ราง

ขอบังคับ

ชื่อกลุมเกษตรกร.............................................................
ตำบล...............................................................................
อำเภอ..............................................................................
จังหวัด.............................................................................

2
(ใชสำหรับกลุมเกษตรกรที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม)
(รองปก)

เลขทะเบียนกลุมเกษตรกรที่ …………………..
เลขทะเบียนขอบังคับที่ ………………………….
อาศัยอำนาจตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2547 นายทะเบียนกลุมเกษตรกร
ประจำจังหวัด ……………………..(หรือนายทะเบียนกลุมเกษตรกรกรุงเทพมหานคร) ไดรับจดทะเบียนขอบังคับ
กลุมเกษตรกร ................... ไวแลว ตั้งแตวันที่ .......... เดือน ........................... พ.ศ............
(ลงชื่อ) .............................................................
(นาย/นาง/นางสาว……………………………………..)
สหกรณจงั หวัด........................................
(หรือผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 หรือ 2)
นายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัด……………………
(นายทะเบียนกลุมเกษตรกรกรุงเทพมหานคร)

หมายเหตุ

เลขทะเบียน หมายถึง เลขทะเบียนที่ไดรับจดทะเบียนตามลำดับในระบบฐานขอมูลทะเบียน
สหกรณ/กลุมเกษตรกร

3
(ใชสำหรับกลุมเกษตรกรที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม)
ตรากลุมเกษตรกร *
0

ขอบังคับกลุมเกษตรกร ...........................
พ.ศ. .............
ที่ประชุมผูซึ่งจะเปนสมาชิกกลุมเกษตรกร…………………….................…………. เมือ่ วันที่ .........................
เดือน ……………………พ.ศ. ................... ไดลงมติเปนเอกฉันทใหถือใชขอบัง คับฉบับนี้ เปนขอบัง คับของ
กลุมเกษตรกร ซึ่งนายทะเบียน กลุมเกษตรกรประจำจังหวัด .......................... (หรือนายทะเบียนกลุมเกษตรกร
กรุงเทพมหานคร) ไดรบั จดทะเบียนแลวมีขอความดังนี้
ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับกลุมเกษตรกร ………………… พ.ศ. ………………………..”
ขอบัง คับนี้ใหใชบัง คับนับแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจัง หวัด (หรือนาย
ทะเบียนกลุมเกษตรกรกรุงเทพมหานคร) รับจดทะเบียน

(ลงชื่อ) …………………………………………………………….. ประธานคณะผูกอ การ
(ลงชื่อ) ……………………………………………………….. เลขานุการคณะผูกอการ

*ตรากลุมเกษตรกรถาไมไดรบั จดทะเบียนในขอบังคับไวก็ถือวาไมตองนำมาประทับ
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(ใชสำหรับกลุมเกษตรกรที่เปลี่ยนใชแทนขอบังคับเดิมทั้งฉบับ)
(รองปก)

เลขทะเบียนกลุมเกษตรกรที่ …………………..
เลขทะเบียนขอบังคับที่ ………………………….
อาศัยอำนาจตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2547 นายทะเบียนกลุมเกษตรกร
ประจำจังหวัด ……………………..(หรือนายทะเบียนกลุมเกษตรกรกรุงเทพมหานคร) ไดรับจดทะเบียนขอบังคับ
กลุมเกษตรกร ................... ไวแลว ตั้งแตวันที่ .......... เดือน ........................... พ.ศ............
(ใชแทนขอบังคับเดิม เลขทะเบียนขอบังคับที่........................................................)

(ลงชื่อ) .............................................................
(นาย/นาง/นางสาว……………………………………..)
สหกรณจังหวัด........................................
(หรือผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 หรือ 2)
นายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัด……………………
(นายทะเบียนกลุมเกษตรกรกรุงเทพมหานคร)

หมายเหตุ

เลขทะเบียน หมายถึง เลขทะเบียนที่ไดรับจดทะเบียนตามลำดับในระบบฐานขอมูลทะเบียน
สหกรณ/กลุมเกษตรกร
(ใชสำหรับกลุมเกษตรกรที่เปลี่ยนใชแทนขอบังคับเดิมทั้งฉบับ)
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(ใชสำหรับกลุมเกษตรกรที่เปลี่ยนใชแทนขอบังคับเดิมทั้งฉบับ)
ตรากลุมเกษตรกร *
1

ขอบังคับกลุมเกษตรกร ...........................
พ.ศ. .............
ตามมติของที่ประชุมใหญสามัญประจำป กลุมเกษตรกร…………….......................………….
เมื่อวันที่………..เดือน……………..…….พ.ศ…………… ใหแกไขขอบังคับ โดยยกเลิกขอบังคับกลุมเกษตรกร
เสียทั้งหมด และใหใชขอบังคับฉบับนี้แทน
ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับกลุมเกษตรกร ………………… พ.ศ. ………………………..”
ขอบังคับนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัด (หรือนาย
ทะเบียนกลุมเกษตรกรกรุงเทพมหานคร) รับจดทะเบียน

(ลงชื่อ) ……………………………………………………….. ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) …………………............…………………………………….. เลขานุการ

*ตรากลุมเกษตรกรถาไมไดรบั จดทะเบียนในขอบังคับไวก็ถือวาไมตองนำมาประทับ
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ขอบังคับ
กลุมเกษตรกร.......................................................................
พ.ศ ........................
*****************************
หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ตงั้ สำนักงาน
ขอ 1 ชื่อ ประเภท ที่ตั้งสำนักงาน และทองที่ดำเนินกิจการ
ชื่อ
กลุมเกษตรกร...........................................................................
ประเภท
..................................................................................................
ที่ตั้งสำนักงาน
เลขที.่ ...........................ถนน.....................................หมูที่.........
ตำบล..........................................อำเภอ....................................
จังหวัด...................................
ทองที่ดำเนินกิจการ ตำบล.......................................อำเภอ.......................................
จังหวัด.....................................................
กลุมเกษตรกรอาจยายที่ตั้งสำนักงานไดตามที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร
โดยแจงใหนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัด กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ
และให ป  ด ประกาศไว ท ี ่ ส ำนั ก งานของกลุ  ม เกษตรกรเดิ ม ที ่ ว  า การอำเภอแห ง ท อ งที ่ ท ี ่ ก ลุ  ม เกษตรกร
และสำนั ก งานเขตตั้ ง อยู เ ป น เวลาไม น  อ ยกว า สามสิ บ วั น และให ด ำเนิ น การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข อ บั ง คั บ
ในการประชุมใหญคราวตอไปดวย

ตราของกลุมเกษตรกร 1 ตราของกลุมเกษตรกรมีรูปลักษณะ ดังนี้ (ถามี)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2

1

ดวงตรากลุมเกษตรกร (ถามี) ใหใชเพียงสีเดียว สำหรับใชประทับตราในการทำนิติกรรม
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หมวด 2
วัตถุประสงคและอำนาจปฏิบตั ิการ
ขอ 2 วัตถุประสงค 2 กลุมเกษตรกรนี้มีวัตถุประสงค เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) จัดหาวัสดุการเกษตรและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเปนมาจำหนายแกสมาชิก
(2) รวบรวมผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑและบริการของสมาชิกมาจัดการขายหรือแปรรูป
ออกขายโดยซื้อหรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกกอนผูอื่น
(3) จัดหาเงินกูหรือสินเชื่อแกสมาชิก เพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีพ
(4) สงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก
(5) สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน
(6) รวมมือกับกลุมเกษตรกรอื่น คณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรแหงประเทศไทย สหกรณ
องคกรชุมชน ภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐเพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของกลุมเกษตรกร
(7) สงเสริมและเผยแพรอาชีพการเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือการประกอบ
อาชีพอยางอื่นในหมูสมาชิกและครอบครัวสมาชิก รวมทั้งการสงเสริมความรูในการผลิตทางอุตสาหกรรม เพื่อให
สมาชิกมีอาชีพและรายไดที่มั่นคง
3

ขอ 3 อำนาจปฏิบัติการ 3 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกลุมเกษตรกร ใหกลุมเกษตรกร
มีอำนาจปฏิบัติการดังตอไปนี้
(1) ติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ หรือปดกั้นทำนบเหมืองฝาย จัดระบบการสง น้ำ ระบายน้ำและ
อำนวยการใชน้ำเพื่อประโยชนแกการเกษตร
(2) จัดใหมีฉางหรือโรงเรือนการเกษตรเพื่อเก็บรักษาผลิตผลหรือผลิตภัณฑ
(3) จัดใหมียานพาหนะขนสง เครื่องมือ เครื่องจักรกล หรือปศุสัตว เกี่ยวกับการผลิตทาง
การเกษตรสำหรับใหบริการแกสมาชิก
(4) จั ด ให มี โ รงงานอุ ตสาหกรรมเพื่อ แปรรู ปผลิ ต ผลหรื อเพื่อ ผลิ ต สิ นค าที่ มี คุ ณ ภาพตาม
ความตองการของตลาด
(5) จัดหาทุนเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงคของกลุมเกษตรกร
(6) รวมทุนในการประกอบกิจการกับกลุมเกษตรกรอื่น
(7) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือกลุมเกษตรกรอื่น
(8) ใหกู ใหสินเชื่อ ใหยืม ใหเชา ใหเชาซื้อ โอน รับจำนองหรือรับจำนำ ซึ่งทรัพยสิน แก
สมาชิกหรือของสมาชิก
4

2

เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา 5 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2547
10 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2547

3เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา
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(9) ดำเนินการผลิต การคา การบริการ และดำเนินการธุรกิจอื่น ๆ เพื่อประโยชนของสมาชิก
(10) สงเสริมกิจกรรมกลุมกิจกรรมเกษตร
(11) ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว
(12) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก
(13) ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศหรือ
บุคคลอื่นใด
(14) กระทำการตาง ๆ ตามที่อนุญาตไวในกฎหมาย วาดวยกลุมเกษตรกรเพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กลาวขางตน ทั้งนี้รวมทั้งการจัดใหไดมา การถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ์ครอบครอง ซื้อแลกเปลี่ยน
โอนหรือรับโอน เชาหรือใหเชา เชาซื้อหรือใหเชาซื้อ จำนองหรือรับจำนอง จำนำหรือรับจำนำ ขายหรือจำหนายซึ่ง
ทรัพยสิน ตลอดจนดำเนินกิจการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดใหสำเร็จตามวัตถุประสงคดวย

หมวด 3
ทุนและหุน
ทุน
ขอ 4 ที่มาของทุน กลุมเกษตรกรอาจหาทุนเพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงคโดยวิธีดังตอไปนี้
(1) ออกหุนขายใหแกสมาชิก
(2) รับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจำจากสมาชิกหรือกลุมเกษตรกรอื่นตาม
ระเบียบที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
(3) กูยืมเงิน
(4) สะสมทุนสำรองและทุนอื่น
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกให
ขอ 5 การออกหุน กลุมเกษตรกรออกหุนโดยไมจำกัดจำนวนมีมูลคา หุนละ 4………บาท
และสมาชิกเทานั้นถือหุนของกลุมเกษตรกรได
5

ขอ 6 การถือหุน สมาชิกตองถือหุนในกลุมเกษตรกร ดังตอไปนี้
(1) ถือหุนเมื่อแรกเขาเปนสมาชิกอยางนอย 5……..หุน และตองชำระเต็มมูลคาหุนในคราว
เดียวภายในเวลาที่คณะผูกอการกลุมเกษตรกร หรือคณะกรรมการดำเนินการกำหนด
(2) ถือหุนตามสวนแหงเงินกู ในอัตราหนึ่งหุนตอจำนวนเงินกูทุก ๆ หนึ่งพันบาทเศษของ
หนึ่งพันใหถือเปนหนึ่งหุน เวนแตการกูคราวนั้นสมาชิกขอรับเปนสิ่งของก็ใหงดเวนการถือหุนเพิ่มได
6

4
5

กำหนดมูลคาเปนจำนวนเงิน เชน หุนละ 10 บาท
กำหนดเปนจำนวนหุน เชน 5 หุน
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(3) นอกจากถือหุนตาม (1) , (2) แลว สมาชิกยอมจะขอถือหุน เพิ่มไดไ มวาในเวลาใด ๆ
โดยชำระเต็มมูลคาหุนในคราวเดียว
เมื่อรวมหุนที่สมาชิกแตละคนถือตาม (1) , (2) และ (3) แลว จะตองไมเกินหนึ่งในหาของ
จำนวนหุนทั้งหมดในกลุมเกษตรกร
สมาชิกจะโอนหุนหรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไมได
ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุด กลุมเกษตรกรไมตองสงเงินคาหุน ของสมาชิก
เพื่อชำระหนี้ใหแกเจาหนี้ซึ่งเปนบุคคลภายนอกที่มีสิทธิเรียกรองในหนี้ของสมาชิกเปนการสวนตัว
ขอ 7 การชำระคาหุน สมาชิกตองชำระคาหุนเปนเงินสดโดยถือปฏิบัติดังนี้
(1) การชำระคาหุนตามขอ 6(1) และขอ 6(3) นั้น จะตองชำระเต็มมูลคาหุนในคราวเดียว
ภายในเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
(2) การชำระคาหุนตามขอ 6(2) จะตองชำระคาหุนทุกคราวที่ไดรับเงินกูจากกลุมเกษตรกร
ขอ 8 การโอนหุนของสมาชิกซึ่งออกหรือจะออกจากกลุมเกษตรกร การโอนหุนซึ่งถืออยู
ในกลุมเกษตรกร จะกระทำไดแตโดยเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) สมาชิกผูโอน ไดออกหรือจะออกจากกลุมเกษตรกร และจะโอนหุนซึง่ ชำระเต็มมูลคาแลว
(2) สมาชิกผูโอนไมมีหนี้สินของตนซึง่ ตองรับผิดตอกลุมเกษตรกรโดยตรง
(3) ผูรับโอนตองเปนสมาชิกในกลุมเกษตรกรนี้ หรือผูสมัครซึ่งคณะกรรมการดำเนินการตก
ลงใหรับเขาเปนสมาชิกแลว
การโอนหุนตองทำเปนหนังสือตามแบบที่กลุมเกษตรกรกำหนดไว โดยลงลายมือชื่อผูโอนและ
ผูรับโอน มีพยานอยางนอยสองคนรับรองลายมือชื่อนั้น ๆ
เมื่อผูจัดการไดสอบสวนพิจารณาแลวปรากฏวา การโอนหุนไดกระทำถูกตองและครบถวน
ตามเงื่อนไขดังกลาวขางตน และไดจดแจงการโอนทั้งชื่อและที่อยูของผูรับโอนลงในทะเบียนหุนแลวเสร็จ
จึงเปนอันรับรองการโอนหุนนั้น ๆ
ผูโอนหุนตองเสียคาธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนหุน ใหแกกลุมเกษตรกรรายละสิบบาท
ขอ 9 การแจงความจำนงเพื่อโอนหุน สมาชิกซึ่งประสงคจะโอนหุนโดยถูกตองตามเงื่อนไข
ที่กำหนดในขอ 8 (1) และ (2) แตไมอาจหาสมาชิกผูรับโอนไดจะแจงความจำนงเพื่อโอนหุนไวตอกลุมเกษตรกร
เปนหนังสือก็ได เมื่อกลุมเกษตรกรไดรับแจงเชนนั้นแลวถามีสมาชิกอื่นมาขอถือหุน กลุมเกษตรกรจะจัดใหทำ
ความตกลงกันโอนหุน ซึ่งรับแจงความจำนงไวนั้นกอนการออกหุนใหม
ขอ 10 ขอหามในการโอนหรือถอนหุน ตราบเทาที่ยังเปนสมาชิกอยู สมาชิกจะโอนหรือ
ถอนหุนซึ่งตนถืออยูในกลุมเกษตรกรไมวาบางสวนหรือทั้งหมดหาไดไม เวนแตที่กลาวไวในขอ 8
ขอ 11 การแจงยอดจำนวนหุน กลุมเกษตรกรจะแจงยอดจำนวนหุนที่สมาชิกชำระเต็มมูลคา
แลวใหสมาชิกแตละคนทราบทุกสิ้นปทางบัญชีของกลุมเกษตรกร
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หมวด 4
การดำเนินกิจการ การบัญชี และการเงิน
การกูยืมเงิน
ขอ 12 วงเงินการกูยืม ทุนที่กลุมเกษตรกรจะหามาโดยวิธีกูยืมเงินนั้น ตองไมเกินวงเงินซึ่ง
ที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมของผูซึ่งจะเปนสมาชิกของกลุมเกษตรกรกำหนดสำหรับปหนึ่ง ๆ วงเงินซึ่งกำหนด
ดังวานี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัด
ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกำหนด หรือนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัดยังมิไดเห็นชอบ
วงเงินการกูยืมสำหรับปใดก็ใหกลุมเกษตรกรถือใชวงเงินสำหรับปกอนไปพลาง

การรับฝากเงิน
ขอ 13 การรับฝากเงิน กลุมเกษตรกรอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย หรือประเภทประจำ
จากสมาชิกหรือกลุมเกษตรกรอื่น ตามระเบียบที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ในระเบียบดังกลาว
ตองระบุ ขอกำหนดระเบียบการรับฝากเงินจากสมาชิกหรือกลุมเกษตรกรอื่น เกี่ยวกับการรับฝากดอกเบี้ย
การถอนเงินฝากและอื่น ๆ

การใหเงินกู
ขอ 14 การใหกูเงิน กลุมเกษตรกรใหกูเงินไดเฉพาะแกสมาชิกเทานั้น
ใหคณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่องเงินกูตามขอบังคับและตามระเบียบ
การใหเงินกูแกสมาชิกของกลุมเกษตรกร
ขอ 15 วัตถุประสงคของการกูเงิน สมาชิกอาจกูเงินจากกลุมเกษตรกรไดแตเฉพาะเพื่อ
วัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1) เงินกูระยะสั้น ไดแก เงินเพื่อเปนคาใชจายดำเนินงานในการเกษตรสำหรับฤดูกาลผลิตหนึ่ง ๆ เชน
(ก) คาพันธุพืช ปุย ยากำจัดศัตรูพืชและโรคพืช อาหารสัตว วัสดุการเกษตรอย างอื่น
คาเครื่องมือ คาซอมแซม คาซื้อปศุสัตวหรือสัตวปก หรือสัตวน้ำเพื่อเลี้ยงขายและคาจางเกี่ยวกับการเกษตร
(ข) คาใชจายในการเตรียมเพื่อขาย แปรรูป และขายผลิตผลการเกษตรซึ่งผูกูผลิตขึ้น
(ค) คาเชาเกี่ยวกับการเกษตร เฉพาะที่ตองชำระดวยเงินสด
(ง) คาภาษีอากรเกี่ยวกับการเกษตร
(จ) คาใชจายของครัวเรือนตามที่จำเปน
(2) เงินกูระยะปานกลาง ไดแก เงินกูเพื่อการลงทุนในสินทรัพยการเกษตรซึ่งโดยปกติใชประโยชน
ไดเกินกวาฤดูการผลิตหนึ่ง ๆ เชน
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(ก) บุกเบิกหรือ ปรับปรุงที่ดิน หรือซื้อที่ดินการเกษตร
(ข) สรางหรือปรับปรุงแหลงน้ำ คันคูน้ำ ประตูกักน้ำ และงานปรับปรุงที่ดินอยางอืน่
(ค) ทำสวน
(ง) วางรูปประกอบการเกษตรขึ้นใหมเพื่อมีรายไดเพิ่มขึ้น
(จ) ซื้อสัตวใชง าน ซื้อหรือสราง หรือปรับปรุง เครื่อ งมือขนาดใหญ เครื่องสูบน้ำ
เครื่องจักรกล อุปกรณการขนสง และอุปกรณอื่น ๆ เกี่ยวกับการเกษตร
(ฉ) ซื้อหรือสราง หรือปรับปรุงบาน โรงเรือน และสิ่งปลูกสรางอื่น ๆ เกี่ยวกับการเกษตร
(ช) ลงทุนในการเลี้ยงปศุสัตว สัตวปก หรือสัตวน้ำ และลงทุนในกิจกรรมอื่น ๆ ซึง่
เกี่ยวของกับการเกษตร
(ซ) ชำระหนี้สินเดิมเกี่ยวกับการเกษตร
ขอ 16 ใหคณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบการใหเงินกูแกสมาชิก ในระเบียบ
ดั ง กล า วต อ งระบุ วั ต ถุป ระสงค ข องเงิ น กู จำนวนขั้ น สูง ของเงิ นกู ระยะเวลาแหง เงิ นกู หลั ก ประกัน เงิน กู
วิธีใหเงินกู การชำระหนี้เงินกู ดอกเบี้ยเงินกู การเรียกคืนเงินกู

การรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑของสมาชิก
ขอ 17 การรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑของสมาชิก กลุมเกษตรกรอาจจัดใหมีอุปกรณ
หรือพาหนะเพื่อเก็บรักษาและรับฝาก หรือขนสงผลิตผล หรือผลิตภัณฑของสมาชิกโดยปลอดภัย ประหยัดและ
จะจัดการขาย หรือแปรรูปออกขาย ทั้งนี้ รวมทั้งผลิตผลสวนสำหรับชำระหนี้เงินกู และสวนอื่น ๆ ดวย
ผลิตผลสวนสำหรับชำระหนี้เงินกู ซึ่งกลุมเกษตรกรเก็บรักษาไวนั้นจะถอนคืนไมได และใหถือวา
สมาชิกผูเกี่ยวของเปนอันยินยอมใหกลุมเกษตรกรจัดการขายตามที่กลุมเกษตรกรเห็นสมควร
ใหคณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบการเก็บรักษา การขนสง และจัดการขาย
ผลิตผลและผลิตภัณฑของสมาชิก ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัด

การจัดหาสิ่งของที่สมาชิกตองการมาจำหนาย
ขอ 18 การจัดหาสิ่งของที่สมาชิกตองการมาจำหนาย กลุมเกษตรกรอาจจัดหาสิ่งของที่
ใชในการเกษตรกรรม เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของอยางอื่น ซึ่งบรรดาสมาชิกมีความตองการมาจำหนาย
ในการจัดซื้อแตละคราวนั้นใหกลุมเกษตรกรสอบถามความตองการของบรรดาสมาชิกลวงหนา และจัดซื้อสิ่งของ
มาตามที่สมาชิกเหลานั้นสั่งซื้อ แลวจัดจำหนายแกสมาชิกโดยเร็ว สมาชิกผูซื้อตองชำระราคาสิ่งของดวยเงิน สด
หรือใหหักชำระจากเงินกูของตน หรือหักชำระจากเงินราคาผลิตผล หรือผลิตภัณฑของตนซึ่ง ไดสง มอบให
กลุมเกษตรกรจัดการขาย
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การสงเสริมและเผยแพรวิชาการเกษตร การผลิตทางอุตสาหกรรม
หรือ การประกอบอาชีพ
ขอ 19 การสงเสริมและเผยแพรวิชาการเกษตร การผลิตทางอุสาหกรรม หรือการประกอบอาชีพ
กลุมเกษตรกรอาจจัดใหมีการสงเสริมและเผยแพรวิชาการเกษตร ใหคำแนะนำในการจัดการเกษตร ตลอดจน
การผลิตทางอุตสาหกรรม เพื่อใหสินคามีคุณภาพดี หรือการประกอบอาชีพในหมูสมาชิก หรือครอบครัวของ
สมาชิกโดยทางที่ประชุมหนวยและโดยวิธีอื่น ๆ ทั้งนี้ โดยรวมมือกับเจาหนาที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
และเจาหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการนี้กรรมการดำเนินการ หรือเจาหนาที่กลุมเกษตรกร หรือพนักงาน
เจาหนาที่ อาจเขาตรวจดูการดำเนินงานเกษตรของสมาชิกในเวลาอันสมควรไดเสมอ
ทั้งนี้ เปนหนาที่ของสมาชิกตองอำนวยความสะดวก รวมมือและปฏิบัติตาม

