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“ สหกรณ์ แปลว่า การท าด้วยกัน หมายถึงผนึกก าลังผู้ท างานเกี่ยวข้องกัน  
กระท างานที่เกี่ยวข้องกันนั้นให้พรักพร้อมกันทุกด้าน และต้องกระท างานนั้นด้วยความรู้
ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความเมตตาหวังดีเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่แก่กันและกันด้วย  
จึงจะเป็นสหกรณ์แท้ซึ่งมีแต่ความเจริญก้าวหน้าและอ านวยประโยชน์ที่พึงประสงค์แต่ฝ่ายเดียว” 
 
  

พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ณ  พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน   พระราชทานเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2527 

 

 



 
 
 

 

 

 

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ท่ีรักทุกท่าน 

ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557 เมื่อวันศุกร์ท่ี 8 ธันวาคม 2557  ท่ีประชุม      
ได้มีมติเลือกตั้งผมเป็นประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด มีวาระการ
ด ารงต าแหน่ง  2 ปี ซึ่งผมได้ปฏิบัติงานมาแล้ว 1 ปี คงเหลือวาระการด ารงต าแหน่งอีก 1 ปี       
ในรอบปีท่ีผ่านมา  ผมพร้อมด้วยคณะกรรมการด าเนินการทุกคนได้บริหารงานภายใต้อุดมการณ์  
ของสหกรณ์ ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารงานอยู่บนพื้นฐานความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และ
ตระหนักอยู่เสมอว่าเราได้รับมอบความไว้วางใจจากสมาชิกเลือกตั้ง เข้ามา เพื่อให้การช่วยเหลือ
สมาชิกในทุกส่วน ท้ังสมาชิกท่ีต้องการลงทุนในหุ้น สมาชิกท่ีต้องการฝากเงิน สมาชิกท่ีต้องการกู้เงิน 
สมาชิกท่ีต้องการจัดหาท่ีอยู่อาศัย โดยให้ความส าคัญกับสมาชิกทุกส่วนเท่ากันหมด   มิได้          
ให้ความส าคัญกับสมาชิกส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นพิเศษ เพราะเราเข้าใจหลักท่ีว่าสหกรณ์เป็นการ
รวมตัวของสมาชิกเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ฉะนั้นสมาชิกทุกส่วนจึงต้องเกื้อกูลสัมพันธ์กัน 
เพื่อให้สมาชิกมีความรู้สึกเป็นเจ้าของสหกรณ์เหมือนกันทุกคน  เมื่อสมาชิกทุกคนรู้สึกถึงความ 
เป็นเจ้าของก็จะร่วมแรงร่วมใจพัฒนาสหกรณ์ ของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป 

ส าหรับการบริหารงานในรอบปีท่ีผ่านมา ถึงแม้ยังมีปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง     
ในเรื่องโครงการก่อสร้างท่ีพักอาศัยอยู่บ้าง แต่ผลการประกอบการในส่วนของผลก าไรก็มิได้ลดน้อย
ไปกว่าปีผ่านมา อีกท้ังผมและคณะกรรมการด าเนินการได้พยายามเพิ่มเรื่องการสวัสดิการให้แก่
สมาชิก เช่นได้เพิ่มเงินทุน การศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิก ประจ าปี 2558  โดยเงินเพิ่มมากขึ้นกว่า
เงินทุนการศึกษาท่ีมอบให้เมื่อปี 2557 ประมาณหนึ่งเท่าตัว  เนื่องจากเห็นว่าเมื่อสหกรณ์มีผลก าไร
มากขึ้นก็ควรมีส่ิงใดตอบแทนกลับไปสู่สมาชิกมากขึ้นด้วย   ได้พยายามดูความเดือดร้อนของสมาชิก
ท่ีต้องการกู้เงินให้มีความพอดีมีความพอเพียง คือ ให้กู้เงินในจ านวนท่ีสามารถบรรเทาความเดือดร้อน
ได้แต่ก็ไม่มากเกินไปจนเป็นการส่งเสริมให้เป็นหนี้สินเกินตัว รวมถึงมิได้ละเลยความเดือดร้อน
ของผู้ค้ าประกันท่ีต้องช าระหนี้แทนผู้กู้เงินท่ีเสียชีวิต ซึ่งท้ังหมดท้ังปวงสหกรณ์ก าลังพิจารณา
แนวทางท่ีเหมาะสมในการช่วยเหลือต่อไป 

 

 

