 
   8.3 ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากสํานักงานสหกรณจังหวัดปทุมธานี จํานวน 56 คน เมื่อ 19 ก.ย.55 
  9. การจัดการอบรมสัมมนา โดยสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด 
   9.1 จัดโครงการอบรมเจาหนาที่สาขายอยและผูปฏิบัติงานสหกรณประจําพื้นที่นอกพื้นที่ 
สัตหีบ เพื่อพัฒนาศักยภาพใหสามารถประชาสัมพันธการดําเนินกิจกรรมของ สอ.นย.ใหมีประสิทธิภาพ 
เพิ่มมากขึ้น จํานวน 8 คน เมื่อวันที่ 21 – 23 พ.ย.54 
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   9.2 จัดโครงการสัมมนาสมาชิก สอ.นย. ในหัวขอเรื่อง “รวมพลังสรางสรรคสหกรณ” จํานวน 
300 คน เมื่อ 23 พ.ย.54 
   9.3 จัดโครงการ  “สอ.นย. พบสมาชิกหลักสูตรนักเรียนจานาวิกโยธิน ประจําป 2555” 
จํานวน 146 คน เมื่อ 12 ม.ค.55 
   9.4 จัดโครงการ “สอ.นย. พบสมาชิกหลักสูตรเพ่ือเลื่อนฐานะชั้นพันจาเอก นย.” จํานวน 80 คน 
เมื่อ 24 ก.พ.55 
   9.5 จัดโครงการ “สอ.นย.พบสมาชิกหลักสูตรชั้นนายเรือ นย.” จํานวน 34 คน เมื่อ 4 ก.ค.55 
   9.6 จัดโครงการ “สอ.นย.พบสมาชิกหลักสูตรชั้นนายนาวา นย.” จํานวน 44 คน เมื่อ       
16 ม.ีค.55 
   9.7 จัดโครงการ สอ.นย. พบสมาชิกประจําป 2555 ที่บริเวณลานมาน้ํา อาคารที่พักสวนกลาง 
ทร. พื้นที่สัตหีบ เวลา 1700 – 2000 น. ระหวางเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2555 รวม 9 ครั้ง 
   9.8 จัดโครงการฝกอบรมเจาหนาที่ สอ.นย.ในหัวขอเรื่อง “พัฒนาทีมงานสูความเปนเลิศ”
จํานวน 36 คน เม่ือ 4 ม.ิย.55 
   9.9 จัดโครงการฝกอบรมเจาหนาที่ สอ.นย.ในหัวขอเรื่อง “การจัดการความรู” จํานวน 28 คน 
เมื่อ 14 ก.ค.55 
   9.10 จัดโครงการ “ตนกลาสหกรณ” ณ หองประชุม สอ.นย.จํานวน 35 คน เมื่อ 17 ก.ค.55 
    9.11 จัดโครงการสัมมนาและฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสงเสริมอาชีพและการหารายได
พิเศษ ใหแกสมาชิกในหลักสูตร “การทําดอกไมประดิษฐและการทําขนมไทย” ณ กรม ร.1 พล.นย.จํานวน 50 คน 
เมื่อ 24 – 27 ส.ค.55 
 10. การจัดกิจกรรมสงเสริมการออม   
   10.1 จัดโครงการสงเสริมการออมเนื่องในวันออมแหงชาติ เมื่อ 31 ต.ค.54 โดยมอบหมอน
เปนของที่ระลึกใหแกผูที่ฝากเงินกับ สอ.นย. 
   10.2 จัดโครงการสงเสริมการออมเนื่องในวันเด็กแหงชาติ เมื่อ 14 ม.ค.55 โดยสมาชิก 
มาฝากเงินและนําบุตรมาดวย จะไดรับของที่ระลึกเปนกระปุกออมสินตุกตาทหาร 
   10.3 จัดโครงการสงเสริมการออมเนื่องในวันสหกรณแหงชาติ เมื่อ 27 ก.พ.55 โดยมอบรม
เปนของที่ระลึก ใหกับสมาชิกที่เปดบัญชีใหม 
 11. การจัดกิจกรรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สอ.นย.จัดกิจกรรม “ปลูกปาชายเลน 
เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี” บริเวณพื้นที่อนุรักษปาชายเลน พัน.ลว.พล.นย. มีคณะกรรมการดําเนินการ
เจาหนาที่ และสมาชิก เขารวมกิจกรรมจํานวน 50 คน เมื่อ 15 ส.ค.55 
 12. การใชทุนขยายกิจการ  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 141,485.00 บาท 
   12.1 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เปนเงิน 105,200.00 บาท 
   12.2 ปรับปรุงสํานักงาน เปนเงิน 36,285.00 บาท 
  13. การใชทุนสาธารณประโยชน เปนเงินทั้งสิ้น 1,341,808.50 บาท ดังนี้ 
   13.1 สนับสนุนการศึกษา เปนเงิน 78,536.00 บาท 
   13.2 สหกรณฯ ไดสนับสนุนการกุศลและอ่ืน ๆ เปนเงิน 1,263,272.50 บาท  
 14. การใชทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหกรณีสมาชิกเสียชีวิต เปนเงิน 1,674,000.00 บาท  

 15. การใชทุนสวัสดิการเพื่อสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก จํานวน 325 ทุน เปนเงิน 742,208.00 บาท 
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 16. การใชทุนสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติ จํานวน 25 ราย เปนเงิน 129,100.00 บาท 
 17. การใชทุนสวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิก จํานวน 91 ราย เปนเงิน 143,500.00 บาท 
 18. การใชทุนสวัสดิการคารักษาพยาบาลสมาชิก จํานวน 147 ราย เปนเงิน 184,800.00 บาท 
 19. การใชทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหมของสมาชิก จํานวน 154 ราย เปนเงิน 235,500.00 บาท 
 20. การใชทุนสวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต จํานวน 202 ราย เปนเงิน 

410,000.00 บาท 
 21. การใชทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิกสมทบเสียชีวิต จํานวน 3 ราย เปนเงิน 6,000.00 บาท 
 22. การใชทุนสวัสดิการเงินสงเคราะหเพื่อการดํารงชีพแกสมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและ

สูญเสียอวัยวะ จํานวน 1 ราย เปนเงิน 30,000.00 บาท 
การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ ประจําป 2555 

 ตามแผนกลยุทธ ฉบับที่ 3 (ประจําป 2555 – 2557) สหกรณไดนําแผนกลยุทธประจําป 2555 
จํานวน 21 แผนงาน 37 โครงการ แตละโครงการมีกิจกรรมยอย ๆ อีกหลายกิจกรรม ไปปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดกับสมาชิก รายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการ
ประจําป 2555 ปที่ 18 หนาที่ 49 – 50 

ที่ประชุมฯ  มีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3.2   เรื่องรับทราบการรายงานของคณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
ประธานผูตรวจสอบกิจการ (นางดุสดีฯ)  รายงานตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2554  
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ไดเลือกตั้งใหขาพเจาและคณะเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย 
นาวิกโยธิน จํากัด สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2555  ซึ่งขาพเจาและคณะไดทําการตรวจสอบ
และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือนที่เขาตรวจสอบ และขอเสนอ 
ผลการตรวจสอบกิจการประจําป โดยสรุปดังนี้ 

1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ 
1.2 เพื่อตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของการจัดทําบัญชี   และการควบคุมการเงิน

เอกสารการประกอบรายการบัญชีใหถูกตองตรงตามหลักการบัญชีทั่วไปและตามระเบียบ ประกาศของสหกรณ
ออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด 

1.3 เพื่อตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ ระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหขอสังเกต 
และขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของสหกรณ 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
 2.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน   บัญชี  ทะเบียนการเงินตลอดจนทรัพยสินและหนี้สิน 
เพื่อทราบฐานะ และขอเท็จจริงที่เปนอยูจริงของสหกรณ 
 2.2 ตรวจสอบการปฏิบัติการตามขอกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
 2.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและการใชจายเงินตามงบประมาณที่กําหนดไว
ของสหกรณ 
 2.4 ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ เพื่อปรับปรุงแผนงานขอบังคับ และ
ระเบียบตาง ๆ  
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3.  ผลการตรวจสอบ 
3.1 ผลการดําเนินงาน 
 3.1.1 สหกรณมีสมาชิกเมื่อตนป จํานวน  10,784 คน  ระหวางป  เพิ่มขึ้น จํานวน  

754 คน ลดลงจํานวน 363 คน สมาชิกคงเหลือวันสิ้นป จํานวน 11,175 คน 
 3.1.2 ณ วันตนป มีทุนดําเนินงานจํานวน 2,411,402,481.14 บาท เพิ่มขึ้นระหวางป 

จํานวน 1,078,157,397.69 บาท ณ สิ้นป มีทุนดําเนินงานจํานวน 3,489,559,878.83 บาท เพิ่มขึ้นจาก 
ปกอนรอยละ 44.71   

  3.1.3 การดําเนินงานในรอบปมีรายไดทั้งสิ้น     จํานวน  193,965,662.53 บาท  
มีคาใชจาย จํานวน 74,636,360.53 บาท มีกําไรสุทธิประจําป จํานวน 119,329,302.00 บาท เพิ่มขึ้น 
จากปกอน จํานวน  17,906,570.79 บาท คิดเปนรอยละ 17.66  

3.2 การบริหารงานทั่วไป เปนไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ 
สามารถบริหารงานใหเกิดผลดีแกสหกรณและสมาชิก สหกรณมีระบบควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ 

3.2.1 ดานการเงิน ณ วันสิ้นป สหกรณฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 
จํานวน 88,789,343.92 บาท และเงินฝากสหกรณอื่น ๆ จํานวน 100,680,805.76 บาท มีการรับ – จายเงิน 
และการเก็บรักษาเงินสดเปนไปตามระเบียบที่กําหนด รายจายของสหกรณ ไดจายไปเพื่อกิจการของสหกรณฯ 
ควรแกเหตุผลและเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ   
  3.2.2 ดานการบัญชี สหกรณใชระบบบัญชีเปนไปตามแบบที่ราชการกําหนด  
ซึ่งเหมาะสม และเพียงพอกับปริมาณของธุรกิจ การบันทึกบัญชีของสหกรณมีหลักฐานครบถวน และเปนปจจุบัน
และเอกสารประกอบรายการบัญชีเพียงพอที่จะใชเปนหลักฐานทางบัญชีได สหกรณใชคอมพิวเตอร 
ในการดําเนินงานอยางเปนระบบ ทําใหรายการบัญชี ทะเบียนงบการเงิน และรายงานทางการเงิน ถูกตอง 
สมบูรณ รวดเร็ว และสามารถนําขอมูลไปใชบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  3.2.3 ดานการบริหารงาน เปนไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ ขอบังคับของ
สหกรณ สามารถบริหารงานใหเกิดผลดีแกสหกรณและสมาชิก สหกรณมีระบบควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ
การจัดโครงสรางองคกรและแบงแยกหนาที่เปนไปโดยเหมาะสม มีการกําหนดขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ขึ้น
ถือใชเหมาะสมกับปริมาณธุรกิจของสหกรณ มีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถของเจาหนาที่  
โดยจัดใหมีการอบรมตาง ๆ และใหทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อนําความรูมาเพิ่มศักยภาพในการทํางาน  
 3.2.4. ดานสินเชื่อ สหกรณมีความถูกตองและครบถวนของเอกสารสัญญาการค้ําประกัน 
การชําระหนี้ และอนุมัติการจายเงินกูเปนไปตามระเบียบและมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินกูสหกรณมีเงิน 
ใหกูแกสมาชิกคงเหลือ ณ สิ้นป ดังนี้ 
 - เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน จํานวน 34,487,433.00  บาท  
 - เงินกูสามัญ จํานวน 3,134,782,694.79 บาท  
 - เงินใหกูแกสหกรณอ่ืน จํานวน 5,300,000.00 บาท  
 - เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะฯ จํานวน 42,932,421.82 บาท  
 3.2.5 ดานการลงทุน มีการลงทุนระยะยาวในพันธบัตรรัฐบาล ซื้อหุน กองทุนตาง ๆ    
และอื่น ๆ จํานวน 72,476,301.79 บาท  
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 3.2.6 ดานหนี้สิน  
 - เงินรับฝาก การปฏิบัติในการรับฝาก - ถอนเงิน รัดกุม ปลอดภัย การคํานวณ
ดอกเบี้ยเงินฝากถูกตอง ครบถวน ณ สิ้นป สหกรณมีเงินรับฝากออมทรัพยและออมทรัพยพิเศษ รวมเงินรับฝาก 
จํานวน 1,619,731,924.88 บาท  
 - เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น จํานวน 244,000,000.00 บาท 
 - เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป จํานวน 168,000,000.00 บาท และ
เงินกูยืมระยะยาวเกิน 1 ป จํานวน 281,600,000.00 บาท  
 - หนี้สินหมุนเวียนอื่น จํานวน 1,713,850.49 บาท  
 - หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น จํานวน 3,675,780.67 บาท 
 3.2.7 ดานทุน  
 - ทุนเรือนหุน ณ ตนปมีจํานวนเงิน 812,810,870.00  บาท เพิ่มขึ้นระหวางป 
จํานวน 98,287,860.00 บาท คงเหลือ ณ วันสิ้นป จํานวน 911,098,730.00 บาท  
 - ทุนสํารองและทุนสะสมตาง ๆ คงเหลือ ณ วันสิ้นป รวมจํานวน 140,280,396.12 
บาท  
 ในรอบป 2555 นี้  คณะผูตรวจสอบกิจการไดรับความรวมมือประสานงานอยางดียิ่งจาก
คณะกรรมการดําเนินงาน ผูจัดการ พรอมทั้งเจาหนาที่สหกรณทุกคน ใหความรวมมือในการใหขอมูล และ 
ไดปฏิบัติตามขอเสนอแนะของคณะผูตรวจสอบ ทําใหการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเปนไปไดดวยดี  

ที่ประชุมฯ  มีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1   เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2555 
ผูสอบบัญชี  (นางผองใสฯ)  รายงานตอที่ประชุมวา ไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554        
งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน 
จํากัด ไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด ซึ่งกําหนดใหตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงิน     
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐาน
ประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงิน และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของ
หลักการบัญชีที่สหกรณฯ ใช  และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงิน ที่ เปนสาระสํ าคัญ  
ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณฯ เปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของ 
การแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม  

งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 

สินทรัพย 

สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 88,789,343.92 บาท 

เงินฝากสหกรณอื่น 100,680,805.76 บาท 

เงินลงทุนระยะสั้น 0.00 บาท 
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เงินใหกูยืมระยะสั้น  467,639,159.81 บาท 

ลูกหนี้อื่น  184,500.00 บาท 

ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ  334,595.68 บาท 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 3,069,657.11 บาท 

     รวมสินทรัพยหมุนเวียน 660,698,062.28 บาท 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

เงินลงทุนระยะยาว 72,476,301.79 บาท 

เงินใหกูยืมระยะยาว  2,749,863,389.80 บาท 

เครื่องใชสํานักงาน - สุทธิ 1,287,541.34 บาท 

สินทรัพยไมมีตัวตน 5,234,583.62 บาท 

     รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,828,861,816.55 บาท 

      รวมสินทรัพย 3,489,559,878.83 บาท 

หนี้สิน 

หนี้สินหมุนเวียน 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น 244,000,000.00 บาท 

เงินกูยืมระยะยาวที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป 168,000,000.00 บาท 

เงินรับฝาก 1,619,731,924.88 บาท 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,713,850.49 บาท 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,033,445,775.37 บาท 

หนี้สินไมหมุนเวียน 

เงินกูยืมระยะยาว 281,600,000.00 บาท 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 3,675,780.67 บาท 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 285,275,780.67 บาท 

รวมหนี้สิน 2,318,721,556.04 บาท 

ทุนของสหกรณ 

ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10 บาท) 

    หุนที่ชําระเต็มมูลคาแลว 911,098,730.00 บาท 
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ทุนสํารอง 120,441,213.72 บาท 

ทุนสะสมตามขอบังคับ  ระเบียบและอื่น  ๆ     19,839,182.40 บาท 

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น 129,894.67 บาท 

กําไรสุทธิประจําป 119,329,302.00 บาท 

     รวมทุนของสหกรณ 1,170,838,322.79 บาท 

รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 3,489,559,878.83 บาท 

งบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 

เงินใหกูยืมและเงินฝาก 188,522,392.99 บาท 

เงินลงทุน 4,183,081.31 บาท 

รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 192,705,474.30 บาท 

คาใชจายดอกเบี้ย 

เงินรับฝาก 54,444,860.12 บาท 

เงินกูยืมระยะสั้น 2,571,867.21 บาท 

เงินกูยืมระยะยาว 5,686,392.83 บาท 

เงินประกันเจาหนาที่ 20,750.25 บาท 

รวมคาใชจายดอกเบี้ย 62,723,870.41 บาท 

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ 129,981,603.89 บาท 

บวก  รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 

คาธรรมเนียมแรกเขา 37,700.00 บาท 

รายไดอื่น  1,222,488.23 บาท 

รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 1,260,188.23 บาท 

หัก  คาใชจายในการดําเนินงาน 11,912,490.12 บาท 

กําไรสุทธิ 119,329,302.00 บาท 

ที่ประชุมฯ  มีมติอนุมัติงบการเงินประจําป 2555 ตามที่ผูสอบบัญชีรายงาน โดยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระที่ 4.2   เรื่องพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2555 
ประธานกรรมการวางแผนและงบประมาณ (น.อ.ทศพลฯ) เสนอตอที่ประชุมวา ในป 2555 สอ.นย.มีกําไรสุทธิ
หลังจากหักคาใชจายในการดําเนินงานแลว เปนจํานวนเงิน 119,329,302.00 บาท คณะกรรมการดําเนินการ 
เห็นควรเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิตอที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้ 
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รายการจัดสรร 
ขอเสนอแนะการจัดสรร 

รอยละของ 
กําไรสุทธิ กําไรสุทธิ 

รอยละ จํานวนเงิน(บาท) 

 1. เปนทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ   25,500,000.00 21.37 

 2. เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย     

    ไมเกินรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ แตไมเกิน 10,000.00 บาท   10,000.00  0.01  

 3. เปนเงินปนผลตามหุน ไมเกินรอยละ 10 ตอป    

    ของมูลคาหุนที่ชําระแลว 7.00  59,188,705.43  49.60  

 4. เปนเงินเฉลี่ยคืนตามสวนใหแกสมาชิก 11.00 20,036,798.48 16.79 

 5. เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่     

    ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ   3,562,000.00  2.99  

 6. เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล      

    ไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหุน ณ วันสิ้นป   31,798.09  0.03  

 7. เปนทุนสาธารณประโยชน ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ   1,700,000.00 1.42 

 8. เปนทุนขยายกิจการ   150,000.00 0.13 

 9. เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมของสหกรณ   1,200,000.00 1.01 

10. เปนทุนสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัว        

     ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ       

     10.1 เปนทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหกรณีสมาชิกเสียชีวิต   3,500,000.00 2.93 
     10.2 เปนทุนสวัสดิการเพื่อสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก   750,000.00 0.63 

     10.3 เปนทุนสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ    750,000.00 0.63 

     10.4 เปนทุนสวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิก   170,000.00 0.14 
     10.5 เปนทุนสวัสดิการเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลแก  
            สมาชิก   750,000.00 0.63 

     10.6 เปนทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหมของสมาชิก   750,000.00 0.63 
     10.7 เปนทุนสวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวของสมาชิก 
            เสียชีวิต   800,000.00 0.67 

     10.8 เปนทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิกสมทบเสียชีวิต   100,000.00 0.08 

     10.9 เปนทุนสวัสดิการสงเสริมการศึกษาเจาหนาที่   100,000.00 0.08 

     10.10 เปนทุนสวัสดิการเงินสงเคราะหเพื่อการดํารงชีพฯ   280,000.00 0.23 

 รวม   119,329,302.00 100.00 
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ที่ประชุมฯ  มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2555 โดยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระที่ 4.3   เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณการรายได – รายจาย  ประจําป 2556 
ประธานกรรมการวางแผนและงบประมาณ (น.อ.ทศพลฯ)  รายงานตอที่ประชุมวา คณะกรรมการดําเนินการฯ      
ไดประชุมพิจารณากําหนดแผนงานและประมาณการรายได – รายจาย ประจําป 2556 เสร็จเรียบรอยแลว และ
ขอเสนอตอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการ ประจําป 2555  หนา 79 – 86  
โดยสรุป  ดังนี้  

แผนงานประจําป 2556 
 1. รับสมาชิกเพิ่ม   จํานวน                   300  คน 
 2. จายเงินกูใหสมาชิก  จํานวน  .800,000,000.00   บาท 
 3. รับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณอืน่ จํานวน   500,000,000.00  บาท 
 4. ฝากเงินกับสหกรณอื่น  จํานวน       . 500,000.00  บาท 
 5. ฝากเงินและลงทุนภายนอก จํานวน     50,000,000.00  บาท 
 6. สนับสนุนทุนสาธารณประโยชน (กรม ร.1 พล.นย.)  จํานวน         .190,971.00  บาท 

ประมาณการรายได คาใชจาย และกําไรสุทธิ ประจําป 2556 
 รายได 
 1. ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู            257,000,000.00 บาท 
 2. ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก               3,431,000.00 บาท 
 3. รายไดจากการลงทุน                        3,688,000.00 บาท 
 4. คาธรรมเนียมแรกเขา                            15,000.00 บาท 
 5. รายไดอื่น ๆ                                                                  .650,000.00  บาท 
  รวมรายไดทั้งสิ้น                       264,784,000.00  บาท 

 คาใชจาย 
 1. ดอกเบี้ยจาย                      97,883,000.00  บาท 
 2. เงินเดือนและสวัสดิการเจาหนาที่         6,601,000.00  บาท 
 3. คาตอบแทน                        3,363,300.00  บาท 
 4. คาใชสอย                        4,985,800.00  บาท 
 5. คาวัสดุ                          550,000.00  บาท 
 6. คาสาธารณูปโภค                  522,000.00  บาท 
 7. บําเหน็จเจาหนาที ่               1,021,390.00  บาท 
 8. คาเสื่อมราคา                          973,000.00  บาท 
 9. ตัดจายสิทธิการใชประโยชนในอาคาร         357,351.13  บาท 
 10. ตัดจายสิทธิการใชประโยชนในถนนและโรงจอดรถ         71,730.23  บาท 
 11. ตัดจายสิทธิประโยชนในงานระบบไฟฟาภายนอก         56,902.81  บาท 
 12. ตัดจายสิทธิการใชประโยชนในงานสุขาภิบาล         20,449.84  บาท 
 13. ตัดจายสิทธิการใชประโยชนในงานรั้ว         125,800.00  บาท 
 14. ตัดจายสิทธิการใชประโยชนในโรงจอดรถ         84,000.00  บาท 
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 15. ตัดจายสิทธิการใชประโยชนในที่พักทหาร         36,894.18  บาท 
 16. ตัดจายสิทธิการใชประโยชนในซอฟตแวร         50,000.00  บาท 
 17. ตัดจายซอฟตแวร                                                           149,800.00  บาท 
 รวมคาใชจายทั้งสิ้น                                                116,852,418.19  บาท 
 กําไรสุทธิ                                                                147,931,581.81  บาท 

ที่ประชุมฯ  มีมติอนุมัติประมาณการรายได – รายจาย ประจําป 2556 โดยทุกหมวดรายจายสามารถถัวจาย 
กันไดถาหมวดใดหมวดหนึ่งไมพอจาย  ยกเวน หมวดคาครุภัณฑ หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง โดยคะแนนเสียง
เปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระที่ 4.4   เรื่องพิจารณาโอนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายเขาทุนสํารองของ สอ.นย. 
เลขานุการฯ  (น.อ.สาโรชฯ)  เสนอตอที่ประชุมวา เนื่องจากสมาชิก สอ.นย. ไมมารับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน 
ทําให สอ.นย. ตองตั้งเปนบัญชีคางจายเปนระยะเวลา 6 ป ดังนี้ 
 สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย.49 มีบัญชีเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย จํานวน 38 ราย เปนเงิน 
8,163.88 บาท 
 ตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ที่  กษ 0406/ว.25758 ลง 25 ส.ค.40 เรื่อง  
คําแนะนําวิธีปฏิบัติกรณีเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายเปนระยะเวลานาน ขอ 3 ความวา เงินปนผลและ
เงินเฉลี่ยคืนคางจายเปนระยะเวลานาน สวนที่มีรายละเอียดวาเปนของสมาชิกผูใด แตสมาชิกไมมาติดตอขอรับ 
ทําใหสหกรณตองตั้งบัญชีคางจายไวเปนเวลานาน 5 ป หากสหกรณไมประสงคจะตั้งบัญชีคางจายไว  
ใหสหกรณแจงแกสมาชิกทราบในวันประชุมใหญฯ พรอมปดประกาศใหเปนที่ทราบทั่วกัน ณ ที่ทําการสหกรณ  
โดยระบุใหชัดเจนในประกาศดวยวาหากพนระยะเวลาที่สหกรณกําหนดใหสมาชิกมารับเงินปนผลและ 
เงินเฉลี่ยคืนแลว สหกรณจะโอนเงินดังกลาวเขาเปนเงินสํารองตอไป การโอนเงินปดบัญชีเงินปนผลและ 
เงินเฉลี่ยคืนคางจายจํานวนดังกลาวในบัญชีเงินสํารอง ตองเปดเผยขอมูลไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินดวย 
 คณะกรรมการดําเนินการ สอ.นย. ไดรวมกันพิจารณาแลว เพื่อเปนการปฏิบัติตามคําแนะนํา
ดังกลาว และไมให สอ.นย.มีปญหาตองตั้งบัญชีคางจายเงินเปนเวลานาน จึงขอแจงใหสมาชิกทราบ โดยจะได 
ปดประกาศไว ณ สํานักงาน สอ.นย.สมาชิกที่มีความประสงคขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน คางจาย  
ใหมารับภายใน 28 ก.พ.56 หากพนกําหนดแลว จะโอนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย เขาเปนทุนสํารอง
ของ  สอ.นย. ตอไป  

