


อุดมการณ์ของสหกรณ์

สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก

1.	 การเป็นผู้ให้

2.	น�้าใจทางสหกรณ์

3.	 ความซื่อสัตย์	และความจงรักภักดี

4.	การให้บริการแก่สมาชิก

5.	การไม่แสวงหาก�าไรสูงสุด

6.	สมาชิกสหกรณ์มีจิตใจที่เป็นประชาธิปไตย

7.	 สมาชิกมีภาระผูกพันต้องรับรู้ปัญหาของสหกรณ์

สิทธิของสมาชิก มีดังนี้
1.	 เข้าร่วมประชมุใหญ่	เพือ่เสนอความคิดเหน็

	 หรือออกเสียงลงคะแนน

2.	 เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

3.	 เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการ

	 ด�าเนินการสหกรณ์	หรือผู้ตรวจสอบ

	 กิจการสหกรณ์

4.	 ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการ

	 จากสหกรณ์

5.	สิทธิอื่นๆ	ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ

	 และข้ออื่นของสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้
1.	 ปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ

	 ข้อบังคับ	มติ	และค�าสั่งของสหกรณ์

2.	 เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

3.	ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์	

	 เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข็มแข็ง

4.	สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

5.	ร่วมมือกับคณะกรรมการด�าเนินการ	

สหกรณ์	พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง

	 และมั่นคง
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การประชุมใหญ่สามัญประจําปี การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 25602560  
วันอังคารท่ี 13  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561 

ณ. ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง 



คณะกรรมการดำ เนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ กัด
ชุดที่ 37 ประจำ ปี 2560

นายชาญชัย แสนศรีมหาชัย
กรรมการ

นายสมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์  
รองประธานกรรมการ

นายสมศักดิ์ เขตสมุทร
กรรมการทำาหน้าที่ผู้จัดการ

นายสมโภชน์ กริบกระโทก 
กรรมการ

น.ส.ฉวีวรรณ พ่วงทิพากร 
กรรมการ

นางอารีย์ อินทรสมบัติ 
กรรมการ

นางจารุณี ศุภกาญจน์ 
ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 4424

นายอานันต์ อัลมาตร์
กรรมการ

นายศักดิ์ชาย จันทร์เรือง
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางวไลวรรณ จิตต์สุวรรณ
กรรมการ

นายอดิศร พร้อมเทพ
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด

นางสุมาลี ยุกตานนท์  
รองประธานกรรมการ

นางอุมาพร พิมลบุตร 
เหรัญญิก

นายสุเมธ ตันติกุล
รองประธานกรรมการ

นายสุธรรม ลิ่มพานิช
เลขานุการ



นางอารีย์ อินทรสมบัติ
กรรมการ

นายชาญชัย แสนศรีมหาชัย 
กรรมการ

นายสมโภชน์ กริบกระโทก
กรรมการ

นายสุเมธ ตันติกุล
กรรมการ

นายชาญชัย แสนศรีมหาชัย
ประธานคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน

นางอารีย์ อินทรสมบัติ
กรรมการ

นางอารีย์ อินทรสมบัต ิ
กรรมการ

นายสมโภชน์ กริบกระโทก 
กรรมการและเลขานุการ

สุธรรม ลิ่มพาณิช
กรรมการ

นายสมโภชน์ กริบกระโทก 
กรรมการ

นางอุมาพร พิมลบุตร
กรรมการและเลขานุการ

นายสมศักดิ์ เขตสมุทร
กรรมการทำาหน้าที่ผู้จัดการ

นายชาญชัย แสนศรีมหาชัย

กรรมการ
นายอานันต์ อัลมาตร์
กรรมการและเลขานุการ

นางสุมาลี ยุกตานนท์
ประธานคณะอนุกรรมการฯ

นายสุเมธ ตันติกุล
กรรมการ

คณะกรรมการเงินกู้

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบ

คณะอนุกรรมการด้านการลงทุน

นายสุเมธ ตันติกุล

ประธานคณะกรรมการศึกษาฯ

นายสมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์
ประธานคณะกรรมการเงินกู้

 นางวไลวรรณ จิตต์สุวรรณ
 กรรมการและเลขานุการ

น.ส.ฉวีวรรณ พ่วงทิพากร 
กรรมการ



คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบ

ฝ่ายอำานวยการ

สิวพร วงศ์วรากร 
หัวหน้าฝ่ายอำานวยการ

ธัญสิริ แสงเทียน 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ปิยธิดา สีดา
เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร

นงคราญ หลักคำาแพง 
นักการ

น.ส.รุ่งทิพย์ แพสว่าง 
เจ้าหน้าที่ธุรการ

เกษียณอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ฝ่ายการเงิน

เพ็ญพยอม ใจดี 
ผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ฝ่ายบัญชีและประมวลผล

กาญจนา เตชะเทพวรชัย
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและประมวลผล

กุลพัชร รอดระรัง 
เจ้าหน้าที่ประมวลผล 

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด

โทร. 0 2562 0572 - 3, 0 2579 2789 Fax. 0 2579 2790 ภายในกรมประมง 7600 7601
มือถือ : ฝ่ายอำานวยการ, ฝ่ายบัญชีและประมวลผล : 06 1823 9350 ฝ่ายการเงิน : 08 7560 8884

มือถือ : ฝ่ายบริหารสินเชื่อ : 08 7560 8886 E-mail : tgc0269@gmail.com, Website : www.Fishcorp.in.th

เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ

มัณฑนา เปาลิวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารสินเชื่อ

กรรณิกา  สุวรรณะ
เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ

วิธินันท์  สุกิน
เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ

วรรณกร  ศรีสุขวโรทัย
เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ

สุมาลี จันทเดช 
เจ้าหน้าที่การเงิน 



สัมมนาภาคีสหกรณ์บางเขน ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 
 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำา บีช รีสอร์ท

โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำากัด 
และสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จำากัด เป็นเจ้าภาพร่วม

กิจกรรม สัมมนา และทัศนศึกษา ประจำาปี 2560



ครั้งที่ 1/2560 
สัมมนาสมาชิกที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่ง
สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ครั้งที่ 2/2560 
สัมมนาสมาชิกที่จังหวัดขอนแก่น 

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติสำานักงาน
พัฒนาท่ีดินเขต 5 จังหวัดขอนแก่น 

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

ครั้งที่ 3/2560 สัมมนาสมาชิก 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำาบลแควใหญ่
ตำาบลแควใหญ่ อำาเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

ครั้งที่ 4/2560 สัมมนาสมาชิก 
ณ ห้องประชุมศูนย์บริการ 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี 

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560

ครั้งที่ 5/2560 สัมมนาสมาชิก
ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง 
กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ครั้งที่ 6/2560 
สัมมนาสมาชิก

ณ ห้องประชุมอานนท์ 
กรมประมง กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560

 สัมมนาสมาชิกประจำาปี 2560 จำานวน 6 ครั้ง
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 1,000,000,000.00

 1,500,000,000.00

 2,000,000,000.00

 2,500,000,000.00

 3,000,000,000.00

 3,500,000,000.00

2555 2556 2557 2558 2559 2560
สินทรัพย์ 1,990,073,329.35 2,175,756,752.91 2,418,937,621.81 2,760,993,462.44 2,960,089,731.16 3,105,044,900.37
หนี้สิน 756,811,451.06 840,884,757.20 991,197,508.42 1,211,199,132.88 1,313,215,529.45 1,349,628,987.74
ทุนสหกรณ์ 1,233,261,878.29 1,334,871,995.71 1,427,740,113.39 1,549,794,329.56 1,646,874,201.71 1,755,415,912.63

สินทรัพย์ หนี้สิน ทุนของสหกรณ์ 
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2555 2556 2557 2558 2559 2560
จ านวนสมาชิก 4,504 4,557 4,570 4,599 4,668 4,726
จ านวนสมาชิกสมทบ 239 247 263 290 330 371

จ านวนสมาชิก 

แผนภูมิแสดงผลการดำาเนินงาน ปี 2560



  

 

 

ทุนเรือนหุ้น 
ลูกหนี้เงินกู้ 

 -

 500,000,000.00

 1,000,000,000.00

 1,500,000,000.00

 2,000,000,000.00

 2,500,000,000.00

2555 2556 2557 2558
2559

2560

2555 2556 2557 2558 2559 2560
ทุนเรือนหุ้น 1,040,687,880.00 1,118,938,560.00 1,190,527,920.00 1,288,765,310.00 1,372,509,750.00 1,451,211,290.00
ลูกหนี้เงินกู ้ 1,667,886,273.97 1,816,217,685.35 1,918,156,535.52 2,020,905,014.35 1,980,291,303.06 1,850,216,683.49

ทุนเรือนหุ้น เงินให้สมาชิกกู้ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560
รายได้ 125,613,209.55 138,336,187.31 152,196,471.88 161,351,699.13 168,136,856.77 168,122,416.79
ค่าใช้จ่าย 38,515,031.86 41,143,959.51 45,956,923.20 50,397,843.76 55,233,975.77 57,033,744.71
ก าไรสุทธิ 87,098,177.37 97,192,227.80 106,239,548.68 110,953,855.37 112,902,881.00 111,088,672.08
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รายได้ รายจ่าย ก าไรสุทธิ ล้านบาท 

ล้านบาท 
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 2,000,000.00

 3,000,000.00
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 5,000,000.00
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 7,000,000.00

2555 2556 2557 2558 2559 2560
สวัสดิการทุนการศึกษา 500,000.00 517,600.00 492,000.00 606,400.00 686,800.00 737,500.00
สวัสดิการสมาชิกครบ 60 ปี 222,000.00 336,000.00 343,000.00 363,000.00 695,000.00 393,000.00
สวัสดิการเกี่ยวกับการศพ 310,000.00 2,985,600.00 3,500,000.00 2,640,000.00 6,970,000.00 6,680,000.00
เงินเพื่อการกุศลและอื่น ๆ  33,000.00 126,250.00 59,000.00 121,000.00 41,000.00 42,500.00

สวัสดิการ 
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การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าป ี2560 
ทุนส ารอง (11,108,867.21) 

ค่าบ ารุงสันนิบาต (30,000) 

เงินปันผล (71,952,217.25) 

เงินเฉลี่ยคืน (17,951,303.50) 

โบนัสเจ้าหน้าที่และกรรมการ (2,299,535.51) 

เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล (100,000) 

ทุนสาธารณประโยชน์ (106,748.61) 

สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 
(7,540,000.00) 



สารจากประธานกรรมการด�าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ากัด  ชุดที่ 37
_______________________________________

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ากัด ทุกท่าน

  ในวาระที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ากัด ได้ด�าเนินการมาครบรอบปีบัญชี 2560  
อีกวาระหน่ึง ซึง่นบัเป็นปีที ่37 ของการด�าเนนิการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ากดั ของเรา  
กระผมขอเรียนให้สมาชิกทุกท่านทราบว่าคณะกรรมการด�าเนินการในชุดที่ก�าลังจะผ่านไปน้ีได ้
ท�างานอย่างหนักและทุ่มเท ควบคู่ไปกับการท�างานที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ ยึดถือผลประโยชน์โดยรวม 
ของสมาชิกสหกรณ์ฯ เป็นส�าคัญภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมที่ยังไม่เติบโตเท่าที่ควร  
ขณะที่มีข่าวต่างๆ มากมายเก่ียวกับการที่ภาครัฐจะมีมาตรการก�ากับ ควบคุม สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ขนาดต่างๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
  อย่างไรก็ตามในรอบปีที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ากัดของเราได ้
เดินหน้าพัฒนางานเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มสวัสดิการด้านต่างๆ  
ให้แก่สมาชิกเป็นต้นว่า สวัสดิการการศึกษาบุตรของสมาชิกที่มีผลแล้ว และอีกหลายๆ สวัสดิการที ่
ก�าลังจะมีผลบังคับในโอกาสอันใกล้นี้ นอกจากน้ียังมีการจัดสัมมนาสมาชิกทั้งในต่างจังหวัดและ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ากัด
13 กุมภาพันธ์ 2561



                  

 
 

ท่ี สอป.ว. 74/2560 
        22  ธันวาคม  2560 
เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2560 
เรียน   ผูอํานวยการกอง, ผูอํานวยการสถาบัน, ประมงจังหวัด, ผูอํานวยการศูนย,หัวหนาหนวยงานทุกแหง

และสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ทุกทาน 
ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ชุดท่ี 37 ไดกําหนดจัด

ประชุมใหญสามัญประจําป 2560 ในวันอังคารท่ี 13  กุมภาพันธ  2561  ณ หองประชุมอานนท       
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07.00 น. – 12.00 น. สมาชิกลงทะเบียน รับบัตรเลือกตั้ง รับคูปองอาหาร คูปองบัตรชิงโชค                
เขาคูหาเลือกตั้งบริเวณดานหนาหองประชุมอานนท   หลังจากนั้นเขารวมประชุม ณ  หองประชุมอานนท  
09.00 น. – 16.00 น. การประชุมใหญสามัญประจําป 2560 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป  2559 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพื่อทราบ 

3.1 รายงานกิจการและผลการดําเนินงานประจําป 2560  
   3.2 รายงานผลการตรวจสอบกจิการประจําป 2560 

   3.3 รายงานสมาชิกเขาใหมและสมาชิกลาออกจากสหกรณระหวางป 2560 
   3.4 รายงานผลการดําเนินงานของศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รท)   และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) ป 2560 
   3.5 ขอความอนุเคราะหใชพื้นท่ีชั้น 2 และชั้นท่ี 3 ของอาคารโรงอาหาร                  
กรมประมง เปนสํานักงานสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
ระเบียบวาระท่ี 4    เร่ืองเพื่อพิจารณา  

        4.1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 
ประจําป 2560 

        4.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2560 
   4.3 พิจารณาอนุมัติหลักการใชเงินกองทุนสหกรณ  
         4.3.1 ทุนสํารอง 
         4.3.2 ทุนรักษาระดับ 
         4.3.3 ทุนสาธารณประโยชน 
         4.3.4 ทุนสวัสดิการ 
         4.3.5 ทุนสมทบสรางอาคาร 

 

 

                  

 
 

ท่ี สอป.  2753/2560 

         22  ธันวาคม  2560 

เร่ือง ขออนุญาตใหสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  เขารวมประชุมใหญสามัญ
 ประจําป 2560 

เรียน อธิบดีกรมประมง   

  ตามท่ีสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ไดกําหนดใหมีการประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2560 ในวันอังคารท่ี 13 กุมภาพันธ 2561  ณ หองประชุมอานนท กรมประมง                     
ตั้งแตเวลา  07.00 น. ตามรายละเอียดท่ีกําหนด  นั้น 

  เพื่อใหการดําเนินการประชุมใหญสามัญประจําป 2560  เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีไดวางไว  
จึงขอความอนุเคราะหจากทานไดโปรดอนุญาตใหบุคลากรในสังกัดท่ีเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย
กรมประมง  จํากัด  เขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2560  ตามวัน  เวลา  และสถานท่ีดังกลาว 
โดยไมถือเปนวันลา 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต    

             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                 

          (นายสมศักดิ์  เขตสมุทร) 
               กรรมการทําหนาท่ีผูจัดการ 
                   สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
 

              อนุญาต 
 
 
 
         (ดร.อดิศร  พรอมเทพ) 
            อธิบดีกรมประมง 
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        4.4  พิจารณาอนุมัติใชเงินปรับปรุงอาคารสํานักงานใหม 
 4.5  พิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณการรายได – รายจายประจําป 2561 
       4.6  พิจารณาอนุมัติการกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน 

ประจําป 2561 
          4.7  พิจารณาอนุมัติไมคิดดอกเบ้ียเงินกูกับสมาชิกท่ีถึงแกกรรมและสมาชิก            
ท่ีถูกไลออก นับตั้งแตวันท่ีถึงแกกรรมและวันท่ีถูกไลออก 

        4.8  พิจารณาอนุมัติหลักการใหสหกรณนําเงินไปฝากหรือลงทุนอยางอื่น 
 4.9  พิจารณาการรับเงินรอจายคืน  
        4.10 พิจารณาการคัดเลือกผูสอบบัญชีและจัดจางผูสอบบัญชีประจําป 2561 
        4.11 การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณชุดท่ี 38  ประจําป 2561 
        4.12 การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการประจําป 2561 

ระเบียบวาระท่ี 5       เร่ืองอื่นๆ 
        5.1  การจับรางวัลใหสมาชิก 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจงใหสมาชิกสหกรณเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน  
และใหนําบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณมาในวันดังกลาวดวย 

        ขอแสดงความนับถือ 

 

 
                           (นายสมโภชน  อัคคะทวีวัฒน) 
          รองประธานกรรมการปฏิบัติหนาท่ีแทน 
             ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
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ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

       5.1  การจับรางวัลสมาชกิในห้องประชุมและสมาชกิทั่วประเทศ 175
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ระเบียบวาระที่  1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2560
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ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  

วันอังคารท่ี  13  กุมภาพันธ  2561  ณ  หองประชุมอานนท 
******************* 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
        นายอดิศร  พรอมเทพ ประธานกรรมการ  เปนประธานในท่ีประชุม กลาวเปดประชุม 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ขณะนี้มีสมาชิกสหกรณ เขารวมประชุมจํานวน.............คน (จากจํานวน
สมาชิก 4,726 คน ) ซึ่งสมาชิกมาประชุมเกินกวา 100 คน  ครบองคประชุม ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 57 และขอบังคับสหกรณ ขอ 62 “การประชุมใหญของสหกรณตองมี
สมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน” 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดท่ี 37 ประจําป 2560  ไดปฏิบัติหนาท่ีมาครบ 1 ปแลว 
วันนี้จึงไดจัดการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 เพ่ือรายงานผลการดําเนินการใหสมาชิก
รับทราบ และพิจารณาตามระเบียบวาระตางๆ และเปนท่ีนาภูมิใจ ท่ีสหกรณฯ ของเราไดรับการจัด
ระดับมาตรฐานสหกรณประจําป 2560 จากสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 2 
กรมสงเสริมสหกรณ เปนสหกรณในระดับ ดีเลิศ 
   วันนี้ มีผูแทนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของมารวมประชุมใหญดวย ไดแก 
   1. ผูแทนจากสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 2              
คือนายธนรัฐ  โคจรานนท   ตําแหนง นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ 
   2. ผูแทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ คือ .......................................... 
ตําแหนง...............................................   

 3. ผูสอบบัญชี คือ   นางจารุณี  ศุภกาญจน 
   4. ผูตรวจสอบกิจการ คือ  นายศักดิ์ชาย  จันทรเรือง และนายวันชัย   เลิศบุศยมาส 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่  2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ

ประจำาปี 2559

5รายงานกิจการประจำาปี 2560





                  

 
 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 
ผูจัดการ   
   สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด จัดประชุมใหญสามัญประจําป 2559               
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 9  กุมภาพันธ  2560  มีสมาชิกเขารวมประชุม 2,725 คน จากจํานวนสมาชิก 4,688 คน 
ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 แนบทายรายงานวาระนี้ 

 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2559 
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
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ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  
วันพฤหัสบดีท่ี  9  กุมภาพันธ  2560  ณ  หองประชุมอานนท 

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

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
        นายสมโภชน  อัคคะทวีวัฒน   รองประธานกรรมการปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานกรรมการ                          
เปนประธานในท่ีประชุม กลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ขณะนี้มีสมาชิกสหกรณ เขารวมประชุมจํานวน 2,725คน (จากจํานวน
สมาชิก 4,704 คน ) ซึ่งสมาชิกมาประชุมเกินกวา 100 คน  ครบองคประชุม ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 57 และขอบังคับสหกรณ ขอ 62 “การประชุมใหญของสหกรณตองมี
สมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน” 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดท่ี 36 ประจําป 2559  ไดปฏิบัติหนาท่ีมาครบ 1 ปแลว 
วันนี้จึงไดจัดการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 เพ่ือรายงานผลการดําเนินการใหสมาชิก
รับทราบ และพิจารณาตามระเบียบวาระตางๆ  
   วันนี้ มีผูแทนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของมารวมประชุมใหญดวย ไดแก 
   1. ผูแทนจากสํานักงานสง เส ริมสหกรณก รุง เทพมหานคร พ้ืน ท่ี 2              
จํานวน 2 ทาน คือนายเรืองชัย  โชคชัยมงคล   ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมสงเสริม  และ 
นางสาวลภัสมลดา  เรืองศรี  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 

 2. ผูสอบบัญชี คือ   นางจารุณี  ศุภกาญจน 
   3. ผูตรวจสอบกิจการ คือ  นายศักดิ์ชาย  จันทรเรือง และนายวันชัย   เลิศบุศยมาส 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 
 
 

 

 

8 รายงานกิจการประจำาปี 2560



                  

 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2558 
 

ประธาน   
   สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด จัดประชุมใหญสามัญประจําป 2558                
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  18  กุมภาพันธ  2559  มีสมาชิกเขารวมประชุม 2,527 คน จากจํานวนสมาชิก 
4,599 คน ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2558   แนบทาย
รายงานวาระน้ี  

 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2558 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2558 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
   3.1  รายงานกิจการและผลการดําเนินงานประจําป 2559 
ผูจัดการ   ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ขอ 71 (4) ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการ มีหนาท่ีเสนอรายงานประจําป แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ตอท่ีประชุมใหญ 
   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ชุดท่ี 36 ประจําป 2559
ขอเสนอรายงานกิจการและผลการดําเนินงานในรอบป 2559  โดยสรุปดังนี้ 

รายงานผลการดาํเนินงานในป 2559 เปรียบเทียบกับป 2558 
รายการ ป 2558 ป 2559 เพ่ิม/ลด 

 จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) 

1. จํานวนสมาชิกสามัญ  4,599  ราย 4,668  ราย 69 

2. จํานวนสมาชิกสมทบ   290  ราย 330  ราย 40 

3. ทุนเรือนหุน  1,288,765,310.00 1,372,509,750.00 83,744,440.00 

4. เงินรับฝากจากสมาชิก และสหกรณภาคีบางเขน 1,089,886,394.61 1,217,906,874.52 128,020,479.91 

5. เงินใหสมาชิกกูยืม 2,020,905,014.35 1,980,291,303.06 (40,613,711.29) 

6. เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณอื่น 507,768,320.97 650,976,488.22 143,208,167.25 

7. เงินลงทุน 196,138,845.00 323,634,500.00 127,495,655.00 

8. รายได    

    8.1 ดอกเบ้ียรับเงินใหกู  136,836,699.87 136,522,268.22 (314,431.65) 

     8.2 ดอกเบ้ียรับเงินฝาก  16,623,178.80 22,616,412.28 5,993,233.48 

      8.3  ผลตอบแทนจากเงินลงทุน   7,864,283.21 8,962,443.27 1,098,160.06 

    8.4 รายไดอื่น  27,537.25 35,733.00 8,195.75 

รวมรายได 161,351,699.13 168,136,856.77 6,785,157.64 

9.  รายจาย    

     9.1 ดอกเบ้ียจายเงินรับฝาก  34,033,758.63 35,727,518.17 1,693,759.54 

      9.2  ดอกเบ้ียจายเงินกูยืมระยะส้ัน   2,197,450.59 2,806,632.89 609,182.30 

     9.3 คาใชจายดําเนินงาน   14,166,634.54 16,699,824.71 2,533,190.17 

รวมรายจาย 50,397,843.76 55,233,975.77 4,836,132.01 

10. กําไรสุทธิ 110,953,855.37 112,902,881.00 1,949,025.63 

11. สินทรัพย       

     11.1 สินทรัพยหมนุเวียน   808,254,316.04 937,801,473.65 129,547,157.61 

     11.2  สินทรัพยไมหมุนเวียน   1,952,739,146.40 2,022,288,257.51 69,549,111.11 

รวมสินทรัพย 2,760,993,462.44 2,960,089,731.16 199,096,268.72 
 
 

 

 

                  

 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
   3.1  รายงานกิจการและผลการดําเนินงานประจําป 2559 
ผูจัดการ   ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ขอ 71 (4) ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการ มีหนาท่ีเสนอรายงานประจําป แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ตอท่ีประชุมใหญ 
   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ชุดท่ี 36 ประจําป 2559
ขอเสนอรายงานกิจการและผลการดําเนินงานในรอบป 2559  โดยสรุปดังนี้ 

รายงานผลการดาํเนินงานในป 2559 เปรียบเทียบกับป 2558 
รายการ ป 2558 ป 2559 เพ่ิม/ลด 

 จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) 

1. จํานวนสมาชิกสามัญ  4,599  ราย 4,668  ราย 69 

2. จํานวนสมาชิกสมทบ   290  ราย 330  ราย 40 

3. ทุนเรือนหุน  1,288,765,310.00 1,372,509,750.00 83,744,440.00 

4. เงินรับฝากจากสมาชิก และสหกรณภาคีบางเขน 1,089,886,394.61 1,217,906,874.52 128,020,479.91 

5. เงินใหสมาชิกกูยืม 2,020,905,014.35 1,980,291,303.06 (40,613,711.29) 

6. เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณอื่น 507,768,320.97 650,976,488.22 143,208,167.25 

7. เงินลงทุน 196,138,845.00 323,634,500.00 127,495,655.00 

8. รายได    

    8.1 ดอกเบ้ียรับเงินใหกู  136,836,699.87 136,522,268.22 (314,431.65) 

     8.2 ดอกเบ้ียรับเงินฝาก  16,623,178.80 22,616,412.28 5,993,233.48 

      8.3  ผลตอบแทนจากเงินลงทุน   7,864,283.21 8,962,443.27 1,098,160.06 

    8.4 รายไดอื่น  27,537.25 35,733.00 8,195.75 

รวมรายได 161,351,699.13 168,136,856.77 6,785,157.64 

9.  รายจาย    

     9.1 ดอกเบ้ียจายเงินรับฝาก  34,033,758.63 35,727,518.17 1,693,759.54 

      9.2  ดอกเบ้ียจายเงินกูยืมระยะส้ัน   2,197,450.59 2,806,632.89 609,182.30 

     9.3 คาใชจายดําเนินงาน   14,166,634.54 16,699,824.71 2,533,190.17 

รวมรายจาย 50,397,843.76 55,233,975.77 4,836,132.01 

10. กําไรสุทธิ 110,953,855.37 112,902,881.00 1,949,025.63 

11. สินทรัพย       

     11.1 สินทรัพยหมนุเวียน   808,254,316.04 937,801,473.65 129,547,157.61 

     11.2  สินทรัพยไมหมุนเวียน   1,952,739,146.40 2,022,288,257.51 69,549,111.11 

รวมสินทรัพย 2,760,993,462.44 2,960,089,731.16 199,096,268.72 
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รายการ ป 2558 ป 2559 เพ่ิม/ลด 

12. หนี้สินและทุนของสหกรณ    

     12.1 หนี้สินหมุนเวียน (บาท) 1,202,670,992.88 1,303,331,179.45 100,660,186.57 

     12.2 หนี้สินไมหมุนเวียน  (บาท) 8,528,140.00 9,884,350.00 1,356,210.00 

รวมหนี้สิน 1,211,199,132.88 1,313,215,529.45 102,016,396.57 

13.  ทุนของสหกรณ 1,549,794,329.56 1,646,874,201.71 97,079,872.15 

14.  รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 2,760,993,462.44 2,960,089,731.16 199,096,268.72 
 

ผลการดําเนินงานในป 2559 
  จากการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ ป 2558  กับ ป 2559  จะเห็นวา
สินทรัพย  เ พ่ิม ข้ึน  จํ านวน  199 ,096 ,268 .72  บาท  คิด เปนร อยละ 7 .21   ลูกหนี้ เ งิน กู ลดลง                            
จํานวน  40,613,711.29  บาท คิดเปนรอยละ  0.98  เงินฝากสหกรณอ่ืนเพ่ิมข้ึน  143,208,167.25 บาท    
คิดเปนรอยละ 28.20  เงินลงทุนเพ่ิมข้ึน จํานวน  127,495,655.00 บาท  คิดเปนรอยละ  65 
  หนี้สินและทุนของสหกรณ เพ่ิมข้ึน เนื่องจากทุนเพ่ิมข้ึน จํานวน 127,495,655.00 บาท    คิด
เปนรอยละ 6.26  หนี้สินเพ่ิมข้ึน จํานวน  102,016,396.57 บาท คิดเปนรอยละ 8.42 ในหมวดหนี้สิน
หมุนเวียนเงินรับฝากจะเพ่ิมจากป 2558  จํานวน 128,020,479.91  บาท คิดเปนรอยละ 13.84 และหมวดทุน
ของสหกรณ ทุนเรือนหุนเพ่ิมจํานวน 83,744,440.00 บาท  คิดเปนรอยละ 6.51 
 

ก.  การบริหารงานท่ัวไป 
     1.  สมาชิกสหกรณ 
  สหกรณฯ  มีสมาชิกในป 2559  จํานวน 4,998  คน  เปรียบเทียบกับป 2558  ดังนี้   

รายการ 
ป 2558 
(คน) 

ป 2559  สมาชิก 
(คน) เพ่ิม เขาใหม ลาออก เสียชีวิต 

1. สมาชิกสามัญ 4,599 4,668 69 156 51 36 
2. สมาชิกสมทบ 290 330 40 70 30 - 
รวมสมาชิกท้ังหมด 4,889 4,998 109 226 81 36 

 

    2. ทุนเรือนหุน 
 สหกรณฯ มีทุนเรือนหุนรวมท้ังสิ้น  1,372,509,750  บาท  ป 2559  เปรียบเทียบกับป  2558 ดังนี้ 

ลําดับ รายการ 
ป 2558 
(บาท) 

ป 2559 ทุนเรือนหุน (บาท)  
(บาท) เพ่ิมขึ้น ลดลง 

1 ทุนเรือนหุนสมาชิกสามัญ 1,277,197,290.00 1,358,588,190.00 81,390,900.00 - 
2 ทุนเรือนหุนสมาชิกสมทบ 11,568,020.00 13,921,560.00 2,353,540.00 - 

 ทุนเรือนหุนท้ังหมด 1,288,765,310.00 1,372,509,750.00 83,744,440.00 - 
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13.  ทุนของสหกรณ 1,549,794,329.56 1,646,874,201.71 97,079,872.15 
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สินทรัพย  เ พ่ิม ข้ึน  จํ านวน  199 ,096 ,268 .72  บาท  คิด เปนร อยละ 7 .21   ลูกหนี้ เ งิน กู ลดลง                            
จํานวน  40,613,711.29  บาท คิดเปนรอยละ  0.98  เงินฝากสหกรณอ่ืนเพ่ิมข้ึน  143,208,167.25 บาท    
คิดเปนรอยละ 28.20  เงินลงทุนเพ่ิมข้ึน จํานวน  127,495,655.00 บาท  คิดเปนรอยละ  65 
  หนี้สินและทุนของสหกรณ เพ่ิมข้ึน เนื่องจากทุนเพ่ิมข้ึน จํานวน 127,495,655.00 บาท    คิด
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หมุนเวียนเงินรับฝากจะเพ่ิมจากป 2558  จํานวน 128,020,479.91  บาท คิดเปนรอยละ 13.84 และหมวดทุน
ของสหกรณ ทุนเรือนหุนเพ่ิมจํานวน 83,744,440.00 บาท  คิดเปนรอยละ 6.51 
 

ก.  การบริหารงานท่ัวไป 
     1.  สมาชิกสหกรณ 
  สหกรณฯ  มีสมาชิกในป 2559  จํานวน 4,998  คน  เปรียบเทียบกับป 2558  ดังนี้   

รายการ 
ป 2558 
(คน) 

