
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 

ชุดที่ 46  ครั้งที่ 6 วันอังคาร ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563  
ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 

 
คณะกรรมการทั้งชุด 15 คน เข้าร่วมประชุม 14  คน 
คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายธีรพงษ์ เสียงล้ า ประธานกรรมการ ธีรพงษ์ เสียงล้ า 
2 นางอุทิศา สุระเสียง รองประธานกรรมการ อุทิศา สุระเสียง 
3 นายสอนแก้ว รัชอินทร์ รองประธานกรรมการ สอนแก้ว รัชอินทร์ 
4 นางเพียรใจ ศรีหาจักร เหรัญญิก เพียรใจ ศรีหาจักร 
5 นายใคร่ ยืนย่ัง กรรมการ ใคร่ ยืนย่ัง 
6 นายภูธร สุดเคน กรรมการ ภูธร สุดเคน 
7 นายป่าน ศรีสุภา กรรมการ ป่าน ศรีสุภา 
8 นายเป้ียน คล่องแคล่ว กรรมการ เป้ียน คล่องแคล่ว 
9 นายค้ า พันนุมา กรรมการ ค้ า พันนุมา 

10 นางค ารัต มาตจ ารัส กรรมการ ค ารัต มาตจ ารัส 
11 นายแหล่ โคตรพันธ ์ กรรมการ แหล่ โคตรพันธ ์
12 นายสอง ศรีหาวงศ์ กรรมการ สอง ศรีหาวงศ์ 
13 นายวรศาสตร์ สุวรรณไตรย์ กรรมการ วรศาสตร์ สุวรรณไตรย์ 
14 นายถาวร จันนามิตร กรรมการ ถาวร จันนามิตร 

      
 
คณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายเจษฎาภรณ์ มูลมั่ง เลขานุการ ลากิจ 
     

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

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 นางสาวมนัสนันท์ มะอาจเลิศ ผู้ช่วยผู้จัดการ มนัสนันท์ มะอาจเลิศ 
6 นางนวลอนงค์ แก้วด ี เจ้าหน้าท่ีสินเชื่อ นวลอนงค์ แก้วด ี
7 นางสาวสุรีรัตน์ เสียงล้ า เจ้าหน้าท่ีธุรการ สุรีรัตน์ เสียงล้ า 
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เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
                      เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม นายธีรพงษ์ เสียงล้ า ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ  
เป็นประธานในท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้  
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

  นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ต าแหน่ง ประธานกรรมการ ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมด าเนินการแจ้งให้
ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1. ได้รับแจ้งจากสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการ 
ท่ี 11 , 12 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ในช่วงบ่ายของวันท่ี 14 มกราคม 2563  
จึงขอให้คณะกรรมการอ านวยการอยู่ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ และรับฟังแนวทางในการ
ด าเนินงาน 

2. รายงานการรับซื้อข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ณ วันท่ี 16 ธันวาคม 
2562 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

- ข้าวมะลิสด  จ านวน 688   ตัน 
- ข้าวมะลิแห้ง  จ านวน 253   ตัน 
- ข้าวแห้งเหนียว กข.6 จ านวน 58     ตัน 
รวมท้ังหมด  จ านวน 999 ตัน 

  สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด สาขาหนองเอี่ยน ยังเปิดรับซื้อข้าวเปลือกตามปกติ ในวันและ
เวลาท าการ 

ที่ประชุม    รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว    
   นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ต าแหน่ง ประธานกรรมการ ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมด าเนินการเสนอ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ชุดท่ี 46  ครั้งท่ี 4  วันจันทร์ ท่ี 16 ธันวาคม 2562 และ รับรองรายงาน 
การประชุม ชุดท่ี 46 ครั้งท่ี 5 วันศุกร์ ท่ี 27 ธันวาคม 2562  ขอให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบอ่านให้เข้าใจ 
ทักท้วงข้อความหรือมติท่ีไม่เป็นไปตามท่ีได้พูดคุยกัน จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา 
และยกมือเพื่อลงเสียงประชามติเป็นเอกฉันท์  

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม ชุดท่ี 46   
ครั้ง ท่ี 4  วันจันทร์ ท่ี 16 ธันวาคม 2562 และ รับรองรายงานการประชุม ชุดท่ี 46 ครั้ ง ท่ี 5 วันศุกร์  
ท่ี 27 ธันวาคม 2562   

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองข้อเสนอแนะจากหน่วยงานผู้เข้าร่วมประชุม 
4.1 ที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  

