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ระเบียบ 

รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด 

วาดวย 

การขายสินคาเช่ือ  พ.ศ. 2551 

  
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณ ขอ 74.(8) และขอ 100.(8) แหงขอบังคับรานสหกรณ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 มติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 

26/2551 ครั้งท่ี 7/2551 วันท่ี 23  กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ไดกําหนดระเบียบวาดวยการการขายสินคาเชื่อ พ.ศ 

2551 ไวดังตอไปนี้ 

 ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด วาดวยการขายสินคาเชื่อ 

พ.ศ. 2551” 

 ขอ 2. ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันท่ี  24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551 เปนตนไป 

 ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด วาดวยการขายสินคาเชื่อ พ.ศ. 

2547 (แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2549) 

           บรรดาระเบียบและคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลว ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ 4. ในระเบียบนี้ 

  “สหกรณ”  หมายถึง  รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  จํากัด 

  “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกของรานสหกรณฯท่ีกําหนดไวในขอ  

    บังคับของรานสหกรณ ฯ พ.ศ. 2547 หมวด  

    5 เทานั้น 

  “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินการของรานสหกรณ  

    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  จํากัด 

  “ผูจัดการ”  หมายถึง  ผูจัดการ หรือผูปฏิบัติหนาท่ีผูจัดการ ราน  

    สหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด  

  “สินคาเชื่อ”  หมายถึง  สินคาเครื่องอุปโภคบริโภค ทุกชนิด ท่ีราน  

    สหกรณวิทยาลัยเทคนิค เชียงใหม จํากัด   

    นํามาจําหนายใหกับสมาชิก 
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หมวด 1 

การซื้อสินคาเช่ือ 
 

 ขอ 5. สมาชิกเทานั้นจึงจะขอซ้ือสินคาเชื่อจากสหกรณ ได 

ขอ 6. ผูซ้ือสินคาเชื่อจะตองยื่นคําขอซ้ือสินคาเชื่อ และยินยอมใหหักเงินไดชําระหนี้ ตามแบบท่ีกําหนดไว

ทุกคน และจะตองชําระหนี้คาสินคาเชื่อตามเง่ือนไขแหงคําม่ันสัญญาในแบบดังกลาวคือ ชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นภายใน

วันจายเงินไดรายเดือนและหรือยินยอมใหหักเงินเดือนชําระหนี้ ณ ท่ีจายของสังกัด 

 ขอ 7. วงเงินสินคาเชื่อ 

(1) วงเงินสินคาเชื่อท่ีขอต่ํากวามูลคาหุนท่ีตนชําระแลวไมเกิน 100% ใหถือวาไดรับอนุมัติ 

วงเงินโดยอัตโนมัติ 

(2) วงเงินสินคาเชื่อท่ีขอไมเกินกวา 40% ของเงินไดรายเดือน รวมกับมูลคาหุนท่ีชําระแลวและ

ไมเกิน 50% ของเงินไดรายเดือน ผูจัดการหรือผูปฏิบัติหนาท่ีผูจัดการมีอํานาจอนุมัติไดท้ังนี้เพ่ือลูกหนี้สามารถ

ชําระหนี้ไดเสร็จสิ้นทุกเดือน 

(3) ถาสมาชิกรายใดขอวงเงินสินคาเชื่อเกินกวา 40% ของเงินไดรายเดือนรวมกับมูลคาหุนท่ี

ชําระแลว แตไมเกินวงเงินไดรายเดือนของสมาชิกผูนั้น และใชสินคาเชื่อนั้นเพ่ือการบริโภคอยางแทจริงโดยมารับ

สินคาดวยตัวเอง หรือบุคคลในครอบครัว และมีประวัติการชําระหนี้ดวยดี ไมเคยผิดนัดชําระหนี้ ผูจัดการหรือผู

ปฏิบัติหนาท่ีผูจัดการมีอํานาจอนุมัติได 

 เม่ือผูจัดการหรือผูปฏิบัติหนาท่ีผูจัดการอนุมัติแลว ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในคราว

ประชุมถัดไป และผูจัดการหรือผูปฏิบัติหนาท่ีผูจัดการ ตรวจตราดูแลใหลูกหนี้ท่ีมีวงเงินสินเชื่อเกินปกติชําระหนี้ 

ภายในกําหนดเวลา ถาปรากฏวาลูกหนี้รายใดผิดนัดชําระหนี้ ใหผูจัดการหรือผูปฏิบัติหนาท่ีผูจัดการระงับการกอ

หนี้งวดประจําเดือนถัดไปทันที และยกเลิกวงเงินสินเชื่อท่ีอนุมัติแลว พรอมท้ังเรงรัดหนี้สินท่ีคางชําระใหเสร็จสิ้น

โดยเร็ว 

 ขอ 8. ใหเจาหนาท่ีของสหกรณ ขายสินคาใหแกสมาชิกไดภายในวงเงินท่ีไดรับอนุญาตโดยเครงครัด 