การจัดใหมีเครื่องมือ เครื่องจักรกล ปศุสัตวเกี่ยวกับการผลิต
หรือโรงงานอุตสาหกรรม
ขอ 20 การจัดใหมีเครื่องมือ เครื่องจักรกล ปศุสัตวเกี่ยวกับการผลิตหรือโรงงานอุตสาหกรรม
กลุมเกษตรกรอาจจัดใหมีเครื่องมือ เครื่องจักรกล ปศุสัตวเกี่ยวกับการผลิต หรือเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในครัวเรือน
สำหรับสมาชิกใชประโยชน โดยเสียคาตอบแทน หรือจัดใหมีโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อแปรรูปผลิตผล หรือเพื่อผลิต
สินคาที่มีคุณภาพตามที่ตลาดตองการ

การสงเคราะหหรือสงเสริมสวัสดิการในหมูสมาชิกและครอบครัว
ขอ 21 การสงเคราะหหรือสงเสริมสวัสดิการในหมูสมาชิกและครอบครัว กลุมเกษตรกร
อาจจัดใหมีทุนสงเคราะหตาง ๆ ในหมูสมาชิกและครอบครัวรวมทั้งเจาหนาที่ของกลุมเกษตรกรและครอบครัว
หรือจัดใหมีทุนอื่น ๆ เพื่อสงเสริมสวัสดิการในหมูบุคคลดังกลาว
ทุนเพื่อประโยชนดังกลาวในวรรคแรก ตองไดมาจากคาบำรุงจากบุคคลผูไดรับประโยชนหรือ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล หรือเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให หรือทุนซึ่งจัดสรรจากกำไรสุทธิของกลุมเกษตรกร

ทรัพยสินของกลุมเกษตรกร
ขอ 22 ทรัพยสินของกลุมเกษตรกร กลุมเกษตรกรยอมทำการตาง ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน
ของกลุมเกษตรกรตามที่ระบุไวในขอ 3(14) นั้นได แตเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพย
อันเปนอุปกรณสำหรับสมาชิกใชประโยชนเพื่อเก็บรักษาหรือแปรรูปผลิตผลของสมาชิก อุปกรณการขนสง
และอื่น ๆ ทำนองเดียวกันตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัดกอน
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การลงลายมือชื่อแทนกลุมเกษตรกร
ขอ 23 การลงลายมือชื่อแทนกลุมเกษตรกร การลงลายมือชื่อแทนกลุมเกษตรกรเพื่อใหมี
ผลผูกพันกลุมเกษตรกรนั้น ใหกำหนดไวดังตอไปนี้
(1) ในหนังสือกูยืมซึ่งกลุมเกษตรกรเปนผูกูยืม การจำนองซึ่งกลุมเกษตรกรเปนผูจำนอง การเบิก
หรือรับเงิน กู การลงนามในเช็ค ตราสารเปลี่ยนมืออยางอื่น ตลอดจนการถอนเงินฝาก หรือเงินลงทุน ของ
กลุมเกษตรกร จะตองลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก
หรือผูจัดการรวมสองคน
(2) ในนิติกรรมและเอกสารทั้งปวง ใบรับเงินคาหุน ใบชำระหนี้เงินกู การรับจำนอง และอื่น ๆ
(นอกจากที่กลาวไวใน (1) ขางบนนี้) จะตองลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ
หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ คนใดคนหนึ่ง

งบแสดงฐานะการเงินกับทะเบียนเกษตรกรรมอื่น ๆ
ขอ 24 งบแสดงฐานะการเงินกับทะเบียนเกษตรกรรมอื่น ๆ สมาชิกทุกคนตองใหขอความจริง
และรวมมือกับกรรมการดำเนินการ หรือเจาหนาที่ของกลุมเกษตรกร หรือพนักงานเจาหนาที่ หรือเจาหนาที่
ซึ่ง ไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาที่ ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดและคาใชจายกั บ
ทะเบียนเกษตรกรรมอื่น ๆ ตามที่เหมาะเปนการประจำป ทั้งนี้ เพื่อเปนทางควบคุมการดำเนินงานเกษตรกรรม
ใหไดผลดีขึ้นและเพื่อประโยชนในการกูเงิน ตลอดจนแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบของสมาชิกดวย

งบแสดงฐานะการเงิน
ขอ 25 ปทางบัญชีของกลุมเกษตรกร ซึ่งมีระยะเวลาสิบสองเดือนใหสิ้นสุดในวันที่ 6…..ทุกป
7

ขอ 26 7งบแสดงฐานะการเงิน ใหกลุมเกษตรกรจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นป
ทางบัญชีทุกป เวนแตนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัดสั่งเปนอยางอื่น และจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ
งบแสดงฐานะการเงินนั้น ตองมีรายการแสดงสินทรัพย หนี้สิน และทุนของกลุมเกษตรกรกับทั้ง
บัญชีกำไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด
ขอ 27 รายงานประจำป ใหกลุมเกษตรกรจัดทำรายงานประจำป แสดงผลการดำเนินการ
ของกลุมเกษตรกรถึงวันสิ้นปทางบัญชีทุกป

กำหนดวันสิ้นสุดใหเปนวันสิ้นเดือน เชน “วันที่ 31 มีนาคม ทุกป” หากประสงคจะกำหนดเปนสิ้นเดือนกุมภาพันธใหระบุวา
“วันสิ้นเดือนกุมภาพันธทุกป”
7 เปลี่ยนจาก “งบดุล” เปน “งบแสดงฐานะการเงิน” เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภกำหนด ตามนัยหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ ดวน ที่ กษ 0404/1677 ลว. 20 มิ.ย. 57
6
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ขอ 28 การเสนองบแสดงฐานะการเงินและรายงานประจำป ใหคณะกรรมการดำเนินการ
เสนองบแสดงฐานะการเงินซึ่งผูสอบบัญ ชีไ ดตรวจสอบและรับรองแลวตอที่ประชุมใหญ เพื่ออนุมัติภายใน
หนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของกลุมเกษตรกร และเสนอรายงานประจำปตอที่ประชุมใหญในคราว
เดียวกัน
ให ก ลุ ม เกษตรกรส ง สำเนารายงานประจำป กับ งบแสดงฐานะการเงิน ไปยั ง นายทะเบียน
กลุมเกษตรกรประจำจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการประชุมใหญดังกลาวในวรรคกอน

กำไรสุทธิประจำป
ขอ 29 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำป ในการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปของกลุมเกษตรกร
ใหกันไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละสิบของกำไรสุทธิ
กำไรสุทธิประจำปที่เหลือจากการจัดสรรเปนทุนสำรอง ที่ประชุมใหญอาจพิจารณาจัดสรรได
ดังตอไปนี้
(1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชำระแลว ใหแกผูซึ่งเปนสมาชิกอยูในวันสิ้นปทางบัญชีนั้น
แตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด
(2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกผูซึ่งเปนสมาชิกอยูในวันสิ้นปทางบัญชีนั้นตามสวนธุรกิจที่
สมาชิกไดทำไวกับกลุมเกษตรกรในระหวางป
(3) เปนเงินโบนัสใหแกผูซึ่งเปนกรรมการดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการและเจาหนาที่
ของกลุมเกษตรกร ไมเกินรอยละสิบของกำไรสุทธิ
(4) เปนทุนศึกษาอบรมทางวิชาการเกษตรกรรมไมเกินรอยละสิบของกำไรสุทธิ
(5) เปนทุนสะสมเพื่อใหการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัว ไมเกินรอยละสิบของ
กำไรสุทธิ
(6) เปนทุนสะสมเพื่อสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกำไรสุทธิ
(7) เป น ทุ น สะสมเพื่ อ จั ด ให มี ส ำนั ก งานของกลุ  ม เกษตรกร หรื อ ทรั พ ย สิ น ที ่ ใ ช
สำหรับการเก็บรักษาหรือแปรรูปผลิตผลเกษตรกรรม รวมทั้งการปรับปรุงและตอเติมสำนักงานหรือทรัพยสิน
นั้น
กำไรสุทธิประจำปของกลุมเกษตรกร ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญ
จัดสรรหากที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวา รายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจำนวนใหนอยลงก็ดี ยอดเงิน
จำนวนดังกลาวใหสมทบเปนทุนสำรองทั้งสิ้น

การรับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิน
ขอ 30 การรับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิน การรับเงินอุดหนุน หรือทรัพยสินจากทางราชการ
หนวยงานของตางประเทศ หรือบุคคลอื่นใด ถาการใหเงินอุดหนุน หรือทรัพยสินนั้นกำหนดไวเพื่อการใดใหใช
เพื่อการนั้น ถามิไดกำหนดไวใหจัดสรรเงินอุดหนุน หรือทรัพยสินนั้นเปนทุนสำรองของกลุมเกษตรกร
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ทุนสำรอง
ขอ 31 สภาพแหงทุนสำรอง ทุนสำรองเปนของกลุมเกษตรกรโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปน
กันไมได หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได
บรรดาเงินอุดหนุน หรือทรัพยสินที่มีผูยกให ถาผูยกใหมิไดกำหนดใชเพื่อการใด ใหจัดสรร
เงินอุดหนุน หรือทรัพยสินนั้นเปนทุนสำรองของกลุมเกษตรกร
อนึ่ง จำนวนเงินซึ่งกลุมพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพนกำหนดอายุความ
ก็ใหสมทบจำนวนเงินเปนทุนสำรอง
ทุนสำรองนี้จะถอนจากบัญชีไดก็แตเพื่อชดเชยการขาดทุนเทานั้น

ทุนสะสมอื่นตามที่จัดสรรกำไรสุทธิ
ขอ 32 ใหกลุมเกษตรกรสะสมทุนการศึกษาอบรมทางวิชาการ ตามขอ 29(4) ไวสำหรับ
ถอนไปใช จ  า ยเพื่ อ การศึก ษาอบรม หรื อ เผยแพรเ กี่ ย วกั บ กิจ การกลุ  มเกษตรกรหรื อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร
เมื่อกลุมเกษตรกรมีการจัดสรรกำไรสุทธิเปนทุนสะสมใด ๆ ใหคณะกรรมการดำเนินการ
กำหนดระเบียบในการใชทุนสะสมนั้นไวดวย

การฝากหรือลงทุนเงินของกลุมเกษตรกร
ขอ 33 การฝากหรือลงทุนเงินของกลุมเกษตรกร เงินของกลุมเกษตรกรนั้นกลุมเกษตรกร
อาจฝากหรือลงทุนดังตอไปนี้
(1) ฝากในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร หรือธนาคารออมสิน หรือธนาคารอื่น
ที่ชวยเหลือทางการเงินแกกลุมเกษตรกร
(2) ฝากในธนาคารอื่น (ในกรณีที่ไ มมีธนาคารตาม (1)) ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็น ชอบจาก
นายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัด
(3) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลไทย

สมุดทะเบียน และเอกสารอื่น ๆ
ขอ 34 สมุด งบแสดงฐานะการเงิน ขอบังคับ ระเบียบและกฎหมาย ใหกลุมเกษตรกรมีสมุด
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ รายงานประชุมใหญ งบแสดงฐานะการเงิน รายงานประจำป ขอบังคับ
ระเบียบและกฎหมายวาดวยกลุมเกษตรกร ไวที่สำนักงานกลุมเกษตรกร เพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูไดโดยไมตอง
เสียคาธรรมเนียม
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ขอ 35 บัญชีและทะเบียนตาง ๆ ใหกลุมเกษตรกร จัดทำและเก็บรักษา บัญชีและทะเบียนตาง ๆ
ตามแบบที่นายทะเบียนกลุมเกษตรกรกำหนด โดยสมาชิกมีสิทธิขอตรวจดูบรรดาเอกสารเหลานี้ได
ขอ 36 ทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุน ใหกลุมเกษตรกร จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนสมาชิก
และทะเบียนหุน ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด ไวที่สำนักงานของกลุมเกษตรกร และใหสงสำเนาทะเบียน
นั้นแกนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัด ภายในหกสิบวันนับแตวันรับใบทะเบียนจัดตั้งกลุมเกษตรกร
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุน ใหกลุมเกษตรกรแจงการเปลี่ยนแปลง
เปนหนังสือตอนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแต วันสิ้นปทางบัญชีของกลุมเกษตรกร

การตรวจสอบบัญชี และการกำกับ ดูแล กลุมเกษตรกร
ขอ 37 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของกลุมเกษตรกรนั้น ตองตรวจสอบอยางนอยปละครั้ง
โดยผูสอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง
ขอ 38 การตรวจสอบกิ จ การและภาวะการเงิ น พนั ก งานเจ าหน า ที่ ซึ ่ง นายทะเบียน
กลุ  ม เกษตรกรมอบหมาย มี อ ำนาจหน า ที ่ ต รวจสอบกิ จ การและภาวะการเงิ น ของกลุ  ม เกษตรกรตามที่
นายทะเบียนกลุมเกษตรกรกำหนด ทั้งนี้ เพื่อความมั่นคงของกลุมเกษตรกร
ขอ 39 การชี้แจงขอเท็จจริง การสงเอกสาร หรือการสงรายงาน ใหคณะกรรมการดำเนินการ
ผูตรวจสอบกิจการ เจาหนาที่ของกลุมเกษตรกร หรือสมาชิก ชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของกลุมเกษตรกร
หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือรายงานการประชุมของกลุมเกษตรกรแกนายทะเบียนกลุมเกษตรกร
ประจำจังหวัด ผูสอบบัญชี พนักงานเจาหนาที่ หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนกลุมเกษตรกรมอบหมาย
ขอ 40 การอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ นายทะเบียนกลุมเกษตรกร ผูสอบบัญชี
หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนกลุมเกษตรกรมอบหมาย มีอำนาจเขาไปตรวจสอบในสำนักงานของ
กลุมเกษตรกรระหวางเวลาทำงานของกลุมเกษตรกรได เพื่อการนี้ใหคณะกรรมการดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ
เจาหนาที่ของกลุมเกษตรกรหรือสมาชิกซึ่งเปนผูเกี่ยวของอำนวยความสะดวกและชวยเหลือ หรือใหคำชี้แจงแก
ผูตรวจสอบ

หมวด 5
สมาชิก
ขอ 41 สมาชิก สมาชิกนั้น คือ
(1) ผูลงชื่อในคำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุมเกษตรกร และผูที่มีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อของผูซึ่ง
จะเปนสมาชิกของกลุมเกษตรกร และไดชำระคาหุนตามจำนวนที่จะถือครบถวนแลว
(2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับ ที่ไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และได
ชำระคาหุน ตามจำนวนที่จะถือครบถวนแลว
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ขอ 42 คุณสมบัติและลักษณะของสมาชิก สมาชิกกลุมเกษตรกรตอง
(1) เปนบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย
(2) เปนผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก และมีกิจการหรือภูมิลำเนาอยูในทองที่ที่
กลุมเกษตรกรนี้ดำเนินกิจการอยู
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเปนสมาชิกของกลุมเกษตรกรอื่นในขณะเดียวกัน และในครอบครัวหนึ่งใหเปนสมาชิก
ไดหนึ่งคน (ครอบครัวหนึ่ง หมายถึง สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรสและลูกที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)
(5) ไมเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ และมีความประพฤติดี
ขอ 43 การรับเขาเปนสมาชิก ผูสมัครเขาเปนสมาชิก ตองยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดไว
ถึงคณะกรรมการดำเนินการ
(1) ผูสมัครจะตองเขาสัง กัดหนวย หรือกลุมกิจกรรมเกษตรที่มีอยู ทั้ง นี้ ใหยื่นใบสมัคร
ดังกลาวในวรรคแรกผานหัวหนาหนวย หรือกลุมกิจกรรมนั้น
(2) เมื่อคณะกรรมการดำเนินการไดสอบสวนพิจารณาเปนที่พอใจวาผูสมัครนั้นมีคุณสมบัติ
และลักษณะถูกตอง และเขาใจความในขอบังคับของกลุมเกษตรกรโดยตลอด และเห็นสมควรรับเปน สมาชิกได
ก็ใหแจง ผูสมัครนั้นชำระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุน เมื่อไดชำระแลวจึงถือวาไดเขาเปนสมาชิกของ
กลุมเกษตรกร
(3) ใหคณะกรรมการดำเนินการเสนอเรื่องการรับสมาชิกเขาใหมใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ
(4) ถาคณะกรรมการดำเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ เมื่อผูสมัครรองขอ
ก็ใหคณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดมติแหงที่ประชุมใหญใหรับเปนสมาชิก
ในกรณีดังวานี้ ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกซึ่งมาประชุม
ขอ 44 การปฏิบัติตามขอบังคับ สมาชิกตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบและมติที่ประชุมใหญ
ของกลุมเกษตรกร ตลอดจนของที่ประชุมหนวย หรือกลุมกิจกรรมซึ่งตนสังกัดทุกประการ
ขอ 45 ค า ธรรมเนี ยมแรกเขา ผู เ ข า เป น สมาชิ ก ตอ งชำระค า ธรรมเนี ยมแรกเข า ใหแก
กลุมเกษตรกร คนละ….…….บาท ในวันลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายได
ของกลุมเกษตรกร จะเรียกคืนไมได
ขอ 46 สิทธิและหนาที่ใ นฐานะสมาชิก ผูเขาเปน สมาชิกตองลงลายมือชื่อของตนเอง
ในทะเบียนสมาชิกกับทั้งชำระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจำนวนที่จะถือครบถวน เมื่อไดปฏิบัติดังนี้แลว
จึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิกได
(ก) สิทธิของสมาชิกมีดังนี้
(1) เขารวมประชุมใหญ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ
(3) เสนอหรือไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการกลุมเกษตรกร หรือผูตรวจสอบกิจการ
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(4) สิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดไวในขอบังคับและระเบียบของกลุมเกษตรกร
(ข) หนาที่ของสมาชิกมีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคำสั่งของกลุมเกษตรกร
(2) เขารวมประชุมทุกครั้งที่กลุมเกษตรกรนัดหมาย
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของกลุมเกษตรกร เพื่อใหกลุมเกษตรกรเปนองคกรเขมแข็ง
(4) สอดสอง ดูแล กิจการของกลุมเกษตรกร
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกรใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง
ขอ 47 การเปลี่ยนชื่อ สัญชาติ หรือที่อยู สมาชิกคนใดเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ หรือที่อยู
ตองแจงใหกลุมเกษตรกรทราบโดยเร็ว

การขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

48 เหตุที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
ตาย
ลาออก ตามขอ 49
ขาดคุณสมบัติ ตามขอ 42
เลิกประกอบอาชีพเกษตรกรรมในทองที่ของกลุมเกษตรกร
ถูกใหออกจากกลุมเกษตรกร

ขอ 49 การลาออกจากกลุมเกษตรกร สมาชิกผูไมมีหนี้สินอยูตอกลุมเกษตรกรในฐานะผูกู
หรือผูค้ำประกันเงินกู หรือหนี้สินอื่นที่ผูกพันจะตองชำระตอกลุมเกษตรกร อาจขอลาออกจากกลุมเกษตรกรได
โดยแสดงความจำนงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดำเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการไดสอบสวน
เห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาต ใหขาดจากสมาชิกภาพในวันที่คณะกรรมการดำเนินการอนุญาต
ขอ 50 การใหอ อกจากกลุมเกษตรกร สมาชิกอาจถูกใหออกจากกลุมเกษตรกรเพราะ
เหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ไมชำระคาธรรมเนียมแรกเขาภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
(2) มีกรณีใด ๆ ซึ่งกลุมเกษตรกรตองเรียกคืนเงินกู
(3) ไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่มี
กำหนดขั้นลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทำโดยประมาท
(4) จงใจฝาฝน ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบัง คับ หรือระเบียบ หรือมติที่ประชุมใหญของ
กลุมเกษตรกร หรือของที่ประชุมหนวยซึ่งตนสังกัด หรือประพฤติ หรือกระทำการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวา
ไมซื่อสัตยสุจริต หรือเสื่อมเสียตอกลุมเกษตรกรหรือขบวนการกลุมเกษตรกรหรือหนวยไมวาโดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดำเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาวขางตนนี้
และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนกรรมการดำเนินการทั้งหมดแลว
ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากกลุมเกษตรกร
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สมาชิกที่ถูกใหออกจากกลุมเกษตรกรมีสิทธิยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญโดยใหยื่น อุทธรณตอ
ผูตรวจสอบกิจการภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงใหออกจากกลุมเกษตรกร คำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ
ใหเปนที่สุด
ขอ 51 การจายคืนจำนวนเงินของสมาชิกซึ่งออกจากกลุมเกษตรกร ภายใตขอบังคับขอ 54
กลุมเกษตรกรจะจายคืนคาหุนของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุตามขอ 48 (1) (2) (3) และ (4) กอนคาหุนของสมาชิก
ซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในกลุมเกษตรกร
คืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหกลุมเกษตรกรจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปที่ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืนภายหลังวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก โดยไดรับเปนเงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปที่ออกนั้นดวยในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกำไรสุทธิประจำปนั้น แลวก็ไดสุดแต
จะเลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นกลุมเกษตรกรจะจายคืนใหตามระเบียบของกลุมเกษตรกร เวนแตสมาชิก
ที่ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตองคำพิพากษาใหลมละลาย กลุมเกษตรกรจะจายคาหุน เงินรับฝาก เงินปน
ผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในกลุมเกษตรกรคืนใหตามกฎหมายลมละลาย
ถาในปใดจำนวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอ ยละสิ บ
แหงทุนเรือนหุนของกลุมเกษตรกรตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจใหรอการจายคืน
คาหุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม
ในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 48 (5) นั้น กลุมเกษตรกรจะจายคาหุน
เงินปนผลและเงิน เฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในกลุมเกษตรกรคืนใหภายในเวลา
อันสมควรโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตปที่ออกจากกลุมเกษตรกร หรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุน
ภายหลังวันสิ้นปทางบัญชี โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลัง ที่ที่ประชุมใหญไดพิจารณา
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นกลุมเกษตรกรจะจายใหตามระเบียบของกลุมเกษตรกร
กรณีกลุมเกษตรกรขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแก
สมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางป จนกวาจะปดบัญชีประจำป และใหคำนวณเงินคาหุนจายคืนตอหุน
ที่จะจายคืนแกสมาชิก โดยนำทุนเรือนหุนทั้งหมด หักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้น แลวนำมาเฉลี่ย
โดยใชจำนวนหุนทั้งสิ้นเปนฐานในการคำนวณ
เมื่อกลุมเกษตรกรมีการคำนวณมูลคาหุนที่จะจายคนตอหุนแลวในปตอ ๆ ไปกลุมเกษตรกร
ตองคำนวณมูลคาหุนที่จะจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุน
ที่กำหนดไวในขอบังคับขอ 5 จนกวากลุมเกษตรกรไมมียอดขาดทุนสะสม
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การตั้งผูรับโอนประโยชน
ขอ 52 การตั้งผู รับโอนประโยชน สมาชิกอาจทำหนัง สื อตั้ง บุ ค คลหนึ่ง หรือ หลายคน
เปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากกลุมเกษตรกรเมื่อตนถึงแกความตาย โดยมอบไว
แกกลุมเกษตรกรเปนหลักฐาน หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ใหทำตามแบบที่กลุมเกษตรกรกำหนด
ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทำไวแลวก็ตอง
ทำเปนหนังสือตามแบบในวรรคกอนมอบใหกลุมเกษตรกรถือไว
เมื่อสมาชิกตาย ใหกลุมเกษตรกรแจง ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ
กลุมเกษตรกรจะจายคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้นมีอยูในกลุมเกษตรกรคืนใหแกผูรับโอนประโยชน
ที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนำหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจของคณะกรรมการดำเนินการ
วาเปนทายาทของผูมีสิทธิไดรับเงินจำนวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในขอ 51 และขอ 54
ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชนตอกลุมเกษตรกรภายใน
กำหนดหนึ่ง ปนับแตวันที่สมาชิกตาย หรือไดรับแจง จากกลุมเกษตรกร โดยใหแนบสำเนามรณบัตรที่ทาง
ราชการออกใหแสดงวาสมาชิกนั้น ๆ ไดถึง แกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย เมื่อคณะกรรมการ
ดำเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว กลุมเกษตรกรจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน ในกรณี
ผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกไดจัดทำให
กลุมเกษตรกรถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกำหนดอายุความฟองคดี ใหกลุมเกษตรกรโอนจำนวนเงินดังกลาวไปสมทบ
เปนทุนสำรองของกลุมเกษตรกรทั้งสิ้น
ขอ 53 การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากกลุมเกษตรกร
ไมวาเพราะเหตุใด ๆ ใหคณะกรรมการดำเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิกแลว เสนอเรื่อง
สมาชิกออกใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ โดยเฉพาะการใหออกตองชี้แจงเหตุผลดวย
ใหกลุมเกษตรกรแจงเรื่องสมาชิกออกใหหัวหนาหนวย หรือกลุมกิจกรรมซึ่งเกี่ยวของทราบโดยเร็ว
ขอ 54 การชำระหนี้ สิ น ของสมาชิ ก ซึ่ ง ออกจากกลุ ม เกษตรกร สมาชิ ก ซึ่ ง ออกจาก
กลุมเกษตรกรไมวาเพราะเหตุใด ๆ หากมีหนี้สินของตนซึ่งตองรับผิดชอบตอกลุมเกษตรกรโดยตรงตองจัดการ
ชำระหนี้สินนั้นโดยสิ้นเชิง ทันที ในการนี้กลุมเกษตรกรมีอำนาจหักจำนวนเงินซึ่งกลุมเกษตรกรจะตองจ าย
แกสมาชิกนั้นเพื่อชำระหนี้สินดังกลาวได