สารจาก…ประธานกรรมการด าเนินการ 
 



ในปี 2558 สหกรณ์ของเราเติบโตมาครบรอบปีท่ี 20 แล้ว ตัวผมเองยังคงเหลือ
วาระการด ารงต าแหน่งอีก 1 ปี จึงขอให้ค ามั่นต่อสมาชิกว่า ผมกับกรรมการด าเนินการท่ียังไม่ครบ
วาระ และกรรมการด าเนินการท่ีจะได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีนี้  
ประกอบกันเป็นคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ จะตั้งใจบริหารงานสหกรณ์ของเราให้มีความ
เจริญก้าวหน้า เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับสหกรณ์อื่น ๆ โดยยึดมั่นผลประโยชน์ของสหกรณ์         
และสมาชิกเป็นส าคัญ  การใดท่ีเป็นความต้องการของสมาชิกท่ีไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย หลักการและ
อุดมการณ์ของสหกรณ์แล้วผมยินดีกระท าเพื่อสหกรณ์ของเราและเพื่อสมาชิกทุกคน 

สุดท้ายนี้ ผมขออวยพรให้สมาชิกและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ    
มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีก าลังกายก าลังใจท่ีดี มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน
ตลอดไป 

                               พลเรือโท 
                                             (ภัฏ  เพียรเกาะ) 
                   ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด 
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ระเบียบวาระที่ 1 

เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558 
สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด 
วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 

ณ นันทอุทยานสโมสร 
 
 
 

 
 
 

พล.ร.ท.ภัฏ  เพียรเกาะ   ประธานกรรมการด าเนินการ สค.รน. เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิด
ประชุม  แจ้งระเบียบวาระการประชุม และแนะน าผู้เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ  แล้วด าเนินการประชุม
ไปตามระเบียบวาระการประชุม 

 
 
 
 

 
 
 

ประธานฯ  การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558 ในครั้งนี้นับเป็นปีที่ 20 ของ สค.รน. ซึ่งเป็นการ
ประชุมโดยผู้แทนสมาชิก  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 54  และตามข้อบังคับสหกรณ์    
พ.ศ.2548  ข้อ 66 ก าหนดให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมใหญ่ปีละหนึ่งครั้ง ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน 
นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ เพ่ือรายงานให้ที่ประชุมทราบผลการด าเนินงานในรอบปีของ
คณะกรรมการด าเนินการ  โดยในปีบัญชี 2558 สหกรณ์ได้ปิดบัญชี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 นับจากวัน 
ปิดบัญชีจนถึงวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปีในวันนี้ ใช้เวลา 60 วัน อยู่ภายในกรอบเวลาตามข้อบังคับสหกรณ์
ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมฯ    .......................................................................................................... ............................... 
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.......................................................................................... ....................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
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เริ่มประชุมเวลา  0900 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบ 
 



 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ 2 
รับรองรายงานการประชมุใหญ่สามัญ 

ประจ าปี 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  

ประธานฯ    มอบให้ พล.ร.ต.เดชดล  ภู่สาระ   กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการ 
สค.รน.  ด าเนินการเพ่ือขอให้ที่ประชุมร่วมกันตรวจสอบและพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ 
ประจ าปี 2557  ซ่ึงไดป้ระชุมไปเมื่อ 8 ธ.ค.57 

 
เลขานุการฯ   ขอให้ที่ประชุมร่วมกันตรวจสอบ เสนอแก้ไข และรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ 

ประจ าปี 2557 ซึ่งมจี านวน 22 หน้า 
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ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่
สามัญ 
ทราบ 
 



 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3 
เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 
 

 

เรื่องที่ 1  สถานภาพสมาชิก ระหว่างปี 2558 

เรื่องที่ 2  รายงานผลการด าเนินกิจการประจ าปี 2558 

เรือ่งที่ 3  รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าปี 2558 

เรื่องที่ 4  แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด  

ระหว่างปี 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 เรื่องท่ี 1 รายงานสถานภาพสมาชิกสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด ในรอบปี 2558 
 ประธานฯ ให้ฝ่ายจัดการฯ รายงานรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
 ผู้จัดการฯ รายงานสถานภาพสมาชิกสหกรณ์ฯ ให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 
สหกรณ์ฯ มีสมาชิกทั้งสิ้น 12,073 คน สมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงในบัญชี 2558 ดังนี้ 

- สมาชิกยกมาจากปี 2557      11,832  คน 
- สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี        733  คน 
- สมาชิกลาออก และให้ออกระหว่างปี       492  คน 
- สมาชิกคงเหลือเมื่อ 30 กันยายน 2558   12,073  คน 
- สมาชิกเพ่ิมขึ้นจากปี 2557        241  คน 