 ขอ 9. การขายสินคาเชื่อใหแกสมาชิกโดยปกติสหกรณจะปดบัญชีสินคาเชื่อในวันท่ี15 ของทุกเดือน เพ่ือ

เก็บเงินชําระหนี้ ณ ท่ีจายของสังกัด 

 ขอ 10. สมาชิกลูกหนี้ผูใดไมชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลา ผอนผันใหชาไมเกิน 7 วัน หลังจาก

วันจายเงินไดรายเดือน จะตองเสียเบี้ยปรับในอัตรารอยละ 7.50 ตอป การคิดเบี้ยปรับใหคิดเปนรายวัน นับแตวันท่ี

ผิดนัดและใหสหกรณ งดการขายสินคาเชื่อใหแกสมาชิกผูนั้น จนกวาจะไดรับการชําระหนี้ท่ีคงคางใหเสร็จสิ้น 

 

หมวด 2 

การซื้อสินคาเช่ือโดยวิธีเชาซื้อ 
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ขอ 11. การขายสินคาเชื่อ โดยวิธีเชาซ้ือท่ีเปนสินคา เชนวัสดุอุปกรณท่ีใชในการอุปโภคบริโภค,วัสดุท่ีใช

ประกอบงานกอสราง, เครื่องใชอํานวยความสะดวก, รถยนต, รถจักรยานยนต, เครื่องยนต, เครื่องจักรกลตางๆ 

ฯลฯ ซ่ึงตองเปนสินคาท่ีสหกรณเปนผูจัดซ้ือหรือจัดหาใหเทานั้นใหสมาชิกขอเชาซ้ือสินคาเชื่อไดตาม หลักเกณฑ

ตอไปนี้ 

  (1) สมาชิกท่ีมีสถานะภาพเปนขาราชการ หรือลูกจางประจํา หรือขาราชการบํานาญ มีสิทธิใน

การยื่นขอวงเงินสินเชื่อเชาซ้ือ ไดไมเกินวงเงิน 5 เทาของเงินเดือนแตไมเกิน 80,000.00 บาท (แปดหม่ืนบาทถวน) 

ผูจัดการหรือผูปฏิบัติหนาท่ีผูจัดการและกรรมการผูทําหนาท่ีฝายสินคาเชื่อ เปนผูมีอํานาจอนุมัติได แตถาสินคาท่ี

ขอซ้ือโดยวิธีเชาซ้ือนี้มีวงเงินเกินกวาท่ีกําหนด สมาชิกผูขอซ้ือจะตองชําระสวนท่ีเกินดวยเงินสดสวนท่ีเหลือใหผอน

ชําระไดเปนงวด ๆ จํานวนงวดแหงการผอนชําระใหผูจัดการหรือผูปฏิบัติหนาท่ีผูจัดการเปนผูกําหนดตามความ

เหมาะสม แตตองไมเกิน 36 งวด 

  (2) สมาชิกท่ีมีสถานะภาพเปนลูกจางชั่วคราวหรือครู-อาจารยพิเศษ ท่ีไดรับเงินคาตอบแทน

คาจางชั่วคราว มีสิทธิในการยื่นขอวงเงินสินเชื่อเชาซ้ือ ไดไมเกินวงเงิน 3 เทาของเงินเดือนแตไมเกิน 30,000.00 

บาท (สามหม่ืนบาทถวน) ผูจัดการหรือผูปฏิบัติหนาท่ีผูจัดการและกรรมการผูทําหนาท่ีฝายสินคาเชื่อ เปนผูมี

อํานาจอนุมัติได แตถาสินคาท่ีขอซ้ือโดยวิธีเชาซ้ือนี้มีวงเงินเกินกวาท่ีกําหนด สมาชิกผูขอซ้ือจะตองชําระสวนท่ีเกิน

ดวยเงินสด สวนท่ีเหลือใหผอนชําระไดเปนงวด ๆ จํานวนงวดแหงการผอนชําระใหผูจัดการหรือผูปฏิบัติหนาท่ี

ผูจัดการเปนผูกําหนดตามความเหมาะสม แตตองไมเกิน 36 งวด 

  (3) ในการเชาซ้ือสินคาดังกลาวเม่ือไดรับการอนุมัติแลวจะตองจัดทําสัญญาเชาซ้ือตามแบบท่ี

สหกรณ กําหนด โดยใหผูจัดการทําสัญญาเชาซ้ือดังกลาว แลวลงนามแทนสหกรณ พรอมกับกรรมการผูทําหนาท่ี

ฝายสินเชื่อ 

  (4) จัดใหมีผูคํ้าประกันไมนอยกวาหนึ่งคน ซ่ึงผูคํ้าประกันจะตองมีสถานภาพเปนสมาชิกของ