  - ไม่มี – 
4.2 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาค าชะอี 

              นายเกียรติศักดิ์ ทองกุล ต าแหน่ง หัวหน้าหน่วยสินเชื่อ สาขาค าชะอี ขออนุญาตท่ีประชุมชี้แจ้ง
เร่ือง โครงการรวบรวมข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63 กับ ธกส. 
  ที่ประชุม    รับทราบ 
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4.3 สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 
 -ไม่ม-ี 

4.4 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  
    -ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อทราบ 

5.1 เร่ืองรายงานงบทดลอง ประจ าเดือน ธันวาคม 2562    
  นายจักรกริช  ทิพนัส  ต าแหน่ง  ผู้จัดการสหกรณ์  ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมเพ่ือทราบรายงานงบทดลอง ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562  

จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา 
ที่ประชุม    รับทราบ และลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานงบทดลอง ประจ าเดือน ธันวาคม  

พ.ศ. 2562  
 5.2 เร่ืองรายงานเงินสดรับ-จ่าย ประจ าเดือน ธันวาคม 2562   

นายจักรกริช  ทิพนัส  ต าแหน่ง  ผู้จัดการสหกรณ์  ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
แจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบรายงานเงินสดรับ-จ่าย ประจ าเดือน ธันวาคม 2562  

จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา 
ที่ประชุม   ทราบ และลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานเงินสดรับ-จ่าย ประจ าเดือน ธันวาคม 

พ.ศ. 2562   
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5.3 เร่ืองรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
 

รายงานการตรวจสอบกจิการ 
สหกรณ์การเกษตรค าชะอี  จ ากัด 

ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรียน คณะกรรมการด าเนินการ 
 ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562  ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์การเกษตรค าชะอี  จ ากัด  ส าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562  
ข้าพเจ้าได้เข้าตรวจสอบกิจการ ในวันที่ 6 มกราคม 2563 จึงขอเสนอผลการตรวจสอบด้านการเงินและด้าน
บัญชี โดยสรุปดังนี้ 
  ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไข ดังนี้ 

1. ค่าวิชาชีพทนายความฟ้องคดี 25,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมศาลแล้ว) มียอดหนี้สูง 
ใบเบิกไม่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ 
1.ควรแยกค่าธรรมเนียมศาล ค่าวิชาชีพออกจากกัน 
2.ควรแจ้งตัวเลขมูลฟ้องต่อศาลเป็นตัวเลข ไม่ใช่ค าว่า “สูง” 
3.ควรมีบิลจากศาลแนบมาด้วย 
2. วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ได้รับเงินจากพัฒนาชุมชน ม.1 ต.น้ าเที่ยง อ.ค าชะอี  

จ.มุกดาหาร ลูกหนี้น้ ามันเชื้อเพลิง เช็คเลขที่ 10429120 ผู้จัดการลืมเซ็นเอกสาร 
ข้อเสนอแนะ 
ควรตรวจเช็คเอกสารให้เรียบร้อย 
3. ใบเสร็จรับเงิน นายเชน คล่องดี บ้านเลขที่ 81 บ้านแข้ ผู้จัดการลืมเซ็นเอกสาร 
ข้อเสนอแนะ 
ควรตรวจเช็คเอกสารให้เรียบร้อย 
4. บัตรกสิกรไทย บ้านเลขที่ 124 ม.5 ต.น้ าเที่ยง อ.ค าชะอี จ.มุกดาหาร 
5. ลูกหนี้น้ ามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียด ดังนี้ 

5.1 โรงเรียนน้ าเที่ยง 11,000 บาท 
5.2 เทศบาลต าบลผึ่งแดด 21,800 บาท 

  ไม่มีลายเซ็นในเอกสาร 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  

บุญรัก  คล่องแคล่ว ปราศรัย มูลมั่ง สมอนนท์  คนเพียร 
( นายบุญรัก  คล่องแคล่ว ) ( นางปราศรัย มูลมั่ง ) ( นายสมอนนท์  คนเพียร ) 
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ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

6.1 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติสมาชิกลาออกและจ าหน่ายจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์  
นายเจษฏาภรณ์  มูลมั่ง  ต าแหน่ง เลขานุการ  ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้ง

ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาสมาชิกลาออก จ านวน  7  รายและจ าหน่ายจากการสมาชิก จ านวน 2 ราย  ดังนี ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามท่ีเสนอสมาชิกลาออก จ านวน 7 ราย  

และจ าหน่ายจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ จ านวน 2 ราย รวมท้ังสิ้น  9 ราย 
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6.2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติสมาชิกขอกู้เงินเกิน 100,000 บาท  
นายเจษฏาภรณ์  มูลมั่ง  ต าแหน่ง เลขานุการ  ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุม  เพื่อพิจารณาสมาชิกขอกู้เงินเกิน  