ป 2559  สมาชิก 
(คน) เพ่ิม เขาใหม ลาออก เสียชีวิต 

1. สมาชิกสามัญ 4,599 4,668 69 156 51 36 
2. สมาชิกสมทบ 290 330 40 70 30 - 
รวมสมาชิกท้ังหมด 4,889 4,998 109 226 81 36 
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 สหกรณฯ มีทุนเรือนหุนรวมท้ังสิ้น  1,372,509,750  บาท  ป 2559  เปรียบเทียบกับป  2558 ดังนี้ 
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ป 2559 ทุนเรือนหุน (บาท)  
(บาท) เพ่ิมขึ้น ลดลง 

1 ทุนเรือนหุนสมาชิกสามัญ 1,277,197,290.00 1,358,588,190.00 81,390,900.00 - 
2 ทุนเรือนหุนสมาชิกสมทบ 11,568,020.00 13,921,560.00 2,353,540.00 - 

 ทุนเรือนหุนท้ังหมด 1,288,765,310.00 1,372,509,750.00 83,744,440.00 - 
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 3. การรับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณอ่ืน  
       มีเงินรับฝากรวมท้ังสิ้น  1,217,906,874.52 บาท  ป 2559  เปรียบเทียบกับป  2558 ดังนี้ 

ลําดับ รายการ 
ป 2558 
(บาท) 

ป 2559 เงินฝาก  (บาท)  
(บาท) เพ่ิมขึ้น ลดลง 

1 ออมทรัพย 17,072,091.83 27,100,570.05 10,028,478.22 - 
2 ออมทรัพยพิเศษ 1,069,965,442.68 1,190,101,687.72 120,136,245.04 - 
3 ออมทรัพยทวีทรัพย 2,771,000.00 625,000.00 (2,146,000.00) - 
4 สหกรณอ่ืน 77,860.10 79,616.75 1,756.75 - 
 รวมเงินฝาก 1,089,886,394.61 1,217,906,874.52 128,020,479.91 - 

 สมาชิกสามารถนําเงินมาฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพยและบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษไดโดยไมจํากัด
วงเงินและเงินฝากไดรับการยกเวนภาษี เงินฝากออมทรัพยเปดบัญชีครั้งแรก 100 บาท  อัตราดอกเบี้ยรอยละ 
2.00 ตอป คิดดอกเบี้ยใหทุก 6 เดือน เงินฝากออมทรัพยพิเศษเปดบัญชีครั้งแรก 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 2.75 ตอป ฝากครั้งตอไปอยางนอย  5,000 บาท คิดดอกเบี้ยใหทุกเดือน และทบดอกเบี้ยเปนตนเงินฝาก  
สําหรับสมาชิกสมทบฝากเงินไดบัญชีละไมเกิน 3,000,000  บาท  
 

 

การเปลี่ยนแปลงจํานวนบัญชีเงินฝากของสมาชิก 

ลําดับ รายการ 
ป 2558 
(ราย) 

ป 2559 บัญชีเงินฝาก  
(ราย) เพ่ิมข้ึน ลดลง 

1 บัญชีเงินฝากออมทรัพย 4,807 4,943 136 - 

2 บัญชีเงินฝากออมทรัพย (พิเศษ) 716 759 43 - 

3 บัญชีเงินฝากออมทรพัยทวีทรัพย 60 8 (52) - 

4 บัญชีเงินฝากสหกรณอ่ืน 7 7 - - 

 รวม 5,590 5,717 127 - 
 

   

ในป  2559   สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีเงินรับฝากจํานวน 1,217,906,874.52 บาท 
มีเงินรับฝากสูงข้ึนกวาป 2558   เปนเงิน   128,020,479.91  บาท และในรอบป 2559  สหกรณฯ มีจํานวนบัญชี               
เงินฝากออมทรัพย  ออมทรัพยพิเศษ   ออมทรัพยทวีทรัพยของสมาชิก  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2559              
จํานวน  5,717  บัญชี ซ่ึงมีจํานวนบัญชีเงินฝากออมทรัพย ออมทรัพยพิเศษสูงข้ึนกวาป 2558  จํานวน  127 บัญช ี 
และในปนี้มีเงินฝากจากสหกรณอ่ืน ประกอบดวย สอ.กรมปาไม จํากัด สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด  
สอ.กรมสงเสริมการเกษตร จํากัด  สอ.กรมวิชาการเกษตร จํากัด  และ สอ. กรมพัฒนาท่ีดิน จํากัด สอ.กรมปศุสัตว จํากัด 
และสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด  รวมเปนเงิน 79,616.75  บาท 
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4. การใหบริการเงินกูแกสมาชิก 

     สหกรณฯ ใหบริการเงินกูแกสมาชิก ในป 2559  ดังนี้  
   4.1 เงินกูสามัญ  เปนสินเชื่อท่ีสหกรณใหสมาชิกกูไดภายในวงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท 

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.75 ตอป ผอนชําระไมเกิน 180 งวด  แตตองอยูภายใตหลักเกณฑอายุราชการ  อัตรา
เงินเดือนและทุนเรือนหุน ตามระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ ลงวันท่ี 13พฤศจิกายน 2557  
สําหรับหลักประกันเงินกูสามัญจะตองใชบุคคลคํ้าประกัน  กรณีกูเงินเกิน 700,000 บาท สวนท่ีเกินทําประกันชีวิต
เพ่ือคุมครองสินเชื่อ  กรณีกูเงินสามัญโดยใชทุนเรือนหุนหรือเงินฝากคํ้าประกัน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.25 ตอป 
สามารถกูไดรอยละ 90 ของทุนเรือนหุนหรือเงินฝากของสมาชิก  ผอนชําระไมเกิน 300 งวด 
    4.2  เงินกูสามัญเพ่ือการศึกษา  เพ่ือสงเสริมการศึกษาของสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ อาจให
เงินกูเพ่ือเปนคาใชจายในการศึกษาของสมาชิก เปนคาใชจายเพ่ือการศึกษาตามใบเสร็จรับเงินฉบับจริงของ
สถานศึกษาเทาท่ีจายจริง และมีอายุใบเสร็จรับเงินไมเกิน 1 ป และเปนคาใชจายอ่ืนๆ อีกไมเกิน 5,000 บาท ตอ
รายภาคการศึกษา อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอป  ผอนชาํระไมเกิน 48 งวด 

  4.3  เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ซ่ึงเปนเงินกูระยะสั้น  เพ่ือบรรเทาความเดือนรอนของสมาชิก ในกรณี
สมาชิกจําเปนตองใชเงินเรงดวน  สมาชิกไมมีหนี้เงินกูสามัญกูไดไมเกิน 5 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง กําหนด
สงไมเกิน 12 งวด  กรณีมีหนี้เงินกูสามัญกูไดไมเกิน 3 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง แตท้ังนี้ตองชําระหนี้เงินกู
สามัญมาแลวไมนอยกวา  3  งวด จึงจะกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินได และใหผูท่ีเปนสมาชิกสหกรณครบ 6 เดือนถึง 1 ป  
สามารถกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ไดไมเกินหนึ่งเทาของเงินเดือนหรือคาจาง กําหนดสงไมเกิน 12 งวด (เดือน) อัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 6.75 ตอป 
  4.4. เงินกูกรณีพิเศษ   อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.75 ตอป ผูกูจะตองเปนสมาชิกท่ียังรับราชการอยู
เทานั้น เปนสมาชิก 6 เดือน ถึง 1 ป กูไดไมเกิน 1 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง เปนสมาชิก 1 ปข้ึนไป กูได   
ไมเกิน  3 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง และกูไดไมเกิน  100,000 บาท ผอนชําระไมเกิน 36 งวด และผอน
ชําระภายในอายุ 60 ป หรือกอนเกษียณอายุราชการ 
 

 สหกรณฯ ใหบริการเงินกูแกสมาชิกในป 2559  เปรียบเทียบกับป 2558  ดังนี้ 
รายการ ป 2558 ป 2559 เพ่ิม/ลด 

 ท่ีเหลือ   

1. เงินกูสามัญ (บุคคลคํ้าประกัน) 1,954,583,483.74 1,912,870,702.99 (41,712,780.75) 

2. เงินกูสามัญ (ทุนเรือนหุนคํ้าประกัน) 2,614,221.11 3,943,756.32 1,329,535.21 

3.  เงินกูสามัญ (สมทบ) 837,950.00 1,142,195.00 304,245.00 

4. เงินกูสามัญ (เพ่ือการศึกษา) 494,925.00 - (494,925.00) 

5. เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 17,486,776.50 21,074,233.50 3,587,457.00 

6. เงินกูฉุกเฉิน (อุทกภัย) 41,658.00 - (41,658.00) 

7. เงินกูกรณีพิเศษ 44,846,000.00 41,260,415.25 (3,585,584.75) 

รวม 2020,905,014.35 1,980,291,303.06 (40,613,711.29) 
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สามารถกูไดรอยละ 90 ของทุนเรือนหุนหรือเงินฝากของสมาชิก  ผอนชําระไมเกิน 300 งวด 
    4.2  เงินกูสามัญเพ่ือการศึกษา  เพ่ือสงเสริมการศึกษาของสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ อาจให
เงินกูเพ่ือเปนคาใชจายในการศึกษาของสมาชิก เปนคาใชจายเพ่ือการศึกษาตามใบเสร็จรับเงินฉบับจริงของ
สถานศึกษาเทาท่ีจายจริง และมีอายุใบเสร็จรับเงินไมเกิน 1 ป และเปนคาใชจายอ่ืนๆ อีกไมเกิน 5,000 บาท ตอ
รายภาคการศึกษา อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอป  ผอนชาํระไมเกิน 48 งวด 

  4.3  เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ซ่ึงเปนเงินกูระยะสั้น  เพ่ือบรรเทาความเดือนรอนของสมาชิก ในกรณี
สมาชิกจําเปนตองใชเงินเรงดวน  สมาชิกไมมีหนี้เงินกูสามัญกูไดไมเกิน 5 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง กําหนด
สงไมเกิน 12 งวด  กรณีมีหนี้เงินกูสามัญกูไดไมเกิน 3 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง แตท้ังนี้ตองชําระหนี้เงินกู
สามัญมาแลวไมนอยกวา  3  งวด จึงจะกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินได และใหผูท่ีเปนสมาชิกสหกรณครบ 6 เดือนถึง 1 ป  
สามารถกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ไดไมเกินหนึ่งเทาของเงินเดือนหรือคาจาง กําหนดสงไมเกิน 12 งวด (เดือน) อัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 6.75 ตอป 
  4.4. เงินกูกรณีพิเศษ   อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.75 ตอป ผูกูจะตองเปนสมาชิกท่ียังรับราชการอยู
เทานั้น เปนสมาชิก 6 เดือน ถึง 1 ป กูไดไมเกิน 1 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง เปนสมาชิก 1 ปข้ึนไป กูได   
ไมเกิน  3 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง และกูไดไมเกิน  100,000 บาท ผอนชําระไมเกิน 36 งวด และผอน
ชําระภายในอายุ 60 ป หรือกอนเกษียณอายุราชการ 
 

 สหกรณฯ ใหบริการเงินกูแกสมาชิกในป 2559  เปรียบเทียบกับป 2558  ดังนี้ 
รายการ ป 2558 ป 2559 เพ่ิม/ลด 

 ท่ีเหลือ   

1. เงินกูสามัญ (บุคคลคํ้าประกัน) 1,954,583,483.74 1,912,870,702.99 (41,712,780.75) 

2. เงินกูสามัญ (ทุนเรือนหุนคํ้าประกัน) 2,614,221.11 3,943,756.32 1,329,535.21 

3.  เงินกูสามัญ (สมทบ) 837,950.00 1,142,195.00 304,245.00 

4. เงินกูสามัญ (เพ่ือการศึกษา) 494,925.00 - (494,925.00) 

5. เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 17,486,776.50 21,074,233.50 3,587,457.00 

6. เงินกูฉุกเฉิน (อุทกภัย) 41,658.00 - (41,658.00) 

7. เงินกูกรณีพิเศษ 44,846,000.00 41,260,415.25 (3,585,584.75) 

รวม 2020,905,014.35 1,980,291,303.06 (40,613,711.29) 
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5. เงินสด  เงินฝาก และเงินลงทุน 
 5.1  เงินสด  เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอ่ืน (ภาคีบางเขน) 

         สหกรณฯ ไดนําเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอ่ืน ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2559                                    
มีเงินสด  เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ ดังนี้ 
 

รายการ 

 

ป 2558 
จํานวนเงิน 

ป 2559 
จํานวนเงิน 

 
เพ่ิม /ลด 

เงินสด    

1. เงินสดคงเหลือ 1,906.54 734.76 (1,171.78) 

เงินฝากธนาคาร    

1. กระแสรายวัน 14,000.00 15,000.00 1,000.00 

2. ออมทรัพย 32,585,240.12 30,792,124.68 (1,793,115.44) 

รวม 32,601,146.66 30,807,859.44 (1,793,287.22) 

เงินฝากสหกรณอื่น    

1. สหกรณภาคีบางเขน 57,110.42 58,453.88 1,343.46 

2. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 280,000,000.00 295,000,000.00 15,000,000.00 

3. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด 65,000,000.00 115,000,000.00 50,000,000.00 

4. สอ.ตํารวจแหงชาติ จํากัด - 70,000,000.00 70,000,000.00 

5. สอ.การประปานครหลวง 90,000,000.00 90,000,000.00 - 

6. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยธนกิจไทย จํากัด 40,000,000.00 20,000,000.00 (20,000,000.00) 

7. ชุมนุมสหกรณออมทรัพย ไทยไอซีทีจํากัด 100,000.00 100,000.00 - 

8. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยธนกิจไทย จํากัด 10,063.89 10,174.90 111.01 

9. สอ.กรมปศุสัตว  - 30,000,000.00 30,000,000.00 

รวม 475,167,174.31 620,168,628.78 145,001,454.47 
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5.2  เงินลงทุน  ประกอบดวย 
 

รายการ 
ป 2558 

จํานวนเงิน 
ป 2559 

จํานวนเงิน 

 
เพ่ิม/ลด 

เงินลงทุนทีม่ีอยูในความตองการของตลาด   

1. หุนกู บมจ.ปตท. 5,000,000.00 5,000,000.00 - 

2. หุนกู บมจ. CPALL 40,000,000.00 60,000,000.00 20,000,000.00 

3. หุนกู บมจ.ไทยคม 5,000,000.00 5,000,000.00 - 

4. หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร 10,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 

5. หุนกู บมจ. ช.การชาง  5,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 

6. หุนกู บมจ. การบินไทย  5,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 

7. หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย  15,000,000.00 70,000,000.00 55,000,000.00 

8. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง  - 10,000,000.00 10,000,000.00 

9. หุนกู บมจ.ศรีตรัง แอโคร อินดสทรี -  5,000,000.00 5,000,000.00 

10. หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) - 20,000,000.00 20,000,000.00 

11. หุนกู  บมจ. BTSC   - 10,000,000.00 10,000,000.00 

12. หุนกู บมจ.เบอรลี่ยุคเกอร  - 23,000,000.00 23,000,000.00 

13. หุนกู บมจ.น้ําตาลมิตรผล  - 5,000,000.00 5,000,000.00 

รวม 85,000,000.00 268,000,000.00 183,000,000.00 

บวก  คาเพ่ือการปรับมูลคาเงินลงทุน 2,720,345.00 216,000.00 - 

รวม 87,720,345.00 268,216,000.00 180,495,655.00 

เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด   

1. หุน ชมุนุมสหกรณฯ 26,118,500.00 26,118,500.00 - 

2. หุนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด 200,000.00 200,000.00 - 

3. หุนชุมนุมฯ ไทยไอซีที จํากัด 100,000.00 100,000.00 - 

4. หุนชุมนุมธนกิจไทย จํากัด 1,000,000.00 1,000,000.00 - 

5. พันธบัตร ธ.ก.ส. 20,000,000.00 20,000,000.00 - 

6. พันธบัตรรัฐบาล 61,000,000.00 8,000,000.00 (53,000,000.00) 

รวมเปนเงิน 108,418,500.00 55,418,500.00 (53,000,000.00) 

รวมเงินการลงทุนระยะยาว 196,138,845.00 323,634,500.00 127,459,655.00 
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 5.3  ดอกเบี้ยหุนกู  ดอกเบี้ยพันธบัตร และดอกเบี้ยเงินฝากคางรับ ป 2559  ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559  รวมเปนเงนิทั้งสิ้น  4,629,630.20  บาท  ดังนี้ 
 

รายการ 
ป 2559 

ดอกเบ้ียคางรับ (บาท) 

หุนกู  

1. หุนกู บมจ.ซีพี ออลล 513,465.75 

2. หุนกู บมจ. ไทยคม            57,698.63  

3. หุนกู บมจ .ปตท            25,205.48  

4. หุนกู บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร 110,378.08  

5. หุนกู บมจ. ช. การชาง 110,219.18  

6. หุนกู บมจ. การบินไทย            64,208.22  

7. หุนกู บมจ. บัตรกรุงไทย            201,095.89  

8. หุนกู บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง            42,460.27  

9. หุนกู บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี            18,260.27  

10. หุนกู บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)         286,142.47  

11. หุนกู บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ            54,073.97  

12. หุนกู บมจ. เบอรลี ่ยุคเกอร            61,854.25  

13. หุนกู บมจ. น้ําตาลมิตรผล              1,734.25  

รวม 1,546,796.71 
พันธบัตร  

1. พันธบัตร ธปท. - 

2. พันธบัตร กองคลัง 48,000.00 

3. พันธบัตร ธกส (สุขกันเถอะเรา) 358,136.99 

รวม  406,136.99 
เงินฝาก  

1. เงินฝากชุมนุมสหกรณธนกิจไทย 84,987.29 

2. เงินฝากชุมนุมสหกรณไทยไอซีที 251.51 

3. เงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ 1,693,989.07 

4. เงินฝากชุมนุมสหกรณพนักงานประปานครหลวง 51,344.08 

5. เงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 719,356.15 

6. เงินฝากสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาต ิ 119,535.52 

7. เงินฝากสหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว  7,232.88 

รวม  2,676,696.50 
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6.  รายไดจากดอกเบี้ย ผลตอบแทนจากเงินลงทุน และรายไดอ่ืน 
 สหกรณฯ มีรายไดจากดอกเบี้ยใหสมาชิกกูเงิน  รายไดจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                   

เงินฝากสหกรณอ่ืน  ผลตอบแทนจากเงินลงทุน  รวมท้ังคาธรรมเนียมแรกเขา  และรายไดอ่ืน ในป 2559                 
รวมเปนเงิน  168,136,856.77  บาท ดังนี้ 

ลําดับ รายการ ป 2558 
(บาท) 

ป 2559 
(บาท) 

เพ่ิม /ลด 

1 รายไดจากดอกเบี้ยรับเงินใหกู 136,836,699.87 136,522,268.22 (314,431.65) 

2 รายไดจากดอกเบี้ยรับเงินฝาก 16,623,178.80 22,616,412.28 5,993,233.48 

3 รายไดจากการเงินลงทุน 7,864,283.21 8,962,443.27 1,098,160.06 

 รวม 161,324,161.88 168,101,123.77 6,776,961.89 

4 รายไดจากคาธรรมเนียมแรกเขา 13,400.00 22,600.00 9,200.00 

5 รายไดอ่ืนๆ 14,137.25 13,133.00 (1,004.25) 

 รวม 27,537.25 35,733.00 8,195.75 

 รวมรายไดเปนเงิน 161,351,699.13 168,136,856.77 6,785,157.64 
 

7. คาใชจายในการดําเนินงาน 
 สหกรณมีคาใชจายในการดําเนินงาน ป 2559  จํานวน  55,233,975.77  บาท  ดังนี้ 

ลําดับ รายการ ป 2558 (บาท) ป 2559 (บาท) เพ่ิม /ลด 

1 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 34,033,758.63 35,727,518.17 1,693,759.54 

2 ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม ระยะสั้น (P/N) 2,197,450.59 2,806,632.89 609,182.30 

3 คาใชจายในการบริหาร 11,524,818.75 13,698,008.92 2,173,190.17 

4 จายเงินชวยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิต 2,640,000.00 3,000,000.00 360,000.00 

5 คาประกันอัคคีภัย 1,815.79 1,815.79 - 

 รวมคาใชจายเปนเงิน 50,397,843.76 55,233,975.77 4,836,132.01 

8.  การใชทุนสาธารณประโยชน 

ลําดับ รายการ ป 2558 (บาท) ป 2559 (บาท) เพ่ิม /ลด 

1 จายเงินคาทําศพสมาชิก 80,000.00 180,000.00 100,000.00 

2 จายเงินคาเคารพศพ (หรีด) 39,500.00 51,788.00 12,288.00 

3 จายเงินบําเหน็จสมาชิกอายุครบ 60 ป 363,000.00 695,000.00 332,000.00 

4 จายเงินการกุศลเพ่ือประโยชนสาธารณะ 121,000.00 41,000.00 80,000.00 

5 จายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 606,400.00 686,800.00 80,400.00 

 รวมเปนเงิน 1,209,900.00 1,654,588.00 444,688.00 
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ข. ผลการดําเนินงานของสหกรณ และกําไรสุทธิป 2556 - 2559  

ลําดับ ท่ีมาของรายได ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 

1 ดอกเบี้ยรับเงินใหกู 126,775,322.08 135,670,973.31 136,836,699.87 136,522,268.22 

2 ดอกเบี้ยรับเงินฝากและเงินลงทุน 11,539,142.22 16,491,992.36 24,487,462.01 31,578,855.55 

3 คาธรรมเนยีมแรกเขา 16,400.00 14,100.00 13,400.00 22,600.00 

4 รายไดอ่ืน ๆ 5,323.01 19,402.21 14,137.25 13,133.00 

 รวมรายได 138,336,187.31 152,196,471.88 161,351,699.13 168,136,856.77 

5 หัก คาใชจายในการดาํเนินงาน 41,143,959.51 45,956,923.20 50,397,843.76 55,233,975.77 

 กําไรสุทธิ 97,192,227.80 106,239,548.65 110,953,855.37 112,902,881.00 
 

ค. สิทธิประโยชนสําหรับสมาชิกและกจิกรรมเพ่ือการกุศล 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ชุดท่ี 36  ไดอนุมัติจายเงินทุน

สาธาณประโยชน ป 2559  ในกิจกรรมตางๆ รวมเปนเงิน    1,654,588.00  บาท ดังนี้ 
1. การจายเงินเพ่ือการศึกษาบุตรสมาชิก    

        ในป 2558  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสาธารณประโยชน เพ่ือจาย
เปนทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2559 จํานวน  
343 ทุน รวมเปนเงินท้ังสิ้น   686,800 บาท (หกแสนแปดหม่ืนหกพันแปดรอยบาทถวน) ดังนี้   

ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก จํานวน
ทุน 

ทุนละ 
(บาท) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) 89 1,200 106,800.00 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3) 59 1,500 88,500.00 
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) และ ปวช. 86 2,000 172,000.00 
4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. และ อนุปริญญา 15 2,500 37,500.00 
5. ระดับอุดมศึกษา  (ปริญญาตรี) 94 3,000 282,000.00 

รวมเปนเงิน 343  686,800.00 
 

2.  การจายเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกครบ 60 ป 
     ในป 2559  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสาธารณประโยชน ตาม
ระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2555 เพ่ือจายใหสมาชิกสหกรณผูมีสิทธไดรับเงิน
สวัสดิการบําเหน็จสมาชิก ซ่ึงเปนสมาชิกสหกรณและมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ จํานวน  150   คน รวมเปนเงิน
ท้ังสิ้น  695,000.00  บาท  ดังนี้ 
  1.   เปนสมาชิกสหกรณฯ ต้ังแต  15 ป ข้ึนไป ไดรับเ งินสวัสดิการบํ าเหน็จสมาชิก                          
จํานวน  12 คนๆละ 3,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน  36,000 บาท  
  2.  เปนสมาชิกสหกรณฯ ต้ังแต  20 ป ข้ึนไป ไดรับเ งินสวัสดิการบํ าเหน็จสมาชิก                     
จํานวน  31  คน ๆละ 4,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน  124,000 บาท  
  3.  เปนสมาชิกสหกรณฯ ตั้ งแต  25 ป ข้ึนไป ได รับ เ งินสวัสดิการบํ า เหน็จสมาชิก                     
จํานวน  107 คน ๆละ 5,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน   535,000 บาท  
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  3.  การจายเงินเพ่ือการกุศล 
      ในป 2559 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสาธารณประโยชน ตาม
ระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2555 เพ่ือจายบํารุงการศาสนา และสงเคราะห
สมาชิกผูประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย,น้ําทวม)  รวมเปนเงินจํานวน 41,000.00 บาท 

           4. การจายเงินคาพวงหรีด 
      ในป 2559  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสาธารณประโยชน       
ตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2555 เพ่ือจายเงินคาพวงหรีด เพ่ือแสดงความเสียใจ 
กรณีสมาชิก บิดา มารดา สามี  ภรรยา และบุตรของสมาชิกเสี ยชี วิ ต รายละไม เ กิน 1,000 บาท                                  
จํานวน 53 ราย  รวมเปนเงินจํานวน  51,788 บาท   

           5.  การจายเงินคาทําศพ กรณีสมาชิกเสียชีวิต 
      ในป 2559 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติจายเงินทุนสาธารณประโยชน 
เพ่ือจายเงินสงเคราะหเก่ียวกับการศพ ตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2555                
เปนคาทําศพจํานวน 36 ศพๆละ 5,000 บาท เปนเงิน  180,000 บาท   

ง. การจายเงินชวยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิตในป 2559 
      ในป 2559 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติจายเงินงบประมาณประจําป 
และเงินทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิต จํานวน 36 ราย  
รวมเปนเงิน 6,970,000 บาท  โดยจายเงินงบประมาณเปนเงินจํานวน 3,000,000  บาท และจายเงินทุน
สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว เปนเงินจํานวน  3,970,000  บาท 

จ. การทําประกันชีวิตกลุมเพ่ือคุมครองสินเช่ือ 
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดทําประกันกลุมเพ่ือคุมครองสินเชื่อในป 2559 กับบริษัท          

ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในอัตราเบี้ยประกัน 530 บาท / 100,000 บาท/ ป  และมีสมาชิก
เสียชีวิต จํานวน  10 ราย  รวมเปนเงิน   4,200,000.00  บาท ดังนี้ 

1.  นายเรย     ทองใหญ  จํานวนเงิน    800,000 บาท 
2.  นายสุระโชค    ตันประดิษฐ  จํานวนเงิน    300,000 บาท 
3.  นายเวียงชัย  มากบํารุง  จํานวนเงิน    500,000 บาท 
4.  น.ส.นยิดา  บูรณวิจารณ  จํานวนเงิน    300,000 บาท 
5.  นายชูชาติ  ชะมังชัย  จํานวนเงิน    200,000 บาท 
6.  นายพงษพันธ สุขสวัสดิ์  จํานวนเงิน    200,000 บาท 
7.  นายเกษม  ไชยด ี   จํานวนเงิน          1,050,000 บาท 
8.  นายธันวา  แจงหิรัญ  จํานวนเงิน    350,000 บาท 
9.  นายประเสริฐ ชาปู   จํานวนเงิน    300,000 บาท 
10.  นายมนูศักดิ์ แตงศิร ิ   จํานวนเงิน    200,000 บาท 
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ฉ. การเขารวมกิจกรรมภาคีสหกรณบางเขน และสัมมนากรรมการ เจาหนาที่สหกรณ รวมทั้ง
สมาชิกสหกรณ 
  1. ภาคีสหกรณบางเขนไดเริ่มกอตั้งเม่ือป 2550 ปจจุบันมีสหกรณตางๆจํานวน 14 สหกรณ         
เขารวมในภาคีสหกรณบางเขน มีวัตถุประสงคเพ่ือความรวมมือทางดานการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ดานขบวนการสหกรณและสังคม โดยจะผลัดเปลี่ยนกันเปนเจาภาพจัดการประชุมประจําป ซ่ึงในป 2559 
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม  จํากัด และสหกรณออมทรัพยดาตาวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด                       
เปนเจาภาพรวมในการจัดสัมมนาภาคีสหกรณบางเขน ณ  ศุภาลัย ปาสัก รีสอรทแอนด สปา  จังหวัดสระบุรี 
ดําเนินงานไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี มีประโยชนตอสหกรณของเราและบรรลุวัตถุประสงคของภาคีสหกรณบางเขน 
  2. การสัมมนากรรมการและเจาหนาท่ีสหกรณรวมท้ังสมาชิกสหกรณ ไดดําเนินการเปนประจํา
ทุกป เพ่ือทําความเขาใจและชี้แจงขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสหกรณของเรา เพ่ือความม่ันคงของสหกรณและ
เปนประโยชนโดยตรงตอสมาชิกสหกรณ ในป 2559 สหกรณฯ ไดดําเนินการสัมมนารวม 3 ครั้งการดําเนินการ
ไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี เปนประโยชนตอสหกรณของเราตามรายละเอียด ดังนี้ 
       2.1  สัมมนาคณะกรรมการ  และสมาชิก  ณ หองประชุมวัดตนสน  ตําบลตลาดหลวง                     
อําเภอเมือง  จังหวัดอางทอง   วันท่ี  3  สิงหาคม  2559  มีสมาชิกเขารวมประชุมจํานวน  102 คน 
      2.2  สัมมนาคณะกรรมการ เจาหนาท่ี และสมาชิก ณ หองประชุมการยางแหงประเทศไทย
จังหวัดบุรีรัมย  วันท่ี  18   พฤศจิกายน  2559  มีสมาชิกเขารวมประชุมจํานวน   94  คน 
      2.3  สัมมนาคณะกรรมการ เจาหนาท่ี และสมาชิก ณ หองประชุมอานนท  กรมประมง 
กรุงเทพมหานคร    วันท่ี   6  ธันวาคม  2559   มีสมาชิกเขารวมประชุมจํานวน  135  คน 
 

ช. การจัดสรรเงินรายไดใหสมาชิกป 2560 
  ในป 2560 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ไดพิจารณาเห็นวา เพ่ือเพ่ิมชองทางใหสมาชิก           
ออมเงินกับสหกรณมากข้ึน เนื่องจากจะไดผลตอบแทนมากกวาการออมเงินกับสถาบันการเงินอ่ืน จึงไดจัดสรรเงิน
รายไดใหสมาชิกสหกรณฯ ทุกคนๆละ 300 บาท โดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของสมาชิกทุกราย   
ซ่ึงสมาชิกจะสามารถฝากเพ่ิมหรือถอนได แตตองคงเหลือเงินในสมุดเงินฝากไมนอยกวา 100 บาท   
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  3.2  รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจําป 2559 
ผูตรวจสอบกิจการ 
   ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2558  เมื่อวันท่ี 18  กุมภาพันธ 2559  
ไดเลือกใหขาพเจาเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด สําหรับปบัญชี
ส้ินสุดวันท่ี 31  ธันวาคม  2559  นั้น    
   ขาพเจาและคณะผูตรวจสอบกจิการ  ไดทําการตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบเปนประจําทุกเดือนตอคณะกรรมการแลวนั้น  ในโอกาสนี้ขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการประจําป 2559 ของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  สําหรับปทางบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม  2559   โดยสรุปดังนี ้
   