ที่ประชุมฯ  มีมติอนุมัติโอนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายเขาทุนสํารอง โดยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระที่ 4.5   เรื่องพิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน ประจําป 2556 
เลขานุการกรรมการเงินกู (ร.อ.ธีระพลฯ)  เสนอตอที่ประชุมวา การประชุมใหญสามัญ ประจําป 2554 ของ 
สอ.นย.เมื่อ 23 พ.ย.54 ที่ประชุมฯ กําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําปบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย.55 จํานวน 
900,000,000.00 บาท ในรอบปที่ผานมา สอ.นย.ไดระดมทุนดําเนินงานเพิ่มเติมจากการรับฝากเงินและ 
การกูยืมเงินจากสถาบันการเงินตาง ๆ ซึ่ง ณ วันที่ 30 ก.ย.55 มียอดคงเหลือดังนี้ 
 เงินรับฝาก 
  เงินรับฝากออมทรัพย  1,225,766,810.56 บาท
  เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ     393,965,114.32 บาท
   รวมเงินรับฝากทั้งสิ้น  1,619,731,924.88 บาท 
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 เงินกูยืม 
  เงินกูยืมระยะสั้น (ระยะเวลาไมเกิน 90 วัน)   244,000,000.00 บาท 
  เงินกูยืมระยะยาว (ระยะเวลา 3 ป)  449,600,000.00 บาท 
   รวมเงินกูยืมทั้งสิ้น  693,600,000.00 บาท 
 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 47 การกูยืมเงินหรือการค้ําประกันของสหกรณ
จะตองจํากัดอยูภายในวงเงินที่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ ซึ่งตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง
หลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมเงินหรือการค้ําประกันของสหกรณ ลง 11 มี.ค.48 
ไดกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาทั่วไปในสวนที่เกี่ยวของวา “พิจารณาจากทุนเรือนหุนที่ชําระเต็มมูลคาแลว
รวมกับทุนสํารองของสหกรณ ตามงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดทายกอนวันประชุมใหญ” ซึ่ง ณ วันท่ี 30 ก.ย.55 
สอ.นย.มีทุนเรือนหุนและทุนสํารอง ดังนี ้
  ทุนเรือนหุน เปนเงิน      911,098,730.00  บาท 
  ทุนสํารอง     เปนเงิน     120,441,213.72  บาท 
        รวมเปนเงิน   1,031,539,943.72  บาท 
 ทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองเกิน 600,000,000.00 บาท สามารถถือใชวงเงินการกูยืมเงินหรือ 
ค้ําประกันของสหกรณไดเปนจํานวน 1 เทาของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณ ซึ่ง สอ.นย.สามารถ
ถือใชวงเงินการกูยืมเงินหรือค้ําประกันของสหกรณได จํานวน 1,031,000,000.00 บาท ดังนั้น ในป 2556 
คณะกรรมการดําเนินการฯ คาดการณวาอาจจําเปนตองกูยืมเงินจากสถาบันการเงินภายนอกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ
การดําเนินธุรกิจ และรักษาสภาพคลองของ สอ.นย.จึงเสนอขอใหพิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน 
ประจําป 2556 จํานวน 1,031,000,000.00 บาท (หนึ่งพันสามสิบเอ็ดลานบาทถวน) 

ที่ประชุมฯ  มีมติอนุมัติวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันในปบัญชีสิ้นสุด ณ 30 ก.ย.56 ในวงเงิน 1,031,000,000.00 บาท 
(หนึ่งพันสามสิบเอ็ดลานบาทถวน) โดยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระที่ 4.6   เรื่องพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2556 
เลขานุการฯ  (น.อ.สาโรชฯ)  เสนอตอที่ประชุมวา ตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542  
ใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญฯ เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ แลวทํารายงานเสนอตอที่ประชุมใหญฯ จํานวนผูตรวจสอบกิจการตองเปนไป
ตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ.2555 และ 
ตามขอบังคับ สอ.นย. พ.ศ.2550 หมวด 9 ขอ 82 กําหนดใหที่ประชุมใหญฯ เลือกผูตรวจสอบกิจการไดไมเกิน 
5 คน  ในกรณีที่เปนบุคคลธรรมดา และหากเปนนิติบุคคลใหมีจํานวนไมเกิน 1 นิติบุคคล 
 ถาที่ประชุมใหญฯ เลือกผูตรวจสอบกิจการเกินกวา 1 คน ใหผูตรวจสอบกิจการเหลานั้น  
เลือกประธานผูตรวจสอบกิจการขึ้น แลวแจงใหที่ประชุมใหญฯ ทราบ และในจํานวนนี้ผูตรวจสอบกิจการ 
ควรมีความรูในดานบัญชีอยางนอย 1 คน 
 ในป 2556 นี้ มีผูเสนอขอเปนผูตรวจสอบกิจการ 1 คณะ ซึ่งประกอบดวย นางสาวศิริวรรณ
กัญญาคํา ประธานผูตรวจสอบกิจการ สําเร็จการศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  อดีตขาราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ  มีประสบการณดานการตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ 19 ป พรอมดวยทีมงาน คือ นางสาวกาญจนา  ปญญาวดี ผูตรวจสอบกิจการ สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มีประสบการณดานการตรวจสอบบัญชี
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สหกรณ 22 ป และ นางมาริสา  คชรักษ  ผูตรวจสอบกิจการ  สําเร็จการศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  สาขา
การบัญชี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มีประสบการณดานการตรวจสอบบัญชีสหกรณ 9 ป โดย เสนอขอรับ
คาตอบแทนปละ 124,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถวน) 

ที่ประชุมฯ  มมีติเห็นชอบเลือกคณะของนางสาวศิริวรรณ  กัญญาคํา  เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป 
2556 โดยรับคาตอบแทนปละ 124,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถวน) 

ระเบียบวาระที่ 4.7   เรื่องพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชน ประจําป 2556 
เลขานุการฯ (น.อ.สาโรชฯ)  เสนอตอที่ประชุมวา ในปบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย.55 สอ.นย.ไดจัดจางผูสอบบัญชี
ภาคเอกชนคือ นางผองใส  ชาญเชี่ยว (รัตนเสถียร) จากสํานักงานโอเอสออดิท แอนด คอนซัลติ้ง โดยคิด
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี เปนเงิน 100,000.00 บาท ตอป ซึ่งไดพนหนาที่ดังกลาวแลว ดังนั้น จึงตอง
คัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชน สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย.56 ซึ่งในปนี้มีผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ขึ้นทะเบียน
เปนผูสอบบัญชีสหกรณกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ เสนอขอเปนผูสอบบัญชี สอ.นย.จํานวน 3 ราย จึงขอเสนอ
ใหที่ประชุมฯ พิจารณาดังนี้ 
 1. บริษัท ตรวจสอบบัญชีทอปไฟว จํากัด โดยนางสาวพรผกา   ไพสิฐธนากร  เสนอขอรับคาธรรมเนียม
การสอบบัญชี เปนเงิน 90,000.00 บาท  
 2. สํานักงานตากสินการบัญชี  โดย นางวรนีย   พิทักษสุธีพงศ  เสนอขอรับคาธรรมเนียมการสอบบัญชี 
เปนเงิน 110,000.00 บาท 
 3. บริษัท สํานักงานสอบบัญชีกอเกียรติและธุรกิจบัญชี จํากัด โดย นายเกียรติ   กอเกียรติ  เสนอขอรับ
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี เปนเงิน 140,000.00 บาท 
ที่ประชุมฯ   ลงมติดังนี้ 
 1. คณะของนางสาวพรผกา   ไพสิฐธนากร จํานวน 98 คะแนน 
 2. คณะของนางวรนีย  พิทักษสุธีพงศ จํานวน 19 คะแนน 
 3. คณะของนายเกียรติ   กอเกียรติ   จํานวน   -  คะแนน 

ที่ประชุมฯ  มีมติเห็นชอบจัดจาง บริษัท ตรวจสอบบัญชีทอปไฟว จํากัด โดยนางสาวพรผกา   ไพสิฐธนากร 
เปนผูสอบบัญชี สอ.นย. สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย.56 คาธรรมเนียมการสอบบัญชี เปนเงิน 90,000.00 บาท  
(เกาหมื่นบาทถวน) และให สํานักงานตากสินการบัญชี  โดย นางวรนีย   พิทักษสุธีพงศ  เปนผูสอบบัญชีสํารอง 

ระเบียบวาระที่ 4.8   เรื่องพิจารณาอนุมัติการนําเงินไปฝากหรือลงทุนตามกฎหมาย และตามประกาศของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ  พ.ศ.2552 
กรรมการการลงทุน  (น.อ.เสรีฯ)  เสนอตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62 (7) 
กําหนดใหเงินของสหกรณนั้น สหกรณอาจฝากหรือลงทุนได  ดังตอไปนี้ 

(1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น 
(2) ฝากในธนาคารหรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงิน

แกสหกรณ 
(3) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(4) ซื้อหุนของธนาคารที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
(5) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น 
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(6) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวก  หรือสงเสริมความเจริญแก
กิจการของสหกรณ  โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

(7) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ พ.ศ.2552  ไดกําหนดการฝากหรือลงทุน

อยางอื่นของสหกรณ  มีขอความดังนี้ 
ขอ 3 เงินของสหกรณอาจนําไปฝากหรือลงทุนได  ดังตอไปนี้ 
(1)  บัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก 
(2)  ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเปนผูรับรองสลักหลัง  หรือรับอาวัล  หรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคารเปน

ผูสลักหลังหรือรับอาวัล  โดยไมมีขอจํากัดความรับผิด 
(3)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก 
    (ตราสารแสดงสิทธิในหนี้  หมายความวา ตั๋วแลกเงิน  ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกูที่มีหลักประกัน  

หุนกูไมดอยสิทธิ) 
(4)  บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร   

ซึ่งสถาบันคุมครองเงินฝากประกันชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ย  
(5)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออก  ภายใตโครงการแปลงสินทรัพยเปน

หลักทรัพย  ที่ไดรับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย  
พ.ศ.2540  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A-  ขึ้นไป  จากบริษัท 
จัดอันดับความนาเชื่อถือ  ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(6)  หุนกูที่มีหลักประกัน  หรือหุนกูไมดอยสิทธิ  ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ 
A- ขึ้นไป  จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ  ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย 

(7)  ฝากหรือลงทุนอื่นใด  นอกจากที่กําหนดไวตาม (1) ถึง (6)  โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกอน 

ขอ 4  การนําเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพยตามขอ 3 (7) รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของ
สหกรณและตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดําเนินการได 

 อนึ่ง ณ วันที่ 30 ก.ย.55 สอ.นย. มีทุนสํารอง จํานวน 120,441,213.72 บาท  รวมกับวงเงินที่จะ
ไดรับการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2555 จํานวน 25,500,000.00 บาท รวมเปนเงิน 145,941,213.72 บาท 
 ดังนั้น  เพื่อใหการบริหารดานการฝากหรือลงทุนของสหกรณฯ เปนไปดวยความสะดวก  
คลองตัว มั่นคง เกิดผลตอบแทนที่ดี และเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย คณะกรรมการดําเนินการฯ จึงเสนอ
ขอใหที่ประชุมใหญฯ พิจารณาอนุมัติใหคณะกรรมการดําเนินการฯ  สามารถนําเงินไปฝากหรือลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ พ.ศ.2552 ขอ 4 รวมกันตองไมเกิน 145,000,000.00 บาท 
(หนึ่งรอยสี่สิบหาลานบาทถวน) 

ที่ประชุมฯ  มีมติอนุมัติใหคณะกรรมการดําเนินการฯ นําเงินไปฝากหรือลงทุนตามกฎหมายและตามประกาศ
ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ พ.ศ.2552 ไมเกินวงเงิน 145,000,000.00 บาท (หนึ่งรอย- 
สี่สิบหาลานบาทถวน)  

ระเบียบวาระที่ 4.9   เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ (ชุดที่ 19) ประจําป 2556 
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ผูจัดการฯ  (น.อ.นิสิตฯ)  เสนอตอที่ประชุมวา การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการฯ ประจําป 2556 ปฏิบัติตาม
ขอบังคับ สอ.นย. พ.ศ.2550 หมวด 7 คณะกรรมการดําเนินการ ขอ 62 การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนง
ความวา ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการไมเกินสิบหาคน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก การเลือกตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการ ใหเลือกโดยวิธีเลือกประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกสิบสี่คน  
ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งระหวางกันเองเปนรองประธานกรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน เลขานุการ
หนึ่งคน และอาจใหมีเหรัญญิกหนึ่งคน และจะใหมีผูชวยเลขานุการ  หรือผูชวยเหรัญญิกดวยก็ได นอกนั้น 
เปนกรรมการ 
 คณะกรรมการอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับเลือกตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระ
ติดตอกัน โดยตองพักอยางนอยหนึ่งปบัญชี จึงจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใหมได 
 กรรมการดําเนินการบางทานครบวาระการเปนกรรมการ และบางทานยายสังกัด  จึงขอลาออก
จากการเปนกรรมการ รวมทั้งสิ้น 9 นาย ดังนี้ 
 1. พล.ร.ท.บรรจบ   ปรีชา   2. พล.ร.ต.อําพล   เที่ยงสกุล 
 3. พล.ร.ต.วัชรา   พวงไสว   4. น.อ.อาคม   แตงออน 
 5. น.อ.วีระชาติ   ชั้นประเสริฐ   6. น.อ.ทศพล   ผลดี 
 7. น.อ.วรพงษ   ทองเรือง   8. น.อ.อํานรรฆ   ภมรพล 
 9. น.อ.วิชชา   พรหมคีรี 
 สอ.นย.ไดขอใหหนวยตาง ๆ พิจารณาเลือกสมาชิกเปนผูแทนหนวย เพื่อเสนอใหที่ประชุมใหญฯ
พิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงที่วาง ซึ่งหนวยตาง ๆ ไดดําเนินการคัดเลือกแลว  
จึงขอเสนอใหที่ประชุมใหญฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ ดังนี้ 
 1. พล.ร.ต.สิริบุญ   สุคนธมาน   2. น.อ.ชูฤกษ   บุญทัศน 
 3. น.อ.ศังกร   พงษศิร ิ    4. น.อ.ประธาน   ธรรมมาสถิตย 
 5. น.อ.โกเมศ   สะอาดเอี่ยม   6. น.อ.พิชิต  วาดวารี 
 7. น.อ.สายัณห   ไอยรารัตน   8. น.อ.สุรพล   ตันติวีระวงศ 
 9. น.อ.สุรชัย   ตันเจริญ     
ที่ประชุมฯ  มีมติเห็นชอบเลือกกรรมการดําเนินการท้ัง 9 นาย เปนคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 19 ประจําป 
2556 
ผูจัดการฯ  (น.อ.นิสิตฯ)  ขอเสนอใหที่ประชุมใหญฯ พิจารณาใหความเห็นชอบคณะกรรมการดําเนินการ 
สอ.นย.ชุดที่ 19 ประจําป 2556 จํานวน 15 นาย ดังนี้ 
 1. พล.ร.ต.สิริบุญ   สุคนธมาน  ประธานกรรมการดําเนินการ 
 2. น.อ.ชูฤกษ   บุญทัศน   รองประธานกรรมการดําเนินการ 
 3. น.อ.นพดล   ปญญาโฉม   กรรมการดําเนินการ 
 4. น.อ.ศังกร   พงษศิร ิ    กรรมการดําเนินการ 
 5. น.อ.ประธาน   ธรรมมาสถิตย  กรรมการดําเนินการ 
 6. น.อ.โกเมศ   สะอาดเอ่ียม   กรรมการดําเนินการ 
 7. น.อ.พิชิต  วาดวารี     กรรมการดําเนินการ 
 8. น.อ.สายัณห   ไอยรารัตน   กรรมการดําเนินการ 
 9. น.อ.สาโรช   พึ่งพานิชย   กรรมการดําเนินการและเลขานุการ 
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 10. น.อ.สุรพล   ตันติวีระวงศ   กรรมการดําเนินการ 
 11. น.อ.สุรชัย   ตันเจริญ   กรรมการดําเนินการและผูชวยเลขานุการ 
 12. น.อ.เสรี   อินทวี     กรรมการดําเนินการและเหรัญญิก 
 13. ร.อ.ธีระพล   ทิพนาค   กรรมการดําเนินการ 
 14. พ.จ.อ.ปริวุทธ   โตววากุล   กรรมการดําเนินการ 
 15. พ.จ.อ.สุดเขต   ศรีสวาง   กรรมการดําเนินการ 

ที่ประชุมฯ  มีมตเิห็นชอบคณะกรรมการดําเนินการ สอ.นย.ชุดที่ 19 ประจําป 2556  

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ  
ผอ.กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณฯ  (นางอุษณียฯ)  แจงตอที่ประชุมดังนี้ 
 1. รูสึกภาคภูมิใจ ท่ีไดรับเกียรติใหเปนวิทยากร โครงการตนกลาสหกรณ ซึ่งโครงการดังกลาวทําให
สมาชิกใหมไดรับความรู ความเขาใจในแนวคิดพื้นฐานของระบบสหกรณ และมีความเขาใจในสิทธิและหนาที่
ของสมาชิก ซึ่งจะเปนพ้ืนฐานใหสมาชิกใหมมีสวนรวมในการสรางความเขมแข็งใหแกขบวนการสหกรณ 
 2. คณะกรรมการดําเนินการ มีหนาที่บริการเงินทุน โดยเฉพาะทุนเรือนหุนใหบรรลุวัตถุประสงค 
มากทีสุ่ด สําหรับทุนเรือนหุน ซึ่งสะสมจากเงินเดือนของสมาชิกทุกเดือน จะเปนบําเหน็จของสมาชิกตอไป  เมื่อ
ถึงวาระเกษียณอายุราชการ สมาชิกจะมีเงินจํานวนหนึ่งไวใชจาย 
 3. การลงทุนภายนอก เมื่อมีเงินเหลือจากการใหบริการสมาชิกจึงนําไปลงทุน การไปกูเงินจาก
สถาบันการเงิน เพื่อนําไปลงทุนภายนอก ไมควรดําเนินการ ตองพยายามสะสมทุนของตัวเอง เพราะวาใน
อนาคตอาจจะประสบปญหา เนื่องจากจํานวนเงินปนผลเพิ่มขึ้นทุกป 
หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณฯ  (นางอัญชลีฯ)  แจงตอที่ประชุมวา ไดมีโอกาสเขารวมประชุมใหญสามัญ
ประจําปของ สอ.นย.เปนปที่ 2 ไดรับทราบผลการดําเนินงานของสหกรณ นับวันจะเจริญเติบโตมากขึ้น 
สหกรณมีสินทรัพยเพิ่มขึ้นจากปที่ผานประมาณ 1,078 ลานบาท   ซึ่งอยูในสวนของลูกหนี้ประมาณ              
1,048 ลานบาท ทุนดําเนินงานที่เพ่ิมขึ้น จะอยูสัดสวนของการกูยืมจากภายนอกประมาณ 900 ลานบาท ซึ่งมี
ตนทุนการดําเนินงาน จึงขอฝากสมาชิกวาตองเปนสมาชิกที่ดี การกูเงินควรกูตามอัตภาพ และตองเปนลูกหนี้ที่ดี 
สงหนี้ตามกําหนด สหกรณจะไดมีทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน 
น.ท.ภัทร   เมฆขลา  สมาชิกเลขที ่2026 ขาราชการบํานาญ สอบถามวา เมื่องดสงคาหุนกรณีสงครบ 84 งวด 
หรือเปนจํานวนเงินไมนอยกวา 200,000.00 บาท หากตองการจะกูเงินไมเกินวงเงิน 84 งวด หรือไมเกิน 
200,000.00 บาท จะตองสงคาหุนอีกหรือไม  
ผูจัดการฯ  (น.อ.นิสิตฯ)  เรียนชี้แจงวา ตามขอบังคับ สอ.นย.สมาชิกที่ไดชําระคาหุนไมนอยกวา 84 เดือน หรือ
เปนจํานวนเงินไมนอยกวา 200,000.00 บาท และไมมีหนี้สินกับสหกรณ จะงดชําระคาหุนรายเดือนก็ได ดังนั้น
หากสมาชิกประสงคจะขอกูเงิน จะตองชําระคาหุนรายเดือนกอน จึงจะดําเนินการยื่นคําขอกูเงินได เนื่องจาก
ตามขอบังคับฯ หากมีหนี้สินกับสหกรณ จะงดชําระคาหุนรายเดือนไมได 

ประธานฯ  แจงตอที่ประชุมวา ตลอดระยะเวลา 2 ป ที่รับตําแหนง พยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให สอ.นย. 
มีความมั่นคง เจริญกาวหนา และสมาชิกไดรับการบริการที่ดี จึงไดชวยกันระดมความคิดดําเนินการปรับปรุง 
แกไขระเบียบและหลักเกณฑตาง ๆ รวมทั้งจัดทําโครงการตาง ๆ เชน สนับสนุนสงเสริมใหสมาชิกไดมีที่อยู
อาศัยเปนของตนเอง โดยใหบริการสินเชื่อตามโครงการเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห เปนตน  
การดําเนินงานของคณะกรรมการและฝายจัดการฯ มิไดมุงหวังกําไรเปนหลัก จะดําเนินการโดยมุงประโยชน
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 สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน  จํากัด  ไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนสหกรณออมทรัพย  ตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2537 เลขทะเบียนที่  อ.062637  เริ่มดําเนินงาน
มาตั้งแต  11  มกราคม  2538 

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน  จํากัด   ชุดที่  19  ซึ่งไดรับเลือกตั้งจาก
ที่ประชุมใหญสามัญประจําป  2555  เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  2555   ไดบริหารงานมาครบ 1 ป     
การดําเนินงานในรอบปที่ผานมาเปนไปดวยความเรียบรอย  คณะกรรมการดําเนินการฯ  ขอแสดงผล    
การดําเนินงานประจําป  2556  ดังนี้ 

1. จํานวนสมาชิก 
 จํานวนสมาชิกยกมา 1 ต.ค.55 11,175 คน 
บวก รับสมัครเพิ่มระหวางป 667 คน 
 รวมยอดสมาชิก 11,842 คน 
หัก สมาชิกลาออกระหวางป 239 คน 
 สมาชิกถึงแกกรรม 43 คน 
 ขาดและถูกใหออกจากการเปนสมาชิกภาพ 10 คน 
 คงเหลือสมาชิก ณ 30 ก.ย.56 11,550 คน 

 ในป  2556  สหกรณฯ  มีสมาชิกทั้งสิ้น 11,550 คน  แยกเปนสมาชิกสามัญ จํานวน 9,071 คน
และสมาชิกสมทบ  จํานวน  2,479 คน  ในจํานวนนี้มีเด็กและเยาวชน  จํานวน 361 คน  ซึ่งจํานวนสมาชิก
ทั้งหมด  เพิ่มขึ้นจากป 2555  จํานวน  375 คน 