เรื่องท่ี 2  รายงานผลการด าเนินกิจการ ประจ าปี 2558 
ประธานฯ ให้ฝ่ายจัดการ ฯ รายงานรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
ผู้จัดการฯ รายงายให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
                    1. รายงานกิจการสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด ประจ าปี 2558 มีรายละเอียด

โดยสรุปดังนี้ 
รายการ ปี 2557 ปี 2558 เพิ่ม (ลด) 

1.จ านวนสมาชิก 11,832 12,073 241 
2.ทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว 983,252,300.00 1,115,521,600.00 132,269,300.00 
3.จ านวนเงินฝาก 2,335,146,743.31 2,794,311,035.29 459,164,291.98 
4.ทุนส ารอง 76,994,197.67 91,567,722.33 14,573,524.66 
5.ทุนสะสมตามข้อบังคับ 24,510,836.26 26,114,724.95 1,603,888.69 
6.เงินที่สมาชิกกู้ระหว่างปี 1,161,018,568.00 1,430,388,910.00 269,370,342.00 
7.ลูกหนี้เงินกู้สหกรณ์ฯ 3,934,469,925.19 4,144,578,304.55 209,909,147.49 
8.เจ้าหนี้เงินกู้ 569,990,000.00 231,990,000.00 (338 ,000,000.00) 
9.ก าไรสุทธิประจ าปี 145,248,054.50 169,363,131.77 24,115,077.27 

 
  2. ทุนเรือนหุ้น 
   ทุนเรือนหุ้นยกมาจากปี 2557  983,252,300.00  บาท 
   บวก  ถือหุ้นเพ่ิมระหว่างปี  161,648,900.00  บาท 
          รวม           1,144,901,200.00  บาท 
   หัก   ถอนหุ้นคืนระหว่างปี   29,379,600.00   บาท 
          สมาชิกถือหุ้นในวันสิ้นปี 2558       1,115,521,600.00  บาท 
          สมาชิกถือหุ้นสูงกว่าปี 2557           132,269,300.00  บาท 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
สามัญ 
ทราบ 
 



    
  3. เงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อ่ืน   
      เงินฝากคงเหลือยกมาจากปี 2557        2,335,146,743.31  บาท  
   บวก  ฝากเพ่ิมระหว่างปี         1,303,410,803.36  บาท 

           รวม          3,638,557,546.67  บาท 
   หัก  ถอนระหว่างปี          844,246,511.38   บาท 
         เงินฝากคงเหลือในวันสิ้นปี 2558   2,794,311,035.29  บาท 
  4. เงินกู้ 
      การกู้ยืมเงินจากภายนอกในปีบัญชี 2558 สหกรณ์ฯ มีการกู้ยืม ดังนี้ 

      - ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยเป็นเงินกู้ยืมเครดิตเงินเงินสด 
จ านวน 3 สัญญา มีการเบิกใช้ 3 ครั้ง เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 154,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 
และ 5.00 ต่อปี 
          หมายเหตุ  - ส่งใช้คืนเงินต้นที่กู้ยืมแล้ว จ านวน 422,000,000.00 บาท 
                                - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด เป็นเงินจ านวน 60,000,000.00 บาท 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี ระยะเวลา 12 เดือน ส่งใช้เงินกู้ยืมหมดแล้ว 
      - สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จ ากัด เป็นเงินจ านวน 20,000,000.00 บาท อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน/ส่งใช้เงินกู้ยืมหมดแล้ว 
   5.  การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก 
        สหกรณ์ฯ ได้ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปีบัญชี 2558 ประเภทเงินกู้สามัญ 
จ านวน 1,963 สัญญา เป็นวงเงิน 1,430,388,901.00 บาท 
   6.  รายได้และค่าใช่จ่าย 
        สหกรณ์ฯ มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 388,211,232.67 บาท มีค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายทางการเงินจ านวนรวม 218,848,100.90 คงมีก าไร
สุทธิ 169,363,131.77 บาท 
  หมายเหตุ    ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินรั บฝาก      
จากสมาชิกสหกรณ์อ่ืน  รวมถึงการจ่ายดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้เงินกู้จากภายนอกและเงินยืมระหว่างกิจการ     
ซึ่งในปี 2558 สหกรณ์ ได้จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากไปเป็นจ านวน 104,762,300.80 บาท และจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้
และเงินยืมเป็นเงิน จ านวน 21,115,953,95 บาท 
   7.  การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ ตามระเบียบ สค.รน. ว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ 
พ.ศ.2548  ในปี 2558 สหกรณ์ฯ ได้ใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ไปดังนี้ 
         7.1 มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558  
โดยทุนที่มอบมีจ านวนทั้งสิ้น  734 ทุน แยกเป็นทุนประเภทเรียนดี จ านวน 125 ทุน ทุนประเภทส่งเสริม
การศึกษา จ านวน 602 ทุน และทุนส าหรับบุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ จ านวน 7 ทุน คิดเป็นเงินที่มอบ 2,296,000 บาท   
ซ่ึงเงินท่ีใชม้อบทุนการศึกษาเป็นเงินทุนสาธารณประโยชน์ ท่ีได้จัดสรรมาจากก าไรสทุธปิระจ าปี 