100,000 บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้สมาชิกกู้ตามท่ีเสนอมา  รวมท้ังสิน้  4  ราย 
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6.3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาตัดค่าสูญระเหยน้ ามันเชื้อเพลิง 0.5 % ประจ าเดือน ธันวาคม  2562  
 นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาตัดค่าสูญระเหยน้ ามันเชื้อเพลิง  
0.5 % น้ ามันเชื้อเพลิงท่ีเราน ามาจ าหน่าย ได้แก่ เบนซิน แก๊สโซฮอล์ กรมสรรพากรรับรองให้มีการตัดค่าสูญระเหยน้ ามันเชื้อเพลิงได้ 0.5 % ประจ าเดือน ธันวาคม  2562   
ดังรายการต่อไปนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติดังนี ้ 
  1. ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ตัดค่าสูญระเหยน้ ามันเชื้อเพลิงได้ 0.5 % ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 เป็นเงิน จ านวน 6,588.98  บาท 
  2. ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ตัดค่าสูญระเหยน้ ามันเชื้อเพลิงได้ 0.5 % ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 (เพ่ิม)  เป็นเงิน จ านวน  -  บาท 
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6.4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติ การพิจารณาการให้เงินกู้ พ.ศ.2563 
 นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
แจ้งต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติ การพิจารณาการให้เงินกู้ พ.ศ.2563 เพื่อเป็น
การถือปฏิบัติและถือใช้ให้เป็นหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ ฯ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
ให้บริการกู้ 3 ประเภท คือ 

1. เงินกู้ระยะสั้น 
2. เงินกู้ระยะปานกลาง 
3. เงินกู้ระยะยาว 

หลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และวิธีปฏิบัติ  การพิจารณาการให้เงินกู้ 
1. เงินกู้ระยะสั้น 

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ระยะสั้น 
• วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท 
• ระยะเวลาก าหนดช าระหนี้  ภายใน  1  ปี  ( 12-15 เดือน )  1  งวด 
• อัตราดอกเบ้ียตามประกาศการชั้นสมาชิก หรือตามโครงการ 
• อัตราดอกเบ้ียให้คิดเป็นรายวันตามจ านวนต้นเงินคงเหลือ 
เอกสารประกอบการยื่นกู้ 
• แบบค าขอกู้ตามแบบพิมพ์ท่ีสหกรณ์ก าหนด 
• ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้กู้ พร้อมส าเนาถูกต้อง 
• ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ค้ าประกัน พร้อมส าเนาถูกต้อง (ถ้าม)ี 
• ส าเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ พร้อมส าเนาถูกต้อง 
• สมุดคู่มือทะเบียนสมาชิก (เล่มเขียว) 
• สมุดบัญชีเงินฝาก 

2. เงินกู้ระยะปานกลาง 
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ระยะปานกลาง 
• วงเงินกู้ได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท 
• ระยะเวลาก าหนดช าระหนี้  ภายใน  3-5 ปี  3-5 งวด  
• อัตราดอกเบ้ียตามประกาศการจัดชั้นสมาชิกหรือตามโครงการ 
• อัตราดอกเบ้ียให้คิดเป็นรายวันตามจ านวนต้นเงินคงเหลือ 
เอกสารประกอบการยื่นกู้ 
• แบบค าขอกู้ตามแบบพิมพ์ท่ีสหกรณ์ก าหนด 
• ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้กู้ พร้อมส าเนาถูกต้อง 
• ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ค้ าประกัน พร้อมส าเนาถูกต้อง(ถ้าม)ี 
• ส าเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ พร้อมส าเนาถูกต้อง 
• สมุดคู่มือทะเบียนสมาชิก (เล่มเขียว) 
• สมุดบัญชีเงินฝาก 

3. เงินกู้ระยะยาว 
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ระยะยาว 
• วงเงินกู้ได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท 
• ระยะเวลาก าหนดช าระหนี้  ภายใน  15  ปี  15  งวด (ค านึกถึงอายุการท างาน) 
• อัตราดอกเบ้ียตามประกาศการจัดชั้นสมาชิกหรือตามโครงการ 
• ต้องมีรายได้ประจ าเดือนท่ีแน่นอน 
• อัตราดอกเบ้ียให้คดิเป็นรายวันตามจ านวนต้นเงินคงเหลือ 
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เอกสารประกอบการยื่นกู้ 
• แบบค าขอกู้ตามแบบพิมพ์ท่ีสหกรณ์ก าหนด 
• ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้กู้ พร้อมส าเนาถูกต้อง 
• ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ค้ าประกัน พร้อมส าเนาถูกต้อง(ถ้าม)ี 
• ส าเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ พร้อมส าเนาถูกต้อง 
• สมุดคู่มือทะเบียนสมาชิก (เล่มเขียว) 
• สมุดบัญชีเงินฝาก 
• หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน 
• ส าเนาสลิปเงินรายเดือนที่เป็นปัจจุบัน 3  เดือน ย้อนหลัง 
• หนังสือยินยอมหักเงินเดือนผู้กู้ให้สหกรณ์ฯ จากต้นสังกัด 
• หนังสือยินยอมให้สหกรณ์หัก  ณ  ท่ีจ่าย (ส าหรับผู้ค้ าประกัน) 
• ส าเนาเอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้าม)ี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบส าคัญการสมรส เป็นต้น 
คุณสมบัติผู้กู้ 
• เป็นสมาชิกสหกรณ์ 
• ภูมิล าเนาอยู่ภายในอ าเภอค าชะอี 
• เข้าใจถึงหลักการสหกรณ์ 
• ประธานกลุ่มรับรองว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมอันดี  มีวินัย  ไม่เป็นหนี้สินรุงรั ง  อยู่ในพื้นท่ีอ าเภอ 
ค าชะอี 
หลักประกันเงินกู้ 