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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3.3  รายงานสมาชิกเขาใหมและสมาชิกลาออก ระหวางป 2559 
  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีสมาชิกท้ังหมด  4,998  คน แยกเปนสมาชิก
จํานวน 4,668 คน และสมาชิกสมทบจํานวน 330 คน  มีสมาชิกเขาใหม  สมาชิกลาออก และ
สมาชิกท่ีถึงแกกรรม ระหวางป 2559  ดังนี้ 
(1)  สมาชิก 

สมาชิก 
จํานวน 
(คน) ชาย (คน) หญิง (คน) 

จํานวนสมาชิก ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 4,599 2,961 1,638 
สมาชิกเขาใหมระหวางป 156 83 73 
สมาชิกลาออกและถึงแกกรรม ระหวางป 87 67 20 
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 4,668 2,977 1,691 
 
(2)  สมาชิกสมทบ 

สมาชิกสมทบ 
จํานวน 
(คน) ชาย (คน) หญิง (คน) 

จํานวนสมาชิก ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 290 124 166 
สมาชิกเขาใหมระหวางป 70 32 38 
สมาชิกลาออกระหวางป 30 10 20 
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 330 146 184 
 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  3.4  รายงานผลการดําเนินงานของศูนยประสานสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสหกรณออมทรัพยราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท)  และสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) ประจําป 2559 

 

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) 
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการ รัฐวิสาหกิจไทย(สสอ.รรท.) เปนสมาคมฯ 
ท่ีเกิดมาจากการรวมตัวของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยราชการไทย(สสอ.รท.) และสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจไทย(สสอร.)  ซ่ึงท้ังสองสมาคมฯ ไดจดทะเบียน
กอตั้งกับนายทะเบียนประจําทองท่ีเทศบาลตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  เม่ือ 14 กุมภาพันธ 
2554 และไดมีประกาศราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2555 เม่ือสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่ง                  
ถึงแกความตาย สมาชิกทุกคนมีหนาท่ีตองชําระเงินสงเคราะหตามจํานวนสมาชิกท่ีตาย ไมเกินศพละ 20 บาท 
(ตามขอ 1 (3) (ง)  ของกฎกระทรวง กําหนดอัตราเงินคาสมัคร คาบํารุง และเงินสงเคราะหเปนจํานวนเทาใด ให
เปนอํานาจของคณะกรรมการ ซ่ึงสมาคมฯ จะแจงใหนายทะเบียนทราบ และในขณะนี้ใชอัตรา 5.75 บาท ตอศพ 
ณ  วันท่ี 31  ธันวาคม  2559  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ (สสอ.รรท.)  มีสมาชิกจํานวน  106,207  คน 
  สมาชิกสามัญ 
  1.  สมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการ  จํานวน   24,659  ราย 
      (ในจํานวนน้ีเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  1,264 ราย) 
  2.  สมาชิกสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจ  จํานวน  19,260  ราย 
  สมาชิกสมทบ 
  1.  สมาชิกสหกรณออมทรัพยทหาร  จํานวน  29,153  ราย 
  2.  สมาชิกสหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ จํานวน    5,549  ราย 
  3.  สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมตํารวจ  จํานวน  27,586  ราย 
 ตลอดเวลา 5 ปที่ไดดําเนินการมา สมาคมฯ ไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 
กฎกระทรวง, ประกาศ, ระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย และขอบังคับของสมาคมฯ 
ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนทองที่ทุกประการ จึงเปนที่มั่นใจไดวากิจการของสมาคมฯ ไดดําเนินการมา
อยางถูกตอง มั่นคง และดูแลสมาชิกทุกราย ตามหลักการของการฌาปนกิจสงเคราะห ซึ่งเร่ืองนี้นับไดวาเปนการจัด
สวัสดิการใหสมาชิกสหกรณอีกรูปแบบหนึ่ง เพราะการฌาปนกิจสงเคราะหจะเปนรูปแบบของสมาชิกชวยสมาชิก 
โดยมีสมาคมเปนสื่อกลาง ปจจุบันสมาชิกที่เสียชีวิตจะไดรับเงินสงเคราะหไมนอยกวา 600,000.00 บาท (กอนหักคา
ดําเนินการ 4%) ตามจํานวนสมาชิกที่มีอยู ณ เดือนที่เสียชีวิตตามประกาศของสมาคมฯ เงินสงเคราะหดังกลาวจะ
สามารถชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางหลักประกันใหลูกหลานไดระดับหนึ่ง และที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ เปน
การชวยผูคํ้าประกันเงินกู มิใหตองรับภาระแทนสมาชิกผูกูที่เสียชีวิต  
 สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ซ่ึงเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ  สสอ.รรท. 
เสียชีวิตและไดรับเงินสงเคราะหศพ   จํานวน 15  ราย  ดังนี้ 

ลําดับ ชื่อ- สกุล รุนที่ วันที่ถึงแก
กรรม 

จํานวนเงิน
สงเคราะหศพที่
ทายาทไดรับ 

หมายเหตุ 

1 นายสมพร   วีระพันธ 2/54 2 พย.2558 574,359.88  บาท หักคาใชจาย 
2 นายประเสริฐ  เมืองแทน 2/54 30 พย.2558 571,403.24  บาท ตามขอบังคับ 
3 นายสมจิต  อินจินดา 1/54 5 มค.2559 579,672.00  บาท สมาคม 4% 
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ลําดับ ชื่อ- สกุล รุนที่ วันที่ถึงแก
กรรม 

จํานวนเงิน
สงเคราะหศพที่
ทายาทไดรับ 

หมายเหตุ 

4 นายวิชัย  ภูผา 1/54 18 กพ.2559 589,446.73  บาท  
5 นายทองคํา  ปามุทา 2/54 12  มีค.2559 584,160.86  บาท  
6 นายวงคพันธ   ทาปนแกว  1/55 3 เมย.59 585,544.78  บาท  
7 นายสมโภชน   อดิวัฒนชัย 2/54 7 เมย.59 584,124.70 บาท  
8 นายประพรรณ  แสงสุรินทร 2/54 6 มิย.59 593,593.44 บาท  
9 น.ส.นิยดา  บูรณวจิารณ 2/54 7 มิย.59 594,362.54 บาท  
10 นางน้ําทิพย  กางกร 2/54 30 มิย.59 534,630.45 บาท  
11 นายชูชาติ  ชะมังชัย 2/55 6 กค.59 578,488.41 บาท  
12 นายนิพนธ  ดอนแพงชา 1/57 19 กค.59 578,718.13  บาท  
13 นายอินทรจนัทร มูลเจริญ 2/54 29 พย.59 600,000.00 บาท รออนุมัติ 
14 นายประเสรฐิ  ชาปู 2/54 20 พย.59 600,000.00 บาท รออนุมัติ 
15 นายมนูศักดิ์  แตงศิริ 2/56 8 ธค.59 600,000.00 บาท รออนุมัติ 

 
 

 การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ สสอ.รรท. รอบท่ี 1/2560-12/2560  สมาคมฯ ได
กําหนดแผนการรับสมัครสมาชิกป  2560  ไวดังนี้ 
รอบท่ี กําหนดรับ

สมัคร 
ศูนยตรวจสอบ สมาคม

พิจารณา 
สมาคม
ประกาศ 

สมาชกิไดรับ
สมาชกิภาพ 

อายุ
ผูสมัคร 

ปเกิด                 
ท่ีรับสมัคร 

1/2560 1 พย-15 ธค.59 1 พย-15 ธค.59 26-28 ธค.59 29-30 ธค.59 1 มค.2560 58 ป 2501-2502 
2/2560 2-31 มค.60 2 มค.-15 กพ.60 22-24 กพ.60 27-28 กพ.60 1 มีค.2560 57 ป 2503-2504 
3/2560 1-28 กพ.60 1 กพ.-15 มีค.60 27-29 มีค.60 30-31 มีค.60 1 เมย.2560 57 ป ” 
4/2560 1-31 มีค.60 1 มีค.-15 เมย.60 24-26 เมย.60 27-28 เมย.60 1 พค.2560 57 ป ” 
5/2560 3-28 เมย.60 3 เมย.-15 พค.60 24-26 พค.60 29-31 พค.60 1 มิย.2560 57 ป ” 
6/2560 1-31 พค.60 1 พค.-15 มิย.60 26-28 มิย.60 29-30 มิย.60 1 กค.2560 57 ป ” 
7/2560 1-30 มิย.60 1 มิย.-14 กค.60 24-26 กค.60 27-28 กค.60 1 สค.2560 57 ป ” 
8/2560 3-31 กค.60 3 กค.-15 สค.60 25-29 สค.60 30-31 สค.60 1 กย.2560 57 ป ” 
9/2560 1-31 สค.60 1 สค.-15 กย.60 25-27 กย.60 28-29 กย.60 1 ตค.2560 57 ป ” 
10/2560 1-29 กย.60 1 กย.-16 ตค.60 25-27 ตค.60 30-31 ตค.60 1 พย.2560 57 ป ” 
11/2560 2-31 ตค.60 2 ตค.-15 พย.60 27-28 พย.60 29-30 พย.60 1 ธค.2560 57 ป ” 
12/2560 1-30 พย.60 1 พย.-15 ธค.60 25-27 ธค.60 28-29 ธค.60 1 มค.2561 57 ป ” 

หมายเหตุ 1. เงินคาสมัคร 20 บาท เงินคาบํารุงรายป 20 บาท เงินสงเคราะหลวงหนา 4,500 บาท  
         รวมเปนเงิน  4,540  บาท 
  2. การโอนเงิน  :    เงินคาสมัคร  เงินคาบํารุงรายป เงินสงเคราะหลวงหนา โอนเขาบัญชี
ธนาคารกรุงไทย จาํกัด   สาขาพหลโยธิน 39  เลขท่ีบัญชี  039-0-33940-7  ชื่อบัญชีฌาปนกิจฯ สหกรณออมทรัพย
กรมประมง จํากัด 
  3. ใบรับรองแพทยฉบับจริง จากโรงพยาบาลของรัฐ  สงใหสมาคมฯ ตรวจสอบ 
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 2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  (สส.ชสอ.) 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2559  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ฯ (สส.ชสอ.) มีสมาชิกจํานวน 
247,864 คน เสียชีวิต 118 คน ลาออก 70 คน  คงเหลือสมาชิกจํานวน 247,676 คน (ในจํานวนนี้เปนสมาชิก
ของสหกรณออมทรัพยกรมประม งจํากัด  จํานวน 439 คน) 
  สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ซ่ึงเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ 
สส.ชสอ. เสียชีวิต และไดรับเงินสงเคราะหศพ จํานวน  3  ราย 

ลําดับ ชื่อ- สกุล รุนที่ วันที่ถึงแก
กรรม 

จํานวนเงินสงเคราะห
ศพที่ทายาทไดรับ  หมายเหตุ 

1 นายสมจิต  อินจินดา 1/54 5 มค.2559 575,156.25 บาท  หักคาใชจาย 
2 นายชูชาติ  ชะมังชัย 2/55 6 กค.59 578,488.41 บาท  ตามขอบังคับ 
3 นายมนูศักดิ์  แตงศิริ 2/56 8 ธค.59 600,000.00 บาท รออนุมัติ สมาคม 4% 

 
  การรับสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ สส.ชสอ. รอบท่ี 1/2560-12/2560 สมาคมฯ ได
กําหนดแผนการรับสมัครสมาชิกป 2560 โดยกําหนดรับสมัครและอายุผูสมัครไมเกิน 57 ป เชนเดียวกับสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหฯ สสอ.รรท. 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 31รายงานกิจการประจำาปี 2560



                  

 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
4.1  พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุน และ                   

งบกระแสเงินสด ประจําป 2559 
ผูสอบบัญชี  
  ตามท่ีสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ไดคัดเลือกและวาจาง นางจารุณี  ศุภกาญจน  
ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 4224  จากสํานักงานธนสารการบัญชีและคณะ เปนผูสอบบัญชีสหกรณ
ออมทรัพยกรมประมง จํากัด ประจําป 2559  นั้น 
  ผูสอบบัญชี เสนอรายงานการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุน และ                   
งบกระแสเงินสดของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2559  ตอท่ีประชุมใหญ
สามัญประจําป 2559  ซ่ึงในปนี้สหกรณฯ มี 
สินทรัพย     
 สินทรัพยหมุนเวียน 937,801,473.65 ลานบาท 
 สินทรัพยไมหมุนเวียน 2,022,288,257.51 ลานบาท 
           รวมสินทรัพย 2,960,089,731.16 ลานบาท 
หนี้สิน    
 หนี้สินหมุนเวียน 1,303,331,179.45 ลานบาท 
 หนี้สินไมหมุนเวียน 9,884,350.00 ลานบาท 
            รวมหนี้สิน 1,313,215,529.45 ลานบาท 
 ทุนของสหกรณ 1,646,874,201.71 ลานบาท 
            รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 2,960,089,731.16 ลานบาท 
 
  ผลการดําเนินงานของสหกรณในป 2559  มีรายได  168,136,856.77  บาท มีคาใชจายดอกเบี้ย
และคาใชจายในการดําเนินงาน  55,233,975.77  บาท และมีกําไรสุทธิ  112,902,881.00  บาท                          
(ตามรายละเอียดแนบทายวาระนี้) 
  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 
ประจําป 2559 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติและผูสอบบัญชี ไดชี้แจงขอ 9  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม
ระยะส้ัน ซึ่งพิมพผิด จาก  85,000,000 บาท  เปน  112,000,000  บาท  เรียบรอยแลว 
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   4.4  การกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรอืคํ้าประกัน 
ประจําป 2560 
ผูจัดการ 
   ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2558  เม่ือวันท่ี 18  กุมภาพันธ 2559                    
ไดกําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณฯ อาจกูยืมหรือคํ้าประกันประจําป 2559  ไว ไมเกิน  500  ลานบาท (หารอยลานบาทถวน) 
ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณแลว และสหกรณฯ ไดใชวงเงินกูยืมเต็มจํานวน 
   ตามขอบังคับสหกรณฯ ขอ 17  กําหนดวา “ท่ีประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือ                 
คํ้าประกัน สําหรับปหนึ่งๆไว ตามท่ีจําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซ่ึงกําหนดดังวานี้ตองไดรับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ” 
   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดท่ี 36 ประจําป 2559  ไดพิจารณาเห็นวา 
เพ่ือใหวงเงินกูยืมมีความเหมาะสมกับการบริหารสภาพคลอง จึงควรพิจารณากําหนดวงเงินท่ีสหกรณอาจกูยืม
หรือคํ้าประกันสําหรับป 2560  ไวไมเกิน 800 ลานบาท (แปดรอยลานบาทถวน) 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  
 

มติที่ประชุม  มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 2560  
เปนเงิน  800,000,000  บาท (แปดรอยลานบาทถวน) 
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   4.5 การไมคิดดอกเบ้ียเงินกูกับสมาชิกท่ีถึงแกกรรม นับตั้งแตวันท่ีถึงแกกรรม 
ผูจัดการ   

  ดวยในป 2559  ไดมีสมาชิกของสหกรณถึงแกกรรม และคณะกรรมการดําเนินการมี
มติใหพนจากการเปนสมาชิกแลว  จํานวน   36  ราย ไดพิจารณาเห็นสมควรไมคิดดอกเบ้ียเงินกู
นับตั้งแตวันท่ีสมาชิกถึงแกกรรม  ซึ่งจะตองนําเสนอท่ีประชุมใหญสามัญประจําป เพ่ือพิจารณาให
ความเห็นชอบและอนุมัติตอไปรายชื่อสมาชิกท่ีเสียชีวิตในป 2559  มีดังนี้ 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือ- นามสกุล เลขสมาชิก วันที่ 

ถึงแกกรรม 

สังกัด 

1 นายเทพสันต คชนิล 5914 21 พย.58 ขบน. 
2 นายสมจิต อินจินดา 1879 5 มค.59 ขบน.3 
3 นายวิชัย ภูผา 0174 5 กพ.59 ลจ.บําเหน็จรายเดือน 
4 นายอนุศักดิ์ หะยีแด 1917 10 มีค.59 ขบน. 
5 นายทองคํา ปามุทา 2050 12 มีค.59 ขบน. 
6 นายสุรัตน เอี่ยมพงศ 4899 21 มีค.59 กพจ. 
7 นายเรย ทองใหญ 1141 30 มีค.59 สนง.อุตรดิตถ 
8 นายวงศพันธ ทาปนแกว 0518 3 เมย.59 ขบน.1 
9 นายสมโภชน อดิวัฒนชัย 0925 7 เมย.59 สนง.สุรินทร 
10 นายสุระโชค ตันประดิษฐ 3746 21 เมย.59 ศพจ.สตูล 
11 น.ส.วันเพ็ญ แมนศรี 3499 3 พค.59 ลจ.เกษียน ศพช.ฉะเชิงเทรา 
12 นายบุญเลิศ จริตงาม 2235 23 พค.59 สนง.กระบ่ี 
13 นายประพรรณ แสงสุรินทร 4272 6 มิย.59 ศพจ.รอยเอ็ด 
14 นายนิยดา บูรณวิจารณ 3186 7 มิย.59 ศพจ.พะเยา 
15 นายพงษพันธ สุขสวัสดิ์ 5292 16 มิย.59 กพจ. 
16 นางเวียงชัย มากบํารุง 3540 16 มิย.59 สนง.เพชรบูรณ 
17 นายชูชาติ ชะมังชัย 4602 20 มิย.59 ศบปท.จ.สมุทรปราการ 
18 นายนาม ตะโกใหญ 2794 26 มิย.59 ศพจ.กาญจบุรี 
19 นางน้ําทิพย กางกร 3087 30 มิย.59 ลจ.บําเหน็จ 
20 นายจรัญ สมสัณฐาน 1244 11 สค.59 ขบน. 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือ- นามสกุล เลข
สมาชิก 

วันที่ 
ถึงแกกรรม 

สังกัด 

21 นายเกษม ไชยดี 1541 26 สค.59 ขบน.3 
22 นายถาวร บุญสุข 5336 27 สค.59 หนปจ.แกนกระจาน 
23 นายปญญา สมโสภณ 1376 14 กย.59 สนง.ปลัดกระทรวงฯ 
24 นายไพรัตน สีเผือด 6424 15 กย.59 ศบปท.ระยอง 
25 นางมาลิน มงคลศิลป 2662 19 กย.59 บําเหน็จรายเดือน 
26 เรือเอกธงทัพ ศรีพลอย 6130 26 กย.59 สพทล. 
27 นายประวิทย คุมสมบัติ 4606 29 กย.59 ศบปท.ระยอง 
28 นายฉลอง เอียดเจริญ 1097 3 ตค.59 ขบน.2 
29 นายธันวา แจงหิรัญ 1329 14 ตค.59 สนง.สระบุรี 
30 นายเตือน ทองแทง 2262 14 พย.59 ขบน.3 
31 นายอินทรจันทร    มูลเจริญ 4649 23 พย.59 ศพจ.พะเยา 
32 นายเสรี แกวคํา 6670 28 พย.59 ขบน.4 
33 นายประเสริฐ เมืองแทน 0919 30 พย.59 ขบน.2 
34 นายมนูศักดิ์ แตงศิริ 2527 8 ธค.59 กพจ. 
35 นายฉลวย พิทักษชลทรัพย 6038 13 ธค.59 ขบน.3 
36 นายประเสริฐ ชาปู 5939 27 ธค.59 สนง.แมฮองสอน 
      

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัต ิ
 

มติที่ประชุม  อนุมัติและใหแกไขขอบังคบัของสหกรณฯ เร่ืองการไมคิดดอกเบ้ียเงินกูกับ
สมาชิกท่ีถึงแกกรรม นับตั้งแตวันท่ีถึงแกกรรม ตอไป 
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4.6  อนุมัติการฝากหรอืลงทุนอยางอื่นของสหกรณประจําป 2560 
ผูจัดการ         ดวยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ  ไดออกประกาศคณะกรรมการ 
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ เร่ือง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ. 2558 
ลงวันท่ี 3 กรกฏาคม 2558  โดยใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เร่ือง
ขอกําหนด การฝาก หรือการลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2552 และ
ใหถือปฏิบัติตามประกาศ ฉบับใหมเพื่อใหการลงทุนของสหกรณเปนไปดวยความสะดวก โดยใชดุลพินิจ
ของคณะกรรมการดําเนินการ  ใหการลงทุนของสหกรณ เปนไปดวยความรอบคอบมีความเส่ียงนอยท่ีสุด 
ประกาศฉบับดังกลาวกําหนดเกี่ยวกับการลงทุนของสหกรณไววา 

ขอ 2. ในประกาศนี้ 
“ธนาคาร”  หมายความวา ธนาคารพาณิชยและธนาคารท่ีมีกฏหมายเฉพาะจัดตั้ง

ขึ้นซึ่งประกอบกิจการภายในราชอาณาจักร 
“ตราสารแสดงสิทธิในหนี้” หมายความวา ตั๋วแลกเงิน  ตั๋วสัญญาใชเงิน  หุนกูท่ีมี

หลักประกัน หุนกูไมดอยสิทธิ 
ขอ 3.  เงินของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้ 

(1)  บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเปนผูออก 
(2) ตั๋วแลกเงินท่ีธนาคารเปนผู รับรอง  สลักหลังหรือตั๋วอาวัล หรือ               

ตั๋วสัญญาใชเงินท่ีธนาคารเปนผูสลักหลังหรืออาวัลโดยไมมีขอจํากัดความรับผิด 
(3)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีธนาคารซึ่งมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก 
(4)  บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินท่ีออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัท

เครดิตฟองซิเอร ซึ่งสถาบันคุมครองเงินฝากประกันชําระคืนตนเงินและดอกเบ้ีย 
(5)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออกภายใตโครงการ

แปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการ
แปลงสินทรัพย เปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540   และตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือตั้งแตระดับ A -  ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

(6) หุนกูท่ีมีหลักประกันหรือหุนกูไมดอยสิทธิ ท่ีไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือตั้งแตระดับ A – ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(7)  หนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้น โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี และอยูในการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 
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ขอ 4  การนําเงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ 3 (7) รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของ
สหกรณ และตองผานการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดําเนินการได 

ขอ 5 การฝากหรือลงทุนของสหกรณท่ีไดดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ เร่ืองขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ. 2552                 
อยูกอนวันท่ีประกาศฉบับนี้ใชบังคับใหถือวาเปนการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ตอไป 

ขอ 6 ประกาศนี้ใชบังคับตั้งแตวันออกประกาศเปนตนไป (วันท่ี 3 กรกฏาคม 2558) 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  สหกรณฯ มีทุนสํารองคงเหลือ 124,946,898.03 บาท 

และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2559  สหกรณฯ มีเงินทุนสํารองคงเหลือ  136,046,487.69 บาท  
เพ่ิมขึ้นจากปกอน 11,099,589.66  บาท 
  คณะกรรมการดําเนินการ จึงเห็นสมควรขออนุมัติท่ีประชุมใหญใหนําเงินไปฝาก 
หรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมท้ังรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้น ตามขอ 3 (7)  ภายในวงเงินไมเกิน                     
136 ลานบาท  สําหรับการฝากเงินหรือลงทุนอยางอ่ืนตามขอ 3 (1) – (6) และตามขอ 5 ดําเนินการฝาก
หรือลงทุนไดโดยไมจํากัดวงเงิน 
 
  จึงเสนอทีประชุมเพ่ือพิจาณาอนุมัติการฝากเงินหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ
ประจําป 2560  
    

  
มติที่ประชุม  อนุมัต ิ
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4.7   การแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
   ดวยกรมตรวจบัญชีสหกรณไดปรับเปล่ียนรูปแบบการรายงานงบการเงินให
สอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีโดยปรับเปล่ียน “งบดุล”  เปน  “งบแสดงฐานะการเงิน” 
   ดัง น้ัน  เ พ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีดังกลาว  สหกรณฯ  
เห็นสมควรแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประม ง จํากัด  พ.ศ. 2548  โดยแกไข 
“งบดุล” เปน “งบแสดงฐานะการเงิน”ในขอ 21  ขอ 22  ขอ 71(3)  ขอ 79 (3)  ขอ 82 (5) และ
ขอ 94 (10)  (ตามเอกสารแนบทายวาระนี้)   

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพย
กรมประมง จํากัด 

 
 
 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติเปนเอกฉันทใหแกไขขอบังคับในขอ 21  ขอ 22  ขอ 71(3)                
ขอ 79 (3)  ขอ 82 (5) และขอ 94 (10)   
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  4.8  การรับเงินรอจายคืน 
  เนื่องจากสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  มีการรับเงินรอจายคืน ซ่ึงเปนเงินรับโอนจาก
สมาชิกจํานวน   29  รายการ  เปนเงิน  138,921.25   บาท  และเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน จํานวน  1 ราย            
เปนเงิน  4,412.75  บาท  รวมเปนเงินท้ังสิ้น 143,334.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนสามพันสามรอยสามสิบสี่บาทถวน) 
  ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไปตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ี กษ 0408/ว.25758                      
ลงวันท่ี 25  สิงหาคม  2550  เรื่องคําแนะนําวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางรับใหสหกรณฯ 
แจงใหสมาชิกทราบ ในวันประชุมใหญสามัญประจําป พรอมปดประกาศใหทราบโดยท่ัวกันและขอใหสมาชิกมา
รับเงินดังกลาวภายใน 120 วัน  หากพนกําหนดนี้แลว การรับเงินรอจายคืนดังกลาว สหกรณฯ จะดําเนินการ
ปดบัญชีและโอนเงินเขาทุนสาธารณประโยชน  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

1.  เงินรับโอนจากสมาชิก 
ลําดับ รายการ จํานวนเงิน ลําดับ รายการ จํานวนเงิน 
1 นายสุรพล  พลคณา 2,500.00 2 นายอัมพร  จันทรดี 4,400.00 
3 ลพบุรี 8,129.50 4 ลพบุรี 7,373.50 
5 สุราษฎรธาน ี 13,972.50 6 ระยอง 30,000.00 
7 จันทบุรี 1,000.00 8 พัทลุง 1,000.00 
9 นครราชสีมา 700.00 10 ประจวบคีรีขันธ 5,800.00 
11 จันทบุรี 7,228.75 12 ประจวบคีรีขันธ 841.25 
13 700(149200700) 3,500.00 14 กรุงเทพฯ 2,079.50 
15 สุราษฎรธาน ี 2,000.00 16 สุราษฎรธาน ี 3,000.00 
17 กรุงเทพฯ 1,000.00 18 นายบุญธรรม  โคจร 4,130.00 
19 พังงา 500.00 20 สุพรรณบุรี 1,000.00 
21 สุราษฎรธาน ี 1,000.00 22 สุพรรณบุรี 3,650.00 
23 พัทลุง 1,000.00 24 ยโสธร 10,000.00 
25 สงขลา 1,000.00 26 จันทบุรี 5,000.00 
27 สุราษฎรธาน ี 1,000.00 28 สงขลา 2,400.00 
29 สุราษฎรธาน ี 13,716.25    
 
2.  เงินปนผลและเงินเฉล่ียคืน 
 1.  นางสุภาวด ี ประจวบดี  จํานวนเงิน   4,412.75  บาท 
 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมใหญพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ 
   

มติที่ประชุม  เห็นชอบและอนุมัต ิ
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4.9 การคัดเลือกผูสอบบัญชีและจัดจาง ผูสอบบัญชีประจําป 2560 
ผูจัดการ   ดวยกรมตรวจบัญชีสหกรณไดกําหนดใหสหกรณออมทรัพยฯ สามารถจางผูสอบ
บัญชีเอกชนทําการตรวจสอบบัญชีของสหกรณไดภายใตการกํากับดูแลของ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ
เพื่อประโยชนของสหกรณท่ีจะทราบผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวดเร็ว สามารถทําการ
ประชุมใหญ  จัดสรรเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนแกสมาชิกไดภายในเวลาอันสมควรทันตามความตองการ
ของสมาชิก โดยใหสหกรณคัดเลือกผูสอบบัญชีอนุญาตท่ีไดขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีสหกรณ และ
นําเสนอนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีประจําป  
  ขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 71 (5)  
กําหนดใหท่ีประชุมใหญ มีอํานาจในการพิจารณาจางและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีอนุญาต 
  ในป 2559  ท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2558  เมื่อวันท่ี  18 กุมภาพันธ  2559             
ไดอนุมัติจางสํานักงานธนสารการบัญชี โดยนางจารุณี  ศุภกาญจน  เลขทะเบียนท่ี 4424 เปนผูสอบ
บัญชีสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  สําหรับปทางบัญชีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม  2559                
ในอัตราคาธรรมเนียมการตรวจสอบเปนเงิน  80,000 บาท 
  สําหรับป 2560   ไดมีผูย่ืนเสนอบริการสอบบัญชีสหกรณ จํานวน  1  ราย   
  นางจารุณี  ศุภกาญจน  ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 4424  จากสํานักงาน
ธนสารการบัญชีและคณะ เสนอคาธรรมเนียมการสอบบัญชี  ปละ 80,000 บาท 
  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ  ไดพิจารณาขอมูลของผูสอบบัญชีแลว  มีมติให
นําเสนอรายชื่อผูสอบบัญชีภาคเอกชน จํานวน 1  ราย ใหท่ีประชุมใหญพิจารณา 
  จึงเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อพิจารณา  
  1. คัดเลือกนางจารุณี  ศุภกาญจน จากสํานักงานธนสารการบัญชี และคณะ  เปน
ผูสอบบัญชี สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ประจําป 2560 
  2. เห็นชอบกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบประจําป 2560  เปนเงิน 80,000  บาท
เพื่อสหกรณจะไดเสนอใหนายทะเบียนสหกรณออกคําส่ังแตงตั้งตอไป 
 
มติที่ประชุม  1. เลือกนางจารุณี  ศุภกาญจน  และคณะ เปนผูสอบบัญชีสหกรณออม
ทรัพยกรมประมง จํากัด  ประจําป 2560  
   2. เห็นชอบคาธรรมเนียม  เปนเงิน  80,000  บาท 
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รายละเอียดแนบทายวาระ 4.9 
ลําดับ บริษัท วงเงินคาจาง การปฏิบัติงาน/การรายงานผลการ

ตรวจสอบ 
1 สํานักงานธนสาร การบัญชี 

โดยนางจารุณี  ศุภกาญจน 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
4424 

จํานวน  80,000 บาท 
ขอเบิกคร้ังเดียวในวันท่ี
รับรองงบการเงิน
ประจําป 

-เขาปฏิบัติงานอยางนอยปละ 4 คร้ังๆละ               
ไมนอยกวา 2 วัน พรอมผูชวยไมนอยกวา              
2-3 คนทุกคร้ัง 
- รายงานผลการสอบบัญชีระหวางป
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน โดยสงใหกรม
ตรวจบัญชีสหกรณฯ ทราบทุกคร้ัง 
- รายงานการสอบบัญชีประจําปตาม
ระเบียบท่ีนายทะเบียนกําหนด 
-จะใหคําแนะนําในดานการบริหาร
การเงิน การบัญชีตามท่ีเห็นสควร โดยไม
ถือเปนคาบริการพิเศษ 
-ยินดีสงผูสอบบัญชีเขารวมประชุมใหญ 
ประชุมคณะกรรมการตามท่ีสหกรณรองขอ 
-มีผูชวยผูสอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติเปน
หัวหนาสายสอบบัญชีตามท่ีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณกําหนด จํานวน 6 คน 
- สามารถจัดทํารายงานผลเสร็จส้ินภายใน
เวลา 3 วันทําการ นับจากวันท่ีเจาหนาท่ี
ทํางบการเงินเสร็จเรียบรอย 
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4.10  การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ ชุดท่ี 37   