2. ทุนดําเนินงาน  ประกอบดวย 
2.1 ทุนเรือนหุน 1,041,414,990.00 บาท 
2.2 ทุนสํารอง 145,957,363.51 บาท 
2.3 ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ 24,119,137.19 บาท 
2.4 เงินรับฝาก 1,990,573,774.37 บาท 
2.5 เงินกูยืมจากภายนอก 705,520,000.00 บาท 
2.6 เงินคางจาย 1,414,401.82 บาท 
2.7 เงินประกัน และสํารองบําเหน็จเจาหนาที่ 4,431,155.65 บาท 
2.8 กําไรจากเงินลงทุนที่ยังไมเกิด 401,894.67 บาท 
2.9 กําไรสุทธิ ประจําป 2556 รอการจัดสรร   155,750,469.20 บาท 
 สิ้นป 2556  มีทุนดําเนินงาน ทั้งสิ้น 4,069,583,186.41 บาท 
 หัก  ทุนดําเนินงาน เมื่อสิ้นป 2555 3,489,559,878.83 บาท 
 สหกรณฯ  มีทุนดําเนินงานสูงกวาปกอน   580,023,307.58 บาท 
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      7.3.2.3 เปดวงเงินกูยืมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร   
จํานวน  100,000,000.00 บาท      
      ทัง้นี้เพื่อเปนการจัดหาทุนดําเนินงานมาใชในการบริหาร         
                      7.3.3 การปรับปรุง แกไข กําหนดเพิ่มระเบียบ และประกาศ 
           ในป 2556  คณะกรรมการดําเนินการฯ ไดรวมกันพิจารณาปรับปรุง แกไข 
กําหนดระเบียบฯ และประกาศฯ ดังนี้ 
      7.3.3.1 กําหนดประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑการกูเงินสามัญและสิทธิการค้ําประกัน  
เงินกู 
    7.3.3.2  กําหนดประกาศฯ  เรื่องแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการกูเงินสามัญ 
    7.3.3.3  กําหนดประกาศฯ  เรื่องกําหนดหลักเกณฑการกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
    7.3.3.4 กําหนดประกาศฯ  เรื่องกําหนดมาตรการสมาชิกที่ไมจัดทําหลักประกัน 
เสริม 
    7.3.3.5  กําหนดประกาศฯ  เรื่องใหสมาชิกซื้อหุนเพิ่มกรณีพิเศษ 
    7.3.3.6  กําหนดประกาศฯ  เรื่องกําหนดระยะเวลาใหสมาชิกยื่นกูสามัญครั้งใหม 
    7.3.3.7 กําหนดประกาศฯ  เรื่องกําหนดหลักเกณฑการกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินของ
สมาชิกนอกประจําการ 
    7.3.3.8 กําหนดระเบียบฯ   วาดวยสวัสดิการเงินเยี่ยมสมาชิกที่บาดเจ็บจากการ
ปฏิบัติหนาที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน  พ.ศ.2556 
     7.3.3.9 ปรับปรุงแกไขระเบียบฯ    วาดวยการใหเงินกูสามัญเพื่อซื้อจักรยานและ
อุปกรณเพื่อขับขี่แกสมาชิก พ.ศ.2553 เปนระเบียบฯ วาดวยการใหเงินกูสามัญเพื่อซื้อจักรยานและอุปกรณ
เพื่อขับขี่แกสมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 
       7.3.3.10 ปรับปรุงแกไขระเบียบฯ     วาดวยการใหเงินกูสามัญเพื่อสงเสริมการ
ประหยัดพลังงานแกสมาชิก (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  เปนระเบียบฯ วาดวยการใหเงินกูสามัญเพื่อสงเสริมการ
ประหยัดพลังงานแกสมาชิก (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555 
       7.3.3.11 ปรับปรุงแกไขระเบียบฯ  วาดวยการใหเงินกูสามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร
และอุปกรณคอมพิวเตอรแกสมาชิก (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  เปนระเบียบฯ วาดวยการใหเงินกูสามัญเพื่อซื้อ
คอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรแกสมาชิก (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555                                          
     7.3.3.12 ปรับปรุงแกไขระเบียบฯ    วาดวยการใหเงินกูสามัญเพื่อซื้ออาวุธปน
ประจํากาย (ปนพก) แกสมาชิก (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2553 เปนระเบียบฯ วาดวยการใหเงินกูสามัญเพื่อซื้ออาวุธ
ปนประจํากาย (ปนพก) แกสมาชิก (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 
       7.3.3.13 ปรับปรุงแกไขระเบียบฯ วาดวยการสวัสดิการสําหรับเจาหนาที่  (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2555  เปนระเบียบฯ วาดวยการสวัสดิการสําหรับเจาหนาที ่(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2556 
       7.3.3.14 ปรับปรุงแกไขระเบียบฯ  วาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่น  (ฉบับที่ 
2 ) พ.ศ.2555  เปนระเบียบฯ วาการรับฝากเงินจากสหกรณอื่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 
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       7.3.4 คณะกรรมการบริหารทั่วไป 
       รวมกันประชุมพิจารณาปรับปรุงแกไขและกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสวัสดิการ
สมาชิก และพิจารณากําหนดสวัสดิการเงินเยี่ยมสมาชิกที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน 
พ.ศ.2556  เพิ่มเติม 
       7.3.5 คณะกรรมการเงินกู 
                ในป 2556 คณะกรรมการเงินกู ไดดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ สรุปได ดังนี้ 
           7.3.5.1 รวมกันพิจารณาสรุปหลักเกณฑการใหเงินกูสามัญ เงินกูฉุกเฉิน และสิทธิ
การค้ําประกันเงินกู ดังนี้ 
      หลักเกณฑการกูทั่วไป 
      1. ผูกู   ตองมีระยะเวลาการเปนสมาชิกติดตอกันมาเปนเวลาไมนอยกวา 6 เดือน  
ถือหุนไมต่ํากวารอยละ 10 ของจํานวนเงินที่ขอกู และมีสิทธิซื้อหุนเพิ่มไดตามจํานวนที่ขาด ผอนชําระเงินกู
ไดไมเกินอายุ 65 ปบริบูรณ เวนแตผูกูที่ใชทุนเรือนหุนและบัญชีเงินฝากค้ําประกันไมจํากัดอายุ สมาชิกที่กู
เงินประเภทสามัญไปแลว จะยื่นกูสามัญใหมไดเมื่อผอนชําระแลวไมนอยกวา 1 ป 6 เดือน  หรือไมนอยกวา   
กึ่งหนึ่งของสัญญา 

สิทธิการกูเงินสามัญ 

ระยะเวลา จํานวนเทาของเงินได วงเงิน ระยะเวลาผอนชําระ เงินคงเหลือสุทธิ

การเปนสมาชิก รายเดือน (ลานบาท) (งวด) (รอยละ)

 6 เดือน - 2 ป 55 เทา + ทุนเรือนหุน 1.5 150 30

 2 ป ขึ้นไป 65 เทา + ทุนเรือนหุน 2.5 180 30  
                                            สิทธิการกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ประเภท ระยะเวลา ระยะเวลา

สมาชิก การเปนสมาชิก ผอนชําระ

 6 เดือน - 2 ป 1 เทา ของเงินไดรายเดือน  5 หมื่นบาท

 2 ป ขึ้นไป 2 เทา ของเงินไดรายเดือน 1 แสนบาท

รอยละ 90

(ของทุนเรือนหุน/เงินฝาก)
12 งวด

12 งวด

จํานวนเทา/รอยละ วงเงินสูงสุด

สามัญ

สมทบ - 1 แสนบาท
 

สมาชิกที่กูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินไปแลวสามารถยื่นกูใหมไดเมื่อผอนชําระแลวไมนอยกวา 4 งวด 

  2. ผูค้ําประกัน 
  2.1 ตองมีระยะเวลาการเปนสมาชิกติดตอกันมาเปนระยะเวลา       ไมนอยกวา  
6 เดือน เปนขาราชการประจําการ  ลูกจางประจํา สังกัด ทร. หรือเปนเจาหนาที่ สอ.นย. หรือขาราชการ
นอกประจําการ  ผูรับเบี้ยหวัด บํานาญ สังกัด ทร. หรือตามที่คณะกรรมการเงินกู สอ.นย.เห็นสมควร 
 2.2 ค้ําประกันเงินกูไดไมเกินอายุ 65 ปบริบูรณ     
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สิทธิการค้ําประกัน 

ระยะเวลา จํานวนเทาของเงินได วงเงิน

การเปนสมาชิก รายเดือน (ไมเกิน) (ลานบาท)

 6 เดือน - 2 ป 55 เทา 1.5

 2 ป ขึ้นไป 65 เทา 2.5  

       จํานวนผูค้ําประกัน 
              1. จํานวนเงินที่ขอกูตั้งแต  800,000.00  บาทขึ้นไป  ตองมีผูค้ําประกันอยางนอย  2  คน 
 2. จํานวนเงินที่ขอกูตั้งแต  1,500,000.00  บาทขึ้นไป  ตองมีผูค้ําประกันอยางนอย 3 คน 
          7.3.5.2 รวมกันประชุมพิจารณาอนุมัติเงินกูสามัญ  จํานวน  12  ครั้ง  เปนเงินกู
สามัญ จํานวน  1,804  ราย   เปนเงิน  1,578,567,639.38  บาท 
       7.3.6 คณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ 
           7.3.6.1 รวมกันประชุมพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแผน       
กลยุทธประจําป 2556 
       7.3.6.2  รวมกันประชุมพิจารณาการดําเนินงานของสหกรณฯ        เปรียบเทียบ
กับประมาณการรายได – รายจาย ประจําป 2556 
          7.3.6.3  รวมกันประชุมพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2556 
         7.3.6.4  รวมกันประชุมพิจารณาประมาณการรายได – รายจายประจําป 2557  
   7.3.7 คณะกรรมการการลงทุน 
               รวมกันพิจารณาหาแหลงเงินทุนของสหกรณ โดยการขยายวงเงินรับฝากและกูยืม
เงินจากภายนอก ทั้งนี้เพื่อจัดหาเงินทุนดําเนินงานเพื่อใชในการบริหารงานในสหกรณ 
   7.3.8 คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา 
     รวมกันประชุมพิจารณาพัฒนางานดานบริการใหเปนไปตามแผนกลยุทธ
งบประมาณป 2556 ที่วางไว โดยนําระบบบัตรคิวมาใชในการบริการแกสมาชิก และรวมประชุมใน
การศึกษาถึงความเปนไปไดในการนําระบบ ATM มาใชในการบริการ 

 8. คณะผูเยี่ยมชม, ศึกษาและดูงาน 
       8.1 ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก  สหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด จํานวน 50 คน         
มาศึกษาดูงาน เมื่อ 29 ม.ีค.56 
  8.2 ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา - 
ธนบุรี  จํากัด  จํานวน 6  คน    เมื่อ 3 เม.ย.56 
  8.3 ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด  จํานวน    50  คน  
เมื่อ 14 พ.ค.56  

 9. การจัดการอบรมสัมมนาโดยสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด 
  9.1 จัดโครงการอบรมเจาหนาที่สาขายอยและผูปฏิบัติงานสหกรณประจําพื้นที่นอกพื้นที ่ 
สัตหีบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการแกสมาชิก  จํานวน 7 คน  เมื่อวันที่ 20 – 22 พ.ย.55 
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  9.2 จัดโครงการสัมมนาสมาชิกสหกรณฯ ในหัวขอเรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
สหกรณ”  จํานวน  126  คน  เมื่อ 22 พ.ย.55 
  9.3 จัดโครงการ  “สอ.นย. พบสมาชิกหลักสูตรนักเรียนจานาวิกโยธิน ประจําป 2556” 
จํานวน  145 คน  เมื่อ  22 ม.ค.56 
  9.4 จัดโครงการ  “สอ.นย.พบสมาชิกหลักสูตรเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจาเอก นย.”   จํานวน 
55  คน  เมื่อ 11 ม.ีค.56 
  9.5  จัดโครงการ  “สอ.นย. พบสมาชิกหลักสูตรชั้นนายเรือ นย.”     จํานวน  31  คน   เมื่อ 
11 ก.ย.56 
     9.6 จัดโครงการ  “สอ.นย. พบสมาชิกหลักสูตรชั้นนายนาวา นย.” จํานวน   39  คน      
เมื่อ 19 ม.ีค.56 
                9.7 จัดโครงการ  สอ.นย. พบสมาชิกที่ พัน.ร.2 กรม ร.1 พล.นย. และ หนวยเฉพาะกิจ     
ทหารพรานนาวิกโยธิน  จ.จันทบุรี  จํานวน  85  คน  เมื่อ 30 ส.ค.56 
     9.8 จัดโครงการฝกอบรมเจาหนาที่ สอ.นย. ในหัวขอเรื่อง “การใหบริการ” จํานวน 28 คน 
เมื่อ  27 ก.ค.56 
     9.9 จัดโครงการสัมมนาและฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสงเสริมอาชีพและการหารายได
พิเศษ  ใหแกสมาชิกฯ ในหลักสูตร “การประดิษฐเครื่องประดับดวยคริสตัล การทําชอดอกไมจากเตยหอม
และการทําขนมเคกบราวนี่” ณ กรม 1 พล.นย. จํานวน  50  คน  เมื่อ 13 – 14  ก.ค.56  

           10. การจัดกิจกรรมสงเสริมการออม   
    10.1 จัดโครงการสงเสริมการออมเนื่องในวันออมแหงชาติ เมื่อ 31 ต.ค.55 โดยมอบกระเปา
เอนกประสงคและผาขนหนูสกรีนโลโก สอ.นย. เปนที่ระลึกใหแกสมาชิกทีม่าฝากเงินกับ สอ.นย. 
  10.2 จัดโครงการสงเสริมการออมเนื่องในวันเด็กแหงชาติ  เมื่อ 12 ม.ค.56 โดยสมาชิก    
มาฝากเงินและนําบุตรมาดวย จะไดรับของที่ระลึกเปนแฟมใสเอกสาร 
  10.3 จัดโครงการสงเสริมการออมเนื่องในวันสหกรณแหงชาติ  เมื่อ  26 ก.พ.56 โดยมอบ
แกวน้ํารอน – เย็น เปนของที่ระลึกใหกับสมาชิกทีเ่ปดบัญชีใหม 

 11. การจัดกิจกรรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   จัดกิจกรรม  “ปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี” บริเวณพื้นทีค่ายเทวา -
พิทักษ  อ.โปงน้ํารอน จ.จันทบุรี  จํานวน 50 คน  เมื่อ 31 ส.ค.56 

 12. การใชทุนขยายกิจการ  เปนเงินทั้งสิ้น 12,979.30 บาท ดังนี้ 
   จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  เปนเงิน  12,979.30 บาท 
 13. การใชทุนสาธารณประโยชน  เปนเงินทั้งสิ้น  1,643,663.00 บาท ดังนี้ 
   13.1  สนับสนุนการศึกษา  เปนเงิน  34,500.00 บาท 
     13.1.1 จัดซื้อชุดกีฬาและอุปกรณการศึกษามอบใหโรงเรียนบานตากแดด    จ.พังงา  
เปนเงิน  20,000.00 บาท 
     13.1.2  สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก  สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย  ทร.10  และโรงเรียน
นาวิกโยธินบูรณะ เปนเงิน 8,000.00 บาท 
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     13.1.3 สนับสนุนกิจกรรมการจัดหาอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอร   อุปกรณการศึกษา
และอุปกรณการกีฬา มอบใหโรงเรียนบานปาสัก จ.หนองคาย เปนเงิน 2,000.00 บาท 
     13.1.4 สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก  โรงเรียนนครโปรดสัตว  จ.พระนครศรีอยุธยา   
เปนเงิน 1,000.00 บาท 
     13.1.5 สนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก     โรงเรียนสกลวิสุทธ ิ    
จ.สมุทรสาคร เปนเงิน  1,000.00 บาท 
     13.1.6 สนับสนุนงบประมาณการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษ   วัดเขาบายศรี       
จ.ชลบุรี เปนเงิน 1,000.00 บาท 

13.1.7 สนับสนุนงบประมาณในการซื้อปุยอินทรีย เพื่อโครงการเกษตรอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานคลองสง จ.ชุมพร เปนเงิน 1,000.00 บาท 
 13.1.8 สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงตอเติมและพัฒนาหองสมุด     โรงเรียน  
บานสมอทอง จ.อุทัยธานี เปนเงิน 500.00 บาท 
  13.2  สหกรณฯ ไดสนับสนุนการกุศลและอื่น ๆ เปนเงิน  1,609,163.00 บาท  ดังนี้ 
 13.2.1 สนับสนุนงบประมาณการกอสรางอาคารตลาดสดลานมะรีน หนวยบัญชาการ - 
นาวิกโยธิน   เปนเงิน  1,000,000.00 บาท 
 13.2.2 สนับสนุนงบประมาณโครงการปรับปรุงสระวายน้ํา กรม ร.1 พล.นย. เปนเงิน 
190,971.00 บาท 
    13.2.3 สนับสนุนโครงการพัฒนาและปรับปรุงรานคาชมรมภริยานาวิกโยธิน   เปนเงิน 
100,000.00 บาท 
    13.2.4 สมทบทุนสวัสดิการเงินเยี่ยมสมาชิกที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ในเวลา    -   
เหตุฉุกเฉิน  เปนเงิน  60,000.00  บาท 
    13.2.5 สมทบทุนสรางพระพุทธรูป       พลเรือเอกพระเจาบรมวงศเธอพระองคเจา
อาภากรเกียรติวงศ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ ์เปนเงิน 50,000.00 บาท 
    13.2.6 บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทย เปนเงิน 50,000.00 บาท 
    13.2.7 จัดกิจกรรมปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ   12   สิงหามหาราชินี    เปนเงิน 
37,542.00 บาท 
    13.2.8 สนับสนุนเครื่องพิมพใหกับ กอง รปภ.ฐท.พง. เปนเงิน 5,000.00 บาท 
    13.2.9 สนับสนุนงบประมาณงานเลี้ยงสังสรรคกําลังพลและครอบครัว  นย.   เปนเงิน 
5,000.00 บาท 
    13.2.10 สนับสนุนบัตรงานเลี้ยงวันสหกรณแหงชาติ         ใหกับสหกรณจังหวัดชลบุรี    
เปนเงิน 3,500.00 บาท 
    13.2.11 สมทบทุนสรางอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ของสหกรณจังหวัดชลบุรี  เปนเงิน  3,000.00 บาท 
    13.2.12 สนับสนุนบํารุงสลากสภากาชาดไทย เปนเงิน 3,000.00 บาท 
     13.2.13 สนับสนุนคาใชจายในการเก็บตัวและฝกซอมนักกีฬาวายน้ํา  นย.   เปนเงิน 
3,000.00 บาท 
     13.2.14 สนับสนุนบัตรงานชมรมแปดริ้ว สัตหีบ เปนเงิน 2,400.00 บาท 
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    13.2.15 สนับสนุนอุปกรณกีฬาเนื่องในวันคลายวันสถาปนา     ศฝ.นย.         เปนเงิน 
2,000.00 บาท  
    13.2.16 สนับสนุนบัตรงานชมรมศิษยเกา รร.จานาวิกโยธิน  เปนเงิน 2,000.00 บาท 
    13.2.17 รวมบริจาคมูลนิธิสายใจไทย  เปนเงิน 2,000.00 บาท 
    13.2.18 สนับสนุนกิจกรรมสันทนาการชั่วโมงสําราญ  กิจการสโมสร นย.   เปนเงิน 
1,800.00 บาท 
                        13.2.19 สนับสนุนบัตรงานชมรมทหารนอกราชการ เปนเงิน 1,600.00 บาท 
    13.2.20 รวมบริจาคเงินในกิจกรรมออมทรัพยวันละบาท     “สานฝน ปนน้ําใจ ใหนอง 
ถวายพอหลวง” เปนเงิน 1,000.00 บาท 
    13.2.21 สนับสนุนไปรษณียบัตรอวยพรปใหม ของ กพร.ทร. เปนเงิน 1,000.00 บาท 
    13.2.22 สนับสนุนซื้อดอกปอบปเนื่องในวันทหารผานศึก เปนเงิน 500.00 บาท 
    13.2.23 สนับสนุนการแขงขันงานกีฬาประเพณีขาราชการเหลาการเงิน         เปนเงิน  
1,000.00  บาท 
    13.2.24 สนับสนุนการแขงขันกีฬา พัน.ซบร.ฯ เปนเงิน 1,000.00 บาท 
    13.2.25 สนับสนุนการแขงขันกีฬา พัน.พ.ฯ เปนเงิน 1,000.00 บาท 
    13.2.26 สนับสนุนการแขงขันกฬีาของชมรมกีฬาวูดบอลชลบุรี เปนเงิน 1,000.00 บาท 
    13.2.27 สนับสนุนบัตร เดิน – วิ่ง การกุศล  เปนเงิน 8,350.00 บาท 
    13.2.28 สนับสนุนการแขงขันกอลฟการกุศล  เปนเงิน  13,000.00 บาท 
    13.2.29 สนับสนุนบัตรโบวลิ่งการกุศล  เปนเงิน 12,500.00 บาท 
    13.2.30 สนับสนุนบัตรมวยการกุศล  เปนเงิน 7,000.00 บาท 
    13.2.31 รวมทําบุญทอดกฐินและผาปาสามัคคี  เปนเงิน 39,000.00 บาท 

 14. การใชทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหกรณีสมาชิกเสียชีวิต       เปนเงิน 2,676,000.00 บาท  
ดังนี้ 
   14.1 จายเงินสงเคราะหแกครอบครัวที่สมาชิกเสียชีวิต       จํานวน  40  ราย  เปนเงิน 
2,270,000.00 บาท 
   14.2 จายเงินสงเคราะหการจัดการศพสมาชิกที่เสียชีวิต       จํานวน   40   ราย    เปนเงิน 
196,000.00 บาท 
   14.3 จายเงินสงเคราะหสมาชิกที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่   จํานวน  8  ราย   เปนเงิน 
210,000.00 บาท           

 15. การใชทุนสวัสดิการเพื่อสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก       จํานวน  349  ทุน    เปนเงิน  
742,000.00  บาท 
 16. การใชทุนสงเคราะหผูประสบภัยพิบัต ิ จํานวน 1 ราย  เปนเงิน 4,000.00 บาท 

 17. การใชทุนสวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิก  จํานวน 101 ราย  เปนเงิน 169,400.00 บาท 

 18. การใชทุนสวัสดิการคารักษาพยาบาลสมาชิก จํานวน 135 ราย เปนเงิน 170,700.00 บาท 

 19. การใชทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหมของสมาชิก   จํานวน 152 ราย      เปนเงิน 
228,000.00 บาท 
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 20. การใชทุนสวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต  จํานวน  190 ราย   เปนเงิน 
380,000.00 บาท 

 21. การใชทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิกสมทบเสียชีวิต จํานวน 2 ราย  เปนเงิน 4,000.00 บาท 

 22. การใชทุนสวัสดิการเงินสงเคราะหเพื่อการดํารงชีพแกสมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง      
สูญเสียอวัยวะ   จํานวน 1 ราย  เปนเงิน 20,000.00 บาท 

 23. การใชทุนสวัสดิการเงินเยี่ยมสมาชิกที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน   .            
จํานวน 5 ราย เปนเงิน 10,000.00 บาท 

 24. การใชทุนสวัสดิการของขวัญปใหมสมาชิก  จํานวน 8,755 ราย เปนเงิน 875,500.00 บาท 

การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ ประจําป 2556 

ตามแผนกลยุทธฉบับที่ 3 (ประจําป 2555 – 2557) สหกรณไดนําแผนกลยุทธประจําป 2556 
จํานวน 21 แผนงาน 37 โครงการ แตละโครงการมีกิจกรรมยอย ๆ อีกหลายกิจกรรม ไปปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดกับสมาชิก ซึ่งสรุปผลการปฏิบัติไดดังนี ้

 

กลยุทธ วัตถุประสงค 

ผลการ
ปฏิบัติ
ตาม
แผน 

 
1. การรักษาสภาพคลอง 

 2. การสรางรายได 
 3. การควบคุมคาใชจาย 

4. การรักษาระดับทุนสํารองและ  
ทุนสะสม 
5. การปรับโครงสรางทางการเงิน 
6. สงเสริมการออมของสมาชิก 
 
7. รักษาและเพิ่มจํานวนสมาชิก 
8. บริการเนนลูกคาสัมพันธ (CRM) 
9. การใหบริการที่หลากหลาย 
10. สงเสริมใหสมาชิกและครอบครัว
มีความมั่นคงทางการเงิน 
11. จัดสวัสดิการใหกับสมาชิกและ
ครอบครัว 
12. สนับสนุนและชวยเหลือกิจกรรม
ของชุมชนและสังคม 

1. ดานการเงิน 
1.1 เพื่อมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ 
1.2 เพื่อจัดหารายไดจากการลงทุนภายในและภายนอก 
1.3 เพื่อลดคาใชจายในการดําเนินงานของสหกรณ 
1.4 เพื่อสรางความมั่นคงใหกับสหกรณ 
 
1.5 เพื่อลดตนทุนของสหกรณ 
1.6 เพื่อเสริมความมั่นคงและสงเสริมการออม 
2. ดานสมาชิก 
2.1 เพื่อขยายขนาดสหกรณดานสมาชิก 
2.2 เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับสมาชิก 
2.3 เพื่อใหสมาชิกมีทางเลือกของการใชบริการมากขึ้น 
2.4 เพื่อใหมีความมั่นคงทางการเงินและความสามารถ
ในการชําระหนี้ 
2.5 เพื่อเพิ่มรูปแบบของการใหสวัสดิการแกสมาชิกและ
ครอบครัว 
2.6 เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีแก สอ.นย. 
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100% 
100% 

 
100% 
100% 
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85% 
100% 
100% 
 
100% 
 
100% 
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กลยุทธ วัตถุประสงค 

ผลการ
ปฏิบัติ
ตาม
แผน 

13. สงเสริมและสนับสนุนการ
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
14. การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
15. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ 
16. เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
17. พัฒนาบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
18. การจัดการความรู 
19. สงเสริมการเรียนรูระบบสหกรณ
ใหกับสมาชิกและครอบครัว 
20. สงเสริมคุณภาพชีวิตของ
เจาหนาที่ 
21. สรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางสหกรณ 

2.7 เพื่อมีสวนรวมในการอนุรักษธรรมชาติและดูแล
สิ่งแวดลอม 
3. ดานกระบวนการภายใน 
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงและความ
ปลอดภัย 
3.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
 
3.3 ใหมีความรวดเร็วในการทํางาน 
3.4 ใชเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
3.5 สมาชิกไดรับขอมูลขาวสารทันเวลา 
4. ดานการเรียนรูและพัฒนา 
4.1 เพื่อใหการบริหารงานและการบริการที่มีคุณภาพ 
4.2 สงเสริมการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
4.3 เพื่อใหเกิดองคความรูใหมในสหกรณ 
4.4 พัฒนาสมาชิกและครอบครัวใหมีความรูในระบบ
สหกรณ 
4.5 เพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 
4.6 เพื่อสงเสริมความรวมมือทางธุรกิจ 
 

100% 
 
 

100% 
 

95% 
 

100% 
100% 
100% 

 
100% 
100% 
100% 
100% 

 
100% 

 
100% 

 

ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
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รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน  จํากัด 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2556 
……………………….. 

