
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ สิ้นสุด 31 มีนาคม 2560  
สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 

วันที่  26 กรกฎาคม 2560 
ณ ศาลาประชาคมอ าเภอค าชะอี 

จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม  
    จ ำนวนสมำชกิที่เข้ำร่วมประชุม 165 คน  ในจ ำนวนสมำชิกทั้งสิ้น 1, 925 คน ( ตำมลำยมือชื่อตวัแทน
สมำชิกครบองค์ประชุมตำมข้อบังคับข้อที่ 64 ) 
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 43 เข้ำมำประชมุจ ำนวน 12 คน จำกคณะกรรมกำรทั้งสิ้น 13 คน  

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นำงเลขำ บุตดีวงค ์ รองประธำนกรรมกำร เลขำ บุตดีวงค ์
2 นำยธีรพงษ์ เสียงล้ ำ เหรัญญิก ธีรพงษ ์ เสียงล้ ำ 
3 นำยสันต ิ คนคล่อง เลขำนุกำร สันติ คนคล่อง 
4 นำยวรศำสตร ์ สุวรรณไตรย ์ กรรมกำร วรศำสตร ์ สุวรรณไตรย ์
5 นำยใคร ่ ยืนยั่ง กรรมกำร ใคร ่ ยืนยั่ง 
6 นำยค ำสิง แก้วด ี กรรมกำร ค ำสิง แก้วด ี
7 นำยชอบธรรม รูปคม กรรมกำร ชอบธรรม รูปคม 
8 นำยสอง ศรีหำวงค ์ กรรมกำร สอง ศรีหำวงค ์
9 นำยศักดิ์สิทธิ ์ วังคะฮำต กรรมกำร ศักดิ์สิทธิ ์ วังคะฮำต 
10 นำงปรำศรัย มูลมั่ง กรรมกำร ปรำศรัย มูลมั่ง 
11 นำยสมอนนท์ คนเพียร กรรมกำร สมอนนท ์ คนเพียร 
12 นำงทองมี ไวสู้ศึก กรรมกำร ทองมี ไวสู้ศึก 

 
ผู้ตรวจสอบกิจการ เข้ำมำประชุมจ ำนวน 3 คน จำกคณะกรรมกำรทั้งสิ้น 3 คน  

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นำยบุญรัก คล่องแคล่ว ผู้ตรวจสอบกิจกำร บุญรัก คล่องแคล่ว 
2 นำยก้อง ปัทวงค์ ผู้ตรวจสอบกิจกำร ก้อง ปัทวงค์ 
3 นำยสมอนนท์ คนเพียร ผู้ตรวจสอบกิจกำร สมอนนท ์ คนเพียร 

                                                                       
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นำยจักรกริช ทิพนัส ผู้จัดกำร สกก.ค ำชะอ ี จักรกริช ทิพนัส 
2 นำยสมควร ประทุมลี ผจก. สกก.ดงหลวง จ ำกดั สมควร ประทุมลี 
3 นำยเชิดชัย โคตรพัฒน์ ผู้จัดกำร ธกส. สำขำค ำชะอี เชิดชัย โคตรพัฒน์ 
4 นำยสังคม อุปคุณ ประธำนกรรมกำร สกก.ดงหลวง จ ำกัด สังคม อุปคุณ 
5 นำงกฤษดำพร พิกุลศร ี นักวิชำกำรตรวจสอบบัญชีสหกรณ ์ กฤษดำพร พิกุลศร ี
6 นำงสำวสำยใจ ทัศบุตร นักวิชำกำรตรวจสอบบัญชีสหกรณ ์ สำยใจ ทัศบุตร 



 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
7 นำยชัยวัฒน์  ไชยสุนันท์ เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์อำวุโส ชัยวัฒน์  ไชยสุนันท์ 
8 นำยวัชระพงษ ์ วิกัลปำว์ทัศศร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ ์ วัชระพงษ ์ วิกัลปำว์ทัศศร 
9 นำยดุสิต  ทองบุรำณ เลขำนุกำร สกก.นิคมค ำสร้อย จ ำกัด ดุสิต  ทองบุรำณ 
10 นำยฉรี แสงแสง เหรัญญิก สกก.นิคมค ำสร้อย จ ำกัด ฉรี แสงแสง 
11 นำยสุทิน พนมมฤคำ  กรรมกำร สกก.นิคมค ำสร้อย จ ำกัด สุทิน พนมมฤคำ 
12 นำยทองอินทร์  ทองแล่ง ประธำนกรรมกำร สกก.นิคมค ำสร้อย  ทองอินทร์  ทองแล่ง 

 
เริ่มประชุม เวลำ 09.00 น.  
   เมื่อสมำชิกสหกรณ์กำรเกษตรค ำชะอี จ ำกัด มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นำยจักรกริช ทิพนัส  
ผู้จัดกำรสหกรณ์ฯ  ได้กล่ำวเรียนเชิญ นำงสุวรรณี  ศรีสุวรรณ์  ต ำแหน่ง  สหกรณ์จังหวัดมุกดำหำร  จุดเทียนธูปบูชำพระ
รัตนตรัยเสร็จแล้ว  ผู้จัดกำรฯ ได้กล่ำวเรียนเชิญ  นำงเลขำ  บุตดีวงศ์   รองประธำนกรรมกำรสหกรณ์ฯ กล่ำวรำยงำนต่อ
ประธำนในพิธีถึงกำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ  วัตถุประสงค์และควำมส ำคัญของกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2559  
ส ำหรับปีสิ้นสุด 31 มีนำคม 2560 พร้อมได้กล่ำวเรียนเชิญ นำงสุวรรณี  ศรีสุวรรณ์  ต ำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดมุกดำหำร   
เป็นประธำนในพิธีได้กล่ำวเปิดกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2559 ส ำหรับปีสิ้นสุด 31 มีนำคม 2560 และให้โอวำทแก่
สมำชิกผู้เข้ำร่วมประชุม   
   จำกนั้น นำงเลขำ  บุตดีวงศ์   รองประธำนกรรมกำรสหกรณ์กำรเกษตรค ำชะอี จ ำกัด กล่ำวขอบคุณ  
นำงสุวรรณี  ศรีสุวรรณ์  ต ำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดมุกดำหำร ที่กรุณำให้เกียรติมำเป็นประธำนเปิดกำรประชุมใหญ่สำมัญ
ประจ ำปี 2559 ส ำหรับปีสิ้นสุด 31 มีนำคม 2560  ในครั้งนี้ แล้ว นำงเลขำ  บุตดีวงศ์ รองประธำนกรรมกำรสหกรณ์
กำรเกษตรค ำชะอี จ ำกัด ท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม และได้ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ ต่อไปนี ้

 
ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

   ข้อบังคับ สหกรณ์กำรเกษตรค ำชะอี จ ำกัด พ.ศ.2543  ข้อ 64  ก ำหนดว่ำ กำรประชุมของสหกรณ์ต้องมี
สมำชิกมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยคน จึงจะครบองค์ประชุม ขณะนี้มี
สมำชิกรว่มประชุม 165 คน จึงถือว่ำครบองค์ประชุม  
    มติที่ประชุมใหญ่   รับทรำบ 
 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง รับทรำบสมำชิกเข้ำใหม่ และสมำชิกลำออกจำกสหกรณ์ 
    เมื่อต้นปีบัญชีสหกรณ์มีจ ำนวนสมำชิก 1,899 รำย ระหว่ำงปีสหกรณ์มีสมำชิกเข้ำใหม่ จ ำนวน 72 รำย   
ลำออกจำกกำรเป็นสมำชิก จ ำนวน 46 รำย  สมำชิกคงเหลือเมื่อสิ้นปีทำงบัญชี สิ้นสุดวันที่  31 มีนำคม 2560   
สหกรณ์มีสมำชิกทั้งสิ้น จ ำนวน 1,925 รำย 
    มติที่ประชุมใหญ ่  รับทรำบ 

 



 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2559 
                              รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

สิ้นสุด 31 มีนาคม 2560 
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2559   ถึง  31 มีนาคม 2560 

สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  ครั้งที่  44 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 

 
 1. ด้านการบริหาร  
    สหกรณ์กำรเกษตรค ำชะอี  จ ำกัด ตั้งอยู่ เลขที่  124 หมู่  5 ต ำบลน้ ำเที่ยง อ ำเภอค ำชะอี 
จังหวัดมุกดำหำร ได้จดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 ประเภทสหกรณ์กำรเกษตร  ตำมใบส ำคัญรับจด
ทะเบียนสหกรณ์ เลขทะเบียนที่ 164/11471 เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2513 และได้ด ำเนินกำรมำจนถึงปัจจุบัน   
เป็นเวลำกว่ำ 47 ปี  มีเขตท้องที่ด ำเนินงำนอยู่ทุกต ำบลในเขตอ ำเภอค ำชะอี   
    มีบริหำรงำนโดยคณะกรรมกำรด ำเนินกำรที่ได้รับกำรเลือกตั้งจำกที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี   
มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 2 ปี ตำมกฎหมำย ซึ่งสหกรณ์ฯมีหลักส ำคัญเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ และสังคมของ
บรรดำสมำชิกโดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตำมหลักสหกรณ์  สหกรณ์จึงเป็นแหล่งเงินทุนของมวลสมำชิก
เพื่อประโยชน์ของสมำชิกผู้เป็นเจ้ำของ  ทั้งในรูปเงินปันผลตำมหุ้น  เงินเฉลี่ยคืน  จำกกำรที่สมำชิกท ำธุรกิจกับสหกรณ์
  
    ในรอบปี 2560 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 สหกรณ์ฯมีทุนด ำเนินงำน 39,151,310.09 บำท มีทุนเรือนหุ้น
เพิ่มข้ึน 2,404,050  บำท  ทุนส ำรองของสหกรณ์  2,085,693.40  บำท  มีสมำชิก  ณ  วันที่  31  มีนำคม  2560  จ ำนวน  
1,925  คน  ทั้งนี้สหกรณ์ได้ด ำเนินงำน  ดังนี้ 
    1.1 การให้เงินกู้แก่สมาชิก 
    กำรให้เงินกู้แก่สมำชิก  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนให้แก่สมำชิกกู้  ในรอบปี 2560 เป็นสัญญำเงินกู้  1,029  
สัญญำ  เป็นเงิน  98,710,637.67  บำท รวมสมำชิกกู้ทั้งสิ้น 131,243,899.86 บำท ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
    1.1.1  ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น        957 สัญญำ 775 รำย      83,605,637.67  บำท 
     1.1.2  ลูกหนี้เงินกู้ระยะปำนกลำง  72 สัญญำ 61  รำย   15,105,000.00  บำท 
    1.2 การส่งเสริมให้สมาชิกรับฝากเงิน 
     1.2.1  เงินรับฝำกออมทรัพย์      อัตรำดอกเบ้ียร้อยละ  2.25  บำทต่อป ี
     จ ำนวน  1,969  บัญช ี    13,492,505.31  บำท 
     1.2.2 เงินรับฝำกสัจจะออมทรัพย์    อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3.75  บำทต่อป ี
     จ ำนวน    565  บัญชี     41,072,427.78  บำท 
     1.2.3 เงินรับฝำกออมทรพัย์พิเศษ     อัตรำดอกเบ้ียร้อยละ   5   บำทต่อป ี