ประจําป  2560 
   ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ชุดท่ี 36   
จํานวน  7 คน  ไดส้ินสุดวาระการปฏิบัติงาน  ประกอบดวย 
   1.  นายวิมล  จันทรโรทัย   ประธานกรรมการ 
   2.  นางสุมาลี  ยุกตานนท   รองประธานกรรมการ 
   3.  นายสิงหนาท ประศาสนศิลป  รองประธานกรรมการ 
   4.  นางอารีย  อินทรสมบัติ   กรรมการ 
   5.  นายสมโภชน กริบกระโทก   กรรมการ    
   6.  นายสมบูรณ เย็นเอง    กรรมการทําหนาท่ีผูจัดการ 
   7.  นางอุมาพร พิมลบุตร   เหรัญญิก  

   ดังน้ัน เพ่ือใหการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย              
กรมประมง จํากัด  ชุดท่ี 37  เปนไปดวยความเรียบรอย สหกรณฯ จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา 
โดยมีนางพิศมัย  สมสืบ  เปนประธาน เพื่อทําหนาท่ีสรรหาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ                
ออมทรัพยกรมประมง จํากัด ชุดท่ี 37   จํานวน  7 คน  ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน 
และกรรมการ จํานวน  6  คน  โดยวิธีการเลือกตั้ง 

   สําหรับในปนี้ มีสมาชิกสมัครเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ จํานวน 1 คน 
และสมาชิกสมัครเลือกตั้งเปนกรรมการจํานวน 10 คน  (ผูสมัครหมายเลข 1 ขอถอนสมัครรับ
เลือกตั้งกรรมการจํานวน 1คน คงเหลือ 9 คน) 

 จึงขอใหประธานคณะกรรมการสรรหาฯ  รายงานผลการเลือกตั้งใหท่ีประชุม
รับทราบและพิจารณา 
 
มติที่ประชุม  ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ (นางพิศมัย  สมสืบ)  ไดแจงผลการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ  และกรรมการดําเนินการ และท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
   1.  รับรองผลการเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
ชุดท่ี 37  ประจําป 2560  (นายอดิศร  พรอมเทพ) 
   2.  รับรองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดท่ี 37 
ประจําป 2560  จํานวน  6  คน  เรียงตามลําดับคะแนนจากมากไปหานอย  ตั้งแตลําดับท่ี 1 ถึง
ลําดับท่ี 6 
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  1.  นางอุมาพร    พิมลบุตร  เบอร 7 1,658 คะแนน 
  2.  นางสุมาลี   ยุกตานนท  เบอร 4 1,591 คะแนน 
  3.  นายสมโภชน   กริบกระโทก  เบอร 8 1,472 คะแนน 
  4.  นายสมศักดิ์  เขตสมุทร  เบอร 2 1,367 คะแนน 
  5.  นางอารีย  อินทรสมบัติ  เบอร 6 1,325 คะแนน 
  6.  นายชาญชัย   แสนศรีมหาชัย เบอร 5 1,228 คะแนน 
  7.  นายจุมพล  นาคะลักษณ  เบอร 3 1,224 คะแนน 
  8.  นางอลิสา   รัตนดิลก  ณ  ภูเก็ต เบอร 9    564 คะแนน 
  9   นายเรวัตร  เฉลยพจน  เบอร 10    430  คะแนน 

 
4.11  การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2560 

ผูจัดการ   
   ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เร่ืองการรับสมัครผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ประจําป 2560  ลงวันท่ี 25  พฤศจิกายน 2559  ผูสมัคร
ตองเปนนิติบุคคลท่ีไดรับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญของสหกรณ โดยผูสมัครตองย่ืนใบสมัคร
พรอมแนบหลักฐานตามท่ีระบุไวในขอ 3  กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ําจืด ตึกปลอดประสพ      
(ชั้น 4)  กรมประมง ตั้งแตวันท่ี  13-22  ธันวาคม 2559  นั้น  มีผูย่ืนใบสมัครเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการ
จํานวน 1 นิติบุคคล ชื่อบริษัทสํานักบัญชีทองเอก จํากัด โดยนายศักดิ์ชาย  จันทรเรือง   

   จึงขอใหประธานคณะกรรมการสรรหาฯรายงานผลการเลือกตั้งใหท่ีประชุม
รับทราบและพิจารณา 
 
มติที่ประชุม  1. รับรองผลการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการประจําป 2560 
   2. อนุมัติจัดจางสํานักงานบัญชีทองเอก จํากัด โดยนายศักดิ์ชาย จันทรเรือง 
เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ประจําป 2560  ในวงเงิน 80,000 บาท 
 
 
 
 
 

 

 

                  

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่นๆ 
5.1 การจับรางวัลใหสมาชิกในหองประชุมและสมาชิกท่ัวประเทศ 

          สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด จัดสรรเงินรายไดเพ่ือเปนเงินรางวัล
ใหกับสมาชิก ในวันประชุมใหญสามัญประจําป  2559 (9 กุมภาพันธ  2560)  จํานวน  200 รางวัล              
รวมเปนเงินท้ังส้ิน   226,000 บาท  แบงเปนใหสมาชิกท่ัวประเทศจํานวน  100 รางวัล                       
เปนเงิน 113,000 บาท และใหสมาชิกในหองประชุมจํานวน 100 รางวัล เปนเงิน  113,000 บาท  
ดังตอไปนี ้

สมาชิกทั่วประเทศ  จํานวน  113,000 บาท สมาชิกผูเขารวมประชุม จํานวน 113,000 บาท 
ลําดับ จํานวนเงิน 

(บาท) 
รางวัล 
(รางวัล) 

รวม 
(บาท) 

ลําดับ จํานวนเงิน 
(บาท) 

รางวัล 
(รางวัล) 

รวม 
(บาท) 

รางวัลท่ี 1 10,000.00   1    10,000.00 รางวัลท่ี 1 10,000.00 1    10,000.00 
รางวัลท่ี 2 5,000.00   3    15,000.00 รางวัลท่ี 2 5,000.00   3    15,000.00 
รางวัลท่ี 3 3,000.00    6    18,000.00 รางวัลท่ี 3 3,000.00   6    18,000.00 
รางวัลท่ี 4 2,000.00  10    20,000.00 รางวัลท่ี 4 2,000.00  10    20,000.00 
รางวัลท่ี 5 1,000.00   20   20,000.00 รางวัลท่ี 5 1,000.00   20   20,000.00 
รางวัลท่ี 6 500.00   60   30,000.00 รางวัลท่ี 6 500.00   60   30,000.00 
  100   113,000.00   100   113,000.00 

เงื่อนไขในการรับรางวัล  
1.  สมาชิกท่ัวประเทศไดรางวัลทุกคน และมีสิทธิไดรับเงินรางวัลซ้ํา ในกรณีท่ีสมาชิกผูนั้น

ไดรับเงินรางวัลในหองประชุมแลว 
2.  สมาชิกผูเขารวมประชุม  มีสิทธ์ิรับรางวัลท่ี 1 – 4   ตองอยูในหองประชุมในขณะจับ

รางวัล  ยกเวนรางวัลท่ี 5-6  สมาชิกมีสิทธ์ิไดรับรางวัลแมไมอยูในหองประชุม 
 
ผลการจับรางวัล 
 สมาชิกทั่วประเทศ  จํานวน  100  รางวัล 

รางวัลที่ 1    จํานวน 1  รางวัลๆ ละ 10,000.- บาท  ไดแก  
1. นายองอาจ  สิงหเทพ เลขสมาชิก  1147 
 

รางวัลที่ 2    จํานวน  3  รางวัลๆละ 5,000.- บาท  ไดแก  
   1. นางปนัดดา  สงวนนาม เลขสมาชิก  5150 
   2. น.ส.เพลินพิศ  มันศรีชุม  เลขสมาชิก  1301 
   3. น.ส.จุฑามาศ  ชมพูนิช เลขสมาชิก  4311 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่นๆ 
5.1 การจับรางวัลใหสมาชิกในหองประชุมและสมาชิกท่ัวประเทศ 

          สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด จัดสรรเงินรายไดเพ่ือเปนเงินรางวัล
ใหกับสมาชิก ในวันประชุมใหญสามัญประจําป  2559 (9 กุมภาพันธ  2560)  จํานวน  200 รางวัล              
รวมเปนเงินท้ังส้ิน   226,000 บาท  แบงเปนใหสมาชิกท่ัวประเทศจํานวน  100 รางวัล                       
เปนเงิน 113,000 บาท และใหสมาชิกในหองประชุมจํานวน 100 รางวัล เปนเงิน  113,000 บาท  
ดังตอไปนี ้

สมาชิกทั่วประเทศ  จํานวน  113,000 บาท สมาชิกผูเขารวมประชุม จํานวน 113,000 บาท 
ลําดับ จํานวนเงิน 

(บาท) 
รางวัล 
(รางวัล) 

รวม 
(บาท) 

ลําดับ จํานวนเงิน 
(บาท) 

รางวัล 
(รางวัล) 

รวม 
(บาท) 

รางวัลท่ี 1 10,000.00   1    10,000.00 รางวัลท่ี 1 10,000.00 1    10,000.00 
รางวัลท่ี 2 5,000.00   3    15,000.00 รางวัลท่ี 2 5,000.00   3    15,000.00 
รางวัลท่ี 3 3,000.00    6    18,000.00 รางวัลท่ี 3 3,000.00   6    18,000.00 
รางวัลท่ี 4 2,000.00  10    20,000.00 รางวัลท่ี 4 2,000.00  10    20,000.00 
รางวัลท่ี 5 1,000.00   20   20,000.00 รางวัลท่ี 5 1,000.00   20   20,000.00 
รางวัลท่ี 6 500.00   60   30,000.00 รางวัลท่ี 6 500.00   60   30,000.00 
  100   113,000.00   100   113,000.00 

เงื่อนไขในการรับรางวัล  
1.  สมาชิกท่ัวประเทศไดรางวัลทุกคน และมีสิทธิไดรับเงินรางวัลซ้ํา ในกรณีท่ีสมาชิกผูนั้น

ไดรับเงินรางวัลในหองประชุมแลว 
2.  สมาชิกผูเขารวมประชุม  มีสิทธ์ิรับรางวัลท่ี 1 – 4   ตองอยูในหองประชุมในขณะจับ

รางวัล  ยกเวนรางวัลท่ี 5-6  สมาชิกมีสิทธ์ิไดรับรางวัลแมไมอยูในหองประชุม 
 
ผลการจับรางวัล 
 สมาชิกทั่วประเทศ  จํานวน  100  รางวัล 

รางวัลที่ 1    จํานวน 1  รางวัลๆ ละ 10,000.- บาท  ไดแก  
1. นายองอาจ  สิงหเทพ เลขสมาชิก  1147 
 

รางวัลที่ 2    จํานวน  3  รางวัลๆละ 5,000.- บาท  ไดแก  
   1. นางปนัดดา  สงวนนาม เลขสมาชิก  5150 
   2. น.ส.เพลินพิศ  มันศรีชุม  เลขสมาชิก  1301 
   3. น.ส.จุฑามาศ  ชมพูนิช เลขสมาชิก  4311 
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รางวัลที่ 3  จํานวน  6  รางวัลๆละ 3,000.- บาท ไดแก 

1. นายนิสสัย  แกวศิร ิ เลขสมาชิก  2427 2. นางสมพิศ  ปาลวัฒน เลขสมาชิก  4106 
3. นางพรเพ็ญ  อยูสิน เลขสมาชิก  6100 4. นายสุทัศน  เผือกจีน เลขสมาชิก  4172 
5. นายแสง  เฟยสา เลขสมาชิก  3451 6. นางพจนีย  รักกลิ่น เลขสมาชิก  3032 

 
รางวัลที่ 4  จํานวน  10  รางวัลๆละ 2,000.- บาท ไดแก  

1. นายทวีชัย  ธนธานี เลขสมาชิก  2578 2. นายสุวัฒน  อาวรณธรรม เลขสมาชิก  1759 
3. นายสุวัฒน สามงามนอย เลขสมาชิก  1176 4. นายเกรยีง  มหาศิริ เลขสมาชิก  5891 
5. นายโชติภณ  ทองวิเศษ เลขสมาชิก  2223 6. นายมาโนชย  ทองวเิศษ เลขสมาชิก  3642 
7. นายสิระพงษ  เบญจมปริญญากูล เลขสมาชิก  6543 8. น.ต.สรรเสริญ  เสรีรักษ เลขสมาชิก 5548 
9. นายพัชรนิทร  สมโสภณ เลขสมาชิก  2998 10. นายเกียรติกอง กุลทอง เลขสมาชิก 4060 

 
รางวัลที่ 5  จํานวน 20  รางวัล รางวัลละ 1,000.- บาท  ไดแก 

1. น.ส.จิตรตรี  โปรงจติร เลขสมาชิก 3902 2. น.ส.สุธัญญา  รัตนพันธุ เลขสมาชิก 0024 
3. นายเสง่ียม  ปนตา เลขสมาชิก 0581 4. นายบุญเลิศ  สามชัย เลขสมาชิก 3884 
5. น.ส.ประทุม  หมอดี เลขสมาชิก 5405 6. นายภาณุวิชญ  กันฑะ เลขสมาชิก 2039 
7. นายนุกูล  มากล้ํา เลขสมาชิก 3429 8. น.ส.ปภาดา  ศรีทองทูล เลขสมาชิก  1053 
9. นายจุมพล  สงวนสิน เลขสมาชิก 1500 10. นายวสันต  ศรีวัฒนะ เลขสมาชิก 0315 
11. นายสุรพงษ  ดวงประทุม เลขสมาชิก 2286 12. นายสันติ  ประสาทเขตตการ เลขสมาชิก  2600 
13. นายอาคม  มุขมณีย เลขสมาชิก 4642 14. นายอําพล  จินดาวงค เลขสมาชิก 4130 
15. นายจรินทร  เจริญพรรณ เลขสมาชิก 7104 16. นายณรงคศักดิ์  ทวีศรี เลขสมาชิก 0460 
17. นายวรุณ  จารวัฒน เลขสมาชิก 4982 18. นางดารณี  เกตุลา เลขสมาชิก 3515 
19. นายประสิทธิ์  ทะลิหาญ เลขสมาชิก 7217 20. น.ส.พฤดี  ศรีอําไพ เลขสมาชิก 7483 

 
รางวัลที่ 6    จํานวน 60 รางวัล   รางวัลละ 500.-บาท  ไดแก 

1. นายสุริยนต  กองเวียง  เลขสมาชิก 5785 2. นายกฤษณุพันธ  โกเมนไปรรินทร เลขสมาชิก 5280 
3. นายมารตุ  ทรพัยสุขสาํราญ เลขสมาชิก 3165 4. นายวิจิตร  สุภาร ี เลขสมาชิก 3708 
5. นางกาญจนมาศ  ศรีวัฒนพงศ เลขสมาชิก 0360 6. นายโกศล  รตันโสภา เลขสมาชิก 5524 
7. จ.อ.สนธนา  ประไพทรพัย เลขสมาชิก 5399 8. นางสิรินทิพย  พละเจริญ เลขสมาชิก 6510 
9. นายพิเศษ  ยืนยงค เลขสมาชิก 2634 10. นายยิ่งยง เจียมเจริญสิน เลขสมาชิก 0898 
11.นายพงศพสิน  ศุทธิวิโรจน เลขสมาชิก 4012 12. นายวัยวุฒิ  ศันติวิชยะ เลขสมาชิก 7431 
13. นายประสิทธิ์  เต็งรัง เลขสมาชิก 1371 14. นายสมศักดิ์  จุลละศร เลขสมาชิก 2028 
15. นายวิทยา  ดอกไมแกว เลขสมาชิก  0824 16. นายบุญสม  กูเมือง เลขสมาชิก 0868 
17. น.ส.จันทรนภา  ศักดิ์ศรีพิพัฒน เลขสมาชิก 7495 18. นายวิเชียร  เครือทองสี เลขสมาชิก 2887 
19. น.ส.สมทรง  เปรมมณี เลขสมาชิก 3185 20. นายประพัฒน  กอสวัสดิ์พัฒน เลขสมาชิก 6497 
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รางวัลที่ 6    จํานวน 60 รางวัล   รางวัลละ 500.-บาท (ตอ) ไดแก 

21. นางสุภิญญา  ประทีปทอง เลขสมาชิก 0312 22. นายพิชัย  ตามพานนท เลขสมาชิก 4630 
23. นายสมศักดิ์  มณีเนตร เลขสมาชิก 2793 24. นายชนินทร  แสงรุงเรือง เลขสมาชิก 1042 
25. นายธราพันธ  วัฒนะมหาตม เลขสมาชิก 0554 26. นายรักขา  สุวรณณชาตรี เลขสมาชิก 2320 
27. นางไพรัช  เจียะรัตน เลขสมาชิก 2320 28. นายเสวี  วัยลาภ เลขสมาชิก 3768 
29. นายวิชยั  ทองประไพ เลขสมาชิก 2673 30. น.ส.เพ็ญศรี  เมืองเยาว เลขสมาชิก 6668 
31. น.ส.วารินทร  ธนาสมหวงั เลขสมาชิก 3190 32. นางเบ็ญยะมาศ  บุญอบรม เลขสมาชิก 6685 
33. นายธรรมฤทธิ์  วนิชเรืองชัย เลขสมาชิก 7494 34. น.ส.ภิชาภัช  ชาญเรืองกุล เลขสมาชิก 7718 
35. นายภราดร   เอียดแกว เลขสมาชิก 6766 36. นายศิลปะชัย  คําอายลาน เลขสมาชิก 7454 
37. นางปราณี  โรจนอนนท เลขสมาชิก 1605 38. นายอดิเรก  เอกเพชร เลขสมาชิก 6472 
39. นางลัดดา  คุมภัย เลขสมาชิก 0693 40. นายโชคชัย หลวงวรรณา เลขสมาชิก 4721 
41. น.ส.ศันสนีย  บุศรา เลขสมาชิก 6512 42. น.ส.ผองศรี  ตันวงค เลขสมาชิก 1617 
43. น.ส.อรศรี  ลิปกรณ เลขสมาชิก 6166 44. น.ส.พิณผกา  บุญโสภิณ เลขสมาชิก 7002 
45. นายวชิร  ครามวอน เลขสมาชิก 7317 46. น.ส.สุรียพร  เย็นสวุรรณ เลขสมาชิก 7030 
47. นายชวพจน  นกหนู เลขสมาชิก 1638 48. นายทองอยู เอมวรรธนะ เลขสมาชิก 1570 
49. น.ส.ผุสด ี ตัณฑนุช เลขสมาชิก 1577 50. น.ส.ชมพูนุช มรรคทรัพย เลขสมาชิก 5835 
51. นายทองใส  บุญจรัล เลขสมาชิก 5166 52. นายเอกพล  รัตนพันธ เลขสมาชิก 6881 
53. นายมาโนชย  กลาวิกรณ เลขสมาชิก 3642 54. นางศิริพร  จีนหมึก เลขสมาชิก 5458 
55. นายพิน  พุฒซอน เลขสมาชิก 2636 56. นายพิชัย  ขุนเศรษฐ เลขสมาชิก 4030 
57. นายอดิเรก  มหาศิริ เลขสมาชิก 5846 58. นายอาวุธ  ชํานาญกุล เลขสมาชิก 5096 
59. นายทิวา  เจียวตั้ง เลขสมาชิก 7248 60. นางยุพิน  จีบสุวรรณ เลขสมาชิก 0399 

 
ผลการจับรางวัล 
 สมาชิกที่เขารวมประชุม   จํานวน  100  รางวัล 

รางวัลที่ 1    จํานวน 1  รางวัลๆ ละ 10,000.- บาท  ไดแก  
1. นายวิระธรรม   ทองพันธุ เลขสมาชิก  6337 

   

รางวัลที่ 2    จํานวน  3  รางวัลๆละ 5,000.- บาท  ไดแก  
   1. นายนิมิต  เกษสุวรรณ เลขสมาชิก  2166 
   2. นายเอกฤกษ  ดอกรัก เลขสมาชิก  2065 
   3. นางวิยรัตน  จุฬจัมพก เลขสมาชิก  6012 

รางวัลที่ 3  จํานวน  6  รางวัลๆละ 3,000.- บาท ไดแก 
1.  น.ส.จารุวรรณ  สงพัฒนแกว  เลขสมาชิก 7753 2. นายสุรศักดิ์  มีศรี            เลขสมาชิก  7284 
3.  นายชนินทร  นอยสอาด       เลขสมาชิก 7753 4. น.ส.สํารวย  รอดประชา    เลขสมาชิก  6752 
5.  นายหนูรัก  สุมมาตย          เลขสมาชิก  3710 6. นายทวีชยั   สุไพรวันย      เลขสมาชิก  2495 
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รางวัลที่ 4  จํานวน  10  รางวัลๆละ 2,000.- บาท ไดแก  

1.  นายสุดใจ  ศรีน้ําคํา         เลขสมาชิก  4271 2. นางสุนิสา  พินพังงา      เลขสมาชิก  6258 
3.  นายประกรณ  หาทรัพย   เลขสมาชิก 3842 4. นายนิวรณ   รัตนะ       เลขสมาชิก  4146 
5.  นายอนุพงษ  รัตนพิทักษ  เลขสมาชิก  5902 6.  นายไฮ  เทศทอง         เลขสมาชิก  2353 
7.  นางจุฑารัตน  ขาวหิรัญ    เลขสมาชิก  0395 8.  น.ส.สุนันท  สายโชติ    เลขสมาชิก  0396 
9.  น.ส.ชไพรพร  ควบพิมาย  เลขสมาชิก  7334 10.  น.ส.พิมพร  อุดมผล   เลขสมาชิก  7571 

 
รางวัลที่ 5  จํานวน 20  รางวัล รางวัลละ 1,000.- บาท  ไดแก 

1. น.ส.นภสร  สุขพันธ            เลขสมาชิก 6632 2. นางชื่นจิตร  ตุมออน          เลขสมาชิก 3303 
3. นายดิเรก  ธรรมนิยม          เลขสมาชิก 5052 4. นายมารุต  เครอืภู เลขสมาชิก  7617 
5. นายณัฐรัฐ  สานุจิตร           เลขสมาชิก  6498 6. นายพิเชษฐ  แกวเขียว เลขสมาชิก  6317 
7. น.ส.อิสริยะ  อีดเกิด            เลขสมาชิก  6118 8. นายไพโรจน  ศิริพงษ เลขสมาชิก  4637 
9. นางพรศร ี นิยากร             เลขสมาชิก  4870 10. นางธัญกัญจน เกตุปรากฏ เลขสมาชิก  6756 
11. นางกัลปชิญา  สีสระกาล    เลขสมาชิก  5817 12. นายสมมาตร  นักขัตร เลขสมาชิก 3557 
13. น.ส.จิตรสมัย  วัธนปทีป        เลขสมาชิก  1696 14. นายเดชาธร  เทพสุทธิ ์ เลขสมาชิก  7105 
15. น.ส.อังสมุา  สุวรรณะ เลขสมาชิก  2537 16. นางกัญญาวีณ   สีดํา เลขสมาชิก 4762 
17. นางอนัญญา  สีทอง เลขสมาชิก 4342 18. น.ส.นวนิตย คลองแคลว เลขสมาชิก  7113 
19. นายจักรพัณน  ปนพุทธิศิลป เลขสมาชิก 6530 20. นายโสภา ศรีอนันต เลขสมาชิก 6960 

 
รางวัลที่ 6    จํานวน 60 รางวัล   รางวัลละ 500.-บาท  ไดแก 

1. นายบรรทม  ชางราย เลขสมาชิก 4112 2. นายนาวิน  ขมสวัสดิ ์ เลขสมาชิก 6603 
3. นายฉลวย  ทองรักษ เลขสมาชิก 3926 4. นายถนอม  ดวงมาต เลขสมาชิก 5707 
5. นายเฉลยีว  เทียนวรรณ เลขสมาชิก 0927 6. นางภรณี  บัวบศุย เลขสมาชิก 0469 
7. น.ส.วชิราภรณ  ไกรอํ่า เลขสมาชิก 5205 8. นายสุพันธ  ทาเครือ เลขสมาชิก 3549 
9. นายพรชยั  ธนีคุณ เลขสมาชิก 4818 10. นายชัย  พวงแกว เลขสมาชิก 1314 
11. น.ส.สุทธา  จีรชีพพัฒนา เลขสมาชิก 2861 12. นายสมฤทธิ์  อินตรา เลขสมาชิก 5176 
13. นางปานฤดี  จิตดี เลขสมาชิก 7129 14. น.ส.ทิพยวรรณ นันใจยะ เลขสมาชิก 7542 
15. นายองอาจ คําประเสริฐ เลขสมาชิก 4931 16. นางสุมิตรา  จิตตรักธรรม เลขสมาชิก 2113 
17. นางรุจิรา  เรืองศรี เลขสมาชิก 6705 18. นางรุจิกาญจน   ศิริแดง เลขสมาชิก 5652 
19. นางประไพ  รูระเบยีบ เลขสมาชิก 3226 20. นางมยุรี  ออนสุทธ ิ เลขสมาชิก 1762 
21. นายดวงเดน  จันลออ เลขสมาชิก 5218 22. น.ส.สุวรรณทนา ทศพรนัทราชกุล เลขสมาชิก 6261 
23. นางดุจดาว ทองดวง เลขสมาชิก 5985 24. นายวิลัย  แพงคําแสน เลขสมาชิก 4269 
25. นายบุญสืบ  ฉวีวงศ เลขสมาชิก 3423 26. นางสมนึก  ใชเทียมวงศ เลขสมาชิก 1851 
27. นางจงกลนี  แชมชาง เลขสมาชิก 5699 28. น.ส.สธุิตา  สวนจังหวีด เลขสมาชิก 6597 
29. นายสมพงศ  จิตหม่ัน เลขสมาชิก 5558 30. นายณรงคศักดิ์  ทวีศรี เลขสมาชิก 0460 
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รางวัลที่ 6    จํานวน 60 รางวัล   รางวัลละ 500.-บาท (ตอ) ไดแก 

31. น.ส.วลัย  คลีฉ่ายา เลขสมาชิก 5102 32. นายธนู  แสงอรุณ เลขสมาชิก 1298 
33. น.ส.จิดาภา ตะเวทีกุล เลขสมาชิก 7508 34. นายสมโภชน  ทวีศร ี เลขสมาชิก 0586 
35. นางเพลิน  เขียวนอย เลขสมาชิก 1227 36. น.ส.กรรณิกา  จันหวาน เลขสมาชิก 7780 
37. นางนิสารัตน ครองบุญ เลขสมาชิก 7189 38. น.ส.นารีนาถ  ใจเกษม เลขสมาชิก 7740 
39. นายสุรินทร  จันทรปุย เลขสมาชิก 6398 40. นายธนเดช  ศรีสมุทร เลขสมาชิก 4513 
41. นายกุหลาบ  คลายบาง เลขสมาชิก 0204 42. นายกิตติพัทธิ์  แกวใส เลขสมาชิก 3543 
43. นายปณิธาน นิยมการ เลขสมาชิก 5459 44. นางอัมพร จันทรมณี เลขสมาชิก 2617 
45. นายประเทียบ  พรมมา เลขสมาชิก 5895 46. นายเรณู  พูลทะจิตร เลขสมาชิก 4811 
47. นายตะวัง  คงสี เลขสมาชิก 4611 48. น.ส.อังคณา  กรุนทอง เลขสมาชิก 7101 
49. นายมาลินี สมิทธฤทธิ์ เลขสมาชิก 2172 50. นายสาคร  ปณดิษฐโท เลขสมาชิก 6972 
51. นายวิโรจน  บุญสนิธ เลขสมาชิก 5110 52. นายพรพิเชษฐ  ปญญา เลขสมาชิก 5828 
53. นายสมศักดิ์  พูลโต เลขสมาชิก 5588 54. นางจินตนา  ศรีทองใส เลขสมาชิก 0311 
55. นายประยูร สงัทอง เลขสมาชิก 4582 56. นางเพชรรัตน  สมเสนาะ เลขสมาชิก 5285 
57. นางบังอร  วงษทองคํา เลขสมาชิก 2438 58. น.ส.กนกอร  หอนาค เลขสมาชิก 6753 
59. นายดําริห  กรวยสวัสดิ ์ เลขสมาชิก 4668 60. นายธีระ  นิจศรีวงศ เลขสมาชิก 7096 

 
 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 

      สมโภชน  อัคคะทวีวัฒน)                      สุธรรม  ล่ิมพานิช 
            (นายสมโภชน  อัคคะทวีวัฒน)   ประธานท่ีประชุม      (นายสุธรรม   ลิ่มพานิช)   ผูจดบันทึก 
     รองประธานกรรมการปฏิบัติหนาท่ีแทน       เลขานุการ 
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด                 
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ระเบียบวาระที่  3

เรื่องเพื่อทราบ

3.1 รายงานกิจการและผลดำาเนินงาน

ประจำาปี 2560
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
   3.1  รายงานกิจการและผลการดําเนินงานประจําป 2560 
ผูจัดการ   ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ขอ 71 (4) ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการ มีหนาท่ีเสนอรายงานประจําป แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ตอท่ีประชุมใหญ 
   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ชุดท่ี 37 ประจําป 2560
ขอเสนอรายงานกิจการและผลการดําเนินงานในรอบป 2560  โดยสรุปดังนี้ 

รายงานผลการดาํเนินงานในป 2560 เปรียบเทียบกับป 2559 
รายการ ป 2560 ป 2559 เพ่ิม(ลด) 

 จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) 

1. จํานวนสมาชิกสามัญ  4,726 ราย 4,668  ราย 58  ราย 

2. จํานวนสมาชิกสมทบ   371 ราย 330  ราย 41 ราย 

3. ทุนเรือนหุน  1,451,211,290.00 1,372,509,750.00 78,701,540.00 

4. เงินรับฝากจากสมาชิก และสหกรณภาคีบางเขน 1,191,070,377.53 1,217,906,874.52 (26,836,496.99) 

5. เงินใหสมาชิกกูยืม 1,850,216,683.49 1,980,291,303.06 (130,074,619.57) 

6. เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณอื่น 537,114,910.78 650,976,488.22 (113,861,577.44) 

7. เงินลงทุน 705,675,000.00 323,634,500.00 382,040,500.00 

8. รายได    

    8.1 ดอกเบ้ียรับเงินใหกู  129,522,630.07 136,522,268.22 (6,999,638.15) 

     8.2 ดอกเบ้ียรับเงินฝาก  20,665,773.51 22,616,412.28 (1,950,638.77) 

      8.3  ผลตอบแทนจากเงินลงทุน   17,537,034.05 8,962,443.27 8,574,590.88 

    8.4 รายไดอื่น  396,979.16 35,733.00 361,246.16 

รวมรายได 168,122,416.79 168,136,856.77 (14,439.98) 

9.  รายจาย    

     9.1 ดอกเบ้ียจายเงินรับฝาก  33,160,264.65 35,727,518.17 (2,567,253.52) 

     9.2  ดอกเบ้ียจายเงินกูยืมระยะส้ัน   3,294,816.11 2,806,632.89 488,183.22 

     9.3  ดอกเบ้ียจาย-ชส.ธนกิจไทยไถถอน 

           กอนครบกําหนด 

3,045,260.23 - 3,045,260.23 

     9.4  คาใชจายดําเนินงาน   17,533,403.72 16,699,824.71 833,579.01 

รวมรายจาย 57,033,744.71 55,233,975.77 1,799,768.94 

10. กําไรสุทธิ 111,088,672.08 112,902,881.00 (1,814,208.92) 

