
คณะกรรมการด าเนินการ ผูต้รวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชีของ สอ.นย.  

 สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ด าเนินกิจการผ่านมาเป็นระยะเวลา ๒๓ ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 
๒๔ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ มีคณะกรรมการด าเนินการที่ท าหน้าที่บริหารงานสหกรณ์ผ่านมาแล้ว 
จ านวน ๒๓ ชุด ปัจจุบันเป็นชุดที่ ๒๔ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ ให้มา
เป็นตัวแทนเพ่ือท าหน้าที่บริหารงานกิจการสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการ สอ.นย. ชุดที่ ๒๔ ประจ าปี 
๒๕๖๑ ประกอบด้วย 

๑. พล.ร.ท.กล้าหาญ  เพ็ชรมีศรี  ประธานกรรมการด าเนินการ 
๒. น.อ.ทศพล  ผลดี    รองประธานกรรมการด าเนินการ 
๓. น.อ.พิชิต  วาดวารี   รองประธานกรรมการด าเนินการ 
๔. น.อ.สรไกร  สิริกรรณะ   กรรมการด าเนินการ 
๕. น.อ.สายัณห์  ไอยรารัตน์   กรรมการด าเนินการ 
๖. น.อ.อภิรักษ์  กลิ่นหม่น   กรรมการด าเนินการ 
๗. น.อ.สุรเชษฎ์  ถาวรขจรศิริ  กรรมการด าเนินการ 
๘. น.อ.เผดิมชัย  สุคนธมัต   กรรมการด าเนินการ 
๙. น.อ.ทวี  วงศ์วาน    กรรมการด าเนินการ 
๑๐. น.อ.สมควร  ศรีวิเชียร   กรรมการด าเนินการ 
๑๑. น.อ.กิตติภูม ิ สืบศาสนา   กรรมการด าเนินการและเลขานุการ 
๑๒. น.อ.วิจาร  กอประเสริฐ   กรรมการด าเนินการและเหรัญญิก 
๑๓. น.ต.สมปอง  เอ่ียมแข   กรรมการด าเนินการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔. พ.จ.อ.อุบล  ด้วงแก้ว   กรรมการด าเนินการ 
๑๕. พ.จ.อ.ศิริศักดิ์  ฮาดภักดี   กรรมการด าเนินการ 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ คือ ผู้แทนสมาชิกที่จะท าหน้าที่บริหารกิจการงานสหกรณ์ให้

มีความม่ันคง เจริญก้าวหน้า และเป็นที่พ่ึงพิงให้แก่สมาชิก โดยจะต้องยึดมั่นในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
ค าสั่ง มติคณะกรรมการด าเนินการ และมติของที่ประชุมใหญ่อย่างเคร่งครัด และหากคณะกรรมการ
ด าเนินการท าให้สหกรณ์หรือสมาชิกเสียประโยชน์จากการบริหารงาน หรือมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน  
การบัญชี เป็นเหตุให้สหกรณ์เสียหาย คณะกรรมการด าเนินการมีหน้าที่ที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
สหกรณ ์

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ นอกจากจะท าการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือ
มาท าหน้าที่บริหารงานแทนสมาชิกแล้ว ยังได้เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบบัญชีให้เข้ามาท าหน้าที่
ตรวจสอบการท างานของคณะกรรมการด าเนินการ และฝ่ายจัดการให้มีความถูกต้อง และเป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติคณะกรรมการด าเนินการ และมติของที่ประชุมใหญ่อย่างเคร่งครัด ทั้ง
ในด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารงานสหกรณ์ ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 
และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้ 

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

๒. ผู้สอบบัญชี 
- บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จ ากัด โดยนายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ 

 คณะกรรมการด าเนินการ มีความส าคัญต่อการบริหารงานของสหกรณ์อย่างมาก เพราะเป็น
ตัวแทนของสมาชิกที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาท าหน้าที่ในการบริหารงาน และเป็นตัวแทนสมาชิกใน  
การท าธุรกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น สหกรณ์อ่ืน ธนาคารพาณิชย์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น  



- ๒ - 
 

  การรับฝากเงิน 

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

๒. สอ.นย.จะจัดกิจกรรมวันเด็ก โดยส่งเสริมการออมเงินของเด็ก ในวันเสาร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ส าหรับ
สมาชิกที่พาเด็กมาฝากเงินด้วย จะได้รับเป็นกระติกน้ าร้อนหรือน้ าเย็นน่ารักเหมาะกับเด็ก สมาชิก
สามารถติดตามข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมได้จากช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ สอ.นย. 

๓. สอ.นย.ให้บริการรับฝากเงินและรับช าระหนี้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ สอ.นย.ภายใน
เวลา ๑๔.๓๐ น. และกรุณาติดต่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ สอ.นย.ทราบก่อนทุกครั้งที่ท ารายการ 

๔. การฝาก – ถอนเงินที่ถูกต้อง สมาชิกควรตรวจนับเงินและตรวจดูรายการในสมุดคู่ฝากทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่
ท ารายการให้เสร็จเรียบร้อยก่อนออกจากส านักงาน สอ.นย.    

 

กิจกรรมอ่ืน ๆ 
๑. สอ.นย.ก าหนดมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่สมาชิกสามัญที่เป็นสมาชิกก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และ

ยังคงเป็นสมาชิกจนถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เป็นทุนเรือนหุ้น จ านวน ๒๐ หุ้น มูลค่าหุ้นละ ๑๐ บาท 
รวมเป็นเงิน ๒๐๐ บาท ในช่วงต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ส าหรับสมาชิกที่มีทุนเรือนหุ้นครบตาม
หลักเกณฑ์สูงสุดของ สอ.นย.แล้ว จะได้รับเป็นเงินมูลค่า ๒๐๐ บาท 

๒. สอ.นย.จัดกิจกรรมวันสถาปนา สอ.นย.ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันครบรอบ ๒๓ ปี 
 

 

ผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบบัญชีก็เช่นกัน ได้รับความไว้วางใจให้ เข้ามาท าหน้าที่แทนสมาชิกใน 
การตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ และการท างานของฝ่ายจัดการ จึงต้องผ่าน  
การคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์  ดังนั้น การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสหกรณ์จึงมี
ความส าคัญมากเช่นกัน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 :  thaimarinecoop@gmail.com 
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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                 

                        

 


