
 

 

 
- ส ำเนำ -  

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
สหกรณ์กำรเกษตรค ำชะอี จ ำกัด 

ชุดที่ 46  ครั้งที่ 1 วันจนัทร์ที่ 9 กันยำยน พ.ศ. 2562   
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนสหกรณ์กำรเกษตรค ำชะอี จ ำกัด 

 
คณะกรรมการท้ังชุด 15 คน เข้าร่วมประชุม 15  คน  
คณะกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายธีรพงษ์ เสียงล้ า ประธานกรรมการ ธีรพงษ์ เสียงล้ า 
2 นางอุทิศา สุระเสียง รองประธานกรรมการ อุทิศา สุระเสียง 
3 นายสอนแก้ว รัชอินทร ์ รองประธานกรรมการ สอนแก้ว รัชอินทร ์
4 นายเจษฎาภรณ ์ มูลมั่ง เลขานุการ เจษฎาภรณ ์ มูลมั่ง 
5 นางเพียรใจ ศรีหาจักร เหรัญญิก เพียรใจ ศรีหาจักร 
6 นายใคร่ ยืนย่ัง กรรมการ ใคร่ ยืนย่ัง 
7 นายภูธร สุดเคน กรรมการ ภูธร สุดเคน 
8 นายป่าน ศรีสุภา กรรมการ ป่าน ศรีสุภา 
9 นายเป้ียน คล่องแคล่ว กรรมการ เป้ียน คล่องแคล่ว 

10 นายค้ า พันนุมา กรรมการ ค้ า พันนุมา 
11 นางค ารัต มาตจ ารัส กรรมการ ค ารัต มาตจ ารัส 
12 นายแหล่ โคตรพันธ์ กรรมการ แหล่ โคตรพันธ ์
13 นายสอง ศรีหาวงศ ์ กรรมการ สอง ศรีหาวงศ ์
14 นายวรศาสตร ์ สุวรรณไตรย์ กรรมการ วรศาสตร์ สุวรรณไตรย์ 
15 นายถาวร จันนามิตร กรรมการ ถาวร จันนามิตร 

 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญรัก  คล่องแคล่ว ผู้ตรวจสอบกิจการ บุญรัก คล่องแคล่ว 
2 นางปราศรัย มูลมั่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ ปราศรัย มูลมั่ง 
3 นายสมอนนท์ คนเพียร ผู้ตรวจสอบกิจการ สมอนนท์ คนเพียร 
4 นายจักรกริช ทิพนัส ผู้จัดการ จักรกริช ทิพนัส 
5 นางสาวธารทิพย ์ รอบรู ้ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธารทิพย ์ รอบรู ้
6 นางสาวมนัสนันท์ มะอาจเลิศ ผู้ช่วยผู้จัดการ มนัสนันท์ มะอาจเลิศ 
7 นางสาววีรชนา เสียงล้ า หัวหน้าฝ่ายการตลาด วีรชนา เสียงล้ า 
8 นายเสมอ อาจหาญ หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ เสมอ อาจหาญ 
9 นางสาวสุรีรัตน์ เสียงล้ า เจ้าหน้าท่ีธุรการ สุรีรัตน์ เสียงล้ า 

10 นายภาคิน ศรีหาจักร ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ภาคิน ศรีหาจักร ์
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เร่ิมประชุมเวลำ 09.00 น. 

  เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม นายธีรพงษ์ เสียงล้ า ต าแหน่งรองประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุมได้กล่าว
เปิดการประชุมและได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้  
ระเบียบวำระที่ 1  เร่ืองประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ  
 นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ประธานกรรมการ ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมด าเนินการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ซึ่งมีเรื่องแจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบ 2 เร่ือง มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. เมื่อวันอังคาร ท่ี 27 สิงหาคม 2562 สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ได้มีก าหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี โดย
มีตัวแทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมกว่า 180 ราย ซึ่งการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ได้มีวาระพิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการ
คณะกรรมการด าเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์   
  ตัวแทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้คัดเลือกให้ นายธีรพงษ์  เสียงล้ า เป็นประธานกรรมการ ชุดท่ี 46 สหกรณ์การเกษตร
ค าชะอี จ ากัด  

คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ซึ่งสามารถได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก จ านวน 3 ท่าน ดังนี้  
 1. นายเจษฎาภรณ์    มูลมั่ง     
 2. นายปัญญา   คล่องแคล่ว ขอสละสิทธ์ิในการรับคัดเลือก  

  3. นายแหล่   โคตรพันธ์  
  จากรายชื่อท่ีกล่าวมาในข้างต้น นายปัญญา  คล่องแคล่ว  ขอสละสิทธิ์ในการรับคัดเลือกเข้าเป็นคณะกรรมการ ตัวแทน
สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่จึงต้องคัดเลือกตัวแทนสมาชิกที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ จ านวน 4 ราย ซึ่งมีรายชื่อ
ตัวแทนท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 46 ดังต่อไปนี้ 
  1. นายสอนแก้ว  รัชอินทร ์
  2. นายวรศาสตร์  สุวรรณไตรย์ 
  3. นายสอง  ศรีหาวงศ ์
  4. นางเพียรใจ  ศรีหาจักร 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ต้องพักอย่างน้อย  1  ปี  จ านวน  3  ท่าน  ดังนี้     
1. นายสันติ  คนคล่อง  
 2. นางทองม ี ไวสู้สึก  
 3. นายศักดิ์สิทธิ ์ วังคะฮาต 

 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ซึ่งได้รับเลือกเข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 
 1. นายบุญรัก  คล่องแคล่ว 
 2. นายสมอนนท์  คนเพียร 
 3. นางปราศรัย  มูลมั่ง 
  ตัวแทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้คัดเลือกตัวแทน จ านวน  3  ท่าน เพ่ือเข้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 ที่ประชุม    รับทราบ  

ระเบียบวำระที่ 2  เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว    
  นายธีรพงษ์  เสียงล้ า  ประธานกรรมการ  ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมด าเนินการเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ชุดท่ี 45  ครั้งท่ี 17  วันพุธ  ท่ี 14  สิงหาคม 2562 ขอให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบอ่านให้เข้าใจ ทักท้วงข้อความหรือมติท่ีไม่
เป็นไปตามท่ีได้พูดคุยกัน จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา และยกมือเพื่อลงเสียงประชามติเป็นเอกฉันท์   
  มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วยกมือลงมติ เป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม ชุดท่ี 45  ครั้งท่ี 17   
วันพุธ  ท่ี 14  สิงหาคม 2562 
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ระเบียบวำระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่องจำกกำรประชุมครั้งที่แล้ว  
  -ไม่มี- 
ระเบียบวำระที่ 4  เร่ืองข้อเสนอแนะจำกหน่วยงำนผู้เข้ำร่วมประชุม 
            4.1 ที่ปรึกษำสหกรณ์กำรเกษตรค ำชะอี จ ำกัด  
   - ไม่มี – 
  4.2 ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สำขำค ำชะอี 

- ไม่มี – 
  4.3 สหกรณ์จังหวัดมุกดำหำร 
  นายภาคิน  ศรีหาจักร์  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ี
ประชุมให้ทราบ เกี่ยวกับสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ได้ท าการขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อ
พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ตามหนังสือท่ีอ้างถึง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่ี กษ 1105/6925 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ซึ่ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2562 มีมติ
เห็นชอบให้สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จ านวน 2,100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1 บาทท้ังนี้จึง
ให้สหกรณ์ฯ จัดเตรียมเอกสารประกอบการขอเบิก 
  ที่ประชุม   ทราบ 

  4.4 ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดำหำร  
   - ไม่มี – 

ระเบียบวำระที่ 5  เร่ืองเพื่อทรำบ 
5.1 เร่ืองรำยงำนเงินสดรับ-จ่ำย ประจ ำเดือน สิงหาคม 2562   

  นายจักรกริช  ทิพนัส  ต าแหน่ง  ผู้จัดการ  ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบรายงาน
เงินสดรับ-จ่าย ประจ าเดือน สิงหาคม 2562   
  ที่ประชุม   ทราบ และลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานเงินสดรับ-จ่าย ประจ าเดือน สิงหาคม 2562   

  5.2 เร่ืองรำยงำนงบทดลอง  
 นายจักรกริช  ทิพนัส  ต าแหน่ง  ผู้จัดการ  ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อ
ทราบรายงานงบทดลอง ประจ าเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา 
  ที่ประชุม    รับทราบ และลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานงบทดลอง ประจ าเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562  
 

5.3 เร่ืองรำยงำนผลกำรตรวจสอบกิจกำร  
   - ไม่มี – 
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  5.4 เร่ืองรำยงำนค่ำใช้จ่ำยจัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2561  
  นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อ
ทราบสรุปค่าใช้จ่ายจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่ประชุม   ทราบ  
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ระเบียบวำระที่ 6  เร่ืองเพื่อพิจำรณำ  
 6.1 เร่ืองเสนอเพื่อพิจำรณำอนุมัติสมำชิกเข้ำใหม่  
 นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อ
พิจารณาสมาชิกเข้าใหม่ จ านวน 7 ราย ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามท่ีเสนอสมาชิกเข้าใหม่  รวมท้ังสิ้น 7 รายประกอบด้วย 
   1. สมาชิกสามัญ  จ านวน   7  ราย   
   2. สมาชิกสมทบ   จ านวน  -   ราย   
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  6.2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจำรณำอนุมัติสมำชิกลำออกและจ ำหน่ำยจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์    
 นายจักรกริช  ทิพนัส  ต าแหน่ง ผู้จัดการ  ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อ
พิจารณาสมาชิกลาออก จ านวน  4  รายและจ าหน่ายจากการสมาชิก จ านวน 2 ราย  ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติตาม ท่ี เสนอสมาชิกลาออก  จ านวน 4 ราย  
และจ าหน่ายจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ จ านวน 2 ราย รวมท้ังสิ้น 6 ราย 
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6.3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจำรณำตัดค่ำสูญระเหยน้ ำมันเชื้อเพลิง 0.5 % ประจ าเดือน สิงหาคม  2562  
  นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาตั ดค่าสูญระเหยน้ ามันเชื้อเพลิง0.5%  
น้ ามันเชื้อเพลิงท่ีเราน ามาจ าหน่าย ได้แก่ เบนซิน แก๊สโซฮอล์ กรมตรวจบัญชีรับรองให้มีการตัดค่าสูญระเหยน้ ามันเชื้อเพลิงได้ 0.5 % ประจ าเดือน  สิงหาคม  2562  ดังรายการต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติดังนี้  
1. ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ตัดค่าสูญระเหยน้ ามันเชื้อเพลิงได้ 0.5 % ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 เป็นเงิน จ านวน 10,550.62  บาท 
2. ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ตัดค่าสูญระเหยน้ ามันเชื้อเพลิงได้ 0.5 % ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 (เพิ่ม)  เป็นเงิน จ านวน  6,304.23   บาท



8 

 

 

 6.4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ลงลำยมือชื่อแทนสหกรณ์ถอนเงินรับฝำกจำกธนำคำร 
นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ประธานกรรมการ  ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการผู้ลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ในการถอนเงินรับฝากจากธนาคาร  เนื่องจากคณะกรรมการชุดเก่าได้หมดวาระไปในวันท่ี  
27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 และมติท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีบัญชี 2561  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่  
ดังนั้น จึงขอเสนอให้คณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่พิจารณาแต่งตั้งผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ในการถอนเงินรับฝากจาก
ธนาคาร  หรือสถาบันต่าง ๆ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาค าชะอี  ประกอบด้วย 
 ชื่อบัญช ี เลขที่บัญช ี
1.1 สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  012732034746 
1.2 โครงการป๊ัมสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 012732475548 
1.3 เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 2732783943 
1.4 โครงการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร 2732775366 
1.5 เงินโครงการพัฒนาการผลิตและตลาดกลุ่มสตรีและเยาวชน 2732496346 
1.6 สกก.ค าชะอี จ ากัด (โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร) 020010689433 
1.7 โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยผู้ท่ีมีรายได้น้อยท่ีมีหนี้คงค้างต่ ากว่า 500,000 บาท 020027779543 
1.8 เงินอุดหนุนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งตลาดเกษตรกรของสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 020051538259 
1.9 สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจโคเนื้อ ปี 2558 020051538241 
1.10 เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด โครงการปกติ 020059397239 
1.11 สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด โครงการเสริมสร้างสถาบันเกษตรกรท่ีมีศักยภาพสู่ SMEs 020063682659 
1.12 เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สกก.ค าชะอี จ ากัด โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ 020052941851 
1.13 บัญชีกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (เงินทุนหมุนเวียน) 020081489491 
1.14 บัญชีกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (เงินจ่ายขาด) 020081491080 
1.15 สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ 20081504091 
1.16 สกก.ค าชะอี จ ากัด กลุ่มตัดเย็บเสื้อสตรีบ้านซ่ง โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัด

สหกรณ์การเกษตร ปี 2561 
020131773131 

1.17 สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงานเกษตรกร ปี 
2561 

020131775840 

1.18 สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด เพื่อโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 020127683244 
1.19 สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด โครงการสนับสนุนการสร้างปัจจัยพื้นฐานรวบรวมและเก็บ

ข้าวเปลือกคุณภาพ ปี 2560 
020126220956 

1.20 เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิก
สถาบันเกษตรกร 

020120188904 

1.21 บัญชีกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ( เงินทุนหมุนเวียน ) 820295102 
1.22 บัญชีกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ( เงินจ่ายขาด) 820295110 
2.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโคกสีสุพรรณ ชื่อบัญชี สหกรณ์การเกษตรค าชะอี 
จ ากัด       

43728511899 

3.  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขานาแก  ชื่อบัญชี สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด     4382705358 
4.  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาดงหลวง  ชื่อบัญชี สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด     020031403705 
5.  ธนาคารกรุงไทย  สาขาค าชะอี ประกอบด้วย 
5.1 ปั๊มน้ ามันสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  436-1-05556-4 
5.2 สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  436-1-01781-6 
5.3 สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ   436-0-12690-5 
5.4 สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 436-0-43452-9 
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6. ธนาคารออมสิน  สาขาค าชะอี  ชื่อบัญชี สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 020031476128 
7. ธนาคารออมสิน  สาขามุกดาหาร ชื่อบัญชี สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  (โครงการออมทรัพย์พิเศษ) 05116066944-9 
8. ธนาคารกสิกรไทย  สาขามุกดาหาร ชื่อบัญชี สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 2702445526 
9. สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จ ากัด  ชื่อบัญชี สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 3-1679 
10. สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ค าสร้อย จ ากัด ชื่อบัญชี สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 201327 

 
  มติที่ประชุม   ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ในการถอนเงิน
รับฝากจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินต่าง  ท้ังนี้ให้ลงลายมือชื่อ  3  คน  ในจ านวน  5  คน  ดังนี้  
  1) คณะกรรมการด าเนินการมีมติมอบหมายให ้ 
   1. นายธีรพงษ์     เสียงล้ า   ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
   2. นางอุทิศา    สุรเสียง    ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ  
   3. นายสอนแก้ว    รัชอินทร์  ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ  
   4. นางเพียรใจ    ศรีหาจักร  ต าแหน่ง เหรัญญิก  
   5. นายเจษฎาภรณ์  มูลมั่ง   ต าแหน่ง เลขานุการ 
  รวมสามคนในจ านวน ห้า คนซึ่งระบุไว้นี้ ลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ในการถอนเงิน หรือการให้ค าส่ังเกี่ยวกับบัญชีเงิน 
ฝากออมทรัพย์  (ใช้สมุดคู่ฝาก) ในชื่อ สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด หรืออื่น ๆ  ซึ่งสหกรณ์เปิดไว้กับ ธ.ก.ส.  ท่ี ธ.ก.ส.  
สาขา ค าชะอี 
 2) ให้สหกรณ์มีหนังสือน าส่งบัตรลายมือชื่อผู้มีอ านาจเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์   พร้อมท้ังบัตรลายมือชื่อผู้มีอ านาจ
ตาม (1) โดยท าตามแบบท่ี  ธ.ก.ส. ก าหนด ไปมอบให้แก่ ธ.ก.ส. ขอให้ใช้ ตั้งแต่ ธ.ก.ส.ได้รับหนังสือท่ีว่านี้เป็นต้นไป  
  3) ส่วนบัตรลายมือชื่อผู้มีอ านาจเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ซึ่งสหกรณ์ได้สงให้ ธ.ก.ส. นั้น เป็นอันยกเลิกตั้งแต่ ธ.ก.ส. 
ได้รับหนังสือท่ีกล่าวใน (2) ต่อไปเมื่อคณะกรรมการด าเนินการมีมติเปลี่ยนแปลงการมอบหมายตาม (1)    ประการใดและเพราะ
เหตุใดก็ตามให้สหกรณ์มีหนังสือถึงผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขา ค าชะอี เพื่อพนักงาน ธ.ก.ส. มาจัดรับรองบัตรลายมือชื่อของผู้มีอ านาจ
ฉบับใหม่ท่ีส านักงานของสหกรณ์เพื่อมอบให้ ธ.ก.ส. 
 
  ๖.5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ลงลำยมือชื่อแทนสหกรณ์กู้เงินจำก ธกส. ตำมหนังสือสัญญำกู้เงิน
เครดิตเงินสด  
  นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ประธานกรรมการ  ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์กู้เงินจาก ธกส. ตามหนังสือสัญญากู้เงินเครดิตเงินสด เนื่องจากคณะกรรมการชุดเก่าได้
หมดวาระไปในวันท่ี 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562  และมติท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีบัญชี 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดใหม่  ดังนั้น จึงขอเสนอให้คณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่พิจารณาแต่งตั้งผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ในการ
เบิกเงินกู้เครดิตเงินสด  
 มติที่ประชุม   ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ในการเบิกเงินกู้
เครดิตเงินสด  ท้ังนี้ให้ลงลายมือชื่อ  3  คน  ในจ านวน  5  คน  ดังนี้ 
   1. นายธีรพงษ์     เสียงล้ า   ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
   2. นางอุทิศา    สุรเสียง    ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ  
   3. นายสอนแก้ว    รัชอินทร์   ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ  
   4. นางเพียรใจ    ศรีหาจักร  ต าแหน่ง เหรัญญิก  
   5. นายเจษฎาภรณ์  มูลมั่ง   ต าแหน่ง เลขานุการ 
  รวมสามคนในจ านวน ห้า คนซึ่งระบุไว้นี้ ลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ในรายงานเบิกเงินกู้และในเอกสารอื่น เพื่อ
เบิกหรือรับเงินตามสัญญาเงินกู้เครดิตเงินสดซึ่งสหกรณ์นี้ได้ท าไว้กับ ธ.ก.ส. นั้นโดยตลอด 
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(1) ให้สหกรณ์มีหนังสือน าส่งบัตรลายมือชื่อผู้มีอ านาจเกี่ยวกับเงินกู้เครดิตเงินสด พร้อมท้ังบัตรลายมือชื่อผู้มี 
อ านาจตาม (1) โดยท าตามแบบท่ี  ธ.ก.ส. ก าหนด ไปมอบให้แก่ ธ.ก.ส. ขอให้ใช้ ตั้งแต่ ธ.ก.ส.ได้รับหนังสือท่ีว่านี้เป็นต้นไป 
คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ต าแหน่ง ประธานกรรมการ  และ นายเจษฎาภรณ์ มูลมั่ง ต าแหน่ง 
เลขานุการ รวมสองคนลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ในหนังสือท่ีกล่าวในวรรคก่อน  
  (2) ส่วนบัตรลายมือชื่อผู้มีอ านาจเกี่ยวกับเงินกู้เครดิตเงินสดซึ่งสหกรณ์ ได้ส่งให้ธนาคารพร้อมกับหนังสือลงวันท่ี
กล่าวใน  
   (3) ต่อไปเมื่อคณะกรรมการด าเนินการมีมติเปลี่ยนแปลงการมอบหมายตาม (1) ประการใดและเพราะเหตุใดก็
ตามให้สหกรณ์มีหนังสือถึงผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาค าชะอี เพื่อพนักงาน ธ.ก.ส. มาจัดรับรองบัตรลายมือชื่อของผู้มีอ านาจฉบับใหม่ท่ี
ส านักงานของสหกรณ์เพ่ือมอบให้ ธ.ก.ส.  
 
  ๖.6 เร่ืองเสนอเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
   นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ประธานกรรมการ  ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการชุดใหม่  ชุดท่ี 46 ตามข้อบังคับสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  พ.ศ. 2560 ข้อ  76  ,  77   ให้
คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอ านวยการ  จ านวน  7  คน  โดยให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  
เหรัญญิก  และเลขานุการของคณะกรรมการด าเนินการ  เป็นกรรมการอ านวยการ  และให้คณะกรรมการด าเนินการตั้งกรรมการ
ด าเนินการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร  และให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการ  เป็นประธาน
และเลขาคณะกรรมการอ านวยการตามล าดับ  เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของสหกรณ์แทนคณะกรรมการด าเนินการตามท่ีได้รับ
มอบหมายและตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ค าสั่ง  ของสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  รวมท้ังข้อบังคับข้อท่ี 77  เรื่อง
อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการอ านวยการ  ข้อท่ี 1  ถึง  8  ให้ศึกษาจากข้อบังคับ  ข้อท่ี 77 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  
(8)  จึงเรียนเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
   มติที่ประชุม   พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ  ดังนี้ 
  1. นายธีรพงษ์     เสียงล้ า   ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
  2. นางอุทิศา    สุรเสียง    ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ  
  3. นายสอนแก้ว    รัชอินทร์   ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ  
  4. นางเพียรใจ    ศรีหาจักร  ต าแหน่ง เหรัญญิก  
  5. นายเจษฎาภรณ์  มูลมั่ง   ต าแหน่ง เลขานุการ  
  6. นายวรศาสตร์   สุวรรณไตรย์  ต าแหน่ง กรรมการ  
  7. นายเป้ียน   คล่องแคล่ว  ต าแหน่ง กรรมการ  
 
 ๖.7 เร่ืองเสนอเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเงินกู้ 
 นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ประธานกรรมการ  ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ชุดใหม่  ชุดที่ 46  ตามข้อบังคับสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  พ.ศ. 2560 ข้อ  78  79  จะต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้  1  ชุด  ให้คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้  จ านวน  5  คน  โดยให้มีต าแหน่ง
ประธานกรรมการคนหนึ่ง  และเลขานุการคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ  เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของสหกรณ์แทน
คณะกรรมการด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายและตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและค าสั่ง  ของสหกรณ์การเกษตรค าชะ
อี จ ากัด  รวมท้ังข้อบังคับข้อท่ี 79  เร่ืองอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเงินกู้  ข้อที่  79  (1)  (2)  (3)  และ (4)  จึงเรียนเสนอท่ี
ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  มติที่ประชุม   พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้  ดังนี้ 
  1. นายธีรพงษ์     เสียงล้ า   ต าแหน่ง ประธานกรรมการ   เป็นประธานกรรมการ  
  2. นายสอนแก้ว    รัชอินทร์   ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ เป็นกรรมการ  
  3. นางเพียรใจ    ศรีหาจักร  ต าแหน่ง เหรัญญกิ    เป็นกรรมการ  
  4. นายวรศาสตร์   สุวรรณไตรย์  ต าแหน่ง กรรมการ    เป็นกรรมการ  
  5. นายเจษฎาภรณ์  มูลมั่ง   ต าแหน่ง เลขานุการ     เป็นเลขานุการ 
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  ๖.8 เร่ืองเสนอเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์  
  นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ประธานกรรมการ  ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ชุดใหม่  ชุดที่ 46  ตามข้อบังคับสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  พ.ศ. 2560  ข้อ  80 ,  
81  ให้คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  จ านวน  5  คน  โดยให้มีต าแหน่งประธาน
กรรมการคนหนึ่ง  และเลขานุการคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ  เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของสหกรณ์แทนคณะกรรมการ
ด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายและตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและค าสั่ง  ของสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด   
รวมท้ังข้อบังคับข้อท่ี  81  เรื่องอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ข้อท่ี  81  (1)  (2)  (3)  (4)  และ (5)  
จึงเรียนเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
  มติที่ประชุม   พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  ดังนี้  
  1. นางอุทิศา    สุรเสียง   ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ เป็นประธานกรรมการ 
  2. นางค ารัต   มาตจ ารัส  ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นกรรมการ  
  3. นายถาวร   จันนามิตร ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นกรรมการ  
  4. นายใคร่   ยืนย่ัง   ต าแหน่ง กรรมการ   เป็นกรรมการ  
  5.นางเพียรใจ   ศรีหาจักร  ต าแหน่ง เลขานุการ   เป็นเลขานุการ  
 
  ๖.9 เร่ืองเสนอเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยกำรตลำด 
  นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ประธานกรรมการ  ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
อนุกรรมการฝ่ายการตลาด  ชุดที่ 46  ตามข้อบังคับสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  พ.ศ. 2560  ข้อ  82 ในกรณีจ าเป็นแก่การ
ด าเนินงานคณะกรรมการด าเนินการอาจมีค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการต่างๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์โดยมีอ านาจ
หน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด ให้คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งอนุกรรมการฝ่ายการตลาด จ านวน 5 คน เพื่อ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของสหกรณ์แทนคณะกรรมการด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายและตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  
มติและค าสั่ง ของสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด   
  มติที่ประชุม   พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายการตลาด ดังนี้  
  1.ธุรกิจจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย ส ำนักงำนใหญ่ ประกอบด้วย  
    1) นายวรศาตร์   สุวรรณไตรย์   ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นประธานกรรมการ  
   2) นายภูธร   สุดเคน   ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นกรรมการ  
   3) นายค้ า   พันนุมา   ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นกรรมการ  
   4) นายแหล่   โคตรพันธ์  ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นกรรมการ  
   5) นางค ารัต   มาตจ ารัส  ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นเลขานุการ 
  2. ธุรกิจจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย สำขำหนองเอี่ยน  ประกอบด้วย  
    1) นายใคร่  ยืนย่ัง   ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นประธานกรรมการ  
   2) นายป่าน   ศรีสุภา  ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นกรรมการ  
   3) นายค้ า   พันนุมา   ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นกรรมการ  
   4) นายถาวร   จันนามิตร  ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นกรรมการ  
   5) นายเป้ียน   คล่องแคล่ว ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นเลขานุการ  
   ให้มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้  
   1.ให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์โดยมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด   
   2.ให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของสหกรณ์แทนคณะกรรมการด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายและตามกฎหมาย  
ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและค าส่ัง ของสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด   
   3.ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก ากับดูแล  ให้ข้อเสนอแนะ  ปรึกษาหารือ  ตรวจสอบ   
นับสินค้าคงเหลือ  แก้ไขปัญหาสินค้าขาดบัญชี  สินค้าเสื่อมสภาพ  ประสานงานเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจด้านการซื้อ  การขาย  ให้
เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  พ.ศ. 2562  ว่าด้วยการจัดหาสิ่งของท่ีสมาชิกต้องการมาจ าหน่าย พ.ศ.
2562 ,ว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้าเป็นเงินเชื่อ พ .ศ.2562 ให้ถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัดอย่าให้ เกิดความเสียหายขึ้นได้   
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และรายงานผลการด าเนินต่อคณะกรรมการด าเนินการทุกเดือน  ถ้าการปฏิบัตินั้นนอกเหนือตามท่ีได้รับมอบหมายให้แจ้งประธาน
กรรมการทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
  3.ธุรกิจจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย (ปั๊มน้ ำมัน)  ประกอบด้วย  
    1) นายวรศาตร์   สุวรรณไตรย์   ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นประธานกรรมการ  
   2) นายภูธร   สุดเคน   ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นกรรมการ  
   3) นายค้ า   พันนุมา   ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นกรรมการ  
   4) นายแหล่   โคตรพันธ์  ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นกรรมการ  
   5) นางค ารัต   มาตจ ารัส ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นเลขานุการ  
    ให้มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้  
   1.ให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์โดยมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด   
   2.ให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของสหกรณ์แทนคณะกรรมการด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายและตามกฎหมาย  
ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและค าส่ัง ของสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  
   3.ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก ากับดูแล  ให้ข้อเสนอแนะ  ปรึกษาหารือ  ตรวจสอบ   
นับสินค้าคงเหลือ  แก้ไขปัญหาสินค้าขาดบัญชี  สินค้าเสื่อมสภาพ  ประสานงานเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามระเบียบ
สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  พ.ศ. 2562  ว่าด้วยการจัดหาสิ่งของท่ีสมาชิกต้องการมาจ าหน่าย พ.ศ.2562 ,ว่าด้วยการขาย
น้ ามันเชื้อเพลิงเป็นเงินเชื่อ พ.ศ.2562 ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดอย่าให้เกิดความเสียหายขึ้นได้  และรายงานผลการด าเนินต่อ
คณะกรรมการด าเนินการทุกเดือน  ถ้าการปฏิบัตินั้นนอกเหนือตามท่ีได้รับมอบหมายให้แจ้งประธานกรรมการทราบเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขต่อไป  
  4. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ประกอบด้วย  
   1) นายใคร่  ยืนย่ัง   ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นประธานกรรมการ  
   2) นายป่าน   ศรีสุภา  ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นกรรมการ  
   3) นายค้ า   พันนุมา   ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นกรรมการ  
   4) นายถาวร   จันนามิตร  ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นกรรมการ  
   5) นายเป้ียน   คล่องแคล่ว ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นเลขานุการ  
   ให้มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้  
   1.ให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์โดยมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด   
    2.ให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของสหกรณ์แทนคณะกรรมการด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายและตามกฎหมาย  
ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและค าส่ัง ของสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  
   3.ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก ากับดูแล  ให้ข้อเสนอแนะ  ปรึกษาหารือ  ตรวจสอบ   
นับสินค้าคงเหลือ  แก้ไขปัญหาสินค้าขาดบัญชี  สินค้าเสื่อมสภาพ  ประสานงานเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามระเบียบ
สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  พ.ศ. 2562 ว่าด้วยการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิก พ.ศ.2562 ให้ถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัดอย่าให้เกิดความเสียหายขึ้นได้  และรายงานผลการด าเนินต่อคณะกรรมการด าเนินการทุกเดือน  ถ้าการปฏิบัตินั้น
นอกเหนือตามท่ีได้รับมอบหมายให้แจ้งประธานกรรมการทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป  