11. สินทรัพย       

     11.1 สินทรัพยหมนุเวียน   823,110,929.79 937,801,473.65 (114,690,543.86) 

     11.2  สินทรัพยไมหมุนเวียน   2,281,933,970.58 2,022,288,257.51 259,645,713.07 

รวมสินทรัพย 3,105,044,900.37 2,760,993,462.44 344,051,437.93 
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รายการ ป 2560 ป 2559 เพ่ิม/ลด 

12. หนี้สินและทุนของสหกรณ    

     12.1 หนี้สินหมุนเวียน (บาท) 1338,697,197.74 1,303,331,179.45 35,366,018.29 

     12.2 หนีส้ินไมหมุนเวียน  (บาท) 10,931,790.00 9,884,350.00 1,047,440.00 

รวมหนี้สิน 1,349,628,987.74 1,313,215,529.45 36,413,458.29 

13.  ทุนของสหกรณ 1,755,415,912.63 1,646,874,201.71 108,541,710.92 

14.  รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 3,105,044,900.37 2,960,089,731.16 144,955,169.21 
 

ผลการดําเนินงานในป 2560 
  จากการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินของสหกรณป 2560 กับ ป 2559 จะเห็นวาสินทรัพย 
เพ่ิมข้ึน จํานวน  144,955,169.21 บาท  คิดเปนรอยละ 4.90  ลูกหนี้เงินกูลดลง จํานวน 126,130,863.25 บาท 
คิดเปนรอยละ 6.38 เงินฝากสหกรณอ่ืนลดลง 113,861,577.44 บาท คิดเปนรอยละ 17.94  เงินลงทุนเพ่ิมข้ึน 
จํานวน  382,040,500 บาท  คิดเปนรอยละ 118.05 
  หนี้สินและทุนของสหกรณ เพ่ิมข้ึน เนื่องจากทุนเพ่ิมข้ึน จํานวน 108,541,710.92 บาท คิดเปน
รอยละ 6.59 หนี้สินเพ่ิมข้ึน จํานวน  36,413,458.29 บาท คิดเปนรอยละ 2.77 ในหมวดหนี้สินหมุนเวียนเงิน
รับฝากจะเพ่ิมจากป 2559  จํานวน 26,836,496.59 บาท คิดเปนรอยละ 2.20 และหมวดทุนของสหกรณ              
ทุนเรือนหุนเพ่ิมจํานวน 78,701,540.00 บาท  คิดเปนรอยละ 5.73 
 

ก.  การบริหารงานท่ัวไป 
     1.  สมาชิกสหกรณ 
  สหกรณฯ  มีสมาชิกในป 2560  จํานวน  5,097 คน  เปรียบเทียบกับป 2559  ดังนี้   

รายการ 
ป 2560 
(คน) 

ป 2559  สมาชิก 
(คน) เพ่ิม เขาใหม ลาออก เสียชีวิต 

1. สมาชิกสามัญ 4,726 4,668 58 161 67 36 
2. สมาชิกสมทบ 371 330 41 67 24 2 
รวมสมาชิกท้ังหมด 5,097 4,998 99 228 91 38 

 

    2. ทุนเรือนหุน 
 สหกรณฯ มีทุนเรือนหุนรวมท้ังสิ้น  1,451,211,290.00 บาท  ป 2560  เปรียบเทียบกับป  2559 ดังนี้ 

ลําดับ รายการ 
ป 2560 
(บาท) 

ป 2559 ทุนเรือนหุน (บาท)  
(บาท) เพ่ิมขึ้น ลดลง 

1 ทุนเรือนหุนสมาชิกสามัญ 1,434,405,390.00 1,358,588,190.00 75,817,200.00 - 
2 ทุนเรือนหุนสมาชิกสมทบ 16,805,900.00 13,921,560.00 2,884,340.00 - 

 ทุนเรือนหุนท้ังหมด 1,451,211,290.00 1,372,509,750.00 78,701,540.00 - 

 

 

                  

 

 
 

 

รายการ ปี 2560 ปี 2559 เพิ่ม/ลด
12. หนี้สินและทุนของสหกรณ์  
     12.1 หน้ีสนิหมุนเวียน (บาท) 1,338,697,197.74 1,303,331,179.45 35,366,018.29
     12.2 หน้ีสนิไม่หมุนเวียน  (บาท) 10,931,790.00 9,884,350.00 1,047,440.00

รวมหนี้สิน 1,349,628,987.74 1,313,215,529.45 36,413,458.29
13.  ทุนของสหกรณ์ 1,755,415,912.63 1,646,874,201.71 108,541,710.92
14.  รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ ์ 3,105,044,900.37 2,960,089,731.16 144,955,169.21
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3. การรับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณอ่ืน  
       มีเงินรับฝากรวมท้ังสิ้น  1,191,070,377.53 บาท  ป 2560  เปรยีบเทียบกับป  2559 ดังนี้ 

ลําดับ รายการ 
ป 2560 
(บาท) 

ป 2559 เงินฝาก  (บาท) 
(บาท) เพ่ิมขึ้น 

1 ออมทรัพย 97,763,426.33 27,100,570.05 70,662,856.28 
2 ออมทรัพยพิเศษ 1,093,225,543.07 1,190,101,687.72 (96,876,144.65) 
3 ออมทรพัยทวีทรัพย - 625,000.00 (625,000.00) 
4 สหกรณอ่ืน 81,408.13 79,616.75 1,791.38 
 รวมเงินฝาก 1,191,070,377.53 1,217,906,874.52 (26,836,496.99) 

 สมาชิกสามารถนําเงินมาฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพยและบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษไดตามมติ
คณะกรรมการดําเนินการ และเงินฝากไดรับการยกเวนภาษี เงินฝากออมทรัพยเปดบัญชีครั้งแรกไมนอยกวา                  
100 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.00 ตอป คิดดอกเบี้ยใหทุก 6 เดือน เงินฝากออมทรัพยพิเศษเปดบัญช ี            
ครั้งแรกไมนอยกวา 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.75 ตอป ฝากครั้งตอไปอยางนอย  5,000 บาท        
คิดดอกเบี้ยใหทุกเดือน และทบดอกเบี้ยเปนตนเงินฝาก  สําหรับสมาชิกสมทบฝากเงินไดบัญชีละไมเกิน 
3,000,000 บาท  
 

 

การเปลี่ยนแปลงจํานวนบัญชีเงินฝากของสมาชิก 

ลําดับ รายการ 
ป 2560 
(ราย) 

ป 2559 บัญชีเงินฝาก 
(ราย) เพ่ิมข้ึน(ลด) 

1 บัญชีเงินฝากออมทรัพย 5,023 4,943 (80) 

2 บัญชีเงินฝากออมทรัพย (พิเศษ) 939 759 180 

3 บัญชีเงินฝากออมทรัพยทวีทรัพย - 8 (8) 

4 บัญชีเงินฝากสหกรณอ่ืน 7 7 - 

 รวม 5,969 5,717 (252) 
 

ในป  2560   สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีเงินรับฝากจํานวน 1,191,070,377.53 บาท 
มีเงินรับฝากนอยกวาป 2559  เปนเงิน  26,836,496.99  บาท และในรอบป 2560  มีเงินรับฝากจากสหกรณ
อ่ืน ประกอบดวย สอ.กรมปาไม จํากัด สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด  สอ.กรมสงเสริมการเกษตร 
จํากัด  สอ.กรมวิชาการเกษตร จํากัด  และ สอ. กรมพัฒนาท่ีดิน จํากัด สอ.กรมปศุสัตว จํากัด และสหกรณ
ขาราชการสหกรณ จํากัด  รวมเปนเงิน 81,408.13  บาท 
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4. การใหบริการเงินกูแกสมาชิก 

     สหกรณฯ ใหบริการเงินกูแกสมาชิก ในป 2560  ดังนี้  
   4.1 เงินกูสามัญ  เปนสินเชื่อท่ีสหกรณใหสมาชิกกูไดภายในวงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท 

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.75 ตอป ผอนชําระไมเกิน 180 งวด  แตตองอยูภายใตหลักเกณฑอายุราชการ  อัตรา
เงินเดือนและทุนเรือนหุน ตามระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ ลงวันท่ี 13พฤศจิกายน 2557  
สําหรับหลักประกันเงินกูสามัญจะตองใชบุคคลคํ้าประกัน  กรณีกูเงินเกิน 700,000 บาท สวนท่ีเกินทําประกันชีวิต
เพ่ือคุมครองสินเชื่อ  กรณีกูเงินสามัญโดยใชทุนเรือนหุนหรือเงินฝากคํ้าประกัน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.25 ตอป 
สามารถกูไดรอยละ 90 ของทุนเรือนหุนหรือเงินฝากของสมาชิก  ผอนชําระไมเกิน 300 งวด 
    4.2  เงินกูสามัญเพ่ือการศึกษา  เพ่ือสงเสริมการศึกษาของสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ อาจให
เงินกูเพ่ือเปนคาใชจายในการศึกษาของสมาชิก เปนคาใชจายเพ่ือการศึกษาตามใบเสร็จรับเงินฉบับจริงของ
สถานศึกษาเทาท่ีจายจริง และมีอายุใบเสร็จรับเงินไมเกิน 1 ป และเปนคาใชจายอ่ืนๆ อีกไมเกิน 5,000 บาท ตอ
รายภาคการศึกษา อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอป  ผอนชาํระไมเกิน 48 งวด 

  4.3  เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ซ่ึงเปนเงินกูระยะสั้น  เพ่ือบรรเทาความเดือนรอนของสมาชิก ในกรณี
สมาชิกจําเปนตองใชเงินเรงดวน  สมาชิกไมมีหนี้เงินกูสามัญกูไดไมเกิน 5 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง กําหนด
สงไมเกิน 12 งวด  กรณีมีหนี้เงินกูสามัญกูไดไมเกิน 3 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง แตท้ังนี้ตองชําระหนี้เงินกู
สามัญมาแลวไมนอยกวา  3  งวด จึงจะกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินได และใหผูท่ีเปนสมาชิกสหกรณครบ 6 เดือนถึง 1 ป  
สามารถกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ไดไมเกินหนึ่งเทาของเงินเดือนหรือคาจาง กําหนดสงไมเกิน 12 งวด (เดือน) อัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 6.75 ตอป 
  4.4. เงินกูกรณีพิเศษ   อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.75 ตอป ผูกูจะตองเปนสมาชิกท่ียังรับราชการอยู
เทานั้น และมีหนี้เงินกูสามัญโดยใชบุคคลคํ้าประกันอยูและไมสามารถกูสามัญใหมได จึงจะสามารถกูไดไมเกิน  
3 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง และกูไดไมเกิน  100,000 บาท ผอนชําระไมเกิน 36 งวด และผอนชําระภายใน
อายุ 60 ป หรือกอนเกษียณอายุราชการ 
 

 สหกรณฯ ใหบริการเงินกูแกสมาชิกในป 2560  เปรียบเทียบกับป 2559  ดังนี้ 
รายการ ป 2560 ป 2559 เพ่ิม/ลด 

1. เงินกูสามัญ (บุคคลคํ้าประกัน) 951,042,931.00 1,122,371,880.00 (171,328,949.00) 

2. เงินกูสามัญ (ทุนเรือนหุนคํ้าประกัน) 81,748,362.00 63,811,355.00 17,937,007.00 

3.  เงินกูสามัญ (สมทบ) 3,226,210.00 3,097,020.00 121,190.00 

4. เงินกูสามัญ (เพ่ือการศึกษา) - 136,530.00 - 

5. เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 76,350,914.00 76,906,116.00 (555,202.00) 

6. เงินกูฉุกเฉิน (อุทกภัย) - - - 

7. เงินกูกรณีพิเศษ 5,973,320.00 35,334,770.00 (29,361,450.00) 

รวม 1,118,341,737.00 1,301,657,671.00 (183,315,934.00) 
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5. เงินสด  เงินฝาก และเงินลงทุน 
 5.1  เงินสด  เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอ่ืน (ภาคีบางเขน) 

         สหกรณฯ ไดนําเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอ่ืน ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 25560                                   
มีเงินสด  เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ ดังนี้ 
 

รายการ 

 

ป 2560 
จํานวนเงิน 

ป 2559 
จํานวนเงิน 

 
เพ่ิม (ลด) 

เงินสด    

1. เงินสดคงเหลือ 2,130.13 734.76 1,395.37 

เงินฝากธนาคาร    

1. กระแสรายวัน 8,194.00 15,000.00 (6,806.00) 

2. ออมทรัพย 56,934,466.64 30,792,124.68 26,142,341.96 

รวม 56,944,790.77 30,807,859.44 26,136,931.33 

เงินฝากสหกรณอื่น    

1. สหกรณภาคีบางเขน 59,873.03 58,453.88 1,419.15 

2. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 250,000,000.00 295,000,000.00 (45,000,000.00) 

3. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด 50,000,000.00 115,000,000.00 (65,000,000.00) 

4. สอ.ตํารวจแหงชาติ จํากัด 90,000,000.00 70,000,000.00 20,000,000.00 

5. สอ.การประปานครหลวง 90,000,000.00 90,000,000.00 - 

6. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยธนกิจไทย จํากัด - 20,000,000.00 (20,000,000.00) 

7. ชุมนุมสหกรณออมทรัพย ไทยไอซีทีจํากัด 100,000.00 100,000.00 - 

8. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยธนกิจไทย จํากัด 10,246.98 10,174.90 72.08 

รวม 480,170,120.01 620,168,628.78 (139,998,508.77) 
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5.2  เงินลงทนุ  ประกอบดวย 
 

รายการ 
ป 2560 

จํานวนเงิน 
ป 2559 

จํานวนเงิน 

 
เพ่ิม(ลด) 

เงินลงทุนทีม่ีอยูในความตองการของตลาด   

1. หุนกู บมจ.ปตท. 5,000,000.00 5,000,000.00 - 

2. หุนกู บมจ. CPALL 60,000,000.00 60,000,000.00 - 

3. หุนกู บมจ.ไทยคม 5,000,000.00 5,000,000.00 - 

4. หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร 20,000,000.00 20,000,000.00 - 

5. หุนกู บมจ. ช.การชาง  15,000,000.00 15,000,000.00 - 

6. หุนกู บมจ. การบินไทย  20,000,000.00 20,000,000.00 - 

7. หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย  70,000,000.00 70,000,000.00 - 

8. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง  10,000,000.00 10,000,000.00 - 

9. หุนกู บมจ.ศรีตรัง แอโคร อินดสทรี 5,000,000.00 5,000,000.00 - 

10. หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 20,000,000.00 20,000,000.00 - 

11. หุนกู  บมจ. BTSC   10,000,000.00 10,000,000.00 - 

12. หุนกู บมจ.เบอรลี่ยุคเกอร  23,000,000.00 23,000,000.00 - 

13. หุนกู บมจ.น้ําตาลมิตรผล  5,000,000.00 5,000,000.00 - 

14. หุนกู บมจ.ไทยยูเนียน กรุป 5,000,000.00 - 5,000,000.00 

15. หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮสดิ้ง  20,000,000.00 - 20,000,000.00 

16. หุนกู บมจ. อินโดรามา 5,000,000.00 - 5,000,000.00 

17. หุนกู บมจ. บีอีซีเวิลด 17,000,000.00 - 17,000,000.00 

18. หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณชิย 44,000,000.00 - 44,000,000.00 

19. หุนกู บมจ.เบทาโก 10,000,000.00 - 10,000,000.00 

20. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย 100,000,000.00 - 100,000,000.00 

21. หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ 10,000,000.00 - 10,000,000.00 

22. หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชั่น 10,000,000.00 - 10,000,000.00 

23. หุนกู บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส 15,000,000.00 - 15,000,000.00 

รวม 604,000,000.00 268,000,000.00 336,000,000.00 
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รายการ 

ป 2560 
จํานวนเงิน 

ป 2559 
จํานวนเงิน 

 
เพ่ิม(ลด) 

บวก  คาเพ่ือการปรับมูลคาเงินลงทุน 16,256,500 216,000.00 - 

รวม 620,256,500.00 268,216,000.00 352,040,500.00 

เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด   

1. หุน ชุมนุมสหกรณฯ 26,118,500.00 26,118,500.00 - 

2. หุนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด 200,000.00 200,000.00 - 

3. หุนชุมนุมฯ ไทยไอซีที จํากัด 100,000.00 100,000.00 - 

4. หุนชุมนุมธนกิจไทย จํากัด 1,000,000.00 1,000,000.00 - 

5. พันธบัตร ธ.ก.ส. 20,000,000.00 20,000,000.00 - 

6. พันธบัตรรัฐบาล 38,000,000.00 8,000,000.00 30,000,000.00 

รวมเปนเงิน 85,418,500.00 55,418,500.00 30,000,000.00 

รวมเงินการลงทุนระยะยาว 705,675,000.00 323,634,500.00 382,040,500.00 
 

 5.3  ดอกเบี้ยหุนกู  ดอกเบี้ยพันธบัตร และดอกเบี้ยเงินฝากคางรับ ป 2560  ณ วันที ่31 
ธันวาคม 2560  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  5,313,387.01  บาท  ดังนี ้
 

 ป 2560 
ดอกเบ้ียคางรับ

(บาท) 

 ป 2560 
ดอกเบ้ียคางรับ

(บาท) 

หุนกู  หุนกู  

1. หุนกู บมจ.ซีพี ออลล 427,849.32 14. หุนกู บมจ.เบทาโก 151,419.18 

2. หุนกู บมจ. ไทยคม 58,339.73 15. หุนกู บมจ.ทางดวนรถไฟฟา 97,671.23 

3. หุนกู บมจ .ปตท 25,753.42 16. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย 1,008,986.30 

4. หุนกู บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร 112,109.59 17. หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชั่น 72,460.27 

5. หุนกู บมจ. ช. การชาง 234,227.40 18. หุนกู บมจ. บีทีเอส กรุป โฮม 9,000.00 

6. หุนกู บมจ. การบินไทย 66,279.45 19. หุนกู บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุป 35,800.00 

7. หุนกู บมจ. บัตรกรุงไทย 425,600.00 20. หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮสด้ิง 271,430.14 

8. หุนกู บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง 94,460.27 21. หุนกู บมจ. อินโดรามา 25,298.63 

9. หุนกู บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 18,684.93 22. หุนกู บมจ. บีอีซี  เวิลด 45,336.44 

10. หุนกู บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 287,835.62 23. หุนกู บมจ.บรหิารสินทรัพยกรงุเทพพาณชิย 436,897.53 

11. หุนกู บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ 55,134.25 รวมเปนเงิน 4,263,806.85 

12. หุนกู บมจ. เบอรล่ี ยุคเกอร 300,920.82   

13. หุนกู บมจ. น้ําตาลมิตรผล 312.33   

รายการ รายการ 
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รายงาน ป 2560 
ดอกเบ้ียคางรับ  

(บาท) 

พันธบัตร  

1. พันธบตัรรัฐบาล 87,978.08 

2. พันธบัตร ธกส (สุขกันเถอะเรา) 358,136.99 

รวม  446,115.07 
เงินฝาก  

1. เงินฝากชุมนุมสหกรณธนกิจไทย 50.18 

2. เงินฝากชุมนุมสหกรณไทยไอซีที 260.82 

3. เงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ 33,315.07 

4. เงินฝากชุมนุมสหกรณพนักงานประปานครหลวง 98,510.27 

5. เงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 293,712.32 

6. เงินฝากสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาต ิ 177,616.43 

รวม  603,465.09 
 

6.  รายไดจากดอกเบี้ย ผลตอบแทนจากเงินลงทุน และรายไดอ่ืน 
 สหกรณฯ มีรายไดจากดอกเบี้ยใหสมาชิกกูเงิน  รายไดจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                   

เงินฝากสหกรณอ่ืน  ผลตอบแทนจากเงินลงทุน  รวมท้ังคาธรรมเนียมแรกเขา  และรายไดอ่ืน ในป 2560                
รวมเปนเงิน  168,122,416.79  บาท ดังนี้ 

ลําดับ รายการ ป 2560 
(บาท) 

ป 2559 
(บาท) 

เพ่ิม (ลด) 

1 รายไดจากดอกเบี้ยรับเงินใหกู 129,522,630.07 136,522,268.22 (6,999,638.15) 

2 รายไดจากดอกเบี้ยรับเงินฝาก 20,665,773.51 22,616,412.28 (1,950,638.77) 

3 รายไดจากการเงินลงทุน 17,537,034.05 8,962,443.27 8,574,590.78 

 รวม 167,725,437.63 168,101,123.77 (375,686.14) 

4 รายไดจากคาธรรมเนียมแรกเขา 22,800.00 22,600.00 200.00 

5 รายไดอ่ืนๆ 374,179.16 13,133.00 361,046.16 

 รวม 396,979.16 35,733.00 361,246.16 

 รวมรายไดเปนเงิน 168,122,416.79 168,136,856.77 (14,439.98) 
 

 

 

 

                  

 
 

 
 
 

รายงาน ป 2560 
ดอกเบ้ียคางรับ  

(บาท) 

พันธบัตร  

1. พันธบตัรรัฐบาล 87,978.08 

2. พันธบัตร ธกส (สุขกันเถอะเรา) 358,136.99 

รวม  446,115.07 
เงินฝาก  

1. เงินฝากชุมนุมสหกรณธนกิจไทย 50.18 

2. เงินฝากชุมนุมสหกรณไทยไอซีที 260.82 

3. เงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ 33,315.07 

4. เงินฝากชุมนุมสหกรณพนักงานประปานครหลวง 98,510.27 

5. เงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 293,712.32 

6. เงินฝากสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาต ิ 177,616.43 

รวม  603,465.09 
 

6.  รายไดจากดอกเบี้ย ผลตอบแทนจากเงินลงทุน และรายไดอ่ืน 
 สหกรณฯ มีรายไดจากดอกเบี้ยใหสมาชิกกูเงิน  รายไดจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                   

เงินฝากสหกรณอ่ืน  ผลตอบแทนจากเงินลงทุน  รวมท้ังคาธรรมเนียมแรกเขา  และรายไดอ่ืน ในป 2560                
รวมเปนเงิน  168,122,416.79  บาท ดังนี้ 

ลําดับ รายการ ป 2560 
(บาท) 

ป 2559 
(บาท) 

เพ่ิม (ลด) 

1 รายไดจากดอกเบี้ยรับเงินใหกู 129,522,630.07 136,522,268.22 (6,999,638.15) 

2 รายไดจากดอกเบี้ยรับเงินฝาก 20,665,773.51 22,616,412.28 (1,950,638.77) 

3 รายไดจากการเงินลงทุน 17,537,034.05 8,962,443.27 8,574,590.78 

 รวม 167,725,437.63 168,101,123.77 (375,686.14) 

4 รายไดจากคาธรรมเนียมแรกเขา 22,800.00 22,600.00 200.00 

5 รายไดอ่ืนๆ 374,179.16 13,133.00 361,046.16 

 รวม 396,979.16 35,733.00 361,246.16 

 รวมรายไดเปนเงิน 168,122,416.79 168,136,856.77 (14,439.98) 
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7. คาใชจายในการดําเนินงาน 
 สหกรณมีคาใชจายในการดําเนินงาน ป 2560  จํานวน  57,033,744.71  บาท  ดังนี้ 

ลําดับ รายการ ป 2560 (บาท) ป 2559 (บาท) เพ่ิม /ลด 

1 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 33,160,264.65 35,727,518.17 (2,567,253.52) 

2 ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม ระยะสั้น (P/N) 3,294,816.11 2,806,632.89 488,183.22 

3 ดอกเบี้ยจาย-ชส-ธนกิจไทยดําเนินการไถถอน
กอนกําหนด 

3,045,260.23 - 3,045,260.23 

4 คาใชจายในการดําเนินงาน 17,533,403.72 16,699,824.71 833,579.01 

 รวมคาใชจายเปนเงิน 57,033,744.71 55,233,975.77 1,799,768.94 
 

8.  การใชทุนสาธารณประโยชน 

ลําดับ รายการ ป 2560 (บาท) ป 2559 (บาท) เพ่ิม /ลด 

1 จายเงินคาทําศพสมาชิก 185,000.00 180,000.00 5,000.00 

2 จายเงินคาเคารพศพ (หรีด) 37,600.00 51,788.00 (14,188.00) 

3 จายเงินบําเหน็จสมาชิกอายุครบ 60 ป 323,000.00 695,000.00 (372,000.00) 

4 จายเงินการกุศลเพ่ือประโยชนสาธารณะ 42,500.00 41,000.00 1,500.00 

5 จายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 737,500.00 686,800.00 50,700.00 

 รวมเปนเงิน 1,325,600.00 1,654,588.00 (328,988.00) 
 
ข. ผลการดําเนินงานของสหกรณ และกําไรสุทธิป 2557 - 2560 

ลําดับ ท่ีมาของรายได ป 2560 ป 2559 ป 2558 ป 2557 

1 ดอกเบี้ยรับเงินใหกู 129,522,630.07 136,522,268.22 136,836,699.87 135,670,973.31 

2 ดอกเบี้ยรับเงินฝากและเงินลงทุน 38,202,807.56 31,578,855.55 24,487,462.01 16,491,992.36 

3 คาธรรมเนยีมแรกเขา 22,800.00 22,600.00 13,400.00 14,100.00 

4 รายไดอ่ืน ๆ 374,179.16 13,133.00 14,137.25 19,402.21 

 รวมรายได 168,122,416.79 168,136,856.77 161,351,699.13 152,196,471.88 

5 หัก คาใชจายในการดาํเนินงาน 57,033,744.71 55,233,975.77 50,397,843.76 45,956,923.20 

 กําไรสุทธิ 111,088,672.08 112,902,881.00 110,953,855.37 106,239,548.65 
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ค. สิทธิประโยชนสําหรับสมาชิกและกจิกรรมเพ่ือการกุศล 

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ชุดท่ี 37  ไดอนุมัติจายเงินทุน
สาธาณประโยชน ป 2560  ในกิจกรรมตางๆ รวมเปนเงิน   1,325,600.00  บาท ดังนี้ 

1. การจายเงินเพ่ือการศึกษาบุตรสมาชิก    
        ในป 2560  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสาธารณประโยชน เพ่ือจาย
ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2559 จํานวน 302 ทุน 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น  737,500  บาท (เจ็ดแสนสามหม่ืนเจ็ดพันหารอยบาทถวน) ดังนี้   

ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก จํานวน
ทุน 

ทุนละ 
(บาท) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) 83 1,500 124,500.00 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3) 53 2,000 106,000.00 
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) และ ปวช. 68 2,500 170,000.00 
4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. และ อนุปริญญา 12 3,000 36,000.00 
5. ระดับอุดมศึกษา  (ปริญญาตรี) 86 3,500 301,000.00 

รวมเปนเงิน 302  737,500.00 
 

2.  การจายเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกครบ 60 ป 
     ในป 2560  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสาธารณประโยชน       
ตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2555 เพ่ือจายใหสมาชิกสหกรณผูมีสิทธไดรับ
เงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก ซ่ึงเปนสมาชิกสหกรณและมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ จํานวน 83  คน                      
เปนเงิน  323,000.00  บาท (สามแสนสองหม่ืนสามพันบาทถวน) ดังนี ้
  1.  เปนสมาชิกสหกรณฯ ตั้งแต 15 ปข้ึนไป ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก จํานวน 5 คน                         
คนละ  3,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน  15,000 บาท  
  2.  เปนสมาชิกสหกรณฯ ตั้งแต 20 ปข้ึนไป ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก จํานวน 12 คน                     
คนละ  4,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน  48,000 บาท  
  3. เปนสมาชิกสหกรณฯ ตั้งแต 25 ปข้ึนไป ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก จํานวน 52 คน                     
คนละ 5,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน  260,000 บาท  
  3.  การจายเงินเพ่ือการกุศล 
      ในป 2560  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสาธารณประโยชน ตาม
ระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2555 เพ่ือจายบํารุงการศาสนา และสงเคราะห
สมาชิกผูประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย,น้ําทวม)  เปนเงิน  42,500.00 บาท (สี่หม่ืนสองพันหารอยบาทถวน) 

           4. การจายเงินคาพวงหรีด 
      ในป 2560  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสาธารณประโยชน       
ตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2555 เพ่ือจายเงินคาพวงหรีด เพ่ือแสดงความเสียใจ 
กรณีสมาชิก บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรของสมาชิกเสียชีวิต รายละไม เกิน 1,000 บาท จํานวน 38 ราย                             
เปนเงิน  37,600.00 บาท  (สามหม่ืนเจ็ดพันหกรอยบาทถวน) 
 

 

 

74 รายงานกิจการประจำาปี 2560



                  

 
 

 
           5.  การจายเงินคาทําศพ กรณีสมาชิกเสียชีวิต 

      ในป 2560  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติจายเงินทุนสาธารณประโยชน 
เพ่ือจายเงินสงเคราะหเก่ียวกับการศพ ตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2555                
เปนคาทําศพจํานวน 37 ศพๆละ 5,000 บาท เปนเงิน  185,000.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนหาพันบาทถวน)   

ง. การจายเงินชวยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิตในป 2560 
      ในป 2560 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติจายเงินงบประมาณประจําป 
และเงินทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิต จํานวน 36 ราย  
รวมเปนเงิน 6,680,000.00 บาท  โดยจายเงินงบประมาณเปนเงินจํานวน 3,000,000.00 บาท และจายเงินทุน
สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว เปนเงินจํานวน  3,680,000.00 บาท (สามลานหกแสนแปดหม่ืนบาทถวน) 

จ. การทําประกันชีวิตกลุมเพ่ือคุมครองสินเช่ือ 
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดทําประกันกลุมเพ่ือคุมครองสินเชื่อในป 2560 กับบริษัท          

ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในอัตราเบี้ยประกัน 530 บาท / 100,000 บาท/ ป  และมีสมาชิก
เสียชีวิต จํานวน  7 ราย  รวมเปนเงิน   4,100,000.00  บาท  (สี่ลานหนึ่งแสนบาทถวน) ดังนี้ 