                                   7.2 ช่วยเหลือสมาชิกและสหกรณ์อ่ืนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ จ านวน 268 ราย 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,457,461.31 บาท ดังนี้ 
        7.3 ช่วยเหลือพิธีศพของสมาชิกและครอบครัว จ านวน 221 ราย  รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 468,000 บาท 
        7.4 บริจาคเงินร่วมงานการกุศล และสนับสนุนกิจกรรมหน่วยต่างๆ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 744,961.31 บาท 
 8.  การใช้เงินทุนสงเคราะห์พิเศษกรณีสมาชิกเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ฯ     
ตามระเบียบ สค.รน. ว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์พิเศษกรณีสมาชิกเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง    
พ.ศ.2548   ในปี 2558 สหกรณ์ได้จ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิก จ านวน 34 ราย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      
1,784,230 บาท 
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       เรื่องที่ 3  รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2558 
       ประธานฯ   ส าหรับในรอบปีบัญชี 2558 สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด ได้ด าเนินการมาครบรอบปี  
ที่ 20 แล้ว โดยสหกรณ์มีความเติบโตมาโดยล าดับ ดังจะเห็นได้จากผลการด าเนินการของสหกรณ์ฯ ซึ่งตามมติ
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557 ของสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด  ได้มีมติเลือกตั้งให้ น.อ.ทายาท  รอดศิริ เป็น     
ผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2558 จึงขอให้ผู้ตรวจสอบกิจการ สค.รน. ได้รายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจ าปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบด้วย 
       ผู้ตรวจสอบกิจการฯ  รายงานผลการตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมสามัญประจ าปี 2558  ทราบตามรายงาน
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 
 
 
 
 
 
  
     
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมฯ    ............................................................................................................................. ............ 
....................................................................................... ............................................................................. ..........  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
....................................................................... ............................................................................................. ..........  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
.................................................................................................................................................................... ..........  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
.................................................................................................................................................................... ..........  
....................................................................................................................... .......................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
.................................................................................................................................................... ..........................  
....................................................................................................... .......................................................................  



 
เรื่องท่ี 4  การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด 
      ประธานฯ   มอบให้ฝ่ายจัดการฯ ชี้แจง 
       ผู้จัดการ ฯ ตามข้อบังคับสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด พ.ศ.2548 ข้อ 104 ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการ มีอ านาจก าหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ฯ ซึ่งในปี 2558 คณะกรรมการด าเนินการ ได้ร่วมกัน
พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด จ านวน 4 ฉบับ และก าหนดระเบียบสหกรณ์
เคหสถานราชนาวี จ ากัด ขึ้นถือใช้ใหม่ทดแทนระเบียบทั้งฉบับ จ านวน 4 ฉบับ (รายละเอียดตามผนวก) ดังนี้   
       1. ระเบียบสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด ว่าด้วย การถือหุ้น (ฉบับที่ ๕) ปรับปรุงแก้ไข เมื่อวันที่  
21 เม.ย.58  

- การส่งค่าหุ้นรายเดือน ปรับลดจากเดิมเดือนละไม่เกิน 100 หุ้น หรือ (10,000 บาท) เป็นเดือนละ  
ไม่เกิน 50 หุ้น หรือ (5,000 บาท) 

- เพดานการถือหุ้นสูงสุด ปรับลดเพดานการถือหุ้นสูงสุดจากเดิมรายละไม่เกิน 1,000,000 บาท    
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) เป็นรายละไม่เกิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) 
       2. ระเบียบสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสหกรณ์
เคหสถานราชนาวี จ ากัด (ฉบับที่2) ปรับปรุงแก้ไข เมื่อวันที่ 29 พ.ค.58 
 -  ก าหนดให้เจ้าหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ได้รับสิทธิตามระเบียบสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด 
ว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานส าหรับ กรรมการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2553 และระเบียบ
สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด ว่าด้วยเบี้ยประชุม พ.ศ.2554 โดยอนุโลม  
       3.  ระเบียบสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด ว่าด้วยเบี้ยประชุม (ฉบับที่ 2) ปรับปรุงแก้ไข เมื่อวันที่ 29 ต.ค.58 