  จ ำนวน    652  บัญชี       1,386,378.91  บำท 
 

 
 
 



 

2. ด้านการสร้างความมัน่คงและความก้าวหน้าของสหกรณ์ 
    สหกรณ์ฯด ำเนินกำรมำเป็นปีที่ 47 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 สหกรณ์ฯมีสินทรัพย์รวม 205,283,204.20 
บำท  ได้เพิ่มกำรให้บริกำรด้ำนสินเชื่อแก่สมำชิกอย่ำงทั่วถึง  รวดเร็ว  มีมำตรฐำนกำรประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงมำกขึ้น
มีระบบกำรจ่ำยเงินและกำรช ำระเงินโดยใช้โปรแกรมจำกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  เช่น  กำรรับเงินกู้  จ่ำยเงินกู้  จ่ำยเงินปัน
ผล  เฉลี่ยคืน  ระบบให้บริกำรด้ำนเงินรับฝำก  ขำยสินค้ำ  บัญชี  เป็นต้น 
    สหกรณ์ฯ ได้มีกำรเพิ่มสินทรัพย์ เพื่ อขยำยธุรกิจ  โดยกำรซื้อที่ดินจ ำนวน  4  แปลง  ดั งนี้    
    1. แปลงที่ 1  โฉนดที่ดินเลขที่ 27110 ต.น้ ำเที่ยง อ.ค ำชะอี จ.มุกดำหำร เน้ือที่  3-3-32  ตรว.    
   2. แปลงที่ 2  โฉนดที่ดินเลขที่ 27111  ต.น้ ำเที่ยง อ.ค ำชะอี จ.มุกดำหำร เนื้อที่  1-1-06  ตรว.  
                                                                          รวมแปลงที่ 1 และแปลงที่ 2 เป็นเงิน  1,189,440  บำท  
    3. แปลงที่ 3 โฉนดที่ดินเลขที่ 10551 ต.น้ ำเที่ยง อ.ค ำชะอี จ.มุกดำหำร เนื้อที่  21-3-89  ตรว. 
    4. แปลงที่ 4 โฉนดที่ดินเลขที่ 24385 ต.น้ ำเที่ยง อ.ค ำชะอี จ.มุกดำหำร เนื้อที่  0-1-52  ตรว. 
                                                                         รวมแปลงที่ 3 และแปลงที่ 4 เป็นเงิน  4,800,000  บำท 
    ส่วนในกำรให้บริกำรแก่สมำชิกสหกรณ์ได้ปรับปรุงส ำนักงำนให้ทันสมัยและอ ำนวยควำมสะดวกแก่สมำชิก 
สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้แก่สถำบันกำรเงิน หน่วยงำนรำชกำรหรือบุคคลทั่วไปได้เป็นอย่ำงดี  ทั้งนี้ คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
ค ำนึงถึงประโยชน์ของสมำชิกที่ฝำกเงินและส่งค่ำหุ้นรวมทั้งสมำชิกที่กู้เงินเป็นส ำคัญ    
    จำกผลกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว  ท ำให้สหกรณ์สำมำรถจ่ำยเงินปันผลอัตรำร้อยละ  8  บำท  เงินเฉลี่ยคืน
ดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ  3  บำท 
 
3. แหล่งเงินทุนสหกรณ์ 
    สหกรณ์ฯได้มีแหล่งเงินทุนกู้ยืมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน  ให้สมำชิกกู้  ส่งเสริมอำชีพสมำชิก  บริกำรสมำชิก
ในเรื่องสินค้ำทำงกำรเกษตร  ดังนี้ 
    3.1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) วงเงินกู้ทั้งสิ้น  100,000,000 บำท  
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนให้แก่สมำชิก  อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ  5  บำทต่อปี  โดยมีคณะกรรมกำรผู้จัดกำรและจ ำนองที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้ำงเป็นหลักประกัน  
    3.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์  อัตรำดอกเบ้ียร้อยละตำมเกณฑ์จัดชั้นสหกรณ์  โดยมีคณะกรรมกำร ผู้จัดกำร
และจ ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงเป็นหลักประกัน 
    3.3  กรมปศุสัตว์  อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ  2  บำทต่อปี  โดยมีคณะกรรมกำรและจ ำนองที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้ำงเป็นหลักประกัน 
 
4. การให้บริการสินค้าแก่สมาชิก 
    สหกรณ์ฯได้มีกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร และสิ่งของที่จ ำเป็นมำจ ำหน่ำยแก่สมำชิก 
มีควำมจ ำเป็นต่อสมำชิกสหกรณ์กำรเกษตรเป็นอย่ำงมำก  เพรำะกำรรวมกันซื้อในปริมำณมำกๆ จะท ำให้ซื้อสินค้ำได้ใน
รำคำที่ต่ ำลง และเมื่อถึงสิ้นปีหำกสหกรณ์มีก ำไรก็จะน ำผลก ำไรจ ำนวนนี้มำเฉลี่ยคืนแก่สมำชิก  จึงตอบสนองควำมต้องกำร
ของสมำชิก ซึ่งสหกรณ์ฯมีกำรด ำเนินธุรกิจจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำยให้กับสมำชิกและธุรกิจรวบรวมผลผลิตทำงกำรเกษตร  
ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 



 

    4.1 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  ดังนี้ 
     4.1.1 ปุ๋ย ปริมำณ 7,740 กระสอบ เป็นเงิน  5,129,775 เพิ่มข้ึน 1,457,825 บำท 
     4.1.2 อำหำรสัตว์ ปริมำณ 18,385 กระสอบ เป็นเงิน 6,276,584 บำท  
    เพิ่มข้ึน 1,522,586 บำท 
     4.1.3 น้ ำมันเชื้อเพลิง ปริมำณ 2,315,131.86 ลติร เป็นเงิน 55,018,664.62 บำท 
     ลดลง  7,312,731.80  บำท 
    4.2 ธุรกิจรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือก  ปริมำณ 570,325.34 กิโลกรัม  เป็นเงิน  6,342,031.02 บำท  
ลดลง  6,773,395.37  บำท 
    4.3 ธุรกิจให้บริการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิง  72 เที่ยว เป็นเงิน 1,533,600 บำท ลดลง 234,300 บำท 
 
5. ด้านเข้าร่วมโครงการจากนโยบายรัฐบาล 
    5.1 โครงกำรส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
    5.2 โครงกำรโคเน้ือสร้ำงอำชีพ 
    5.3 โครงกำรตลำดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
    5.4 โครงกำรตำมแผนแม่บทเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559-2563 
    5.5 โครงกำรสนับสนุนกำรสร้ำงปัจจัยพื้นฐำนรวบรวมและจัดเก็บข้ำวเปลือกคุณภำพปี 2560   
   สหกรณ์มุ่งเน้นที่จะเป็นสหกรณ์ชั้นน ำที่พัฒนำคุณภำพชีวิตของสมำชิกและสร้ำงควำมสัมพันธ์เชื่อมโยง
เครือข่ำยทุกด้ำน เพื่อประโยชน์ของสังคมและเพื่อสมำชิกทุกๆท่ำน  
 
 
6. การด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ฯ 
    คณะกรรมการด าเนินการ  จ ำนวน 13 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง ครั้งที ่43 วันที่ 26 สิงหำคม 2559  
เพื่อเข้ำรับกำรหน้ำที่บรหิำรงำนของสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
    1. นำยพนมศักดิ์     โรจนภักด ี ต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำร 
    2. นำงเลขำ       บุตดีวงค ์   ต ำแหน่ง รองประธำนกรรมกำร 
    3. นำยสันติ   คนคล่อง  ต ำแหน่ง เหรัญญิก 
    4. นำยธรีพงษ ์   เสียงล้ ำ    ต ำแหน่ง เลขำนุกำร 
    5. นำยค ำสิง     แก้วด ี   ต ำแหน่ง กรรมกำร 
    6. นำยใคร่     ยืนยั่ง    ต ำแหน่ง กรรมกำร 
    7. นำงปรำศรัย    มูลมั่ง    ต ำแหน่ง กรรมกำร 
    8. นำงทองมี   ไวสู้ศึก    ต ำแหน่ง กรรมกำร 
    9. นำยสอง     ศรีหำวงค ์ ต ำแหน่ง กรรมกำร 
    10. นำยค้ ำ   พันนุมำ    ต ำแหน่ง กรรมกำร 
    11. นำยศักดิ์สิทธิ ์ วังคะฮำต  ต ำแหน่ง กรรมกำร 
    12. นำยชอบธรรม รูปคม    ต ำแหน่ง กรรมกำร 
    13. นำยวรศำสตร ์ สุวรรณไตรย ์ ต ำแหน่ง กรรมกำร 



 

     ผู้ตรวจสอบกิจการ  จ ำนวน 3 คน 
    1. นำยก้อง     ปัทวงค์    ต ำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจกำร 
    2. นำยสมอนนท์   คนเพียร    ต ำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจกำร 
    3. นำยบุญรัก   คล่องแคล่ว   ต ำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจกำร 
 
    เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ ์ จ ำนวน 27 คน 
    1. นำยจักรกริช   ทิพนัส    ต ำแหน่ง ผู้จัดกำร 
    2. นำงสำวธำรทพิย ์ รอบรู ้    ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้จดักำร 
    3. นำยเสมอ   อำจหำญ   ต ำแหน่ง  หัวหน้ำฝ่ำยสินเชื่อ 
    4. นำงจติรกัญญำ แสงบุญ    ต ำแหน่ง  หัวหน้ำฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
    5. นำงสำววรีชนำ เสียงล้ ำ    ต ำแหน่ง  หัวหน้ำฝ่ำยกำรตลำด 
    6. นำงนำร ี   คนคล่อง   ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่กำรตลำดธุรกจิน้ ำมัน 
    7. นำงรจนำ   ผิวข ำ    ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่กำรตลำดธุรกจิน้ ำมัน 
    8. นำงนวลอนงค์   แก้วด ี    ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่สินเชื่อ 
    9. นำยจักรพงษ ์   รัชอินทร ์   ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่สินเชื่อ 
    10. นำยอรณุแสง รูปคม   ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่สินเชื่อ 
    11. นำยประชำ   ศรีสำพันธ ์   ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด 
    12. นำงสำวจันทนำ คนขยัน    ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่บัญชี 
    13. นำงสำวรุ้งลำวัลย ์ นำมบุตร   ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
    14. นำงสำวมนัสนันท์ มะอำจเลิศ   ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่ธรุกำร 
    15. นำงสำวมำลำศร ี วังคะฮำต   ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่ฌำปนกิจสงเครำะห ์
    16. นำยอัครพล   พันธ์พรม   ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่สัตวบำล 
    17. นำยพูลศักดิ ์   บรรจง    ต ำแหน่ง  นักกำร 
   18. นำยวระเทพ   บรรจง    ต ำแหน่ง  พนักงำนขับรถ 
    19. นำยฉัตรชัย   พยอม    ต ำแหน่ง  พนักงำนขับรถขนส่งน้ ำมัน 
    20. นำยพิทักษ์ชัย คนขยัน    ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถไมโครปั๊ม 
    21. นำยศักดิ์ดำ   บรรจง    ต ำแหน่ง  ลูกจ้ำงขำยน้ ำมัน 
    22. นำยเอกมล   สุพร    ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงขำยน้ ำมนั 
    23. นำงสำวฉันทิกำ สุภำพันธ ์   ต ำแหน่ง  ลูกจ้ำงขำยน้ ำมัน 
    24. นำงสำวณัฐญำณ ี คนคล่อง   ต ำแหน่ง  ลูกจ้ำงขำยน้ ำมัน 
    25. นำงสำวขนิษฐำ อำจหำญ   ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงขำยน้ ำมนั 
    26. นำยประยงค์   ข ำคม    ต ำแหน่ง  ลูกจ้ำงฝำ่ยกำรตลำด 
    27. นำยบุญกว้ำง   ศรีหำวงค ์   ต ำแหน่ง  ลูกจ้ำงฝำ่ยกำรตลำด 
     จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทรำบ 
 