1. นายกําจัด มัทธิพันธ จํานวนเงิน 100,000  บาท 

2. นายสคุนธ ชูศรีหะรัญ จํานวนเงิน 400,000  บาท 

3. นายสนุันท หลีเจริญ จํานวนเงิน 800,000  บาท 

4. นายวิรุณ เวชกุล จํานวนเงิน 700,000  บาท 

5. นายนคร  อํ่ารุงแควน จํานวนเงิน 800,000  บาท 

6. นายสุชิน โกศล จํานวนเงิน 500,000  บาท 

7. นายสันต ิ กิจจานนท จํานวนเงิน 800,000  บาท  
 

ฉ. การเขารวมกิจกรรมภาคีสหกรณบางเขน และสัมมนากรรมการ เจาหนาที่สหกรณ รวมทั้ง
สมาชิกสหกรณ 
  1. ภาคีสหกรณบางเขนไดเริ่มกอตั้งเม่ือป 2550 ปจจุบันมีสหกรณตางๆจํานวน 13 สหกรณ         
เขารวมในภาคีสหกรณบางเขน มีวัตถุประสงคเพ่ือความรวมมือทางดานการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ดานขบวนการสหกรณและสังคม โดยจะผลัดเปลี่ยนกันเปนเจาภาพจัดการประชุมประจําป ซ่ึงในป 2560 
สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด และสหกรณออมทรัพยกรมการขนสงทางบก จํากัด  เปนเจาภาพ
รวมในการจัดสัมมนาภาคีสหกรณบางเขน ณ โรงแรมเดอะ รีเจนท ชะอํา บีช รีสอรท จังหวัเพชรบุรี ไดสําเร็จลุลวง
ไปดวยดี มีประโยชนตอสหกรณของเราและบรรลุวัตถุประสงคของภาคีสหกรณบางเขน 
  2. การสัมมนากรรมการและเจาหนาท่ีสหกรณรวมท้ังสมาชิกสหกรณ ไดดําเนินการเปนประจํา
ทุกป เพ่ือทําความเขาใจและชี้แจงขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสหกรณของเรา เพ่ือความม่ันคงของสหกรณและ
เปนประโยชนโดยตรงตอสมาชิกสหกรณ ในป 2560 สหกรณฯ ไดดําเนินการสัมมนารวม 6 ครั้งการดําเนินการ
ไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี เปนประโยชนตอสหกรณของเราตามรายละเอียด ดังนี้ 
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      2.1  สัมมนาคณะกรรมการ  และสมาชิก  ครั้งท่ี 1/2560  ณ หองประชุมศูนยวิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝงสุราษรธานี  97/1 ม.4  ตําบลตะเคียนทอง  อําเภอกาญจนดิษฐ  จังหวัดสุราษฎรธานี  
เม่ือวันท่ี 19  พฤษภาคม 2560  มีสมาชิกเขารวมประชุมจํานวน  74 คน 
      2.2  สัมมนาคณะกรรมการ เจาหนาท่ี และสมาชิก ครั้งท่ี 2/2560  ณ หองประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5  เลขท่ี 119/3  ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน             
เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2560  มีสมาชิกเขารวมประชุมจํานวน 74  คน 
       2.3  สัมมนาคณะกรรมการ เจาหนาท่ี และสมาชิก ครั้งท่ี 3/2560  ณ หองประชุมองคการ
บริหารสวนตําบลแควใหญ ตําบลแควใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค  เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2560  มีสมาชิก
เขารวมประชุมจํานวน 89  คน 
      2.4  สัมมนาคณะกรรมการ เจาหนาท่ี และสมาชิก ครั้งท่ี 4/2560  ณ หองประชุมศูนยบริการ
ทองเท่ียวเชิงเกษตรกาญจนบุรี (สนง.เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี) 100/3 ม.12 ตําบลปากแพรก อําเภอเมือง                     
จังหวัดกาญจนบุรี  เม่ือวันท่ี 20  ตุลาคม  2560  มีสมาชิกเขารวมประชุมจํานวน 91  คน 
      2.5  สัมมนาคณะกรรมการ เจาหนาท่ี และสมาชิก ครั้งท่ี 5/2560  ณ หองประชุมอานนท               
กรมประมง เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน  2560  มีสมาชิกเขารวมประชุมจํานวน 137  คน 
      2.6  สัมมนาคณะกรรมการ เจาหนาท่ี และสมาชิก ครั้งท่ี 6/2560  ณ หองประชุมอานนท               
กรมประมง เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม  2560  มีสมาชิกเขารวมประชุมจํานวน 129  คน 
 

ช. การจัดสรรเงินรายไดใหสมาชิกป 2560 
  ในป 2560 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ไดพิจารณาเห็นวา เพ่ือเพ่ิมชองทางใหสมาชิก           
ออมเงินกับสหกรณมากข้ึน เนื่องจากจะไดผลตอบแทนมากกวาการออมเงินกับสถาบันการเงินอ่ืน จึงไดจัดสรรเงิน
รายไดใหสมาชิกสหกรณฯ ทุกคนๆละ 300 บาท โดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของสมาชิกทุกราย   
ซ่ึงสมาชิกจะสามารถฝากเพ่ิมหรือถอนได แตตองคงเหลือเงินในสมุดเงินฝากไมนอยกวา 100 บาท   
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
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3.2 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ

ประจำาปี 2560
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  3.2  รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจําป 2560 
ผูตรวจสอบกิจการ 
   ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2559  เมื่อวันท่ี  9  กุมภาพันธ 2560  ได
เลือกใหขาพเจาเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด สําหรับปบัญชีส้ินสุด
วันท่ี 31  ธันวาคม  2560  นั้น    
   ขาพเจาและคณะผูตรวจสอบกจิการ  ไดทําการตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบเปนประจําทุกเดือนตอคณะกรรมการแลวนั้น  ในโอกาสนี้ขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการประจําป 2560 ของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  สําหรับปทางบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม  2560   โดยสรุปดังนี ้
   

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
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3.3 รายงานสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกลาออก

จากสหกรณ์ระหว่างปี 2560
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3.3  รายงานสมาชิกเขาใหมและสมาชิกลาออก ระหวางป 2560 
  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีสมาชิกท้ังหมด  5,097  คน แยกเปนสมาชิก
จํานวน 4,726 คน และสมาชิกสมทบจํานวน 371 คน  มีสมาชิกเขาใหม  สมาชิกลาออก และ
สมาชิกท่ีถึงแกกรรม ระหวางป 2560  ดังนี้ 
(1)  สมาชิก 

สมาชิก 
จํานวน 
(คน) ชาย (คน) หญิง (คน) 

จํานวนสมาชิก ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 4,668 2,977 1,691 
สมาชิกเขาใหมระหวางป 161 54 106 
สมาชิกลาออกและถึงแกกรรม ระหวางป 103 79 24 
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 4,726 2,952 1,774 
 
(2)  สมาชิกสมทบ 

สมาชิกสมทบ 
จํานวน 
(คน) ชาย (คน) หญิง (คน) 

จํานวนสมาชิก ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 330 146 184 
สมาชิกเขาใหมระหวางป 67 20 47 
สมาชิกลาออกและถึงแกกรรมระหวางป 26 8 18 
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 371 158 213 
 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
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3.4 รายงานผลการดำาเนนิงานของศนูยป์ระสานงาน 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์

ราชการ (สสอ.รรท) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

สมาชกิของชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

(สส.ชสอ.) ประจำาปี 2560
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  3.4  รายงานผลการดําเนินงานของศูนย์ประสานสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท)  และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ประจําปี 2560 

   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จํากัด  ได้รับเป็นศูนย์ประสานงานให้สมาคม สสอ.รท
และสมาคม สส.ชสอ. ต้ังแต่ปี 2554 และได้รับสมัครสมาชิกรอบแรกคือรอบ 1/2554 ต้ังแต่เดือน
มีนาคม 2554  มาจนถึงปัจจุบัน เป็นจํานวน 47 รอบ 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2560 สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จํากัด ท่ีสมัคร 
เป็นสมาชิกของสมาคม สสอ.รท. และสส.ชสอ. มี ดังน้ี 
  1. สมาชิกของสมาคม สสอ.รท.   จํานวน  1,273 คน 
  2. สมาชิกของสมาคม สส.ชสอ.  จํานวน    442 คน 
  จํานวนสมาชิกของสหกรณ์ที่เสียชีวิตและการจ่ายเงินสงเคราะห์ ต้ังแต่มิถุนายน 
2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

สมาคม จํานวน 
ผู้สมัคร 

จํานวน
ผู้เสียชีวิต 

จํานวนเงินสงเคราะหท์ี่สมาคมจ่าย 
(หลังหักค่าดําเนินการ) 

สสอ.รท. 1,273 51 30,114,392.45 
สส.ชสอ. 442 19 10,666,875.78 

  สําหรับปี 2560 สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จํากัด เสียชีวิตและได้รับ
เงินสงเคราะห์ครอบครัว ดังน้ี 

สมาคม จํานวน
ผู้สมัคร 

จํานวน 
ผู้เสียชีวิต 

จํานวนเงินสงเคราะหท์ี่สมาคมจ่าย  
(หลังหักค่าดําเนินการ) 

สสอ.รท. 1,273 13 6,933,211.38 
สส.ชสอ. 442 6 3,502,269.62 

หมายเหตุ  สมาชิกท่ีเสียชีวิตในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2560 สมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์
ครอบครัวในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ ตามลําดับ 
 
 
 
 
 

                  

 

 
 

 

  แนวทางการดําเนินงานของสมาคม 
  1. สมาคมจะดําเนินการตาม พ.ร.บ. การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 และตาม
กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
  2. สมาคมมีขอ้บังคับ ตามท่ี พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 มาตรา 9 กําหนด 
 และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และจะต้องมีระเบียบต่างๆท่ีออกตามกฎกระทรวง ระเบียบต่างๆ 
ของกระทรวง พม. ซ่ึงจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่และเสนอนายทะเบียนเพ่ือขอความ
เห็นชอบก่อน จึงจะมาปฏิบัติได้ 
  3. การดําเนินงานของสมาคม จะดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ ผู้สมัครเป็น
กรรมการต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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ประโยชน์ที่ผู้สมัครได้รับจากการเป็นสมาชิกของสมาคม 
  1) เป็นการสร้างหลักประกันความม่ันคงให้ครอบครัว 
  2) ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต จะได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว
ประมาณ 600,000 บาท (ตามจํานวนสมาชิกในเดือนที่เสียชีวิต) ซ่ึงเงินจํานวนน้ีทายาทจะสามารถ
นํามาชําระหน้ีสหกรณ์หรือหน้ีรายอ่ืน แต่หากสมาชิกที่เสียชีวิตไม่มีหน้ีสินก็จะเป็นเงินพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้ลูกหลาน จัดได้ว่าเป็นการสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวหลังการตาย 
  3) ในกรณีท่ีสมาชิกท่ีมีหน้ีกับสหกรณ์ ทายาทสามารถมีเงินชําระหน้ีได้ ทําให้               
ผู้ค้ําประกันไม่ต้องรับภาระในเร่ืองการชําระหน้ีแทน ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ค้ําประกัน 
  4) ทั้งสมาชิก  ผู้ค้ําประกัน และทายาท มีความม่ันใจในอนาคต ทําให้ไม่เกิด
ความเครียดและความกังวล สามารถดําเนินชีวิตได้เป็นปกติ 
  5) ได้ร่วมทําบุญให้เพ่ือนสมาชิกท่ีเสียชีวิต 
  ประโยชน์ที่สหกรณ์ได้รับในฐานะเป็นศูนย์ประสานงาน 
  1)  เป็นการจัดสวัสดิการให้สมาชิก เพ่ือช่วยสร้างความม่ันคงให้ครอบครัว ท้ังน้ี 
เน่ืองจากทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายให้การฌาปนกิจ
สงเคราะห์เป็นสวัสดิการภาคประชาชน 
  2)  สหกรณ์มีหลักประกันเพิ่มมากขึ้น คือสามารถเรียกเก็บหน้ีจากทายาทของ
สมาชิก ทําให้สหกรณ์ไม่ต้องประสบปัญหาหน้ีสูญ 
  3)  สหกรณ์ฯ จะมีรายได้จากเงินท่ีสมาคมจัดสรรให้ เช่น เงินค่าสมัคร ค่าบํารุงรายปี              
เงินสนับสนุนการดําเนินงาน 1.5 % ของเงินสงเคราะห์ท่ีเก็บจากสมาชิกท่ีเสียชีวิตและเงินจัดสรรรายปี 
  4)  เงินจัดสรรเพ่ือการบริหารจัดการและสวัสดิการ 

  รายได้ที่เกิดจากการรับเป็นศูนย์ประสานงานของสมาคม สสอ.รท. และสส.ชสอ. 
  ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จํากัด มีรายได้จากการรับเป็น             
ศูนย์ประสานงานให้ท้ัง 2 สมาคม ดังน้ี 
  1. รายได้จากการสมัคร รายละ 10 บาท (สมาคมเรียกเก็บจากสมาชิก  20 บาท/ราย/ปี              
โดยจะแบ่งให้สหกรณ์ 10 บาท ซึ่งจะเก็บครั้งเดียว) 
  2. รายได้จากค่าบํารุงรายปี รายละ 10 บาท (สมาคมเรียกเก็บจากสมาชิกปีละ 20 
บาท/ราย แบ่งให้สหกรณ์ 10 บาท/ราย) 
  3. รายได้จากสมาชิกท่ีเสียชีวิต 1.5 % ของเงินสงเคราะห์ 

                  

 

 
 

 

  ตามกฏกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พ.ศ. 2547 
กําหนดให้สมาคมเรียกเก็บเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของสมาคมได้ 4 % ของเงินสงเคราะห์ครอบครัวจาก
สมาชิกรายท่ีเสียชีวิต และเพ่ือให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่รับเป็นศูนย์ประสานงานมีค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ทางสมาคมจึงจัดสรรให้ 1.5 % ของเงินสงเคราะห์ครอบครัว (ประมาณรายละ 9,000 บาท)  
  4. เงินจัดสรรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและสวัสดิการ 
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  ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จํากัด กับศูนย์ประสานงาน 
  คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 37 ได้พิจารณาแนวทางการความร่วมมือระหว่าง
สหกรณ์และศูนย์ประสานงาน สรุปได้ดังน้ี 
  1) ศูนย์ประสานงานจะโอนรายได้ท่ีได้รับจากทั้ง 2 สมาคม ต้ังแต่เริ่มรับเป็น               
ศูนย์ประสานงานเข้าบัญชีสหกรณ์หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว 
  2) สหกรณ์ฯ จะต้ังงบประมาณสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์ประสานงาน โดยให้
การอนุมัติใช้งบประมาณดังกล่าวเป็นอํานาจของคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน 
  3) สหกรณ์กําหนดให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นสวัสดิการที่สหกรณ์จะจัดให้
สมาชิก และเป็นงานส่วนหน่ึงของงานสหกรณ์ 
  4) สหกรณ์เตรียมออกระเบียบการกู้เงินว่าด้วยการให้กู้เงินพิเศษเพื่อสวัสดิการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2560 ซ่ึงสมาชิกสามารถกู้เงินมาชําระเป็นเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า               
ทั้งสมาชิกที่ประสงค์จะคงสมาชิกภาพปีต่อไป และสมาชิกท่ีสมัครใหม่ โดยไม่เก่ียวกับสัญญาเงินกู้
ฉบับอ่ีน แต่สมาชิกจะต้องมีเงินเดือนคงเหลือในสลิปไม่น้อยกว่า 500 บาท  
  5) สหกรณ์จะประสานงานกับกรมประมง  เพ่ือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
การรับสมาชิกของสมาคม 
  การโอนรายได้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จํากัด 
  1) วันที่ 1 มิถุนายน 2560  ศูนย์ประสานงานได้โอนเงินจํานวน 267,231.51 บาท 
ให้สหกรณ์ ซ่ึงเป็นเงินท่ีสมาคมจัดสรรให้ 1.5 % ของเงินสงเคราะห์ตั้งแต่สมาชิกรายแรกที่เสียชีวิต
จนถึงเดือนมิถุนายน 2560  โดยได้หักค่าใช้จ่ายท้ังหมดนับต้ังแต่เริ่มต้ังศูนย์ประสานงานในปี 2554  
จนถึงปี 2560 เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่ากระดาษ หมึกพิมพ์ ซองจดหมาย ใบเสร็จ ค่าทํางานล่วงเวลา
ของเจ้าหน้าท่ี ค่าติดต้ังปั้มนํ้าให้สหกรณ์ ฯลฯ   
   2) หลังจากวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 เมื่อมีสมาชิกเสียชีวิตและศูนย์ประสานงาน 
ได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินจัดสรร 1.5% ทางศูนย์ประสานงานจะโอน 1.5%  (ประมาณรายละ 
9,000 บาท) เข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จํากัด เป็นรายๆ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
สหกรณ์ฯได้รับเงินจากศูนย์ประสานแล้ว เป็นเงิน 334,278.14 บาท (สามแสนสามหมื่นส่ีพัน     
สองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสิบส่ีสตางค์)  
  3) ศูนย์ประสานงานจะโอนรายได้ส่วนอื่น เช่น เงินค่าสมัคร และเงินค่าบํารุง       
ให้สหกรณ์ต่อไป                   

 

 
 

 

  เงินจํานนวนดังกล่าวจะเป็นรายได้ของสหกรณ์ ซ่ึงสหกรณ์จะนํามาจัดสรรเพ่ือ
ประโยชน์และสวัสดิการให้สมาชิกต่อไป 
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  การแก้ไขข้อบังคับของสมาคม สสอ.รท. 
  สมาคมฯ ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม  2560 โดย
จะแยกการบริหารของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ (สสอ.รท.) และ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) ออกจากกัน มีผลต้ังแต่ 1 
มกราคม 2561 ในโอกาสน้ี ทางสมาคมสสอ.รท จึงได้แก้ไขข้อบังคับเพ่ือขยายโอกาสให้ผู้สนใจสมัคร
เป็นสมาชิกของสมาคมมากขึ้น ซ่ึงในส่วนที่เก่ียวข้องกับเจ้าหน้าท่ีกรมประมง  มีดังน้ี 
  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

หลักเกณฑ์เดิม หลักเกณฑ์ใหม่ 
สมาชิกสามัญ 
1. เป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสมทบของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ 
2. เป็นคู่สมรสของสมาชิกสามัญ  

สมาชิกสามัญ 
1. เป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ 
สมาชิกสมทบ 
1. เป็นคู่สมรส  บิดา  มารดา บุตร รวมถึง  
บุตรบุญธรรม ของสมาชิกสามัญ 
2. เป็นเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานราชการ (รวมถึง
ผู้ที่ ไม่ เป็นสมาชิกสหกรณ์หรือไม่มีสิทธิเป็น
สมาชิกสหกรณ์) 

  อายุผู้สมัคร 
  ตลอดปี 2561 สมาคม สสอ.รท. จะรับสมัครผู้ท่ีมีอายุต้ังแต่บรรลุนิติภาวะ จนถึง
อายุ 57 ปี (เกิดในปี 2504-2505) โดยผู้สมัครจะต้องมีค่าใช้จ่าย ในปี 2561 ดังน้ี 

- เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  4,500 บาท 
- เงินค่าสมัคร       20 บาท 
- เงินค่าบํารุงรายปี       20  บาท 

รวมเป็นเงิน   4,540 บาท 
  ในกรณีที่มีสมาชิกเสียชีวิตน้อย และมีเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ สมาคมจะ
เรียกเก็บเติมให้ครบ 4,500 บาท ในปีต่อไป แต่ถ้ามีสมาชิกเสียชีวิตมาก สมาคมก็จะต้องเรียกเก็บ
เพ่ิมในปีต่อไปเช่นเดียวกัน 
 
 

                  

 

 
 

 

  โดยปกติสมาชิกจะต้องชําระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสมาชิกสภาพในปีต่อไป               
ในเดือนมกราคม (วันส้ินปีบัญชีของสมาคม คือวันท่ี 31 ธันวาคม) แต่สําหรับสหกรณ์ที่รับเป็น      
ศูนย์ประสานงาน และจะต้องหักจากเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน ทางสมาคมก็ผ่อนผันให้จนถึง      
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ แต่ศูนย์ประสานงานจะต้องยืนยันรายช่ือสมาชิกที่จะคงสมาชิกภาพก่อนส้ินปี 
ซ่ึงถ้าหากสมาชิกดังกล่าวจะเสียชีวิตในช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ สมาคมก็จะจ่ายเงินสงเคราะห์
ครอบครัวให้ตามปกติ 
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  โดยปกติสมาชิกจะต้องชําระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพ่ือคงสมาชิกสภาพในปีต่อไป               
ในเดือนมกราคม (วันส้ินปีบัญชีของสมาคม คือวันท่ี 31 ธันวาคม) แต่สําหรับสหกรณ์ที่รับเป็น      
ศูนย์ประสานงาน และจะต้องหักจากเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน ทางสมาคมก็ผ่อนผันให้จนถึง      
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ แต่ศูนย์ประสานงานจะต้องยืนยันรายช่ือสมาชิกที่จะคงสมาชิกภาพก่อนส้ินปี 
ซ่ึงถ้าหากสมาชิกดังกล่าวจะเสียชีวิตในช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ สมาคมก็จะจ่ายเงินสงเคราะห์
ครอบครัวให้ตามปกติ 
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ระเบียบวาระที่  3

เรื่องเพื่อทราบ

3.5 ขอความอนุเคราะห์ ใช้พื้นที่ชั้นที่ 2 และ 

ชั้นที่ 3 ของอาคารโรงอาหารกรมประมง เป็น

สำานกังานสหกรณ์ออมทรัพยก์รมประมง จำากัด
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   3.5 ขอความอนุเคราะหใชพ้ืนท่ีช้ันท่ี 2 และช้ันท่ี 3 ของอาคาร
โรงอาหาร กรมประมง เปนสํานักงานสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 

ผูจัดการ 

   ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดท่ี 37  คร้ังท่ี 13/2560  
เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน  2560  ใหสหกรณฯ ขอความอนุเคราะหใชพ้ืนท่ีชั้นท่ี 2 และช้ันท่ี 3 
ของอาคารโรงอาหาร กรมประมง เพ่ือจัดตั้งสํานักงานสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
ทดแทนอาคารเดิมเพ่ือรองรับการขยายตัวของกิจการสหกรณฯ  การเพ่ิมจํานวนบุคลากรและ
สมาชิก รวมท้ังกิจการอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับสหกรณฯ  ซึ่งสหกรณฯ จะรับผิดชอบคาใชจายดาน
สาธารณูปโภคในสวนท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังคาใชจายในการปรับปรุงพ้ืนท่ีใหสอดคลองกับการใชงาน 
โดยจะไมใหกระทบกับโครงสรางของตัวอาคารสําหรับงบประมาณในการปรับปรุงพ้ืนท่ีดังกลาว 
สหกรณฯ ไดตั้งงบประมาณไวแลว 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่  3

เรื่องเพื่อทราบ

3.6 สมาชิกสหกรณ์ตัวอย่าง 

ประจำาปี 2560
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  3.6 สมาชิกสหกรณ์ตัวอย่าง ประจําปี 2560 
นายสมโภชน์  กริบกระโทก 
  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมงจํากัด มีกิจกรรมลงพื้นที่เพ่ือประชุมสมาชิกสหกรณ์ฯ 
สัญจรมาเป็นเวลาหลายปี โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญคือการเผยแพร่ข้อมูลในด้านต่างๆ ของสหกรณ์ฯ 
เพ่ือให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ ของเรามากยิ่งขึ้น รวมท้ังยังเป็นโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนในประเด็นต่างๆ กับสมาชิก นอกจากน้ีก็เพ่ือรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ   
อันจะนําไปสู่การพิจารณาเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานของสหกรณ์ฯ ในโอกาสต่อไป 
  นอกจากน้ีคณะผู้ดําเนินการยังเพ่ิมกิจกรรมการเยี่ยมเยียนพบปะกับสมาชิกเป็น
รายบุคคลในแต่ละจังหวัดที่จัดการสัมมนาอีกด้วย โดยปีน้ีได้เยี่ยมเยียนสมาชิกใน 4 จังหวัด คือ    
สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น นครสวรรค์และกาญจนบุรี จํานวนรวมถึง 10 คน รวมถึงมีการประชุม
สมาชิกกลุ่มย่อยภายในหน่วยงานของกรมประมงที่มีสมาชิกอยู่เป็นจํานวนค่อนข้างมากคือศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงนํ้าจืดนครสวรรค์และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าจืดกาญจนบุรี อีกด้วย   
                ในจํานวนสมาชิก 10 คน ที่คณะผู้ดําเนินการได้ไปเยี่ยมเยียนมาน้ัน คณะผู้ดําเนินการ
ได้คัดเลือกให้นายจินดา สุขเจริญและนายสมศักด์ิ มณีเนตร เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ตัวอย่าง โดยมี
รายละเอียดพอสังเขปดังน้ี    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
นายจินดา สุขเจริญ อายุ 65 ปี อายุสมาชิก 32 ปี   
อยู่บ้ านเลขที่  42/1 ม .3  ต . ม่ วง ชุม  อ .ท่ า ม่ วง   
จ.กาญจนบุรี อดีตลูกจ้างประจํา (พนักงานขัยรถยนต์) 
ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด
กาญจนบุรี  ท่านเป็นสมาชิกที่ดี มีวินัยในการดําเนิน
ชีวิตเป็นอย่างย่ิง เริ่มต้นจากการกู้เงินสหกรณ์ฯ เพ่ือ
ซ้ือท่ีดินเป็นของตนเอง ต่อด้วยการกู้เพ่ือใช้ในการ
ปลูกบ้านในท่ีดินที่ ซ้ือไว้ เพ่ือการมีบ้านเป็นของ
ตนเองและการซ้ือรถยนต์ ปัจจุบันจึงมีบ้านและท่ีดิน
พร้อมรถยนต์เป็นของตนเอง โดยได้ใช้เงินกู้จาก
สหกร ณ์ออมทรั พย์ ก รมประมงจํ ากั ด  ทั้ ง สิ้ น  
นายจินดา สุขเจริญ มาร่วมกิจกรรมการประชุมใหญ่
สามัญ ประจําปีที่กรมประมงทุกปี ปัจจุบันหลังจาก
เกษียณอายุราชการมาแล้วก็ไม่ได้กู้เงินอีกเลย โดย
จํานวนเงินกู้คงเหลือที่กู้ ค้างไว้ก่อนเกษียณเหลือ
จํานวนอีกไม่มากนัก ที่สําคัญจํานวนเงินกู้ที่เหลือมี
น้อยกว่าทุนเรือนหุ้นเสียอีก กรรมการที่ไปเยี่ยมเยียน 
จึงได้แนะนําให้เปลี่ยนจากใช้บุคคลค้ํามาเป็นใช้   
ทุนเรือนหุ้นของตนเองค้ําแทนบุคคล 

                             
นายสมศักดิ์ มณีเนตร อายุ 66ปี อายุสมาชิก 25 ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี 97/6 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมือง  
จ.กาญจนบุรี เป็นอดีตลูกจ้างประจําของศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าจืดกาญจนบุรี   
ท่านมีคุณสมบัติต่างๆ ใกล้เคียงและคล้ายคลึงกับ
คุณจินดา สุขเจริญ เป็นอย่างย่ิง กล่าวคือเร่ิมต้น
จากการกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง
เพ่ือซ้ือท่ีดินเป็นของตนเอง กู้มาเพื่อปลูกบ้านและ
สร้างร้านค้าโดยให้ภรรยาทําการค้าขาย และกู้เพ่ือ
ซ้ือรถยนต์ แม้ว่าจะกู้เงินสหกรณ์บ่อยครั้งจนจํา
ไม่ได้ว่ารวมท้ังหมดก่ีครั้งเป็นเงินเท่าไร แต่การกู้  
ทุกคร้ังจะนําไปเพ่ือความก้าวหน้าของครอบครัวมา
โดยตลอด ปัจจุบันได้ยกร้านค้าให้ลูกสาวดําเนิน
กิจการค้าขายต่อ หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว
ก็ไม่ได้กู้เงินอีก เงินกู้ส่วนท่ีเหลือมีน้อยกว่าทุนเรือน
หุ้นเช่นเดียวกับนายสุจินดา สุขเจริญ กรรมการ
สหกรณ์ฯ ที่ไปเย่ียมเยียนจึงแนะนําให้ใช้ทุนเรือนหุ้น
ของตนเองคํ้าแทนบุคคล และยังทําฌาปนกิจสงเคราะห์  
ไว้อีก 1 กองด้วย 
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ระเบียบวาระที่  4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 งบแสดงฐานะการเงิน งบกำาไรขาดทุน 

และงบกระแสเงินสด

ประจำาปี 2560
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
4.1  พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุน และ                   

งบกระแสเงินสด ประจําป 2560 
ผูสอบบัญชี  
  ตามท่ีสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ไดคัดเลือกและวาจาง นางจารุณี  ศุภกาญจน  
ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 4224  จากสํานักงานธนสารการบัญชีและคณะ เปนผูสอบบัญชีสหกรณ
ออมทรัพยกรมประมง จํากัด ประจําป 2560  นั้น 
  ผูสอบบัญชี เสนอรายงานการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุน และ                   
งบกระแสเงินสดของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2560  ตอท่ีประชุมใหญ
สามัญประจําป 2560  ซ่ึงในปนี้สหกรณฯ มี 
สินทรัพย     
 สินทรัพยหมุนเวียน 823,110,929.79 บาท 
 สินทรัพยไมหมุนเวียน 2,281,933,970.58 บาท 

           รวมสินทรัพย 3,105,044,900.37 บาท 

หนี้สิน    
 หนี้สินหมุนเวียน 1,338,697,197.74 บาท 

 หนี้สินไมหมุนเวียน 10,931,790.00 บาท 

            รวมหนี้สิน 1,349,628,987.74 บาท 

 ทุนของสหกรณ 1,755,415,912.63 บาท 

            รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 3,105,044,900.37 บาท 

 
  ผลการดําเนินงานของสหกรณในป 2560  มีรายได  168,122,416.79  บาท มีคาใชจายดอกเบี้ย
และคาใชจายในการดําเนินงาน  57,033,744.71  บาท และมีกําไรสุทธิ  111,088,672.08  บาท                          
(ตามรายละเอียดแนบทายวาระนี้) 
  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 
ประจําป 2560 
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่  4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.2 การจัดสรรกำาไรสุทธิ ประจำาปี 2560
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                           4.2 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2560
ผู้จัดการ                 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จํากัด มีกําไรสุทธิประจําปี 2560 เป็นเงิน  111,088,672.08 บาท
                           การจัดสรรกําไรสุทธิจากการดําเนินการประจําปี 2560  ดังน้ี

รายการ ปี 2559 2560
1. ทุนสํารอง (ไม่น้อยกว่า 10% ของกําไรสุทธิ) 11,290,288.10 10.00 11,108,867.21 10.00

2. ค่าบํารุงสันนิบาต 10,000.00        0.01 30,000.00         0.03 
( 5%ของกําไรสุทธิ แต่ไม่เกิน  10,000 บาท)
3. เงินปันผล   5.50 72,534,879.50  64.25 5.15 71,952,217.25   64.77

4. เงินเฉลี่ยคืน  13.00 17,595,047.91  15.58 14.00 17,951,303.50   16.16

5. โบนัส เจ้าหน้าท่ีและกรรมการ 2,212,896.47 1.96 2,299,535.51 2.07 
(ไม่เกิน 10% ของกําไรสุทธิ)
6. เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 200,000.00      0.17 100,000.00       0.09 
(ไม่เกิน 2 %  ของหุ้นท่ีสหกรณ์มีอยู่เมื่อวันสิ้นปี)
7. ทุนสาธารณประโยชน์ 4,059,769.02   3.60 106,748.61       0.09 
(ไม่เกิน 10% ของกําไรสุทธิ)
8. สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 3,000,000.00   2.66 7,540,000.00     6.79
 (ไม่เกิน 10% ของกําไรสุทธิ)
9. ทุนสมทบสร้างอาคารสํานักงาน 2,000,000.00   1.77
(ไม่เกิน 5% ของกําไรสุทธิ)

รวม 112,902,881.00 100.00 111,088,672.08 100.00

                           จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2560  ตามท่ีเสนอ

มติท่ีประชุม             ...............................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่  4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.3 พิจารณาอนุมัติหลักการใช้เงินกองทุนสหกรณ์

 4.3.1 ทุนสำารอง

 4.3.2 ทุนรักษาระดับ

 4.3.3 ทุนสาธารณประโยชน์

 4.3.4 ทุนสวัสดิการ

 4.3.5 ทุนสมทบสร้างอาคาร
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   4.3 พิจารณาอนุมัติหลักการใชเงินกองทุนสหกรณ  
         4.3.1 ทุนสํารอง 
         4.3.2 ทุนรักษาระดับ 
         4.3.3 ทุนสาธารณประโยชน 
         4.3.4 ทุนสวัสดิการ 
         4.3.5 ทุนสมทบสรางอาคาร 
 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

 
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่  4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.4 พิจารณาอนุมัติใช้เงินปรับปรุงอาคาร

สำานักงานใหม่
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 4.4 พิจารณาอนุมัติใชเงินปรับปรุงอาคารสํานักงานใหม 
ผูจัดการ 
   ดวยสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  จะขอใชจํานวน 6,000,000 บาท  
จากทุนสมทบสรางอาคาร เพื่อปรับปรุงอาคารสํานักงานใหม   

 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่  4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.5 แผนงานและประมาณการรายได้ – รายจ่าย

ประจำาปี 2561
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                                                  4.5  พิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณการรายได้ - รายจ่ายประจําปี 2561
ผู้จัดการ

รายการ แผนงาน หมายเหตุ
แผนงาน ผลงาน ปี 2561

1.  ทุนเรือนหุ้น 1,400,000,000.00  1,434,818,440.00 1,500,000,000.00 
2.  เงินรับฝากจากสมาชิก 1,300,000,000.00  1,182,559,725.39 1,200,000,000.00 
3 . เงินให้กู้แก่สมาชิก 2,040,000,000.00  1,859,490,027.81 2,000,000,000.00 
4.  การลงทุน/ เงินฝาก 900,000,000.00    1,022,010,246.98 1,000,000,000.00 

รายการ ปี 2561 หมายเหตุ
แผน ผล แผน

1. ประมาณการรายได้
    1. ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 138,094,000.00    129,522,630.07   133,546,000.00    - จากเงินให้สมาชิกกู้
    2. ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 21,000,000.00      162,335.03         200,000.00          - ดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร
    3. ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 7,954,000.00        38,040,473.55     37,000,000.00      - จากพันธบัตร ,หุ้นกู้ การถือหุ้น

     และดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น
    4. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 20,000.00            22,800.00          20,000.00           - สมาชิกและสมาชิกสมทบเข้าใหม่
    5. รายได้อื่นๆ 15,000.00            39,900.00          15,000.00           - รายได้ค่าปรับ ฯลฯ
    6. ผลตอบแทนสวัสดิการ ฌป. - 334,278.14         150,000.00          - เป็นสวัสดิการเพื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ

รวมรายได้ 167,083,000.00   168,122,416.79  170,931,000.00  
2. ประมาณการรายจ่าย
    1. ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 35,000,000.00      33,160,264.65     35,000,000.00     
    2. ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะส้ัน 2,824,000.00        3,294,816.11      4,000,000.00      
    2.1  ดอกเบี้ยจ่ายไถ่ถอนก่อนกําหนด - 3,045,260.23      -
    3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 18,257,000.00      14,531,587.93     19,926,000.00     
    4. เงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิต 3,000,000.00        3,000,000.00      6,000,000.00      
    5. ค่าประกันอัคคีภัย 2,000.00             1,815.79            5,000.00            
    6. ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน 3,000,000.00        - -

รวมรายจ่าย 62,083,000.00     57,033,744.71   64,931,000.00   
กําไรสุทธิประมาณ 105,000,000.00   111,088,672.08  106,000,000.00  

จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณการรายได้รายจ่าย ประจําปี 2561

มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................