- ปรับเพิ่มเบี้ยประชุม  เพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากปัจจุบันผู้มาประชุมมีค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางมาประชุมมากขึ้น 
     4.  ระเบียบสหกรณเ์คหสถานราชนาวี จ ากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ฉบับที่ 4) ปรับปรุงแก้ไข เมื่อวันที่ 
10 พ.ย.58 

-  เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รองรับการเจริญเติบโตของสหกรณ์      
ในอนาคต 
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ระเบียบวาระที่ 4 
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 
เร่ืองที่ 1  พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2558 

เร่ืองที่ 2  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2558 

เร่ืองที่ 3  พิจารณาโอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเป็นเวลานานเกินกว่า 5 ปี  
เข้าเป็นทุนส ารอง 

เร่ืองที่ 4  พิจารณาก าหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี 2559 

เร่ืองที่ 5  พิจารณาอนุมัติประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจ าปี 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

เรื่องท่ี 1   พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2558 
ประธานฯ   ขอให้ คุณศิลป์ชัย  รักษาผล    ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2558  แจ้งผลการตรวจสอบบัญชี 

ประจ าปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558  ให้ที่ประชุมทราบ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล 
งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 

ผู้สอบบัญช ี รายงานงบการเงิน ประจ าปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบ ตามเอกสารรายงานการสอบบัญชี 
และงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
สามัญ 
ทราบ 
 



 
 
       เรื่องท่ี ๒  พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2558 
       ประธานฯ  การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีที่จะขอความเห็นชอบที่ประชุมใหญ่ในปีนี้นั้น สหกรณ์ฯ ได้ปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงฯ (พ.ศ.2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2524 โดยสหกรณ์แต่ละประเภท
ต้องจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และจัดสรรเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ ก าไรสุทธิที่เหลือจะจ่ายเป็นเงินปันผลได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ส าหรับการพิจารณา
จัดสรรก าไรสุทธิของสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด ในปี 2558 นี้ คณะกรรมการด าเนินการได้ให้ความ
เห็นชอบและมีมติให้เสนอการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2558 ต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ืออนุมัติ ดังมีรายละเอียด
ตามท่ีฝ่ายจัดการฯ จะชี้แจงต่อไป 
      ผู้จัดการฯ  ชี้แจงรายละเอียด ตามรายละเอียดเปรียบเทียบการจัดสรรก าไรสุทธิในปี 2557 และ 2558 
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       เรื่องท่ี 3  การโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย เป็นเวลานานเกินกว่า 5 ปี เข้าเป็นทุนส ารอง 
       ผู้จัดการฯ  ตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ.0406/ว.025758  ลงวันที่ 25 ส.ค.40    
เรื่อง ค าแนะน าวิธีปฏิบัติกรณีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเป็นระยะเวลานาน ข้อ 3 ความว่า “เงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเป็นระยะเวลานาน ส่วนที่มีรายละเอียดว่าเป็นของสมาชิกผู้ใด แต่สมาชิกไม่มาติดต่อ
ขอรับ ท าให้สหกรณ์ต้องตั้งบัญชีค้างจ่ายไว้เป็นเวลานาน 5 ปี  หากสหกรณ์ไม่ประสงค์จะตั้งบัญชีค้างจ่ายไว้  
ให้สหกรณ์แจ้งแก่สมาชิกทราบในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พร้อมปิดประกาศให้เป็นที่ทราบทั่วกัน ณ ที่ท าการ
สหกรณ์โดยระบุให้ชัดเจนในประกาศด้วยว่า หากพ้นระยะเวลาที่สหกรณ์ก าหนดให้สมาชิกมารับเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนแล้ว สหกรณ์จะโอนเงินดังกล่าวเข้าเป็นเงินส ารองต่อไป การโอนเงินปิดบัญชีเงินปันผลและเงิน
เฉลี่ยคืนค้างจ่ายจ านวนดังกล่าวในบัญชีเงินส ารอง ต้องเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย” 
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เงินปันผลเฉลี่ยคืนค้างจ่าย 

