ระเบียบสหกรณ์ การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด
ว่าด้วยการจัดหาสิ่ งของที่สมาชิกต้องการมาจาหน่าย
พ.ศ. 2546
……………………………….
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ 74 (16) และ ข้อ 102 (10) ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนิน ชุดที่ 24 ครั้งที่ 21 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2546 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการจัดหา
สิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจาหน่ายไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด ว่าด้วยการ
จัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจาหน่าย พ.ศ. 2546”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2546 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการจัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจาหน่าย พ.ศ. 2544
ข้อ 4. ในการจัดซื้อสิ่งของมาจาหน่ายแก่สมาชิกนั้น สหกรณ์ตอ้ งจัดให้มีการสอบถามความ
ต้องการบรรดาสมาชิกก่อน (กรณี สมาชิกผูก้ เู้ งินเพือ่ ซื้อสิ่งของที่สหกรณ์จาหน่าย) ให้สหกรณ์จดั ซื้อสิ่งของตาม
ความต้อง การในแผนการผลิต และการใช้เงินกูข้ องสมาชิก (แบบ สก.ผกผ.1 – 3) แล้วจึงพิจารณากาหนด
ประเภท ชนิด คุณภาพ และปริ มาณของสิ่งของที่จะซื้อ โดยอนุโลมตามความต้องการของบรรดาสมาชิกส่วน
ใหญ่ และคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์ นอกจากนั้นให้สหกรณ์กาหนดราคาขายสิ่งของแก่สมาชิก
เวลายืน่ ใบสัง่ ซื้อ สถานที่ ซึ่งสมาชิกจะยืน่ ใบสัง่ ซื้อ และรับสิ่งของกับเวลาซึ่งสมาชิกจะได้รบั สิ่งของ ทั้งนี้
ให้ประธานกรรมการหรื อรองประธานกรรมการหรื อผูจ้ ดั การมีหนังสือแจ้งไปยังสมาชิก(ทางประธานกลุ่มหรื อ
เลขานุการกลุ่ม)
ข้อ 5. สมาชิกจะยืน่ ใบสัง่ ซื้อได้ ณ สานักงานของสหกรณ์ หรื อต่อผูด้ ูแลการจาหน่ายสิ่งของ
ของสหกรณ์ตามที่ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อผูจ้ ดั การ มีหนังสือแจ้งไปยังสมาชิก (ทาง
ประธานกลุ่ม หรื อเลขานุการกลุ่ม)
ใบสัง่ ซื้อต้องทาตามแบบที่สหกรณ์กาหนด สมาชิกจะรับแบบใบสัง่ ซื้อได้จากสานักงานของ
สหกรณ์ หรื อจากผูด้ ูแลการจาหน่ายสิ่งของของสหกรณ์ หรื อจากประธานกลุ่ม หรื อเลขานุการกลุ่ม
สมาชิกผูซ้ ้ือต้องลงลายมือชื่อในใบสัง่ ซื้อต่อหน้าเจ้าหน้าที่หรื อผูด้ ูแลการจาหน่ายสิ่ งของ ของสหกรณ์ซ่ ึงต้อง
ลงลายมือชื่อเป็ นพยานไว้ดว้ ย
ข้อ 6. สมาชิกผูส้ งั่ ซื้อต้องชาระจานวนเงินราคาสิ่งของที่สงั่ ซื้อ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรื อสองวิธี
ดังต่อไปนี้
(1) ชาระจานวนเงินราคาสิ่งของด้วยเงินสดทันทีเมื่อรับสิ่งของ ณ สถานที่ที่สหกรณ์
กาหนด

(2) ชาระจานวนเงินราคาสิ่งของจากเงินกูซ้ ่ ึงได้รับจากสหกรณ์
โดยในทางปฏิบตั ิให้
สหกรณ์หกั เงินกูซ้ ่ ึงสมาชิกกูเ้ พือ่ ซื้อสิ่งของจากสหกรณ์ ชาระจานวนเงินราคาดังกล่าว ทั้งนี้ โดยให้ถือเป็ น
หลักฐานการรับเงินกูข้ องสมาชิกตามหนังสือกูร้ ายนั้น การจาหน่ายสิ่งของ และการรับชาระเงิน ค่าสิ่งของใน
คราวเดียวกันด้วย
(3) ในกรณี ที่สหกรณ์ไม่ได้รับวงเงินกูจ้ ากธนาคาร หรื อความต้องการใช้เงินกูข้ องสมาชิก
เกินวงเงินของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จดั ให้สมาชิกผูส้ งั่ ซื้อทาหนังสือกูเ้ สนอต่อสหกรณ์ และรับสิ่งของจาก
สหกรณ์ การรับสิ่งของจากสหกรณ์ให้ถือเป็ นหลักฐานการรับเงินกูข้ องสมาชิก โดยคิดเป็ นหนี้เงินจานวน
เท่ากับราคาสิ่งของในเวลา และสถานที่ ที่สหกรณ์ส่งมอบให้แก่สมาชิก
(4) เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัว และเหมาะสมในการดาเนินการธุรกิจการตลาดของ
สหกรณ์ คณะกรรมการได้กาหนดให้มีจดั หาสินค้ามาจาหน่ายให้แก่สมาชิกและ หน่วยบริ การบริ การเป็ นเงิน
เชื่อ ให้สมาชิกซื้อสินค้าเชื่อจากสหกรณ์หรื อหน่ วยบริ การได้จากหน่วยบริ การสินค้าได้ การชาระราคาสินค้าให้
เป็ นไปตามเงื่อนไข ข้อตกลงระหว่างสหกรณ์กบั สมาชิก หรื อตัวแทนหน่วย คณะกรรมการดาเนินการ
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝ่ ายการตลาดหรื อผูจ้ ดั การเป็ นผูร้ ับหลักการและดาเนินการตามความเหมาะสม
คือ
1. มีกาหนดให้ผจู ้ ดั การอนุมตั ิการขายสินค้าเป็ นเงินเชื่อโดยไม่เกิน 50,000.บาท เชื่อได้ภายใน 1 เดือน ถ้าไม่ชาระตามกาหนดให้คิดค่าปรับ โดยคิด
อัตราค่าปรับเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินกูท้ ี่ถือใช้ปัจจุบนั
2. มีกาหนดให้คณะอนุกรรมการฝ่ ายการตลาดอนุมตั ิการขายสินค้าเงินเชื่อ
ได้ไม่เกิน 100,000 บาท ชาระภายใน 1 เดือน ถ้าเกินกาหนดคิดค่าปรับ
เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูป้ ั จจุบนั
3. สมาชิก หรื อ ตัวแทนจาหน่ายผูท้ ี่จะซื้อสินค้าในข้อ 2 และข้อ 3 , 4 ต้องมี
หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยใช้หลักประกันตามระเบียบว่าด้วยการ
ให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2546 เป็ นหลักในการพิจารณา
4. ถ้าหากเป็ นหน่วยงานราชการ บริ ษทั ห้างร้าน สมาคม ติดต่อขอซื้อสินค้า
เป็ นเงินเชื่อ ให้ผจู ้ ดั การ หรื ออนุกรรมการพิจารณาอนุมตั ิได้ตามวงเงินที่
ได้รับมอบหมาย
แล้วให้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ประจาเดือน
5. ถ้าหากสมาชิก ตัวแทนจาหน่าย หน่วยงานราชการ บริ ษทั ห้างร้าน ขอซื้อ
เชื่อนอกเหนือจากที่กาหนดในข้อ 1,2 และ 3 และ 4 ต้องนาเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิทุกราย

ข้อ 7. ให้ผจู ้ ดั การรวบรวมใบสัง่ ซื้อตาม ข้อ 4 ซึ่งได้รับในคราวหนึ่ง ๆ เสนอคณะกรรมการ
ดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกูพ้ จิ ารณา เมื่อคณะกรรมการดาเนินการ หรื อคณะกรรมการดังกล่าว พิจารณา
เห็นสมควรแล้ว สหกรณ์จึงจะให้สมาชิกผูส้ งั่ ซื้อ ซื้อสิ่งของจากสหกรณ์ได้
ในกรณี ที่คณะกรรมการดาเนินการ หรื อคณะกรรมการเงินกูพ้ จิ ารณาเห็นว่าสมาชิก
ผูใ้ ดมีเหตุไม่สามควร สหกรณ์ก็จะไม่ให้สมาชิกผูน้ ้ นั ซื้อของจากสหกรณ์

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2546

(นายสว่าง จันทร์เที่ยง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด

