
คณะกรรมการด าเนินการ ผูต้รวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชีของ สอ.นย.  

 สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ด าเนินกิจการผ่านมาเป็นระยะเวลา ๒๒ ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๒๓ 
ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ มีคณะกรรมการด าเนินการที่ท าหน้าที่บริหารงานสหกรณ์ผ่านมาแล้ว จ านวน ๒๒ 
ชุด ปัจจุบันเป็นชุดที่ ๒๓ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๙ ให้มาเป็นตัวแทนเพ่ือ
ท าหน้าที่บริหารงานกิจการสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการ สอ.นย. ชุดที่ ๒๓ ประจ าปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วย 

๑. พล.ร.ต.อาคม  แตงอ่อน   ประธานกรรมการด าเนินการ 
๒. น.อ.สุทธิพงษ์  อนันตชัย   รองประธานกรรมการด าเนินการ 
๓. น.อ.พิชิต  วาดวารี   รองประธานกรรมการด าเนินการ 
๔. น.อ.กิตติคุณ  นาคสุก   กรรมการด าเนินการและเลขานุการ 
๕. น.อ.สายัณห์  ไอยรารัตน์   กรรมการด าเนินการ 
๖. น.อ.ประมุข  อินทรประเสริฐ  กรรมการด าเนินการ 
๗. น.อ.ชัยวัฒน์  คุ้มทิม   กรรมการด าเนินการ 
๘. น.อ.รังสรรค์  แตงฉิม   กรรมการด าเนินการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. น.อ.วุฒิไกร  ปั้นดี   กรรมการด าเนินการ 
๑๐. น.อ.จรงศักดิ์  แย้มบาน   กรรมการด าเนินการ 
๑๑. น.อ.นิสิต  ร่วมพุ่ม   กรรมการด าเนินการ 
๑๒. น.อ.วิจาร  กอประเสริฐ   กรรมการด าเนินการและเหรัญญิก 
๑๓. ร.อ.เกียรติศักดิ์  ฉายชูวงษ์  กรรมการด าเนินการ 
๑๔. พ.จ.อ.อุบล  ด้วงแก้ว   กรรมการด าเนินการ 
๑๕. พ.จ.อ.ประสงค์  รวงน้อย   กรรมการด าเนินการ 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ คือ ผู้แทนสมาชิกท่ีจะท าหน้าที่บริหารกิจการงานสหกรณ์ให้มี

ความมั่นคง เจริญก้าวหน้า และเป็นที่พ่ึงพิงให้แก่สมาชิก โดยจะต้องยึดมั่นในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง 
มติคณะกรรมการด าเนินการ และมติของที่ประชุมใหญ่อย่างเคร่งครัด และหากคณะกรรมการด าเนินการท าให้
สหกรณ์หรือสมาชิกเสียประโยชน์จากการบริหารงาน หรือมีข้อบกพร่องเก่ียวกับการเงิน การบัญชี เป็นเหตุให้
สหกรณ์เสียหาย คณะกรรมการด าเนินการมีหน้าที่ที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๙ นอกจากจะท าการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือมา
ท าหน้าที่บริหารงานแทนสมาชิกแล้ว ยังได้เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบบัญชีให้เข้ามาท าหน้าที่
ตรวจสอบการท างานของคณะกรรมการด าเนินการ และฝ่ายจัดการให้มีความถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติคณะกรรมการด าเนินการ และมติของที่ประชุมใหญ่อย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านการเงิน 
การบัญชี และการบริหารงานสหกรณ์ ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีคณะผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชีที่
ได้รับการคัดเลือก ดังนี้ 

๑. คณะผู้ตรวจสอบกิจการ 
- นางสาวศิริวรรณ  กัญญาค า    ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ 
- นางธนัชพร  ปัญญาปุญญรัตน์  ผู้ตรวจสอบกิจการ 

๒. คณะผู้สอบบัญชี 
- บริษัท ตากสินไทยโค จ ากัด  โดยนางวรนีย์  พิทักษ์สุธีพงศ์ 

 



- ๒ - 
 

  การรับฝากเงิน 

๑. สอ.นย.จ ากัดวงเงินรับฝากจากสมาชิกประเภทออมทรัพย์ และออมทรัพย์พิเศษ ไม่เกินเดือนละ 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๒. สอ.นย.เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์สินทวี ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๕๐ ต่อปี ไม่จ ากัดวงเงินรับฝากต่อเดือน 
บัญชีสูงสุด ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๓. สอ.นย.จะจัดกิจกรรมวันสหกรณ์ โดยส่งเสริมการออม ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สมาชิกสามารถติดตาม
ข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมได้จากช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ สอ.นย. 