5. ธุรกิจให้บริกำร ประกอบด้วย  
   1) นายใคร่  ยืนย่ัง   ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นประธานกรรมการ  
   2) นายป่าน   ศรีสุภา  ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นกรรมการ  
   3) นายค้ า   พันนุมา   ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นกรรมการ  
   4) นายถาวร   จันนามิตร  ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นกรรมการ  
   5) นายเป้ียน   คล่องแคล่ว ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นเลขานุการ  
   ให้มีหน้ำที่รับผดิชอบ ดังนี้  
   1.ให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์โดยมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด   
   2.ให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของสหกรณ์แทนคณะกรรมการด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายและตามกฎหมาย  
ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและค าส่ัง ของสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  
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  3.ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก ากับดูแล  ให้ข้อเสนอแนะ  ปรึกษาหารือ  ตรวจสอบ   
นับสินค้าคงเหลือ  แก้ไขปัญหาสินค้าขาดบัญชี  สินค้าเสื่อมสภาพ  ประสานงานเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามระเบียบ
สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  พ.ศ. 2562  ว่าด้วยการใช้รถฟาร์มแทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว การใช้บริการและการซ่อมแซม
รถฟาร์มแทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว พ.ศ.2562 ,ว่าด้วยการควบคุมและการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของสหกรณ์ พ.ศ.2562,
ว่าด้วยการใช้เครื่องมือทุ่นแรง การใช้บริการและการซ่อมแซมเครื่องทุ่นแรง พ.ศ.2562 ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดอย่าให้เกิดความ
เสียหายขึ้นได้  และรายงานผลการด าเนินต่อคณะกรรมการด าเนินการทุกเดือน  ถ้าการปฏิบัตินั้นนอกเหนือตามท่ีได้รับมอบหมาย
ให้แจ้งประธานกรรมการทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป  
  6. ธุรกิจแปรรูป อำหำรสัตว์ ประกอบด้วย  
   1) นายใคร่   ยืนย่ัง   ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นประธานกรรมการ  
   2) นายเจษฎาภรณ์  มูลมั่ง   ต าแหน่ง เลขานุการ   เป็นกรรมการ  
   3) นายป่าน   ศรีสุภา    ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นกรรมการ  
   4) นายค้ า   พันนุมา   ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นกรรมการ  
   5) นายสอง   ศรีหาวงค์  ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นกรรมการ  
   6) นายแหล่   โคตรพันธ์  ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นกรรมการ   
   7) นายภูธร   สุดเคน   ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นเลขานุการ  
   ให้มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้  
   1.ให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์โดยมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด   
   2.ให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของสหกรณ์แทนคณะกรรมการด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายและตามกฎหมาย  
ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและค าส่ัง ของสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  
   3.ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก ากับดูแล  ให้ข้อเสนอแนะ  ปรึกษาหารือ  ตรวจสอบ   
นับสินค้าคงเหลือ  แก้ไขปัญหาสินค้าขาดบัญชี  สินค้าเสื่อมสภาพ  ประสานงานเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามระเบียบ
สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  พ.ศ. 2562  โดยให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดอย่าให้เกิดความเสียหายขึ้นได้  และรายงานผลการ
ด าเนินต่อคณะกรรมการด าเนินการทุกเดือน  ถ้าการปฏิบัตินั้นนอกเหนือตามท่ีได้รับมอบหมายให้แจ้งประธานกรรมการทราบเพื่อ
หาแนวทางแก้ไขต่อไป  
 7. ธุรกิจแปรรูป สัตว์เลี้ยงเพ่ือขำย ประกอบด้วย 
   1) นายใคร่   ยืนย่ัง   ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นประธานกรรมการ  
   2) นายเจษฎาภรณ์  มูลมัง่   ต าแหน่ง เลขานุการ   เป็นกรรมการ  
   3) นายป่าน   ศรีสุภา    ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นกรรมการ  
   4) นายค้ า   พันนุมา   ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นกรรมการ  
   5) นายสอง   ศรีหาวงค์  ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นกรรมการ  
   6) นายแหล่   โคตรพันธ์  ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นกรรมการ    

7) นายภูธร   สุดเคน   ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นเลขานุการ  
   ให้มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้  
   1.ให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์โดยมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด   
   2.ให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของสหกรณ์แทนคณะกรรมการด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายและตามกฎหมาย  
ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและค าส่ัง ของสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  

3.ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก ากับดูแล  ให้ข้อเสนอแนะ  ปรึกษาหารือ  ตรวจสอบ   
นับสินค้าคงเหลือ  แก้ไขปัญหาสินค้าขาดบัญชี  สินค้าเสื่อมสภาพ  ประสานงานเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามระเบียบ
สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  พ.ศ. 2562  โดยให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดอย่าให้เกิดความเสียหายขึ้นได้  และรายงานผลการ
ด าเนินต่อคณะกรรมการด าเนินการทุกเดือน  ถ้าการปฏิบัตินั้นนอกเหนือตามท่ีได้รับมอบหมายให้แจ้งประธานกรรมการทราบเพื่อ
หาแนวทางแก้ไขต่อไป 
  4.ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ ธุรกิจโค ซื้อ-ขายโค โครงการโคทั้งหมดของสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 
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 6.10 เร่ืองเสนอเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ลงลำยมือชื่อแทนสหกรณ์ในกำรท ำนิติกรรมเกี่ยวกับกำรจ ำนอง 
ไถ่ถอนจ ำนอง กำรขึ้นเงินจ ำนองที่ดินและอื่นๆ 
  นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ประธานกรรมการ  ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์จ านองโฉนดที่ดิน ไถ่ถอนจ านอง การขึ้นเงินจ านองและอื่นๆ เนื่องจากคณะกรรมการชุดท่ี 
45  ได้หมดวาระแล้ว  ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมการชุดปัจจุบัน  ชุดท่ี 46  ได้แต่งตั้งตามท่ีเสนอเพื่อประสานงานกับส านักงาน
ท่ีดินจังหวัดมุกดาหาร  สาขาค าชะอี ต่อไป  
           มติที่ประชุม   ได้พิจารณาแล้วลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ในการจ านองโฉนดที่ดิน  
ไถ่ถอนจ านอง การขึ้นเงินจ านองและอื่นๆ  ดังนี้ 
   1. นายธีรพงษ์     เสียงล้ า   ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
   2. นางอุทิศา    สุรเสียง    ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ  
   3. นายสอนแก้ว    รัชอินทร์   ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ  
   4. นางเพียรใจ    ศรีหาจักร  ต าแหน่ง เหรัญญิก  
   5. นายเจษฎาภรณ์  มูลมั่ง   ต าแหน่ง เลขานุการ 
 
  6.11 เร่ืองเสนอเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ลงลำยมือชื่อแทนสหกรณ์อนุมัติกำรให้เครดิตน้ ำมันเชื้อเพลิง 
   นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ประธานกรรมการ  ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ในสัญญาเครดิตน้ ามันเชื้อเพลิง  จึงเรียนเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
  มติที่ประชุม   พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ในสัญญาเครดิตน้ ามัน
เช้ือเพลิง  จ านวน  3 ท่าน  ดังนี ้
   1. นายธีรพงษ์    เสียงล้ า  ต าแหน่ง ประธานกรรมการ  
   2. นายเจษฎาภรณ ์ มูลมั่ง ต าแหน่ง เลขานุการ  
             3. นายจักรกริช   ทิพนัส  ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ 
 
  6.12 เร่ืองเสนอเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลรถยนต์ 
  นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ประธานกรรมการ  ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับดูแลรถยนต์ จ านวน 5 คน 
  มติที่ประชุม   พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคณะอนุกรรมการก ากับดูแลรถยนต์ ดังนี้  
   1) นายวรศาตร์   สุวรรณไตรย์   ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นประธานกรรมการ  
   2) นายภูธร   สุดเคน   ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นกรรมการ  
   3) นายค้ า   พันนุมา   ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นกรรมการ  
   4) นายแหล่   โคตรพันธ์  ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นกรรมการ  
   5) นางค ารัต   มาตจ ารัส ต าแหน่ง กรรมการ      เป็นเลขานุการ  
   ให้มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้  
   1.ให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์โดยมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด   
    2.ให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของสหกรณ์แทนคณะกรรมการด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายและตามกฎหมาย  
ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและค าส่ัง ของสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  
   3.ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก ากับดูแลรถยนต์ของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์
การเกษตรค าชะอี จ ากัด  พ.ศ. 2562  ว่าด้วยการควบคุมและการใช้รถยนต์ พ.ศ.2562 ,ว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา การซ่อม
บ ารุงรถยนต์ของสหกรณ์ พ.ศ.2562  โดยให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดอย่าให้เกิดความเสียหายขึ้นได้  และรายงานผลการด าเนินต่อ
คณะกรรมการด าเนินการทุกเดือน  ถ้าการปฏิบัตินั้นนอกเหนือตามท่ีได้รับมอบหมายให้แจ้งประธานกรรมการทราบเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขต่อไป  
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  6.13 เร่ืองเสนอเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งที่ปรึกษำและที่ปรึกษำกิตติมำศักดิ์  
  นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ประธานกรรมการ   ขออนุญาตที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษา
และท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์  ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ  ข้อท่ี 96  ให้คณะกรรมการด าเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่ง
ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ได้จ านวนไม่เกินห้าคน เพื่อให้ความเห็น
แนะน าในการด าเนินงานท่ัวไปของสหกรณ์ ท้ังนี้ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนด    
  มติที่ประชุม   พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ได้แก่ นายบุญรู้  บุตดีวงศ์ 

  6.14 เร่ืองเสนอเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งผู้มีอ ำนำจแทนสหกรณ์ยื่นฟ้องและต่อสู้คดี 
 นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ประธานกรรมการ  ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้มี
อ านาจแทนสหกรณ์ยื่นฟ้องและต่อสู้คดี ฯลฯ   เนื่องจากคณะกรรมการชุดเก่าได้หมดวาระไปในวันท่ี  27  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2562 และมติท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีบัญชี 2561  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่  ดังนั้น จึงขอเสนอให้
คณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่พิจารณา  โดยผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งนั้นจะเป็นผู้มีอ านาจยื่นฟ้องและต่อสู้คดี ยื่นค าร้องเพื่อขอรับ
ช าระหนี้บุริมสิทธิ์หรือบังคับลูกหนี้ของสหกรณ์ตามค าพิพากษาต่อศาล  โดยให้มีอ านาจว่าต่าง แก้ต่างในคดีจนถึงท่ีสุด เพื่อการนี้ให้
มีอ านาจแต่งตั้งทนายความคนเดียวหรือหลายคน รวมท้ังให้มีอ านาจรับเงินหรือเอกสารจากศาลหรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง  
ประนีประนอมยอมความ สละสิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกาหรือมีค าขอให้พิจารณาคดีใหม่ โดยผู้มอบอ านาจยอมผูกพันในกิจการท่ี
ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการไปในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจทุกประการ จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณา   
 มติที่ประชุม   พิจารณาแล้วลงมติแต่งตั้งให้นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ประธานกรรมการ หรือนายเจษฎาภรณ์ มูลมั่ง กรรมการ 
หรือ นายจักรกริช  ทิพนัส  ผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบอ านาจ และเป็นผู้มีอ านาจยื่นฟ้องและต่อสู้คดี ยื่นค าร้องเพื่อขอรับช าระหนี้บุริม
สิทธิ์หรือบังคับลูกหนี้ของสหกรณ์ตามค าพิพากษาต่อศาล  โดยให้มีอ านาจว่าต่าง แก้ต่างในคดีจนถึงท่ีสุด เพื่อการนี้ให้มีอ านาจ
แต่งตั้งทนายความคนเดียวหรือหลายคน รวมท้ังให้มีอ านาจรับเงินหรือเอกสารจากศาลหรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง  ประนีประนอมยอม
ความ สละสิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกาหรือมีค าขอให้พิจารณาคดีใหม่ โดยผู้มอบอ านาจยอมผูกพันในกิจการท่ีผู้รับมอบอ านาจ
ด าเนินการไปในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจทุกประการ  
 