  อสังหาริมทรัพย์ (ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2562  ข้อ 6 ) ได้แก่ 
โฉนดที่ดิน  น.ส.3ก บ้าน อาคาร  โรงเรือน  การให้เงินกู้ขั้นสูงของเงินกู้ให้แก่สมาชิก  ต้องไม่เกินร้อยละ  80%  แห่ง
ราคาประเมินของหลักประกันรายละเอียดดังนี้ 
  โฉนดที่ดิน  น.ส. 3 ก 

• ค้ าประกันเงินกู้ปกติ  ไม่เกิน 50%  ของวงเงินจ านอง 
• ค้ าประกันเงินกู้วัตถุประสงค์เพื่อซื้อวัสดุทางการเกษตร  ไม่เกิน  10% 
• สมาชิกช าระหนี้ดีต่อเนื่อง  3  ปีติดต่อกัน  ไม่เกิน  10% ของวงเงินจ านอง 
• สมาชิกที่มีปัญหาหนี้ค้างช าระนาน ท้ังนี้ต้อง  3  ปีขึ้นไป  ไม่เกิน  10% ของวงเงินจ านอง 

  บ้าน  อาคาร  โรงเรือน 
  • ตามประกาศราคาประเมินก่อสร้างอาคารปีปัจจุบัน ก าหนดโดยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่ง
ประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน)์ 

ทรัพย์สินอื่น ได้แก่ เครื่องจักรกล  รถยนต์  สัตว์เลี้ยง  ต้นไม้ ท่ีท ากรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง  
หรือวิธีการป้องกันความเส่ียงท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  รายละเอียดดังนี้ 

• เครื่องจักรกล  รถยนต์  ค้ าประกันเงินกู้ได้ไม่เกิน  60%  ของราคาประเมิน 
• สัตว์เลี้ยง  ค้ าประกันเงินกู้ได้ไม่เกิน60%  ของราคาประเมิน 
• ต้นไม้  ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานปีล่าสุด 

  บุคคลค้ าประกัน(ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2562 ข้อ 8 (3) (4) (5)  
ให้เงินกู้ตามผลิตผลค้ าประกันได้ไม่เกิน  50%  ของผลิตผล  รายละเอียด ดังนี้ 
  บุคคลค้ าประกัน  สมาชิกค้ าประกันเงินกู้ผูกพันรวมกัน  ไม่น้อยกว่า  5  คน  วงเงินกู้ได้คนละไม่
เกิน  100,000  บาท ( ในการนี้ สมาชิกค้างช าระเกิน 3 ปี สามารถใช้บุคคลค้ าประกัน จ านวน 3 ใน 4 คน ท้ังนี้ 
ให้บันทึกเสนอ เพ่ือคณะกรรมการเงินกู้อนุมัติเป็นกรณีไป ) 

 
 



10 

 

 

บุคคลค้ าประกัน ดังนี้ 
1.สมาชิกค้ าประกันสมาชิกผู้กู้2  คน  สมาชิกอย่างน้อย  1  คน  ต้องมีอสังหาริมทรัพย์จด

จ านองกับสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  วงเงินผู้กู้  กู้ได้ไม่เกิน  100,000  บาท 
  2.สมาชิกค้ าประกันสมาชิกผู้กู้ 1 คน ต้องมีอสังหาริมทรัพย์จดจ านองกับสหกรณ์การเกษตร 
ค าชะอี จ ากัด วงเงินกู้ กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท 

เงื่อนไขวงเงินกู้สูงสุด 
  อสังหาริมทรัพย์ 
   • สมาชิกเข้าใหม่    กู้ได้ไม่เกิน 300,000    บาท 
   • สมาชิกกู้ครั้งท่ี 2  กู้ได้ไม่เกิน 500,000    บาท 
   • สมาชิกกู้ครั้งท่ี 3  กู้ได้ไม่เกิน 700,000    บาท 
   • สมาชิกกู้ครั้งท่ี 4  กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000  บาท 
   • สมาชิกสามารถเพิ่มวงเงินได้  กู้ไปแล้วอย่างน้อย 8  เดือน 
   • สมาชิกหนี้ค้างช าระไม่สามารถเพิ่มวงเงินกู้ได้ 
  หลักทรัพย์อื่น 
   • สมาชิกกู้ได้ไม่เกิน  1,000,000 บาท 
  บุคคลค้ าประกัน 
   • สมาชิกเข้าใหม่    กู้ได้ไม่เกิน 30,000    บาท 
   • สมาชิกกู้ครั้งท่ี 2  กู้ได้ไม่เกิน 50,000    บาท 
   • สมาชิกกู้ครั้งท่ี 3  กู้ได้ไม่เกิน 70,000    บาท 
   • สมาชิกกู้ครั้งท่ี 4  กู้ได้ไม่เกิน 100,000   บาท 
   • สมาชิกสามารถเพิ่มวงเงินได้  กู้ไปแล้วอย่างน้อย 3  เดือน 
   • สมาชิกหนี้ค้างช าระไม่สามารถเพิ่มวงเงินกู้ได้ 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
 ประเภทเงินกู้   อัตราดอกเบ้ีย  วงเงินสูงสุด  หมายเหตุ 
เงินกู้ระยะสั้น 

ปกติ   A 8 B 9 C 9.5 D 10  1 ล้านบาท ตามประกาศจั ด ชั้ น
สมาชิก 
 วัสดุการเกษตร  A 8 B 9 C 9.5 D 10  3 แสนบาท อนุมัติตามโครงการ 
 ส่งเสริมการเล้ียงโคขุน  6   3 แสนบาท อนุมัติตามโครงการ 
 เล้ียงโคแม่พันธ ์  3   3 แสนบาท อนุมัติตามโครงการ 
 ปรับปรุงเลี้ยงโคแม่พันธุ์  3   3 แสนบาท อนุมัติตามโครงการ 
 เล้ียงโคระยะสั้น   8   5 แสนบาท อนุมัติตามโครงการ 
เงินกู้ระยะปานกลาง 
 ปกติ   A 8 B 9 C 9.5 D 10  1 ล้านบาท ตามประกาศจั ด ชั้ น
สมาชิก 
 เงินกู้ ปปคส   10   5 แสนบาท อนุมัติตามโครงการ 
 ปปคส    0   5 แสนบาท อนุมัติตามโครงการ 
 ฟ.โคเนื้อสร้างอาชีพ  6   2.5 แสนบาท อนุมัติตามโครงการ 
 สร้างระบบน้ าฯ   0   5 หมื่นบาท อนุมัติตามโครงการ 
 ส่งเสริมการเล้ียงโคขุน  6   4.5 แสนบาท อนุมัติตามโครงการ 
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เงินกู้ระยะยาว 
 ปกติ   A 8 B 9 C 9.5 D 10  1 ล้านบาท ตามประกาศจั ด ชั้ น
สมาชิก 

การช าระค่าหุ้นกู้  มีรายละเอียดดังนี้ 
1. เงินกู้ปกติ  ร้อยละ  10  ของเงินกู้ 
2. เงินกู้โครงการ ปัจจัยการผลิต  ร้อยละ  0  ของเงินกู ้
3. เงินกู้โครงการของรัฐบาล  โครงการพิเศษ  ร้อยละ  0  ของเงินกู้  หรือตามท่ีโครงการก าหนด 
4. เงินกู้  เพ่ือช าระหนี้เดิม  สัญญาละ  200  บาท 
5. เงินกู้  เพ่ือช าระหนี้เดิม  และเพ่ิมวงเงินกู้  สัญญาละ  200  บาท  (ส่วนวงเงินกู้เพ่ิมจากวงเงินเดิม   

ร้อยละ  10  ของเงินกู)้ 
หลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีปฏิบัติ  การพิจารณาการประเมินอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่น 

อสังหาริมทรัพย์ 
1. โฉนดท่ีดิน  น.ส.3 ก ให้ประเมินราคาตามท่ีเจ้าหน้าท่ีพนักงานท่ีดินประเมินโดยใช้ตามแบบบัญชี

ก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน  เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ของแต่ละพื้นท่ี  ได้ไม่เกิน  3  เท่า 

2. ให้คณะกรรมการเงินกู้  จ านวนอย่างน้อย  1  คน  เจ้าหน้าท่ีสินเชื่อผู้ท่ีได้รับมอบหมาย  ลงพื้นท่ี
ตรวจสอบ  เพื่อเก็บข้อมูล  ภาพถ่าย  คาดคะเน  น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้พิจารณาวงเงินกู้
แก่สมาชิก  ท้ังนี้ต้องไม่เกิน  3  เท่า  ตามข้อ  1 

3. ให้สมาชิกผู้ขอกู้ด าเนินการขอราคาประเมินราคาท่ีดินจากส านักงานท่ีดินด้วยตนเอง 
4. บ้าน  อาคาร  โรงเรือนให้สหกรณ์ฯ ประเมินราคาตามประกาศราคาประเมินก่อสร้างอาคารปีปัจจุบัน 

ก าหนดโดยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์) 
5. เรียกเก็บค่าด าเนินการจากสมาชิกขอจดจ านองโฉนดที่ดินรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

• เขตอ าเภอค าชะอี  500  บาท 
• ภายในจังหวัดมุกดาหาร  1,000 บาท 
• ต่างจังหวัด  

- ภาคอีสาน  2,000  บาท 
- ภาคกลาง  5,000   บาท 
- ภาคเหนือ  7,000   บาท 
- ภาคใต้     10,000  บาท 

• ค่าใช้จ่ายอื่น  ( ตามท่ีจ่ายจริง ) 
ทรัพย์สินอื่น 

1. เครื่องจักรกล  รถยนต์  ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาท้ังคณะ 
2. สัตว์เลี้ยง ค้ าประกันเงินกู้ได้ไม่เกิน  70%  ของราคาประเมิน ( ราคาตามประกาศสหกรณ์ ฯ ) 
3. ต้นไม้  ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานปีล่าสุด 
เงื่อนไขอื่น 

 • สมาชิกสามารถเพิ่มวงเงินได้ต่อเมื่อกู้ไปแล้วอย่างน้อย  6 เดือน 
 • สมาชิกหนี้ค้างช าระสามารถเพิ่มวงเงินกู้ได้ในกรณีวัตถุประสงค์ช าระหนี้เดิมเท่านั้น  รายละเอียดดังนี้ 

- สมาชิกหนี้ค้าง  2-3  ปี  เพิ่มวงเงินกู้ได้ไม่เกิน  50% 
- สมาชิกหนี้ค้าง  3-4  ปี  เพิ่มวงเงินกู้ได้ไม่เกิน  60% 
- สมาชิกหนี้ค้าง  4-5  ปี  เพิ่มวงเงินกู้ได้ไม่เกิน  70% 
- สมาชิกหนี้ค้าง  5 ปีขึ้นไป (มติคณะกรรมการหรือคณะกรรมการพิจารณา

เงินกู้) 
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• สมาชิกขอกู้เงิน  เพื่อช าระหนี้เดิมสามารถให้ช าระค่าหุ้นได้ไม่ต่ ากว่า 200 บาท 
 • จ านวนเงินกู้ท่ีให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ  นั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร  ท้ังนี้ต้องไม่
เกินวงเงินสูงสุด 

จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 

ประกาศใช้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติ การพิจารณาการให้เงินกู้ พ.ศ.2563 นับจากวันท่ีมีมติประกาศใช้ 
เป็นต้นไป 

 6.5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาหัวหน้าฝ่ายสินเช่ือ 
 นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
แจ้งต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ สืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 46 
ครั้งท่ี 4 เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 ข้อ 6.12 มีมติดังนี้ 

1. ให้ นางนวลอนงค์  แก้วดี ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ ตั้งแต่ วันท่ี 16 ธันวาคม 2562 
2. ให้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสินเช่ือ เป็นระยะเวลา 3 เดือน  
3. เมื่อทดลองปฏิบัติหน้าท่ีครบ 3 เดือนแล้ว ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์การเกษตรค าชะอี  

ชุดที่ 46 มีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป 

นางนวลอนงค์ แก้วดี ได้ท าบันทึกข้อความเสนอถึงประธานกรรมการ ท่ี พิเศษ/2562 ลงวันท่ี 9 มกราคม
2563 
เรื่อง ขอสละสิทธิ์ในการปฏิบัตหิน้าที่แทน หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 
เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 

  ตามที่ สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ได้มีค าสั่ง ที่ 44/2562 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 
2563 ให้ นางนวลอนงค์  แก้วดี ปฏิบัติหน้าที่แทน หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ ชุดที่ 46 ครั้งที่ 4 วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นั้น 