สหกรณ ท่ีเปนขาราชการพลเรือน หรือขาราชการครูหรือลูกจางประจํา หรือใชอสังหาริมทรัพยหรือหลักทรัพยอ่ืน

ใดท่ีทางสหกรณ เชื่อถือได จํานองไวเปนประกัน 

  (5) ผูคํ้าประกันจะคํ้าประกันสมาชิกผูเชาซ้ือไดไมเกิน 2 รายหากสมาชิกผูเชาซ้ือยังไมปลอด

ชําระหนี้จนครบตามสัญญาหนึ่ง ๆ  เม่ือผูคํ้าประกันเสียชีวิต หรือออกจากสหกรณไมวากรณีใด ๆ หรือไมอาจจะ

เปน ผูคํ้าประกันตอไปผูเชาซ้ือตองจัดใหมีสมาชิกอ่ืน ท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรเขาเปนผูคํ้าประกัน

แทนคนเดิม ใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 การท่ีผูคํ้าประกันออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหผูนั้นหลุดจากการคํ้าประกัน จนกวา

ผูเชาซ้ือจะไดจัดใหสมาชิกอ่ืนเปนผูคํ้าประกันแทน 

  (6) สมาชิกผูเชาซ้ือตองจายคาตอบแทนใหสหกรณ ในอัตราไมเกินท่ีกฎหมายกําหนด ตามมติ

ของคณะกรรมการดําเนินการโดย หักลดตามยอดเงินท่ีผอนชําระเปนรายงวด 
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  (7) สมาชิกท่ีไดรับอนุมัติการเชาซ้ือสินคา ตามความในวรรคกอน จะตองชําระหุนเพ่ิมไมนอย

กวารอยละ 1 (หนึ่งเปอรเซ็นต) ของยอดเงินคาสินคาเชาซ้ือท่ีไดรับอนุมัติ 

  (8) สมาชิกผูเชาซ้ือหากผิดนัดชําระหนี้รายงวดตามกําหนดเวลา โดยสหกรณ ผอนผันใหชาไม

เกิน 7 วัน หลังจากวันจายเงินประจํางวดตามสัญญา สมาชิกผูเชาซ้ือจะตองเสียเบี้ยปรับในอัตรารอยละ 7.50 ตอป 

ของเงินผิดนัดชําระหนี้ประจํางวดนั้น ๆ การคิดเบี้ยปรับใหคิดเปนรายวัน นับแตวันท่ีผิดนัดชําระประจํางวด 

  (9) ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย หรือความจําเปนเกิดข้ึนอันทําใหผูเชาซ้ือสินคาไมสามารถชําระหนี้

เงินงวด ไดตามกําหนดแหงระยะเวลาตามสัญญาเชาซ้ือ ใหผูเชาซ้ือยื่นคํารองขอผอนผันเลื่อนกําหนดเวลาชําระคืน

เงินงวดตอสหกรณ เพ่ือใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหสมาชิก

ปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามระเบียบรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด วาดวยการปรับปรุงโครงสรางหนี้

ของสมาชิกสหกรณ  พ.ศ. 2548 

  (10) สมาชิกท่ีเขาสูระเบียบปรับปรุงโครงสรางหนี้แลวจะซ้ือสินคาเชื่อโดยวิธีเชาซ้ือไดอีก

ภายหลังจากปดบัญชีไปแลว 3 เดือน 

  (11) สมาชิกท่ีจะซ้ือสินคาเชื่อจากสหกรณไดจะตองเปนสมาชิกของสหกรณมาแลวไมตํ่ากวา 3 

เดือน 

ขอ 12. เม่ือมีสมาชิกผูยื่นขอวงเงินสินเชื่อเพ่ือเชาซ้ือสินคา ตามขอ 11. ใหเจาหนาท่ีบัญชีหรือเจาหนาท่ี

การเงินของสหกรณ บันทึกเสนอ จํานวนคาหุนท่ีชําระแลวของผูเชาซ้ือ ประวัติการเคยเปนหนี้และการชําระหนี้ครั้ง

กอน ไมนอยกวา 3 ครั้ง (ถามี) เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติของผูจัดการและกรรมการผูทําหนาท่ีฝายสินเชื่อ 

หรือของคณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ 13. ใหผูจัดการและกรรมการผูทําหนาท่ีฝายสินเชื่อ ถือปฏิบัติตามระเบียบการนี้ โดยเครงครัด ความ

เสียหายท่ีเกิดจากการไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ ผูจัดการและกรรมการผูทําหนาท่ีฝายสินเชื่อจะตองรับผิดชอบตอมูล

คาท่ีเกิดความเสียหายนั้น ๆ 

ขอ 14. ใหประธานกรรมการดําเนินการรักษาการตามระเบียบนี้ 

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551 

 
(นายอุดร  รัตนคํานวณ) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 

รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  จํากัด 

 



64 

 

 

 

     

      