  6.15 เร่ืองเสนอเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งคณะท ำงำนเงินกองทุนสงเครำะห์เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์  
  นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ประธานกรรมการ  ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
คณะท างานเงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ตามท่ีสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ได้ถือใช้ระเบียบสหกรณ์การเกษตรค า
ชะอี จ ากัด ว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ พ.ศ.2562  ข้อ 6 ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานจาก
กรรมการด าเนินการ และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน และเลขานุการ โดยให้ตัวแทนของ
เจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะท างานทุกปีในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรก
หลังวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ จึงเรียนเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  มติที่ประชุม   พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคณะท างานเงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ดังนี้  
   1.นายธีรพงษ์  เสียงล้ า    ต าแหน่ง ประธานกรรมการ  เป็นประธานกรรมการกองทุนฯ  
  2.นายสอนแก้ว  รัชอินทร ์   ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ เป็นรองประธานกรรมการกองทุนฯ 
  3.น.ส.ธารทิพย์  รอบรู้   ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ     เป็นเลขานุการกองทุนฯ  
  ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งถือปฏิบัติตามค าสั่งและปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบสหกรณ์ฯ โดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดความบกพร่อง
เสียหายแก่ทางสหกรณ์ ท้ังนี้ ตั้งแต่วันที่  9  เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕62  เป็นต้นไป 
 
  6.16 เร่ืองเสนอเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรตำม ระเบียบว่ำด้วยกำรใช้เงินทุนสะสมเพ่ือขยำยงำน 
  นายจักรกริช   ทิพนัส   ต าแหน่ง ผู้จัดการ  ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเสนอเพื่อพิจารณา
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตาม ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อขยายงาน ตามท่ีสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ได้ถือใช้
ระเบียบสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อขยายงาน พ.ศ.2552 ข้อ 8 ให้คณะกรรมการด าเนินการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจากการกรรมการด าเนินการ และผู้จัดการ  ขึ้นคณะหนึ่งจ านวนอย่างน้อยสามคน  ซึ่ง ประกอบด้วย
ประธานอนุกรรมการ  กรรมการ  และเลขานุการ  หรือคณะกรรมการด าเนินการท้ังคณะเป็นกรรมการ  โดยให้ประธานกรรมการ
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ด าเนินการเป็นประธานอนุกรรมการ และให้ผู้จัดการเป็นเลขานุการการด ารงต าแหน่งการประชุม  การพ้นจากต าแหน่งและต าแหน่ง
ว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระของคณะกรรมการ ให้น าระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการมาใช้บังคับโดยอนุโลม จึงเรียนเสนอท่ีประชุม
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  มติที่ประชุม   พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 46 ท้ังคณะเป็นคณะอนุกรรมการ 
ตาม ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อขยายงาน พ.ศ.2552  
 
  6.17 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรขำยทอดตลำด (รถกึ่งพ่วงบรรทุกน้ ำมันดีเซล) เลขทะเบียน  
80-3880  โดยวิธีกำรยื่นซองเสนอรำคำ        
  นายจักรกริช   ทิพนัส   ต าแหน่ง ผู้จัดการ  ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเสนอเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาด (รถกึ่งพ่วงบรรทุกน้ ามันดีเซล) เลขทะเบียน 80-3880 โดยวิธีการย่ืนซองเสนอราคา ตามมติท่ี
ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2561 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2562 ระเบียบวาระท่ี 3.8  เรื่อง พิจารณา
จ าหน่ายสินทรัพย์ของสหกรณ์ (รถกึ่งพ่วงบรรทุกน้ ามันดีเซล) ทะเบียน 80-3880 มุกดาหาร มติท่ีประชุมใหญ่  พิจารณาแล้วมีมติ
เป็นเอกฉันท์อนุมัติให้สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด จ าหน่ายสินทรัพย์ของสหกรณ์ รายการ รถกึ่งพ่วงบรรทุกน้ ามันดีเซล เลข
ทะเบียน 80-3880 มุกดาหาร   ซึ่งขั้นตอนการขายทอดตลาดนั้น สหกรณ์ฯไม่มีระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนั้นเพื่อให้การขาย
ทอดตลาดสหกรณ์ได้รับประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามขั้นตอนท่ีเหมาะสม จึงเห็นควรน าระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาเป็นแนวทางในการขายทอดตลาดในครั้งนี้ จึงเรียนเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   มติที่ประชุม  พิจารณาแล้วลงมติ ดังนี ้ 
  1. ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ด าเนินการขายทอดตลาด (รถกึ่งพ่วงบรรทุกน้ ามัน
ดีเซล) เลขทะเบียน 80-3880  โดยวิธีการยื่นซองเสนอราคา  ก าหนดให้สหกรณ์ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560         
   2. ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์มอบหมายให้คณะกรรมการร่วมเป็นคณะกรรมการขายทอดตลาด (รถกึ่งพ่วงบรรทุกน้ ามัน
ดีเซล) เลขทะเบียน 80-3880  โดยวิธีการย่ืนซองเสนอราคา  ดังนี้  
  คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และก าหนดราคาขั้นต่ า ดังนี้  
  1) นายเจษฎาภรณ์  มูลมั่ง   ประธานกรรมการ  
  2) นายสอนแก้ว   รัชอินทร์  กรรมการ  
  3) นายใคร่  ยืนย่ัง   กรรมการ  
 
  คณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุ ดังนี้  
  1) นางอุทิศา   สุระเสียง   ประธานกรรมการ  
  2) นายสอง   ศรีหาวงค์  กรรมการ  
  3) นายป่าน   ศรีสุภา   กรรมการ     
 
  6.18 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำกำรจ ำนองโฉนดที่ดินของสหกรณ์เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ ำประกันหนี้เงินกู้กองทุน
พัฒนำสหกรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย ตำมโครงกำรสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนำธุรกิจสหกรณ์  กับ  
กรมส่งเสริมสหกรณ์   
            นายจักรกริช   ทิพนัส   ต าแหน่ง ผู้จัดการ  ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเสนอเพื่อพิจารณา
การจ านองโฉนดท่ีดินของสหกรณ์เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาสินค้ามา
จ าหน่าย ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  กับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามท่ีสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 
ในคราวประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 45 ครั้งท่ี 17 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติขอกู้
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ตามโครงการ  จ านวน  3,000,000  บาท (สามล้านบาทถ้วน)  วัตถุประสงค์  เพื่อจัดหาสินค้ามา
จ าหน่าย  ประเภทอาหารสัตว์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  ๑  บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการด าเนินการท้ังคณะและผู้จัดการค้ าประกัน
เงินกู้  และหลักทรัพย์ค้ าประกัน คือ โฉนดท่ีดิน เลขท่ี 24385  หน้าส ารวจ 1774  ต าบลหนองเอี่ยน อ าเภอค าชะอี   
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จังหวัดมุกดาหาร  เนื้อท่ี  1 งาน  52  ตารางวา  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับ
จังหวัด ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2562  มีมติเห็นชอบให้สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด กู้เงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ จ านวน 2,100,000  บาท ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการให้สหกรณ์ฯ  
น าโฉนดที่ดินของสหกรณ์เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันหนี้  จึงเรียนเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาความเห็นชอบ 
  มติที่ประชุม   พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด น าโฉนดท่ีดินของสหกรณ์ โฉนด
ท่ีดิน เลขท่ี 24385  หน้าส ารวจ 1774  ต าบลหนองเอี่ยน อ าเภอค าชะอี  จังหวัดมุกดาหาร  เนื้อท่ี  1 งาน  52  ตารางวา    
ใช้เป็นหลักทรัพย์ในการเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ
พัฒนาธุรกิจสหกรณ์  กับ กรมส่งเสริมสหกรณ์  และให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2560 

  6.19 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำขอเบิกเงินกู้กองทุนพัฒนำสหกรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย ตำม
โครงกำรสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ 
  นายธีรพงษ์ เสียงล้ า  ประธานกรรมการ ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมเรื่อง สหกรณ์
การเกษตรค าชะอี จ ากัด ขอเบิกเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ
พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากองทุนพัฒนาสหกรณ์  ระดับจังหวัด ครั้งท่ี 2/2562  
เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2562  มีมติเห็นชอบให้สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จ านวน 2,100,000  
บาท ( สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ โดย
รายละเอียด ดังนี้  
  1 ) อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 ต่อปี   
  2 ) ก าหนดช าระคืน ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 หากช าระคืนไม่ได้ภายในก าหนดจะต้องเสียค่าปรับส าหรับต้นเงินท่ี
ช าระไม่ได้ในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี ส่วนหนึ่งอีกต่างหาก 
  3 ) ให้คณะกรรมการท้ังคณะค้ าประกันเงินกู้ และผู้จัดการสหกรณ์ (ถ้าม)ี  โดยการค้ าประกันดังกล่าวเป็นการค้ าประกันใน
ฐานะส่วนตัว และยังคงผูกพันผู้ค้ าประกันตลอดไปจนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับช าระครบถ้วนในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
ของสหกรณ์ ต้องจัดให้คณะกรรมการฯ ชุดใหม่ค้ าประกันเพิ่มเติมด้วย  
  4 ) ให้คณะกรรมการท้ังคณะพร้อมผู้จัดการสหกรณ์ (ถ้ามี) และทรัพย์จ านองค้ าประกัน โดยจัดท าหนังสือสัญญากู้
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ขึ้นใหม่ และหนังสือค้ าประกันไว้เป็นหลักฐาน 
  5) ให้สหกรณ์ฯ ลงบัญชีรับ-จ่าย เฉพาะโครงการฯต่างหาก โดยแยกจากบัญชีอื่นๆ และให้ปฏิบัติตามเงื่ อนไขของ
โครงการฯ ท่ีก าหนดและไม่อนุญาตให้สหกรณ์ฯ น าเงินกู้ไปใช้ในการด าเนินธุรกิจอื่นๆ  
  จึงขอให้ท่ีประชุม พิจารณาแต่งตั้งผู้มีอ านาจลงนามท านิติกรรมแทนสหกรณ์ และลงมติขอเบิกเงินกู้ดังกล่าว 

มติที่ประชุม   พิจารณาแล้วลงมติ ดังนี ้ 
 1. ท่ีประชุมมีมติให้สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ท าเรื่องขอเบิกเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จ านวนเงิน 2,100,000  
บาท ( สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)  วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์   
  2.ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ในการเบิกจ่ายเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ชื่อบัญชี “เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ”  เลขท่ีบัญชี 012732783943  ท้ังนี้
ให้ลงลายมือชื่อ  3  คน  ในจ านวน  5  คน  คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้  
   1. นายธีรพงษ์     เสียงล้ า   ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
   2. นางอุทิศา    สุรเสียง    ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ  
   3. นายสอนแก้ว    รัชอินทร์  ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ  
   4. นางเพียรใจ    ศรีหาจักร  ต าแหน่ง เหรัญญิก  
   5. นายเจษฎาภรณ์  มูลมั่ง   ต าแหน่ง เลขานุการ 