ความรับผิดเพื่อชำระหนี้สินของสมาชิก
ขอ 55 ความรับผิดชอบของสมาชิก สมาชิกแตละคนตองรับผิดเพื่อหนี้สินของกลุมเกษตรกร
จำกัดเพียงไมเกินจำนวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ
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หมวด 6
หนวยเกษตรกรรมและกลุม กิจกรรมเกษตร
ขอ 56 หนวย หนวยหมายความวา หนวยเกษตรกรรม สมาชิกทุกคนตองเขาสังกัดหนวย
เกษตรกรรม หนวยใดหนวยหนึ่ง ซึ่งตั้งขึ้นโดยรวมสมาชิกที่อยูใกลเคียงกันหรือประกอบกิจกรรมเกษตรเหมือนกัน
สมาชิกจะยายจากหนวยหนึ่งไปเขาสังกัดอีกหนวยหนึ่งซึ่งตนอยูใกลเคียงกันไดตอเมื่อไดแจง
ใหที่ประชุมหนวยเดิมทราบ และที่ประชุมหนวยซึ่งตนจะเขานั้น ไดลงมติรับรอง
ขอ 57 การประชุมหนวย ใหหัวหนาหนวย หรือผูชวยหัวหนาหนวยนัดเรียกบรรดาสมาชิก
ในหน ว ยมาประชุ ม กั น เป น การประชุ ม หน ว ยเป น คราว ๆ อนึ่ ง กรรมการดำเนิ น การ หรื อ เจ า หน า ที่ ข อง
กลุ ม เกษตรกรหรื อพนัก งานเจา หน า ที่ หรื อ พนั กงานเจ า หนา ที่ซึ่ ง นายทะเบี ยนกลุม เกษตรกรมอบหมาย
อาจเรียกประชุมหนวยได
บรรดาสมาชิกในแตละหนวยมีหนาที่เขาประชุมในที่ประชุมหนวย ซึ่งตนสังกัดนั้นโดยพรอม
เพรียงกันทุกคราวที่นัดเรียก
ขอ 58 กลุมกิจกรรมเกษตร หมายความวา กลุมกิจกรรมเกษตรตาง ๆ ที่มีในตำบลนั้นซึ่งเกิดขึ้น
จากการรวมสมาชิก หรือบุคคลในครอบครัวสมาชิกที่ทำกิจกรรมนั้น เขาดวยกันเพื่อชวยเหลือกันในการทำกิจกรรม
เชน กลุมแมบานเกษตรกร กลุมเยาวชนเกษตร กลุมปลูกพืช กลุมเลี้ยงสัตว กลุมประมง กลุมแปรรูปผลผลิต
กลุมผูใชน้ำ เปนตน
ขอ 59 กิจกรรมของที่ประชุมหนวย กิจกรรมของที่ประชุมหนวย มีดังนี้
(1) รับรองผูสมัครรับเลือกเขาเปนสมาชิก
(2) รับทราบเรื่องกลุมเกษตรกรรับสมาชิกเขาใหมในสังกัด และรับทราบเรื่องสมาชิกในสังกัด
ออกจากกลุมเกษตรกร
(3) เลือกตั้งและถอดถอนหัวหนาหนวยและผูชวยหัวหนาหนวย
(4) สอบสวนการใชเงินกูของสมาชิกผูกู และซักซอมสมาชิกเกี่ยวกับการชำระหนี้สินการจัดหา
สิ่งของมาจำหนายแกสมาชิกการจัดใหมีอุปกรณสำหรับสมาชิกใชประโยชนการเก็บรักษาและจัดการเพื่อขาย
ผลิตผลของสมาชิก และเรื่องอื่น ๆ ซึ่งอยูในวัตถุประสงคของกลุมเกษตรกร
(5) เป น สื ่ อในการเผยแพร ความรู  เกี ่ ยวกั บการเกษตรและการขายผลิ ตผลในหมู  สมาชิก
ตลอดจนแนะนำสมาชิกเพื่อใชวิธีปฏิบัติทางเกษตรกรรมอันไดผลดีขึ้น
(6) เปนสื่อในการใหการศึกษาอบรมทางเกษตรกรรม และทางอื่น ๆ เกี่ยวของในหมูสมาชิก
(7) พิเคราะหและรวมมือปฏิบัติตามมติของที่ประชุมใหญ หรือของคณะกรรมการดำเนินการ
(8) พิ จ ารณาและดำเนิ น การเรื่ อ งอื่น ๆ ในทางส ง เสริ ม กิ จ การของกลุ มเกษตรกร หรื อ
การประกอบอาชีพ หรือการสังคมในหมูสมาชิก
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ขอ 60 หัวหนาหนวยและผูชวยหัวหนาหนวย ใหที่ประชุมหนวย (หนวยหรือหนวยผูสมัคร
เขาเปนสมาชิก) เลือกตั้งสมาชิกในหนวยเปนหัวหนาหนวยคนหนึ่ง และผูชวยหัวหนาหนวยคนหนึ่ง หรือหลายคน
เปนการประจำป ถาเมื่อครบกำหนดหนึ่งปแลวยังไมมีการเลือกตั้งหัวหนาหนวย หรือผูชวยหัวหนาหนวยขึ้นใหม
ก็ใหหัวหนาหนวย หรือผูชวยหัวหนาหนวยคนเดิมอยูในตำแหนงไปจนกวามีการเลือกตั้ง ขึ้น ใหม หัวหนาหนวย
หรือผูชวยหัวหนาหนวยผูออกไปนั้นอาจไดรับเลือกตั้งซ้ำ
หัวหนาหนวย มีหนาที่เปนประธาน และดูแลกิจการทั่วไปของที่ประชุมหนวยเปนสื่อติดตอระหวาง
กลุมเกษตรกรและหนวย และปฏิบัติกิจการอื่น ๆ ตามที่กลุมเกษตรกรมอบให
ผูชวยหัวหนาหนวย มีหนาที่ชวยเหลือหัวหนาหนวย และปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนาหนวย
เมื่อหัวหนาหนวยไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหหัวหนาหนวยหรือผูชวยหัวหนาหนวยมีอำนาจลงลายมือชื่อ
แทนที่ประชุมหนวย
หัวหนาหนวยหรือผูชวยหัวหนาหนวยออกจากตำแหนงเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออกจากตำแหนงโดยแสดงความจำนงเปนหนังสือตอที่ประชุมหนวยซึ่งตนสังกัด
(3) ขาดจากสมาชิกภาพในกลุมเกษตรกรนี้ไมวาเพราะเหตุใด ๆ
(4) ที่ประชุมหนวยซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอนโดยคะแนนเสียงไมต่ำกวาสองในสามของจำนวน
สมาชิกทั้งหมด
ถาตำแหนงหัวหนาหนวย หรือผูชวยหัวหนาหนวยวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระใหที่ประชุมหนวย
เลือกตั้งหัวหนาหนวย หรือผูชวยหัวหนาหนวยแทนในตำแหนงที่วาง หัวหนาหนวย หรือผูชวยหัวหนาหนวยซึ่งไดรับ
เลือกตั้งแทนในตำแหนงที่วางนั้นใหอยูในตำแนงไดเพียงเทาที่กำหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยูได
ทุกคราวซึ่งที่ประชุมหนวยไดเลือกตั้งหัวหนาหนวย หรือผูชวยหัวหนาหนวยขึ้นใหมใหหัวหนาหนวย
หรือผูชวยหัวหนาหนวยมีหนังสือแจงเรื่องใหกลุมเกษตรกรทราบโดยเร็ว