เรียน  ที่ประชุมใหญสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด 

  ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2555  เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  2555  ไดเลือก
ขาพเจาและคณะเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2556 ซึ่งขาพเจาและคณะไดทําการตรวจสอบกิจการ และรายงานผลการตรวจสอบ ตอคณะกรรมการ 
ดําเนินการ  เปนประจําทุกเดือนที่เขาตรวจสอบ  ขอเสนอผลการตรวจสอบประจําปโดยสรุปดังนี้ 

1. วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ 
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
1.3 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ 
2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและ

งบประมาณที่กําหนดไว 
3. ผลการตรวจสอบ 

3.1 ผลการดําเนินงาน 
3.1.1 สหกรณมีสมาชิกยกมาตนป 11,175 คน เพิ่มระหวางป 667 คน  ลดลง

ระหวางป  292 คน  คงเหลือสมาชิกวันสิ้นป 11,550 คน 
3.1.2 ณ วันตนป มีทุนดําเนินงาน 3,489,559,878.83 บาท  เพิ่มขึ้นระหวางป

จํานวน 580,023,307.58 บาท  วันสิ้นป มีทุนดําเนินงาน 4,069,583,186.41 บาท  เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 
16.62 

3.1.3 การดําเนินงานในรอบปมีรายไดทั้งสิ้น 272,001,233.12 บาท  มีคาใชจาย
รวม 116,250,763.92 บาท  มีกําไรสุทธิประจําป 155,750,469.20 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 36,421,167.20 
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 30.52 

3.2 การบริหารงานทั่วไปของสหกรณ 
การจัดโครงสรางองคกรและการแบงแยกหนาที่เปนไปโดยเหมาะสม  มีการกําหนด

ระเบียบตาง ๆ  ขึ้นถือใชเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานครบถวน  เหมาะสมและครอบคลุมการปฏิบัติงาน
ในแตละดาน  การปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบและมติที่ประชุมกําหนด 
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3.3 การบัญชี 
สหกรณใชระบบบัญชีเปนไปตามแบบที่ทางราชการกําหนด  การจัดทําบัญชี

เรียบรอยเปนปจจุบัน  มีเอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีครบถวน  โดยสหกรณไดใชคอมพิวเตอรในการ
ดําเนินงานดานบัญชีอยางเปนระบบ  มีรายงานทางการเงิน  การบัญชี  ทะเบียน  งบการเงินและรายงานตาง ๆ  
ถูกตอง รวดเร็ว  สามารถนําขอมูลไปใชในการบริหารงานของฝายบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.4 ดานการเงิน 
ณ วันสิ้นป สหกรณมีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ จํานวน 88,737,088.18 

บาท  และเงินฝากสหกรณอื่น จํานวน 15,926,420.28 บาท  การรับ – จาย และเก็บรักษาเงินสดเปนไปตาม
ระเบียบที่กําหนดไว 

รายจายตาง ๆ  ของสหกรณไดจายไปเพื่อกิจการของสหกรณ  เปนไปตามระเบียบ 
ขอบังคับ และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  โดยระหวางปมีคาใชจายที่จายเกินงบประมาณกําหนด   
4 รายการ  คือ  คาการศึกษาบุตรเจาหนาที่, คาเขียนแบบโรงจอดรถ, คาใชจายในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร
สมาชิกและคาเชารถยนต  แตเมื่อรวมคาใชจายทุกหมวดแลวไมเกินวงเงินงบประมาณที่กําหนด   

3.5 ดานสินเชื่อ 
ระหวางป สหกรณจายเงินกูรวมทั้งสิ้น 6,002 สัญญา เปนเงิน 1,502,196,372.88 

บาท  แยกเปน 
- เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน   4,417 สัญญา เปนเงิน    127,995,000.00  บาท 
- เงินกูสามัญ    1,554 สัญญา เปนเงิน 1,338,545,887.87  บาท 
- เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะ       31 สัญญา เปนเงิน     35,655,485.01  บาท 

การจายเงินกูใหแกสมาชิกแตละราย มีหลักฐานการเปนหนี้และการค้ําประกัน
ครบถวน 

ณ วันสิ้นป มีเงินกูคงเหลือทั้งสิ้น 9,348 สัญญา เปนเงิน 3,883,162,865.37 บาท 
แยกเปน 

- เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน   2,553 สัญญา เปนเงิน      52,739,329.61  บาท 
- เงินกูสามัญ    6,718 สัญญา เปนเงิน 3,754,076,702.46  บาท 
- เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะ       77 สัญญา เปนเงิน     76,346,833.30  บาท 

ระหวางปสหกรณมีรายไดดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู จํานวน 268,431,117.43 บาท 
เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 84,593,264.98 บาท  หรือรอยละ 46.02  และสูงกวาประมาณการที่กําหนดไว
จํานวน  11,431,117.43 บาท หรือรอยละ 4.45 

3.6 ดานเงินลงทุน 
ณ วันสิ้นป  สหกรณมีเงินลงทุนคงเหลือ จํานวน 74,748,301.79 บาท  แยกเปน

เงินลงทุนระยะสั้น จํานวน 21,822,943.19 บาท  และเงินลงทุนระยะยาว จํานวน 52,925,358.60 บาท 
3.7 การกูยืมเงิน 

สหกรณไดกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน ประจําป 2556         จํานวน 
1,031,000,000.00 บาท  ระหวางป สหกรณไดเบิกเงินเบิกเกินบัญชี จํานวน 20,000,000.00 บาท  ออก    
ตั๋วสัญญาใชเงิน 1,266,000,000.00 บาท  กูยืมเงินระหวางป 310,000,000.00 บาท  รวมเปนเงิน 
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หนังสือรับรองของสหกรณ 
  

เรียน  ผูสอบบัญชี สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด 

   หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเพื่อประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ       
ออมทรัพยนาวิกโยธิน  จํากัด   สําหรับปสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2556    เพื่อแสดงความเห็นวา                 
งบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงิน   ณ วันที่  30  กันยายน  2556   และผลการดําเนินงาน สําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน  จํากัด     โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดหรือไม 
  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินที่ทานตรวจสอบ     
ซึ่งงบการเงินดังกลาวไดจัดทําขึ้นตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
  ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ทานตรวจสอบตามที่ขาพเจาทราบ    และคิดวา
ควรจะเปนดังตอไปนี ้
  1. งบการเงินไมมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ  ซึ่งรวมถึงการละเวน   
การแสดงรายการและขอมูลตาง ๆ 
 2. ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานและขอมูลดังตอไปนี้ใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ 
 2.1 บันทึกทางการบัญชี  เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และขอมูลอื่น   ที่เกี่ยวของ
ทั้งหมด 
 2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ 
 3. ไมมีรายการผิดปกติที่เกี่ยวของกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรือเจาหนาที่ของ
สหกรณผูซึ่งมีหนาที่สําคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี    และระบบการควบคุมภายใน    หรือรายการผิดปกติที่มี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 
 4. สหกรณไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยาง     
มีสาระสําคัญตองบการเงิน     นอกจากนี้สหกรณไดปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานราชการ
หรือหนวยงานที่กํากับดูแล  ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน 
 5. สหกรณฯ  ไมไดรับหนังสือแจงจากหนวยราชการอันมีผลตองบการเงิน    เพราะมิไดปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือขอบังคับ  ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย  หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น   
ในภายหนา  ซึ่งควรจะไดนํามาพิจารณาเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน   หรือใชเปนหลักเกณฑในการ
ตั้งสํารองคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
 6. รายการหรือขอมูลดังตอไปนี้มีการบันทึกหรือเปดเผยไวอยางเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน 
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เสนอ   นายทะเบียนสหกรณ 
 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล
เงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียว
ของสหกรณเปนผูรับผิดชอบตอค
เปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 
ของสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น  ซึ่งแสดงความเห็นอยางไม
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
นายทะเบียนสหกรณกําหนด  ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหได
มีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 
วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ
การประเมินความเหมาะสมของหลักการ
สาระสําคัญ ซึ่งสหกรณและคณะกรรมการดําเนินการ
ของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม
เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินดังกลาวขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน  ณ 
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด 
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคั
 
                                                                  

 
 
 
 
 
 
บริษัท  ตรวจสอบบัญชี ทอปไฟว  จํากัด
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร  0205553006927
274/21  ม. 2  ต.บางพระ อ.ศรีราชา  จ
วันที่  25  ตุลาคม 2556 

รายงานของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล  ณ วันที่  30  กันยายน  2556  งบกําไรขาดทุน และงบ
วกันของสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด  ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ

เปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ 
เปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 

ออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด  สําหรับปสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  255
วจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น  ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหได

มีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  การตรวจสอบรวมถึงการใช
วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ      ทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน
การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปน

สหกรณและคณะกรรมการดําเนินการเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม  ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่

งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินดังกลาวขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน  ณ วันที่  
และกระแสเงินสด  สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณออมทรัพย

โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคญัตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

                                                                          
( นางสาวพรผกา  ไพสิฐธนากร ) 

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

บริษัท  ตรวจสอบบัญชี ทอปไฟว  จํากัด 
0205553006927 

ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20110 

งบกําไรขาดทุน และงบกระแส 
คณะกรรมการดําเนินการ         

และครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้   สวนขาพเจา    
เปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา   งบการเงิน

2555  ที่นํามาเปรียบเทียบ
มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่  30  ตุลาคม  2555 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที ่   
ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยาง  

การตรวจสอบรวมถึงการใช
ทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน      

บัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปน
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม

ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่  

วันที่  30  กันยายน  2556       
สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด   
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สินทรัพย์ หมายเหตุ

ปี 2556 ปี 2555

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 88,737,088.18 88,789,343.92

เงินฝากส�กร�����น 3 15,926,420.28 100,680,805.76

เงินลง��นระ�ะส��น 4 21,822,943.19 21,550,943.19

เงิน���ก�����ระ�ะส��น� 5 577,556,371.01 467,639,159.81

ล�ก�น�����น� 6 187,600.00 184,500.00

ด�กเ����เงิน���ก��ค �างร��� 107,394.81 334,595.68

สิน�ร�������นเ���น���น 7 828,999.40 3,069,657.11

     รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 705,166,816.87 682,249,005.47

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวกิโยธิน จาํกดั

งบดุล

ณ  วนัที�  30  กนัยายน  2556 และ 2555

บาท

     รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 705,166,816.87 682,249,005.47

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลง��นระ�ะ�า� 4 52,925,358.60 50,925,358.60

เงิน���ก�����ระ�ะ�า�� 5 3,305,606,494.36 2,749,863,389.80

เคร���ง���ส�าน�กงาน�ส��ธิ 1,343,061.15 1,287,541.34

สิน�ร�������������น 8 4,541,455.43 5,234,583.62

     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,364,416,369.54 2,807,310,873.36

     รวมสินทรัพย์ 4,069,583,186.41 3,489,559,878.83
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บาท % บาท %

�า������ก�บ����������บ�ทน�ากกา���ทุน

เงินใหกู้ย้มืและเงินฝาก 268,144,132.06 98.69 188,522,392.99 97.83

เงินลงทุน 3,545,768.42 1.31 4,183,081.31 2.17

�ว��า������ก�บ����������บ�ทน�ากกา���ทุน 271,689,900.48 100.00 192,705,474.30 100.00

��า�����า���ก�บ���

เงินรับฝาก 68,091,940.21 25.06 54,444,860.12 28.25

เงินกูย้มืระยะสั�น 11,071,118.39 4.07 2,571,867.21 1.34

เงินกูย้มืระยะยา� 23,790,155.76 8.76 5,686,392.83 2.95

เงินวระกนัเปา้หนา้ทจี 25,831.34 0.01 20,750.25 0.01

�ว���า�����า���ก�บ��� 102,979,045.70 37.90 62,723,870.41 32.55

�า������ก�บ����������บ�ทน�ากกา���ทุนสุทธิ 168,710,854.78 62.10 129,981,603.89 67.45

บวก��ราย�ไท้จีมิใดชไ่กเบจ�ย

อชาครรมเนจยมแรกเธา้ 33,800.00 0.01 37,700.00 0.02

ราย�ไ้่ ืีน�(รายละเ จ่ยไวระก่บงบการเงิน�1) 277,532.64 0.10 1,222,488.23 0.63

�ว��า����ท����ิ����ก�บ��� 311,332.64 0.11 1,260,188.23 0.65

��ก��อชาใดป้ชายในการไาํเนินงาน

��า�����า��ก���วก�บ���า�น�าท��

เงินเไื่น 3,969,622.00 1.46 2,923,840.00 1.52

อชาอร่งดจพ 879,592.00 0.32 620,872.00 0.32

อชาลช�งเ�ลา 529,409.50 0.20 574,234.50 0.30

บาํเหน็ปเปา้หนา้ทจี 579,890.00 0.21 907,700.00 0.47

เงินสมทบก่งทุนเงินทไแทนและวระกนัสงัอม 143,961.00 0.05 109,697.00 0.06

อชาเบจ�ยเลจ�ยง���พาหนะและทจีพกั 176,580.00 0.07 92,840.00 0.09

อชาต่บแทนเปา้หนา้ทจี 920,415.00 0.34 866,520.00 0.45

อชาต่บแทนผูว้ฏิบติังานสหกรณ์ 114,000.00 0.04 98,000.00 0.05

�� �2556 �� �2555

ส�ก������ท�����นาวกิ��ธิน���าก��

�บก�า���า�ทุน

ส�า���บ�� สิ�นสุ�ว�นท���30�ก�น�า�น�2556�����2555
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บาท % บาท %

อชาต่บแทนเปา้หนา้ทจี(สาธายช่ ย) 120,960.00 0.05 137,760.00 0.07

อชารักษาพยาบาล 64,977.00 0.02 43,142.00 0.02

อชาการศึกษาบุตรเปา้หนา้ทจี 20,447.00 0.01 10,682.00 0.01

อชาเอรีื่งแตชงกายเปา้หนา้ทจี 108,000.00 0.04 106,000.00 0.05

อชาส�สัไิการเปา้หนา้ทจี 6,500.00 0.00 3,500.00 0.00

อชาเบจ�ยธยนั 27,000.00 0.01 25,000.00 0.01

เงินเพิีมพิเศษฯ 30,000.00 0.01 85,000.00 0.04

อชาเบจ�ยวระกนัเปา้หนา้ทจี 58,032.00 0.02 58,032.00 0.03

อชานํ� ามนัเดื�่เพลิง 94,195.00 � 0.04 63,717.57 0.05

��า�����า���������บ�า�า���า�ท������ุ�����

อชาซช่มแซมุ่วกรณ์สาํนกังาน 27,965.50 0.01 42,428.00 0.02

ธาไทุนปากการตไัปาํหนชายสินทรัพย์ 6,662.85 0.00 417.58 0.00

อชาวรับวรุงสาํนกังาน 0.00 0.00 199,905.00 0.10

อชาบาํรุงรักษาเอรีื่งพิมพร์ายวจ 26,750.00 0.01 26,750.00 0.01

อชาใดป้ชายยานพาหนะ 2,094.00 0.00 3,678.00 0.00

อชาทาํบุญ่าอารสาํนกังาน 69,479.00 0.03 53,244.50 0.03

อชาเสีื่มราอาุ่วกรณ์สาํนกังาน 457,178.89 0.17 445,985.14 0.23

อชาโทรศพัท์ 57,461.32 0.02 52,775.12 0.03

อชา ฟฟ้า 335,102.80 0.12 354,472.80 0.18

อชาพ�ันาโวรแกรมอ่มพิ�เต่ร์ 8,560.00 0.00 147,205.00 0.08

อชาเธจยนแบบโรงป่ไรถ 40,000.00 0.01 0.00 0.00

อชาบาํรุงรักษาซ่ฟตแ์�ร์รายวจ 89,880.00 0.03 89,880.00 0.05

อชาตไัปชายสิทคิการใดว้ระโยดน์ใน่าอาร 357,351.13 0.13 357,351.13 0.19

อชาตไัปชายสิทคิการใดว้ระโยดน์ในถนนและโรงป่ไรถ 71,730.23 0.03 71,730.23 0.04

อชาตไัปชายสิทคิการใดว้ระโยดน์ในงานระบบ ฟฟ้าภายน่ก 56,902.81 0.02 56,902.81 0.03

อชาตไัปชายสิทคิการใดว้ระโยดน์ในงานระบบสุธาภิบาล 20,449.84 0.01 20,449.84 0.01

อชาตไัปชายสิทคิการใดว้ระโยดน์ในสาํนกังานสาธา 0.00 0.00 11,839.45 0.01

อชาตไัปชายสิทคิการใดว้ระโยดน์ในบา้นพกัทหาร 36,894.18 0.01 36,894.18 0.02

อชาตไัปชายซ่ฟตแ์�ร์ 149,800.00 0.06 149,800.00 0.08

�� �2556 �� �2555



รายงานกิจการประจำปี 2556   57

บาท % บาท %

��า�����า���������บ��า�ิ�

อชาส�สัไิการธ่งธ�ญัวจ ใหมชสมาดิก 890,000.00 0.33 0.00 0.00

อชาใดป้ชายในการวระก่บพิคจม่บทุนการศึกษาบุตรสมาดิก 26,714.00 0.01 0.00 0.00

��า�����า���า��ิ��า������

อชาเบจ�ยวระดุม 522,700.00 0.19 635,000.00 0.33

อชารับร่ง 248,142.50 0.09 214,906.00 0.11

อชาส่บบญัดจ 90,000.00 0.03 100,000.00 0.05

อชาตร�ปส่บกิปการ 124,000.00 0.05 98,000.00 0.05

อชาต่บแทนหนช�ย 109,012.00 0.04 107,080.00 0.06

อชาต่บแทนทจีวรึกษา 50,000.00 0.02 40,000.00 0.02

อชาเอรีื่งเธจยนแบบพิมพ์ 361,588.65 0.13 440,965.39 0.23

อชาธ่งสมนาอุณ 69,166.00 0.03 60,976.00 0.03

อชาเดชาเอรีื่งถชายเ่กสาร 48,000.00 0.02 48,000.00 0.02

อชาเดชารถยนต์ 30,000.00 0.01 0.00 0.00

อชาเบจ�ยเลจ�ยง-พาหนะและทจีพกั 71,170.00 0.03 169,655.00 0.05

อชาครรมเนจยมคนาอารและ่ากร 60,081.50 0.02 45,263.18 0.02

อชา วรษณจย์ 74,238.68 0.03 80,316.00 0.04

อชานํ� ามนัเดื�่เพลิง 227,520.00 0.08 248,352.43 0.12

อชาใดป้ชายเบ็ไเตลไ็ 165,366.84 0.06 126,828.27 0.07

อชาวระดาสมัพนัค์ 33,000.00 0.01 48,000.00 0.02

อชาใดป้ชายวระดุมใหญชสามญัวระปาํวจ 412,175.00 0.15 599,902.00 0.31

อชาบาํรุงสนันิบาตสหกรณ์ปงัห�ไัดลบุรจ 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00

�����า�����า����า���า��ิ��า� 13,271,718.22 4.88 11,912,490.12 6.18

��า���ุทธิ 155,750,469.20 57.33 119,329,302.00 61.92

�� �2555�� �2556
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�า���������า��������� �� �2556 �� �2555

�����อชาครรมเนจยมทาํบตัรสมาดิกใหมช 14,730.00 15,960.00

�����อชาครรมเนจยมทาํสมุไเงินฝากใหมช(สูญหาย) 2,950.00 3,000.00

�����อชาครรมเนจยมผิไนไัดาํระหนจ� (ส่.่าปจกา�ชาฯ) 0.00 36.07

�����อชาครรมเนจยมถ่นเงินเกิน�1�อรั� ง/เไื่น 36,202.20 29,520.00

�����เงินราง��ัส�าก่่มสิน�ค.่่มสิน 155,400.00 386,400.00

�����อชาครรมเนจยมดาํระหนจ�กช่นอรบกาํหนไ 38,842.22 748,658.99

�����อชาครรมเนจยมการธ่กูเ้งินเพืี่การเอหะฯ 22,600.00 32,500.00

�����อชาครรมเนจยมการรับสมอัรส่บ�ปนท.ส่.นย. 6,800.00 1,400.00

�����ราย�ไป้ากการ�ัไเ��สตางอ์ 8.22 13.17

�����ราย�ไป้ากการธาย�าก(สินทรัพยต์ไัปาํหนชาย) 0.00 5,000.00

�������������������า���������� 277,532.64 1,222,488.23

บาท

�า�������������บ�บ�า������1
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ปี 2556  (บาท) ปี 2555  (บาท)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสุทธิ 155,750,469.20 119,329,302.00

รายการปรับปรุงเพ��อการกระทบยอดกาํไรสุทธิเป็นเงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน  

ค่���������ค����������������� 457,17�.�9 445,9�5.14

ค่�����่�������������������������ค�� 357,351.13 357,351.13

ค่�����่������������������������������������� 71,730.23 71,730.23

ค่�����่������������������������������� ������� 56,902.�1 56,902.�1

ค่�����่������������������������������������ 20,449.�4 20,449.�4

ค่�����่������������������������������������ 0.00 11,�39.45

ค่�����่���������������������������������� 36,�94.1� 36,�94.1�

����่��ค่���������� 149,�00.00 149,�00.00

�����������������่����������� 6,662.�5 417.5�

������������������������� �������� 579,�90.00 907,700.00

��������������ค��������ค������ ���� ���������� 617,397.26 ��5,000.00�

�����������������ค ������ ���� ���������� 227,200.�7 �232,502.95�

�����������������ค��ค������ ���������� �4�,�5�.�6� �19,370.���

������������������������ค������ ���� ���������� 1,639,747.77 �1,357,009.24�

����������������ค������ ���� 5�,1�3.5� 50,052.25

�������������������� ��.���� ค����่�� �������� 67,06�.49 0.00

�����������������������ค����่�� ������ �������� �4�1,617.�0� 563,152.05

�����������������ค����่�� ������ �������� �140,362.96� 140,362.96

ค่���������ค����่�� ������ �10,000.00� 0.00

ค่��������������ค����่�� ������ �������� �1�,000.00� 20,200.00

�������������ค��่������������ค����่�� �������� 1,952.00 161.00

ค่��� �������������ค����่�� ������ �������� �3,700.00� 5,400.00

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวกิโยธิน จาํกดั

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2556 และ 2555
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ปี 2556  (บาท) ปี 2555  (บาท)

ค่����� �ค����่�� ������ �������� �5,364.00� 12,�14.00

ค่��่������ค����่�� ������ �������� �4,466.50� 17�.00

ค่���������������ค����่�� ������ �������� �2,605.00� 2,605.00

ค่�����่��ค����่�� ������ 0.00 �4,019.00�

ค่���่��ค������่��������ค����่�� ������ �4,000.00� 0.00

ค่���่�������ค����่�� �������� 3,000.00 0.00

ค่�����������������ค����่�� �������� 40,000.00 0.00

ค่�������������ค����������ค����่�� ������ �������� �117,7�0.00� 117,7�0.00

ค่���������ค����่�� �������� 2,29�.14 763.44

กาํไรจากการดาํเนินงานก��นการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และ�นี�สินดาํเนินงาน 159,307,422.12 120,603,93�.99

สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิ�ม���น) ลดลง

������ ���������� ���������� �661,197,467.56� �1,050,226,094.44�

��������������������่� ���� ���������� 7,200.00 �7,200.00�

���������� ���������� ���� �4,462,�4�.20� 1,699,575.39

������ ������� ���������� ���� �10,300.00� 77,200.00

�������������� ���������� �25,�12.04� �4,930.20�

�นี�สินดาํเนินงานเพิ�ม���น (ลดลง)

�������������� � ����่�� ������ �������� �625.00� 1,445.00

�����������������ค�ค����่���่������������ �������� 1,952.00 161.00

������������่�������� ������ �������� �43,990.00� 43,990.00

������่���่����� �������� ������ 303,23�.59 �536,447.22�

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน �506,121,230.09� �92�,34�,361.4��

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (เพิ�ม���น) ลดลง

����� ���������� ���� �2,000,000.00� 10,000,000.00

�������่����������ค����������������� ���������� �519,361.55� �5�7,415.05�

เงนิสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกจิกรรมลงทุน �2,519,361.55� 9,412,5�4.95
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ปี 2556  (บาท) ปี 2555  (บาท)

����สเงนิสด�า���ิ�����ดั�าเงนิเ�ิ�����น (ลดลง)