 หมายเลข 
ชื่อ-สกลุ ปันผล เฉลี่ยคืน รวม 

หมาย
เหตุ สมาชกิ 

2251 พล.ร.ต. ประจวบ ทองผิว 36,627.00 - 36,627.00 53 
4487 ร.อ.หญิง ทิพย์ขนิษฐ์ พลับขจร 1,062.00 1,774.00 2,836.00 53 
6141 จ.อ.วิศนุกร ผิวขม 2,595.00 - 2,595.00 53 
7117 พ.จ.อ.จิรทีปต์(จ าลอง) รุ่นแสงจันทร ์ 6,534.00 817.00 7,351.00 53 
10921 น.อ.หญิง เพทาย แจ้งสนิท 6,156.00 - 6,156.00 53 
11000 น.อ.สุรพงศ ์ เจริญวัฒนสุข 2,195.00 - 2,195.00 53 
13329 ร.ต.อิสระพงษ ์ สุริยะ 1,706.00 4,581.00 6,287.00 53 
13683 น.ส.รุ่งนภา โล้สกลุ 303.00 - 303.00 53 
13910 น.ส.วรนุช พิงพาด 515.00 - 515.00 53 
14003 นายปิยฉัตร มีบุญ 477.00 - 477.00 53 
14111 พล.ร.ท.มานสั ทองเจียม 861.00 - 861.00 53 
14245 น.ส.จันจริา ดนัยวิทวัส 363.00 - 363.00 53 
14409 นางชลดา แดเนียล 334.00 - 334.00 53 
14430 นายมาโนช มาโนษยวงค ์ 334.00 - 334.00 53 
14560 พ.จ.อ.วิรัตน ์ จันทโรภาสเจริญ 196.00 - 196.00 53 
15007 ร.อ.จ านง หะรารักษ์ 806.00 - 806.00 53 
15529 พ.จ.อ.นันทชัย ค าวิเศษศิลป ์ 624.00 - 624.00 53 
15605 น.อ.วิจิตร พันธุรังษี 192.00 - 192.00 53 
15619 นายสราเทพ เงินจิงหรีด 154.00 - 154.00 53 
15958 พ.จ.อ.ชัยรัตน ์ ปรีชา 107.00 - 107.00 53 
16158 ร.อ.อมเรศ วิสิทธิวงศ ์ 1,116.00 - 1,116.00 53 

 นางบุญธรรม กันยะ 66.00 - 66.00 53 
16301 น.ส.ปรีชา ศิริวงษ์ 64.00 - 64.00 53 
16677 นายณัฐ หวังหยิบกลาง 7.00 - 7.00 53 

 ไม่จ่าย    198,162.00 53 
6577 พ.จ.อ.สุริยา ทองไพบูลย ์ - 2,775.00 2,775.00 53 
9584 จ.อ.อภิชาต บุญช่วยสุข - 1,009.00 1,009.00 53 
16518 ร.ต.ชนวีร ์ จงรักวิทย ์ 47.00 - 47.00 53 
7004 น.อ.สราวุธ สกุลทอง - 6,478.00 6,478.00 53 
8849 จ.อ.สมคดิ ศรีสวสัดิ ์ 2,225.00 319.00 2,544.00 53 
8158 จ.อ.กิตติศักดิ ์ เสนาะวาที 3,821.00 - 3,821.00 53 

   69,487.00 17,753.00 285,402.00  

        
 
 



 
 

 
       เรื่องที่ 4  พิจารณาก าหนดวงเงินที่สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด อาจจะกู้ยืมหรือค้ าประกัน
ประจ าปี 2559 
       เลขานุการฯ   ตามข้อบังคับ สค.รน. พ.ศ.2548 ข้อ 9 ก าหนดว่า ที่ประชุมอาจก าหนดวงเงินกู้ยืม หรือ
ค้ าประกันส าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามท่ีจ าเป็นและสมควรต่อการด าเนินงาน  วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
        ถ้าท่ีประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงิน
กู้ยืมส าหรับปีใด ก็ให้วงเงินกู้ยืมส าหรับปีเก่าไปพลางก่อน 
         ส าหรับในปีบัญชี 2559 คณะกรรมการด าเนินการเสนอขอก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือวงเงิน
ค้ าประกัน ประจ าปี 2559  ต่อที่ประชุมไว้เป็นจ านวน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาทถ้วน) เท่ากบั
วงเงินในปี 2558 วงเงินดังกล่าวไม่เกินจ านวน 5 เท่า ของทุนเรือนหุ้นที่มี ณ วันสิ้นปี 2558 ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักการและเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกัน
ของสหกรณ์ ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 11 มี.ค.48  และคาดว่าจะเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ จึงขอให้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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       เรื่องท่ี 5  พิจารณาประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจ าปี 2559 
       ประธานฯ  คณะกรรมการด าเนินการ สค.รน. ได้จัดท าแผนงานที่จะด าเนินการในปี 2559 โดยได้
ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีไว้แล้ว  แผนงานและประมาณการรายรับ – รายจ่าย ที่จัดท าข้ึนนี้ 
เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการ ตามข้อบังคับ สค.รน. ข้อ 82 (3) แล้วเสนอ      
ที่ประชุมใหญ่เพ่ืออนุมัติตามข้อบังคับ สค.รน.ข้อ 74 (7) โดยขอให้ฝ่ายจัดการ ฯ ชี้แจงประมาณการ รายรับ – รายจ่าย       
ประจ าปี 2559 ให้ที่ประชุมใหญ่ทราบและพิจารณาอนุมัติต่อไป 
       ผู้จัดการฯ  ชี้แจงประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจ าปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 5 
พิจารณาเลือกตั้ง 