   มติที่ประชุมใหญ ่  รับทรำบ 



 

ระเบียบวาระที่  4 รำยงำนผู้ตรวจสอบกิจกำร 
รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์การเกษตรค าชะอีจ ากัด 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31  มีนาคม  2560 

 
เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์กำรเกษตรค ำชะอีจ ำกัด จ ำกัด 
    ตำมที่ที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2559 ได้เลือกตั้งข้ำพเจ้ำและคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์
กำรเกษตรค ำชะอีจ ำกัด ส ำหรับปีทำงบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560  ซึ่งข้ำพเจ้ำและคณะได้ท ำกำรตรวจสอบและ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเป็นประจ ำทุกเดือนที่เข้ำตรวจสอบนั้น  ข้ำพเจ้ำจึงขอเสนอผลกำร
ตรวจสอบประจ ำปี  โดยสรุปดังนี้ 
    1.วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ  
     1.1 เพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  
     1.2 เพื่อตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบัญชีและกำรควบคุมกำรเงิน  
     1.3 เพื่อตรวจสอบกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ของสหกรณ์  
    2. ขอบเขตกำรตรวจสอบ / วิธีกำรตรวจสอบ  
     2.1 ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของกำรบันทึกบัญชีตำมเอกสำรหลักฐำน 
     2.2 ตรวจสอบกำรควบคุมกำรเงินตำมระเบียบและข้อก ำหนดของสหกรณ์ 
     2.3 ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมวตัถุประสงค์  ข้อบังคับ  ระเบียบ และมติที่ประชุม 
     2.4 ตรวจสอบกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนและงบประมำณที่ 
    ก ำหนดไว ้
  
    ผลการด าเนินงาน    
    ในวันสิ้นปีสหกรณ์มีทุนด ำเนินงำนทังสิ้น 205,341,146.78 บำท และในรอบปีสหกรณ์มีรำยได้ทั้งสิ้น
224,993,012.57 บำท ค่ำใช้จ่ำย 15,544,713.32 บำท  มีก ำไรสุทธิ 4,107,152.47 บำท  เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 
1,549,253.41 บำท  
 
    ผลการตรวจสอบ 
    1. กำรเงิน  รับฝำกเงินสูงกว่ำเป้ำ ร้อยละ  69.51  มีกำรรับฝำกเงินจำกบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมำชิก 
    2. ธุรกิจสินเชื่อ ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 17.88  มีดอกเบ้ียค้ำง จ ำนวน 16,230,532.71 บำท 
    3. ธุรกิจจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 39.62  มีสินค้ำค้ำงสต๊อกอำยุ 4-6 ปี 
    4. ธุรกิจให้บริกำรขนส่งน้ ำมัน ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย ร้อยละ  23.32 มีกำรรั่วของน้ ำมัน 

  5. ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ กำรลงทะเบียนควบคุมยังบกพร่องเช่นตู้แช่เย็นและแช่แข็งกำรเบิกจ่ำย 
  กำรขอเช่ำกำรให้ยืมไม่ก ำหนดส่ง  และไม่เขียนใบยืม   

    6. บัญชี บำงรำยกำรยังลงไม่เป็นปัจจุบัน  ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
  
     



 

   สรุปข้อเสนอแนะ  
    1. เงินฝำกเพิ่มขึ้นควรใช้เงินฝำกเป็นเงินทุนส ำรองเงินกู้จำกแหล่งเงินกู้ที่ดอกเบี้ยสูง จะท ำให้สหกรณ์มี
ก ำไรเพิ่มขึ้น ต้องแก้ไขให้ผู้ที่ฝำกเงินกับสหกรณ์ที่ยังไม่เป็นสมำชิกสมัครเป็นสมำชิกของสหกรณ์ให้ถูกต้องตำมระเบียบ
ข้อบังคับ 
    2. ธุรกิจสินเชื่อยังมีหนี้และดอกเบ้ียค้ำงควรเร่งติดตำมและแก้ไขโดยด่วน 
    3. ธุรกิจจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย  ยังมีสินค้ำค้ำงสต๊อกอำยุ 4-6 ปี กำรชื้อสินค้ำเข้ำต้นทุนสูง สินค้ำบำง
ชนิดขำยแพงกว่ำท้องตลำด ก ำไรต่อชิ้นน้อยกว่ำท้องตลำด ต้องรีบแก้ไขและปรับปรุงให้สมำชิกได้ผลประโยชน์ 
    4. ธุรกิจให้บริกำรขนส่งน้ ำมัน  ควรแก้ไขรถขนส่งน้ ำมันถังที่ 2 ลงน้ ำมันไม่หมดมีน้ ำมันค้ำงอำจเป็น 
เหตุให้ค่ำกำรตัดสูญระเหยเพิ่มมำกขึ้น 
    5. ด้ำนพัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ  หำกมีกำรควบคุมดูแลให้ดีก็จะช่วยลดค่ำใช้จ่ำยของสหกรณ์และ 
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนดียิ่งข้ึน  โดยประธำน  ผู้จัดกำร  ต้องปฏิบัติให้เป็นตัวอย่ำงด้วย 
    6. ด้ำนบัญชี กำรควบคุมภำยในอยู่ในระดับดี  แต่ต้องลงในรำยละเอียดให้ถูกต้องชัดเจนครบถ้วน 
 
    ผลการแก้ไขปรับปรุง    
    คณะกรรมกำรด ำเนินงำนได้มีมติแก้ไขในสิ่งที่บกพร่อง ควรเร่งรีบแก้ไขก่อนที่ควำมเสียหำยจะเกิดขึ้นกับ
สหกรณ์ 
    จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 

                                                            
(        นำยบุญรัก  คล่องแคล่ว      ) 

   ผู้ตรวจสอบกิจกำร / ประธำนคณะผู้ตรวจสอบกิจกำร 
                                                                       
 

                                                                   (        นำยก้อง    ปัทวงค์          ) 
                                                                              ผู้ตรวจสอบกิจกำร  

 
           

  
                   (     นำยสมอนนท์  คนเพียร      )                                                                   
                             ผู้ตรวจสอบกิจกำร 

ที่อยู่ 89 หมู่ 6 ต.หนองเอี่ยน  อ. ค ำชะอี จ.มุกดำหำร  
โทรศัพท์ 089-2742642 
วันที่  21 กรกฎำคม 2560 
 
   มติที่ประชุมใหญ ่  รับทรำบ 
 
 



 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง กำรพิจำรณำอนมุัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิ ประจ ำปี 2559 
    ตำมข้อบังคับของสหกรณ์กำรเกษตรค ำชะอี จ ำกัด  พ.ศ. 2543  ข้อ  66 (9)  ที่ประชุมใหญ่มีอ ำนำจ
หน้ำที่พิจำรณำวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรสหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้  ข้อ 69 (3)  
พิจำรณำอนุมัติงบดุลและจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีของสหกรณ์ ตำมยอดก ำไรสุทธิ  4,107,152.47 บำท 
 

ท่ี รายละเอียด 
ก าไรที ่

ร้อยละ 
จัดสรร 

1 จัดสรรเป็นเงินทุนส ำรอง อย่ำงน้อย 10% 460,718.81 11.22 
2 ค่ำบ ำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000 0.73 
3 เงินปันผลตำมหุ้น 8% 2,234,709.33 54.41 
4 เงินเฉลี่ยคืน ดอกเบ้ียเงินกู้ 3% 181,724.33 4.43 
5 ทุนสำธำรณประโยชน ์ 150,000 3.65 
6 ทุนศึกษำอบรม 350,000 8.52 
7 ทุนรับโอนหุ้น 50,000 1.22 
8 ทุนสะสมเพื่อขยำยงำน 200,000 4.87 
9 ทุนส่งเสริมสวัสดิกำรสังคม 200,000 4.87 
10 ทุนรักษำระดับเงินปันผล 50,000 1.22 
11 ทุนเพื่อจัดตั้งส ำนักงำน 100,000 2.43 
12 ทุนสะสมเพื่อสวัสดิกำรสมำชิก 100,000 2.43 

รวม 4,107,152.47 100.00 
 
   มติที่ประชุมใหญ ่  อนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

ระเบียบวาระที่  7 เรื่อง กำรก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ ำประกัน ประจ ำปี 2560 
    เมื่อวันที่ 26  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2559  ที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2558  ได้มีมติอนุมัติวงเงินที่อำจ
กู้ยืมหรือค้ ำประกันส ำหรับปี 2559  เพื่อรองรับกำรขยำยบริกำรเงินกู้และให้สินเชื่อแก่สมำชิก  รวมถึงกำรบริหำรสภำพ
คล่องของสหกรณ์  ให้เป็นไปอย่ำงคล่องตัวมีประสิทธิภำพ  จ ำนวน  144  ล้ำนบำท  และนำยทะเบียนได้ให้ควำมเห็นชอบ
ใช้วงเงินน้ีเมื่อวันที่  13  เดือนตุลำคม 2559   
    ดังนั้น สหกรณ์ฯ จึงประมำณกำรว่ำ  ในระหว่ำงปี 2560  นี้  ยังมีควำมจ ำเป็นที่ต้องใช้แหล่งเงินกู้
ภำยนอก  เพื่อรองรับกำรบริหำรสภำพคล่องให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและป้องกันปัญหำที่อำจเกิดขึ้นนอกเหนือกำร
คำดกำรณ์  เห็นควรอนุมัติวงเงินกู้ยืมและค้ ำประกัน ประจ ำปี 2560  ในวงเงิน 157  ล้ำนบำท ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 
2543  ข้อ 15 ก ำหนดไว้ว่ำที่ประชุมอำจก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ ำประกันส ำหรับปีหน่ึงๆ ไว้ตำมที่จ ำเป็นและสมควรแก่กำร
ด ำเนินงำน วงเงินซ่ึงก ำหนดดังว่ำนี้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์  
   ขอเสนอที่ประชุมโปรดพิจำรณำ   
    มติที่ประชุมใหญ่   ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติเห็นชอบให้สหกรณ์ก ำหนดวงเงินกู้ยืมค้ ำประกันประจ ำปี 
ภำยในวงเงินไม่เกิน จ ำนวน 157,000,000 บำท   (  หน่ึงร้อยห้ำสิบเจ็ดล้ำนบำทถ้วน  )  

 
ระเบียบวาระที่  8 เรื่อง พิจำรณำอนุมัติแผนงำนสหกรณ์ งบประมำณรำยรับ-จ่ำย 
                                แผนงานสหกรณ์ งบประมาณรายรับ-จ่าย  
                                  สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 
                     ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน  2560  ถึง  31  มีนาคม  2561 
     

ที ่ รายการ 
แผนงาน ผลงาน ประมาณการ 

ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560 

1 แผนการรับสมาชิกเพิ่มและการระดมทุน       
  1.1  รับสมำชิกเพิ่มระหว่ำงปี 300  คน 74  คน 300  คน 
  1.2  เงินรับฝำกสัจจะออมทรัพย ์ 2,000,000.00  4,296,348.56       4,500,000.00  
  1.3  เงินรับฝำกออมทรัพย์ 1,000,000.00  350,514.74        1,000,000.00  
  1.4  เงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ 300,000.00  181,355.46          300,000.00  
  1.5  ทุนเรือนหุ้น 4,000,000.00  2,404,050.00       3,000,000.00  

2 แผนการด าเนินธุรกจิสินเชือ่       
  2.1  กำรให้เงินกู้แก่สมำชิก       
     -  เงินกู้ระยะส้ัน 90,000,000.00  84,105,801.78    100,000,000.00  
    -  เงินกู้ระยะปำนกลำง 30,000,000.00  12,611,758.92      15,000,000.00  
     -  เงินกู้ระยะยำว ( โครงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้) 2,000,000.00  -    2,000,000.00  
  2.2  กำรรับช ำระหนี้ต้นเงินกู้สมำชิก 100,000,000.00  83,717,217.95    100,000,000.00  
  2.3  กำรรับช ำระดอกเบี้ยและดอกเบี้ยค้ำง 10,500,000.00  15,954,370.98       13,500,000.00  
  2.4  กำรรับช ำระค่ำปรับและค่ำปรับค้ำง 1,000,000.00  2,860,328.74           800,000.00  

 
 



 

 

ที ่ รายการ 
แผนงาน ผลงาน ประมาณการ 

ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560 

2 แผนการด าเนินธุรกจิสินเชือ่       
  2.5  ลูกหนี้กำรค้ำ       
    -  ให้เครดิตลูกหนี้กำรค้ำ 20,000,000.00  9,710,525.72     12,000,000.00  
    -  รับช ำระลูกหนี้กำรค้ำ 22,000,000.00  9,260,710.11      12,500,000.00  

3 แผนการเบิกและช าระคืนตอ่แหล่งเงินกู ้       
  3.1  ธกส. (เป็นทุนให้แก่สมำชิกกู้)       
    -  เบิกเงินกู้ระหว่ำงปี 100,000,000.00  130,128,460.00    150,000,000.00  
    -  ช ำระคืนเงินกู้ระหว่ำงป ี 60,000,000.00  89,481,247.06     100,000,000.00  
  ฉ.31  ข้อ 2 (3) ธกส.เพื่อกำรขำยผลิตผลกำรเกษตร (ธ.ก.ส.)       
    -  เบิกเงินกู้ระหว่ำงปี 40,000,000.00  7,271,500.00        5,000,000.00  
     -  ช ำระคืนเงินกู้ระหว่ำงปี   40,000,000.00       7,271,500.00         5,000,000.00  
    -  ช ำระดอกเบี้ยระหว่ำงปี      1,000,000.00           17,859.99              5,000.00  
  ฉ.26  เพื่อลงทุนในทรัพย์สิน (ธ.ก.ส.)       
     -  เบิกเงินกู้ระหว่ำงปี 40,000,000.00  0.00      40,000,000.00  

  
  -  ช ำระคืนเงินกู้ระหว่ำงป ี   40,000,000.00  0.00      40,000,000.00  
  -  ช ำระดอกเบี้ยระหว่ำงปี     2,000,000.00  0.00        2,000,000.00  

  3.2  เงินกู้กองทุนพัฒนำสหกรณ์,กรมปศุสัตว ์       
     -  ส่งเสริมอำชีพเล้ียงโคแม่พันธุ์ โคพื้นเมือง    50,000,000.00      2,500,000.00       50,000,000.00  

  

  -  ส่งเสริมอำชีพเล้ียงโคขุน       3,000,000.00   0.00        3,000,000.00  
  -  จัดซื้อวัสดุกำรเกษตร      5,000,000.00       1,000,000.00         5,000,000.00  
  -  ช ำระดอกเบี้ยระหว่ำงปี     3,000,000.00           29,095.88         3,000,000.00  

4 ธุรกิจการตลาดและบริการ       
    4.1 ธุรกิจจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย         46,800,000.00  
    - ปุ๋ย      6,000,000.00     5,129,775.00        6,000,000.00  
    - อำหำรสัตว์      4,500,000.00       6,276,584.00    8,000,000.00  
    -  เมล็ดพันธุ์ข้ำวเปลือก 550,000.00  255,600.00  300,000.00  
    - น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000,000.00  55,305,475.87  50,000,000.00  
    4.2 ธุรกิจรวบรวมผลิตผล(ข้ำวเปลือก)  3,000 ตัน 40,000,000.00  6,367,048.02  30,000,000.00  
    4.3 ให้บริกำร(ขนส่งน้ ำมันเชื้อเพลิง) 2,000,000.00  2,194,980.00  2,000,000.00  

5 รายได้จากแผนการด าเนนิงานประจ าปี 2558       
    5.1  รำยได้จำกธุรกิจสินเชื่อ 10,500,000.00  10,881,076.81  13,100,000.00  
    5.2  รำยได้จำกธุรกิจจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย 1,800,000.00  660,233.75  900,000.00  
    5.3  รำยได้จำกธุรกิจจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย (ปั๊มน้ ำมัน) 4,000,000.00  3,316,048.72       3,000,000.00  
    5.4  รำยได้จำกธุรกิจรวบรวม       800,000.00  640,295.67          600,000.00  
    5.5  รำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรและส่งเสริมกำรเกษตร       1,150,000.00     813,066.00       700,000.00  
    5.6  รำยได้อื่นๆ     320,000.00     273,686.05  300,000.00  

 รวมรายได้     18,570,000.00      16,584,407.00      18,600,000.00  



 

ที ่ รายการ 
แผนงาน ผลงาน ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560 

6 รายจ่ายเฉพาะธุรกิจและค่าใช้จ่ายด าเนินงานประจ าปี 2558       
    6.1  ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยธุรกิจสินเชื่อ 2,450,000.00  1,652,577.83          375,500.00  
    6.2  ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยธุรกิจจัดหำมำจ ำหน่ำย         741,000.00  639,886.26           891,000.00  
    6.3  ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยธุรกิจจัดหำมำจ ำหน่ำย (ปั๊มน้ ำมัน) 3,200,000.00  1,880,019.21         2,204,500.00  
    6.4  ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยธุรกิจรวบรวม      745,000.00  435,274.02           202,767.98  
    6.5  รำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรและส่งเสริมกำรเกษตร 692,000.00  527,822.03           623,000.00  
    6.6  ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน 7,709,000.00  7,224,071.18        9,757,790.00  

 รวมค่าใช้จ่าย 15,537,000.00  12,359,650.53     14,054,557.98  

7 ก าไรสุทธิประจ าป ี 3,033,000.00  4,224,756.47        4,545,442.02  

 
 



ระเบียบวาระที่  9 เรื่อง  กำรพิจำรณำแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 
    ตำมข้อบังคับของสหกรณ์กำรเกษตรค ำชะอี จ ำกัด  พ.ศ. 2543  ข้อ  66 ที่ประชุมใหญ่มีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำร 
สหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้  
    ข้อ 66 (10) พิจำรณำแกไ้ขเพิ่มเติมข้อบังคับ  
   เน่ืองจำกข้อบังคับสหกรณ์กำรเกษตรค ำชะอี จ ำกัด ฉบับ พ.ศ.2543 ที่สหกรณ์ฯ ใช้ตั้งแตต่้นจนถึงปัจจุบัน มีข้อบังคับบำงส่วนที่ยังไม่ครอบคลุมกบัหลักกำรของสหกรณ์และ
ไม่สอดคล้องกับกฎหมำยสหกรณ์ ณ ปัจจุบัน จึงขอยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์กำรเกษตรค ำชะอี จ ำกัด ฉบับ พ.ศ.2543 มำใช้ข้อบังคับสหกรณ์กำรเกษตรค ำชะอี จ ำกัด ฉบับ พ.ศ.2560 แทน 

 ข้อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 
ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

 เพ่ิมค าจ ากัดความแห่งข้อบังคับ 
ค ำจ ำกัดควำมแห่งข้อบังคับนี้ 
“สหกรณ”์     หมำยควำมว่ำ สหกรณ์กำรเกษตรค ำชะอี จ ำกัด   
“ข้อบังคับ”    หมำยควำมว่ำ   ข้อบังคับสหกรณ์กำรเกษตรค ำชะอี จ ำกัด“คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ 
กำรเกษตรค ำชะอี จ ำกัด  
“ประธำนกรรมกำร”  หมำยควำมว่ำ   ประธำนกรรมกำรสหกรณ์กำรเกษตรค ำชะอี จ ำกัด 
“รองประธำนกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ รองประธำนกรรมกำรสหกรณ์กำรเกษตร 
ค ำชะอี จ ำกัด  
“กรรมกำร”  หมำยควำมว่ำ กรรมกำรสหกรณ์กำรเกษตรค ำชะอี จ ำกัด“สมำชิก” หมำยควำมว่ำ 
สมำชิกสหกรณ์กำรเกษตรค ำชะอี จ ำกดั“สมำชิกสมทบ” หมำยควำมว่ำ สมำชิกสมทบสหกรณ์
กำรเกษตรค ำชะอี จ ำกัด  
“กลุ่มสมำชิก” หมำยควำมว่ำ กลุ่มสมำชิกสหกรณ์กำรเกษตรค ำชะอี จ ำกัด  
 “ผู้แทนสมำชิก” หมำยควำมว่ำ ผู้แทนสมำชิกสหกรณ์กำรเกษตรค ำชะอีจ ำกัด  
“เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์” หมำยควำมว่ำ ผู้ท่ีสหกรณ์จ้ำงไว้ปฏิบัติงำนในสหกรณ์กำรเกษตร 
ค ำชะอี จ ำกัด 
 

 
 



 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม เหตุผล 
                                 หมวด  1 
                   ชื่อ  ประเภทและที่ตั้งส ำนักงำน 
ข้อ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตั้งส ำนักงำน 
     ชื่อ                        สหกรณ์กำรเกษตรค ำชะอี จ ำกัด 
     ประเภท                 สหกรณ์กำรเกษตร 
     ที่ตั้งส ำนักงำน(ใหญ)่ เลขที่  124  ถนน รำษฎร์ประสงค์ หมู่ที่ 5  ต ำบลน้ ำเที่ยง    
อ ำเภอค ำชะอี  จังหวัดมุกดำหำร                         
    ที่ตั้งส ำนักงำนสำขำ   เลขที่    -       ถนน       - 
หมู่ที่   -     ต ำบล   -      อ ำเภอ  -        จังหวัด    -     
    ท้องที่ด ำเนินงำน       อ ำเภอค ำชะอี   

                                  หมวด  1 
                  ชื่อ  ประเภทและที่ตั้งส ำนักงำน 
ข้อ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตั้งส ำนักงำน 
     ชื่อ                        สหกรณ์กำรเกษตรค ำชะอี จ ำกัด 
     ประเภท                 สหกรณ์กำรเกษตร 
     ที่ตั้งส ำนักงำน(ใหญ)่ เลขที่  124  ถนน กุฉินำรำยณ์ – มุกดำหำร  หมู่ที่ 5  ต ำบลน้ ำเที่ยง   
อ ำเภอค ำชะอี  จังหวัดมุกดำหำร    
    ที่ตั้งส ำนักงำนสำขำ   เลขที่    -       ถนน       - 
หมู่ที่   -     ต ำบล   -      อ ำเภอ  -        จังหวัด    -     
    ท้องที่ด ำเนินงำน       -   

 

    หมวด  2 
วัตถุประสงค์ 

ข้อ 2. วัตถุประสงค์   สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทำง
เศรษฐกิจและสังคมของบรรดำสมำชิก   โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันตำมหลักสหกรณ์   รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
   (1)  ส่งเสริมและเผยแพร่อำชีพกำรเกษตร  หัตถกรรม  อุตสำหกรรมในครัวเรือน
หรือกำรประกอบอำชีพอย่ำงอื่นในหมู่สมำชิกและครอบครัวสมำชิก รวมทั้งกำร
ส่งเสริมควำมรู้ในกำรผลิตทำงอุตสำหกรรม  เพื่อให้สมำชิกมีอำชีพและรำยได้ที่มั่นคง 
  (2) ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ ำ  หรือปิดกั้นท ำนบเหมืองฝำย  จัดระบบกำรส่งน้ ำ  ระบำยน้ ำ
และอ ำนวยกำรใช้น้ ำเพื่อประโยชน์แก่กำรเกษตร  
  (3) จัดหำวัสดุกำรเกษตรและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ ำเป็นมำจ ำหน่ำยแก่สมำชิก 

หมวด  2 
วัตถุประสงค์และอ ำนำจกระท ำกำร 

ข้อ 2. วัตถุประสงค์   สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดำสมำชิก   โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตำมหลักสหกรณ์   รวมทั้งในข้อ
ต่อไปนี้ 
   (1) จัดหำวัสดุกำรเกษตรและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ ำเป็นมำจ ำหน่ำยแก่สมำชิก 
   (2) รวบรวมผลิตผลกำรเกษตร ผลิตภัณฑ์และบริกำรของสมำชิกมำจัดกำรขำยหรือแปรรูปออก
ขำยโดยซื้อหรือรวบรวมผลิตผลจำกสมำชิกก่อนผู้อ่ืน 
    (3) จัดให้มีเงินกู้หรือสินเชื่อแก่สมำชิก  เพื่อกำรประกอบอำชีพและกำรด ำรงชีพ 
    (4) ส่งเสริมกำรออมทรัพย์ของสมำชิก 
    (5) ส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของสมำชิกและชุมชน 
    (6) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น  สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  องค์กร ชุมชน
ภำคเอกชน และหน่วยงำนของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจกำรของสหกรณ์ 
 

-เพื่อชัดเจนในกำร
ปฏิบัติ 
-เป็นไปตำมร่ำงข้อบังคับ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 



 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม เหตุผล 
  (4) รวบรวมผลิตผลกำรเกษตรและผลิตภัณฑ์ของสมำชิกมำจัดกำรขำยหรือแปรรูป
ออกขำยโดยซื้อหรือรวบรวมผลิตผลจำกสมำชิกก่อนผู้อื่น 
 (5) จัดให้มีฉำงหรือโรงเรือนกำรเกษตรเพื่อเก็บรักษำผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ 
 (6) จัดให้มียำนพำหนะขนส่ง  เครื่องมือ  เครื่องจักรกล  หรือปศุสัตว์  เกี่ยวกับ กำร
ผลิตทำงกำรเกษตรส ำหรับให้บริกำรแก่สมำชิก 
 (7)จัดให้มีโรงงำนอุตสำหกรรมเพื่อแปรรูปผลิตผลหรือเพื่อผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพตำม
ควำมต้องกำรของตลำด  
 (8) จัดให้มีเงินกู้หรือสินเช่ือแก่สมำชิก  เพื่อกำรประกอบอำชีพและกำรด ำรงชีพ 
  (9) จัดหำทุนเพื่อด ำเนินกิจกำรตำมวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
  (10)รับฝำกเงินจำกสมำชิกหรือสหกรณ์อ่ืน 
  (11)ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
  (12)ซื้อหุ้นของธนำคำรซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่
สหกรณ ์
 (13) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น     
 (14) ซื้อหุ้นของสถำบันที่ประกอบธุรกิจอันท ำให้เกิดควำมสะดวกหรือส่งเสริมควำม
เจริญ  แก่กิจกำรของสหกรณ์ 
 (15) ออกตั๋วสัญญำใช้เงินและตรำสำรกำรเงิน               
(16) ฝำกหรือลงทุนอย่ำงอื่นตำมกฎหมำยและตำมที่คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์
แห่งชำติก ำหนด 
(17) ให้สวัสดิกำรและกำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิกและครอบครัว(18)ส่งเสริม
กิจกรรมกลุ่มของสมำชิก   
กลุ่มสตรีสหกรณ์  กลุ่มเยำวชนสหกรณ์ กลุ่มผู้ใช้น้ ำ  กลุ่มรวมกันผลิต  กลุ่มรวมกัน
ซื้อ  กลุ่มรวมกันขำย  และกลุ่มออมทรัพย์ ฯลฯ 

   (7) ส่งเสริมและเผยแพร่อำชีพกำรเกษตร  หัตถกรรม  อุตสำหกรรมในครัวเรือนหรือกำร
ประกอบอำชีพอย่ำงอื่นในหมู่สมำชิกและครอบครัวสมำชิก รวมทั้งกำรส่งเสริมควำมรู้ในกำรผลิต
ทำงอุตสำหกรรม  เพื่อให้สมำชิกมีอำชีพและรำยได้ที่มั่นคง             
ข้อ 3. อ ำนำจกระท ำกำร เพื่อให้บรรลวุัตถุประสงค์ของสหกรณ์  ให้สหกรณ์มีอ ำนำจกระท ำกำร
ดังต่อไปนี้ 
     (1) ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ ำ  หรือปิดกั้นท ำนบเหมืองฝำย  จัดระบบกำรส่งน้ ำ  ระบำยน้ ำและ
อ ำนวยกำรใช้น้ ำเพื่อประโยชน์แก่กำรเกษตร 
     (2) จัดให้มีฉำงหรือโรงเรือนกำรเกษตรเพื่อเก็บรักษำผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ 
     (3) จัดให้มียำนพำหนะขนส่ง  เครื่องมือ  เครื่องจักรกล ปศุสัตว์  เก่ียวกับ กำรผลิตทำง
กำรเกษตรส ำหรับให้บริกำรแก่สมำชิก 
    (4) จัดให้มีโรงงำนอุตสำหกรรมเพื่อแปรรูปผลิตผลหรือเพื่อผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพตำมควำม
ต้องกำรของตลำด           
     (5) จัดหำทุนเพื่อด ำเนินกิจกำรตำมวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
     (6) รับฝำกเงินจำกสมำชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ 
     (7) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
     (8)  ซื้อหุ้นของธนำคำรซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่สหกรณ์ 
     (9) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
(10) ซื้อหุ้นของสถำบันที่ประกอบธุรกิจอันท ำให้เกิดควำมสะดวกหรือส่งเสริมควำมเจริญ  แก่
กิจกำรของสหกรณ์                 
     (11)  ออกตั๋วสัญญำใช้เงินและตรำสำรกำรเงิน 
     (12) ฝำกหรือลงทุนอย่ำงอื่นตำมกฎหมำยและตำมที่คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ
ก ำหนด 
    (13) ให้สวัสดิกำรและกำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิกและครอบครัว 
 
 

-เพื่อชัดเจนในกำร
ปฏิบัติ 
-เป็นไปตำมร่ำงข้อบังคับ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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   (19) ส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนำบุคลำกรทั้งทำงกำรศึกษำ พลำนำมัย และทำง
จิตใจ ให้เป็นครอบครัวที่สุขสมบูรณ์เพื่อรวมเป็นสังคมท่ีมีกิจกำรของสหกรณ์ 
   (20) ร่วมมือกับทำงรำชกำร สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และ
สหกรณ์อ่ืน เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจกำรของสหกรณ์ 
    (21) กำรกระท ำต่ำง ๆ  ตำมที่อนุญำตไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์  เพื่อให้เป็นไป
ตำม วัตถุประสงค์ท่ีกล่ำวข้ำงต้น รวมถึง ซื้อ  ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง  
กู้  ยืม  เช่ำหรือให้เช่ำ  เช่ำซื้อหรือให้เช่ำซื้อ  โอนหรือรับโอน  สิทธิกำรเช่ำหรือสิทธิ
กำรเช่ำซื้อ  ขำยหรือจ ำหน่ำย  จ ำนองหรือรับจ ำนอง   จ ำน ำหรือรับจ ำน ำ ด้วยวิธีอื่น
ใด  ซึ่งทรัพย์สินแก่สมำชิกหรือของสมำชิก 
    (22) ให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่สมำชิก                
    (23) ขอหรือรับควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรจำกทำงรำชกำร หน่วยงำนของ
ต่ำงประเทศหรือบคุคลอ่ืนใด 
    (24) ด ำเนินกิจกำรอย่ำงอื่นบรรดำที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในกำรจัดให้ส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ 

     (14) ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มของสมำชิก กลุ่มสตรีสหกรณ์  กลุ่มเยำวชนสหกรณ์ กลุ่มผู้ใช้น้ ำ  
กลุ่มรวมกันผลิต  กลุ่มรวมกันซื้อ  กลุ่มรวมกันขำย  และกลุ่มออมทรัพย์ ฯลฯ 
      (15) ให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่สมำชิก 
      (16) ขอหรือรับควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรจำกทำงรำชกำรหน่วยงำนของต่ำงประเทศหรือ
บุคคลอ่ืนใด 
      (17) กำรกระท ำต่ำง ๆ  ตำมท่ีอนุญำตไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์  เพื่อให้เป็นไปตำม 
วัตถุประสงค์ที่กล่ำวข้ำงต้น รวมถึง ซื้อ  ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง   
กู้  ยืม  เช่ำหรือให้เช่ำ  เช่ำซื้อหรือให้เช่ำซื้อ  โอนหรือรับโอน  สิทธิกำรเช่ำหรือสิทธิกำรเช่ำซื้อ  
ขำยหรือจ ำหน่ำย  จ ำนองหรือรับจ ำนอง   จ ำน ำหรือรับจ ำน ำ ด้วยวิธีอื่นใด  ซึ่งทรัพย์สินแก่
สมำชิกหรือของสมำชิก 

-เพื่อชัดเจนในกำร
ปฏิบัติ 
-เป็นไปตำมร่ำงข้อบังคับ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 30.  กำรเข้ำเป็นสมำชิก  ผู้สมัครเป็นสมำชิกตำมข้อบังคับต้องย่ืนใบสมัครถึง
สหกรณ์ตำมแบบที่ก ำหนดไว้  เพื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ 
           ผู้สมัครจะต้องเข้ำสังกัดกลุ่มสมำชิกในหมู่บ้ำนที่ตนมีถิ่นที่อยู่หรือหมู่บ้ำน
ใกล้เคียงกัน  ท้ังนี้ให้ยื่น   ใบสมัครดังกล่ำวในวรรคแรกผ่ำนประธำนกลุ่มเพื่อเสนอที่
ประชุมกลุ่ม  (กลุ่มสมำชิกหรือกลุ่มผู้สมัครเข้ำเป็นสมำชิก)  สอบสวนพิจำรณำ 
          เมื่อที่ประชุมกลุ่ม  (กลุ่มสมำชิกหรือกลุ่มผู้สมัครเข้ำเป็นสมำชิก)  ได้สอบสวน
พิจำรณำปรำกฏว่ำ     ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตำมข้อ 29  ทั้งท่ีประชุมกลุ่ม
เห็นสมควรและลงมติรับรองโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมแห่งจ ำนวนผู้ที่เข้ำ
ประชุมแล้ว  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจึงรับพิจำรณำผู้สมัครนั้นได้ 
 

ข้อ 30. กำรเข้ำเป็นสมำชิก  ผู้สมัครเป็นสมำชิกตำมข้อบังคับต้องย่ืนใบสมัครถึงสหกรณ์ตำม
แบบที่ก ำหนดไว้  เพื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ 
           ผู้สมัครจะต้องเข้ำสังกัดกลุ่มสมำชิกในหมู่บ้ำนที่ตนมีถิ่นที่อยู่หรือหมู่บ้ำนใกล้เคียงกัน  
ทั้งนี้ให้ยื่นใบสมัครดังกล่ำวในวรรคแรกผ่ำนประธำนกลุ่มเพื่อเสนอท่ีประชุมกลุ่มสอบสวนพิจำรณำ 
          เมื่อที่ประชุมกลุ่มได้สอบสวนพิจำรณำปรำกฏว่ำ ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตำมข้อ 29  
ทั้งท่ีประชุมกลุ่มเห็นสมควรและลงมติรับรองโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมแห่งจ ำนวนผู้
ที่เข้ำประชุมแล้ว และให้ผู้จดัการหรือผู้ท่ีได้รับหมอบหมายจากผู้จัดการไปตรวจเยี่ยมผู้สมัครถึง
ที่บ้าน หรือที่ดินท ากินและรวบรวมข้อมูลน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา          
 
 
 

 



 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม เหตุผล 
       เมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำเป็นที่พอใจว่ำผู้สมัคร ซึ่งที่
ประชุมกลุ่มรับรองแล้วนั้น  มีคุณสมบัติถูกต้องตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 29 ทั้งเห็นเป็น
กำรสมควรรับเข้ำเป็นสมำชิกได้ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลำยมือชื่อของตนในทะเบียน
สมำชิกกับช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำและช ำระค่ำหุ้นตำมจ ำนวนที่จะถือ  จน
ครบถ้วนแล้ว   จึงถือว่ำได้เข้ำเป็นสมำชิกของสหกรณ์ในสังกัดกลุ่มซึ่งรับรองนั้น 
          ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องกำรรับสมำชิกเข้ำใหม่    ให้ที่ประชุมกลุ่มทรำบโดยเร็วและ
ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์เสนอเร่ืองกำรรับสมำชิกเข้ำใหม่ให้ที่ประชุม
ใหญ่ครำวถัดไปทรำบ 
         ถ้ำคณะกรรมกำรด ำเนินกำรไม่ยอมรับผู้สมัครเข้ำเป็นสมำชิกด้วยเหตุใด ๆ  
เมื่อผู้สมัครร้องขอ  ก็ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรน ำเร่ืองเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อ
วินิจฉัยช้ีขำด  มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้ำเป็นสมำชิกในกรณีดังว่ำนี้   ให้ถือเสียง
ไม่น้อยกว่ำสองในสำมของสมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกซึ่งมำประชุม 
 

เมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำเป็นที่พอใจว่ำผู้สมัคร ซึ่งที่ประชุมกลุ่มรับรอง
แล้วนั้น  มีคุณสมบัติถูกต้องตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 29 ทั้งเห็นเป็นกำรสมควรรับเข้ำเป็นสมำชิกได้ก็
ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลำยมือชื่อของตนในทะเบียนสมำชิกกับช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำและช ำระ
ค่ำหุ้นตำมจ ำนวนที่จะถือ  จนครบถ้วนแล้ว   จึงถือว่ำได้เข้ำเป็นสมำชิกของสหกรณ์ในสังกัดกลุ่ม
ซึ่งรับรองนั้น 
          ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องกำรรับสมำชิกเข้ำใหม่    ให้ที่ประชุมกลุ่มทรำบโดยเร็วและให้
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์เสนอเร่ืองกำรรับสมำชิกเข้ำใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่ครำวถัดไป
ทรำบ 
         ถ้ำคณะกรรมกำรด ำเนินกำรไม่ยอมรับผู้สมัครเข้ำเป็นสมำชิกด้วยเหตุใด ๆ  เมื่อผู้สมัคร
ร้องขอ  ก็ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรน ำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยช้ีขำด  มติแห่งที่
ประชุมใหญ่ให้รับเข้ำเป็นสมำชิกในกรณีดังว่ำนี้   ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของสมำชิก
หรือผู้แทนสมำชิกซึ่งมำประชุม 

-เพื่อชัดเจนในกำร
ปฏิบัติ 

ข้อ 44. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมำชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดำทั้งบรรลุนิติภำวะและยังไม่บรรลุนิติภำวะ ในกรณีที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะจะต้องได้รับค ำยินยอมจำกผู้ปกครองเป็นลำยลักษณ์อักษร 
(3) ตั้งบ้ำนเรือนอยู่ท้องที่ต ำบล   ทุกต ำบล  อ ำเภอค ำชะอี  จังหวัดมุกดำหำร 
(4) เปน็ผู้ที่มีควำมประพฤติดีงำม 
(5)  เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค ำส่ังของสหกรณ์ 
 

ข้อ  44 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมำชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดำบรรลุนิติภำวะ 
(3) ตั้งบ้ำนเรอืนอยู่ในท้องท่ีอ ำเภอค ำชะอี จังหวัดมุกดำหำร หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำงสหกรณ์
กำรเกษตรค ำชะอี จ ำกัด 
(4) เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติดีงำม 
(5)  เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตำมกฎหมำย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค ำสั่งของสหกรณ์ 
 
 
 
 
 

-เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระรำชบัญญัติสหกรณ์
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2553 



 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม เหตุผล 
ข้อ 48.  สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ   สมำชิกสมทบมีสิทธิและหน้ำที่
เฉพำะในส่วนที่ไม่ขัดกับกฎหมำยสหกรณ์   
 (ก)  สิทธิของสมำชิกสมทบ  มีดังนี้ 
         (1)   ……………………………………………………… 
         (2 )  …………….……………………………………… 
         (3)  ……………………………………………………… 
         (4)  ……………………………………………………… 
 

ข้อ 48. สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ   สมำชิกสมทบมีสิทธิและหน้ำที่เฉพำะในส่วนที่ไม่
ขัดกับกฎหมำยสหกรณ์  
(ก)  สิทธิของสมำชิกสมทบ  มีดังนี้ 
       (1) ท ำธุรกิจซื้อ กับธุรกิจขำยกับสหกรณ์ และได้รับเงินเฉลี่ยคืนตำมส่วนธุรกิจนั้นๆ 
       (2) ฝำกเงินกับสหกรณ์ ตำมระเบียบว่ำด้วยเงินฝำกของสหกรณ์        
       (3) ถือหุ้นกับสหกรณ์ได้แต่ไม่เกิน 1 ใน 5 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดและได้รับเงินปันผลตำม
มูลค่ำหุ้น  
(ข)  หน้ำท่ีของสมำชิกสมทบ   มีดังนี้ 
       (1) ปฏิบัติตำมกฎหมำย    ข้อบังคับ  ระเบียบ มติ  และค ำส่ังของสหกรณ์ 
       (2) เข้ำร่วมประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณ์นัดหมำย 
       (3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรท่ีเข็มแข็ง 
       (4) สอดส่องดูแลกิจกำรของสหกรณ์   
       (5) ร่วมมือกับคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 
(ค)  สมำชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
        (1) ออกเสียงและกำรนับเป็นองค์ประชุมใดๆ       
        (2) กำรได้รับเลือกเป็นกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ 
        (3) กำรกู้เงินจำกสหกรณ์ ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรให้กู้และดอกเบี้ยเงินกู้ 
        (4) กำรเข้ำชื่อและเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญ 

-เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระรำชบัญญัติสหกรณ์
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2553 

                                   หมวด 8 
                           คณะกรรมการด าเนินการ 
ข้อ 67. คณะกรรมการด าเนินการ  ให้สหกรณ์มีคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ประกอบด้วย       ประธำนกรรมกำรหนึ่งคน  และกรรมกำรด ำเนินกำรอีก 11 คน  
ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจำกสมำชิก 
 

                                         หมวด 8 
                                คณะกรรมการด าเนินการ 
ข้อ 67. คณะกรรมการด าเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประกอบด้วย       
ประธำนกรรมกำรหนึ่งคน  และกรรมการด าเนินการอกี 14 คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจำก
สมำชิก 
 
 

-เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระรำชบัญญัติสหกรณ์
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2553 
 



 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม เหตุผล 
         ให้กรรมกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งในระหว่ำงกันเองขึ้นด ำรงต ำแหน่งรองประธำน
กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคน  เลขำนุกำรคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง  
นอกนั้นเป็นกรรมกำร  และปิดประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน ณ ส ำนักงำนของสหกรณ์ 
        ห้ำมไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท ำหน้ำท่ีกรรมกำรด ำเนินกำร 
        (1) เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุกในควำมผิดเก่ียวกับ
ทรัพย์ท่ีกระท ำโดยทุจริต 
 

         ให้กรรมกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งในระหว่ำงกันเองขึ้นด ำรงต ำแหน่งรองประธำนกรรมกำร
คนหนึ่งหรือหลำยคน  เลขำนุกำรคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมกำร  
และปิดประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน ณ ส ำนักงำนของสหกรณ ์
        ห้ำมไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท ำหน้ำท่ีกรรมกำรด ำเนินกำร 
        (1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

-เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระรำชบัญญัติสหกรณ์
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2553 

ข้อ 71. การพ้นจากต าแหน่ง  กรรมกำรด ำเนินกำรพ้นจำกต ำแหน่ง  เพรำะเหตุใด ๆ  
ดังต่อไปนี้ 
(1)  ถึงครำวออกตำมวำระ 
(2)  ลำออกโดยแสดงควำมจ ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร   หรือ
ลำออกต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
(3)  ขำดจำกสมำชิกภำพ 
(4)  เข้ำรับต ำแหน่งหน้ำท่ีประจ ำในสหกรณ์นี้ 
(5)  ตกเป็นผู้ผิดนัดกำรส่งช ำระหนี้ไม่ว่ำเงินต้นหรือดอกเบี้ย 
(6)  ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรำยตัว 
(7)  นำยทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรำยตัว 
(8)  ขำดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรติดต่อกันสำมคร้ังโดยไม่มีเหตุผลอัน 
สมควร 

