ระเบียบสหกรณ์ การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด
ว่าด้วยการรวบรวมผลิตผลหรื อผลิตภัณฑ์ของสมาชิก
พ.ศ.2546
……………………………………
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 74(16)และข้อ 102(10) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนิน ชุดที่ 24 ครั้งที่ 21 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2546 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการรวบรวมผลิตผลหรื อ
ผลิตภัณฑ์ของสมาชิก ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด ว่าด้วยการ
รวบรวมผลิตผลหรื อผลิตภัณฑ์ของสมาชิก พ.ศ.2546”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2546 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการรวบรวมผลิตผลหรื อผลิตภัณฑ์ของสมาชิก พ.ศ. 2544

หมวด 1
การรวบรวม
ข้อ 4. การรวบรวมผลิตผล และผลิตภัณฑ์จากสมาชิกสหกรณ์ อาจกระทาได้ดงั ต่อไปนี้
(1) การซื้อขาดจากสมาชิก สหกรณ์จะรวบรวมผลิตผล หรื อผลิตภัณฑ์จากสมาชิกโดยการ
ซื้อขาดตามราคาตลาดหรื อราคาท้องถิ่นทัว่ ๆ ไป
(2) การเป็ นตัวแทนจาหน่าย สหกรณ์จะรวบรวมผลิตผล หรื อผลิตภัณฑ์จากสมาชิก โดย
การเป็ นตัวแทนจาหน่าย เมื่อสหกรณ์หกั ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าบริ การแล้ว
จานวนเงินที่เหลือให้จ่ายคืนแก่สมาชิกเป็ นราย ๆ ไป ค่าบริ การให้คิดในอัตราร้อยละ 2 ของราคาขาย
(3) การรวบรวมเข้ากองกลางสหกรณ์จะรวบรวมผลิตผลหรื อผลิตภัณฑ์ของสมาชิกเข้า
กองกลางเพือ่ รวมกันขายเป็ นคราว ๆ ตามประเภท ชนิด และคุณภาพของผลิตผล หรื อผลิตภัณฑ์ เมื่อสหกรณ์
หักค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าบริ การในทานองเดียวกับที่กาหนดไว้ใน (2) แล้ว
จานวนเงินที่เหลือให้จ่ายคืนแก่สมาชิกตามจานวนผลผลิต หรื อผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ
ข้อ 5. การรวบรวมผลิตผล หรื อผลิตภัณฑ์ตาม ข้อ 4 (2) หรื อข้อ 4 (3) ถ้าสมาชิกต้องการเงิน
สด สหกรณ์อาจจ่ายเงินทดรองให้แก่สมาชิกผูส้ ่ งมอบในอัตราร้อยละ 70 ของราคาผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์เมื่อ
ส่งมอบก็ได้
ข้อ 6. สหกรณ์จะรวมรวมผลิตผล หรื อผลิตภัณฑ์ ตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังกล่าวแล้ว เฉพาะ
ผลิตผล หรื อผลิตภัณฑ์ที่มีจานวนมากพอสมควรเท่านั้น
ข้อ 7. สหกรณ์อาจจัดให้มีสถานที่เก็บผลิตผล หรื อผลิตภัณฑ์ข้ นึ ณ แห่งกลางที่เหมาะสมก็ได้

ข้อ 8. ในการรวมรวมผลิตผลหรื อผลิตภัณฑ์ของสมาชิกได้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1)
มีสมุดกาหนดราคารับซื้อผลิตผล หรื อผลิตภัณฑ์ของสมาชิกแต่ละชนิดไว้เป็ น
หลักฐานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาใหม่ โดยให้ผจู ้ ดั การลงลายมือชื่อรับรองไว้เป็ นหลักฐาน เพือ่ ถือเป็ น
หลักฐานในการซื้อสินค้าในวันนั้น ๆและให้ประกาศราคานั้นไว้ที่เปิ ดเผย ณ สานักงานของสหกรณ์
(2)
กาหนดเจ้าหน้าที่ผชู ้ งั่
และผูร้ ับตลอดจนความรับผิดชอบในผลิตผลหรื อ
ผลิตภัณฑ์ที่รับมอบ
(3)
เก็บผลิตผลหรื อผลิตภัณฑ์ของสมาชิกที่ส่งมอบแยกตามประเภท ชนิด และ
คุณภาพของผลิตผลหรื อผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ ลงทะเบียนไว้เป็ นหลักฐาน
(4)
ในการรับมอบผลิตผล หรื อผลิตภัณฑ์ ให้ตรวจสอบปริ มาณ คุณภาพ และ
ชนิดต่อหน้าผูส้ ่งมอบ และให้สหกรณ์ออกใบรับให้แก่ผสู ้ ่งมอบ 1 ฉบับ สาเนาส่งคลังสินค้า 1 ฉบับ แผนก
บัญชี 1 ฉบับ และเป็ นต้นขั้ว 1 ฉบับ
(5)
จัดทารายงานยอดสินค้าคงเหลือเป็ นประจาทุกวันสิ้นเดือน และให้ตรวจนับ
สินค้าคงเหลือกับทะเบียนสินค้า ถ้าผลิตผล หรื อผลิตภัณฑ์ใดยากแก่การตรวจนับ ให้ถือยอดคงเหลือตาม
ทะเบียนสินค้า แล้วส่งแผนกบัญชีตรวจสอบเป็ นประจาทุกเดือน