 
 

เร่ืองที่ 1  เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด   
ประจ าปี 2559 

เร่ืองที่ 2  เลือกตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ าปี 2559 

เร่ืองที่ 3  เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจ าปี 2559 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 เรื่องที่ 1 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด ประจ าปี 
2559 
 ประธานฯ  ในสิ้นปี 2558 มีกรรมการด าเนินการพ้นจากต าแหน่ง ตามวาระจ านวน 4 ท่าน และมี
ความประสงค์ขอลาออก จ านวน 6 ท่าน รวม 10 ท่าน ดังนี้ 

 ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
    (1) พล.ร.ต.ประดิษฐ ส าอางค์อินทร์ ผู้แทนสมาชิกหน่วย อร. 
    (2) น.อ.เกรียงไกร   ศุภมานพ ผู้แทนสมาชิกหน่วย นย. 
    (3)  น.อ.เรวัตร กิจณรงค์ ผู้แทนสมาชิกหน่วย พร. 
    (4) น.อ.พิบูลย์ พีรชัยเดโช ผู้แทนสมาชิกหน่วย กร. 
  ลาออก (เนื่องจากมีภารกิจจ าเป็น)  
    (1)  พล.ร.ท.วีระพันธ์ บางท่าไม ้ ผู้แทนสมาชิกหน่วย สก.ทร. 
    (2)  พล.ร.ต.บรรเจิด   วิภาตะวิทย์ ผู้แทนสมาชิกหน่วย ฐท.สส. 
    (3)  พล.ร.ต.ธีระพงษ์  มูลละ ผู้แทนสมาชิกหน่วย ยศ.ทร. 
    (4)  พล.ร.ต.เดชดล ภู่สาระ ผู้แทนสมาชิกหน่วย สก.ทร. 
    (5) พล.ร.ต.จงกล มีสวัสดิ์ ผู้แทนสมาชิกหน่วย สอ.รฝ. 
    (6)  น.อ.จักรกฤษณ์ สัมภวะผล ผู้แทนสมาชิกหน่วย นย. 

 โดยมีคณะกรรมการด าเนินการที่ยังคงอยู่ในวาระอีก จ านวน 5 ท่าน คือ 
    (1) พล.ร.ท.ภัฏ เพียรเกาะ ผู้แทนสมาชิกหน่วย สก.ทร. 
    (2) พล.ร.ต.วรงกรณ ์ โอสถานนท์ ผู้แทนสมาชิกหน่วย ทรภ.3 
    (3) พล.ร.ต.วิศณุ สร้างวงศ์ใหม่ ผู้แทนสมาชิกหน่วย ทรภ.2 
    (4) น.อ.ธนู อยู่สุข ี ผู้แทนสมาชิกหน่วย กร. 
    (5) น.อ.ธัชพงศ ์ บุษบง ผู้แทนสมาชิกหน่วย กร. 
 จึงขอให้ผู้แทนสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด 
ประจ าปี 2559 ตามท่ีหน่วยได้มีการด าเนินการคัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 เลขานุการฯ  ในการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด ประจ าปี 2559 
มีจ านวน 10 ท่าน  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
 ทดแทนกรรมการด าเนินการที่ครบวาระ (ด ารงต าแหน่ง 2 ปี) 
    (1) ผู้แทนสมาชิกหน่วย อร. คือ........................................................................................ 
      (แทน พล.ร.ต.ประดิษฐ  ส าอางอินทร์) 

    (2) ผู้แทนสมาชิกหน่วย นย. คือ........................................................................................ 
      (แทน น.อ.เกรียงไกร  ศุภมานพ) 

    (3)  ผู้แทนสมาชิกหน่วย พร. คือ........................................................................................ 
      (แทน น.อ.เรวัตร กิจณรงค์) 
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    (4) ผู้แทนสมาชิกหน่วย พร. คือ........................................................................................ 
      (แทน น.อ.พิบูลย์ พีรชัยเดโช) 

    (5) ผู้แทนสมาชิกหน่วย ขส.ทร.  คือ...................................................................................... 
 