หมวด 7
การประชุมใหญ
ขอ 61 การประชุมใหญสามัญ ใหคณะผูกอการนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการประชุม
ใหญสามัญครั้งแรกภายในเกาสิบวัน นับแตวันรับใบทะเบียนจัดตั้งกลุมเกษตรกร เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการและผูตรวจสอบกิจการ และมอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดำเนินการ โดยตองแจงเปน
หนังสือกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญใหสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน
กับแจงใหพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัดทราบในโอกาสเดียวกันดวย
การประชุมใหญสามัญครั้งตอไป ใหคณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน
นับแตวันสิ้นปบัญชีของกลุมเกษตรกรปละหนึ่งครั้ง
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ขอ 62 การประชุมใหญวิสามัญ คณะกรรมการดำเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญ
เมื่อใดก็ได
ในกรณีดังตอไปนี้ใหคณะกรรมการดำเนินการตองเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่
(1) ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัด ใหเรียกประชุมใหญ
วิสามัญ
(2) ปรากฏหรือทราบวากลุมเกษตรกรขาดทุนเกินกึ่ง หนึ่ง ของจำนวนทุนเรือนหุน
ที่ชำระแลว
(3) ไดรับคำรองขอของสมาชิกจำนวนไมนอยกวาหนึ่ง ในสามของจำนวนสมาชิ ก
ทั้งหมด ซึ่งไดเขาชื่อกันทำหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดำเนินการใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ
ถ า คณะกรรมการดำเนิน การไมเ รี ยกประชุม ใหญวิส ามั ญ ตามวรรคสอง ให น ายทะเบียน
กลุมเกษตรกรประจำจัง หวัด มีอำนาจเรียกประชุม ใหญวิ ส ามัญ ไดภ ายในระยะเวลาตามที่น ายทะเบี ย น
กลุมเกษตรกรประจำจังหวัดเห็นสมควร
ขอ 63 องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญของกลุมเกษตรกรตองมีสมาชิก
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมใหญสมาชิกอาจมอบอำนาจเปนหนังสือใหสมาชิกอื่นมาประชุมแทนตนได
แตผูรับมอบอำนาจนั้นจะรับมอบอำนาจเกินสามรายไมได
ในการประชุมใหญของกลุมเกษตรกรถาสมาชิกมาประชุมไมครบองคประชุม ใหนัดประชุม
อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วัน นับแตวันที่นัดประชุมครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ เมื่อมีสมาชิกมาประชุม
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาสามสิบคนใหถือเปนองคประชุม เวนแตเปน
การประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอตามขอ 62 วรรคสอง (3) ไมอาจเรียกประชุมใหญครั้งที่สองได
ขอ 64 อำนาจของที่ประชุมใหญ ที่ประชุมใหญ มีอำนาจหนาที่ในขอตอไปนี้
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม สมาชิกออกจากกลุมเกษตรกร และวินิจฉัยอุทธรณ
ของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกและสมาชิกที่ถูกใหออกจากกลุมเกษตรกร
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการและผูตรวจสอบกิจการของกลุมเกษตรกร
(3) อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและจัดสรรกำไรสุทธิประจำปของกลุมเกษตรกร
(4) รับทราบรายงานประจำปแสดงผลการดำเนินงานของกลุมเกษตรกรจากคณะกรรมการ
ดำเนินการ และผลการตรวจสอบประจำปจากผูตรวจสอบกิจการ
(5) กำหนดคาตอบแทนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการ
(6) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจำป รวมทั้งวงเงินดำเนินกิจการของกลุมเกษตรกร
ที่จะเสนอใหนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัดเห็นชอบ
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(7) กำหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดำเนิน การ
กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(8) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(9) พิจารณาการเปลี่ยนฐานะเปนสหกรณ
(10) พิจารณาการควบ และการเลิกกลุมเกษตรกร
(11) พิเคราะหและปฏิบัติตามคำสั่งหรือหนังสือหรือคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ
นายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัด ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งนายทะเบียนกลุมเกษตรกร
ประจำจังหวัดมอบหมาย
(12) กำหนดรู ป การซึ่ ง กลุ ม เกษตรกรคิ ด จะทำเป น เครื่ อ งเกื้ อ หนุ น บรรดาสมาชิ ก ตาม
วัตถุประสงคของกลุมเกษตรกร

หมวด 8
คณะกรรมการดำเนินการ
ขอ 65 คณะผู ก อ การกลุ ม เกษตรกร เมื่ อ ได จ ดทะเบี ย นเป น กลุ ม เกษตรกรแล ว ให
คณะผูกอการกลุมเกษตรกรมีอำนาจหนาที่ดำเนินการเชนเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการของกลุมเกษตรกร
จนกวาที่ประชุมใหญสามัญครั้งแรกจะไดเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขึ้น
ใหคณะผูกอการกลุมเกษตรกรมอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดำเนินการในวันที่มี
การเลือกตั้ง
ขอ 66 คณะกรรมการดำเนินการ ใหกลุมเกษตรกรมีคณะกรรมการจำนวน..............คน
ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก
ใหคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้นดำรงตำแหนงประธานกรรมการคนหนึ่ง
รองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ
และปดประกาศคณะกรรมการดำเนินการทั้งหมดใหทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานของกลุมเกษตรกร พรอมทั้งสง
สำเนาประกาศดังกลาว ใหนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัดทราบดวย และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ดำเนิ น การบางคน หรื อ ทั ้ ง คณะ ให ก ลุ  ม เกษตรกรประกาศรายชื ่ อ คณะกรรมการดำเนิ น การทั ้ ง คณะ
ที่บริหารกลุมเกษตรกรใหทราบทั่วกัน พรอมทั้งสงสำเนาประกาศดังกลาวใหนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำ
จังหวัดทราบ ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ขอ 67 บทบาทหนาที่คณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการตองมีบทบาท
หนาที่ ดังนี้
(1) จัดทำทะเบียนขอมูลการเกษตร และผูประกอบการเกษตรในทองที่ที่กลุมเกษตรกร
ดำเนินกิจการ
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(2) ใหขอมูลการเกษตรวางแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรของตำบล หมูบานรวมกับหนวยงาน
ของสวนราชการ และองคการบริหารสวนตำบล (อบต.)
(3) วางแผนการสงเสริมอาชีพแกสมาชิก การจัดหาปจจัยการผลิตเพื่อบริการสมาชิก รวมทั้ง
การรวบรวมผลผลิตการเกษตรออกขาย หรือแปรรูปออกขาย
(4) จัดใหสมาชิกและกลุมกิจกรรมตาง ๆ มาประชุมและแจงปญหาความตองการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และประสานงานกับสวนราชการเพื่อดำเนินการ
(5) จัดใหมีบริการแกสมาชิกในดานตาง ๆ คือ
ก. การจัดหาปจจัยพื้นฐาน
ข. การจัดหาทุน
ค. ความรูวิชาการและเทคโนโลยี
ง. จัดหาโครงการ กิจกรรม เพื่อการพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดลอม
จ. ขอมูล ขาวสาร การผลิต และการตลาด
ฉ. การสงเคราะห และสวัสดิการ แกสมาชิกและครอบครัว
ช. สงเสริมภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถิ่น
(6) สรางความมั่นคงดานผลผลิตเกษตรและรายไดโดยดำเนินการดานการผลิต แปรรูป การตลาด
ธุรกิจ และรักษาคุณภาพ
(7) รักษาผลประโยชนของการเกษตรในตำบล ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
(8) ประสานงานกับองคกรเอกชน สถาบันการเงิน เพื่อธุรกิจและการตลาด
ขอ 68 กำหนดเวลาอยูในตำแหนง ใหคณะกรรมการดำเนินการอยูในตำแหนงคราวละสามป
เมื่ อ ครบกำหนดแล ว ถ า ยั ง อยู  ใ นระหว า งการดำเนิ น การเลื อ กตั ้ ง คณะกรรมการดำเนิ น การชุ ด ใหม
ก็ใหคณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปกอน จนกวาจะเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม ทั้งนี้
ผูซึ่งถูกที่ประชุมใหญถอดถอนจากตำแหนงกรรมการมิใหเปนกรรมการอีกเปนเวลาสามป เวนแตถูกถอดถอน
เนื่องจากเหตุทุจริตหามมิใหเปนกรรมการตลอดไป
ขอ 69 การพนจากตำแหนง กรรมการดำเนินการพนจากตำแหนงเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออกโดยแสดงความจำนงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดำเนินการ หรือลาออกตอที่
ประชุมใหญ
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ขาดจากสมาชิกภาพ
เขารับตำแหนงเจาหนาที่ประจำในกลุมเกษตรกรนี้
ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายบุคคล
สมาชิกเกินครึ่งของสมาชิกทั้งหมด เขาชื่อใหออกจากกรรมการ
เมื่อพบวากรรมการนั้นทุจริต หรือกระทำความผิด
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(8) นายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัดสั่งใหออกทั้งคณะหรือรายตัว
(9) ตกเปนผูผิดนัดการสงชำระหนี้ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ยโดยไมมีเหตุผล
(10) ขาดประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดตอกันสามครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ขอ 70 ตำแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาตำแหนงกรรมการดำเนินการวางลง
ก อ นถึ ง คราวออกตามวาระ ให ก รรมการดำเนิ นการที ่ ยั ง ดำรงตำแหน ง อยู ด ำเนิ นการตอ ไปจนกว าจะมี
การประชุมใหญซึ่งจะไดมีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนในตำแหนงที่วาง แตถาในเวลาใดจำนวน
กรรมการดำเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม กรรมการดำเนินการที่ดำรงตำแหนงอยูจะประชุม
ดำเนิน การใด ๆ ไมไ ด นอกจากตองนัด เรีย กใหมีก ารประชุ ม ใหญวิ ส ามัญ ขึ้น โดยเร็ ว เฉพาะการเลื อ กตั้ ง
กรรมการดำเนินการแทนตำแหนงที่วางลง
ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการดำเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคกอน
เปนตำแหนง ประธานกรรมการ หากไมมีรองประธานกรรมการทำหน าที่ แทนและยัง มิไ ด มี การประชุ ม ใหญ
เพื่อเลือกตั้ง ใหม คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการอื่นขึ้นทำหนาที ่แ ทน
ชั่วคราวจนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม
กรรมการดำเนินการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งขึ้นแทนในตำแหนงที่วางใหอยูในตำแหนงไดเพียง
เทากำหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้น
ขอ 71 การประชุมและองคประชุม ใหคณะกรรมการดำเนินการประชุมกันตามคราวที่มี
กิจธุระ แตตองใหมีการประชุมอยางนอย 8….. ละหนึ่งครั้ง
ใหประธานกรรมการดำเนินการหรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุม
คณะกรรมการดำเนินการได ในกรณีที่เปนการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ ขอบังคับและ
เรื่องที่สำคัญอื่น ๆ ของกลุมเกษตรกร ใหแจงเจาหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ
ดวยทุกคราว
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ตองมีกรรมการดำเนินการประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอ 72 อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการเปนผูดำเนิน
กิจการทั้งปวง และเปนผูแทนของกลุมเกษตรกรในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
ในการดำเนินกิจการ คณะกรรมการดำเนินการตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ
ระเบียบ นโยบาย และมติของที่ประชุมใหญ ตลอดจนในทางอันสมควรเพื่อใหบังเกิดผลดีแกกลุมเกษตรกร
ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) พิจารณาและดำเนินการในเรื่องรับสมาชิก ตลอดจนใหสมาชิกชำระคาธรรมเนียมแรกเขา
คาหุน และลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก
(2) พิจารณาและดำเนินการในเรื่องสมาชิกออกจากกลุมเกษตรกร
9
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“เดือน” หรือ “ไตรมาส” หรืออื่นใด ซึ่งอาจปรับไดตามความเหมาะสมกับการดำเนินงานของกลุมเกษตรกร
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(3) พิจารณาและดำเนินการในเรื่องจายคืนจำนวนเงินของสมาชิกผูออกจากกลุมเกษตรกร
(4) พิจารณากูยืมเงิน
(5) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องเงินกู
(6) พิจารณาดำเนินการเรื่องการสงเสริมใหสมาชิกรวมกันซื้อสิ่งของ
(7) พิจารณาดำเนินการเรื่องการสงเสริมใหสมาชิกรวมกันขายผลิตผล
(8) พิจารณาดำเนินการจัดใหมีเครื่องมือ เครื่องจักรกลหรือปศุสัตวเกี่ยวกับการผลิต
(9) พิจารณาดำเนินการสงเสริมและเผยแพรวิชาการเกษตรหรือการประกอบอาชีพ
(10) พิจารณาดำเนินการเรื่องทรัพยสินของกลุมเกษตรกร
(11) พิ จ ารณาเรื่อ งการจัด ทำงบแสดงฐานะการเงิน เพื่ อ แสดงสิ น ทรัพ ย หนี้ สิ น และทุน
งบรายไดและคาใชจายกับทะเบียนเกษตรกรรมอื่น ๆ สำหรับสมาชิก
(12) พิจารณาดำเนินการเรื่องเรียกประชุมใหญ
(13) พิจารณาเสนอวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับในที่ประชุมใหญ
(14) พิจารณาดำเนินการเรื่องการจาง และการเลิกจางเจาหนาที่ของกลุมเกษตรกร
(15) พิจารณากำหนดตัวเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่แทนผูจัดการ
(16) จัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน
(17) กำหนดระเบียบตาง ๆ ของกลุมเกษตรกร
(18) จัดทำงบแสดงฐานะการเงินเพื่อใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ กับจัดทำรายงานประจำป
เพื่อเสนอที่ประชุมใหญในคราวที่เสนองบแสดงฐานะทางการเงิน
(19) พิจารณาเรื่องการฝากหรือลงทุนเงินของกลุมเกษตรกร
(20) พิจารณากำหนดนโยบายดำเนินงานของกลุมเกษตรกร เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ
ในที่ประชุมใหญตลอดจนสอบสวนพิจารณาผลของการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว
(21) ตรวจตรา ควบคุม แนะนำ และชวยเหลือเจาหนาที่ของกลุมเกษตรกรเพื่อดำเนินงาน
ของกลุมเกษตรกร ใหเปนไปดวยดี และไดผลสมความมุงหมาย
(22) ดูแลที่ดิน สำนักงาน อาคาร อุปกรณ และทรัพยสินอื่น ๆ ซึ่งอยูในอารักขาของกลุมเกษตรกร
ใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย
(23) ดูแลการรับจายเงิน และการรักษาเงินของกลุมเกษตรกร กับทั้งเรียกและตรวจสอบ
บัญชีใบสำคัญและเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับเงิน ตลอดจนเงินสดของกลุมเกษตรกรใหถูกตอง
(24) พิเคราะหและปฏิบัติตามคำสั่ง หรือคำแนะนำของนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำ
จังหวัดผูสอบบัญชี พนักงานเจาหนาที่ หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจัง หวั ด
มอบหมาย
(25) ฟอง ตอสู หรือดำเนินคดีที่เกี่ยวกับกิจการของกลุมเกษตรกร หรือประนีประนอมยอมความ
หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณา
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(26) พิ จ ารณาให ค วามร ว มมื อ และประสานงานกั บ กระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
ส ว นราชการอื ่น ในการส ง เสริ มและเผยแพร กิ จ การกลุ ม เกษตรกรตลอดจนการรั บ คำแนะนำช วยเหลือ
ทางวิชาการและการศึกษาฝกอบรมวิชาการเกี่ยวกับกิจการกลุมเกษตรกร
(27) ดำเนินกิจการอยางอื่น บรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหสำเร็จตามวัตถุประสงค
ของกลุมเกษตรกร โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัด
ในกรณีที่มีเจาหนาที่คณะกรรมการตองออกคำสั่งมอบหมายเจาหนาที่ในการรับผิดชอบ
ขอ 73 ความรั บ ผิ ด ของคณะกรรมการดำเนิ นการ ในกรณี ค ณะกรรมการดำเนิน การ
กลุมเกษตรกร กระทำการหรืองดเวนการกระทำการในการปฏิบัติหนาที่ของตนจนทำใหเสื่อมเสียผลประโยชน
ของกลุมเกษตรกรหรือสมาชิก อันเปนเหตุใหกลุมเกษตรกรมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ
หรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบกิจการ เปนเหตุใหกลุมเกษตรกรไดรับ
ความเสียหาย คณะกรรมการดำเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกกลุมเกษตรกร
ขอ 74 การมอบหมายใหทำการแทน ในการดำเนินกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
คณะกรรมการดำเนินการจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือผูจัดการทำการแทนก็ได
ขอ 75 ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ หรือการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมใหรองประธานกรรมการ
เปนประธานในที่ประชุม และถารองประธานกรรมการไมอยูก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการดำเนินการ ซึ่งเขาประชุม
คนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะคราว
ในการประชุมหนวย ใหหัวหนาหนวยเปนประธานในที่ประชุม ถาหัวหนาหนวยไมอยูในที่ประชุม
ใหผูชวยหัวหนาหนวยเปนประธานในที่ประชุม และถาผูชวยหัวหนาหนวยไมอยูดวยก็ใหที่ประชุมเลือกสมาชิก
ซึ่งเขาประชุมคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะคราว

การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม
ขอ 76 การออกเสียง
(1) ทีป่ ระชุมใหญและที่ประชุมหนวย สมาชิกคนหนึ่งแมจะถือหุนเทาใดก็ตาม ใหมีหนึ่งเสียง
ในการลงคะแนนออกเสียง
สมาชิกผูรับมอบอำนาจจากสมาชิกอื่นใหมาประชุมใหญแทน ยอมออกเสียงแทนสมาชิกผูมอบ
อำนาจไดรายละหนึ่งเสียง
(2) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนนออกเสียง
ขอ 77 การวินิจฉัยปญหา เวนแตจะไดกำหนดไวเปน พิเ ศษในข อบัง คั บนี้ การวินิจฉั ย
ปญหาตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ใหถือคะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแตในกรณีตอไปนี้ใหถือเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจำนวนสมาชิกซึ่งมาประชุมใหญ
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(1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(2) การควบกลุมเกษตรกร
(3) การเลิกกลุมเกษตรกร
ในกรณีที่กลุมเกษตรกรมีความจำนงขอเปลี่ยนฐานะเปนสหกรณ จะตองมีมติที่ประชุมใหญ
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม

รายงานการประชุม
ขอ 78 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ หรือการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ตองจัดใหบัน ทึกเรื่องที่พิ จารณาวิน ิจฉัยทั้ง สิ้นไว ในสมุ ดรายงานการประชุมและใหประธานในที่ ป ระชุ ม
กับกรรมการดำเนินการคนหนึ่งซึ่งเขาประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อกำกับไวเปนสำคัญทุกหนา

หมวด 9
ที่ปรึกษาและผูตรวจสอบกิจการ
ขอ 79 ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการอาจเชิญ สมาชิก หรือบุคคลภายนอกซึ ่ง เปน
ผูทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถและเหมาะสมเปนที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ไดจำนวนไมเกิน หาคน
เพื่ อ ให ค วามเห็ น คำแนะนำในการดำเนิ น งานทั่ ว ไปของกลุ ม เกษตรกร ทั้ ง นี้ ให เ ป น ไปตามระเบี ย บ
ที่คณะกรรมการดำเนินการกลุมเกษตรกรกำหนด

ผูตรวจสอบกิจการ
ขอ 80 การเลื อ กตั้ ง ให ที่ ป ระชุ ม ใหญ ส ามั ญ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก หรื อ บุ ค คลภายนอกเป น
ผูตรวจสอบกิจการประจำปของกลุมเกษตรกรไมเกิน 3 คน
บุคคลภายนอกจะไดรับเลือกเปนผูตรวจสอบกิจการไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนผูตรวจสอบ
กิจการทั้งหมด
ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ หรือเจาหนาที่ของกลุมเกษตรกรเปนผูตรวจสอบ
กิจการไมได
ในกรณีที่มีผูตรวจสอบกิจการหลายคนใหผูตรวจสอบกิจการเลือกตั้งในระหวางกันเองเปน
หัวหนาผูตรวจสอบกิจการคนหนึ่งแลวเสนอใหที่ประชุมใหญซึ่งเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการทราบ
ใหผูตรวจสอบกิจการอยูในตำแหนง จนกวาจะมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการใหม ในการ
ประชุมใหญสามัญคราวถัดไป
ขอ 81 อำนาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการมีอำนาจหนาที่ตรวจสอบ
การดำเนินงานทั้งปวงของกลุมเกษตรกร ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
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(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสินและหนี้สิน
ทั้งปวงของกลุมเกษตรกร เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของกลุมเกษตรกรที่เปนอยูจริง
(2) ตรวจสอบหลั ก ฐานและความถู ก ต อ งของการดำเนิ น ธุ ร กิ จ แต ล ะประเภทของ
กลุมเกษตรกรเพื่อประเมินผลและอาจใหขอแนะนำแกคณะกรรมการดำเนินการ ผูจัดการและเจาหนาที่ของ
กลุมเกษตรกรทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่ของกลุมเกษตรกร ตลอดจนหนังสือสัญญาจาง
และหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจำป
ของกลุมเกษตรกร
(5) ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับ ปรุง
แผนงาน ขอบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคำสั่งตาง ๆ ของกลุมเกษตรกร
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของกลุมเกษตรกร
หรือกิจการอื่น ๆ เพื่อใหเกิดผลดีแกการดำเนินกิจการของกลุมเกษตรกร
การตรวจสอบกิจการและการดำเนินงานของกลุมเกษตรกรตามวรรคกอน ผูตรวจสอบกิจการ
ตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามแนวปฏิบัติที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกำหนดดวย
ขอ 82 การรายงานผลการตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบเสนอ
ตอที่ประชุมใหญและนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัด การรายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
เปนลายลักษณอักษรเสนอนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัด ใหจัดทำทุกระยะหกเดือน
ผู  ต รวจสอบกิ จ การมีส ิ ท ธิ เ ข า ร วมประชุม และออกความเห็ น ในที ่ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ดำเนินการได แตไมมีสิทธิออกเสียง
กรณีที่พบวามีเหตุการณที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกกลุมเกษตรกรหรือสมาชิกอยางรายแรง
หรือกลุมเกษตรกรไมปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือคำแนะนำของทางราชการ
รวมทั้ง ขอบัง คับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคำสั่ง ของกลุมเกษตรกร จนกอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิ ก
และกลุมเกษตรกรอยางรายแรง ใหแจงผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดำเนินการทันทีเพื่อดำเนินการแกไข
และจัดสงสำเนารายงานดังกลาวใหสำนักงานสวนราชการกลุมเกษตรกรที่กำกับดูแลทราบโดยเร็ว
ใหผูตรวจสอบกิจการติดตามผลการแกไ ขตามรายงานการตรวจสอบวรรคกอน และสำเนา
รายงานผลการแกไขและผลการติดตามของผูตรวจสอบกิจการใหสำนักงานสวนราชการกลุมเกษตรกรที่กำกับ
ดูแลทราบดวย
ขอ 83 การพนจากตำแหนง เมื่อที่ประชุมใหญสามัญ ไดพิจารณาวินิจฉัยรายงานของ
ผูตรวจสอบกิจการเสร็จแลว ใหถือวาผูตรวจสอบกิจการเปนอันพนจากตำแหนงและใหที่ประชุมใหญเลือกตั้ง
ผูตรวจสอบกิจการประจำปตอไปผูตรวจสอบกิจการที่พนตำแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกได
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ขอ 84 ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ กรณีผูตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติตามอำนาจหนาที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเปนเหตุใหกลุมเกษตรกรไดรับความ
เสียหาย ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกกลุมเกษตรกร หรือหากตรวจพบขอบกพรอง
ของกลุมเกษตรกรตองแจงใหคณะกรรมการดำเนินการทราบโดยเร็ว และผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบ
ชดใชคาเสียหายอันจะเกิดแกกลุมเกษตรกรดวยเหตุไมแจงนั้น
การพิจารณาความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญ

หมวด 10
เจาหนาทีข่ องกลุมเกษตรกร
ขอ 85 การจางและแตงตั้งเจาหนาที่ของกลุมเกษตรกร เจาหนาที่ของกลุมเกษตรกร
หมายความรวมถึงผูจัดการ และเจาหนาที่อื่น ๆ ซึ่งกลุมเกษตรกรจางและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงหนาที่ประจำ
คณะกรรมการดำเนิ น การอาจพิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค คลที ่ ม ี ค วามซื ่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ความรู
ความสามารถ และความเหมาะสมแกหนาที่ เพื่อจางและแตงตั้งเปนผูจัดการคนหนึ่งและเจาหนาที่อื่น ๆ ของ
กลุมเกษตรกรตามที่จำเปน ทั้ง อาจกำหนดอัตราเงินเดือนและคา ชดเชยอื่น ๆ ตลอดจนใหออกได ต ามที่
เห็นสมควร แลวเสนอที่ประชุมใหญทราบในการประชุมคราวตอไป
ในการจัดจางผูจัดการหรือเจาหนาที่อื่น ๆ ของกลุมเกษตรกรตองทำหนังสือสัญญาจางไวเปน
หลักฐาน และใหคณะกรรมการดำเนินการเรียกหลักประกันใหเปนไปตามกฎหมาย
ในการจางผูจัดการ ตองใหผูนั้นรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกำหนดไวในขอ 86
ขอ 86 หนาที่ของผูจัดการ ผูจัดการมีหนาที่จัดการทั่วไปเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำ
กลุมเกษตรกร รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครรับเลือกเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดใหผู
เขาเปนสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชำระคาธรรมเนียมแรกเขา
(2) เปนธุระในการเก็บคาหุน โอนหุน และจายคืนคาหุน
(3) เปนธุระในการสอบสวนคำขอกู จายเงินกู จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินกูทั้งปวงตามแบบที่
กลุมเกษตรกรกำหนดไวใหครบถวนสมบรูณ ตรวจสอบหลักประกัน และดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องเงินกู
(4) ดูแลการจัดทำและการลงรายการในสมุดคูบัญชีเงินกูใหแกสมาชิกผูกูใหเปนการถูกตอง
(5) จัดการทั่วไปในสวนที่เกี่ยวกับธุรกิจทั้งปวงตามความมุงหมายของกลุมเกษตรกร
(6) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหมีใบสำคัญเกี่ยวกับการซื้อขาย
และการทำธุรกิจตาง ๆ ของกลุมเกษตรกร ทั้งนี้ตองเปนไปดวยความเที่ยงตรงสุจริต
(7) กำหนดหนาที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ของกลุมเกษตรกรตลอดจนเปน
ผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบและดูแลการงานของเจาหนาที่เหลานี้ ใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย
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(8) เปนธุระในการสงเสริมและเผยแพรวิชาการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหมูสมาชิก
การจัดทำงบการเงินประจำป กับทะเบียนเกษตรกรรมอื่น ๆ สำหรับสมาชิกการศึกษาอบรมทางการเกษตรและ
ทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในหมูสมาชิก
(9) เปนธุระในการนัดเรียกประชุมใหญและประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
(10) เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ และประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เวนแต
ในกรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิใหเขารวม
(11) ปฏิบัติการเกี่ยวกับหนังสือโตตอบในกิจการของกลุมเกษตรกร
(12) รับผิดชอบในการจัดการทำบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของกลุมเกษตรกรใหถูกตองครบถวน
และเปนปจจุบัน
(13) รับผิดชอบตรวจตราการรับจายเงินทั้งปวงของกลุมเกษตรใหเปนการถูกตองตลอดจน
รวบรวมใบสำคัญและเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการเงินของกลุมเกษตรกรไวโดยครบถวน
(14) รักษาเงินสดของกลุมเกษตรกรใหเปนไปตามที่ระเบียบกำหนด เพื่อสำรองไวใชในกิจการ
ของกลุมเกษตรกร และจัดการสงเงินของกลุมเกษตรกร นอกจากจำนวนดังกลาวนั้นเขาฝากตามที่คณะกรรมการ
ดำเนินการกำหนด
(15) สืบราคาผลิตผลในตลาดตาง ๆ เพื่อเปนหลักในการพิจารณาดำเนินกิจการของกลุมเกษตรกร
กับแจงใหคณะกรรมการดำเนินการและสมาชิกทราบความเคลื่อนไหวของราคาผลิตผลนั้น ๆ ดวย
(16) รักษาและรับผิดชอบตรวจตราที่ดิน สำนักงาน อาคาร อุปกรณ และทรัพยสิน อื่น ๆ
ของกลุมเกษตรกรตลอดจนผลิตผลหรือสินคาอื่น ๆ ซึ่งอยูในอารักขาของกลุมเกษตรกรใหอยูในสภาพอัน ดีและ
ปลอดภัย
(17) เสนองบแสดงฐานะการเงินและรายงานประจำปของกลุมเกษตรกรตอคณะกรรมการ
ดำเนินการ
(18) ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบให หรือตามที่ควรกระทำเพื่อให
กิจการในหนาที่ของตนลุลวงไปดวยดี
ในการปฏิบัติหนาที่ ผูจัดการตองกระทำตามขอบังคับและระเบียบของกลุมเกษตรกรตลอดจน
คำสั่งของคณะกรรมการดำเนินการ ในกรณีที่ไมมีขอบังคับหรือระเบียบหรือคำสั่งดังกลาวนั้น ก็ตองกระทำ
ตามทางอันควรเพือ่ ใหบังเกิดผลดีแกกลุมเกษตรกร
ขอ 87 การปฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ทนผู จั ด การ ถ า ผู จั ด การไม อ ยู ห รื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ไ ด
ใหผูชวยผูจัดการหรือเจาหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดไว เปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
ขอ 88 การเปลี่ยนผูจัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจัดการ ใหคณะกรรมการดำเนินการ
จัดใหมีการเรียกตรวจสอบหลักฐานอันแทจริงทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพยสินของกลุมเกษตรกร
ตลอดจนผลิตผลและสินคาอื่น ๆ ซึ่งอยูในอารักขาของกลุมเกษตรกรเพื่อทราบฐานะอันแทจริงของกลุมเกษตรกร
กอนที่จะไดสงมอบกัน
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หมวด 11
ขอเบ็ดเสร็จ
ระเบียบของกลุมเกษตรกร
ขอ 89 ระเบียบตาง ๆ ของกลุมเกษตรกร ใหคณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนด
ระเบียบตาง ๆ เพื่อดำเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของกลุมเกษตรกร รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจำจากสมาชิก หรือ
กลุมเกษตรกรอื่น
(2) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกกลุมเกษตรกร
(3) ระเบียบวาดวยหนวยเกษตรกรรมและกลุมกิจกรรม
(4) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน
(5) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่ของกลุมเกษตรกร
(6) ระเบียบวาดวยการใชทุนสะสมเพื่อสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัว
(7) ระเบียบวาดวยการใชทุนสะสมเพื่อสาธารณประโยชน
(8) ระเบียบวาดวยที่ปรึกษา
(9) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรกำหนดไวใหมี เพื่อสะดวกและเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานของกลุมเกษตรกร
เฉพาะระเบียบใน (1) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึงจะใชบัง คับได
สวนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดำเนินการกำหนดใชแลวใหสงสำเนาใหนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำ
จังหวัด และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ

การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ขอ 90 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ กลุมเกษตรกรอาจแกไขเพิ่มเติมขอบังคับไดโดยมติของ
ที่ประชุมใหญซึ่งมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม และตองยื่นคำขอจด
ทะเบียนแกไขเพิ่มเติมตอนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประชุมใหญ
ลงมติ เมื่อนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัดรับจดทะเบียนแลว การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนั้น จึงเปน
อันสมบูรณ
ขอ 91 การเปลี่ยนชื่อของกลุมเกษตรกร ถากลุมเกษตรกรแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ โดยการ
เปลี่ยนชื่อของกลุมเกษตรกร จะตองดำเนินการตามขอ 90 แลว ใหกลุมเกษตรกรคืนใบทะเบียนจัดตั้งกลุมเกษตรกร
เพื่อนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัดออกใบทะเบียนการเปลี่ยนชื่อใหแกกลุมเกษตรกรดวย
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การจำหนายทรัพยสินเมื่อกลุมเกษตรกรตองเลิก
ขอ 92 การจำหนายทรัพยสินเมื่อกลุมเกษตรกรตองเลิก เมื่อกลุมเกษตรกรตองเลิกและ
ไดจัดการชำระบัญชีตามกฎหมายวาดวยสหกรณโดยอนุโลม ทั้งไดชำระหนี้สินของกลุมเกษตรกรเสร็จสิ้นแลว
ถามีทรัพยสินอยูเทาใด ใหผูชำระบัญชีจายตามลำดับดังตอไปนี้
(1) จายคืนคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชำระแลว
(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชำระแลว ตามขอ 29 (1)
(3) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิก ตามขอ 29 (2)
การจ า ยเป น เงิ น ตาม (2) และ (3) เมื่ อ รวมกั น ทั้ ง สิ้ น ต อ งไม เ กิ น ยอดรวมแห ง จำนวนเงิน
กำไรสุทธิของกลุมเกษตรกรที่หามาไดในระหวางปที่เลิกกลุมเกษตรกร
ถายังมีทรัพยสินเหลืออยู ใหผูชำระบัญชีมอบแกนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจัง หวัด
เก็บรักษาไวเพื่อโอนใหแกกลุมเกษตรกรระดับเดียวกันตามมติที่ประชุมใหญ หรือตามความเห็นชอบของ
นายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัดในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายในสามเดือนนับตั้งแตวันที่
ชำระบัญชีเสร็จ
ขอ 93 การดำเนิ น คดี เ กี่ ย วกั บ ความเสี ย หาย ในกรณี ที่ ท รั พ ย สิ น ของกลุ ม เกษตรกร
ถูกยักยอกหรื อเสีย หายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณี ที่ ก ลุม เกษตรกรเรีย กคืน เงิน กู แตมิไ ดรั บ ชำระ
ตามเรียกก็ดี คณะกรรมการดำเนินการตองรองทุกข หรือฟองคดีภายในกำหนดอายุความ
ขอ 94 การตี ค วามในข อ บั ง คั บ ถ า มี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การตี ค วามในข อ บั ง คั บ ข อ ใด
ให ก ลุ ม เกษตรกรเสนอป ญ หานั้ น ตอนายทะเบีย นกลุม เกษตรกรประจำจั ง หวัด เพื่ อ ขอคำวินิจ ฉัย และให
กลุมเกษตรกรถือปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวดวย
ขอ 95 ทรัพยสินของกลุมเกษตรกร การจำหนายอสังหาริมทรัพยของกลุมเกษตรกรตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการเปนเอกฉันท และตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญดวย
การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญตามความในวรรคแรก ใหถือเสียงขางมากของสมาชิก
ซึ่งมาประชุม

บทเฉพาะกาล
9ขอ 96

นับแตวัน ที่ขอบัง คับนี้ใชบังคับ ระเบียบใดซึ่ง กลุมเกษตรกรถือใชอยูกอนวันที่
ขอบังคับนี้ถือใชและไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหถือใชตามระเบียบนั้นไปกอน จนกวาจะไดกำหนดระเบียบ
ขึ้นถือใชใหมตามขอบังคับนี้ กรณีนิติกรรมใดที่ไดทำมากอนขอบังคับนี้ใชบังคับใหถือใชจนครบกำหนดเวลาของ
นิติกรรมนั้น
10

9 ใชเฉพาะกรณีกลุมเกษตรกรแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเทานั้น กรณีจัดตัง้ ใหมไมตองกำหนดบทเฉพาะกาล

35

ที่ประชุมใหญของผูซึ่งจะเปนสมาชิกของกลุมเกษตรกร…………………………………………………….
ประชุมพิจารณาขอบังคับขางตนนี้ เมื่อวันที่……………………………………………..ตกลงใหถือใชเปนขอบังคับของ
กลุมเกษตรกรได
…………………………………… ประธานกรรมการ
(…………………………………….)
…………………………………… เลขานุการ
(………………………………………….)