���������� �������� 36�,�96,992.04 242,�14,33�.31

���������������� ������ �������� �40,000,000.00� 224,000,000.00

���������� �������� 51,920,000.00 469,600,000.00

��������������������� �������� 1�5,4�4.9� 49,�13.93

�������่����������� �44,�39,259.65� �41,�65,150.2��

�������่��������������� �1�,��0,1�6.95� �14,49�,626.00�

�������่���������������������������� �3,562,000.00� �3,000,000.00�

�������่����� �������� 120,354.00 0.00

���������� �� �������� 116,551,430.00 �5,965,100.00

�่������������������� �1,5�3,663.00� �1,341,�0�.50�

�่���่���������������������� �10,000.00� �10,000.00�

�่����������������่��������������� �2,6�6,000.00� �1,6�4,000.00�

�่������������������������������� ��63,�01.00� ��35,61�.00�

�่���������������� ��������������� �4,000.00� �129,100.00�

�่��������������������������������� �16�,�00.00� �143,500.00�

�่���������������่������������������ �1�0,�00.00� �1�4,�00.00�

�่����������������������������������่��������� �22�,000.00� �235,500.00�

�่��������������������������������������������������� �3�0,000.00� �414,000.00�

�่���������������������������������������� �4,000.00� �6,000.00�

�่������่������������������������ ��42,000.00� ��00,000.00�

�่������่������������������������� �3,500.00� �20,300.00�

�่������������������������������������� �20,000.00� �10�,000.00�

�่������������������������������������������������������������� �10,000.00� 0.00

������������������������ ���่������ 14,500.00 0.00

����������������������������������� 423,�33,950.42 95�,263,�49.46

เงนิสดสุทธิ (ลดลง) เ�ิ�����น (84,806,641.22) 38,328,072.93

เงนิสด ณ วนัต้นปี 189,470,149.68 151,142,076.75

เงนิสด ณ วนัสิ�นปี 104,663,508.46 189,470,149.68
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1. สรุปน�ยบายการบั��ีที�ส�า��ั

 - ��กร���นั��ก��ั�ี��ยเก���คงคา้ง

 - ��กร��รั�รู้รายไ��้อกเ�ี�ย�า�เก�����ั���น�องเ��า ���น��าน�นรายไ��้�เ��าก�ัอ�ัรา�อกเ�ี�ยคู���้ย��าน�นเง�น�น้

�ีคา้ง��าร��า�ร�ย�เ��า�ีกูย้��เ�� นราย�นั

 - ��กร���ีราคา��ั��คงเ���อ�า�ราคา��น

 - ค�าเ��อ�ราคาเคร�อง���้�านกังาน ค�าน����ย���ีเ�น้�รง �นอ�ัรา�ีก�า�น�ไ��้นร�เ�ีย�นาย��เ�ียน��กร����า��้ย

การ��ั�ี�อง��กร�� ��������

  - ��น�รั�ย�ไ���ี��ั�น ��งเ�� น�����การ���้ร��ย�น��น�รั�ย���น��าง � ��งอยู��น�ี��น�อง�ีรา���ั�� ����้นรา�การ-

กอง��ัเร�อ� ��ั��าย�า�อาย�การ��ง้าน��ย�ร��า� ��ย���ีเ�น้�รง�นอ�ัราร้อย�� � - ��

 - เง�น�ง��นร�ย�ยา��ีเ�� นเง�น�ง��น�น��กั�รั�ย��ีอยู��นค�า��อ้งการ�อง��า����ง��้ย�ู�ค�าย����รร�  �ั�งนี���กร��

รั�รู้การเ��ียน���ง�ู�ค�า�องเง�น�ง��นเ�� นก�าไร ��า���น� �ากเง�น�ง��น�ียงัไ��เก�����น  ��ย���งเ�� นรายการ�ยก

��าง�าก�น���น��น�อง��กร��  �����รั�รู้เ�� นรายไ��้ร�อค�า���้�าย�นง�ก�าไร�า���น  เ��อ��กร��ไ��้�า�น�าย

เง�น�ง��นนั�น ��า�รั�เง�น�ง��น�ีไ��อยู��นค�า��อ้งการ�อง��า� ���ง��้ยราคา��น

 - ค�า��อ���าร�ง ค�า��อ���� ร���ั�งการ���อ�าเ��ียน��น��า�รั���น�รั�ย�รายการย�อย � ��อเ�� นค�า���้�าย�กั�ากรายไ�้

การ��อเ����ร�อเ���เ���อาคาร���อ��กร��ราย���� � ��อเ�� นราคา��น�อง��น�รั�ย�

 - เง�น���นง�กร���เง�น�� ��าย��ง เง�น���น��อ เง�น�าก�นาคาร��ก�ร�เ�� ���เง�น�าก��กร����ก�ร�เ��

�. ���นส�������น�าก�นา�าร ปร�ก�บ���ย ปี ����  �บาท� ปี ����  �บาท�

เง�น�� ��������� ���������

เง�น�าก�นาคาร

 - ออ��รั�ย� ������������� �������������

 - �ร���า ��������� ���������

 - กร���ราย�นั �������� ����

 - ��ากออ���น��เ�� �นาคารออ���น ���� �������������

ร�����นส�������น�าก�นา�าร ����������.1� ����������.��

ส�กร�����ทรั�ย�นา��ก�ย��น ��าก�ั

��าย���ุปร�ก�บ�บการ���น

ส�า�รับปีส��นสุ��นัที� �� กนัยายน ���� ��� ����
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�. ���น�า����������น ป����บ���� ปี ����  �บาท� ปี ����  �บาท�

�ง�น���������ออ�ท�ั�ย� �������งง�น�ั���������������้�นค����ง ����ดั ��������� ���������

�ง�น������������น��������ออ�ท�ั�ย����ง����ท��ทย ����ดั ������������� �������������

�ง�น������������น��������ท��� ����ดั ���� �������������

�ง�น���ออ�ท�ั�ย���������น��������ท��� ����ดั ������������ ������������

�ง�น����������ค�ด��ย�ูนียนค�อง�ัน ����ดั ��������� ���������

�ง�น�������ทั���ัท�ั�ย��คที �ี���� ้����ดั ����� �����

������น�า����������น ����������.�� �����������.��

�. ���น��ทุน  ป����บ����

   ���น��ทุน�������น ป����บ����

���น��ทุนที���ู��น��า������า������า� �ู���า�ุ������ �า�าทุน �ู���า�ุ������ �า�าทุน

    - �องท�น��ย���ั�� � ������������ ������������ ������������ ������������

      ���  ค�����อ�����ั��ู�ค���ง�น�งท�น ���������� ����������

     ������น��ทุน�������นที���ู��น��า������า������า� ���������.�� ���������.��

���น��ทุนที������ู��น��า������า������า� ปี ����  �บาท� ปี ����  �บาท�

 - ��น้�ู�้��ดอ้ย��ท�� ������������ัน�ทีด�น ค�ั� งที ���� อ�ย� � �ี ������������ ������������

 - �นั���ั��น�ค�����ง����ท��ทย ออ�ท�ั�ย� ค�ั� งที ���� อ�ย� � �ี ������������ ������������

   �อยู��น������งค�������นั�

 - �นั���ั��น�ค�����ง����ท��ทย ออ�ท�ั�ย� ค�ั� งที ���� อ�ย� � �ี ������������ ������������

   �อยู��น������งค�������นั�

������น��ทุน�������น ����������.�� ����������.��

   ���น��ทุน�����า� ป����บ����

���น��ทุนที������ู��น��า������า������า�

 - �นั���ั�ออ�ท�ั�ย��ทย���้���ง ค�ั� งที ���� อ�ย� � �ี ������������ ������������

   �อยู��น������งค�������นั�

 - ��น้���น��������ท��� ����ดั ������������ ������������

 - ��น้���น��������ออ�ท�ั�ย����ง����ท��ทย ����ดั ������������� �������������

ปี ����  �บาท�ปี ����  �บาท�
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ปี ����  �บาท� ปี ����  �บาท�

 - ��น้กูด้อ้ย��ท���น�ค�ร�ทย�����ย� ���กดั �����น� อ�ย� �� �ี ���� ������������

 - ��น้กูด้อ้ย��ท���น�ค�รกร�ง�ทย ���กดั �����น� ครั� งที ���� อ�ย� �� �ี ������������ ������������

 - ��น้กู�้���ี�ร�กนั บ�����ท� ครั� งที ���� ��ดที � อ�ย� � �ี ������������ ������������

 - ��น้กู�้���ี�ร�กนั บ���บ�้น�ู �อยู��นร�����งค����ร�กนั� ������������� �������������

 - ��น้กู�้���ี�ร�กนั บ���ก�รบ�น�ทย �อยู��นร�����งค����ร�กนั� ������������� �������������

 - ��น้กู�้��ดอ้ย��ท������ี�ร�กนั บ����ูน��เ�น���ทย ������������ ����

������น��ทุน�����า� ����������.�� ����������.��

������น��ทุน ����������.�� ����������.��

�. ���น����ู���� ป����บ����

�������น �����า� �������น �����า�

     เง�น��กู้ย้�� - �ก��

        เง�น��กู้�้ก���กร�� ������������ ������������ ������������ ������������

        �ูก�นี� เง�นกู�้�กเ��น ������������� ���� ������������� ����

        �ูก�นี� เง�นกู�้�เ��เ��อก�รเค��� ������������ ������������� ������������ �������������

        �ูก�นี� เง�นกู�้���ั �������������� ���������������� �������������� ����������������

            ������น����ู���� �����������.�� �������������.�� �����������.�� �������������.��

�. �ู��นี����น  ป����บ���� ปี ����  �บาท� ปี ����  �บาท�

�������น �������น

     �ูก�นี�  - ��ั�ทน�กัเง�น��ง ���� ��������

     �ูก�นี�  - เง�นย��ทดรอง ���������� ����������

����ู��นี����น �������.�� �������.��

�. ��นท�������ุน���ีน���น ป����บ���� ปี ����  �บาท� ปี ����  �บาท�

ดอกเบี�ยเง�น��ก�น�ค�ร ค�้งรับ ���������� ���������

ดอกเบี�ยเง�น��ก��กร��อ�น ค�้งรับ �������� ������������

ปี ����  �บาท� ปี ����  �บาท�
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ปี ����  �บาท� ปี ����  �บาท�

ดอกเบี�ยเง���ากบร���ั��กั�รั�ย� เค�ี �ี���ก ้��ากดั คา้งรับ ���� ����

ดอกเบี�ย��ั�บ�ัร��าคาร���ง�ร�เ����ย คา้งรับ ��������� ���������

ดอกเบี�ย��ั�บ�ัร��ยเ��้���ง คา้งรับ ��������� ���������

ดอกเบี�ย���้ก� ้��าคาร��ย�า���ย� ��ากดั ���า��� คา้งรับ ���� ���������

ดอกเบี�ย���้ก� ้��าคารกร�ง��ย ��ากดั ���า��� คา้งรับ �������� ��������

ดอกเบี�ย���้ก��้��ดอ้ย����� บ���เ��รา���ั�า�ี�ด�� คา้งรับ ��������� ���������

ดอกเบี�ย���้ก��้���ี�ร�ก�ั บ�������คา้งรับ ��������� ���������

ดอกเบี�ย���้ก� ้บ���บา้����คา้งรับ ���������� ����������

ดอกเบี�ย���้ก� ้บ���การบ����ย คา้งรับ ���������� ����������

ดอกเบี�ย��าก ��าคารออ���� คา้งรับ ���� ����������

��ัด���า�กังา� ���������� ����������

������ท�������ุ����ี����� �������.�� ���������.��

�. ���ท����������ี���� ป����บ���� ปี ����  �บาท� ปี ����  �บาท�

�����การ���้ร��ย�����อาคารรอ�ดั��าย ������������ ������������

�����การ���้ร��ย������������รง�อดร�รอ�ดั��าย ��������� ����������

�����การ���้ร��ย�����ร�บบ���้า�าย�อกรอ�ดั��าย ��������� ����������

�����การ���้ร��ย�����ร�บบ���า��บา�รอ�ดั��าย ��������� ���������

�����การ���้ร��ย�����บา้��กั��ารรอ�ดั��าย ���������� ����������

�อ�����ร�รอการ�ดับ�ั�ี ���������� ����������

������ท����������ี���� ���������.�� ���������.��

�. �����บ������บ���ี��������ู������������

 �� �งเง��เบ�กเก��บ�ั�ี��าคาร �ร�กอบด�้ย

    - ��าคาร��าร��ย ��ากดั ���า���  ��า��� � �า้�บา� อ�ัราดอกเบี�ย MOR ��อ�ี

    - ��าคารกร�ง��ย ��ากดั ���า���  ��า��� � �า้�บา� อ�ัราดอกเบี�ย MOR ��อ�ี

    - ��าคารออ����  ��า��� � �า้�บา� อ�ัราดอกเบี�ย MOR - ���� ��อ�ี
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�ดยเง�นเบ�กเก�นบ�ั�ีดงัก��า� �ีค��กรร�การด�าเน�นการ������้ดัการ เ�� น��ค้ ��า�ร�กนั  � �นั���น�ี����ีย�ดคงเ����

 �� �งเง�นก�ย้��ร�ย��ั�น �ร�ก�บด�้ย �บาท�

    - �ั����ั�า��เ้ง�น �นาคารกร�ง�ทย ��ากดั ���า�น�  �งเง�น ��� �า้นบาท ���น�ี�ีย�ดคงเ���� ��������������

      ���ัราด�กเบี�ยร้�ย�� MOR - ���� ����ี  ค ��า�ร�กนั�ดย ค��กรร�การด�าเน�นการ������้ดัการ�

    - �ั����ั�า��เ้ง�น �นาคาร�ทย�า���ย� ��ากดั ���า�น�  �งเง�น �� �า้นบาท ���น�ี�ีย�ดคงเ���� �������������

      ���ัราด�กเบี�ยร้�ย�� MMR  ����ี ค��า�ร�กนั�ดย ��กัทรั�ย���ง��กร����

    - �ั����ั�า��เ้ง�น �นาคาร�����น  ��าน�น ��� �า้นบาท ���น�ี�ีย�ดคงเ���� �������������

      ���ัราด�กเบี�ยร้�ย�� M�R - ���� ����ี  ค ��า�ร�กนั�ดย ค��กรร�การด�าเน�นการ������้ดัการ�

     ������นกู�ย����ย����น ��������������

��. ���นกู�ย����ย�ยา� ���ก�บ���ย

�นร����าง�ี  ��กร���ดท้�า��ั�าก�ย้��เง�นร�ย�ยา� ��าน�น � ครั� ง ดงันี�

 �� ��กร�����ทรั�ย���า��ทยา�ยั���ด� ��ากดั  

 - �งเง�นเด��  ��� �า้นบาท  เร����ั�า �� ���ย���  ��ัราด�กเบี�ยร้�ย�� ���� ����ี  ก�า�นด��าร�เ�ร�����น

�าย�น ��ค���  � �นั���น�ี�ี�นี�ย�ดคงเ���� ������ �า้นบาท

 - �����นใ���  ��� ��านบาท  ���������า �� ��.�.��  ����า��ก�บ��ย���ย�� �.�� �����   ก�า�น���า����������น

ภายใน ก.�.��  � ��น���น�� ��ย���น��������� ��.�� ��านบาท

� �นั���นง�ดบ�ั�ี�ีย�ด�นี�ร�� � ��ั�า คงเ���� ������  �า้นบาท �ดย�บ�งเ�� น

 - เง�นก�ย้��ร�ย�ยา�ทีครบก�า�นด��าร��าย�น�น�ง�ี �������������� บาท

 - เก�น�น�ง�ี �������������� บาท

�������������� บาท

 �� ��กร�����ทรั�ย����ร�ยาบา� ��ากดั  

 - �����นใ���  ��� ��านบาท  ���������า �� ��.ย.��  ����า��ก�บ��ย���ย�� �.�� �����  ก�า�น���า����������น

ภายใน ��.ย.�� 

� �นั���นง�ดบ�ั�ี�ีย�ด�นี�คงเ���� �����  �า้นบาท �ดย�บ�งเ�� น

 - เง�นก�ย้��ร�ย�ยา�ทีครบก�า�นด��าร��าย�น�น�ง�ี ������������� บาท

 - เก�น�น�ง�ี ������������� บาท

������������� บาท
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 �� ��ก���ออ�ท�ั�ย�����ยาบา�����กเก�า้ ��ากดั  

 - ��เ��นเด��  ��� �า้นบาท  เ�����ั�า �� ก�ค���  อ�ั�าดอกเบี�ย�้อย�� ���� ��อ�ี ก�า�นด��า��เ�������น

�าย�น ���ย���

� �นั���น��ดบ�ั�ี�ียอด�นี�ค�เ���อ ��� �า้นบาท �ดย�บ��เ�� น

 - เ��นก�ย้����ย�ยา�ทีค�บก�า�นด��า���าย�น�น���ี ������������� บาท

 - เก�น�น���ี ������������� บาท

�������������� บาท

 �� �นาคา�เ��อกา�เก��������ก���กา�เก���

 - ����������  �� ��า�บาท  ���������า �� ก.�.��  ����า��ก�บี�ย���ย�� MLR - �.��� ���ปี ก�า�����า��

����������าย�� ก.ย.��  ��ย��า�������������������ยี��������บก�า�������า ��า��� �� ��า�บาท

� �นั���น��ดบ�ั�ี�ียอด�นี�ค�เ���อ ������������� บาท

�ดยเ��นก�ย้��ด�ัก��า�ค��า���กนั�ดยค��ก���กา�ด�าเน�นกา�������้ดักา�

11. ������บ�าก ป��ก�บ���ย ปี ����  �บาท� ปี ����  �บาท�

เ��น�ับ�ากออ�ท�ั�ย� ���������������� ����������������

เ��น�ับ�ากออ�ท�ั�ย���เ�� �������������� ��������������

เ��น�ับ�าก�����า��ก���อ�น ������������� ����

���������บ�าก 1������������.�� 1��1����1����.��

1�. ��ี������ุ���ยี����� ป��ก�บ���ย ปี ����  �บาท� ปี ����  �บาท�

ดอกเบี�ยคา้���าย - เ��น�ับ�าก�����า��ก���อ�น ��������� ����

ดอกเบี�ยคา้���าย - �ั����ั�า��เ้��น ���ก����ทย� ���� ����������

ดอกเบี�ยคา้���าย - �ั����ั�า��เ้��น ����ทย�า���ย�� ��������� ��������

ดอกเบี�ยคา้���าย - เ��นก�ย้�� ��อ������ด�� ���� ���������

ดอกเบี�ยคา้���าย - เ��นก�ย้�� ��ก��� ���� ���������

ดอกเบี�ยคา้���าย - เ��นก�ย้�� ��อ��������กเก�า้� ���� ���������

ค�า���้าคา้���าย ��������� ���������

ค�า�ท���ัท�คา้���าย �������� ��������
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ปี ����  �บาท� ปี ����  �บาท�

ค�าเบี�ยเ�ี�ยง - �า�น�ค�าง��าย ���� ��������

ค�าน�� า�นัค�าง��าย ��������� ���������

ค�า��บบ�ัชีค�าง��าย ��������� ����������

ค�า������บก��กา�ค�าง��าย ��������� ���������

ค�า���งเ��าค�าง��าย �������� ���������

ค�าเช�าเค���ง��ายเ�ก�า�ค�าง��าย ���� ��������

ค�าเช�า��ยน��ค�าง��าย �������� ����

ค�า��ันา����ก��ค�����เ����ค�าง��าย ���� ����������

ค�าเ�ียน�บบ��ง�����ค�าง��าย ��������� ����

เง�น�ัน��ค�าง��าย ���������� ����������

เง�นเ��ียค�นค�าง��าย ��������� ���������

เง�น��น�����าง������บ ������ ���������

เง�น�น��ย��งเก�น ���������� ����������

เง�น����ายค�น ���������� ����������

�า�ีเง�น��� �กั � �ี��าย �������� ��������

เง�น���บ���กนั�งัค� ��������� ���������

     �����ี������ุ����ี����� ���������.�� ���������.��

��. ��ี���������ุ����ี����� ป����บ���� ปี ����  �บาท� ปี ����  �บาท�

เง�น���กนัเ��า�น�า�ี ���������� ����������

��า��งบ�าเ�น��เ��า�น�า�ี ������������ ������������

     �����ี���������ุ����ี����� ���������.�� ���������.��

��. ทุ������า����บ����บ ���บี�บ������� � ป����บ���� ปี ����  �บาท� ปี ����  �บาท�

��น�ัก�า���บั��ั�าเง�น�ัน�� ������������ ������������

��น�า�า������ยชน� ������������ ������������

��น�งเค�า���เกีย�กบั��าช�ก�ีเ�ียชี��� ������������ ������������
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ปี ����  �บาท� ปี ����  �บาท�

��น�������������������������� ���������� ����������

��น���������� ���������� ����������

��น����������� ��������ั����ั� ������������ ������������

��น���ั���������������น�������� ���������� ����������

��น���ั���������ั��������������� ������������ ������������

��น���ั�����������ั����ั������������������ ������������ ������������

��น���ั���������������น������ั������������������� ������������ ������������

��น���ั����������ั�������������������� ���������� ����������

��น�������������������������� �������� ����

��น����������������� �� �������นั ���������� ����������

��น���������������������น����� ���������� ����������

��น�������������������������� ���������� ����������

�����น���ั�����������ั�� ���������� ��������� ����

��น���ั��������น���������������������������������ั��น������ ��������� ����

���ทุ������า����บ����บ ���บี�บ������� � ����������.�� ����������.��

��. �า���า�����ท�������า���������������

������������������น��ั������������  �������������น���������������ั��น�������������น� �น��ั�������� �- ��

     ���������น�ั�������������

มติท่ีประชุมฯ
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                  ในป 2556 สหกรณมีกําไรสุทธิหลังจากหักคาใชจายในการดําเนินการแลว เปนเงินจํานวน  155,750,469.20 บาท

คณะกรรมการดําเนินการเห็นควรเสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิ ดังนี้

ขอเสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิ

รอยละ

 1. เปนทุนสํารอง ไมนอยกวา 10 % ของกําไรสุทธิ 37,430,000.00 24.03

 2. เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 10,000.00 0.01

    ไมเกินรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ แตไมเกิน 10,000.00 บาท

 3. เปนเงินปนผลตามหุน ไมเกินรอยละ 10 ตอป ของมูลคาหุนที่ชําระแลว 7.00 67,102,791.00 43.08

 4. เปนเงินเฉลี่ยคืนตามสวนจํานวนรวมของดอกเบี้ยเงินกูที่สมาชิกชําระระหวางป 12.35 33,009,172.50 21.20

 5. เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 4,636,000.00 2.98

 6. เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหุน ณ วันสิ้นป 62,505.70 0.04

รายการจัดสรร
รอยละของ

กําไรสุทธิจํานวนเงิน/บาท

 7. เปนทุนสาธารณประโยชน ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 1,750,000.00 1.12

 8. เปนทุนขยายกิจการ 100,000.00 0.06

 9. เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมของสหกรณ ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 1,400,000.00 0.90

10. เปนทุนสวัสดิการแกสมาชิก ครอบครัวสมาชิกและสมาชิกสมทบ

     ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ

     10.1 เปนทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหกรณีสมาชิกเสียชีวิต 4,000,000.00 2.57

     10.2 เปนทุนสวัสดิการเพื่อสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 1,000,000.00 0.64

     10.3 เปนทุนสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ 550,000.00 0.36

     10.4 เปนทุนสวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิก 500,000.00 0.32

     10.5 เปนทุนสวัสดิการเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลแกสมาชิก 750,000.00 0.48

     10.6 เปนทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหมของสมาชิก 750,000.00 0.48

     10.7 เปนทุนสวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต 950,000.00 0.61

     10.8 เปนทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิกสมทบเสียชีวิต 200,000.00 0.13

     10.9 เปนทุนสวัสดิการเงินสงเคราะหเพื่อการดํารงชีพฯ 300,000.00 0.19

     10.10 เปนทุนสวัสดิการของขวัญปใหมสมาชิก 1,000,000.00 0.64

     10.11 เปนทุนสวัสดิการเงินเยี่ยมสมาชิกที่บาดเจ็บฯ 250,000.00 0.16

 รวม 155,750,469.20 100
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งบประมาณป ดําเนินงานจริง งบประมาณป
2556 2556 2557

  1. รับสมาชิกเพิ่ม 300 667 300

  2. จายเงินกูใหสมาชิก 800,000,000.00 1,089,856,723.00 600,000,000.00

  3. รับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณอื่น 500,000,000.00 370,841,849.49 100,000,000.00

  4. ฝากเงินกับสหกรณอื่น 500,000.00 0.00 0.00

  5. ฝากเงินกับนิติบุคคลภายนอก 50,000,000.00 0.00 20,000,000.00

  6. สนับสนุนทุนสาธารณประโยชนใหกับหนวยงาน 190,971.00 190,971.00 1,245,000.00

      6.1 สนับสนุนกิจกรรม หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน 1,000,000.00 บาท

      6.2 สนับสนุนกิจกรรม กองทัพเรือ                        50,000.00 บาท

      6.3 สนับสนุนกิจกรรม ชมรมภริยานาวิกโยธิน         100,000.00 บาท

      6.4 สนับสนุนสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.10          95,000.00 บาท

ประมาณการรายได ประจําป 2557

งบประมาณป รายไดป งบประมาณป คําชี้แจง
2556 2556 2557 ประกอบ

1. ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู 257,000,000.00 268,431,117.43 303,000,000.00 ดอกเบี้ยเงินใหกู

2. ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก 3,431,000.00 (286,985.37) 916,000.00 ดอกเบี้ยเงินฝาก

ธนาคารและ

สหกรณอื่น

3. รายไดจากการลงทุน 3,688,000.00 3,545,768.42 3,116,000.00 ดอกเบี้ยพันธบัตรฯ ,

ดอกเบี้ยหุนกู, รายได

จากการซื้อหุน ฯลฯ

4. คาธรรมเนียมแรกเขา 15,000.00 33,800.00 15,000.00 คาดวามีสมาชิกใหม 

300 คน

5. รายไดอื่น ๆ 650,000.00 277,532.64 26,000.00 คาธรรมเนียมตาง ๆ

264,784,000.00 272,001,233.12 307,073,000.00

แผนงานประจําป 2557

รายการ

รวมรายได

รายการ
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รายการ งบประมาณป รายจายป งบประมาณป คําชี้แจง

 2556 2556 2557 ประกอบ

1. งบการดําเนินงาน

1.1. หมวดดอกเบี้ยจาย

   1.1.1 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 64,933,000.00 68,091,940.21 82,358,000.00 เงินฝากออมทรัพยพิเศษ,

  เงินฝากออมทรัพย, เงินฝากประจํา

   1.1.2 ดอกเบี้ยจายเงินประกัน จนท. 30,000.00 25,831.34 40,000.00 ดอกเบี้ยเงินประกันเจาหนาที่

   1.1.3 ดอกเบี้ยจายเงินเบิกเกินบัญชี 15,000.00 63,355.63 49,000.00 ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

   1.1.4 ดอกเบี้ยจาย - เงินกูยืม 32,905,000.00 34,797,918.52 39,194,000.00 ดอกเบี้ยจายตั๋วสัญญาใชเงินและเงินกูยืม

         รวม 97,883,000.00 102,979,045.70 121,641,000.00

2. งบการบริหาร

2.1 หมวดเงินเดือนและสวัสดิการ  

   2.1.1 เงินเดือน 4,908,000.00 3,969,622.00 4,995,000.00 อัตราเงินเดือนเจาหนาที่ 23 อัตรา

   2.1.2 คาครองชีพและคาตําแหนง 1,043,000.00 879,592.00 1,094,000.00 คาครองชีพเจาหนาที่และคาตําแหนง

   2.1.3 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 222,000.00 143,961.00 260,000.00 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและ

           และประกันสังคม ประกันสังคมสวนของนายจาง

ตาม พรบ.ประกันสังคม รอยละ 5 

ของเงินเดือน

   2.1.4 คาเครื่องแตงกาย 122,000.00 108,000.00 122,000.00 คาเครื่องแตงกาย ชุดละ 2,000.00 บาท

   2.1.5 คารักษาพยาบาล 200,000.00 64,977.00 200,000.00 คารักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพ จนท.