 คณะกรรมการด าเนินการ มีความส าคัญต่อการบริหารงานของสหกรณ์อย่างมาก เพราะเป็นตัวแทน
ของสมาชิกท่ีได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาท าหน้าที่ในการบริหารงาน และเป็นตัวแทนสมาชิกในการท าธุรกรรม
ต่าง ๆ กับหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น สหกรณ์อ่ืน ธนาคารพาณิชย์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น ผู้ตรวจสอบกิจการและ
ผู้สอบบัญชีก็เช่นกัน ได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาท าหน้าที่แทนสมาชิกในการตรวจสอบการบริหารงานของ
คณะกรรมการด าเนินการ และการท างานของฝ่ายจัดการ จึงต้องผ่านการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
ดังนั้น การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสหกรณ์จึงมีความส าคัญมากเช่นกัน 
 

มติคณะกรรมการด าเนินการ สอ.นย. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เม่ือ ๒๙ พ.ย.๕๙ มีผลบังคับใช้ ดังนี้ 
๑. ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค.๕๙ เป็นต้นไป ก าหนดหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญและสิทธิการค้ าประกันเงินกู้ของ

สมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจ าสังกัดกองทัพเรือ ดังนี้ 
๑.๑ ผ่อนช าระเงินกู้สามัญทุกประเภทได้ไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ เว้นแต่การกู้เงินสามัญเพ่ือช่วยเหลือ 

ผู้ค้ าประกันเงินกู้ให้เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศของสหกรณ์นั้น ๆ  
๑.๒ ค้ าประกันเงินกู้ได้ไม่เกินอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ ์

๒. ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.๖๐ เป็นต้นไป ก าหนดหลักเกณฑ์การขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้
ส าหรับสมาชิกที่ขอกู้เงินประเภทสามัญครั้งใหม่เพ่ือช าระหนี้สินเดิมโดยใช้บุคคลค้ าประกัน ดังนี้ 

๒.๑ สมาชิกท่ีขอกู้เงินประเภทสามัญครั้งใหม่เพ่ือช าระหนี้สินเดิม โดยใช้บุคคลค้ าประกันที่ต้องจัดท า
หลักประกันเสริมตามหลักเกณฑ์ที่ สอ.นย.ก าหนด หากสมาชิกเลือกที่จะท าประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้สัญญาใหม่ 
สมาชิกจะสามารถเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้ตามสัญญาเดิมได้ เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครอง
เงินกู้สัญญาใหม่มีผลคุ้มครองครบหนึ่งปี 

๒.๒ สมาชิกท่ีขอกู้เงินประเภทสามัญครั้งใหม่เพ่ือช าระหนี้สินเดิม โดยใช้บุคคลค้ าประกันที่ต้องจัดท า
หลักประกันเสริมตามหลักเกณฑ์ที่ สอ.นย.ก าหนด หากสมาชิกเลือกที่จะสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) และหรือสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) คุ้มครองเงินกู้สัญญาใหม่ และท าประกันชีวิตคุ้มครอง
เงินกู้สัญญาใหมเ่พ่ิมเติมด้วย สมาชิกจะสามารถเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้ตามสัญญาเดิมได้ เมื่อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้สัญญาใหม่มีผลคุ้มครองครบหนึ่งปี 

๒.๓ สมาชิกท่ีขอกู้เงินประเภทสามัญครั้งใหม่เพ่ือช าระหนี้สินเดิม โดยใช้บุคคลค้ าประกันที่ต้องจัดท า
หลักประกันเสริมตามหลักเกณฑ์ที่ สอ.นย.ก าหนด หากสมาชิกเลือกที่จะสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) และหรือสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) คุ้มครองเงินกู้สัญญาใหม่ สมาชิกจะสามารถเวนคืน
กรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้ตามสัญญาเดิมได้ เมื่อได้รับสมาชิกภาพจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์โดย
สมบูรณ ์
 

 

 

 

 

 



- ๓ - 
 
 

  

 

 

 สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย.  และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย. 
เพ่ิมเติมได้ที่............  

เว็บไซต์  :  http://www.thaimarinecoop.com   

Line ID  :  @chh4689l   หรือ  
 

เฟสบุ๊ค  :  https://www.facebook.com/marinecoop1 

อีเมล :  marinecoop@gmail.com 

โทรศัพท์ : ๐ – ๓๘๓๐ – ๘๓๐๙  ภายใน ทร. ๖๑๐๔๗ – ๘  โทรสาร  กดหมายเลขภายใน ๒๑ หรือ ๒๒ 

มือถือ :  สินเชื่อ ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๔  ทะเบียนหุ้น ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๕  ธุรการ ๐๘ – ๖๓๖๗ – ๑๑๙๑                 

                        

 