ปี 2560

แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2561
ปี 2560

ประมาณการรายได้ -  รายจ่าย ประจําปี 2561
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ขอตั้งปี 2560 จ่ายจริงปี 2560 ขอตั้งปี 2561 เหตุผลและความจําเป็น

1 เงินเดือนและค่าจ้าง

1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง 6,760,000.00    5,621,764.37     7,000,000.00      - เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 12 คนและอัตราว่าง 5 คน  

(ฝ่ายอํานวยการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี-ประมวลผล  ฝ่ายบริหารสินเชื่อ

 งานคอมพิวเตอร์  วุฒิ ปวช. ขึ้นไป) ,ค่าจ้างเหมารายเดือน

 ค่าครองชีพเจ้าหน้าที่ 12 คน

1.2 เงินชดเชยค่าจ้าง 427,100.00        875,000.00         - เงินชดเชยค่าจ้างเงินเดือนตามระเบียบเจ้าหน้าที่สหกรณ์

1.3 ค่าประกันสังคม 150,000.00      126,212.50        200,000.00         - เงินประกันสังคมของเจ้าหน้าที่ 17 คน  ตาม พรบ.แรงงาน

   และสวัสดิการประกันสังคม 5% แต่ไม่น้อยกว่า 0.5 ของ เงินค่าจ้างทั้งปี

1.4 ค่าบําเหน็จเจ้าหน้าท่ี 1,400,000.00    1,047,440.00     1,400,000.00      - เป็นบําเหน็จของเจ้าหน้าที่กรณีที่ลาออกตามอายุงาน

รวม 8,310,000.00   7,222,516.87    9,475,000.00    

2 ค่าตอบแทน

2.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ 3,800,000.00    3,649,977.00     3,800,000.00      -  เป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับสมาชิกที่มาประชุมคนละ 700 บาท

และประชุมวิสามัญ     และเงินฝากสมาชิกคนละ 300 บาท  ทั่วประเทศ 

 -  ค่านํ้าดื่ม

 -  ค่าพิมพ์หนังสือรายงานกิจการ

 -  ค่าเงินรางวัลจับสลากให้กับสมาชิกผู้มาประชุมและสมาชิกทั่วประเทศ

    และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

2.2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 180,000.00      176,800.00        130,000.00         - ค่าจ้างเจ้าหน้าที่จัดการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ

2.3 ค่ารับรอง 30,000.00        24,781.50         30,000.00          - ค่ารับรองแขกของสหกรณ์และค่ารับรองการประชุมของ

   คณะกรรมการและอ่ืนๆ

2.4 ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือ 70,000.00        81,100.00         90,000.00          -  ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือกิจการของสหกรณ์ด้านต่างๆ 

งานสหกรณ์  - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินทุกหน่วยงานที่หักเงินส่งสหกรณ์ ฯ

2.5 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน 758,000.00      543,785.56        714,000.00         - ค่าตอบแทนผู้ทําหน้าที่ต่างๆ 

ให้สหกรณ์ฯ 1.  ประธานกรรมการ และรองประธานฯ   จํานวน 4 คน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ

ที่ได้รับมอบหมายเป็นประจําที่สหกรณ์ฯ ครั้งละ 500 บาท 

ไม่เกิน 3,000 บาท /เดือน/คน

2.  ผู้จัดการ 15,000 บาท เหรัญญิก 5,000 บาท เลขานุการ 5,000 บาท/เดือน

3.  ประธานกรรมการเงินกู้  5,000 บาท/เดือน และกรรมการเงินกู้   2 คน

คนละ 3,000 บาท /เดือน

4. ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  ประธานคณะอนุกรรมการต่างๆ

รวม 3 คณะ  ค่าตอบแทนไม่เกิน 3,000 บาท/ เดือน/คน

5.  เจ้าหน้าที่นําส่งเอกสารและไปติดต่อธนาคาร รวมท้ังปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย

ให้รับผิดชอบ   1,500 บาท/เดือน

ประมาณการรายจ่ายในการดําเนินการประจําปี 2561
หมวดรายจ่าย
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ขอตั้งปี 2560 จ่ายจริงปี 2560 ขอตั้งปี 2561 เหตุผลและความจําเป็น

2.6 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 270,000.00      268,400.00        260,000.00         - ประธานกรรมการ 1,000 บาท/ครั้ง ,คณะกรรมการ, ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ

ผู้เข้าร่วมประชุมตามที่ได้รับแต่งตั้ง หรือส่งเชิญประจําเดือนและอ่ืนๆ 

ครั้งละ 700 บาท

2.7 ค่าล่วงเวลา 130,000.00      224,530.00        220,000.00         - เป็นค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาและนอกเวลาของเจ้าหน้าที่สหกรณ์และเจ้าหน้าที่

ที่เก่ียวข้องตามความจําเป็นเพ่ือให้งานสหกรณ์บรรลุตามเป้าหมาย

2.8 ค่าการศึกษาบุตร 40,000.00        25,000.00         40,000.00          - ค่าเล่าเรียนบุตรของเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบของสหกรณ์ฯ

2.9 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 65,000.00        60,000.00         60,000.00          - ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่   จํานวน 12 คน

2.10 ค่าตรวจสุขภาพประจําปี 12,000.00        2,530.00           12,000.00          - ค่าตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ 12  คน ๆ ละ 750 บาท

2.11 ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ 200,000.00      116,503.90        240,000.00         - ค่ารักษาพยาบาลสําหรับครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตามระเบียบสหกรณ์ฯ 

และครอบครัว ไม่เกินคนละ 20,000 บาท/ปี หรือประกันสุขภาพ

2.13 ค่าตรวจสอบบัญชี 80,000.00        80,000.00         90,000.00          - ค่าจ้างผู้สอบบัญชีอนุญาตเพ่ือสอบบัญชีของสหกรณ์

2.14 ค่าตรวจสอบกิจการ 80,000.00        80,000.00         80,000.00          - ค่าตอบแทนให้ผู้ตรวจสอบกิจการซ่ึงเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่  เพ่ือให้ทํา

หน้าที่ตรวจสอบกิจการและรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ

รวม 5,715,000.00   5,333,407.96    5,766,000.00    

3 ค่าใช้สอย

3.1 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 160,000.00      152,263.55        160,000.00         - เพ่ือจ่ายค่า ON-LINE ส่งเงินค่าหุ้น-ค่างวด  ประจําเดือน

 - ค่าบริการรับ - ส่งเงินสดจากธนาคาร

 - ค่าธรรมเนียมใช้ระบบบริหารการเงินครบวงจร  (ATM)

3.2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 80,000.00        64,542.80         80,000.00          - เพ่ือจ่ายสําหรับถ่ายเอกสารใช้ในงานสหกรณ์

3.3 ค่าไปรษณียากร 110,000.00      106,654.00        110,000.00         - เพ่ือนําส่งเอกสารสหกรณ์ให้แก่สมาชิกทั่วประเทศ

   และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

3.4 ค่าดูแลรักษาครุภัณฑ์ 235,000.00      143,350.81        245,000.00         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าดูแลและพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์ 

   เป็นเงิน 129,000 บาท

 - เพ่ือจ่ายค่าดูแลโปรแกรม Internet เป็นเงิน 36,000 บาท

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา Printeronix  P 5210  

    เป็นเงินไม่เกิน 30,000 บาท

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาเครื่องพิมพ์  Passbook  

    เป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาท

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาเครื่องนับธนบัตร

    เป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าดูแล PC  และโปรแกรมสําเร็จรูป 

    จํานวน 12 เครื่อง Printer 7 เครื่อง และ Server 1เครื่อง

    เป็นเงิน  30,000  บาท

ประมาณการรายจ่ายในการดําเนินการประจําปี 2561
หมวดรายจ่าย
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ขอตั้งปี 2560 จ่ายจริงปี 2560 ขอตั้งปี 2561 เหตุผลและความจําเป็น

3.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 110,000.00      42,580.80         110,000.00         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

และสิ่งก่อสร้าง  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และระบบสายโทรศัพท์

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งและซ่อมแซมและติดตั้งระบบไฟฟ้า

3.6 ค่าอบรมและสัมมนา 500,000.00      429,447.51        500,000.00         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และอ่ืน ๆ   ในการอบรมสัมมนา

กรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์ และสนับสนุนกลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขนและ

โครงการสัมมนาร่วมกับสมาชิก ตามระเบียบที่สหกรณ์กําหนด

3.7 ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก 250,000.00      206,657.26        250,000.00         -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ 

ค่ายานพาหนะ สหกรณ์และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ไปร่วมประชุมอบรมสัมมนา หรือปฏิบัติงานของ

สหกรณ์ เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง 400 และ 500 บาท/ วัน ตามระเบียบที่สหกรณ์ฯกําหนด

3.8 เงินช่วยเหลือสมาชิกกรณี 3,000,000.00    3,000,000.00     6,140,000.00      -  เพ่ือเป็นสวัสดิการให้สมาชิก แทนการประกันชีวิตกลุ่ม

เสียชีวิต

3.9 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 2,000.00          1,815.79           5,000.00            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยสํานักงานสหกรณ์

3.10 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 100,000.00      - 100,000.00         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่สหกรณ์เป็นผู้ฟ้องร้อง หรือฟ้องร้องเก่ียวกับ
การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์  ค่าจ้างที่ปรึกษาทางกฏหมาย

3.11 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 60,000.00        103,817.19        100,000.00         -  เพ่ือจ่ายค่าวารสาร  หนังสือพิมพ์  นํ้าดื่ม  สุขภัณฑ์ทําความสะอาด

และของใช้อ่ืนๆ

3.12 ค่าธรรมเนียมทําบัตรสมาชิก 140,000.00      - - ใช้ระบบ ATM  ของ ICT

3.13 ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงาน ฌป. 50,000.00          - เป็นสวัสดิการเพ่ือสมาชิกสหกรณ์ฯ

รวม 4,747,000.00   4,251,129.71    7,850,000.00    
4 ค่าวัสดุ

4.1 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 200,000.00      202,797.45        250,000.00         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบบพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ ใบเสร็จพิเศษ  กระดาษสําหรับใช้กับ

เครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษต่อเน่ือง และอ่ืนๆ

4.2 ค่าของใช้สํานักงาน 200,000.00      176,362.91        200,000.00         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ได้แก่  แฟ้มเอกสาร ปากกา  ดินสอ ผ้าหมึก

คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซื้อวัสดุหรือของใช้อ่ืนๆ ในสํานักงาน

รวม 400,000.00     379,160.36       450,000.00       
5 ค่าสาธารณูปโภค

5.1 ค่าไฟฟ้า 180,000.00      155,678.32        200,000.00         - เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าใช้ในสหกรณ์

5.2 ค่าโทรศัพท์ 50,000.00        44,731.86         50,000.00          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบริการโทรศัพท์    ค่าโทรสารใช้ในสหกรณ์

รวม 230,000.00     200,410.18       250,000.00       

ประมาณการรายจ่ายในการดําเนินการประจําปี 2561
หมวดรายจ่าย
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ขอตั้งปี 2560 จ่ายจริงปี 2560 ขอตั้งปี 2561 เหตุผลและความจําเป็น
6 จ่ายดอกเบี้ยจ่าย

6.1 จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝาก 35,000,000.00  33,160,264.65    35,000,000.00     -  เพ่ือจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีออมทรัพย์พิเศษ

6.2 จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้น 2,824,000.00    3,294,816.11     4,000,000.00      -  เพ่ือจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด ไถ่ถอนดอกเบี้ยก่อนกําหนด

6.3 จ่ายดอกเบี้ย-สอ.ธนกิจ 3,045,260.23     

รวม 37,824,000.00 39,500,340.99  39,000,000.00  
7 ค่าครุภัณฑ์และทรัพย์สินถาวร

7.1 ค่าครุภัณฑ์และทรัพย์สินถาวร 1,687,000.00    74,329.00         1,970,000.00      - เป็นค่าซื้อครุภัณฑ์ตามความจําเป็นในการใช้งาน  ดังน้ี

1. เครื่องสํารอง SERVER  1  ตัว ๆละ  100,000 บาท  

2. ค่าพัฒนาระบบโปรแกรมสหกรณ์ เป็นจํานวนเงิน 1,500,000.00 บาท

3. โทรศัพท์มือถือเพ่ือติดต่อกับสมาชิก  ฝ่ายบัญชีและประมวลผล 

    เป็นจํานวนเงิน  10,000 บาท

4.  เครื่องถ่ายรูปทําบัตรประจําตัวสมาชิก เป็นเงิน 30,000 บาท

5.  กล้องวงจรปิด 8 จุด  เป็นเงิน 300,000.00 บาท

6.  กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เป็นเงิน 30,000 บาท

7.2 ค่าก่อสร้างและ/หรือปรับปรุง 3,000,000.00     -  -  - เพ่ือก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารสํานักงานสหกรณ์ฯ

สํานักงานสหกรณ์ฯ

รวม 4,687,000.00   74,329.00        1,970,000.00    
8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์

8.1 ค่าเสื่อมราคา-เคร่ืองใช้สํานักงาน 170,000.00      146,778.64        170,000.00         - เป็นค่าเสื่อมครุภัณฑ์ในทางบัญชี

รวม 170,000.00     170,000.00       

62,083,000.00 57,033,744.71  64,931,000.00  

หมายเหตุ                  รายจ่ายทุกหมวดขออนุมัติถัวจ่ายได้ระหว่างหมวดตามความจําเป็น  ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์

ประมาณการรายจ่ายในการดําเนินการประจําปี 2561
หมวดรายจ่าย
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ระเบียบวาระที่  4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.6 พิจารณาอนุมัติการกำาหนดวงเงินซึ่ง

สหกรณ์อาจกู้ยืม หรือคำ้าประกัน 

ประจำาปี 2561
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   4.6  พิจารณาอนุมัติการกําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือ            
คํ้าประกัน ประจําปี 2561 
ผู้จัดการ 
   ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559  เม่ือวันท่ี 9  กุมภาพันธ์ 2560  
ได้กําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกันประจําปี 2560 ไว้ไม่เกิน 800 ล้านบาท  
(แปดร้อยล้านบาทถ้วน) ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว และสหกรณ์ฯ ได้ใช้
วงเงินกู้ยืมเต็มจํานวน 
   ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 17  กําหนดว่า “ท่ีประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงิน
กู้ยืมหรือค้ําประกัน สําหรับปีหน่ึงๆไว้ ตามท่ีจําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซ่ึงกําหนด
ดังว่าน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์” 
   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ชุดท่ี 37 ประจําปี 2560 ได้พิจารณาเห็นว่า 
เพ่ือให้วงเงินกู้ยืมมีความเหมาะสมกับการบริหารสภาพคล่อง จึงควรพิจารณากําหนดวงเงินที่
สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ําประกันสําหรับปี 2561  ไว้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท (หน่ึงพันล้านบาทถ้วน) 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  
 
มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่  4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.7 พิจารณาอนุมัติไม่คิดดอกเบี้ยเงินกู้กับ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม และสมาชิกที่ถูกไล่ออก

นบัตัง้แต่ทีด่ำาเนนิการหกักลบลบหนีห้รือตัดบญัชี

สมาชิกถึงแก่กรรมและหรือให้ออกจากสหกรณ์
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          4.7  พิจารณาอนุมัติไม่คิดดอกเบ้ียเงินกู้กับสมาชิกท่ีถึงแก่กรรม
และสมาชิกที่ถูกไล่ออก นับตั้งแต่ที่ดําเนินการหักกลบลบหนี้หรือตัดบัญชีสมาชิกถึง
แก่กรรมและหรือให้ออกจากสหกรณ์ 
ผู้จัดการ    ขออนุมัติไม่คิดดอกเบ้ียเงินกู้กับสมาชิกท่ีถึงแก่กรรมและสมาชิกท่ีถูกไล่ออก 
นับต้ังแต่ที่ดําเนินการหักกลบลบหน้ีหรือตัดบัญชีสมาชิกถึงแก่กรรมและหรือให้ออกจากสหกรณ ์
ถึงแก่กรรมจํานวน 36 ราย และสมาชิกถูกไล่ออก  จํานวน  4  ราย  ดังน้ี  
 สมาชิกสามัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

 

 
 

 

ลําดับที่ ช่ือ- นามสกุล เลขสมาชิก วันท่ี 

ถึงแก่กรรม 

สังกัด 

1 นายวิเชียร รอดทับทิม 3394 1 มค.60 ลจ.เกษียณ ศพจ.พิษณุโลก
2 นายประดิษฐ ์ ทองหล่อ 0512 29 มค.60 ข้าราชการบํานาญ 
3 นายพีระศักด์ิ พันบุรี 4059 30 มค.60 ศพจ.ชัยภูมิ 
4 นายไพฑูรย์ เรืองศร ี 3618 7 กพ.60 ลจ.เกษียณ กทม.2 
5 นายบุญเจิด ปานเพียร 1310 17 กพ.60 ศบปท.อ่าวไทยฝ่ังตะวันออก

ระยอง 
6 นายโสภาพ ดีบ้านโสก 0603 11 มีค.60 ขบน.1 
7 นายนิพนธ์ เมืองพวน 1623 25 มีค.60 บําเหน็จรายเดือน 
8 นายเผือก ศรีพระยา 5474 13 เมย.60 สถานีวิจัยและพัฒนา

ประมงทะเลตราด 
9 นายกําจัด มัทธิพันธ์ 2877 22 เมย.60 ศพจ.สระแก้ว 
10 นายพิสิฐพงค์ ไชยมีสุข 7143 25 เมย.60 สนง.ร้อยเอ็ด 
11 นายพิทักษ์ เนียมรักษา 3563 5 พค.60 ศพจ.ระยอง 
12 นายเอ้ือง เสาประโคน 3963 24 พค.60 บําเหน็จรายเดือน 
13 นายบัญญัติ สอแหลบ 4204 29 พค.60 ศพท.อันดามัน (สตูล) 
14 น.ส.อัมพร สารภิรมย์ 7272 14 มิย.60 ศพจ.สุพรรณบุรี
15 นายประดิษฐ ์ ชัยโชค 2890 17 มิย.60 ศพจ.เลย 
16 นายสมเจตน์ สอนครุฑ 6361 2 กค.60 สพทล. 
17 นายถาวร ทองย้อย 4603 4 กค.60 ขบน. 
18 น.ส.สุภิญญา ประทปีทอง 0312 11 กค.60 บําเหน็จรายเดือน 
19 นายฤทัย ศักด์ิสุภา 1390 4 สค.60 ขบน. 
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ลําดับท่ี ช่ือ- นามสกุล เลขสมาชิก วันท่ี 

ถึงแกกรรม 

สังกัด 

20 นายพัฒนพงษ ชวยจันทรดี 4712 24 สค.60 ขบน. 
21 นายสถิต กลอมทอง 6679 27 สค.60 ศพจ.สุราษฎรธานี 
22 นางสิริกาญจน สุดจิตร 4636 29 สค.60 สนง.นครสวรรค 
23 นายไพศาล เล็กตระกลู 4918 9 กย.60 ศพจ.เชียงใหม 
24 นายทองใส บุญจรัล 5166 16 กย.60 ศพจ.กาฬสินธุ 
25 นายสุคนธ ชูศรีหะรัญ 5989 24 กย.60 ศปปท.อันดามันกระบ่ี 
26 นายพิชัย พันธุไชยศรี 1815 28 กย.60 ขบน. 
27 นายสุนันท หลีเจริญ 4438 2 ตค.60 สนง.อํานาจเจริญ 
28 นายสํารวย อินตรา 5179 3 ตค.60 หปป.เขื่อนวชิราลงกรณ 
29 นายนพรัตน พัฒนใหญ 5389 16 ตค.60 บําเหน็จรายเดือน 
30 นายนคร อํารุงแคลว 2093 18 ตค.60 ขบน. 
31 นายวิรุณ เวชสกุล 4849 20 ตค.60 สนง.สุโขทัย 
32 นายเรืองชัย สมสินธ 7203 22 ตค.60 ศพจ.ชัยภูมิ 
33 นายสุชิน โกมล 2325 31 ตค.60 บําเหน็จรายเดือน 
34 นายอุดร กัสนุกา 3623 21 พย.60 บําเหน็จรายเดือน 
35 น.ส.ฐิตานันท สรางสุขดี 4733 29 พย.60 ขบน.1 
36 นายประเทือง สังขวรรณะ 3602 18 ธค.60 บําเหน็จรายเดือน 

 สมาชิกสมทบ 

ลําดับท่ี ช่ือ- นามสกุล เลขสมาชิก วันท่ี 

ถึงแกกรรม 

สังกัด 

1 นางจิตตภา บุญชวย S0629 2 มิย.60 กองนโยบายและ
ยุทธศาสตรการประมง 

2 น.ส.อรกมล สาระยา S0330 4 เมย.60  

 สมาชิกท่ีถูกไลออกจากราชการ จํานวน 4 ราย ไดแก สมาชิกเลขท่ี 3004 ,2570,4505 
และ 5036 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัต ิ
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
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เรื่องเพื่อพิจารณา

4.8 พจิารณาหลกัการให้สหกรณ์นำาเงนิไปฝาก

หรือลงทุนอย่างอื่น
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4.8 พิจารณาอนุมตัิหลกัการใหสหกรณนําเงินไปฝากหรือลงทุนอยางอื่น  

ผูจัดการ         ดวยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ  ไดออกประกาศคณะกรรมการ 
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ เร่ือง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ. 2558 
ลงวันท่ี 3 กรกฏาคม 2558  โดยใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เร่ือง
ขอกําหนด การฝาก หรือการลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2552 และ
ใหถือปฏิบัติตามประกาศ ฉบับใหมเพื่อใหการลงทุนของสหกรณเปนไปดวยความสะดวก โดยใชดุลพินิจ
ของคณะกรรมการดําเนินการ  ใหการลงทุนของสหกรณ เปนไปดวยความรอบคอบมีความเส่ียงนอยท่ีสุด 
ประกาศฉบับดังกลาวกําหนดเกี่ยวกับการลงทุนของสหกรณไววา 

ขอ 2. ในประกาศนี้ 
“ธนาคาร”  หมายความวา ธนาคารพาณิชยและธนาคารท่ีมีกฏหมายเฉพาะจัดตั้ง

ขึ้นซึ่งประกอบกิจการภายในราชอาณาจักร 
“ตราสารแสดงสิทธิในหนี้” หมายความวา ตั๋วแลกเงิน  ตั๋วสัญญาใชเงิน  หุนกูท่ีมี

หลักประกัน หุนกูไมดอยสิทธิ 
ขอ 3.  เงินของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้ 

(1)  บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเปนผูออก 
(2) ตั๋วแลกเงินท่ีธนาคารเปนผู รับรอง  สลักหลังหรือตั๋วอาวัล หรือ               

ตั๋วสัญญาใชเงินท่ีธนาคารเปนผูสลักหลังหรืออาวัลโดยไมมีขอจํากัดความรับผิด 
(3)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีธนาคารซึ่งมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก 
(4)  บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินท่ีออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัท

เครดิตฟองซิเอร ซึ่งสถาบันคุมครองเงินฝากประกันชําระคืนตนเงินและดอกเบ้ีย 
(5)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออกภายใตโครงการ

แปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการ
แปลงสินทรัพย เปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540   และตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือตั้งแตระดับ A -  ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

(6) หุนกูท่ีมีหลักประกันหรือหุนกูไมดอยสิทธิ ท่ีไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือตั้งแตระดับ A – ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(7)  หนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้น โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี และอยูในการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 
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ข้อ 4  การนําเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสํารองของ
สหกรณ์ และต้องผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดําเนินการได้ 

ข้อ 5 การฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ที่ได้ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อกําหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2552               
อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับน้ีใช้บังคับให้ถือว่าเป็นการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับน้ีต่อไป 

ข้อ 6 ประกาศนี้ใช้บังคับต้ังแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป (วันท่ี 3 กรกฏาคม 2558) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  สหกรณ์ฯ มีทุนสํารองคงเหลือ 136,046,487.69 บาท 

และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2560  สหกรณ์ฯ มีเงินทุนสํารองคงเหลือ  147,347,947.26 บาท  
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 11,301,459.57  บาท 
  คณะกรรมการดําเนินการ จึงเห็นสมควรขออนุมัติที่ประชุมใหญ่ให้นําเงินไปฝาก 
หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งรัฐวิสาหกิจจัดต้ังขึ้น ตามข้อ 3 (7)  ภายในวงเงินไม่เกิน                 
147 ล้านบาท  สําหรับการฝากเงินหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามข้อ 3 (1) – (6) ดําเนินการฝากหรือลงทุนได้
โดยไม่จํากัดวงเงิน 
 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจาณาอนุมัติการฝากเงินหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์
ประจําปี 2561 ตามข้อ 3 (1) – (7) 
    

  
มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
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4.9 พิจารณาการรับเงินรอจ่ายคืน 
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ลําดับ รายการ จํานวนเงิน ลําดับ รายการ จํานวนเงิน
1 นายอาทิตย์  ทองผิว 1,775.00 2 พะเยา 1,000.00
3 กรุงเทพ 3,244.50 4 เชียงใหม่ 3,836.00
5 สุมาลี จันทเดช 10,000.00 6 นนทบุรี 500.00
7 กรุงเทพ 500.00 8 ลพบุรี 500.00
9 สุราษฎร์ธานี 500.00 10 กรุงเทพ 1,200.00
11 ลพบุรี 500.00 12 ร้อยเอ็ด 515.25
13 ลําปาง 500.00 14 สกลนคร 500.00
15 มนตรี  นพเก้า 417.49 16 เกียรติศักด์ิ  แป้นสิริรัตน์ 417.49
17 พิษณุโลก 6,100.00 18 กรุงเทพ 6,469.00
19 สยามพารากอน 1,000.00 20 บ้านโรงโป๊ะ 2,300.00
21 ระยอง 2,100.00 22 นายอารี  เกสร 376.25
23 กฤษณ์ธนสรรค์ อินทร์ 2,100.00 24 เชียงใหม่ 600.00
25 อุตรดิตถ์ 600.00 26 กาญจนบุรี 90.00
27 กรุงเทพ 100.00 28 กรุงเทพ 700.00
29 บุญเลิศ  จริตงาม 728.46 30 กระบี่ 2,200.00
31 ศรีสะเกษ 750.00 32 ศพช.ระยอง 66.00 
33 ลจ.เกษียณ ศพจ.ชัยนาท 35.00 34 ประพรรณ แสงสุรินทร ์ 151.41
35 สมุทรปราการ 500.00 36 บุญมา พร 4,820.00
37 นนทบุรี 30,000.00 38 ตรัง 12,500.00
39 ยานนาวา 600.00 รวมเป็นเงนิ 100,791.85

 
 
 
 2. บัญชีเงินฝาก  จํานวน  22  รายการ   เป็นเงิน  8,255.29  บาท 
ลําดับ รายการ จํานวนเงิน ลําดับ รายการ จํานวนเงิน

1 มณฑา  ลอยชูศักด์ิ 413.51 2 ชาตรี  จูทะพันธ์ 397.42
3 สมชาย ช่ืนอารมณ์ 305.24 4 สวัสดิการร้าน สวจ. 1,706.40
5 วิช้ย  อินทร์บํารุง 370.09 6 เจริญ  ผานิล 577.54
7 สมพร  ลําดับวงศ ์ 252.79 8 โชคชัย ชฎาภรณ์ 89.08
9 ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 494.12 10 พัชรี  พวงสิงห์ 129.43
11 ดรุณี  บุณยรังสี 173.43 12 รุ่งรดิส  ชัยวัฒน์ 152.37



                  

 

 
 

 

  4.9  พิจารณาการรับเงินรอจ่ายคืน 
  เน่ืองจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จํากัด  มีการรับเงินรอจ่ายคืน ซ่ึงเป็นเงิน
รับโอนจากสมาชิกเข้าบัญชีธนาคาร  จํานวน  39รายการ  เป็นเงิน  100,791.85 บาท              
(หน่ึงแสนเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์)  และจากบัญชีเงินฝาก จํานวน  22  ราย             
เป็นเงิน 8,255.29  บาท  (แปดพันสองร้อยห้าสิบห้าบาทย่ีสิบเก้าสตางค์) รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
108,975.14 บาท (หน่ึงแสนแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสิบสี่สตางค์) 
  ดังน้ัน  เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0408/ว.
25758  ลงวันท่ี 25  สิงหาคม  2550  เรื่องคําแนะนําวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน
ค้างรับให้สหกรณ์ฯ แจ้งให้สมาชิกทราบ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี พร้อมปิดประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกันและขอให้สมาชิกมารับเงินดังกล่าวภายใน 120 วัน  หากพ้นกําหนดน้ีแล้ว การรับเงินรอ
จ่ายคืนดังกล่าว สหกรณ์ฯ จะดําเนินการปิดบัญชีและโอนเงินเข้าทุนสาธารณประโยชน์              
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. โอนมาจากธนาคาร  จาํนวน  39  รายการ  เป็นเงิน 100,791.85 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

