
ระเบียบสหกรณ์การเกษตรดอยสะเกด็พฒันา จ ากดั 
ว่าดว้ยการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภณัฑข์องสมาชิก 

พ.ศ.2546 
…………………………………… 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ขอ้ 74(16)และขอ้ 102(10)  ที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนิน  ชุดที่  24  คร้ังที่ 21  วนัที่  15 กนัยายน พ.ศ.2546  ไดก้  าหนดระเบียบวา่ดว้ยการรวบรวมผลิตผลหรือ
ผลิตภณัฑข์องสมาชิก  ไวด้งัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1.  ระเบียบน้ี เรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั  วา่ดว้ยการ
รวบรวมผลิตผลหรือผลิตภณัฑข์องสมาชิก   พ.ศ.2546” 

ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่  16  กนัยายน พ.ศ.2546  เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3. ใหย้กเลิกระเบียบวา่ดว้ยการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภณัฑข์องสมาชิก พ.ศ. 2544 
 

หมวด 1 
การรวบรวม 

  ขอ้ 4.  การรวบรวมผลิตผล และผลิตภณัฑจ์ากสมาชิกสหกรณ์  อาจกระท าไดด้งัต่อไปน้ี 
(1) การซ้ือขาดจากสมาชิก  สหกรณ์จะรวบรวมผลิตผล หรือผลิตภณัฑจ์ากสมาชิกโดยการ

ซ้ือขาดตามราคาตลาดหรือราคาทอ้งถ่ินทัว่ ๆ ไป 
(2) การเป็นตวัแทนจ าหน่าย  สหกรณ์จะรวบรวมผลิตผล หรือผลิตภณัฑจ์ากสมาชิก  โดย

การเป็นตวัแทนจ าหน่าย  เม่ือสหกรณ์หกัค่าใชจ่้ายในการขนส่ง    ค่าใชจ่้ายในการขายและค่าบริการแลว้  
จ  านวนเงินที่เหลือให้จ่ายคืนแก่สมาชิกเป็นราย ๆ ไป  ค่าบริการใหค้ิดในอตัราร้อยละ  2 ของราคาขาย 

(3)  การรวบรวมเขา้กองกลางสหกรณ์จะรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภณัฑข์องสมาชิกเขา้
กองกลางเพือ่รวมกนัขายเป็นคราว ๆ ตามประเภท ชนิด และคุณภาพของผลิตผล หรือผลิตภณัฑ ์  เม่ือสหกรณ์
หกัค่าใชจ่้ายในการขนส่ง  ค่าใชจ่้ายในการขาย  และค่าบริการในท านองเดียวกบัที่ก  าหนดไวใ้น  (2)  แลว้  
จ  านวนเงินที่เหลือให้จ่ายคืนแก่สมาชิกตามจ านวนผลผลิต หรือผลิตภณัฑท์ี่ส่งมอบ 

ขอ้ 5.  การรวบรวมผลิตผล หรือผลิตภณัฑต์าม ขอ้ 4 (2)  หรือขอ้ 4 (3)  ถา้สมาชิกตอ้งการเงิน
สด  สหกรณ์อาจจ่ายเงินทดรองใหแ้ก่สมาชิกผูส่้งมอบในอตัราร้อยละ  70  ของราคาผลิตผล หรือผลิตภณัฑเ์ม่ือ
ส่งมอบก็ได ้
  ขอ้ 6.  สหกรณ์จะรวมรวมผลิตผล หรือผลิตภณัฑ ์  ตามวธีิใดวธีิหน่ึงดงักล่าวแลว้  เฉพาะ
ผลิตผล หรือผลิตภณัฑท์ี่มีจ  านวนมากพอสมควรเท่านั้น 
  ขอ้ 7.  สหกรณ์อาจจดัใหมี้สถานที่เก็บผลิตผล หรือผลิตภณัฑข์ึ้น ณ แห่งกลางที่เหมาะสมกไ็ด ้



 ขอ้ 8.  ในการรวมรวมผลิตผลหรือผลิตภณัฑข์องสมาชิกไดป้ฏิบติัดงัน้ี 
(1) มีสมุดก าหนดราคารับซ้ือผลิตผล หรือผลิตภณัฑข์องสมาชิกแต่ละชนิดไวเ้ป็น

หลกัฐานทุกคร้ังที่มีการเปล่ียนแปลงราคาใหม่  โดยใหผู้จ้ดัการลงลายมือช่ือรับรองไวเ้ป็นหลกัฐาน เพือ่ถือเป็น
หลกัฐานในการซ้ือสินคา้ในวนันั้น ๆและใหป้ระกาศราคานั้นไวท้ี่เปิดเผย  ณ ส านกังานของสหกรณ์ 

(2) ก าหนดเจา้หนา้ที่ผูช้ัง่    และผูรั้บตลอดจนความรับผดิชอบในผลิตผลหรือ
ผลิตภณัฑท์ี่รับมอบ 

(3) เก็บผลิตผลหรือผลิตภณัฑข์องสมาชิกที่ส่งมอบแยกตามประเภท  ชนิด  และ
คุณภาพของผลิตผลหรือผลิตภณัฑน์ั้น ๆ ลงทะเบียนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(4) ในการรับมอบผลิตผล หรือผลิตภณัฑ ์  ใหต้รวจสอบปริมาณ  คุณภาพ  และ
ชนิดต่อหนา้ผูส่้งมอบ  และใหส้หกรณ์ออกใบรับใหแ้ก่ผูส่้งมอบ  1 ฉบบั  ส าเนาส่งคลงัสินคา้  1 ฉบบั  แผนก
บญัชี  1 ฉบบั  และเป็นตน้ขั้ว  1 ฉบบั 