หมวด 2
การจาหน่ าย
ข้อ 9. ในการนาผลิตผลหรื อผลิตภัณฑ์จากที่เก็บสินค้าส่งไปจาหน่าย ให้ตรวจสอบปริ มาณ
คุณภาพและชนิดเพือ่ ให้ทราบจานวนแน่นอนว่าได้นาผลิตผลหรื อผลิตภัณฑ์ออกจากที่เก็บไปจานวนเท่าใด
โดยระบุให้ชดั แจ้งในใบส่งของเพือ่ เป็ นหลักฐานในการลงทะเบียน ( ใบส่งของทุก 4 ฉบับ ทานองเดียวกับ ข้อ 8
(4)
ข้อ 10. ให้สหกรณ์ขายผลิตผล หรื อผลิตภัณฑ์ดว้ ยเงินสดโดยการชาระราคาทันทีเมื่อส่งมอบ
ข้อ 11. การรับชาระค่าขายผลิตผล หรื อผลิตภัณฑ์ดว้ ยเช็คไม่ควรทา แต่ในกรณี จาเป็ นที่
จะต้องรับเช็ค เช็คที่รับไว้จะต้องเป็ นเช็คที่ธนาคารรับรอง หรื อในกรณี ที่เป็ นเช็คที่ธนาคารไม่สามารถรับรองได้
จะต้องเป็ นเช็คที่สงั่ จ่ายในวันออกเช็ค และคณะกรรมการดาเนินการได้พจิ ารณาแล้วว่าผูส้ งั่ จ่ายเช็ค เป็ นบุคคลที่
น่าเชื่อถือได้
ถ้าจาเป็ นต้องรับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า ต้องเป็ นเช็คลงวันที่ล่วงหน้าไม่เกินสามวัน และจานวน
เงินตามเช็คแต่ละรายรวมแล้วจะต้องไม่เกิน 300,000 บาท และคณะกรรมการดาเนินการจะต้องให้ผสู ้ งั่ จ่าย
จัดทาหลักประกันที่เป็ นทรัพย์สิน หรื อบุคคลที่เชื่อถือได้มารับอาวัลเช็ค หรื อธนาคารพาณิ ชย์คาประกันหนี้สิน
ต่าง ๆ ที่ชาระด้วยเช็คทั้งหมด

เมื่อรับเช็คดังกล่าวแล้ว ให้นาเช็คเข้าบัญชีของสหกรณ์ทนั ที ใบเสร็จรับเงินที่สหกรณ์ ออก
ให้แก่ผจู ้ ่ายเช็ค ให้ระบุวา่ เป็ นเช็คของธนาคารใด เลขที่เท่าใด และลงวันที่เท่าใด ทั้งให้กาหนดเงื่อนไขไว้ใน
ใบเสร็ จรับเงินว่า “ใบเสร็จรับเงินนี้จะใช้เป็ นหลักฐานโดยสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว” และให้
จัดทาทะเบียนรับเช็คตามรายละเอียดข้องต้น เพื่อการควบคุมและตรวจสอบการรับเช็คไว้ดว้ ย
ข้อ 12. ถ้าจาเป็ นต้องขายเงินเชื่อ ให้ผซู ้ ้ือทาสัญญาไว้กบั สหกรณ์ และจะต้องให้ธนาคารค้ า
ประกันเงินเชื่อนั้น
ข้อ 13. การขายเชื่อนั้นต้องมีเงื่อนไขการชาระหนี้ในระยะเวลาอันสมควร แต่ไม่ควรเกิน 3
เดือน
ข้อ 14. การขายผลิตผล หรื อผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ อาจทาได้ดงั ต่อไปนี้
(1) ขายให้แก่ชุมชนสหกรณ์ หรื อสหกรณ์อื่น
(2) ขายให้แก่ผซู ้ ้ือในท้องถิ่นที่ให้ราคาสูงสุด และมีเงื่อนไขในการชาระหนี้ดีที่สุด
(3) ขายในตลาดอื่น ๆ ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน (2)

หมวด 3
การขนส่ ง
ข้อ 15. เพือ่ ความสะดวกในการรวบรวมผลิตผล และผลิตภัณฑ์ของสมาชิกมาเก็บไว้ที่ฉาง
หรื อเพือ่ ความสะดวกในการนาผลิตผล หรื อผลิตภัณฑ์ ออกไปจาหน่ายยังตลาด ให้ใช้ยานพาหนะของสหกรณ์
หรื อจัดจ้างยานพาหนะของเอกชน เป็ นครั้งคราวตามความจาเป็ น
ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2546

(นายสว่าง จันทร์เที่ยง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด

