
 
 

 สวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านครับ ตามที่ได้มีข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งหนึ่งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ยักยอกเงินในบัญชีเงินฝากของ
สมาชิกซ่ึงมีผู้เสียหายเป็นจ านวนมาก ก็ได้มีพี่น้องสมาชิกหลายท่านสอบถามมายังผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากัด (สอป.) ด้วยความกังวลใจกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวกับสอป.ของเรา ผมขอให้พี่น้องสมาชิกทุกท่านคลายความกังวลใจและโปรดเช่ือมั่น
ในการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 42 ของเราว่าจะไม่เกิด
เหตุการณ์เช่นนั้นกับสอป.ของเราอย่างแน่นอน ที่กล้าพูดเช่นนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่และ
คณะกรรมการฯ ของสอป. มีการบริหารงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความซ่ือสัตย์ สุจริต   
และมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ระบบตรวจสอบที่ดี พอสรุปได้ดังนี้ 

 วิธีการถอนเงินฝากสอป. ใช้สมุดคู่ฝากร่วมกับใบถอนเงิน ซ่ึงสมาชิก
หลายท่านอาจมองว่าล้าสมัยไม่เหมือนธนาคารพาณิชย์ทั่ว ๆ ไปที่พัฒนาไปถึงขั้นถอนเงิน
ผ่านแอปพลิเคชันแล้ว แต่ในความเป็นจริงการที่สอป.ใช้สมุดคู่ฝากร่วมกับใบถอนเงินเป็นวิธีที่
รัดกุมและสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากในใบถอนเงินนอกจากจะต้องมี
ลายเซ็นของผู้ถอนหรือผู้รับมอบอ านาจและเจ้าหน้าที่แล้ว ยังต้องมีลายเซ็นผู้อนุมัติ (ผู้จัดการ
หรือเหรัญญิก ซ่ึงเป็นกรรมการท าหน้าที่) อีกด้วย นอกจากนี้ สมาชิกยังต้องแนบบัตร
ประจ าตัวสมาชิกสหกรณ์หรือบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และในกรณีมอบ
อ านาจให้ผู้อื่นถอนเงินแทนจะต้องใช้บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนรับรองส าเนาถูกต้องของทั้งเจ้าของบัญชีและผู้รับมอบอ านาจ อีกทั้งเจ้าหน้าที่จะ
ท าการตรวจสอบลายเซ็นของสมาชิกให้ตรงกับที่ให้ไว้กับสอป.ตอนเปิดบัญชีเพื่อ ความ
แน่นอนและรัดกุมก่อนจ่ายเงินหรือโอนเงินอีกด้วย เมื่อสมาชิกฝากหรือถอนเรียบร้อยแล้ว 
สอป.จะรายงานยอดคงเหลือในบัญชีสมุดคู่ฝากของสมาชิกทุกครั้งโดยออกจากระบบ
คอมพิวเตอร์เท่านั้น ไม่ได้มาจากการเขียนด้วยมือหรือพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด และในขณะนี้ 
สอป.ก็ก าลังพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบยอดเงินคงเหลือแต่ละเดือนเช่นเดียวกับการ
ตรวจสอบยอดเงินปันผลปลายปี (อีกไม่นาน) และสอป.ยังมีผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี
ซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่สอป.ว่าจ้างให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกขั้นตอนหนึ่งด้วย 

 ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เพื่อให้พี่น้องสมาชิกมั่นใจและเช่ือมั่นในสอป.ที่มี
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แต่ละชุดที่สมาชิกเลือกเข้ามาได้มีความรู้ ความสามารถ 
ความมุ่งมั่นในการบริหารงานสหกรณ์ โดยยึดหลักการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกและ
หลักธรรมาภิบาลมาโดยตลอด และในปี 2564 สอป.ได้ผ่านการประเมินการจัดระดับ
มาตรฐานจากกรมส่งเสริมสหกรณ์อยู่ในระดับ “ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์” ถือเป็นการ
ยืนยันในการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ สอป.ยังมีระบบบริหาร
จัดการที่ดี เพื่ออ านวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยทางการเงินให้กับสมาชิกเราด้วย
ความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 
 

 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 

 

                                  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

ช่องทางการโอนเงนิ  

 สมาชิกสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร เพื่อน าเข้าบัญชีออมทรัพย์ 

หรือบัญชีออมทรัพย์พเิศษของท่านที่เปิดไว้กับสหกรณ์ฯ โดยฝากเข้าบัญชี ดังนี้ 

“ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากัด” 

   ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 เลขบัญชี 039-1-50927-6 

   ธนาคารกรุงศรี สาขาบางเขน เลขบัญชี 047-1-10339-8 

 น าส าเนาใบน าฝากมาที่สหกรณ์ หรือส่งให้สหกรณ์ทราบทาง Line 

ฝ่ายการเงิน เพื่อเขียนใบน าฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ของท่าน ภายในวันเดียวกัน 

 
 
 
 
 

 

