ระเบียบสหกรณ์ การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด
ว่าด้วยการให้เชื่อสิ นค้าและผลิตผลการเกษตรของสหกรณ์
พ.ศ.2549
.........................................................
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด ข้อ
74 (16) และข้อ 102 (10) และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 27 ครั้งที่ 11 วันที่ 10
สิงหาคม 2549 ได้มีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้กาหนดระเบียบว่าด้วยการให้เชื่อสินค้าและผลิตผลการเกษตรของ
สหกรณ์ พ.ศ.2549 ซึ่งกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด ว่าด้วยการ
ให้เชื่อสินค้าและผลิตผลการเกษตรของสหกรณ์ พ.ศ.2549
ข้อ 2. ระเบียบนี้ ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดวันประกาศ เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์การเกษตร
ดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายถึง ผูจ้ ดั การของสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด
“หน่วยงานของรัฐ” หมายถึง ส่วนราชการที่สงั กัด ตามกระทรวง ทบวง หรื อกรมต่าง ๆ
และสถานศึกษาต่าง ๆ
“บริ ษทั ห้างหุน้ ส่วน จากัด และร้านค้า เอกชน” หมายถึง บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนจากัดที่
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรื อตามที่กระทรวงพาณิ ชย์กาหนดหรื อร้านค้าย่อยของเอกชนทัว่ ไป
“ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรหรื อสหกรณ์การเกษตร” หมายถึง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
หรื อ สหกรณ์การเกษตรต่าง ๆ
“องค์กรส่วนท้องถิ่น” หมายถึง เทศบาล อบต.
“องค์กรอิสระ” หมายถึง กลุ่มออมทรัพย์ ร้านค้าชุมชน ที่กรมพัฒนาชุมชนส่งเสริ ม ดูแล
ให้จดั ตั้งขึ้น
“บุคคลทัว่ ไป” หมายถึง บุคคลทัว่ ไปที่คณะกรรมการเชื่อถือ
ข้อ 4. สินค้าหรื อผลิตผลการเกษตรของสหกรณ์
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“สินค้า” หมายถึง สินค้าชนิดต่าง ๆ ที่สหกรณ์จดั หามาจาหน่ายให้กบั บรรดาสมาชิก
เกษตรกรทัว่ ไป เช่น ปุ๋ ย ยา ปราบศัตรู พืช เมล็ดพันธุ์ อาหารสัตย์ เครื่ องจักรกลการเกษตร วัสดุการเกษตร
พันธุส์ ตั ว์เลี้ยง เครื่ องอุปโภคบริ โภค และสินค้าอื่น ๆ
“ผลผลิตการเกษตร” หมายถึง ผลผลิตการเกษตรต่าง ๆ ที่สหกรณ์จดั หามาหรื อรวบรวม
จากสมาชิก หรื อแหล่งผลิตอื่น ๆ ทั้งที่แปรรู ปแล้ว และยังไม่ได้แปรรู ป เพือ่ จัดจาหน่าย เช่น ข้าวสาร
ข้าวเปลือก ข้าวโพด หรื อผลิตผลพลอยได้อื่น ๆ หรื อผลผลิตอื่น
ข้อ 5. วิธีการดาเนินการให้เชื่อสินค้าหรื อผลิตผลของสหกรณ์
การให้เชื่อสินค้าหรื อผลิตผลของสหกรณ์ เพือ่ ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและถูกต้อง
เพือ่ ให้ สหกรณ์สามารถจาหน่ายสินค้าหรื อผลิตผลเพิม่ มากขึ้น โดยวิธีการให้เชื่อสินค้าหรื อผลิตผลของ
สหกรณ์ ทั้งนี้โดยให้ สหกรณ์จดั ทาใบเบิกสินค้า ใบรับ - ส่งมอบสินค้า หรื อผลิตผล การจัดทาเอกสาร
หลักฐานดังกล่าวขั้นต้น ให้ใช้แบบที่สหกรณ์กาหนด และให้สหกรณ์จดั ทาทะเบียนคุมการให้เชื่อสินค้า
และผลิตผล และทะเบียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
ข้อ 6. การอนุมตั ิและให้เชื่อสินค้าหรื อผลิตผลของสหกรณ์
(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด มีอานาจอนุมตั ิขายสินค้าเป็ นเงินเชื่อได้ในวงเงินราย
ละไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
(2) ผูจ้ ดั การ มีอานาจอนุมตั ิขายสินค้าเป็ นเงินเชื่อได้ในวงเงินรายละไม่เกิน
50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
(3) หากเกินนั้นต้องเสนอคณะกรรมการดาเนินการเพือ่ พิจารณาหรื อกรรมการ
ผูร้ ับมอบอานาจ
ข้อ 7. หลักประกันในการให้เชื่อสินค้าหรื อผลิตผลของสหกรณ์
ให้คณะกรรมการดาเนินการหรื อผูร้ ับมอบอานาจใช้ดุลยพินิจจัดให้มีหลักประกันอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ในการให้เชื่อสินค้าหรื อผลิตผลของสหกรณ์ตามความเหมาะสมหรื อตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณากาหนดเป็ นราย ๆ
ข้อ 8. คุณสมบัติของผูท้ ี่จะรับการให้เชื่อสินค้าหรื อผลิตผลของสหกรณ์ ดังนี้
(1) เป็ นสมาชิกหรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด
(2) หน่วยงานของรัฐหรื อสถานศึกษา รัฐวิสาหกิจหรื อ
(3) เจ้าของบริ ษทั ห้างหุน้ ส่ วน จากัด หรื อร้านค้าเอกชนทัว่ ไป
(4) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรหรื อสหกรณ์การเกษตรต่าง ๆ
(5) องค์กรส่วนท้องถิ่น
(6) องค์กรอิสระ
(7) และบุคคลทัว่ ไป
ข้อ 9. กาหนดระยะเวลาในการชาระคืนกับสหกรณ์
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ระยะเวลาในการชาระคืนแต่ละรายการต้องไม่เกินกาหนดระยะเวลา 12 เดือน หรื อให้
เป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ กาหนดเป็ นคราว ๆ ไป หากพ้นกาหนดดังกล่าว ให้
สหกรณ์คิดว่าปรับร้อยละ 15 ต่อปี นับตั้งแต่วนั ที่ผดิ สัญญาจนกว่าจะส่งชาระเสร็ จสิ้น
ข้อ 10. การชาระเงินค่าสินค้า หรื อผลิตผลของสหกรณ์
การชาระเงินค่าสินค้า หรื อผลิตผลของสหกรณ์ ให้ผซู ้ ้ือสินค้าเชื่อปฏิบตั ิตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาทุกประการ และเมื่อสหกรณ์ได้รับเงินค่าสินค้า และให้ออกใบเสร็จรับเงิน ตามจานวนที่ชาระต่อ
สหกรณ์ทุกครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ 11 สิ งหาคม 2549

(นายสว่าง
จันทร์เที่ยง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด
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