  รวมสามคนในจ านวน  ห้า  คน  ซึ่งระบุไว้นี้ ลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ในการถอนเงิน หรือการให้ค าสั่งเกี่ยวกับ
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  (ใช้สมุดคู่ฝาก )  และ ฝากกระแสรายวัน (ใช้เช็ค) ในชื่อ สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด หรืออื่น ๆ   
ซึ่งสหกรณ์เปิดไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
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    3.ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ นายธีรพงษ์ เสียงล้ า ต าแหน่ง ประธานกรรมการ  และ นายเจษฎา
ภรณ์  มูลมั่ง ต าแหน่ง เลขานุการ  มีอ านาจในสัญญาแทนสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 
  4. ให้คณะกรรมการท้ังคณะค้ าประกันเงินกู้ และผู้จัดการสหกรณ์  โดยการค้ าประกันดังกล่าวเป็นการค้ าประกันในฐานะ
ส่วนตัว พร้อมท้ังให้จ านองท่ีดิน โฉนดท่ีดิน เลขท่ี 24385  หน้าส ารวจ 1774  ต าบลหนองเอี่ยน อ าเภอค าชะอี  จังหวัด
มุกดาหาร  เนื้อท่ี  1 งาน  52  ตารางวา ค้ าประกันเงินกู้ด้วย และยังคงผูกพันผู้ค้ าประกันตลอดไปจนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับช าระ
ครบถ้วนในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการของสหกรณ์ ต้องจัดให้คณะกรรมการฯชุดใหม่ค้ าประกันเพิ่มเติมด้วย  
  5.ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ นายธีรพงษ์ เสียงล้ า ต าแหน่ง ประธานกรรมการ  มีอ านาจแทน
สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ให้กระท าการจ านองท่ีดิน โฉนดท่ีดิน เลขท่ี 24385  หน้าส ารวจ 1774  ต าบลหนองเอี่ยน 
อ าเภอค าชะอี  จังหวัดมุกดาหาร  เนื้อท่ี  1 งาน  52  ตารางวา  ไว้กับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเป็นหลักค้ าประกันเงินกู้ 
 
 6.20 เร่ืองเสนอเพื่อพิจำรณำระเบียบสหกรณ์กำรเกษตรค ำชะอี จ ำกัด  
  นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ประธานกรรมการ  แจ้งต่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาระเบียบสหกรณ์การเกษตรค าชะอี 
จ ากัด ตามท่ีสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ได้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ชุดท่ี 45 เพื่อพิจารณาแก้ไข
ระเบียบของสหกรณ์ และได้ด าเนินการส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบการถือใช้ระเบียบ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดมุกดาหาร ได้ส่งหนังถือถึงสหกรณ์ ท่ี มห 0010/1296 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2562  โดยกลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้
ตรวจสอบระเบียบของสหกรณ์และเอกสารประกอบการพิจารณา พบว่า   
  1. ระเบียบว่ำด้วยกำรขำยน้ ำมันเชื้อเพลิงเป็นเงินเชื่อ พ.ศ.2562   
สหกรณ์อ้างอิงวันท่ีมีการประชุมคณะกรรมการไม่ถูกต้อง ซึ่งสหกรณ์จะต้องอ้างอิง วันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ไม่ใช่วันท่ี 14 
มิถุนายน 2562   2. ระเบียบว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับค่ำรักษำพยำบำลของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง พ.ศ.2562  
สหกรณ์อ้างอิงครั้งท่ีมีการประชุมคณะกรรมการไม่ถูกต้อง ซึ่งสหกรณ์จะต้องอ้างอิงการประชุมครั้งท่ี 12  ไม่ใช่ครั้งท่ี 6 สหกรณ์
ควรร่างระเบียบโดยใช้ร่างระเบียบของกรมส่งเสริมสหกรณ์และหนังสือ ท่ี มห 0010/1276 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2562 โดย
กลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้ตรวจสอบระเบียบของสหกรณ์และเอกสารประกอบการพิจารณา พบว่า  
  1.ระเบียบว่ำด้วยเงินกองทุนสงเครำะห์และสวัสดิกำรโค พ.ศ. 2562  
ชื่อระเบียบ ในข้อ 1 ไม่ตรงกับชื่อของระเบียบว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการโค พ.ศ. 2562ในข้อ 5 เงินกองทุน
สงเคราะห์ท่ีสหกรณ์เรียกเก็บจากผู้เลี้ยงโคเป็นรายตัวๆละ 200 บาท นั้น สหกรณ์ไม่สามารถเรียกเก็บได้  
  
  2.ระเบียบว่ำด้วยกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเป็นเงินเช่ือ พ.ศ.2562  
ในข้อ 6 บุคคลท่ีสามารถซื้อสินค้าเงินเชื่อจากสหกรณ์ได้ สหกรณ์จะต้องให้สิทธิแก่สมาชิกก่อนเป็นล าดับแรก  จึงได้ส่งคืนเพื่อให้
สหกรณ์ท าการแก้ไขและชี้แจงรายละเอียด 
   จึงเรียนเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มติที่ประชุม   พิจารณาแล้วลงมติ ดังนี ้ 
  1. ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ยกเลิก ระเบียบว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์และ
สวัสดิการโค พ.ศ. 2562 ตามค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์  
  2. ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด แก้ไขข้อความในระเบียบว่าด้วยการขายน้ ามันเชื้อเพลิง
เป็นเงินเช่ือ พ.ศ.2562 ท่ีสหกรณ์อ้างอิงวันท่ีมีการประชุมคณะกรรมการไม่ถูกต้อง  
  3. ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ชี้แจง ระเบียบว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 
พ.ศ.2562  - ในข้อ 6 บุคคลท่ีสามารถซื้อสินค้าเงินเช่ือจากสหกรณ์ได้ สหกรณ์จะต้องให้สิทธิแก่สมาชิกก่อนเป็นล าดับแรก เหตุผล
เพราะ ระเบียบว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้าเป็นเงินเช่ือ พ.ศ.2562 นั้นเป็นการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้กับ (1) ห้างร้านท่ีเช่ือถือได้ 
 (2) ฟาร์มปศุสัตว์   (3) นิติบุคคล  ส่วนราชการ  หน่วยงาน  (4) สหกรณ์ต่าง ๆ  ซึ่งจะเป็นการซื้อในปริมาณต่อครั้งเป็นจ านวน
มาก เนื่องจากน าไปจ าหน่าย และใช้ในฟาร์มขนาดใหญ่ ซึ่งในการพิจารณาการให้เงินเชื่อนั้นมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  เพื่อ
พิจารณาค าขอซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อก็ได้โดยพิจารณาความน่าเชื่อถือและหลักประกันของผู้ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ  ความมั่นคง
ปลอดภัยในการจ าหน่ายสินค้าเป็นเงินเชื่อและประโยชน์ท่ีสหกรณ์จะได้รับจากการจ าหน่ายสินค้าเป็นเงินเชื่อ เพื่อป้องการความ
เสียหายต่อสหกรณ์ในอนาคต   
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  ในส่วนของสมาชิกสหกรณ์นั้น สหกรณ์ได้ถือใช้ ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2562  สมาชิกสามารถ
ขอกู้เงินจากธุรกิจสินเช่ือ วัตถุประสงค์ในการกู้เพื่อจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เครื่องอุปโภคบริโภค หรือสินค้าอย่างอื่นท่ีสหกรณ์ด าเนิน
ธุรกิจอยู่ สมาชิกผู้กู้เงินจะได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ในรูปของสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค  หรือวัสดุการเกษตรนั้น ๆ แทนการรับในรูป
ของเงินสด  
 4. ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขระเบียบ และชี้แจงรายละเอียด ตามมติของ
คณะกรรมการด าเนินการ ไปนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือขอความเห็นชอบการถือใช้ระเบียบ ต่อไป  
  5. ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด แก้ไข ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่า
รักษาพยาบาลของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง พ.ศ.2562 โดยใช้ร่างระเบียบของกรมส่งเสริมสหกรณ์  และแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ ดังนี้ 
 

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ  
สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 

 
ข้อความเดิม ข้อความท่ีขอแก้ไข 

ชื่อระเบียบ “ระเบียบสหกรณ์การเกษตรค าชะอี  จ ากัด  
ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2545 

ชื่ อ ระ เบี ยบ  “ระ เบี ยบสหกรณ์การ เกษตรค าชะอี  จ ากั ด  
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของเจ้าหน้าท่ีและ
ลูกจ้าง พ.ศ.2562 

ข้อ 6.  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าห้อง  และค่ าอาหารของ
สถานพยาบาลของทางราชการให้เบิกได้  ท้ังประเภทคนไข้ใน
และประเภทคนไข้นอก แต่ถ้าเป็นของสถานพยาบาลของเอกชน
ให้เบิกได้เฉพาะประเภทคนไข้ใน  โดยให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของ
จ านวนท่ีจ่ายจริง  แต่ต้องไม่เกินสามพันบาทส าหรับระยะเวลา
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาล  และใน
กรณีท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลเกินสามสิบวัน   ให้เบิกได้
ครึ่งหนึ่งของจ านวนท่ีได้จ่ายไปจริง  แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกินวันละ
หนึ่งร้อยบาท 
     ในกรณีท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลหลายครั้ง แต่ละครั้งใน
ระยะเวลาห่างกันไม่เกินสิบห้าวัน  ให้รับระยะเวลาการเข้ารับ
การ รั กษ าพยาบาลครั้ ง หลั ง ติ ด ต่ อกั บก าร เข้ า รั บก าร
รักษาพยาบาลครั้งก่อน 

ข้ อ  6 .  ค่ า รั กษาพยาบาล   ค่ าห้ อ ง   และค่ า อาหารของ
สถานพยาบาลของทางราชการให้เบิกได้ ท้ังประเภทคนไข้ในและ
ประเภทคนไข้นอก แต่ถ้าเป็นของสถานพยาบาลเอกชนให้เบิกได้
เฉพาะประเภทคนไข้ใน  โดยให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจ านวนท่ีจ่ายจริง  
แต่ต้องไม่เกิน 25,000 บาท ( สองหมื่นห้าพันบาท ) ภายในหนึ่งปี
ทางบัญชีสหกรณ์ ( 1 เมษายน – 31 มีนาคม ) ส าหรับระยะเวลา
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล และในกรณี
ท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลเกิน 30 วัน ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของ
จ านวนท่ีจ่ายไปจริง 
     ในกรณีท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลหลายครั้ง  แต่ละครั้งใน
ระยะเวลาห่างกันไม่เกินสิบห้าวันให้นับระยะเวลาการเข้ารับการ
รักษาพยาบาลครั้งหลังรวมกับการเข้ารับการรักษาพยาบาลครั้ง
ก่อน 