 

 
 

 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน ลําดับ รายการ จํานวนเงิน
1 นายอาทิตย์  ทองผิว 1,775.00 2 พะเยา 1,000.00
3 กรุงเทพ 3,244.50 4 เชียงใหม่ 3,836.00
5 สุมาลี จันทเดช 10,000.00 6 นนทบุรี 500.00
7 กรุงเทพ 500.00 8 ลพบุรี 500.00
9 สุราษฎร์ธานี 500.00 10 กรุงเทพ 1,200.00
11 ลพบุรี 500.00 12 ร้อยเอ็ด 515.25
13 ลําปาง 500.00 14 สกลนคร 500.00
15 มนตรี  นพเก้า 417.49 16 เกียรติศักด์ิ  แป้นสิริรัตน์ 417.49
17 พิษณุโลก 6,100.00 18 กรุงเทพ 6,469.00
19 สยามพารากอน 1,000.00 20 บ้านโรงโป๊ะ 2,300.00
21 ระยอง 2,100.00 22 นายอารี  เกสร 376.25
23 กฤษณ์ธนสรรค์ อินทร์ 2,100.00 24 เชียงใหม่ 600.00
25 อุตรดิตถ์ 600.00 26 กาญจนบุรี 90.00
27 กรุงเทพ 100.00 28 กรุงเทพ 700.00
29 บุญเลิศ  จริตงาม 728.46 30 กระบี่ 2,200.00
31 ศรีสะเกษ 750.00 32 ศพช.ระยอง 66.00 
33 ลจ.เกษียณ ศพจ.ชัยนาท 35.00 34 ประพรรณ แสงสุรินทร ์ 151.41
35 สมุทรปราการ 500.00 36 บุญมา พร 4,820.00
37 นนทบุรี 30,000.00 38 ตรัง 12,500.00
39 ยานนาวา 600.00 รวมเป็นเงนิ 100,791.85

 
 
 
 2. บัญชีเงินฝาก  จํานวน  22  รายการ   เป็นเงิน  8,255.29  บาท 
ลําดับ รายการ จํานวนเงิน ลําดับ รายการ จํานวนเงิน

1 มณฑา  ลอยชูศักด์ิ 413.51 2 ชาตรี  จูทะพันธ์ 397.42
3 สมชาย ช่ืนอารมณ์ 305.24 4 สวัสดิการร้าน สวจ. 1,706.40
5 วิช้ย  อินทร์บํารุง 370.09 6 เจริญ  ผานิล 577.54
7 สมพร  ลําดับวงศ ์ 252.79 8 โชคชัย ชฎาภรณ์ 89.08
9 ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 494.12 10 พัชรี  พวงสิงห์ 129.43
11 ดรุณี  บุณยรังสี 173.43 12 รุ่งรดิส  ชัยวัฒน์ 152.37
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 2. บัญชีเงินฝาก  จํานวน  22  รายการ   เปนเงิน  8,255.29  บาท 
ลําดับ รายการ จํานวนเงิน ลําดับ รายการ จํานวนเงิน 

1 มณฑา  ลอยชูศักดิ์ 413.51 2 ชาตรี  จูทะพันธ 397.42 
3 สมชาย ชื่นอารมณ 305.24 4 สวัสดิการราน สวจ. 1,706.40 
5 วิชย  อินทรบํารุง 370.09 6 เจริญ  ผานิล 577.54 
7 สมพร  ลําดับวงศ 252.79 8 โชคชัย ชฎาภรณ 89.08 
9 ศูนยเอเชียตะวันออกเฉียงใต 494.12 10 พัชรี  พวงสิงห 129.43 
11 ดรุณี  บุณยรังส ี 173.43 12 รุงรดิส  ชัยวัฒน 152.37 
13 คมทอง บุญศรีนุกุล 203.43 14 สุเทพ  รุงกระจาง 279.66 
15 พรชัย  แสงสุนยี 322.24 16 ทัศนะ  ไววิริยะ 159.81 
17 จิตรา  ชาญปรชีา 255.56 18 พิมพรรณ  เงินเทศ 267.99 
19 อนันต  มานิตยกุล 246.90 20 พัทยา  โพธิเวชกุบ 125.01 
21 กาญจนา สุวรรณบริรักษ 1,228.02 22 รุจิ  กัลยาณมิตร 105.25 

    รวมเปนเงิน 8,255.29 
 

   จึงเสนอท่ีประชุมใหญพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ 
   

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
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4.10 พิจารณาการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและ                  

จัดจ้างผู้สอบบัญชีประจำาปี 2561

165รายงานกิจการประจำาปี 2560





                  

 
 

 
 
 

4.10 พิจารณาการคัดเลือกผูสอบบัญชีและจัดจาง ผูสอบบัญชี 
ประจําป 2561 
ผูจัดการ   ดวยกรมตรวจบัญชีสหกรณไดกําหนดใหสหกรณออมทรัพยฯ สามารถจางผูสอบบัญชี
เอกชนทําการตรวจสอบบัญชีของสหกรณไดภายใตการกํากับดูแลของ  กรมตรวจบัญชีสหกรณเพื่อ
ประโยชนของสหกรณท่ีจะทราบผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวดเร็ว สามารถทําการ
ประชุมใหญ  จัดสรรเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนแกสมาชิกไดภายในเวลาอันสมควรทันตามความ
ตองการของสมาชิก โดยใหสหกรณคัดเลือกผูสอบบัญชีอนุญาตท่ีไดขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชี
สหกรณ และนําเสนอนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีประจําป  
  ขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 71 (5)  
กําหนดใหท่ีประชุมใหญ มีอํานาจในการพิจารณาจางและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีอนุญาต 
  ในป 2560  ท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2559  เมื่อวันท่ี  9 กุมภาพันธ  2560             
ไดอนุมัติจางสํานักงานธนสารการบัญชี โดยนางจารุณี  ศุภกาญจน  เลขทะเบียนท่ี 4424 เปนผูสอบบัญชี
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  สําหรับปทางบัญชี ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม  2560                
ในอัตราคาธรรมเนียมการตรวจสอบเปนเงิน  80,000 บาท 
  สําหรับป 2561  ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ คร้ังท่ี 1/2561                
เมื่อวันท่ี  18 มกราคม 2561  ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของหางหุนสวนจํากัด ธนสาร การบัญชี และคณะ 
โดยน.ส.ชวลิต  ศาสนันทน  ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 1594 ซึ่งเปนหางหุนสวนจํากัด เดิม            
ท่ีไดตรวจสอบบัญชีของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มาหลายปแลว เสนอคาธรรมเนียม
การสอบบัญชี เปนเงิน  90,000 บาท (เกาหมื่นบาทถวน)     
  จึงเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อพิจารณา  
  1.  หางหุนสวนจํากัด ธนสาร การบัญชี และคณะ โดยน.ส.ชวลิต  ศาสนันทน  ผูสอบบัญชีอนุญาต 
เลขทะเบียนท่ี 1594   เปนผูสอบบัญชี สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ประจําป 2561 
  2. เห็นชอบกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบประจําป 2561  เปนเงิน  90,000  บาท
เพ่ือสหกรณจะไดเสนอใหนายทะเบียนสหกรณออกคําส่ังแตงตั้งตอไป 
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
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รายละเอียดแนบทายวาระ 4.9 

ลําดับ บริษัท วงเงินคาจาง การปฏิบัติงาน/การรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

1 สํานักงานธนสาร การบัญชี 
โดยนางสาวชวลิต ศาสนนันทน 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 1594 

90,000 บาท 
ขอเบิกคร้ังเดียวใน
วันท่ีรับรองงบ
การเงินประจําป 

-เขาปฏิบัติงานอยางนอยปละ 2 คร้ัง
และมอบหมายใหผูชวยผูสอบบัญชีเขา
ตรวจสอบบัญชีอยางนอยปละ 4 คร้ังๆละ 
ไมนอยกวา 2 วันทําการ โดยมีจํานวน
ผูชวยผูสอบบัญชีไมนอยกวา 3 คน 
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางป
ใหสหกรณทราบ 
- รายงานการสอบบัญชีประจําป ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด 
- ขาพเจาจะใหคําแนะนําในการบริหาร
การเงินการบัญชีตามท่ีเห็นสมควร โดยไม
ถือเปนคาบริการพิเศษแตอยางใด กรณีมี
ขอสังเกตทางการเงินการบัญชีท่ีสําคัญท่ี
พบในระหวางการตรวจสอบ ขาพเจา
จะแจงใหสหกรณและกรมตรวจบัญชี
สหกรณทราบเปนลายลักษณอักษร หรือ
เมื่อไดรับแจงขอสังเกตทางการเงินการ
บัญชีจากหนวยงานราชการ 
- ขาพเจายินดีเขารวมประชุมใหญหรือ
ประชุมคณะกรรมการทุกคร้ังตามท่ี
สหกรณรองขอ 
- ขาพเจารับรองวารับงานสอบบัญชี
สหกรณอ่ืนท่ีมีปบัญชีเดียวกับสหกรณ
ของทานไมเกินจํานวนท่ีกรมตรวจบัญชี
กําหนด 
- ข าพ เจ าและ ผู ช วย ผู สอบบัญชี  มี
คุณสมบัติตามท่ีประกาศนายทะเบียน
สหกรณกําหนด 
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ระเบียบวาระที่  4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.11 การเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการ

สหกรณ์ชุดที่ 38  ประจำาปี 2561
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4.11  การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ ชุดที่ 38   
ประจําปี  2561 
   ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จํากัด พ.ศ. 2548 ข้อ 62                
การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปีละหน่ึงครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน 
นับแต่วันส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ และในวันดังกล่าวกําหนดให้มีการเลือกต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดใหม่ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ชุดท่ี 37  มีจํานวน  13  คน ดังน้ี  
   1. คณะกรรมการดําเนนิการ  เป็นกรรมการที่ยงัอยูใ่นตําแหนง่ต่อไปอีก 1 ปี  
จํานวน 7  ทา่น  
    1.  นายอดิศร  พร้อมเทพ  2.  นางสุมาลี  ยุกตานนท์ 
    3.  นายชาญชัย  แสนศรีมหาชัย 4.  นายสมโภชน์  กริบกระโทก 
    5.  นางอารีย์  อินทรสมบัติ  6.  นายสมศักด์ิ  เขตสมุทร  
    7.  นางอุมาพร  พิมลบุตร 
   2. กรรมการดําเนินการครบวาระ   4 ปี  (เว้นวรรค  1 ปี )  จํานวน  2 ทา่น  
    1.  นายสมโภชน์  อัคคะทวีวัฒน์ 2. นายอานันต์  อัลมาตย ์
   3.  กรรมการครบวาระและมีสิทธิสมัครเลือกตัง้   จาํนวน  4  ท่าน    
    1. นายสุเมธ   ตันติกุล  2. น.ส.ฉวีวรรณ  พ่วงทิพากร 
    3. นางวไลวรรณ  จิตต์สุวรรณ 4. นายสุธรรม   ล่ิมพานิช 

   ดังน้ัน เพ่ือให้การเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์              
กรมประมง จํากัด  ชุดที่ 38  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สหกรณ์ฯ จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาฯ 
โดยมีนายก่อเกียรติ  กูลแก้ว เป็นประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการฯ  เพ่ือทําหน้าท่ีสรรหา
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จํากัด ชุดท่ี 38   จํานวน 6 คน  โดย
วิธีการเลือกต้ัง 

   สําหรับในปีน้ี มีสมาชิกสมัครเลือกต้ังเป็นกรรมการจํานวน 12  คน                      
 จึงขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ  รายงานผลการเลือกต้ังให้ที่ประชุม

รับทราบและพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่  4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.12 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ

ประจำาปี 2561
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4.12  การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2561 

ผูจัดการ   
   ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เร่ืองการรับสมัครผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ประจําป 2561  ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2560  ผูสมัครตอง
เปนนิติบุคคลท่ีไดรับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญของสหกรณ โดยผูสมัครตองย่ืนใบสมัครพรอม
แนบหลักฐานตามท่ีระบุไวในขอ 2 ณ หองประชุมสํานักผูตรวจการประมง ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ   
กรมประมง กรุงเทพมหานคร  ตั้งแตวันท่ี  25-29  ธันวาคม  2560   นั้น  มีผูย่ืนใบสมัครเลือกตั้งเปน                
ผูตรวจสอบกิจการจํานวน 1 นิติบุคคล ชื่อบริษัทสํานักบัญชีทองเอก จํากัด โดยนายศักดิ์ชาย  จันทรเรือง  
 
 
  

    

 

 

   จึงขอใหประธานคณะกรรมการสรรหาฯรายงานผลการเลือกตั้งใหท่ีประชุม
รับทราบและพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษัทสํานักบัญชีทองเอก จํากัด  
โดยนายศักดิ์ชาย  จันทรเรือง 

 

 

                  

 
 

 
4.12  การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2561 

ผูจัดการ   
   ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เร่ืองการรับสมัครผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ประจําป 2561  ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2560  ผูสมัครตอง
เปนนิติบุคคลท่ีไดรับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญของสหกรณ โดยผูสมัครตองย่ืนใบสมัครพรอม
แนบหลักฐานตามท่ีระบุไวในขอ 2 ณ หองประชุมสํานักผูตรวจการประมง ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ   
กรมประมง กรุงเทพมหานคร  ตั้งแตวันท่ี  25-29  ธันวาคม  2560   นั้น  มีผูย่ืนใบสมัครเลือกตั้งเปน                
ผูตรวจสอบกิจการจํานวน 1 นิติบุคคล ชื่อบริษัทสํานักบัญชีทองเอก จํากัด โดยนายศักดิ์ชาย  จันทรเรือง  
 
 
  

    

 

 

   จึงขอใหประธานคณะกรรมการสรรหาฯรายงานผลการเลือกตั้งใหท่ีประชุม
รับทราบและพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษัทสํานักบัญชีทองเอก จํากัด  
โดยนายศักดิ์ชาย  จันทรเรือง 

 

 

                  

 
 

 
4.12  การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2561 

ผูจัดการ   
   ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เร่ืองการรับสมัครผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ประจําป 2561  ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2560  ผูสมัครตอง
เปนนิติบุคคลท่ีไดรับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญของสหกรณ โดยผูสมัครตองย่ืนใบสมัครพรอม
แนบหลักฐานตามท่ีระบุไวในขอ 2 ณ หองประชุมสํานักผูตรวจการประมง ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ   
กรมประมง กรุงเทพมหานคร  ตั้งแตวันท่ี  25-29  ธันวาคม  2560   นั้น  มีผูย่ืนใบสมัครเลือกตั้งเปน                
ผูตรวจสอบกิจการจํานวน 1 นิติบุคคล ชื่อบริษัทสํานักบัญชีทองเอก จํากัด โดยนายศักดิ์ชาย  จันทรเรือง  
 
 
  

    

 

 

   จึงขอใหประธานคณะกรรมการสรรหาฯรายงานผลการเลือกตั้งใหท่ีประชุม
รับทราบและพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษัทสํานักบัญชีทองเอก จํากัด  
โดยนายศักดิ์ชาย  จันทรเรือง 
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ระเบียบวาระที่  5

เรื่องอื่นๆ

5.1 การจับรางวัลให้สมาชิก
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่นๆ 

5.1 การจับรางวัลใหสมาชิกในหองประชุมและสมาชิกท่ัวประเทศ 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดท่ี 37  คร้ังท่ี 15/2560  

เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2560   มีมติใหจัดสรรเงินรางวัลสําหรับจับสลากในวันประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2560 ในวันอังคารท่ี 13  กุมภาพันธ  2561  จํานวน  200  รางวัล  เปนจํานวนเงิน  
226,000  บาท  (สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถวน) ดังนี้ 

สมาชิกท่ัวประเทศ  จํานวน  113,000 บาท สมาชิกผูเขารวมประชุม จํานวน 113,000 บาท 
ลําดับ จํานวนเงิน 

(บาท) 
รางวัล 
(รางวัล) 

รวม 
(บาท) 

ลําดับ จํานวนเงิน 
(บาท) 

รางวัล 
(รางวัล) 

รวม 
(บาท) 

รางวัลท่ี 1 10,000.00   1    10,000.00 รางวัลท่ี 1 10,000.00 1    10,000.00 
รางวัลท่ี 2 5,000.00   3    15,000.00 รางวัลท่ี 2 5,000.00   3    15,000.00 
รางวัลท่ี 3 3,000.00    6    18,000.00 รางวัลท่ี 3 3,000.00   6    18,000.00 
รางวัลท่ี 4 2,000.00  10    20,000.00 รางวัลท่ี 4 2,000.00  10    20,000.00 
รางวัลท่ี 5 1,000.00   20   20,000.00 รางวัลท่ี 5 1,000.00   20   20,000.00 
รางวัลท่ี 6 500.00   60   30,000.00 รางวัลท่ี 6 500.00   60   30,000.00 
  100   113,000.00   100   113,000.00 

เงื่อนไขในการรับรางวัล  
  1.  สมาชิกท่ัวประเทศไดรางวัลทุกคน และมีสิทธิไดรับเงินรางวัลซ้ํา ในกรณีท่ีสมาชิกผูนั้น
ไดรับเงินรางวัลใน หองประชุมแลว 

 2.  สมาชิกผูเขารวมประชุม  มีสิทธ์ิรับรางวัลท่ี  1 – 2  ตองอยูในหองประชุมในขณะ
จับรางวัล  ยกเวนรางวัล ท่ี 3-6  สมาชิกมีสิทธ์ิไดรับรางวัลแมไมอยูในหองประชุม 

 3. สมาชิกมีสิทธิรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวในกลุมนั้น ๆ 
 4. ผูท่ีไดรับรางวัล สหกรณฯ จะโอนเขาบัญชีออมทรัพยของสหกรณฯ ทุกรางวัล 
 

ผลการจับรางวัล 
 สมาชิกทั่วประเทศ  จํานวน  100  รางวัล 

รางวัลที่ 1    จํานวน 1  รางวัลๆ ละ 10,000.- บาท  ไดแก  
1 ........................................................ 

รางวัลที่ 2    จํานวน  3  รางวัลๆละ 5,000.- บาท  ไดแก  
1 ........................................................  

 2......................................................... 
3........................................................ 
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รางวัลที่ 3  จํานวน  6  รางวัลๆละ 3,000.- บาท ไดแก 
 

1…………………………………………………… 2. …………………………………………………… 
3. …………………………………………………… 4……………………………………………………… 
5. …………………………………………………… 6……………………………………………………… 

 
รางวัลที่ 4  จํานวน  10  รางวัลๆละ 2,000.- บาท ไดแก  
 

1…………………………………………………… 2. …………………………………………………… 
3. …………………………………………………… 4……………………………………………………… 
5. …………………………………………………… 6……………………………………………………… 
7…………………………………………………….. 8……………………………………………………… 
9…………………………………………………… 10…………………………………………………… 

 
รางวัลที่ 5  จํานวน 20  รางวัล รางวัลละ 1,000.- บาท  ไดแก 

1…………………………………………………… 2. …………………………………………………… 
3. …………………………………………………… 4……………………………………………………… 
5. …………………………………………………… 6……………………………………………………… 
7…………………………………………………….. 8……………………………………………………… 
9…………………………………………………… 10…………………………………………………… 
11…………………………………………………… 11…………………………………………………… 
13. ………………………………………………… 14…………………………………………………… 
15. ………………………………………………… 16…………………………………………………… 
17…………………………………………………… 18…………………………………………………… 
19…………………………………………………… 20…………………………………………………… 

 
รางวัลที่ 6    จํานวน 60 รางวัล   รางวัลละ 500.-บาท  ไดแก 

1…………………………………………………… 2. …………………………………………………… 
3. …………………………………………………… 4……………………………………………………… 
5. …………………………………………………… 6……………………………………………………… 
7…………………………………………………….. 8……………………………………………………… 
9…………………………………………………… 10…………………………………………………… 
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รางวัลที่ 6    จํานวน 60 รางวัล   รางวัลละ 500.-บาท (ตอ) ไดแก 

11…………………………………………………… 11…………………………………………………… 

13. ………………………………………………… 14…………………………………………………… 

15. ………………………………………………… 16…………………………………………………… 

17…………………………………………………… 18…………………………………………………… 

19…………………………………………………… 20…………………………………………………… 

21…………………………………………………… 22. …………………………………………………… 

23. …………………………………………………. 24…………………………..………………………… 

25…………………………………………………… 26…………………………………………………….. 

27…………………….…………………………….. 28……………………………………..……………… 

29…………………………………………………… 30………………………………………...…………… 

31…………………………………………………… 32…………………………………………………… 

33…………………………………………………… 34…………………………………………………… 

35…………………………………………………… 36…………………………………………………… 

37…………………………………………………… 38…………………………………………………….. 

39. …………………………………………………. 40…………………………………………………… 

41........................................................... 42…………………………………………………… 

43…………………………………………………… 44…………………………………………………… 

45…………………………………………………… 46........................................................... 

47. ………………………………………………… 48…………………………………………………… 

49........................................................... 50............................................................ 

51........................................................... 52............................................................... 

53............................................................ 54.............................................................. 

55.......................................................... 56.............................................................. 

57............................................................ 58............................................................. 

59........................................................... 60............................................................. 
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ผลการจับรางวัล 
 สมาชิกที่เขารวมประชุม   จํานวน  100  รางวัล 

รางวัลที่ 1    จํานวน 1  รางวัลๆ ละ 10,000.- บาท  ไดแก  
1 ........................................................ 

   
รางวัลที่ 2    จํานวน  3  รางวัลๆละ 5,000.- บาท  ไดแก  
   1 ........................................................    
   2.........................................................     
   3........................................................ 
รางวัลที่ 3  จํานวน  6  รางวัลๆละ 3,000.- บาท ไดแก 
 

1…………………………………………………… 2. …………………………………………………… 
3. …………………………………………………… 4……………………………………………………… 
5. …………………………………………………… 6……………………………………………………… 

 
รางวัลที่ 4  จํานวน  10  รางวัลๆละ 2,000.- บาท ไดแก  
 

1…………………………………………………… 2. …………………………………………………… 
3. …………………………………………………… 4……………………………………………………… 
5. …………………………………………………… 6……………………………………………………… 
7…………………………………………………….. 8……………………………………………………… 
9…………………………………………………… 10…………………………………………………… 

 
รางวัลที่ 5  จํานวน 20  รางวัล รางวัลละ 1,000.- บาท  ไดแก 

1…………………………………………………… 2. …………………………………………………… 
3. …………………………………………………… 4……………………………………………………… 
5. …………………………………………………… 6……………………………………………………… 
7…………………………………………………….. 8……………………………………………………… 
9…………………………………………………… 10…………………………………………………… 
11…………………………………………………… 11…………………………………………………… 
13. ………………………………………………… 14…………………………………………………… 
15. ………………………………………………… 16…………………………………………………… 
17…………………………………………………… 18…………………………………………………… 
19…………………………………………………… 20…………………………………………………… 
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รางวัลที่ 6    จํานวน 60 รางวัล   รางวัลละ 500.-บาท  ไดแก 

1…………………………………………………… 2. …………………………………………………… 
3. …………………………………………………… 4……………………………………………………… 
5. …………………………………………………… 6……………………………………………………… 
7…………………………………………………….. 8……………………………………………………… 
9…………………………………………………… 10…………………………………………………… 
11…………………………………………………… 11…………………………………………………… 
13. ………………………………………………… 14…………………………………………………… 
15. ………………………………………………… 16…………………………………………………… 
17…………………………………………………… 18…………………………………………………… 
19…………………………………………………… 20…………………………………………………… 
21…………………………………………………… 22. …………………………………………………… 
23. …………………………………………………. 24…………………………..………………………… 
25…………………………………………………… 26…………………………………………………….. 
27…………………….…………………………….. 28……………………………………..……………… 
29…………………………………………………… 30………………………………………...…………… 
31…………………………………………………… 32…………………………………………………… 
33…………………………………………………… 34…………………………………………………… 
35…………………………………………………… 36…………………………………………………… 
37…………………………………………………… 38…………………………………………………….. 
39. …………………………………………………. 40…………………………………………………… 
41............................................................ 42…………………………………………………… 
43…………………………………………………… 44…………………………………………………… 
45…………………………………………………… 46............................................................ 
47. ………………………………………………… 48…………………………………………………… 
49.............................................................. 50............................................................ 
51............................................................. 52............................................................ 
53.............................................................. 54............................................................ 
55.............................................................. 56............................................................ 
57.............................................................. 58............................................................. 
59............................................................... 60............................................................ 
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (สอป.) 
50  กรมประมง  เกษตรกลาง  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900 
โทรศัพท :   0 2562 0572 ,  0 2562 0573 ,  0 2562 0600-15  ตอ 7600 ,7601   
โทรสาร :    0 2562 0272 ,  0 2562 0573,   0 2579 2790  กด  10  หรือ  0 2579 2790 
มือถือ :      087-5608884 , 087-5608886 ,  061-8239250   Email : tgc0269@gmail.com 
Website : http://www.fishcorp.in.th  , facebook : สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
 
ผูจัดการ    
นายสมศักดิ์ เขตสมุทร ผูจัดการ   
นายสมโภชน  อัคคะทวีวัฒน ประธานกรรมการเงินกู  
    
ฝายบริหารสินเช่ือ    (087-5608886)  ID LINE :  087-5608886 
1.  มัณฑนา เปาลิวัฒน หัวหนาฝาย ตอ 11 
2.  กรรณิกา สุวรรณะ เจาหนาท่ีบริหารสินเชื่อ ตอ 12 
3.  วรรณกร ศรีสุขวโรทัย เจาหนาท่ีบริหารสินเชื่อ ตอ 13 
4.  วิธินันท สุกิน เจาหนาท่ีบริหารสินเชื่อ ตอ 15 
ฝายการเงิน        (087-5608884)  ID LINE :  087-5608884 
1.  เพ็ญพยอม ใจดี ผช.ผูจัดการ/ หัวหนาฝาย ตอ 17 
2.  สุมาลี จันทเดช เจาหนาท่ีการเงิน ตอ 16 
ฝายบัญชีและประมวลผล   (061-8239250)   ID LINE :  061-8239250 
1.  กาญจนา เตชะเทพวรชัย หัวหนาฝาย ตอ 18 
2.  กุลพัชร รอดระรัง เจาหนาท่ีประมวลผล ตอ 19 
ฝายอํานวยการ    (061-8239250)    
1.  สิวพร วงศวรากร หัวหนาฝาย ตอ 20 
2.  ธัญสิริ แสงเทียน เจาหนาท่ีธุรการ ตอ 21 
3.  ปยธิดา สีลา พนักงานรับ-สงเอกสาร ตอ 22 
4.  นงคราญ หลักคําแพง นักการ ตอ 34 

ศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยราชการ (สสอ.รท.) 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
(สสอ.ชสอ.)  โทร. 0 2562 0572-3  ตอ 21   โทรสาร. 0 2579 2790 
 
 
 

 

                  

 
 

 
 
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (สอป.) 
50  กรมประมง  เกษตรกลาง  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900 
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มือถือ :      087-5608884 , 087-5608886 ,  061-8239250   Email : tgc0269@gmail.com 
Website : http://www.fishcorp.in.th  , facebook : สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
 
ผูจัดการ    
นายสมศักดิ์ เขตสมุทร ผูจัดการ   
นายสมโภชน  อัคคะทวีวัฒน ประธานกรรมการเงินกู  
    
ฝายบริหารสินเช่ือ    (087-5608886)  ID LINE :  087-5608886 
1.  มัณฑนา เปาลิวัฒน หัวหนาฝาย ตอ 11 
2.  กรรณิกา สุวรรณะ เจาหนาท่ีบริหารสินเชื่อ ตอ 12 
3.  วรรณกร ศรีสุขวโรทัย เจาหนาท่ีบริหารสินเชื่อ ตอ 13 
4.  วิธินันท สุกิน เจาหนาท่ีบริหารสินเชื่อ ตอ 15 
ฝายการเงิน        (087-5608884)  ID LINE :  087-5608884 
1.  เพ็ญพยอม ใจดี ผช.ผูจัดการ/ หัวหนาฝาย ตอ 17 
2.  สุมาลี จันทเดช เจาหนาท่ีการเงิน ตอ 16 
ฝายบัญชีและประมวลผล   (061-8239250)   ID LINE :  061-8239250 
1.  กาญจนา เตชะเทพวรชัย หัวหนาฝาย ตอ 18 
2.  กุลพัชร รอดระรัง เจาหนาท่ีประมวลผล ตอ 19 
ฝายอํานวยการ    (061-8239250)    
1.  สิวพร วงศวรากร หัวหนาฝาย ตอ 20 
2.  ธัญสิริ แสงเทียน เจาหนาท่ีธุรการ ตอ 21 
3.  ปยธิดา สีลา พนักงานรับ-สงเอกสาร ตอ 22 
4.  นงคราญ หลักคําแพง นักการ ตอ 34 

ศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยราชการ (สสอ.รท.) 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
(สสอ.ชสอ.)  โทร. 0 2562 0572-3  ตอ 21   โทรสาร. 0 2579 2790 
 
 
 

 

                  

 
 

 
 
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (สอป.) 
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ผูจัดการ    
นายสมศักดิ์ เขตสมุทร ผูจัดการ   
นายสมโภชน  อัคคะทวีวัฒน ประธานกรรมการเงินกู  
    
ฝายบริหารสินเช่ือ    (087-5608886)  ID LINE :  087-5608886 
1.  มัณฑนา เปาลิวัฒน หัวหนาฝาย ตอ 11 
2.  กรรณิกา สุวรรณะ เจาหนาท่ีบริหารสินเชื่อ ตอ 12 
3.  วรรณกร ศรีสุขวโรทัย เจาหนาท่ีบริหารสินเชื่อ ตอ 13 
4.  วิธินันท สุกิน เจาหนาท่ีบริหารสินเชื่อ ตอ 15 
ฝายการเงิน        (087-5608884)  ID LINE :  087-5608884 
1.  เพ็ญพยอม ใจดี ผช.ผูจัดการ/ หัวหนาฝาย ตอ 17 
2.  สุมาลี จันทเดช เจาหนาท่ีการเงิน ตอ 16 
ฝายบัญชีและประมวลผล   (061-8239250)   ID LINE :  061-8239250 
1.  กาญจนา เตชะเทพวรชัย หัวหนาฝาย ตอ 18 
2.  กุลพัชร รอดระรัง เจาหนาท่ีประมวลผล ตอ 19 
ฝายอํานวยการ    (061-8239250)    
1.  สิวพร วงศวรากร หัวหนาฝาย ตอ 20 
2.  ธัญสิริ แสงเทียน เจาหนาท่ีธุรการ ตอ 21 
3.  ปยธิดา สีลา พนักงานรับ-สงเอกสาร ตอ 22 
4.  นงคราญ หลักคําแพง นักการ ตอ 34 

ศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยราชการ (สสอ.รท.) 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
(สสอ.ชสอ.)  โทร. 0 2562 0572-3  ตอ 21   โทรสาร. 0 2579 2790 
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