เพิ่มข้อควำม ข้อ 71 (9)  ดังนี้  “(9) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 67” 
ข้อ 71. การพ้นจากต าแหน่ง  กรรมกำรด ำเนินกำรพ้นจำกต ำแหน่ง  เพรำะเหตุใด ๆ  ดังต่อไปนี้ 
(1)  ถึงครำวออกตำมวำระ 
(2)  ลำออกโดยแสดงควำมจ ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร   หรือลำออกต่อที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
(3)  ขำดจำกสมำชิกภำพ 
(4)  เข้ำรับต ำแหน่งหน้ำท่ีประจ ำในสหกรณ์นี้ 
(5)  ตกเป็นผู้ผิดนัดกำรส่งช ำระหนี้ไม่ว่ำเงินต้นหรือดอกเบี้ย 
(6)  ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรำยตัว 
(7)  นำยทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรำยตัว 
(8)  ขำดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรติดต่อกันสำมคร้ังโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
เพิ่มข้อควำม ข้อ 71 (9)  ดังนี้  “(9) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 67”  
(9) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 67 
 
 
 
 
 

-เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระรำชบัญญัติสหกรณ์
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2553 



 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม เหตุผล 
                 การออกเสียงและการวินจิฉัยปัญหาในที่ประชุม 
ข้อ 84. การออกเสียง   สมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในกำร
ลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมใหญ่  และที่ประชุมกลุ่มสุดแต่กรณีได้เพียงคนละหนึ่ง
เสียง  จะมอบให้ผู้อื่นมำประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ 
         ถ้ำในปัญหำซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น  ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพำะตัว   
ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้ 

 

                  การออกเสียงและการวินจิฉัยปัญหาในที่ประชุม 

ข้อ 84. การออกเสียง   สมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนนออกเสียง
ในที่ประชุมใหญ่  และที่ประชุมกลุ่มสุดแต่กรณีได้เพียงคนละหนึ่งเสียง  จะมอบให้ผู้อื่นมำประชุม
และออกเสียงแทนตนไม่ได้ 
         ถ้ำในปัญหำซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น  ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพำะตัว  ผู้นั้นจะออกเสียง
ในเรื่องนั้นไม่ได้ 
          วิธีออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ ให้ถือปฏิบัติ เป็น 2 กรณี ดังนี ้
          (1) โดยวิธีเปิดเผย ให้ใช้วิธีชูมือลงคะแนน 
          (2) โดยวิธีลับ ให้ใช้วิธีเขียนบัตรลงคะแนน และจะกระท าได้ต่อเม่ือสมาชิกสามัญ
ที่มาประชุมมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร้องขอต่อประธานที่ประชุม 

-เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระรำชบัญญัติสหกรณ์
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2553 

 
หมวด 11 

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 

ข้อ 101. การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ  จะกระท ำได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ดังต่อไปนี้ 
      (1) ต้องก ำหนดในระเบยีบวำระกำรประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ   
และให้แจ้งไปยังสมำชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่ 

ตัดควำมว่ำ “เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพำะ” ออก   
หมวด 11 

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 

ข้อ 101. การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ  จะกระท ำได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้ 
      (1) ต้องก ำหนดในระเบยีบวำระกำรประชุมใหญ่ และให้แจ้งไปยังสมำชิกพร้อมหนังสือแจ้ง
ระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่ 
 
 

-เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระรำชบัญญัติสหกรณ์
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2553 

   
   มติที่ประชุมใหญ่   ที่ประชุมใหญ่ได้ปรึกษำหำรือและลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนใช้ข้อบังคับใหม่  
จึงขอยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์กำรเกษตรค ำชะอ ีจ ำกัด ฉบับ พ.ศ.2543 มำใช้ข้อบังคับสหกรณ์กำรเกษตรค ำชะอ ีจ ำกัด ฉบับ พ.ศ.2560 แทน



ระเบียบวาระที่  10  เรื่อง กำรพิจำรณำสินค้ำขำดบัญชี 
    จำกกำรตรวจสอบธุรกิจกำรรวบรวมผลิตผลกำรเกษตร ประเภทข้ำวเปลือก ปรำกฏว่ำมีข้ำวเปลือก
ขำดบัญชี จ ำนวน  36,008.85  กิโลกรัม มีมูลค่ำตำมรำคำทุนและรำคำขำย จ ำนวน 475,136.82  บำท  เนื่องจำกมี
ข้ำวเปลือก ยกมำจำกปีก่อนจ ำนวน  929,959  กิโลกรัม เป็นเงิน 13,211,915.94 บำท ระหว่ำงปีมีกำรรวบรวมผลิตผล 
จ ำนวน  601,452.44 บำท เป็นเงิน 7,118,269.81 บำท และจ ำหน่ำยผลิตผล จ ำนวน 916,391 กิโลกรัม เป็นเงิน 
12,481,881.11 บำท คงเหลือ จ ำนวน 615,020.44 กิโลกรัม เป็นเงิน 8,118,269.81 บำท ลดหย่อนยุบตัวตำมสภำพ  
จ ำนวน 12,029.05 กิโลกรัม เป็นเงิน 7,959,486.35 บำท  วันสิ้นปีตรวจนับข้ำวเปลือกคงเหลือได้   จ ำนวน 
566,982.54 กิโลกรัม  เป็นเงิน 7,484,169.53 บำท ดังนั้น ยังมีข้ำวเปลือกขำดบัญชีทั้งสิ้น จ ำนวน 36,008.85 กิโลกรัม 
เป็นเงิน 475,316.82 บำท   
    ดังนั้น  สหกรณ์กำรเกษตรค ำชะอี จ ำกัด  เมื่อวันที่ 13 มีนำคม  2560  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้
ประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์กำรเกษตรค ำชะอี จ ำกัด  ตำมระเบียบวำระที่ 5.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำข้ำวเปลือก
ขำดบัญชี ปีกำรผลิต 2557/58  โดย นำยสันติ  คนคล่อง ประธำนคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง  ได้รำยงำน
ต่อที่ประชุมดังนี้ 
    1. เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2557 มีกำรบวกยอดรวมกิโลกรัมเกินควำมเป็นจริงไป 32,964 กิโลกรัม 
ยอดจ ำนวนเงินตรงตำมบัญชี  มูลค่ำตำมรำคำทุนและรำคำขำย กิโลกรัมๆละ 13.20 บำท เป็นเงินทั้งสิ้น  435,124.80  
บำท 
    2. เมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2558  มีกำรบวกยอดรวมกิโลกรัมเกินควำมเป็นจริงไป 300 กิโลกรัม ยอดเงิน 
ตรงตำมบัญชี  มูลค่ำตำมรำคำทุนและรำคำขำย กิโลกรัมๆละ 13.20 บำท เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 300  กิโลกรัม  
เป็นเงินจ ำนวน  3,960  บำท 
    3. รวมทั้งวันที่ 15 ธันวำคม 2557  จ ำนวน 32,964 กิโลกรัม และ วันที่ 7 มกรำคม 2558 จ ำนวน 
300  กิโลกรัม  รวมเป็นทั้งสิ้น 33,264  กิโลกรัม เป็นเงิน  439,084.02  บำท 
    4. ยังคงเหลือ  36,008.85 – 33,264  =  2,744.85  กิโลกรัม ยังต้องมีผู้รับผิดชอบ 
    ดังนี้ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจึงได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเป็นเอกฉันท์ ดังนี้  
    1.ให้ผู้จัดกำรรับสภำพหนี้กับสหกรณ์ตำมควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น จ ำนวน  2,744.85  กิโลกรัม   
เป็นเงินทั้งสิ้น 36,232.02 บำท  ให้ชดใช้ตำมควำมเสียหำย  ภำยในวันที่  31  มีนำคม  2561  และให้มีผู้ค้ ำประกัน 
    2.จัดท ำเอกสำรประกอบรำยละเอียดกำรซื้อขำยข้ำวเปลือกและสินค้ำคงเหลือ  และส่งให้ผู้ตรวจสอบ
บัญชีตรวจสอบ 
    3. ร ำยงำนกำรแก้ ไขข้ อบกพร่ อ ง ให้นำยทะเบียนทรำบภำยในวันที่  15 มี นำคม 2560 
   4. เสนอตัดสินค้ำขำดบัญชี ต่อที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2559 จ ำนวน 33,264 กิโลกรัม เป็น
จ ำนวนเงินทั้งสิ้น 439,084.80 บำท     
 
   มติที่ประชุมใหญ ่  พิจำรณำอนุมัติตัดสินค้ำขำดบัญชี จ ำนวน 33,264 กิโลกรัม เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 
439,084.80 บำท     
 
 
 



 

ระเบียบวาระที่  11 เรื่อง  กำรพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ชุดท่ี 44 
    ประธำนในที่ประชุม  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ชุดที่ 43  ซึ่งประกอบด้วย
กรรมกำรทั้งหมด  13  ท่ำน  ได้ด ำรงต ำแหน่งตำมวำระตำมข้อบังคับสหกรณ์  ดังนี้ 

โควต้ำ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

วำระที ่1 

หม
ดว

ำร
ะ 

 

วำระที ่2 

หม
ดว

ำร
ะ 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 1 ปีที่ 2 

บ้ำนเหล่ำ นำยพนมศักดิ ์ โรจนภักด ี ประธำนกรรมกำร 
 
 

    น้ ำเที่ยง นำงเลขำ บุตดีวงศ ์ รองประธำนกรรมกำร 
 
 

    น้ ำเที่ยง นำยธีรพงษ์ เสียงล้ ำ เลขำนุกำร 
 
 

    บ้ำนค้อ นำยสันต ิ คนคล่อง เหรัญญิก 
  

 
   น้ ำเที่ยง นำยวรศำสตร ์ สุวรรณไตรย ์ กรรมกำร 

    
 

 ค ำชะอ ี นำยศักดิ์สิทธิ ์ วังคะฮำต กรรมกำร 
  

 
   ค ำชะอ ี นำงทองมี ไวสู้ศึก กรรมกำร 

  

 

   บ้ำนซ่ง นำงปรำศรัย    มูลมั่ง กรรมกำร 
  

 

  

 

บ้ำนซ่ง นำยสอง   ศรีหำวงค ์ กรรมกำร 
  

 

  

 

หนองเอี่ยน นำยใคร ่  ยืนยั่ง กรรมกำร 
     

 

หนองเอี่ยน นำยค ำสิง แก้วด ี กรรมกำร 
    

 
 เหล่ำสร้ำงถ่อ นำยค้ ำ พันนุมำ กรรมกำร 

 
 

    โพนงำม นำยชอบธรรม รูปคม กรรมกำร 
    

 
  

คณะกรรมการที่หมดวาระแยกเป็น          
  หมดวาระปีที่ 1  ซึ่งสำมำรถได้รับเลือกเข้ำมำเป็นกรรมกำรได้อีก  1  วำระ  ดังนี้   
    นำยสันต ิ คนคล่อง โควต้ำต ำบลบ้ำนค้อ     
    นำยศักดิ์สิทธิ ์ วังคะฮำต โควต้ำต ำบลค ำชะอ ี    
    นำงทองมี ไวสู้ศึก   โควต้ำต ำบลค ำชะอ ี    
  หมดวาระปีที่ 2  ต้องพกัอย่ำงน้อย  1  ปี  ดังนี ้       
    นำงปรำศรัย มูลมั่ง   โควต้ำต ำบลบ้ำนซ่ง     
    นำยสอง   ศรีหำวงค ์ โควต้ำต ำบลบ้ำนซ่ง     
    นำยใคร ่  ยืนยั่ง   โคต้ำต ำบลหนองเอี่ยน     
 