ข้อ  10.  ค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการ
ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
    (1) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ซึ่งมีรายได้เดือนหนึ่งไม่
เกิน 42,170 บาท  ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบนี้เต็ม
จ านวน  ท้ังประเภทคนไข้ในและประเภทคนไข้นอก 
     (2) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ซึ่งมีรายได้เดือนหนึ่ง
ตั้งแต่ 3,700 บาท  ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบนี้เต็ม
จ านวน ส าหรับประเภทคนไข้ใน  ส่วนประเภทคนไข้นอกให้เบิก
ได้กึ่งจ านวน 
     ในกรณีท่ีสถานพยาบาลของทางราชการใดไม่มียาชนิดใด
จ าหน่าย  ให้เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างซื้อยาชนิดนั้นจากร้านขายยา
ของเอกชนได้   เมื่อหัวหน้าหรือแพทย์ผู้ตรวจรักษาของ
สถานพยาบาลนั้น ๆ แล้วแต่กรณี  ลงชื่อรับรองว่าให้ไปซื้อจาก
ร้านขายยาของเอกชนได้ 

ข้อ  10.  ค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
    (1) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ซึ่งมีรายได้เดือนหนึ่ง 
ไม่เกิน     -    บาท  ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบนี้เต็ม
จ านวน  ท้ังประเภทคนไข้ในและประเภทคนไข้นอก 
    (2) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ซึ่งมีรายได้เดือนหนึ่ง 
ตั้งแต่  -  บาท  ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบนี้เต็มจ านวน
ส าหรับประเภทคนไข้ใน  ส่วนประเภทคนไข้นอกให้เบิกได้กึ่ง
จ านวน 
     ในกรณีท่ีสถานพยาบาลของทางราชการใดไม่มียาชนิดใด
จ าหน่าย  ให้เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างซื้อยาชนิดนั้นจากร้านขายยาของ
เอกชนได้  เมื่อหัวหน้าหรือแพทย์ผู้ตรวจรักษาของสถานพยาบาล
นั้น ๆ แล้วแต่กรณี  ลงชื่อรับรองว่าให้ไปซื้อจากร้านขายยาของ
เอกชนได้ 
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ข้อ 12. ค่าห้องและค่าอาหารในสถานพยาบาลของทางราชการ
หรือสถานพยาบาลของเอกชนให้เบิกได้ตามจ านวนท่ีจ่ายจริงแต่
ไม่เกินวันละ  600  บาท (ต้องไม่เกินวันละ 600 บาท และไม่
เกินฐานะการเงินของสหกรณ์) 

ข้อ 12. ค่าห้องและค่าอาหารในสถานพยาบาลของทางราชการ
หรือสถานพยาบาลของเอกชนให้เบิกได้ 
วันละ  600  บาท ไม่เกิน 5 วัน ติดต่อกัน และทั้งปีไม่เกิน 6,000 
บาท 

 
  6.21 เร่ืองเสนอเพื่อพิจำรณำน้ ำมันดีเซล B20  
  นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ประธานกรรมการ  แจ้งต่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาน้ ามันดีเซล B20 ด้วยปัจจุบันน้ ามัน 
B20 มีลูกค้าสอบถามเป็นจ านวนมากท้ังหน่วยงานราชการ และรถขนส่งขนาดใหญ่ และเบื้องต้นได้สอบถามเกี่ยวกับยอดขายของ
น้ ามันเชื้อเพลิง B20 จาก ผู้จัดการ สกก.หนองสูง จ ากัด ซึ่งบอกว่ายอดขายของน้ ามัน B20 ขายดี เนื่องจากมีราคาท่ีถูกกว่าน้ ามัน
ชนิดอื่น ลิตรละ 5 บาท จึงเรียนเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มติที่ประชุม   พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด จ าหน่ายน้ ามัน B20 และ
ด าเนินการประสาน บ.บางจาก เพื่อด าเนินการเตรียมความพร้อมของถังน้ ามัน และเตรียมสื่อการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์  
   
 6.22 เร่ืองเสนอเพื่อพิจำรณำอนุมัติให้เช่ำพ้ืนที่สหกรณ์ฯ 
  นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ประธานกรรมการ  แจ้งต่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาอนุมัติให้เช่าพื้นท่ีสหกรณ์ฯ ด้วยอาคาร
ร้านค้ามินิมาร์ทของสหกรณ์ ผู้เช่าเดิมได้ท าการยกเลิกเช่าแล้วท าให้พื้นท่ีดังกล่าวว่าง และร้านค้าประชารัฐ ของสหกรณ์ท่ีสหกรณ์
ไม่ได้ด าเนินการ ถ้าสหกรณ์ปล่อยให้เช่าจะเป็นท าให้เกิดรายได้ของสหกรณ์ จึงเรียนเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
  มติที่ประชุม   พิจารณาแล้วลงมติ ดังนี ้  
  1.ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ปล่อยเช่าพื้นท่ีของสหกรณ์ ในส่วนอาคารร้านค้า
มินิมาร์ทของสหกรณ์ และ ร้านค้าประชารัฐ 
 2. ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ก าหนดอัตราค่าเช่ารายเดือน ดังนี้  
   2.1 อาคารร้านค้ามินิมาร์ทของสหกรณ์  เดือนละ 2,000 บาท ไม่รวมค่าน้ าและค่าไฟ   
   2.2 ร้านค้าประชารัฐ    เดือนละ 2,500 บาท ไม่รวมค่าน้ าและค่าไฟ  
  3. ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ก าหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้   
    3.1  ผู้เช่าต้องท าสัญญาเช่าระยะเวลาเช่าก าหนด 1 ปี  
   3.2 ในวันท่ีท าสัญญาเช่าผู้เช่าต้องวางเงินมัดจ า ดังนี้  
      3.2.1 อาคารร้านค้ามินิมาร์ทของสหกรณ์   ต้องวางเงินมัดจ า เป็นเงิน 2,000 บาท  
    3.2.2 ร้านค้าประชารัฐ     ต้องวางเงินมัดจ า เป็นเงิน 2,500 บาท  
    สหกรณ์ฯจะคืนเงินมัดจ าเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างตามเงื่อนไขสัญญา 
 
  6.23 เร่ืองเสนอเพื่อพิจำรณำอนุมัติค่ำเขียนแบบคอกกลำงโคเนื้อ 
 นายจักรกริช   ทิพนัส   ต าแหน่ง ผู้จัดการ  ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเสนอเพื่อพิจารณา
อนุมัติค่าเขียนแบบคอกกลางโคเนื้อ  ตามท่ีสหกรณ์ฯ ได้มีโครงการสนับสนุนส่งเสริมสมาชิกเลื้ยงโคขุนคุณภาพ โคเนื้อระยะสั้น
ส่งออกต่างประเทศ  สหกรณ์ฯ จ าเป็นต้องมีคอกกลางท่ีได้มาตรฐานของกรมปศุสัตว์  เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีสมาชิกสหกรณ์น าเงินไปซื้อ
โคเองท่ีตรงตามโครงการ และสหกรณ์ฯ  สาขาหนองเอี่ยน  เสนอตัวเป็นคอกกลางโคเนื้อส่งออกต่างประเทศของจังหวัดมุกดาหาร  
สหกรณ์ฯ ต้องมีแบบแปลงคอกกลางท้ังระบบเพื่อเสนอของบประมาณจากรัฐบาลผ่านส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร  กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ฯลฯ   
 มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้ 

๑. มอบหมายให้ นายจักรกริช  ทิพนัส  ผู้จัดการสหกรณ์  นายเจษฏาภรณ์  มูลมั่ง  เลขานุการ  ด าเนินการ 
๒. มอบหมายให้ นายธีรพงษ์  เสียงล้ า  ประธานกรรมการ  อนุมัติค่าใช้จ่ายท้ังหมดเกี่ยวกับค่าเขียนแบบคอก

กลางโคเนื้อ  แล้วน าสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายรายงานต่อที่ประชุม 
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  6.24 เร่ืองเสนอเพื่อพิจำรณำเข้ำร่วมโครงกำรศูนย์บริกำรด้ำนอำหำรสัตว์ ( FEED CENTER )  
 นายจักรกริช   ทิพนัส   ต าแหน่ง ผู้จัดการ  ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเสนอเพื่อพิจารณา
เข้าร่วมโครงการศูนย์บริการด้านอาหารสัตว์ ( FEED CENTER ) การพัฒนาด้านอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์มุ่งเน้นในการศึกษา วิจัย 
และพัฒนาเทคโนโลยีทุกด้านท่ีเกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ ตลอดจนการก าหนดมาตรฐาน ตรวจสอบและรับรองคุณภาพอาหารสัตว์ 
ควบคู่ไปกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตว์ การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ และการผลิตอาหาร
สัตว์ให้แก่เกษตรกรในประเทศไทย โดยปัจจุบันกรมปศุสัตว์จะมีเจ้าหน้าท่ีกระจายตัวอยู่ท่ัวท้ังประเทศเพื่อด าเนินการช่วยเหลือ
เกษตรกร ตั้งแต่การส่งเสริมและให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรผู้ท่ีสนใจประกอบอาชีพการปลูกพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี รวมถึงการให้
ค าแนะน าในการน าวัตถุดิบอาหารสัตว์หรือวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรท่ีประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ (ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพด 
สับปะรด) มาผลิตเป็นอาหารสัตว์คุณภาพดีเพื่อจ าหน่าย และสามารถยึดเป็นอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ของ
เกษตรกร 

นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอาหารสัตว์ของเกษตรกรโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมใน
ประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรมีอาหารสัตว์ท่ีมีคุณภาพสม่ าเสมอและเพียงพอส าหรับการเลี้ยงสัตว์ตลอดท้ังปี กรมปศุสัตว์จึง
ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจัดท าแผนการจัดตั้งศูนย์บริการอาหารสัตว์ (Feed center) และพัฒนาระบบการผลิต
อาหารผสมครบส่วน (TMR) 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเข้าร่วมโครงการ 
 
  6.25 เร่ืองเสนอเพื่อพิจำรณำอนุมัติอ ำนำจหน้ำที่กำรท ำงำนเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์  
 นายจักรกริช   ทิพนัส   ต าแหน่ง ผู้จัดการ  ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเสนอเพื่อพิจารณา
อนุมัติอ านาจหน้าท่ีการท างานเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ด้วยสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด จะเปิดด าเนินการธุรกิจท่ี สหกรณ์การเกษตร
ค าชะอี จ ากัด สาขาหนองเอี่ยน เร็วๆนี้ ดังนั้นเพื่อให้การจัดเตรียมบุคลากรเพื่อไปประจ าท่ี สาขาหนองเอี่ยน และการมอบหมาย
อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างสหกรณ์ ตามท่ีสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  ได้ก าหนดระเบียบว่ าด้วย
อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ พ.ศ. 2562  เมื่อวันท่ี 29  มีนาคม  2562  สหกรณ์ฯ  ต้องมีค าสั่ง
มอบหมายอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีขึ้นใหม่ทุกคน  และขอเสนอมอบหมายอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
ผู้ช่วยผู้จัดการ  ตามค าสั่งท่ี 14/2561  ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้จัดการ นางสาวธารทิพย์  รอบรู้  และนางสาวมนัสนันท์  มะอาจ
เลิศ  รับผิดชอบ ควบคุม ก ากับดูแล  ให้ค าแนะน า  เร่งรัด แยกเป็นฝ่าย  เป็นธุรกิจ  ซึ่งมีผลดีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีดีพอสมควร  มี
ข้อดี จุดเด่น จุดด้อยแตกต่างกัน  เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ  การท างานเป็นทีม  จึงขอเสนอให้มอบหมายอ านาจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของผู้ช่วยผู้จัดการ  ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างสหกรณ์ พ .ศ. 
2562  อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ    ควบคุม  ก ากับดูแล  ให้ค าแนะน า  เร่งรัด  ทุก ๆ  ธุรกิจของสหกรณ์  ถ้ามีงานเร่งด่วน  
พิเศษ  อื่นใด  ให้ท่านประธานกรรมการ  ผู้จัดการ  เป็นผู้พิจารณามอบหมายเป็นโครงการ  งาน ๆ  ไป  และให้ยกเลิกบรรดา  
ประกาศ  ค าสั่ง หรือข้อตกลงท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบข้างต้นนี่  และเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด จึงขอ
เสนอใหจ้ึงเรียนเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  มติที่ประชุม   พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ให้เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ไปท างานท่ี 
สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด สาขาหนองเอี่ยน ดังนี้  
  1. มอบหมายให้ไปท างานท่ีสาขา 1  หนองเอี่ยน  
    1.นางสาววีรชนา    เสียงล้ า   ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการตลาด    
    2.นางสาวณัฐกุล    รัชอินทร์   ต าแหน่ง ลูกจ้างรายวัน  
    3. นายประยงค์   ข าคม   ต าแหน่ง ลูกจ้างรายวัน  
    4.นายฉัตรชัย   พะยอม    ต าแหน่ง พนักงานขับรถ 
    ขอให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายงานในหน้าท่ี ถือปฏิบัติตามค าสั่งและปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบสหกรณ์ฯ โดยเคร่งครัด 
อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 
  2. ยกเลิกบรรดา ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดท้ังป่วงท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  
ว่าด้วยอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ พ.ศ. 2562 
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  3. อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ช่วยผู้จัดการ ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ว่าด้วยอ านาจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ พ.ศ. 2562  ให้ท างานแก้ไขปัญหา  รับผิดชอบ  ควบคุม  ก ากับดูแล  ให้ค าแนะน า  
เร่งรัด  ทุก ๆ ธุรกิจของสหกรณ์  และถ้ามีงานเร่งด่วน  พิเศษ  อื่นใด  มอบหมายให้ประธานกรรมการ  ผู้จัดการ  เป็นผู้พิจารณา
มอบหมายเป็นโครงการไป 
 

6.26 เร่ืองเสนอเพื่อพิจำรณำขอปิดบัญชีเงินฝำก 
  นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ประธานในท่ีประชุมพิจารณาการขอปิดบัญชีเงินฝาก ด้วยปัจจุบันสหกรณ์ได้มีบัญชีเงินฝากบางบัญชี
ท่ีไม่มีการเคลื่อนไหว เนื่องจากเป็นบัญชีธนาคารท่ีอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกต่อการใช้บริการทางการเงิน จึงขอให้คณะกรรมการ
พิจารณา 
  มติที่ประชุม   พิจารณาแล้วลงมติ ดังนี ้
  1.ท่ีประชุมลงมติเอกฉันท์ ให้สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ด าเนินการขอปิดบัญชีเงินฝาก ดังนี้  
   1.1 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาแก ชื่อบัญชี สหกรณ์การเกษตร  
    ค าชะอี จ ากัด เลขที่บัญชี 438-2-7053-8    
    1.2 บัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโคกศรีสุพรรณ  
   ชื่อบัญชี สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด เลขที่บัญชี 437-2-85159-9   
   1.3 บัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดงหลวง  
   ชื่อบัญชี สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด เลขที่บัญชี 020031403705    
   1.4 บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขามุกดาหาร ชื่อบัญชี สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  ( โครงการ-ออม 
   ทรัพย์พิเศษ ) เลขที่บัญชี 051160669449 
   1.5 บัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาค าชะอี  

1) ชื่อบัญชี สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด โครงการเสริมสร้างสถาบันเกษตรกรท่ีมีศักยภาพสู่ SMEs  
เลขที่บัญชี 020063682659 

       2) ชื่อบัญชี โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร  
    เลขที่บัญชี 2732775366 
    3) ชื่อบัญชี เงินโครงการพัฒนาการผลิตและตลาดกลุ่มสตรีและเยาวชน  เลขท่ีบัญชี  2732496346 
    4) ชื่อบัญชี สกก.ค าชะอี จ ากัด กลุ่มตัดเย็บเสื้อสตรีบ้านซ่ง โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มใน 
    สังกัดสหกรณ์การเกษตร ปี 2561  เลขที่บัญชี 020131773131  
    5) ชื่อบัญชี โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยผู้ท่ีมีรายได้น้อยท่ีมีหนี้คงค้างต่ ากว่า 500,000 บาท 
    เลขที่บัญชี 020027779543 
   1.6 บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาค าชะอี   
   ชื่อบัญชี สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ เลขที่บัญชี 436-0-12690-5 
  2. ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์มอบหมายให้คณะกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ในการถอนเงินรับฝากจาก
ธนาคาร จ านวน  5  คน  ดังนี้ 
 
   1. นายธีรพงษ์     เสียงล้ า   ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
   2. นางอุทิศา    สุรเสียง    ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ  
   3. นายสอนแก้ว    รัชอินทร์  ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ  
   4. นางเพียรใจ    ศรีหาจักร  ต าแหน่ง เหรัญญิก  
   5. นายเจษฎาภรณ์  มูลมั่ง   ต าแหน่ง เลขานุการ 
   เป็นผู้มีอ านาจท าการแทนสหกรณ์ฯ ในการด าเนินการขอปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น จนกว่าจะแล้วเสร็จ  
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 ๖.27 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรขอซื้อสินค้ำเป็นเงินเชื่อของธุรกิจจัดหำสินค้ำมำ
จ ำหน่ำย 
  นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการ  ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อของธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ตามท่ีสหกรณ์การเกษตรค าชะ
อี จ ากัด ได้ถือใช้ระเบียบสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้าเป็นเงินเช่ือ พ.ศ.2562   
  ดังนั้นในวันนี้คณะกรรมการด าเนินการต้องลงมติเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ ขึ้นมา 1 คณะ เพื่อพิจารณาค าขอซื้อสินค้าเป็น
เงินเชื่อโดยพิจารณาความน่าเชื่อถือและหลักประกันของผู้ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ ความมั่นคงปลอดภัยในการจ าหน่ายสินค้าเป็นเงิน
เช่ือและประโยชน์ที่สหกรณ์จะได้รับจากการจ าหน่ายสินค้าเป็นเงินเช่ือ จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณาก่อน
ลงมติ  

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อของ 
ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย จ านวน 5 คน ดังนี ้
   1) นายวรศาตร์   สุวรรณไตรย์   ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นประธานกรรมการ  
   2) นายภูธร   สุดเคน   ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นกรรมการ  
   3) นายค้ า   พันนุมา   ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นกรรมการ  
   4) นายแหล่   โคตรพันธ์  ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นกรรมการ  
   5) นางค ารัต   มาตจ ารัส  ต าแหน่ง กรรมการ     เป็นเลขานุการ 

ให้ปฏิบัติหน้าท่ีพิจารณาการจ าหน่ายสินค้าเป็นเงินเช่ือ ตามระเบียบสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ว่าด้วยการ 
จ าหน่ายสินค้าเป็นเงินเช่ือ พ.ศ.2562 
 

6.28 เร่ืองเสนอเพื่อพิจำรณำโยกย้ำยต ำแหน่งลูกจ้ำงสหกรณ์    
  นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการ  ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อ
พิจารณาโยกย้ายต าแหน่งลูกจ้างสหกรณ์   ด้วยสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด จะเปิดด าเนินการธุรกิจท่ี สหกรณ์การเกษตรค าชะ
อี จ ากัด สาขาหนองเอี่ยน เร็วๆนี้ ดังนั้นเพื่อให้การจัดเตรียมบุคลากรเพื่อไปประจ าท่ี สาขาหนองเอี่ยน จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมี
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้เกิดผลดี  งานมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์ต่อ
สหกรณ์สูงสุด จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณาก่อนลงมติ  

 
  มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติ ดังนี้ 
 1.ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ให้โยกย้ายอ านาจหน้าท่ี  ความรับผิดชอบของ นางสาวณัฐกุล รัชอินทร์ ต าแหน่ง ลูกจ้าง
รายวันร้านค้าสหกรณ์  ให้มีอ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ต าแหน่งการเงินฝ่ายการตลาด  
 2.ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ทดลองปฏิบัติงานต าแหน่งการเงินฝ่ายการตลาด เป็นระยะเวลา 6 เดือน  และให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ นางสาวณัฐกุล รัชอินทร์ น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
  6.29 เร่ืองเสนอเพื่อพิจำรณำอนุมัติขอใบอนุญำตจ ำหน่ำยปัจจัยกำรผลิต     
  นายธีรพงษ์    เสียงล้ า  ประธานในท่ีประชุม ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมเสนอเพื่อ
พิจารณาอนุมัติขอใบอนุญาตจ าหน่ายปัจจัยการผลิต ซึ่งประกอบด้วย       
   1. ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธ์ควบคุม          
   2. ใบอนุญาตขายปุ๋ย           
  มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ด าเนินการขอใบอนุญาตจ าหน่ายปัจจัยการผลิต โดยให้  
นายแดนศักดิ์  ทิพนัส  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถ  เป็นผู้ด าเนินการขอใบอนุญาตจ าหน่ายปัจจัยการผลิตแทนสหกรณ์ฯ 
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เมื่อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก นายธีรพงษ์  เสียงล้ าประธานในท่ีประชุมได้ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
และกล่าวปิดประชุม     

 

                                                                

                   ปิดประชุม เวลำ 16.00  น. 

   ลงชื่อ  ธีรพงษ์  เสียงล้ า ประธานในท่ีประชุม 
    (นายธีรพงษ์  เสียงล้ า)  
      
   ลงชื่อ เจษฎาภรณ์  มูลมั่ง เลขานุการ 
    ( นายเจษฎาภรณ์  มูลมั่ง )  
      
ลงชื่อ   จักรกริช   ทิพนัส ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ สุรีรัตน์  เสียงล้ า ผู้จดบันทึกรายงาน 
 ( นายจักรกริช   ทิพนัส  )   ( นางสาวสุรีรัตน์  เสียงล้ า )  
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