 ทดแทนกรรมการด าเนินการที่ขอลาออก  (ด ารงต าแหน่ง 1 ปี) 

    (1)  ผู้แทนสมาชิกหน่วย สก.ทร.  คือ.................................................................................... 
      (แทน พล.ร.ท.วีระพันธ์ บางท่าไม้) 

    (2)  ผู้แทนสมาชิกหน่วย สก.ทร.  คือ..................................................................................... 
      (แทน พล.ร.ต.เดชดล ภู่สาระ) 

    (3)  ผู้แทนสมาชิกหน่วย ฐท.สส. คือ..................................................................................... 
      (แทน พล.ร.ต.บรรเจิด  วิภาตะวิทย์) 

    (4)  ผู้แทนสมาชิกหน่วย ยศ.ทร. คือ.................................................................................. 
      (แทน พล.ร.ต.ธีระพงษ์ มูลละ) 

    (5) ผู้แทนสมาชิกหน่วย สอ.รฝ. คือ.................................................................................. 
      (แทน พล.ร.ต.จงกล มีสวัสดิ์) 

 เลขานุการฯ  เมื่อได้รายชื่อกรรมการด าเนินการครบทั้ง 10 คน แล้ว จะขอให้ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง
เป็นกรรมการด าเนินการต่อไป โดยวิธียกมือนับคะแนนเสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมฯ  ............................................................................................................... ............................. 
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............................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
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เรื่องท่ี 2 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ าปี 2559 
ประธานฯ ตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา และวิธีการเสนอชื่อ

ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2546 ก าหนดให้สหกรณ์เสนอชื่อผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ประจ าปีให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่ที่ประชุมใหญ่ 
มีมติคดัเลือก จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ จะเสนอต่อไป 

เลขานุการ ฯ ในปี 2559 มีผู้สอบบริการสอบบัญชีสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด จ านวน 3 ราย 
ดังนี้ 

 
รายช่ือผู้สอบบัญชี/บริษัทที่เสนอ ราคา ที่ตั้งบริษัท/ส านักงาน 

1. นายศลิป์ชัย  รักษาพล  ผู้สอบบัญชี 
   (บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ออดิต จ ากัด)     

105,000.00 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 

2. นางสาวสุมิตรา ฉั่วตระกูล ผู้สอบบัญชี 
   (ส านักงานสอบบัญชีสุมิตรา) 

110,000.00 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

3. นายธรรมราต ศรีธรรม   ผู้สอบบัญชี 
    (ส านักงานบัญชี ที.เอส)    

115,000.00 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 

 
 ข้อเสนอของผู้เสนอบริการสอบบัญชีทั้ง 3 ราย เสนอผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด
ในระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 คณะกรรมการด าเนินการจึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่กรุณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 โดยวิธีนับ
คะแนนเสียงตามล าดับดังนี้  

1. นายศิลป์ชัย  รักษาพล    จากบริษัท ส านักงานสามสิบสี่ออดิต จ ากัด  
2. นางสาวสุมิตรา ฉั่วตระกูล   จากส านักงานสอบบัญชีสุมิตรา  
3. นายธรรมราต ศรีธรรม  จากส านักงานบัญชี ที.เอส.  

 
 
 
 

ที่ประชุมฯ  .............................................................................................................................................  
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..............................................................................................................................................................................  
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       เรื่องท่ี 3  พิจาณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจ าปี 2559 
       ประธานฯ ตามข้อบังคับสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด ก าหนดอ านาจให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ จากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ใน
ด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์คนหนึ่งหรือหลายคน ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์เป็นการประจ าปี จ านวนผู้ตรวจสอบกิจการ ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด จึงขอให้
ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ตามรายละเอียดที่เลขานุการฯ จะเสนอต่อไป 
       เลขานุการฯ  ตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ กษ 0216/ว.28751 ลงวันที่ 15 พ.ย.42 นาย
ทะเบียนสหกรณ์ ได้ก าหนดจ านวนผู้ตรวจสอบกิจการ โดยให้ที่ประชุมใหญ่สามารถเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
ได้ไม่เกินห้าคนในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา และหากเป็นนิติบุคคลให้มีจ านวนไม่เกินหนึ่งนิติบุคคล โดยในปี 2559 สหกรณ์ 
ได้ทาบทาม น.อ.ทายาท  รอดศิริ ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองตรวจสอบภายในที่ 2 ส านักงาน
ตรวจสอบภายในทหารเรือ มีคุณวุฒิตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ สค.รน. เพ่ือขอให้ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณา
เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2559 พร้อมกับพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบ
กิจการเป็นเงินจ านวน 102,000 บาท (หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน) 
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เรื่องอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ประธานฯ  ให้ผู้แทนสมาชิกเสนอความเห็น หรือเสนอแนะเรื่องอ่ืน ๆ 
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