 
 



 

  คุณสมบัติของผู้แทนสมาชิกที่มีสิทธิ์ จะถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการด าเนินการ   
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

1. ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท ำโดยทุจริต 
2. ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจำกรำชกำร  องค์กร  หน่วยงำนของรัฐหรือเอกชนฐำนทุจริตต่อ

หน้ำที่ 
3. ไม่เป็นสมำชิกซึ่งผิดนัดกำรช ำระหนี้  ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ย  ในระยะเวลำสองปีทำงบัญชีนับแต่ปีที่ผิด

นัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำร   เว้นแต่กำรผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจำกกำรกระท ำของตนเอง 
4. ไม่เคยถูกให้พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรหรือมีค ำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรตำมค ำสั่งนำย

ทะเบียนสหกรณ์ 
5. ผู้ซึ่งไม่เป็นเจ้ำหน้ำที่ในสหกรณ์นี้ 
6. ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ครบ  2  วำระติดต่อกัน 
7. เมื่อถูกเสนอชื่อจะต้องมีผู้แทนสมำชิกยกมือรับรองไม่น้อยกว่ำ  2  คน 
8. มีควำมสมัครใจ 
9. เมือ่ถูกเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุม 
ดังนั้น ในวันนี้ที่ประชุมจะต้องพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรเข้ำมำแทนกรรมกำรที่หมดวำระจ ำนวน  6 คน                

    ขอเสนอที่ประชุมโปรดพิจำรณำ 
 
   มติที่ประชุมใหญ ่  ที่ประชุมใหญ่ลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ชดุที่ 44 
ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด  13  ท่ำน  เพือ่ด ำรงต ำแหน่งตำมวำระตำมข้อบังคับสหกรณ์  ดงันี้ 

ที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

วำระที ่1 วำระที ่2 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 1 ปีที่ 2 

1 นำยพนมศักดิ ์ โรจนภักด ี ประธำนกรรมกำร     
2 นำงเลขำ บุตดีวงศ ์ รองประธำนกรรมกำร     
3 นำยธีรพงษ์ เสียงล้ ำ เลขำนุกำร     
4 นำยสันต ิ คนคล่อง เหรัญญิก     
5 นำยวรศำสตร ์ สุวรรณไตรย ์ กรรมกำร     
6 นำยศักดิ์สิทธิ ์ วังคะฮำต กรรมกำร     
7 นำงทองมี ไวสู้ศึก กรรมกำร     
8 นำยค ำสิง แก้วด ี กรรมกำร     
9 นำยค้ ำ พันนุมำ กรรมกำร     
10 นำยชอบธรรม รูปคม กรรมกำร     
11 นำยเจษฎำภรณ ์ มูลมั่ง กรรมกำร     
12 นำยปัญญำ คล่องแคล่ว กรรมกำร     
13 นำยแหล ่ โคตรพันธ ์ กรรมกำร     

 



ระเบียบวาระที่  12  เรื่อง  กำรพิจำรณำแต่งต้ังผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ และก ำหนดค่ำตอบแทน 
    ตำมข้อบังคับของสหกรณ์กำรเกษตรค ำชะอี จ ำกัด  พ.ศ. 2543  ข้อ  97  ก ำหนดว่ำให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งสมำชิกหรือบุคคลภำยนอก  ผู้มีคุณวุฒิควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนธุรกิจ  กำร เงิน  กำรบัญชี  กำรเศรษฐกิจ
หรือกำรสหกรณ์   เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์เป็นกำรประจ ำปี  จ ำนวน  3  คน  (ไม่เกินห้ำคนหรือหนึ่งนิติ
บุคคล)  พร้อมทั้งพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบกิจกำร  

   ตำมข้อบังคับของสหกรณ์กำรเกษตรค ำชะอี จ ำกัด  พ.ศ. 2543  ข้อ  66 ที่ประชุมใหญ่มีอ ำนำจหน้ำที่ 
พิจำรณำวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรสหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
    ข้อ 66 (5) พิจำรณำก ำหนดบ ำเหน็จค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรด ำเนินกำร หรือ
กรรมกำรอื่นๆ และผู้ตรวจสอบกิจกำร    
    โดยพิจำรณำสมำชิกที่เข้ำประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี  มีผู้แทนสหกรณ์เสนอชื่อผู้รับกำรคัดเลือกเพื่อ
แต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ ที่ประชุมใหญ่ด ำเนินกำรคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ โดยวิธีเปิดเผย  
ซึ่งปรำกฏ ดังต่อไปน้ี   

ที่ ชื่อ-สกุล ล ำดับที ่ หมำยเหตุ 
1. นำยใคร ่     ยืนยั่ง  เว้นวรรค 
2. นำงปรำศรัย  มูลมั่ง  เว้นวรรค 

3. นำยสมอนนท์  คนเพียร  ขำดคุณสมบัต ิ

4. นำยบุญรัก      คล่องแคล่ว 1  
5. นำยอริน         สิรพิัฒน์  ถอนตัว 
6. นำยก้อง         ปัทวงค ์ 2  
7. นำงอุทิศำ        สุระเสียง 3  

 
    มติที่ประชุมใหญ ่  แต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์กำรเกษตรค ำชะอี จ ำกัด เป็น ผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์
กำรเกษตรค ำชะอี จ ำกัด ประจ ำปี 2560 และก ำหนดค่ำตอบแทนไว้ จ ำนวน 500 บำทต่อคนต่อครั้ง  
แต่ไม่เกิน 36,000 บำทตอ่ปี จ ำนวน 3 ท่ำน ดังนี ้
 

1. นำยบุญรัก   คล่องแคล่ว 
2. นำยก้อง      ปัทวงค ์
3. นำงอุทิศำ    สุระเสียง 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

ระเบียบวาระที่  13  กำรพิจำรณำก ำหนดค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ และ ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำร  
    ตำมข้อบังคับของสหกรณ์กำรเกษตรค ำชะอี จ ำกัด  พ.ศ. 2543  ข้อ  66 ที่ประชุมใหญ่มีอ ำนำจหน้ำที่
พิจำรณำวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรสหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
    ข้อ 66 (9)  ก ำหนดค่ำเบ้ียเลี้ยง  ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำที่พัก  และค่ำเบี้ยประชุมของกรรมกำรด ำเนินกำร
กรรมกำรอื่นๆ  ที่ปรึกษำและที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ 
   ประธำนฯได้เสนอต่อที่ประชุมว่ำ เมื่อครำวประชุมใหญ่ประจ ำปี ครั้งที่ 43  เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 
พ.ศ. 2560 ได้ก ำหนดค่ำเบ้ียเลี้ยง  ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำที่พัก  และค่ำเบ้ียประชุมของกรรมกำรด ำเนินกำร ไว้ดังนี้ 

รำยละเอียด ค่ำเบ้ียเลี้ยง/วัน ค่ำพำหนะ 
1. ค่ำเบ้ียประชุมกรรมกำร 350 บำท    150 บำท/วัน 
2. ค่ำเบ้ียเลี้ยงภำยในจังหวัดมุกดำหำร  400 บำท จ่ำยตำมจริง บำท 

3. ค่ำเบ้ียเลี้ยงต่ำงจังหวัด  

 3.1 จังหวัดในเขตภำคกลำง 600 บำท จ่ำยตำมจริง บำท 

 3.2  จังหวัดในเขตภำคเหนือ 700 บำท จ่ำยตำมจริง บำท 

 3.3 จังหวัดในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  500 บำท จ่ำยตำมจริง บำท 

 3.4 จังหวัดในเขตภำคใต้ 700 บำท จ่ำยตำมจริง บำท 

4. ค่ำเบ้ียเลี้ยงต่ำงประเทศ 1,000 บำท จ่ำยตำมจริง บำท 

5. ค่ำเบ้ียประชุมใหญ่/ประชุมวิสำมัญ 400 บำท 100 บำท 

6. ค่ำพำหนะ (โดยสำรเครื่องบิน)   จ่ำยตำมจริง บำท/ครั้ง 
   ขอเสนอที่ประชุมโปรดพิจำรณำ   
    มติที่ประชุมใหญ ่  พิจำรณำแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ก ำหนดค่ำเบ้ียเลี้ยง  คำ่พำหนะ  ค่ำเช่ำที่พัก  และ
ค่ำเบ้ียประชุมของกรรมกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

รำยละเอียด 
อัตรำเดิม/บำท/วัน มติที่ประชุม 

หมายเหต ุ
ค่ำเบ้ียเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 

1. ค่ำเบ้ียประชุมกรรมกำร 350 150 350 150 เท่าเดิม 
2. ค่ำเบ้ียเลี้ยงภำยในจังหวัดมุกดำหำร  400 จ่ำยตำมจริง 400 จ่ายตามจริง เท่าเดิม 
3. ค่ำเบ้ียเลี้ยงต่ำงจังหวัด  

 3.1 จังหวัดในเขตภำคกลำง 600 จ่ำยตำมจริง 600 จ่ายตามจริง เท่าเดิม 

 3.2  จังหวัดในเขตภำคเหนือ 700 จ่ำยตำมจริง 700 จ่ายตามจริง เท่าเดิม 

 3.3 จังหวัดในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  500 จ่ำยตำมจริง 500 จ่ายตามจริง เท่าเดิม 

 3.4 จังหวัดในเขตภำคใต้ 700 จ่ำยตำมจริง 700 จ่ายตามจริง เท่าเดิม 

4. ค่ำเบ้ียเลี้ยงต่ำงประเทศ 1,000 จ่ำยตำมจริง 1,000 จ่ายตามจริง เท่าเดิม 

5. ค่ำเบ้ียประชุมใหญ่/ประชุมวิสำมัญ 400 100 400 100 เท่าเดิม 

6. ค่ำพำหนะ (โดยสำรเครื่องบิน)  จ่ำยตำมจริง จ่ำยตำมจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง เท่าเดิม 
7. ค่ำเบี้ยเล้ียงประชุมกลุ่ม - - 50 - ก าหนดใหม ่

 



 

ระเบียบวาระที่  14 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2559 
    ประธำนฯได้สรุปรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2559 สิ้นสุด  31 มีนำคม 2560   
ให้ที่ประชุมทรำบ ตั้งแต่ระเบียบวำระที่ 1 ถึง ระเบียบวำระที่ 13 และเปิดโอกำสให้สมำชิกซักถำมข้อสงสัย จำกนั้น
ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองและขอปิดกำรประชุมใหญ่ประจ ำปี 2559   
    มติที่ประชุมใหญ่   รับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2559 สิ้นสุด  31 มีนำคม 2560
     

 
เลิกประชุม เวลา 15.00 น. 

 
 

                                                                            ลงชื่อ                                  ประธำนในที่ประชุม 
                                                                                   (  นำงเลขำ    บุตดีวงศ ์   ) 
                                                                                               
 
                                                 ลงชื่อ                                  เลขำนุกำร 
                                                                                     (   นำยธีรพงษ ์  เสียงล้ ำ  ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง กำรพิจำรณำรับรองงบดุลและงบก ำไรขำดทุน ประจ ำปี 2558 
 