ข้าพเจ้านางนวลอนงค์  แก้วดี ขอสละสิทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่แทน หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ  
ซึ่งมีเหตุผลชี้แจ้งในการสละสิทธิ์ ดังนี้ ข้าพเจ้ามีปัญหาทางด้านสุขภาพท าให้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เท่าที่ควร  
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอสละสิทธิ์ในการรับหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทน หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ ในครั้งนี้  
 คณะกรรมการอ านวยการจึงได้เรียกเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสินเชื่อ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ สรุปความ ดังนี้ 
 ท่ีประชุมมีความคิดเห็นตรงกัน ให้ นางสาวจันทนา คนขยัน ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบัญชี ทดลองงานปฏิบัติ
หน้าที่แทน หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ เป็นระยะเวลา 3 เดือน  
 นางสาวจันทนา คนขยัน พร้อมรับการทดลองงานปฏิบัติหน้าท่ีแทน หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 

จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท ์ดังนี้ 
1. ให้ นางสาวจันทนา คนขยัน ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ ตั้งแต่ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 

2563 
2. ให้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสินเช่ือ เป็นระยะเวลา 3 เดือน  
3. เมื่อทดลองปฏิบัติหน้าท่ีครบ 3 เดือนแล้ว ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  

ชุดที่ 46 มีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป 
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 6.6 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาโยกย้ายต าแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
 นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
แจ้งต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติโยกย้ายต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ เนื่องจาก นางสาวจันทนา  คนขยัน อยู่ในช่วง
ทดลองงานปฏิบัติหน้า ท่ี ในต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายสินเชื่ อ  ดั งนั้น  จึ งขอโยกย้ายต าแหน่ง เจ้ าหน้า ท่ี  ให้  
นางสาวรุ้ งลาวัลย์   นามบุตร ต าแหน่ง เจ้าหน้า ท่ีการเงิน สับเปลี่ยน โยกย้ายเป็นเจ้าหน้า ท่ีบัญชี  แทน  
นางสาวจันทนา  คนขยัน 

จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท ์ดังนี้ 
อนุมัติให้ นางสาวรุ้งลาวัลย์  นามบุตร โยกย้ายต าแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บัญชี  มีผลตั้งแต่

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 
๖.7 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณารับสมัครเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์  
นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

แจ้งต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติรับสมัครเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างสหกรณ ์รายละเอียดเสนอดังต่อไปนี้ 
1. รับสมัคร ต าแหน่ง การเงิน จ านวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,540 บาท  

(เก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
1.1 คุณสมบัติทั่วไป 
- มีสัญชาติไทย และศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์ 
- มีอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ ์
- มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตอ าเภอค าชะอี ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
- ไม่เป็นโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม  

โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอย่างอื่นตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
- ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
- ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์ หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของ

รัฐบาล หรือสถาบันอื่น 
- ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุก โดยพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอัน

ได้ท าประมาท 
- ไม่เป็นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์โดยกระท าผิดวินัย ซึ่งจะต้องได้รับโทษไล่ออกหรือให้ออกตาม

ระเบียบว่าด้วยวินัย การสอบสวนและการลงโทษส าหรับพนักงานและลูกจ้าง 
1.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
- ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาท่ีเกี่ยวข้องกับต าแหน่งท่ีสหกรณ์ ฯ เปิดรับสมัคร 
- มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ของสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  
- มีทักษะและความช านาญในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ 
- มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี สามารถท างานในลักษณะการประสานงานและการท างานเป็นทีมได้  

มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร 
 2. รับสมัคร ต าแหน่ง ลูกจ้าง จ านวน 2 อัตรา 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
- มีสัญชาติไทย และศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์ 
- มีอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ ์
- มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตอ าเภอค าชะอี ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
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- ไม่เป็นโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม  
โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอย่างอื่นตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

- ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
- ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์ หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของ

รัฐบาล หรือสถาบันอื่น 
- ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุก โดยพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอัน

ได้ท าประมาท 
- ไม่เป็นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์โดยกระท าผิดวินัย ซึ่งจะต้องได้รับโทษไล่ออกหรือให้ออกตาม

ระเบียบว่าด้วยวินัย การสอบสวนและการลงโทษส าหรับพนักงานและลูกจ้าง 
จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท ์ดังนี้ 
1. ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายเดือน ต าแหน่ง การเงิน จ านวน 1 อัตรา  

อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,540 บาท คุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้างต้น สัญญาจ้างก าหนดให้เป็น
สัญญาจ้างปีต่อป ี 

2. รับสมัครลูกจ้างรายวัน ต าแหน่ง ลูกจ้าง จ านวน 2 อัตรา  
อัตราค่าจ้าง วันละ 318 บาท (สามร้อยสิบแปดบาทถ้วน) คุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้างต้น  
สัญญาจ้างก าหนดให้เป็นสัญญาจ้าง 6 เดือน 

3. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายเดือน ดังนี้ 
คณะกรรมการรับสมัครสอบและตรวจสอบคุณสมบัติ ประกอบด้วย 
นางปฐัสชา  แสงบุญ   ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบัญช-ีการเงิน     เป็นประธานกรรมการ 
นางสาวรุ้งลาวัลย์ นามบุตร   ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีการเงิน     เป็นกรรมการ 
นางสาวสุรีรัตน์ เสียงล้ า   ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีธุรการ     เป็นกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการควบคุมการสอบและประมวลผลคะแนน ประกอบด้วย 
นายจักรกริช  ทิพนัส  ต าแหน่ง  ผู้จัดการ     เป็นประธานกรรมการ 
นางสาวธารทิพย ์ รอบรู ้    ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้จัดการ     เป็นกรรมการ 
นางสาวมนัสนันท์ มะอาจเลิศ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้จัดการ     เป็นกรรมการและเลขานุการ  
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และประเมินความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย 
นายสอนแก้ว  รัชอินทร์       ต าแหน่ง  รองประธานกรรมการ    เป็นประธานกรรมการ 
นายเจษฏาภรณ ์ มูลมั่ง       ต าแหน่ง  เลขานุการ      เป็นกรรมการ 
นายเป้ียน  คล่องแคล่ว   ต าแหน่ง  กรรมการ      เป็นกรรมการ 
นายใคร่  ยืนย่ัง       ต าแหน่ง  กรรมการ      เป็นกรรมการ 
นางอุทิศา  สุรเสียง       ต าแหน่ง  รองประธานกรรมการ     เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  
๖.8 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาหุ้นสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด (ส่วนร่วมธุรกิจโคขุน) 
นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

แจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติหุ้นสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด (ส่วนร่วมธุรกิจโคขุน) เนื่องจากสหกรณ์
การเกษตรค าชะอี จ ากัด เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสมาชิกเลี้ยงโคขุน โดยท่ีให้สมาชิกเลี้ยงโคขุนผ่านในนามของ
สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด จึงจ าเป็นต้องมีหุ้นกับทางสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จ ากัด 

จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติ ดังนี้ 
1. ใหส้หกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด มีหุ้นส่วนร่วมธุรกิจโคขุนกับทางสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จ ากัด 

เพ่ือโครงการส่งเสริมสมาชิกเล้ียงโคขุนเท่านั้น  
2. สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด เพิ่มหุ้น (ส่วนร่วมธุรกิจโคขุน กับสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จ ากัด)  

ตัวละ 200 บาท และให้สมาชิกผู้เลี้ยงโคขุน เพิ่มหุ้นกับสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ตัวละ 200 บาท 
 
6.9 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมโครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพ
การเกษตร 
นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ แจ้งต่อท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อทราบ ตามท่ี

จังหวัดมุกดาหารได้แจ้งรายละเอียดของโครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร 
  
ซึ่งมีรายละเอียดของโครงการ ฯ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ : ให้การสนับสนุนลูกหลานสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลท่ัวไปกลับมาท าอาชีพเกษตรกรรมใน
บ้านเกิดของตนเองและมีความมั่นคงในอาชีพการเกษตร 

2. คุณสมบัติของสหกรณ์ผู้สมัคร 
     (1) เป็นสหกรณ์การเกษตรท่ีมีความพร้อม สมัครใจและประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ลูกหลานสมาชิก
หรือบุคคลท่ัวไปท่ีมีท่ีดินท ากินกลับมาท าอาชีพเกษตรกรรมในแดนด าเนินงานของสหกรณ์ 
      (2) เป็นสหกรณ์ท่ีมีความต้องการท่ีจะช่วยเหลือบุคคลเป้าหมายท้ังด้านความรู้ เงินทุน อุปกรณ์ รวมถึง  
การจัดหาตลาด 

3. หากปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครท่ีเป็นลูกหลานสมาชิก หรือบุคคลท่ัวไป สมัครเข้าร่วมโครงการในพื้นท่ี 
แดนด าเนินงานของสหกรณ์  สหกรณ์อาจขอยกเลิกเข้าร่วมโครงการได้ภายหลัง 

จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา 
 มติที่ประชุม   ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว  มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้สหกรณ์การเกษตร 
ค าชะอี จ ากัด เข้าร่วมโครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ให้ติดตามโครงการดังกล่าวจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 
ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองอื่นๆ 
  -ไม่มี- 

เมื่อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ประธานในท่ีประชุมได้ขอบคุณผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม     

         ปิดประชุม เวลา 12.00  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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