
ระเบียบสหกรณ์การเกษตรดอยสะเกด็พฒันา  จ ากดั 
ว่าดว้ยการจดัหาส่ิงของท่ีสมาชิกตอ้งการมาจ าหน่าย 

พ.ศ. 2546 
………………………………. 

  อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 74 (16) และ ขอ้ 102 (10) ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนิน   ชุดที่  24  คร้ังที่ 21 วนัที่ 15  กนัยายน พ.ศ.2546 ไดก้  าหนดระเบียบวา่ดว้ยการจดัหา
ส่ิงของที่สมาชิกตอ้งการมาจ าหน่ายไวด้งัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1.  ระเบียบน้ี เรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา  จ  ากดั  วา่ดว้ยการ
จดัหาส่ิงของที่สมาชิกตอ้งการมาจ าหน่าย  พ.ศ. 2546” 
  ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบั  ตั้งแต่วนัที่  16  กนัยายน  พ.ศ. 2546  เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3. ใหย้กเลิกระเบียบวา่ดว้ยการจดัหาส่ิงของที่สมาชิกตอ้งการมาจ าหน่าย พ.ศ. 2544 
  ขอ้ 4. ในการจดัซ้ือส่ิงของมาจ าหน่ายแก่สมาชิกนั้น  สหกรณ์ตอ้งจดัใหมี้การสอบถามความ
ตอ้งการบรรดาสมาชิกก่อน (กรณีสมาชิกผูกู้เ้งินเพือ่ซ้ือส่ิงของที่สหกรณ์จ าหน่าย) ใหส้หกรณ์จดัซ้ือส่ิงของตาม
ความตอ้ง การในแผนการผลิต และการใชเ้งินกูข้องสมาชิก (แบบ สก.ผกผ.1 – 3) แลว้จึงพจิารณาก าหนด
ประเภท  ชนิด  คุณภาพ  และปริมาณของส่ิงของที่จะซ้ือ  โดยอนุโลมตามความตอ้งการของบรรดาสมาชิกส่วน
ใหญ่  และค าแนะน าของเจา้หนา้ที่ส่งเสริมสหกรณ์  นอกจากนั้นใหส้หกรณ์ก าหนดราคาขายส่ิงของแก่สมาชิก
เวลายืน่ใบสัง่ซ้ือ   สถานที่  ซ่ึงสมาชิกจะยืน่ใบสัง่ซ้ือ   และรับส่ิงของกบัเวลาซ่ึงสมาชิกจะไดรั้บส่ิงของ   ทั้งน้ี   
ใหป้ระธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือผูจ้ดัการมีหนงัสือแจง้ไปยงัสมาชิก(ทางประธานกลุ่มหรือ
เลขานุการกลุ่ม) 
  ขอ้ 5. สมาชิกจะยืน่ใบสัง่ซ้ือได ้  ณ ส านกังานของสหกรณ์    หรือต่อผูดู้แลการจ าหน่ายส่ิงของ    
ของสหกรณ์ตามที่ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือผูจ้ดัการ มีหนงัสือแจง้ไปยงัสมาชิก (ทาง
ประธานกลุ่ม หรือเลขานุการกลุ่ม) 
  ใบสัง่ซ้ือตอ้งท าตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด สมาชิกจะรับแบบใบสัง่ซ้ือไดจ้ากส านกังานของ
สหกรณ์ หรือจากผูดู้แลการจ าหน่ายส่ิงของของสหกรณ์   หรือจากประธานกลุ่ม  หรือเลขานุการกลุ่ม 
สมาชิกผูซ้ื้อตอ้งลงลายมือช่ือในใบสัง่ซ้ือต่อหนา้เจา้หนา้ที่หรือผูดู้แลการจ าหน่ายส่ิงของ  ของสหกรณ์ซ่ึงตอ้ง
ลงลายมือช่ือเป็นพยานไวด้ว้ย 
  ขอ้ 6. สมาชิกผูส้ัง่ซ้ือตอ้งช าระจ านวนเงินราคาส่ิงของที่สัง่ซ้ือ  โดยวธีิใดวธีิหน่ึงหรือสองวธีิ  
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ช าระจ านวนเงินราคาส่ิงของดว้ยเงินสดทนัทีเม่ือรับส่ิงของ ณ สถานที่ที่สหกรณ์
ก าหนด 



(2) ช าระจ านวนเงินราคาส่ิงของจากเงินกูซ่ึ้งไดรั้บจากสหกรณ์   โดยในทางปฏบิตัิให้
สหกรณ์หกัเงินกูซ่ึ้งสมาชิกกูเ้พือ่ซ้ือส่ิงของจากสหกรณ์ ช าระจ านวนเงินราคาดงักล่าว  ทั้งน้ี  โดยใหถื้อเป็น
หลกัฐานการรับเงินกูข้องสมาชิกตามหนงัสือกูร้ายนั้น การจ าหน่ายส่ิงของ และการรับช าระเงิน       ค่าส่ิงของใน
คราวเดียวกนัดว้ย 

