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ระเบียบสหกรณ์การเกษตรดอยสะเกด็พฒันา จ ากดั 
ว่าดว้ยการใหเ้ช่ือสินคา้และผลิตผลการเกษตรของสหกรณ์ 

พ.ศ.2549 
......................................................... 

  อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั ขอ้ 
74 (16) และขอ้ 102 (10) และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 27 คร้ังที่ 11 วนัที่ 10 
สิงหาคม 2549 ไดมี้มติเป็นเอกฉนัท ์ใหก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้ช่ือสินคา้และผลิตผลการเกษตรของ
สหกรณ์ พ.ศ.2549 ซ่ึงก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั วา่ดว้ยการ
ใหเ้ช่ือสินคา้และผลิตผลการเกษตรของสหกรณ์ พ.ศ.2549 
  ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัวนัประกาศ เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3. ในระเบียบน้ี  
  “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั 
  “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั 
  “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์การเกษตร
ดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั 
  “ผูจ้ดัการ” หมายถึง ผูจ้ดัการของสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั 
  “เจา้หนา้ที่” หมายถึง เจา้หนา้ที่ของสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั 
  “หน่วยงานของรัฐ” หมายถึง ส่วนราชการที่สงักดั ตามกระทรวง ทบวง หรือกรมต่าง ๆ 
และสถานศึกษาต่าง ๆ  
  “บริษทั หา้งหุน้ส่วน จ ากดั และร้านคา้ เอกชน” หมายถึง บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดัที่
จดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมายหรือตามที่กระทรวงพาณิชยก์  าหนดหรือร้านคา้ยอ่ยของเอกชนทัว่ไป 
  “ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรหรือสหกรณ์การเกษตร” หมายถึง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 
หรือ สหกรณ์การเกษตรต่าง ๆ  
  “องคก์รส่วนทอ้งถ่ิน” หมายถึง เทศบาล อบต. 
  “องคก์รอิสระ” หมายถึง กลุ่มออมทรัพย ์ร้านคา้ชุมชน ที่กรมพฒันาชุมชนส่งเสริม ดูแล
ใหจ้ดัตั้งขึ้น 
  “บุคคลทัว่ไป” หมายถึง บุคคลทัว่ไปที่คณะกรรมการเช่ือถือ 
  ขอ้ 4. สินคา้หรือผลิตผลการเกษตรของสหกรณ์ 
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  “สินคา้” หมายถึง สินคา้ชนิดต่าง ๆ ที่สหกรณ์จดัหามาจ าหน่ายใหก้บับรรดาสมาชิก
เกษตรกรทัว่ไป เช่น ปุ๋ ย ยา ปราบศตัรูพืช เมล็ดพนัธุ ์อาหารสตัย ์เคร่ืองจกัรกลการเกษตร วสัดุการเกษตร 
พนัธุส์ตัวเ์ล้ียง เคร่ืองอุปโภคบริโภค และสินคา้อ่ืน ๆ  
  “ผลผลิตการเกษตร” หมายถึง ผลผลิตการเกษตรต่าง ๆ ที่สหกรณ์จดัหามาหรือรวบรวม
จากสมาชิก หรือแหล่งผลิตอ่ืน ๆ ทั้งที่แปรรูปแลว้  และยงัไม่ไดแ้ปรรูป เพือ่จดัจ  าหน่าย เช่น ขา้วสาร 
ขา้วเปลือก ขา้วโพด หรือผลิตผลพลอยไดอ่ื้น ๆ หรือผลผลิตอ่ืน 
  ขอ้ 5. วธีิการด าเนินการให้เช่ือสินคา้หรือผลิตผลของสหกรณ์ 
  การใหเ้ช่ือสินคา้หรือผลิตผลของสหกรณ์ เพือ่ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและถูกตอ้ง 
เพือ่ให ้ สหกรณ์สามารถจ าหน่ายสินคา้หรือผลิตผลเพิม่มากขึ้น โดยวธีิการใหเ้ช่ือสินคา้หรือผลิตผลของ
สหกรณ์ ทั้งน้ีโดยให ้ สหกรณ์จดัท าใบเบิกสินคา้ ใบรับ - ส่งมอบสินคา้ หรือผลิตผล การจดัท าเอกสาร 
หลกัฐานดงักล่าวขั้นตน้ ใหใ้ชแ้บบที่สหกรณ์ก าหนด และใหส้หกรณ์จดัท าทะเบียนคุมการใหเ้ช่ือสินคา้
และผลิตผล และทะเบียนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งใหค้รบถว้น 
  ขอ้ 6. การอนุมตัิและใหเ้ช่ือสินคา้หรือผลิตผลของสหกรณ์ 
   (1) เจา้หนา้ที่ฝ่ายการตลาด มีอ านาจอนุมตัิขายสินคา้เป็นเงินเช่ือไดใ้นวงเงินราย
ละไม่เกิน 5,000 บาท (หา้พนับาทถว้น) 
   (2) ผูจ้ดัการ มีอ านาจอนุมติัขายสินคา้เป็นเงินเช่ือไดใ้นวงเงินรายละไม่เกิน
50,000 บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น) 
   (3) หากเกินนั้นตอ้งเสนอคณะกรรมการด าเนินการเพือ่พจิารณาหรือกรรมการ
ผูรั้บมอบอ านาจ 
  ขอ้ 7. หลกัประกนัในการใหเ้ช่ือสินคา้หรือผลิตผลของสหกรณ์ 
  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการหรือผูรั้บมอบอ านาจใชดุ้ลยพนิิจจดัใหมี้หลกัประกนัอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึง ในการให้เช่ือสินคา้หรือผลิตผลของสหกรณ์ตามความเหมาะสมหรือตามที่คณะกรรมการ
ด าเนินการพจิารณาก าหนดเป็นราย ๆ  
  ขอ้ 8. คุณสมบติัของผูท้ี่จะรับการใหเ้ช่ือสินคา้หรือผลิตผลของสหกรณ์ ดงัน้ี 
   (1) เป็นสมาชิกหรือเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั 
   (2) หน่วยงานของรัฐหรือสถานศึกษา รัฐวิสาหกิจหรือ 
   (3) เจา้ของบริษทั หา้งหุน้ส่วน จ ากดั หรือร้านคา้เอกชนทัว่ไป 
   (4) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรหรือสหกรณ์การเกษตรต่าง ๆ  
   (5) องคก์รส่วนทอ้งถ่ิน 
   (6) องคก์รอิสระ 
   (7) และบุคคลทัว่ไป 
  ขอ้ 9. ก าหนดระยะเวลาในการช าระคืนกบัสหกรณ์ 
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  ระยะเวลาในการช าระคืนแต่ละรายการตอ้งไม่เกินก าหนดระยะเวลา 12 เดือน หรือให้
เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หากพน้ก าหนดดงักล่าว ให้ 
สหกรณ์คิดวา่ปรับร้อยละ 15 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัที่ผดิสญัญาจนกวา่จะส่งช าระเสร็จส้ิน 
  ขอ้ 10. การช าระเงินค่าสินคา้ หรือผลิตผลของสหกรณ์ 
  การช าระเงินค่าสินคา้ หรือผลิตผลของสหกรณ์ ใหผู้ซ้ื้อสินคา้เช่ือปฏิบติัตามที่ระบุไวใ้น
สญัญาทุกประการ และเม่ือสหกรณ์ไดรั้บเงินค่าสินคา้ และใหอ้อกใบเสร็จรับเงิน ตามจ านวนที่ช าระต่อ
สหกรณ์ทุกคร้ัง 
 

ประกาศ ณ วนัที่ 11 สิงหาคม 2549 

 
(นายสวา่ง จนัทร์เที่ยง) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั 

 