           นายสุเมธ ตันติกุล รองประธานกรรมการ และ         
นายสมศักดิ์ เขตสมุทร กรรมการท าหน้าที่ผู้จัดการ     
ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์  
ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด มาศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ 
ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงินและบัญชี ข้อบังคับ 
ระเบียบเกี่ยวกับการรับฝากเงินของสหกรณ์ และด้านการ
เลือกตั้งคณะกรรมการโดยระบบออนไลน์ (Online)       

ผู้แทนสหกรณ์ให้การต้อนรับ 

คณะดูงานจาก 

“สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์” 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

เงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย 1.25/ปี 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ย 2.00/ปี 
ฝากได้บัญชีละไมเ่กิน 100,000 บาท ต่อเดือน 
หมายเหตุ เงินฝากทั้ง2ประเภท ได้รับการยกเว้นภาษี 

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

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
ประเภท อัตราดอกเบี้ย/ปี 

เงินกู้สามัญ (ใช้บุคคลค้ าประกัน) 
เงินกู้สามัญ (ใช้ทุนเรือนหุ้นหรือ 
เงินฝากค้ าประกัน) 
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 
เงินกู้ฉุกเฉิน 

6.50 
6.00 

 
4.50 
6.50 

 

“Line : ฝ่ายการเงิน” 

http://www.fishcorp.in.th/
mailto:tgc0269@gmail.com%20%20โทร


 
 

 

 

 

 

 

 
 

เมษายน พฤษภาคม มถิุนายน 

จ านวนสมาชิก 

สามัญ 

สมทบ 

รวม 

 

4,701 

566 

5,267 

 

4,687 

570 

5,257 

 

4,680 

569 

5,249 

การจ่ายเงินสวัสดิการบ าเหน็จสมาชิก 5 ราย = 24,000 14 ราย = 69,000 24 ราย = 114,000 

ก าไร – ขาดทุน 

รายได้ 

รายจ่าย 

ก าไร 

 

10,752,905.43 

3,685,246.21 

7,067,659.22 

 

14,274,217.37 

2,931,782.99 

11,342,434.38 

 

13,674,614.56 

3,651,909.49 

10,022,705.07 

ทุนของสหกรณ์ท่ีสามารถน าไปลงทุนได้ 

ทุนเรือนหุ้น 

ทุนส ารอง 

รวม 

 

1,744,513,640.00 

214,311,042.86 

1,958,824,682.86 

 

1,749,081,840.00 

214,311,042.86 

1,963,392,882.86 

 

1,755,683,410.00 

214,317,542.86 

1,970,000,952.86 

สินทรัพย์ของสหกรณ์ 

สินทรัพย์ = หนี้สิน+ทุน 

หนี้สิน 

ทุนเรือนหุ้น+ทุนส ารอง+ทุนอื่นๆ 

 

3,454,044,024.02 

1,432,068,054.33 

2,021,975,969.69 

 

3,470,843,568.77 

1,433,230,964.70 

2,037,612,604.07 

 

3,583,699,910.03 

1,530,195,530.89 

2,053,504,379.14 

 เมษายน พฤษภาคม มถิุนายน 

1. การลงทุนในหุ้น  

     - ซื้อหุ้นกู้ 

     - ซื้อพันธบัตร 

     - ซื้อหุ้นอื่น ๆ  

รวม 

 

1,337,584,000.00 

120,000,000.00 

27,418,500.00 

1,485,002,500.00 

 

1,341,614,000.00 

120,000,000.00 

27,418,500.00 

1,489,032,500,00 

 

1,367,614,000.00 

140,000,000.00 

27,418,500.00 

1,535,032,500.00 

2. ฝากไว้ท่ีสหกรณ์อื่น 375,163,880.26 375,163,880.2 375,164,042.96 

รวมลงทุนในหุ้นและเงินฝาก 1,860,166,380.26 1,864,196,380.26 1,910,196,542.96 

การลงทุนของสหกรณ์ : สหกรณ์ได้ลงทุนในหุ้นและฝากเงนิไว้กับสหกรณ์อื่น ดังน้ี 

 

ผลการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากัด ในช่วงตั้งแต่ เมษายน – มิถุนายน 2565 ดังน้ี 

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

การจ่ายเงนิสงเคราะห์ครอบครัว 

สสอ.รท. 

 ในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 สมาคม

สสอ.รท. ไดจ้่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้สมาชกิ 4 ราย ดังนี ้
 

1. นางสุนันท์ ศรีมูลตรี   จ านวน 579,447.73 บาท 

2. นายจิรศักดิ์ รักประเสริฐ จ านวน 579,031.72 บาท 

3. นายสงวน บัวผัน จ านวน 579,031.72 บาท 

4. นางสมนึก ใชเ้ทียมวงศ์ จ านวน 578,417.79 บาท 

 

 

การจ่ายเงนิสงเคราะห์ครอบครัว 

สส.ชสอ. 

 ในช่วงเดื อน เมษายน - มิ ถุนายน  2565 

สมาคมสส.ชสอ. ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว        

ให้สมาชกิ 3 ราย ดังนี้ 
 

1. นายจิรศักดิ์ รักประเสริฐ จ านวน 579,069.24 บาท 

2. นายสงวน บัวผัน จ านวน 579,069.24 บาท 

3. นายสมนกึ ใชเ้ทียมวงศ์ จ านวน 579,069.24 บาท 

 