   2.1.6 คาการศึกษาบุตรเจาหนาที่ 12,000.00 20,447.00 42,000.00 คาการศึกษาบุตรเจาหนาที่

   2.1.7 คาเบี้ยขยัน 33,000.00 27,000.00 29,000.00 คาเบี้ยขยันเจาหนาที่

   2.1.8 คาเงินเพิ่มพิเศษ 30,000.00 30,000.00 0.00 คาเงินเพิ่มพิเศษเนื่องจากปฏิบัติงาน

เปนเวลานาน

   2.1.9 สวัสดิการทั่วไป 31,000.00 6,500.00 42,000.00 เงินชวยเหลือการอุปสมบท, งานสมรส

คาจัดการศพ, คาคลอดบุตร,

คาเยี่ยมกรณีเจ็บปวย

          รวม 6,601,000.00 5,250,099.00 6,784,000.00

ประมาณการรายจาย ประจําป 2557
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รายการ งบประมาณป รายจายป งบประมาณป คําชี้แจง

 2556 2556 2557 ประกอบ

2.2 หมวดคาตอบแทน

   2.2.1 คาเบี้ยประชุมกรรมการ 726,300.00 522,700.00 760,500.00 คณะกรรมการดําเนินการ

ครั้งละ 18,300.00 บาท (15 ครั้ง)

คณะกรรมการพิจารณาเงินกู

ครั้งละ 2,300.00 บาท (12 ครั้ง)

คณะกรรมการบริหารทั่วไป  

ครั้งละ 3,500.00 บาท (12 ครั้ง)

คณะกรรมการการลงทุน

ครั้งละ 2,300.00 บาท (12 ครั้ง)

คณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ

ครั้งละ 2,300.00 บาท (12 ครั้ง)

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา 

ครั้งละ 2,300.00 บาท (12 ครั้ง)

คณะทํางานอื่นและผูเขารวมประชุม

   2.2.2 คาลวงเวลา 852,000.00 529,409.50 850,000.00 ปดบัญชีประจําเดือนและปดงบสิ้นป

   2.2.3 คาตอบแทนเจาหนาที่ 1,233,000.00 1,041,375.00 991,000.00 จนท.ชวยปฏิบัติงาน, จนท.สาขายอย

   2.2.4 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานสหกรณ 114,000.00 114,000.00 114,000.00 ผูปฏิบัติงานสหกรณประจําพื้นที่

นอกพื้นที่สัตหีบ จํานวน 5 คน

   2.2.5 คาตอบแทนที่ปรึกษา 50,000.00 50,000.00 100,000.00 ที่ปรึกษาฯ 5 ทาน ๆ ละ 20,000.00 บาท

   2.2.6 คาตอบแทนจัดทําแผนกลยุทธ 0.00 0.00 300,000.00 คาตอบแทนคณะจัดทําแผนกลยุทธ

   2.2.7 คาตรวจสอบกิจการ 124,000.00 124,000.00 130,000.00 คณะผูตรวจสอบกิจการ

   2.2.8 คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 140,000.00 90,000.00 140,000.00 จางผูสอบบัญชีรับอนุญาตฯ 

   2.2.9 คาตอบแทนหนวย 124,000.00 109,012.00 133,000.00 กง.หนวยสมาชิก

         รวม 3,363,300.00 2,580,496.50 3,518,500.00

2.3 หมวดคาใชสอย

   2.3.1 คารับรอง 360,000.00 248,142.50 380,000.00 คารับรองคณะกรรมการดําเนินการ

ผูตรวจบัญชี และแขกของสหกรณ

ประมาณการรายจาย ประจําป 2557
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รายการ งบประมาณป รายจายป งบประมาณป คําชี้แจง

 2556 2556 2557 ประกอบ

   2.3.2 คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะและที่พัก 527,000.00 247,750.00 462,000.00 คาเบี้ยเลี้ยง - พาหนะ และคาที่พัก

ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสหกรณ

   2.3.3 คาธรรมเนียมธนาคารและอากร 140,000.00 134,320.18 170,000.00 คาธรรมเนียมธนาคาร 80,000.00 บาท

และไปรษณีย - อากร 90,000.00 บาท

   2.3.4 คาน้ํามันเชื้อเพลิง 389,000.00 321,715.00 403,000.00 เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสหกรณ

   2.3.5 คาถายเอกสาร 54,000.00 48,000.00 54,000.00 คาถายเอกสาร

   2.3.6 คาของสมนาคุณ 90,000.00 69,166.00 105,000.00 คาของสมนาคุณสมาชิก

   2.3.7 คาใชจายประชุมใหญสามัญ 466,800.00 412,175.00 510,300.00 คาพิมพหนังสือรายงานกิจการประจําป

           ประจําป คาใชจายตาง ๆ ในการจัดประชุมใหญฯ

   2.3.8 คาสวัสดิการของขวัญปใหม 890,000.00 890,000.00 0.00 ของขวัญปใหมสมาชิก รายละ 10 หุน

   2.3.9 คาใชจายมอบทุนการศึกษาบุตร 0.00 26,714.00 50,000.00 คาใชจายมอบทุนการศึกษาบุตร

   2.3.10 คาซอมแซมอุปกรณ สนง. 125,000.00 27,965.50 135,000.00 เครื่องคอมฯ , เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

   2.3.11 คาปรับปรุงสํานักงาน 300,000.00 0.00 1,200,000.00 คาปรับปรุง สนง.ใหญ 

   2.3.12 คาใชจายยานพาหนะ 20,000.00 2,094.00 20,000.00 คาตอทะเบียนและคาซอมแซม

   2.3.13 คาเชารถยนต 0.00 30,000.00 36,000.00 คาเชารถยนตประจําเดือน

   2.3.14 คาเขียนแบบโรงจอดรถ 0.00 40,000.00 0.00

   2.3.15 คาพัฒนาระบบงานคอมฯ 636,000.00 8,560.00 324,000.00 คาพัฒนาระบบงานคอมฯ

   2.3.16 คาบํารุงรักษารายป 246,000.00 116,630.00 196,000.00 คาบํารุงรักษาเครื่องพิมพความเร็วสูงรายป

และคาบํารุงรักษาซอฟตแวรรายป

   2.3.17 คาบํารุงสันนิบาตสหกรณ 1,000.00 1,000.00 1,000.00 คาบํารุงสันนิบาตสหกรณ จังหวัดชลบุรี

            จังหวัดชลบุรี

   2.3.18 คาเบี้ยประกัน 406,000.00 58,032.00 206,000.00 คาเบี้ยประกัน

   2.3.19 คาเครื่องแตงกายกรรมการ 0.00 0.00 45,000.00 คาเครื่องแตงกายกรรมการ

   2.3.20 คาประชาสัมพันธ 70,000.00 33,000.00 153,000.00 คาประชาสัมพันธ

   2.3.21 คาทําบุญสํานักงานประจําป 100,000.00 69,479.00 300,000.00 ทําบุญเลี้ยงพระและของที่ระลึก

   2.3.22 คาใชจายเบ็ดเตล็ด 165,000.00 165,366.84 172,000.00 คชจ. เบ็ดเตล็ด (สนง.ใหญ, สาขา)

         รวม 4,985,800.00 2,950,110.02 4,922,300.00

ประมาณการรายจาย ประจําป 2557
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รายการ งบประมาณป รายจายป งบประมาณป คําชี้แจง

 2556 2556 2557 ประกอบ

2.4 หมวดคาวัสดุ

  2.4.1 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ  550,000.00 361,588.65 570,000.00 คาแบบพิมพ, กระดาษและวัสดุหมดเปลือง

             รวม 550,000.00 361,588.65 570,000.00

2.5 หมวดสาธารณูปโภค

   2.5.1 คาไฟฟา 456,000.00 335,102.80 456,000.00 คาไฟฟา (สนง.ใหญ, สาขา)

   2.5.2 คาโทรศัพท 66,000.00 57,461.32 66,000.00 คาโทรศัพท (สนง.ใหญ, สาขา)

             รวม 522,000.00 392,564.12 522,000.00

3. งบการลงทุน

3.1 หมวดคาครุภัณฑ

   3.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร 225,000.00 95,050.00 230,000.00 เครื่องคอมฯ 8 เครื่อง ๆ ละ 25,000.00 บาท

โนตบุค 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000.00 บาท

   3.1.2 โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร 0.00 0.00 16,000.00 โตะวางคอมฯ เล็ก 3 ตัว ๆ ละ 2,000.00 บาท 

โตะวางคอมฯ ใหญ 2 ตัว ๆ ละ 5,000.00 บาท 

   3.1.3 เครื่องพิมพ 18,000.00 16,940.00 30,000.00 เครื่องพิมพ Laser 5 เครื่อง 

เครื่องละ 6,000.00 บาท

   3.1.4 เครื่องพิมพสมุดเงินฝาก 45,000.00 0.00 45,000.00 เครื่องพิมพฯ 1 เครื่อง ๆ ละ 45,000.00 บาท 

   3.1.5 เครื่องสํารองไฟ(UPS) 16,000.00 18,400.00 35,000.00 UPS 1000 va 10 เครื่อง ๆ ละ 3,500.00 บาท

   3.1.6 กลองวงจรปด 0.00 0.00 36,000.00 กลองวงจรปด 12 กลอง ๆ ละ 3,000.00 บาท

   3.1.7 กลอง 0.00 0.00 10,000.00 กลองถายรูป 1 กลอง ๆ ละ 10,000.00 บาท

   3.1.8 กลองวีดีโอ 40,000.00 0.00 0.00

   3.1.9 เครื่องกําเนิดไฟฟา 1,600,000.00 0.00 0.00

   3.1.10 เครื่องคํานวณ 7,000.00 0.00 3,000.00 เครื่องคํานวณ 1 เครื่อง ๆ ละ 3,000.00 บาท

   3.1.11 ตูเก็บเอกสาร 2 บาน 6,000.00 0.00 30,000.00 ตูเก็บเอกสาร 2 บาน 5 ตู ๆ ละ 6,000.00 บาท

   3.1.12 เครื่องฉายแผนทึบ 0.00 0.00 25,000.00 เครื่องฉายฯ 1 เครื่อง ๆ ละ 25,000.00 บาท

   3.1.13 เครื่อง Projector 0.00 0.00 50,000.00 เครื่อง Projector 1 เครื่อง 

เครื่องละ 50,000.00 บาท

   3.1.14 เครื่องสแกน 0.00 0.00 30,000.00 เครื่องสแกน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000.00 บาท

ประมาณการรายจาย ประจําป 2557
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รายการ งบประมาณป รายจายป งบประมาณป คําชี้แจง

 2556 2556 2557 ประกอบ

   3.1.15 เครื่องโทรสาร (สาขา) 4,500.00 0.00 4,500.00 เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง ๆ ละ 4,500.00 บาท

   3.1.16 ระบบบัตรคิว 180,000.00 180,000.00 0.00

   3.1.17 ระบบเครื่องเสียง 100,000.00 0.00 150,000.00 ระบบเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ 1 ชุด ๆ ละ 

150,000.00 บาท

   3.1.18 ระบบเครื่องเสียงหองประชุม 0.00 0.00 250,000.00 ระบบเครื่องเสียงหองประชุม 1 ชุด

   3.1.19 ลําโพงหองประชุม 10,000.00 0.00 0.00

   3.1.20 เครื่องบันทึกลงเวลา 0.00 0.00 20,000.00 เครื่องบันทึกลงเวลา 1 เครื่อง 

เครื่องละ 20,000.00 บาท

   3.1.21 โทรศัพทตั้งโตะ 0.00 0.00 54,000.00 โทรศัพท 36 เครื่อง ๆ ละ 1,500.00 บาท

   3.1.22 ตูเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 15,000.00 14,400.00 5,000.00 ตูเก็บเอกสาร 1 ตู ๆ ละ 5,000.00 บาท

   3.1.23 ชั้นวางเอกสาร 6,000.00 5,400.00 3,000.00 ชั้นวางเอกสาร  1 ชั้น ๆ ละ 3,000.00 บาท

   3.1.24 ชั้นวางเอกสาร 6,000.00 2,600.00 0.00

   3.1.25 เกาอี้หองประชุม 60,000.00 30,600.00 0.00

   3.1.26 เกาอี้สํานักงาน 35,000.00 0.00 115,500.00 เกาอี้สํานักงาน 33 ตัว ๆ ละ 3,500.00 บาท

   3.1.27 เกาอี้พนักพิงขาชุบ 50,000.00 25,000.00 0.00

   3.1.28 โตะฟอรไมกา 10,000.00 7,400.00 0.00

   3.1.29 นาฬิกา 1,000.00 0.00 0.00

   3.1.30 โทรศัพทมือถือ 4,500.00 1,940.00 0.00

   3.1.31 เครื่องปรับอากาศ 280,000.00 114,000.00 180,000.00 เครื่องปรับอากาศ 36000 BTU 4 เครื่อง

เครื่องละ 40,000.00 บาท, 

เครื่องปรับอากาศ 18000 BTU  1 เครื่อง

เครื่องละ 20,000.00 บาท 

   3.1.32 รถตัดหญา 10,000.00 0.00 0.00

   3.1.33 เครื่องตัดหญา ชนิดสะพายไหล 0.00 0.00 10,000.00 เครื่องตัดหญา 1 เครื่อง ๆ ละ 10,000.00 บาท

   3.1.34 ทีวีสี 0.00 0.00 70,000.00 ทีวีสี 50 นิ้ว 2 เครื่อง ๆ ละ 35,000.00 บาท

   3.1.35 เตาไมโครเวฟ 0.00 0.00 4,000.00 เตาไมโครเวฟ 1 เครื่อง ๆ ละ 4,000.00 บาท

   3.1.36 รถยนต 1,500,000.00 0.00 0.00

ประมาณการรายจาย ประจําป 2557



รายงานกิจการประจำปี 2556   79

รายการ งบประมาณป รายจายป งบประมาณป คําชี้แจง

 2556 2556 2557 ประกอบ

   3.1.37 ฮารดดิสก 10,000.00 0.00 0.00

   3.1.38 คาซอฟตแวรลิขสิทธิ์ 250,000.00 0.00 220,000.00 คาซอฟตแวรลิขสิทธิ์

   3.1.39 สิทธิการใชประโยชนในรั้ว 3,000,000.00 0.00 0.00

   3.1.40 สิทธิการใชประโยชน 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 (ตัดจาย 10 ป)

             ในโรงจอดรถและลานคอนกรีต

            รวม 9,489,000.00 511,730.00 3,626,000.00

       รวมงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 123,394,100.00 115,025,633.99 141,583,800.00

                   หมายเหตุ  ทุกหมวดรายจายสามารถถัวจายกันได ถาหมวดใดหมวดหนึ่งไมพอจาย ยกเวนหมวดครุภัณฑ

และหมวดที่ดินและสิ่งกอสราง

1. คาเสื่อมราคาอุปกรณสํานักงาน 620,000.00 บาท

2. สํารองบําเหน็จเจาหนาที่ 900,000.00 บาท

3. ตัดจายสิทธิการใชประโยชนในอาคาร 357,351.13 บาท

4. ตัดจายสิทธิการใชประโยชนในถนนและโรงจอดรถ 71,730.23 บาท

5. ตัดจายสิทธิการใชประโยชนในงานระบบไฟฟาภายนอก 56,902.81 บาท

6. ตัดจายสิทธิการใชประโยชนในงานระบบสุขาภิบาล 20,449.84 บาท

7. ตัดจายสิทธิการใชประโยชนในโรงจอดรถ (ม.ีค.57) 150,000.00 บาท

8. ตัดจายสิทธิการใชประโยชนในที่พักทหาร 36,894.18 บาท

9. ตัดจายสิทธิการใชประโยชนในซอฟตแวร 80,000.00 บาท

10. ตัดจายซอฟตแวร 149,800.00 บาท

                         รวมยอด 2,443,128.19 บาท

มติที่ประชุมฯ

ประมาณการรายจาย ประจําป 2557

ประมาณการรายจายทางบัญชี
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รายการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน งบประมาณ

ป 2556 ป 2556 ป 2557

รายได

      1. ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู 257,000,000.00 268,431,117.43 303,000,000.00

      2. ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก 3,431,000.00 (286,985.37) 916,000.00

      3. รายไดจากการลงทุน 3,688,000.00 3,545,768.42 3,116,000.00

      4. คาธรรมเนียมแรกเขา 15,000.00 33,800.00 15,000.00

      5. รายไดอื่น ๆ 650,000.00 277,532.64 26,000.00

                  รวมรายไดท้ังสิ้น 264,784,000.00 272,001,233.12 307,073,000.00

คาใชจาย

       1. ดอกเบี้ยจาย 97,883,000.00 102,979,045.70 121,641,000.00

       2. เงินเดือนและสวัสดิการเจาหนาที่ 6,601,000.00 5,250,099.00 6,784,000.00

       3. คาตอบแทน 3,363,300.00 2,580,496.50 3,518,500.00

       4. คาใชสอย 4,985,800.00 2,950,110.02 4,922,300.00

       5. คาวัสดุ 550,000.00 361,588.65 570,000.00

       6. คาสาธารณูปโภค 522,000.00 392,564.12 522,000.00

       7. บําเหน็จเจาหนาที่ 1,021,390.00 579,890.00 900,000.00

       8. คาเสื่อมราคา 973,000.00 457,178.89 620,000.00

       9. ขาดทุนจากการจําหนายเครื่องใชสํานักงาน 0.00 6,662.85 0.00

     10. ตัดจายสิทธิการใชประโยชนในอาคาร 357,351.13 357,351.13 357,351.13

     11. ตัดจายสิทธิการใชประโยชนในถนนและโรงจอดรถ 71,730.23 71,730.23 71,730.23

     12. ตัดจายสิทธิประโยชนในงานระบบไฟฟาภายนอก 56,902.81 56,902.81 56,902.81

     13. ตัดจายสิทธิการใชประโยชนในงานสุขาภิบาล 20,449.84 20,449.84 20,449.84

     14. ตัดจายสิทธิการใชประโยชนในงานรั้ว 125,800.00 0.00 0.00

     15. ตัดจายสิทธิการใชประโยชนในโรงจอดรถ 84,000.00 0.00 150,000.00

     16. ตัดจายสิทธิการใชประโยชนในที่พักทหาร 36,894.18 36,894.18 36,894.18

     17. คาตัดจายสิทธิการใชประโยชนในซอฟตแวร 50,000.00 0.00 80,000.00

     18. ตัดจายซอฟตแวร 149,800.00 149,800.00 149,800.00

                 รวมคาใชจายทั้งสิ้น 116,852,418.19 116,250,763.92 140,400,928.19

     กําไรสุทธิ 147,931,581.81 155,750,469.20 166,672,071.81

สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด
ประมาณการรายได คาใชจาย และกําไรสุทธิ ประจําป 2557
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 เนื่องจากสมาชิก สอ.นย. ไมมารับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนทําให สอ.นย. ตองตั้งเปนบัญชี    
คางจายเปนระยะเวลา 6 ป  ดังนี้ 
 สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย.50 มีบัญชีเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย จํานวน 95 ราย  
เปนเงิน 28,421.92 บาท (รายละเอียดตามที่แนบ) 
 ตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ที่ กษ 0406/ว.25758 ลง 25 ส.ค.40 เรื่อง  
คําแนะนําวิธีปฏิบัติกรณีเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายเปนระยะเวลานาน ขอ 3 ความวา “เงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนคางจายเปนระยะเวลานาน สวนที่มีรายละเอียดวาเปนของสมาชิกผูใด แตสมาชิกไมมา
ติดตอขอรับ ทําใหสหกรณตองตั้งบัญชีคางจายไวเปนเวลานาน 5 ป  หากสหกรณไมประสงคจะตั้งบัญชี 
คางจายไว  ใหสหกรณแจงแกสมาชิกทราบในวันประชุมใหญฯ  พรอมปดประกาศใหเปนที่ทราบทั่วกัน    
ณ ที่ทําการสหกรณ  โดยระบุใหชัดเจนในประกาศดวยวาหากพนระยะเวลาที่สหกรณกําหนดใหสมาชิกมา
รับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนแลว สหกรณจะโอนเงินดังกลาวเขาเปนเงินสํารองตอไป  การโอนเงินปดบัญชี
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายจํานวนดังกลาว ในบัญชีเงินสํารอง ตองเปดเผยขอมูลไวในหมายเหตุ
ประกอบ งบการเงินดวย” 
 คณะกรรมการดําเนินการ สอ.นย. ไดรวมกันพิจารณาแลว  เพื่อเปนการปฏิบัติตามคําแนะนํา
ดังกลาว และไมให สอ.นย. มีปญหาตองตั้งบัญชีคางจายเงินเปนเวลานาน  จึงขอแจงใหสมาชิกทราบ         
โดยจะได ปดประกาศไว  ณ สํานักงาน สอ.นย.  สมาชิกที่มีความประสงคขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน  
คางจาย  ใหมารับภายใน 28 ก.พ.57 หากพนกําหนดแลว จะโอนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย เขา
เปนทุนสํารองของ  สอ.นย. ตอไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุมฯ    
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การประชุมใหญสามัญประจําป 2555 ของ สอ.นย. เมื่อ 22 พ.ย.55 ที่ประชุมฯ กําหนดวงเงินกูยืม
หรือค้ําประกันประจําปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.56 จํานวน 1,031,000,000.00 บาท ในรอบปที่ผานมา 
สอ.นย. ไดระดมทุนดําเนินงานเพิ่มเติมจากการรับฝากเงินและการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินตาง ๆ ณ วันที่ 
30 ก.ย.56 มียอดคงเหลือ ดังนี ้
 เงินรับฝาก 
  เงินรับฝากออมทรัพย  1,255,074,635.06 บาท
  เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ  715,499,139.31 บาท 
  เงินรับฝากประจํา  20,000,000.00 บาท 
  รวมเงินรับฝาก  1,990,573,774.37 บาท 
 เงินกูยืม 
 เงินกูยืมระยะสั้น(ระยะเวลาไมเกิน 90 วัน) 
  ตั๋วสัญญาใชเงินธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  200,000,000.00 บาท 
  ตั๋วสัญญาใชเงินธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  24,000,000.00 บาท 
  เงินกูยืมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  50,000,000.00 บาท 
  รวมเงินกูยืมระยะสัน้  274,000,000.00 บาท 
 เงินกูยืมระยะยาว(ระยะเวลาเกินกวา1ป) 
  เงินกูยืมสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด  366,400,000.00 บาท 
  เงินกูยืมสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพระปกเกลา จํากัด  183,200,000.00 บาท 
  เงินกูยืมสหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด  100,000,000.00 บาท 
  รวมเงินกูยืมระยะยาว  649,600,000.00 บาท 