(3) ในกรณีที่สหกรณ์ไม่ไดรั้บวงเงินกูจ้ากธนาคาร  หรือความตอ้งการใชเ้งินกูข้องสมาชิก
เกินวงเงินของสหกรณ์ ใหส้หกรณ์จดัใหส้มาชิกผูส้ัง่ซ้ือท าหนงัสือกูเ้สนอต่อสหกรณ์ และรับส่ิงของจาก
สหกรณ์ การรับส่ิงของจากสหกรณ์ใหถื้อเป็นหลกัฐานการรับเงินกูข้องสมาชิก  โดยคิดเป็นหน้ีเงินจ านวน
เท่ากบัราคาส่ิงของในเวลา และสถานที่ ที่สหกรณ์ส่งมอบใหแ้ก่สมาชิก 

(4) เพือ่ใหเ้กิดความคล่องตวั    และเหมาะสมในการด าเนินการธุรกิจการตลาดของ 
สหกรณ์  คณะกรรมการไดก้ าหนดใหมี้จดัหาสินคา้มาจ าหน่ายใหแ้ก่สมาชิกและ หน่วยบริการบริการเป็นเงิน
เช่ือ ใหส้มาชิกซ้ือสินคา้เช่ือจากสหกรณ์หรือหน่วยบริการไดจ้ากหน่วยบริการสินคา้ได ้ การช าระราคาสินคา้ให้
เป็นไปตามเง่ือนไข ขอ้ตกลงระหวา่งสหกรณ์กบัสมาชิก หรือตวัแทนหน่วย คณะกรรมการด าเนินการ 
มอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการฝ่ายการตลาดหรือผูจ้ดัการเป็นผูรั้บหลกัการและด าเนินการตามความเหมาะสม 
คือ 

1. มีก าหนดใหผู้จ้ดัการอนุมติัการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือโดยไม่เกิน 50,000.- 
บาท เช่ือไดภ้ายใน 1 เดือน ถา้ไม่ช าระตามก าหนดใหค้ิดค่าปรับ โดยคิด
อตัราค่าปรับเท่าอตัราดอกเบี้ยเงินกูท้ี่ถือใชปั้จจุบนั 

2. มีก าหนดใหค้ณะอนุกรรมการฝ่ายการตลาดอนุมตัิการขายสินคา้เงินเช่ือ
ไดไ้ม่เกิน 100,000 บาท ช าระภายใน 1 เดือน ถา้เกินก าหนดคิดคา่ปรับ
เท่ากบัอตัราดอกเบี้ยเงินกูปั้จจุบนั 

3. สมาชิก หรือ ตวัแทนจ าหน่ายผูท้ี่จะซ้ือสินคา้ในขอ้ 2 และขอ้ 3 , 4 ตอ้งมี
หลกัประกนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง  โดยใชห้ลกัประกนัตามระเบียบวา่ดว้ยการ
ใหเ้งินกูแ้ละดอกเบี้ยเงินกู ้ พ.ศ. 2546 เป็นหลกัในการพจิารณา 

                                                     4.     ถา้หากเป็นหน่วยงานราชการ บริษทั หา้งร้าน สมาคม ติดต่อขอซ้ือสินคา้
เป็นเงินเช่ือ ใหผู้จ้ดัการ หรืออนุกรรมการพจิารณาอนุมตัิไดต้ามวงเงินที่
ไดรั้บมอบหมาย แลว้ใหแ้จง้ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
ประจ าเดือน   

 5.  ถา้หากสมาชิก  ตวัแทนจ าหน่าย  หน่วยงานราชการ บริษทั หา้งร้าน ขอซ้ือ
เช่ือนอกเหนือจากที่ก  าหนดในขอ้ 1,2 และ 3 และ 4 ตอ้งน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการพจิารณาอนุมตัิทุกราย 

 



ขอ้ 7.  ใหผู้จ้ดัการรวบรวมใบสัง่ซ้ือตาม ขอ้ 4  ซ่ึงไดรั้บในคราวหน่ึง ๆ เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูพ้จิารณา เม่ือคณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการดงักล่าว  พจิารณา
เห็นสมควรแลว้  สหกรณ์จึงจะใหส้มาชิกผูส้ั่งซ้ือ  ซ้ือส่ิงของจากสหกรณ์ได ้

ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูพ้จิารณาเห็นวา่สมาชิก
ผูใ้ดมีเหตุไม่สามควร  สหกรณ์ก็จะไม่ใหส้มาชิกผูน้ั้นซ้ือของจากสหกรณ์ 
 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  16  กนัยายน     2546 

 
(นายสวา่ง       จนัทร์เที่ยง) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 