(5) จดัท ารายงานยอดสินคา้คงเหลือเป็นประจ าทุกวนัส้ินเดือน  และใหต้รวจนบั
สินคา้คงเหลือกบัทะเบียนสินคา้  ถา้ผลิตผล หรือผลิตภณัฑใ์ดยากแก่การตรวจนบั  ใหถื้อยอดคงเหลือตาม
ทะเบียนสินคา้  แลว้ส่งแผนกบญัชีตรวจสอบเป็นประจ าทุกเดือน 
 

หมวด  2 
การจ าหน่าย 

ขอ้ 9. ในการน าผลิตผลหรือผลิตภณัฑจ์ากที่เก็บสินคา้ส่งไปจ าหน่าย ใหต้รวจสอบปริมาณ  
คุณภาพและชนิดเพือ่ใหท้ราบจ านวนแน่นอนวา่ไดน้ าผลิตผลหรือผลิตภณัฑอ์อกจากที่เก็บไปจ านวนเท่าใด  
โดยระบุใหช้ดัแจง้ในใบส่งของเพือ่เป็นหลกัฐานในการลงทะเบียน ( ใบส่งของทุก 4 ฉบบั ท านองเดียวกบั ขอ้ 8 
(4)  

ขอ้ 10.  ใหส้หกรณ์ขายผลิตผล หรือผลิตภณัฑด์ว้ยเงินสดโดยการช าระราคาทนัทีเม่ือส่งมอบ 
  ขอ้ 11.  การรับช าระค่าขายผลิตผล หรือผลิตภณัฑด์ว้ยเช็คไม่ควรท า  แต่ในกรณีจ าเป็นที่
จะตอ้งรับเช็ค  เช็คที่รับไวจ้ะตอ้งเป็นเช็คที่ธนาคารรับรอง หรือในกรณีที่เป็นเช็คที่ธนาคารไม่สามารถรับรองได ้ 
จะตอ้งเป็นเช็คที่สัง่จ่ายในวนัออกเช็ค  และคณะกรรมการด าเนินการไดพ้จิารณาแลว้วา่ผูส้ัง่จ่ายเช็ค  เป็นบุคคลที่
น่าเช่ือถือได ้
  ถา้จ าเป็นตอ้งรับเช็คลงวนัที่ล่วงหนา้  ตอ้งเป็นเช็คลงวนัที่ล่วงหนา้ไม่เกินสามวนั  และจ านวน
เงินตามเช็คแต่ละรายรวมแลว้จะตอ้งไม่เกิน  300,000 บาท  และคณะกรรมการด าเนินการจะตอ้งใหผู้ส้ัง่จ่าย
จดัท าหลกัประกนัที่เป็นทรัพยสิ์น  หรือบุคคลที่เช่ือถือไดม้ารับอาวลัเช็ค หรือธนาคารพาณิชยค์  าประกนัหน้ีสิน
ต่าง ๆ ที่ช าระดว้ยเช็คทั้งหมด 



  เม่ือรับเช็คดงักล่าวแลว้  ใหน้ าเช็คเขา้บญัชีของสหกรณ์ทนัที  ใบเสร็จรับเงินที่สหกรณ์ ออก
ใหแ้ก่ผูจ่้ายเช็ค  ใหร้ะบุวา่เป็นเช็คของธนาคารใด เลขที่เท่าใด และลงวนัที่เท่าใด  ทั้งใหก้ าหนดเงื่อนไขไวใ้น
ใบเสร็จรับเงินวา่ “ใบเสร็จรับเงินน้ีจะใชเ้ป็นหลกัฐานโดยสมบูรณ์ไดต่้อเม่ือไดรั้บเงินตามเช็คนั้นแลว้”  และให้
จดัท าทะเบียนรับเช็คตามรายละเอียดขอ้งตน้  เพื่อการควบคุมและตรวจสอบการรับเช็คไวด้ว้ย 
  ขอ้ 12.  ถา้จ าเป็นตอ้งขายเงินเช่ือ  ใหผู้ซ้ื้อท าสัญญาไวก้บัสหกรณ์  และจะตอ้งใหธ้นาคารค ้า
ประกนัเงินเช่ือนั้น 
  ขอ้ 13.  การขายเช่ือนั้นตอ้งมีเง่ือนไขการช าระหน้ีในระยะเวลาอนัสมควร  แต่ไม่ควรเกิน  3 
เดือน 
  ขอ้ 14.  การขายผลิตผล หรือผลิตภณัฑข์องสหกรณ์  อาจท าไดด้งัต่อไปน้ี 

(1) ขายใหแ้ก่ชุมชนสหกรณ์  หรือสหกรณ์อ่ืน 
(2) ขายใหแ้ก่ผูซ้ื้อในทอ้งถ่ินที่ใหร้าคาสูงสุด  และมีเง่ือนไขในการช าระหน้ีดีที่สุด 
(3) ขายในตลาดอ่ืน ๆ ตามเง่ือนไขที่ก  าหนดไวใ้น (2) 

 

หมวด 3 
การขนส่ง 

  ขอ้ 15.  เพือ่ความสะดวกในการรวบรวมผลิตผล และผลิตภณัฑข์องสมาชิกมาเก็บไวท้ี่ฉาง  
หรือเพือ่ความสะดวกในการน าผลิตผล หรือผลิตภณัฑ ์ ออกไปจ าหน่ายยงัตลาด  ใหใ้ชย้านพาหนะของสหกรณ์  
หรือจดัจา้งยานพาหนะของเอกชน  เป็นคร้ังคราวตามความจ าเป็น 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  16  กนัยายน  2546 

  
(นายสวา่ง      จนัทร์เที่ยง) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั 

 