 รวมเงินกูยืมทั้งสิ้น  923,600,000.00 บาท 

 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 47 การกูยืมเงินหรือการค้ําประกันของสหกรณ
จะตองจํากัดอยูภายในวงเงินที่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ ซึ่งตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง
หลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมเงินหรือการค้ําประกันของสหกรณ ลง 11 มี.ค.48 
ไดกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาทั่วไปในสวนที่เกี่ยวของวา “พิจารณาจากทุนเรือนหุนที่ชําระเต็มมูลคาแลว
รวมกับทุนสํารองของสหกรณ ตามงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดทายกอนวันประชุมใหญ” ซึ่ง ณ วันท่ี 30 ก.ย.56
สอ.นย.มีทุนเรือนหุนและทุนสํารอง ดังนี ้
 ทุนเรือนหุน เปนเงิน   1,041,414,990.00  บาท 
 ทุนสํารอง  เปนเงิน     145,957,363.51  บาท 
   รวมเปนเงิน             1,187,372,353.51  บาท 
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 ทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองเกิน 600,000,000.00 บาท สามารถถือใชวงเงินการกูยืมเงินหรือ 
ค้ําประกันของสหกรณไดเปนจํานวน 1 เทาของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณ ซึ่ง สอ.นย.สามารถ
ถือใชวงเงินการกูยืมเงินหรือค้ําประกันของสหกรณได จํานวน 1,187,000,000.00 บาท ดังนั้น ในป 2557
คณะกรรมการดําเนินการฯ คาดการณวาอาจจําเปนตองกูยืมเงินจากสถาบันการเงินภายนอกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ
การดําเนินธุรกิจ  และรักษาสภาพคลองของ สอ.นย.  จึงเสนอใหพิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน 
ประจําป 2557 จํานวน 1,185,000,000.00 บาท (หนึ่งพันหนึ่งรอยแปดสิบหาลานบาทถวน) 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุมฯ 
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 ตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.2542  ใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการ        
ซึ่งที่ประชุมใหญฯ เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ   
แลวทํารายงานเสนอตอที่ประชุมใหญฯ จํานวนผูตรวจสอบกิจการตองเปนไปตามที่นายทะเบยีนสหกรณ
กําหนด 
 ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณที ่  702/2556  คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ  เรื่อง           
การตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ.2556 และตามขอบังคับ สอ.นย. พ.ศ.2550 หมวด 9 ขอ 82 
กําหนดใหที่ประชุมใหญฯ  เลือกผูตรวจสอบกิจการไดไมเกิน 5 คน  ในกรณีที่เปนบุคคลธรรมดา  และหาก
เปนนิติบุคคลใหมีจํานวนไมเกิน 1 นิติบุคคล 
 ถาที่ประชุมใหญฯ เลือกผูตรวจสอบกิจการเกินกวา 1 คน  ใหผูตรวจสอบกิจการเหลานั้น  
เลือกประธานผูตรวจสอบกิจการขึ้น  แลวแจงใหที่ประชุมใหญฯ ทราบ  และในจํานวนนี้ผูตรวจสอบกิจการ
ควรมีความรูในดานบัญชีอยางนอย 1 คน 
 ในป 2557  นี้  มีผูเสนอขอเปนผูตรวจสอบกิจการ 1 คณะ  ประกอบดวย 
  - นางสาวศิริวรรณ  กัญญาคํา  ประธานผูตรวจสอบกิจการ  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 
สาขาการจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  อดีตขาราชการกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ             
มีประสบการณดานการตรวจสอบบัญชีสหกรณ 20 ป  
       - นางธนัชพร  ปญญาปุญญรัตน  ผูตรวจสอบกิจการ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขา   
การบัญชี   มหาวิทยาลัยรามคําแหง   ประสบการณ เปนผูจัดการฝายบัญชีบริษัทเอกชน 12 ป 

 เสนอขอรับคาตอบแทนปละ 130,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถวน) 

 

 

 

 

 

  

มติที่ประชุมฯ    
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 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62 (7) กําหนดใหเงินของสหกรณนั้น สหกรณ
อาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้ 
 (1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น 
 (2) ฝากในธนาคารหรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือ 
ทางการเงินแกสหกรณ 
 (3) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
 (4) ซื้อหุนของธนาคารที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
 (5) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น 
 (6) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวก หรือสงเสริมความเจริญ 
แกกิจการของสหกรณ โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
 (7) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 
 ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ พ.ศ.2552 ไดกําหนดการฝากหรือ
ลงทุนอยางอื่นของสหกรณ มีขอความดังนี ้
 ขอ 3 เงินของสหกรณอาจนําไปฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้ 
 (1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก 
 (2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเปนผูรับรอง สลักหลัง หรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคาร
เปนผูสลักหลังหรือรับอาวัล โดยไมมีขอจํากัดความรับผิด 
 (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก 
     (ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ หมายความวา ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกูที่มีหลักประกัน  
หุนกูไมดอยสิทธิ) 
 (4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร  
ซึ่งสถาบันคุมครองเงินฝากประกันชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ย 
 (5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออก ภายใตโครงการแปลงสินทรัพย
เปนหลักทรัพย ที่ ไดรับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย 
เปนหลักทรัพย พ.ศ.2540  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A- 
ขึ้นไปจากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย 
 (6) หุนกูที่มีหลักประกัน หรือหุนกูไมดอยสิทธิ ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแต
ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 (7) ฝากหรือลงทุนอื่นใด นอกจากที่กําหนดไวตาม (1) ถึง (6) โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกอน 
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 ขอ 4 การนําเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพยตามขอ 3 (7) รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของ
สหกรณ และตองผานการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดําเนินการได 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 สอ.นย. มีทุนสํารอง จํานวน 145,957,363.51 บาท รวมกับวงเงินที่
จะไดรับการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2556 จํานวน 37,430,000.00 บาท รวมเปนเงิน  183,387,363.51 บาท 
 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารการฝากหรือลงทุนของสหกรณฯ เปนไปดวยความสะดวก คลองตัว 
มั่นคง เกิดผลตอบแทนที่ดี และเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย คณะกรรมการดําเนินการฯ จึงขอเสนอ 
ที่ประชุมใหญฯ อนุมัติใหคณะกรรมการดําเนินการฯ นําเงินไปฝากหรือลงทนุตามที่กฎหมายสหกรณกําหนด 
โดยการฝากหรือนําไปลงทุนตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ พ.ศ.2552 ขอ 4 
รวมกันตองไมเกิน 180,000,000.00 บาท (หนึ่งรอยแปดสิบลานบาทถวน) 
 
 
 
 
มติที่ประชุมฯ 
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 มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ สอ.นย.ชุดที่ 19 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อ 30 ม.ค.56 ครั้งที ่
5/2556 เมื่อ 28 พ.ค.56 และครั้งที่ 12/2556 เมื่อ 25 ต.ค.56 มีมติเห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ สอ.นย. 
พ.ศ.2550 เพื่อใหสิทธิในการงดชําระหุนรายเดือนใหแกสมาชิกที่มีหนี้สินไมเกินกวาจํานวนเงินคาหุนที่มีอยูใน
สหกรณ  ใหสิทธิแก อส.ทพ.นย. และพนักงานราชการสังกัด นย. สมัครเปนสมาชิก สอ.นย. ซึ่งการพิจารณา
แกไขขอบังคับเปนอํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ตามขอบังคับ สอ.นย. พ.ศ.2550 หมวด 6 ขอ 61 (11)      
มีรายละเอียดดังนี้ 

ขอความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม ขอบังคับ สอ.นย. พ.ศ.2550 

ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม เหตุผล 

ขอ 8  การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน  
สมาชิกที่ไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวา
แปดสิบสี่เดือน หรือเปนจํานวนเงิน    
ไมนอยกวาสองแสนบาทและไมมีหนี้สิน
กับสหกรณ จะงดชําระเงินคาหุน     
รายเดือน หรือลดจํานวนการถือหุน  
รายเดือนลงก็ได โดยแจงความจํานง 
เปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
 
 
ขอ 33  คุณสมบัติของสมาชิก   
สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
  (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของ
สหกรณ 
  (2) เปนผูบรรลุนิติภาวะ 
  (3) เปนผูมีความประพฤติและมีนิสัย  
ดีงาม 
  (4) เปนขาราชการและลูกจางประจํา  
สังกัดหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน หรือ
เปนเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณนี้ 
หรือ 
  (5) เปนขาราชการและลูกจางประจํา  
ในสังกัดหนวยงานของกองทัพเรือที่มิได
เปนสมาชิกในสหกรณอื่นที่มี
วัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน หรือ 

ขอ 8  การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน  
สมาชิกที่ไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวา
แปดสิบสี่เดือน   หรือเปนจํานวนเงิน  ไม
นอยกวาสองแสนบาท และไมมีหนี้สินกับ
สหกรณ หรือมีหนี้สินไมเกินกวาจํานวน
เงินคาหุนที่มีอยูในสหกรณ จะงดชําระ
เงินคาหุนรายเดือน หรือลดจํานวนการ
ถือหุนรายเดือนลงก็ได โดยแจงความ
จํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการ
ดําเนินการ 
ขอ 33  คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิก
ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
     (1)  เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงค
ของสหกรณ 
     (2)  เปนผูบรรลุนิติภาวะ 
     (3)  เปนผูมีความประพฤติและมีนิสัย
ดีงาม 
     (4)  เปนขาราชการและ
ลูกจางประจํา  สังกัดหนวยบัญชาการ
นาวิกโยธิน หรือเปนเจาหนาที่และลูกจาง
ของสหกรณนี้ หรือ 
     (5)  เปนขาราชการและ
ลูกจางประจํา  ในสังกัดหนวยงานของ
กองทัพเรือที่มิไดเปนสมาชิกในสหกรณ
อื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงินหรือ 

เพื่อใหสิทธิในการงด
ชําระเงินคาหุน      
รายเดือนใหแกสมาชิก
ที่มีหนี้สินไมเกินกวา
จํานวนเงินคาหุนที่มีอยู
ในสหกรณ 
 
 
 
 
เพื่อใหสิทธิแก
อาสาสมัครทหารพราน
นาวิกโยธินและ
พนักงานราชการ สังกัด
หนวยบัญชาการนาวิก
โยธินสมัครเปนสมาชิก
ได 
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ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม เหตุผล 

(6) เปนนักเรียนนายเรือหรือนักเรียนจา
ทหารเรือ  
 
 
 
 
ขอ 36  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
 สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติ 
ดังนี้ 
          (1) เปนผูที่ศรัทธา  เห็นชอบใน
วัตถุประสงคของสหกรณ มีความ
ประพฤติและนิสัยดีงาม 
          (2)  เปนบุคคลธรรมดาที่บรรลุ
นิติภาวะแลว  และมีความประสงค    
จะรวมกิจกรรมกับสหกรณออมทรัพย
นาวิกโยธิน จํากัด เพื่อชวยเหลือสมาชิก
และสังคม  หรือ 
          (3) เปนบิดาหรือมารดา คูสมรส  
บุตรที่บรรลุนิติภาวะแลว   บิดาหรือ
มารดาของคูสมรสของสมาชิก  หรือ 
          (4) เปนขาราชการพรรคนาวิก
โยธินที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจาก
ราชการ หรือ  
          (5) เปนพนักงานราชการสังกัด
กองทัพเรือ 

 

  (6)  เปนนักเรียนนายเรือ หรือนักเรียน
จาทหารเรือ หรือ 
    (7)  เปนอาสาสมัครทหารพรานนาวิก
โยธิน หรือ 
    (8)  เปนพนักงานราชการสังกัด 
หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน 
ขอ 36 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
 สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติ 
ดังนี้ 
          (1) เปนผูที่ศรัทธา  เห็นชอบใน
วัตถุประสงคของสหกรณ มีความ
ประพฤติและนิสัยดีงาม 
          (2)  เปนบุคคลธรรมดาที่บรรลุ
นิติภาวะแลว  และมีความประสงค    
จะรวมกิจกรรมกับสหกรณออมทรัพย
นาวิกโยธิน จํากัด เพื่อชวยเหลือสมาชิก
และสังคม  หรือ 
          (3) เปนบิดาหรือมารดา คูสมรส  
บุตรที่บรรลุนิติภาวะแลว บิดาหรือ
มารดาของคูสมรสของสมาชิก  หรือ 
          (4) เปนขาราชการพรรคนาวิก
โยธินที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจาก
ราชการ หรือ  
          (5) เปนพนักงานราชการสังกัด
หนวยงานอื่นของกองทัพเรือ            
 

 
 
 
 
 
 
เพื่อใหสอดคลองกับ  
ขอ 33 

 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุมฯ 
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 ตามขอบังคับ สอ.นย. พ.ศ.2550  หมวด 7  คณะกรรมการดําเนินการ  ขอ 62  การเลือกตั้งและ
การดํารงตําแหนง  ขอ 64  วาระอยูในตําแหนง ไดกําหนดในสวนที่เกี่ยวของโดยสรุปวา ใหสหกรณมี
คณะกรรมการดําเนินการไมเกิน 15 คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก การเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการใหเลือกโดยวิธีเลือกประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีก 14 คน ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้งระหวางกันเองเปนรองประธานกรรมการ 1 คน  หรือหลายคน เลขานุการ 1 คน และอาจให
มีเหรัญญิก 1 คน และจะใหมีผูชวยเลขานุการ หรือผูชวยเหรัญญิกดวยก็ได นอกนั้นเปนกรรมการ 
คณะกรรมการอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป และอาจไดรับเลือกตั้งอีกได แตตองไมเกิน 2 วาระติดตอกัน  
โดยตองพักอยางนอย 1 ปทางบัญชี จึงจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใหมได 

 กรรมการดําเนินการ (ชุดที่ 19) ประจําป 2556 ตองพนจากตําแหนงเนื่องจากดํารงตําแหนงครบ
วาระที่กําหนด จํานวน 4 คน และขอลาออกเนื่องจากยายสังกัด จํานวน 9 คน ดังนี้ 
 1. พล.ร.ต.สิริบุญ   สุคนธมาน 2. น.อ.ชูฤกษ   บุญทัศน 
 3. น.อ.นพดล   ปญญาโฉม 4. น.อ.ประธาน   ธรรมมาสถิตย 
 5. น.อ.โกเมศ   สะอาดเอี่ยม 6. น.อ.พิชิต   วาดวารี 
 7. น.อ.สายัณห   ไอยรารัตน 8. น.อ.สาโรช   พึ่งพานิชย 
 9. น.อ.สุรพล   ตันติวีระวงศ 10. น.อ.สุรชัย   ตันเจริญ 
 11. ร.อ.ธีระพล   ทิพนาค 12. พ.จ.อ.ปริวุทธ   โตววากุล 
 13. พ.จ.อ.สุดเขต   ศรีสวาง 

 การสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการทดแทนผูที่พนจากตําแหนงนั้น  สอ.นย.
ขอใหหนวยตาง ๆ พิจารณาคัดเลือกสมาชิกเปนผูแทนหนวย สําหรับกรรมการลําดับที่ 12 และ 13 ซึ่งเปน
นายทหารประทวน  สอ.นย. ดําเนินการรับสมัครโดยตรง  จึงขอเสนอที่ประชุมใหญฯ  เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
เปนประธานกรรมการ และกรรมการ ตามรายชื่อดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุมฯ 
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- กรณีอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเงินกู พิจารณาแลวเห็นวาถาไมใหกูแลวจะกอใหเกิดความเสียหายแกทาง
ราชการ หรือผูกู หรือ สอ.นย. 
3. เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห 
 - เปนสมาชิกสหกรณติดตอกันมาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป  
 - วงเงินกูสูงสุดไมเกิน 3,000,000.00 บาท 
 - ผอนชําระไดไมเกิน 360 งวด และไมเกินอายุ 70 ปบริบูรณ ยกเวนใชทุนเรือนหุน และ/หรือ เงินฝากค้ําประกัน 
 - อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.10 

การถือหุนสําหรับสมาชิกที่กูเงินสามัญ และกูเงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห 

 1. เงินกูสามัญ  สมาชิกตองถือหุนในสหกรณไมนอยกวารอยละ 10 ของวงเงินที่ขอกู  
  2. เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห  สมาชิกตองถือหุนในสหกรณไมนอยกวารอยละ 5 ของวงเงินที่ขอกู และ
ตองไมนอยกวา 50,000.00 บาท   

กรณสีมาชิกถือหุนไมเปนไปตามหลักเกณฑสามารถซื้อหุนเพิ่มไดตามจํานวนที่ขาด 

กรณียื่นกูสามัญครั้งใหม สมาชิกสามารถยื่นกูสามัญครั้งใหมได เมื่อชําระหนี้มาแลวไมนอยกวา 1 ป 6 เดือน

หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสัญญา 

เงินกูทุกประเภท ผูกูตองใหผูบังคับบัญชาไมต่ํากวา ผบ.พัน. หรือเทียบเทา (ชั้นยศ น.ท. ขึ้นไป) เปนผูรับรอง  

แตผูกูระดับ ผบ.พัน. หรือเทียบเทาขึ้นไป ไมตองมีผูรับรอง 

การรับเงินกูสามัญ  1.ใรับเปนเช็คธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  โดยติดตอขอรับดวยตนเอง  

 2..โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ทุกสาขา หรือบัญชีเงินฝาก สอ.นย. ของสมาชิก 
การชําระเงินกูทุกประเภท ใหถือวางวดชําระหนี้แตละงวดถึงกําหนดสงภายในวันสิ้นเดือนนั้น ๆ 

สมาชิกนอกพื้นที่สัตหีบ 6 พื้นที่ (พื้นที่จังหวัดนราธิวาส, สงขลา, พังงา, จันทบุรี, ระยอง และกรุงเทพฯ)      
ไมตองมาลงลายมือชื่อตอหนาเจาหนาที่ที่ สอ.นย. แตตองให ผบ.หนวยที่ดํารงตําแหนงไมต่ํากวา ผบ.พัน.หรือ
เทียบเทา ลงนามรวมกับผูปฏิบัติงานประจําพื้นที่นอกพื้นที่สัตหีบ หรือ เจาหนาที่สาขายอย (สงขลา)  ในฐานะ
พยานของผูกูและผูค้ําประกัน 

การค้ําประกันเงินกูสามัญ และเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห  

1. เงินกูสามัญ 
  ทุนเรือนหุน ค้ําประกันได 100 % เงินฝาก ค้ําประกันได 90 % 
   ใชบุคคลค้ําประกัน สิทธิการค้ําประกันเชนเดียวกับสิทธิการกู แตไมรวมทุนเรือนหุน  
 ตองเปนขาราชการ, ลูกจางประจําสังกัด ทร., ขาราชการนอกประจําการผูรับเบี้ยหวัด 

บํานาญ สังกัด ทร., เจาหนาที่ สอ.นย.  หรือตามทีค่ณะกรรมการเงินกูฯ เห็นสมควร 
 วงเงินกูตั้งแต   800,000.00 บาทขึ้นไป ตองมีผูค้ําประกันอยางนอย 2 คน  
 วงเงินกูตั้งแต 1,500,000.00 บาทขึ้นไป ตองมีผูค้ําประกันอยางนอย 3 คน  
 ค้ําประกันเงินกูไดไมเกินอายุ 65 ปบริบูรณ 
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 ทุนเรือนหุนและเงินฝากของสมาชิก สามารถใชเปนหลักประกันการกูไดแตไมสามารถนํามาใชรวมกับ
บุคคลค้ําประกันได  

2. เงินกูพิเศษ 
  ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ค้ําประกันไดไมเกินรอยละ 90 ของราคาประเมิน  
  ที่ดินเปลาค้ําประกันได ไมเกินรอยละ 70 ของราคาประเมิน 
  ทุนเรือนหุนและ/หรือเงินฝาก ค้ําประกันไดไมเกินรอยละ 90  
 
การสรางหลักประกันใหแกครอบครัวสมาชิก และผูค้ําประกันเงินกู  

1.  ทําประกันชีวิตคุมครองเงินกู 
 

วงเงินกู (บาท) วงเงินที่ตองทําประกัน ระยะเวลาคุมครอง 

100,000.00 – 799,999.00 ไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของวงเงินกูแตตอง 
ไมนอยกวา 100,000.00 บาท   

ไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของระยะเวลา  
การผอนชําระ 

800,000.00 – 1,499,999.00 ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของวงเงินกู ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของระยะเวลา 
การผอนชําระ 

1,500,000.00 ขึ้นไป เต็มวงเงินกู ตลอดระยะเวลาการผอนชําระ 

 2. สมัครเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยทหาร (สสอท.) และ/หรือ  
สมัครเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
(สส.ชสอ.) โดยหากเงินสงเคราะหครอบครัวสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหที่จะไดรับมีจํานวนนอยกวาหลักเกณฑ 
ที่กําหนด สมาชิกตองทําประกันชีวิตเพิ่มเติมตามจํานวนเงินที่ขาด 

มาตรการสําหรับสมาชิกที่หลักประกันเงินกูสามัญบกพรอง  
  1. งดใหสินเชื่อประเภทเงินกูฉุกเฉิน 
  2. งดใหสิทธิการค้ําประกันเงินกูสามัญทุกประเภทแกสมาชิกที่หลักประกันบกพรอง เวนแตสมาชิกที่
จะขอกูเงินสามัญครั้งใหม 
  3. ชะลอการจายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน จนกวาจะแกไขหลักประกันบกพรองใหคืนดี 
  4. ตองถือหุนตามหลักเกณฑที ่สอ.นย. กําหนด 
  5. กรณีสมาชิกหาคนค้ําประกันรายใหมได แตสิทธิการค้ําประกันไมเปนไปตามเกณฑ ใหมีสิทธิค้ํา
ประกันเปนกรณีพิเศษไดเปนการชั่วคราว จนกวาจะหาผูค้ําประกันรายใหมได  

มาตรการสําหรับสมาชิกทีไ่มจัดทําหลักประกันเสริมใหถูกตองโดยเจตนา 
  1. งดใหสินเชื่อทุกประเภท 
  2. งดใหสิทธิการค้ําประกันเงินกูสามัญทุกประเภท 
  3. นําเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิกมาจัดทําประกันชีวิตคุมครองเงินกูหรือ   จัดทํา  
หลักประกันเสริมอื่นที่ สอ.นย. กําหนด 
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      ชวยเหลือคาจัดการศพ 1,500.00 บาท 
       เสนอรายงานผานผูบังคับบัญชา ระดับ ผบ.พัน.ฯ หรือเทียบเทา ภายใน 60 วัน  
                        นับจากวันทีเ่สียชีวิต 

สวัสดิการสําหรับสมาชิกสมทบเสียชีวิต 
      จายเปนคาพวงหรีดในนาม สอ.นย. จํานวน 1 พวง วงเงิน 500.00 บาท 
      ชวยเหลือคาจัดการศพ 1,500.00 บาท 
       เสนอรายงานโดยตรงที่ สอ.นย. ภายใน 60 วัน นับจากวันที่เสียชีวิต 

สวัสดิการสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ 
     ยื่นรายงานผานผูบังคับบัญชาถึงระดับ ผบ.พัน.ฯ ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ประสบภัยพิบัติ 

มูลคาความเสียหายตั้งแต  30,000.00 บาท ขึ้นไป  สงเคราะหรายละ  4,000.00 บาท 
สวัสดิการเพ่ือบําเหน็จสมาชิก 

 จายใหสมาชิกที่เกษียณอายุหรือลาออกจากราชการ โดย 
  รับราชการไมนอยกวา 25 ป และเปนสมาชิก สอ.นย. ติดตอกันไมนอยกวา 
                         10 ป 

  ไดรับเงินตามจํานวนปที่เปนสมาชิกคูณ 100 ไดรับขั้นต่ํา 1,000.00 บาท 
              สูงสุดไมเกิน 3,000.00 บาท 

  เสนอรายงานขอรับเงินสวัสดิการไดภายใน 1 ป นับตั้งแตวันที่เกษียณหรือลาออก 
 

สวัสดิการเงินสงเคราะหเพื่อการดํารงชีพแกสมาชิกทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ 

อายุการเปนสมาชิก 
เหตุสูญเสีย 

นอยกวา 
3 ป 

ตั้งแต 3 ป 
แตไมถึง 7 ป 

ตั้งแต 
7 ป ขึ้นไป 

ในเวลาปกติ (ทั่วไป)    
1. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 10,000.00 20,000.00 30,000.00 

2. บาดเจ็บ, เจ็บปวยจนสูญเสียอวัยวะ    
   - แขนขาดขางหนึ่ง (เหนือขอมือขึ้นไป) 6,000.00 12,000.00 18,000.00 
   - ขาขาดขางหนึ่ง (เหนือขอเทาขึ้นไป)  5,000.00 10,000.00 15,000.00 
   - ตาบอดขางหนึ่ง 5,000.00 10,000.00 15,000.00 
   - สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ 8,000.00 16,000.00 24,000.00 
   - หูหนวกขางหนึ่ง 5,000.00 10,000.00 15,000.00 
  * สูญเสียอวัยวะหลายสวน เมื่อรวมกัน 10,000.00 20,000.00 30,000.00 
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รายชื่อคณะผูริเริ่มจัดตั้งสหกรณออมทรัพย นย. 

 1. พล.ร.ต.พิทยา   ศุภมงคล ประธานกรรมการ 
 2. น.อ.สิริ   พุกพันธ กรรมการ 
 3. น.อ.วิชิต   วารุณประภา กรรมการ 
 4. น.อ.สุธา   วิรัชพันธุ กรรมการ 
 5. น.อ.ทรงพล   วงศนิวัติขจร กรรมการ 
 6. น.อ.อภิวัฒน   สมัคงาน กรรมการ 
 7. น.อ.บัญชา   วิยาภรณ กรรมการ 
 8. น.อ.นิทัศน   เพชรนอย กรรมการ/เลขานุการ 
 9. น.อ.อาณัติ   ปานเพียร กรรมการ 
 10. น.อ.ทศพร   ปทมานนท กรรมการ 

-------------------------- 
 
 คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ 
  ชุดที่ 1 ประจําป 2538   ชุดที่ 2 ประจําป 2539 

1. พล.ร.ต.พิทยา  ศุภมงคล ประธานกรรมการ 1. พล.ร.ต.วิชิต  วารุณประภา ประธานกรรมการ 
2. น.อ.วิชิต  วารุณประภา รองประธานกรรมการ 2. น.อ.ทรงพล  วงศนิวัติขจร รองประธานกรรมการ 
3. น.อ.สุธา  วิรัชพันธ รองประธานกรรมการ 3. น.อ.อภิวัฒน  สมัคงาน รองประธานกรรมการ 
4. น.อ.บรรเจิด  คงทอง กรรมการ 4. น.อ.เชษฐ  โกมลฐิติ กรรมการ 
5. น.อ.พิศิษฐ  พันธไชยศร ี กรรมการ 5. น.อ.เทิดศักดิ ์ เสถียรสวัสดิ์ กรรมการ 
6. น.อ.บัญชา  วิยาภรณ กรรมการ 6. น.อ.อุทาร  รัตนารักษ กรรมการ 
7. น.อ.ทรงพล  วงศนิวัติขจร กรรมการ 7. น.อ.นิพนธ  พราหมณเทศ กรรมการ 
8. น.อ.อภิวัฒน  สมัคงาน กรรมการ 8. น.อ.วัฒนา  วงศวิเชียร กรรมการ 
9. น.อ.เทิดศักดิ ์ เสถียรสวัสดิ์ กรรมการ 9. น.อ.สุวิทย  ธาระรูป กรรมการ 
10. น.อ.อุทาร  รัตนารักษ กรรมการ 10. น.อ.เสมา  สุวรรณโชต ิ กรรมการ 
11. น.อ.อําไพ  ไมเจริญ กรรมการ 11. น.อ.อําไพ  ไมเจริญ กรรมการ 
12. น.อ.อาณัติ  ปานเพียร กรรมการ/เหรัญญิก 12. น.อ.ธวัช  รุงสันเที๊ยะ กรรมการ/เหรัญญิก 
13. น.อ.นิคม  สติคราม กรรมการ/เลขานุการ 13. น.อ.นิคม  สติคราม กรรมการ/เลขานุการ 
14. พ.จ.อ.สมชาย  จันทราภิรมย กรรมการ 14. พ.จ.อ.ภิชัย  กรอบเพชร กรรมการ 
15. พ.จ.อ.ทักษิณ  มากทรัพย  กรรมการ 15. จ.อ.มานพ  แอนดอย กรรมการ 
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 คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ 

 ชุดที่ 3 ประจําป 2540      ชุดที่ 4 ประจําป 2541 

1. พล.ร.ต.วิชิต  วารุณประภา ประธานกรรมการ 1. พล.ร.ต.มานิตย  ดีมาก ประธานกรรมการ 
2. น.อ.นิพนธ  พราหมณเทศ รองประธานกรรมการ 2. น.อ.วิชัย  สุขโข รองประธานกรรมการ 
3. น.อ.วัฒนา  วงศวิเชียร รองประธานกรรมการ 3. น.อ.นิทัศน  เพชรนอย รองประธานกรรมการ 
4. น.อ.วิชัย  สุขโข รองประธานกรรมการ 4. น.อ.ประพนธ  จันทรวงศ รองประธานกรรมการ 
5. น.อ.นิทัศนเพชรนอย กรรมการ 5. น.อ.นิวัติ  บุญระเทพ กรรมการ  
6. น.อ.นิวัต ิ ศิริพละ กรรมการ 6. น.อ.ประชา  ศิลปศรีกุล กรรมการ 
7. น.อ.ประชา  ศิลปศรีกุล กรรมการ 7. น.อ.ศักดิ์ชาย  อุบลเดชประชารักษ  กรรมการ 
8. น.อ.วสันต  สุพรรณรัตน กรรมการ 8. น.อ.สุรพงศ  ทรงโฉม กรรมการ 
9. น.อ.เสมา  สุวรรณโชต ิ กรรมการ 9. น.อ.เทพรังสรรค  ศิลปบรรเลง   กรรมการ 
10. น.อ.ธวัช  รุงสันเที๊ยะ กรรมการ/เหรัญญิก 10. น.อ.สุวิทย  ดีวงษ กรรมการ  
11. น.อ.นิคม  สติคราม กรรมการ/เลขานุการ 11. น.อ.ชูฤกษ  บุญทัศน กรรมการ/เลขานุการ 
12. น.อ.สุรินทร  เกิดมนตร ี กรรมการ 12. น.อ.สุรินทร  เกิดมนตร ี กรรมการ 
13. พ.จ.อ.บรรจบ  เหมือนโพธิ์ กรรมการ 13. น.ท.สุนทร  ปนปราณ ี กรรมการ/เหรัญญิก 
14. พ.จ.อ.ธีรพล  เกิดนอย กรรมการ 14. พ.จ.อ.บุญมี  บญุแทน กรรมการ  
15. จ.อ.เชิดชาย  แปนนาค กรรมการ 15. จ.อ.พัฒนศักดิ์  เดื่อดิน กรรมการ 
 
 คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ 
  ชุดที่ 5 ประจําป 2542 ชุดที่ 6 ประจําป 2543 

1. พล.ร.ต.ประพนธ  จันทรวงศ ประธานกรรมการ 1. พล.ร.ต.ประพนธ  จันทรวงศ ประธานกรรมการ 
2. น.อ.นิวัต ิ ศิริพละ รองประธานกรรมการ 2. พล.ร.ต.นิวัติ  ศิริพละ รองประธานกรรมการ 
3. น.อ.ประชา  ศิลปศรีกุล รองประธานกรรมการ 3. น.อ.ศักดิ์ชาย อุบลเดชประชารักษ  รองประธานกรรมการ 
4. น.อ.ศักดิ์ชาย อุบลเดชประชารักษ รองประธานกรรมการ  4. น.อ.พงศศักดิ์  ภูรีโรจน รองประธานกรรมการ 
5. น.อ.วสันต  สุพรรณรัตน กรรมการ 5. น.อ.สุวิทย  ธาระรูป กรรมการ 
6. น.อ.พงศศักดิ์  ภูรีโรจน กรรมการ 6. น.อ.บรรจบ  ปรีชา กรรมการ 
7. น.อ.เทพรังสรรค  ศิลปบรรเลง  กรรมการ 7. น.อ.ณรงครัตน  โพธิ์แดง กรรมการ  
8. น.อ.บรรจบ  ปรีชา กรรมการ 8. น.อ.กมล  อุณหกะ กรรมการ  
9. น.อ.กมล  อุณหกะ กรรมการ 9. น.อ.สนธยา  นอยฉายา กรรมการ 
10. น.อ.บุญชิต  พูลพิทักษ กรรมการ 10. น.อ.สุระพล  ไทยพีระกุล กรรมการ 
11. น.อ.ชูฤกษ  บุญทัศน กรรมการ 11. น.อ.เทพทิวา  บุญเจริญผล กรรมการ/เหรัญญิก 
12. น.อ.สุรพงษ  พรหมแพทย กรรมการ/เลขานุการ 12. น.อ.สุรพงษ  พรหมแพทย กรรมการ/เลขานุการ 
13. น.อ.สุนทร  ปนปราณ ี กรรมการ/เหรัญญิก 13. น.ท.นิสิต  รวมพุม กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
14. น.ท.สมศักดิ ์ บางทาไม กรรมการ 14. ร.อ.ปญญา  ดอกจันทร กรรมการ  
15. พ.จ.อ.ปรีชา  กําปนทอง กรรมการ 15. พ.จ.อ.บุญสง  กระจายศร ี กรรมการ  
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 คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ 
  ชุดที่ 7 ประจําป 2544 ชุดที่ 8 ประจําป 2545  

1. พล.ร.ต.วิชัย  สุขโข ประธานกรรมการ  1. พล.ร.ต.วิชัย  สุขโข ประธานกรรมการ 
2. น.อ.วสันต  สุพรรณรัตน รองประธานกรรมการ 2. น.อ.พงศศักดิ์  ภูรีโรจน รองประธานกรรมการ 
3. น.อ.บรรจบ  ปรีชา รองประธานกรรมการ 3. น.อ.สุวิทย  ธาระรูป รองประธานกรรมการ 
4. น.อ.จํารัส  เผือกประพันธ รองประธานกรรมการ 4. น.อ.จํารัส  เผือกประพันธ รองประธานกรรมการ 
5. น.อ.ไพบลูย  พรรณสมัย กรรมการ 5. น.อ.ไพบูลย  พรรณสมัย กรรมการ 
6. น.อ.ธํารง  เดชวรรณ กรรมการ 6. น.อ.อรรณพ  คุรุกุล กรรมการ 
7. น.อ.เกรียงเดช  รัตนปญญากุล  กรรมการ 7. น.อ.ธํารง  เดชวรรณ กรรมการ  
8. น.อ.กนก  กระหมอมทอง กรรมการ 8. น.อ.เธียรศิริ  มนตไตรเวศย กรรมการ  
9. น.อ.ประธาน  ธรรมมาสถิต กรรมการ 9. น.อ.กนก  กระหมอมทอง กรรมการ 
10. น.อ.โกเมศ  สะอาดเอี่ยม กรรมการ/เลขานุการ 10. น.อ.ประธาน  ธรรมมาสถิต กรรมการ 
11. น.อ.สาโรช  พึ่งพานิชย กรรมการ 11. น.อ.เชาวลิต  วุฒิวิมล กรรมการ 
12. น.ท.นิสิต  รวมพุม   กรรมการ/ผช.เลขานุการ 12. น.ท.สยาม  ลายสาร กรรมการ/เลขานุการ 
13. น.ต.ไพฑูรย  บุญเอี่ยม กรรมการ/เหรัญญกิ 13. น.ต.ไพฑูรย  บุญเอี่ยม กรรมการ/เหรัญญิก 
14. ร.อ.ไพศาล  คุรุรัตน กรรมการ 14. พ.จ.อ.สมจิตร  โชคลือชัย กรรมการ 
15. พ.จ.อ.วีรศักดิ ์ ตวนมิหนา กรรมการ 15. พ.จ.อ.สมศักดิ์  แกวเขียว กรรมการ 
 
 คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ 
  ชุดที่ 9 ประจําป 2546  ชุดที่ 10 ประจําป 2547  

1. พล.ร.ต.วิชัย  สุขโข ประธานกรรมการ 1. พล.ร.ท.วิชัย  สุขโข ประธานกรรมการ 
2. พล.ร.ต.พงศศักดิ์  ภูรีโรจน รองประธานกรรมการ 2. น.อ.เขมวันต  สงคราม รองประธานกรรมการ 
3. พล.ร.ต.สุวิทย  ธาระรูป รองประธานกรรมการ 3. พล.ร.ต.ธนะกาญจน  ใครครวญ  กรรมการ  
4. น.อ.สุทธิชัย  ชีพชล รองประธานกรรมการ 4. น.อ.กมล  อุณหกะ กรรมการ 
5. น.อ.จําลอง  วังสดาน กรรมการ 5. น.อ.สนธยา  นอยฉายา กรรมการ 
6. น.อ.อรุณ  ทองแท กรรมการ 6. น.อ.สุทธิชัย  ชีพชล กรรมการ 
7. น.อ.ประจวบ  ออนตามธรรม  กรรมการ 7. น.อ.จําลอง  วังสดาน กรรมการ  
8. น.อ.สุวิทย  ดีวงษ กรรมการ 8. น.อ.อรุณ  ทองแท กรรมการ  
9. น.อ.เธียรศิริ  มนตไตรเวศย กรรมการ 9. น.อ.ประจวบ  ออนตามธรรม กรรมการ 
10. น.อ.ประธาน  ธรรมมาสถิตย  กรรมการ 10. น.อ.ปรารถนา  ทองศิร ิ กรรมการ 
11. น.อ.เชาวลิต  วุฒิวิมล กรรมการ/เลขานุการ 11. น.อ.สมเกียรติ  ผลประยูร กรรมการ/เลขานุการ 
12. น.อ.สยาม  ลายสาร กรรมการ 12. น.อ.ประจวบ  มะลิทอง  กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
13. ร.อ.กายสิทธิ์  วงศดินดาํ กรรมการ/เหรัญญิก 13. น.ท.เสรี  อินทว ี กรรมการ/เหรัญญิก 
14. พ.จ.อ.ปราโมทย  เพียรชอบ  กรรมการ 14. พ.จ.อ.สมควร  อบเชย กรรมการ  
15. พ.จ.อ.พงษศักดิ์  บัวจันทร กรรมการ 15. พ.จ.อ.ธเนศ  สุภผล กรรมการ  
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 คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ 
  ชุดที่ 11 ประจําป 2548  ชุดที่ 12 ประจําป 2549  

1. พล.ร.ท.เอกชัย  ชมสุวรรณ ประธานกรรมการ  1. พล.ร.ต.พงศศักดิ์  ภูรีโรจน ประธานกรรมการ 
2. พล.ร.ต.เขมวันต  สงคราม รองประธานกรรมการ 2. น.อ.สนธยา  นอยฉายา รองประธานกรรมการ 
3. น.อ.สนธยา  นอยฉายา กรรมการ 3. น.อ.วีระเกียรติ  ตรีรัตนพันธุ กรรมการ  
4. น.อ.สุทธิชัย  ชีพชล กรรมการ 4. น.อ.ธํารง  เดชวรรณ กรรมการ 
5. น.อ.อรรณพ  คุรุกุล กรรมการ 5. น.อ.ไตรขวัญ  ไกรฤกษ กรรมการ 
6. น.อ.บุญชิต  พูลพิทักษ กรรมการ 6. น.อ.บุญชิต  พูลพิทักษ กรรมการ 
7. น.อ.อําพล  เที่ยงสกุล กรรมการ 7. น.อ.ชาตชิาย  ยุวรัตน กรรมการ  
8. น.อ.สุวิทย  ดีวงษ กรรมการ 8. น.อ.อัครเดช  นาคออน กรรมการ  
9. น.อ.ชาตชิาย  ยุวรัตน กรรมการ 9. น.อ.พิชิต  วาดวาร ี กรรมการ/เลขานุการ  
10. น.อ.ปรารถนา  ทองศิร ิ กรรมการ 10. น.อ.สรไกร  สิริกรรณะ กรรมการ 
11. น.อ.ชัยวัฒน  คุมทิม กรรมการ 11. น.อ.ชัยวัฒน  คุมทิม กรรมการ 
12. น.อ.สมเกียรติ  ผลประยูร กรรมการ/เลขานุการ 12. น.ท.เสรี  อินทว ี กรรมการ/เหรัญญิก 
13. น.ท.เสรี  อินทว ี กรรมการ/เหรัญญิก 13. ร.ท.ณกรณ  เล็กจุฬา กรรมการ 
14. พ.จ.อ.สําราญ  ถิ่นหัวเสือ กรรมการ 14. พ.จ.อ.ภิรมย  ปยะสนัติ ์ กรรมการ  
15. พ.จ.อ.สงา  สมนึก กรรมการ 15. พ.จ.อ.มานะ   เจริญทรัพย กรรมการ  
 
 คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ 
  ชุดที่ 13 ประจําป 2550  ชุดที่ 14 ประจําป 2551  

1. พล.ร.ต.พงศศักดิ์  ภูรีโรจน ประธานกรรมการ 1. พล.ร.ต.จํารัส  เผือกประพันธ ประธานกรรมการ 
2. น.อ.วีระเกียรติ  ตรีรัตนพันธุ รองประธานกรรมการ 2. น.อ.วีระเกียรติ  ตรีรัตนพันธุ รองประธานกรรมการ 
3. น.อ.ธํารง  เดชวรรณ กรรมการ 3. น.อ.ธํารง  เดชวรรณ กรรมการ  
4. น.อ.สมปอง  สังขสุวรรณ กรรมการ 4. น.อ.สมปอง  สังขสุวรรณ กรรมการ 
5. น.อ.อําพล  เที่ยงสกุล กรรมการ/เลขานุการ 5. น.อ.อําพล  เที่ยงสกุล กรรมการ/เลขานุการ 
6. น.อ.สุวิทย  ดีวงษ กรรมการ 6. น.อ.วัชรา  พวงไสว กรรมการ 
7. น.อ.ปยพันธ  สุรินทรวงศ กรรมการ 7. น.อ.ปยพันธ  สุรินทรวงศ กรรมการ  
8. น.อ.ณรงคศักดิ ์ จาตกานนท  กรรมการ 8. น.อ.กลาหาญ  เพ็ชรมีศร ี กรรมการ  
9. น.อ.สรไกร  สิริกรรณะ กรรมการ/ผช.เลขาฯ 9. น.อ.นพดล  ปญญาโฉม     กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
10. น.อ.สมเกียรติ  ผลประยูร กรรมการ 10. น.อ.วีระชาติ  ชั้นประเสริฐ กรรมการ 
11. น.อ.สยาม  ลายสสาร กรรมการ 11. น.อ.สมเกียรติ  ผลประยูร กรรมการ 
12. น.อ.สมศักดิ์  บางทาไม กรรมการ/เหรัญญิก 12. น.อ.สมศักดิ์  บางทาไม กรรมการ/เหรัญญิก 
13. ร.ท.ณกรณ  เล็กจุฬา กรรมการ 13. ร.อ.เกียรติศักดิ์  ฉายชูวงษ กรรมการ 
14. พ.จ.อ.พนม  โพธิ์ยอย กรรมการ 14. พ.จ.อ.ศรีไพร  นุมฤทธิ ์ กรรมการ  
15. พ.จ.อ.คมสัน  ปนสมสกุล กรรมการ 15. พ.จ.อ.ปยะ  วโรรส กรรมการ  
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 คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ 
  ชดุที่ 15 ประจําป 2552  ชุดที่ 16 ประจําป 2553  

1. พล.ร.ต.จํารัส  เผือกประพันธ ประธานกรรมการ 1. พล.ร.ท.ศักดิ์ชาย  อุบลเดชประชารักษ  ประธานกรรมการ 
2. น.อ.ไตรขวัญ  ไกรฤกษ รองประธานกรรมการ 2. พล.ร.ต.กวีวัธน  งามโพธิ์ทอง      รองประธานกรรมการ 
3. น.อ.วิสิฏฐ  พณิชยกุล รองประธานกรรมการ 3. น.อ.อรุณ  ทองแท กรรมการ 
4. น.อ.อรุณ  ทองแท กรรมการ 4. น.อ.ประจวบ  ออนตามธรรม กรรมการ 
5. น.อ.ประจวบ  ออนตามธรรม  กรรมการ 5. น.อ.วัชรา  พวงไสว กรรมการ 
6. น.อ.วัชรา  พวงไสว กรรมการ 6. น.อ.นพดล  ปญญาโฉม กรรมการ 
7. น.อ.ปยพันธ  สุรินทรวงศ กรรมการ 7. น.อ.รณรงค  สิทธินนัทน กรรมการ 
8. น.อ.เธียรศิริ  มนตไตรเวศย กรรมการ/เลขานุการ 8. น.อ.โกเมศ  สะอาดเอี่ยม กรรมการ  
9. น.อ.กลาหาญ  เพ็ชรมีศร ี กรรมการ 9. น.อ.สาโรช  พึ่งพานิชย กรรมการ/เลขานุการ 
10. น.อ.นพดล  ปญญโฉม    กรรมการ/ผช.เลขานุการ 10. น.อ.เผดิมชัย  สุคนธมัต กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
11. น.อ.วีระชาติ  ชั้นประเสริฐ กรรมการ 11. น.อ.สมศักดิ์  บางทาไม กรรมการ/เหรัญญิก 
12. น.อ.สมศักดิ์  บางทาไม กรรมการ/เหรัญญิก 12. น.อ.โยธิน  ธนะมูล กรรมการ 
13. ร.อ.เกียรติศักดิ์  ฉายชูวงษ กรรมการ 13. ร.อ.เกียรติศักดิ์  ฉายชูวงษ กรรมการ 
14. พ.จ.อ.สิริเชษฐ  มณีปฐมพงศ   กรรมการ 14. พ.จ.อ.ไชยรัตน  นิยมศิลปชยั กรรมการ 
15. พ.จ.อ.เคลื่อน  ปานทอง กรรมการ 15. พ.จ.อ.นุกูล  ดอนแผว กรรมการ 
 
 คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ 
  ชุดที่ 17 ประจําป 2554  ชุดที่ 18 ประจําป 2555  

1. พล.ร.ต.บรรจบ  ปรีชา ประธานกรรมการ 1. พล.ร.ต.บรรจบ  ปรีชา ประธานกรรมการ 
2. น.อ.บุญชิต  พูลพิทักษ รองประธานกรรมการ 2. น.อ.อําพล  เที่ยงสกุล รองประธานกรรมการ 
3. น.อ.ประจวบ  ออนตามธรรม   กรรมการ 3. น.อ.วัชรา  พวงไสว กรรมการ 
4. น.อ.ปยพันธ  สุรินทรวงศ กรรมการ 4. น.อ.อาคม  แตงออน กรรมการ 
5. น.อ.รณรงค  สิทธินันทน กรรมการ 5. น.อ.นพดล  ปญญาโฉม กรรมการ 
6. น.อ.วีระชาติ  ชั้นประเสริฐ กรรมการ 6. น.อ.วีระชาติ  ชั้นประเสริฐ กรรมการ 
7. น.อ.โกเมศ  สะอาดเอี่ยม กรรมการ 7. น.อ.ทศพล  ผลด ี กรรมการ 
8. น.อ.ยงยุทธ  สุวรรณปรีดี กรรมการ 8. น.อ.วรพงษ  ทองเรือง กรรมการ 
9. น.อ.สาโรช  พึ่งพานิชย กรรมการ/เลขานุการ 9. น.อ.สาโรช  พึ่งพานิชย กรรมการ/เลขานุการ 
10. น.อ.เผดิมชัย  สุคนธมัต กรรมการ/ผช.เลขานุการ 10. น.อ.อํานรรฆ  ภมรพล กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
11. น.อ.โยธิน  ธนะมูล กรรมการ 11. น.อ.วิชชา  พรหมคีร ี กรรมการ 
12. น.อ.เสรี  อินทวี กรรมการ/เหรัญญิก 12. น.อ.เสรี  อินทวี กรรมการ/เหรัญญิก 
13. ร.อ.เกียรติศักดิ์  ฉายชูวงษ กรรมการ 13. ร.อ.ธีระพล  ทิพนาค กรรมการ 
14. พ.จ.อ.ฉลอง  ทวีเขตกรณ กรรมการ 14. พ.จ.อ.ปริวุทธ  โตววากุล กรรมการ 
15. พ.จ.อ.ไพโรจน  มวงอ่ํา กรรมการ 15. พ.จ.อ.สุดเขต  ศรีสวาง กรรมการ 
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คณะกรรมการดําเนินการ 
ชุดที่ 19 ประจําป 2556 

 1. พล.ร.ต.สิริบุญ   สุคนธมาน ประธานกรรมการ  
 2. น.อ.ชูฤกษ   บุญทัศน รองประธานกรรมการ 
 3. น.อ.นพดล   ปญญาโฉม กรรมการ 
 4. น.อ.ศังกร   พงษศิริ กรรมการ 
 5. น.อ.ประธาน   ธรรมมาสถิตย กรรมการ 
 6. น.อ.โกเมศ   สะอาดเอี่ยม กรรมการ 
 7. น.อ.พิชิต   วาดวาร ี กรรมการ 
 8. น.อ.สายัณห   ไอยรารัตน กรรมการ 
 9. น.อ.สาโรช   พึ่งพานิชย กรรมการ/เลขานุการ 
 10. น.อ.สุรพล   ตันติวีระวงศ กรรมการ 
 11. น.อ.สุรชัย   ตันเจริญ กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
 12. น.อ.เสรี   อินทวี กรรมการ/เหรัญญิก 
 13. ร.อ.ธีระพล   ทิพนาค กรรมการ 
 14. พ.จ.อ.ปริวุทธ   โตววากุล กรรมการ 
 15. พ.จ.อ.สุดเขต   ศรีสวาง กรรมการ 

*************************************** 






