
 

 

 

 

 

 

ราง 
 

 

ขอบังคับ 
 

  

 

ช่ือกลุมเกษตรกร............................................................. 

ตำบล............................................................................... 

อำเภอ.............................................................................. 

จังหวัด............................................................................. 
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(ใชสำหรับกลุมเกษตรกรท่ีจดทะเบียนจัดต้ังใหม) 
 

        (รองปก) 
 
 
 
 
 

เลขทะเบียนกลุมเกษตรกรท่ี ………………….. 
เลขทะเบียนขอบังคับท่ี …………………………. 

 
อาศัยอำนาจตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2547 นายทะเบียนกลุมเกษตรกร           

ประจำจังหวัด ……………………..(หรือนายทะเบียนกลุมเกษตรกรกรุงเทพมหานคร) ไดรับจดทะเบียนขอบังคับ                
กลุมเกษตรกร ................... ไวแลว ต้ังแตวันท่ี .......... เดือน ........................... พ.ศ............  

 
 

(ลงช่ือ) .............................................................  
       (นาย/นาง/นางสาว……………………………………..) 
           สหกรณจังหวัด........................................  

(หรือผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 1 หรือ 2) 
นายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัด…………………… 
    (นายทะเบียนกลุมเกษตรกรกรุงเทพมหานคร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  เลขทะเบียน หมายถึง เลขทะเบียนท่ีไดรับจดทะเบียนตามลำดับในระบบฐานขอมูลทะเบียน
สหกรณ/กลุมเกษตรกร 
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(ใชสำหรับกลุมเกษตรกรท่ีจดทะเบียนจัดต้ังใหม) 
 

ตรากลุมเกษตรกร0

* 

 
 

ขอบังคับกลุมเกษตรกร ........................... 
พ.ศ. ............. 

 
 

ท่ีประชุมผูซึ่งจะเปนสมาชิกกลุมเกษตรกร…………………….................…………. เมือ่วันท่ี .........................  
เดือน ……………………พ.ศ. ................... ไดลงมติเปนเอกฉันทใหถือใชขอบังคับฉบับนี้ เปนขอบังคับของ 
กลุมเกษตรกร ซึ่งนายทะเบียน กลุมเกษตรกรประจำจังหวัด .......................... (หรือนายทะเบียนกลุมเกษตรกร
กรุงเทพมหานคร) ไดรบัจดทะเบียนแลวมีขอความดังนี้  

ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับกลุมเกษตรกร ………………… พ.ศ. ………………………..” 
ขอบังคับนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัด (หรือนาย

ทะเบียนกลุมเกษตรกรกรุงเทพมหานคร) รับจดทะเบียน  
 
 
 
   (ลงช่ือ) …………………………………………………………….. ประธานคณะผูกอการ 
 
   (ลงช่ือ) ……………………………………………………….. เลขานุการคณะผูกอการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*ตรากลุมเกษตรกรถาไมไดรับจดทะเบียนในขอบงัคับไวก็ถือวาไมตองนำมาประทับ  
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(ใชสำหรับกลุมเกษตรกรท่ีเปลี่ยนใชแทนขอบังคับเดิมท้ังฉบับ) 
 

 

         (รองปก) 
 
 
 
 
 

เลขทะเบียนกลุมเกษตรกรท่ี ………………….. 
เลขทะเบียนขอบังคับท่ี …………………………. 

 
อาศัยอำนาจตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2547 นายทะเบียนกลุมเกษตรกร           

ประจำจังหวัด ……………………..(หรือนายทะเบียนกลุมเกษตรกรกรุงเทพมหานคร) ไดรับจดทะเบียนขอบังคับ                
กลุมเกษตรกร ................... ไวแลว ต้ังแตวันท่ี .......... เดือน ........................... พ.ศ............   

 
(ใชแทนขอบังคับเดิม เลขทะเบียนขอบังคับท่ี........................................................) 
 
 
 

(ลงช่ือ) .............................................................  
       (นาย/นาง/นางสาว……………………………………..) 
           สหกรณจังหวัด........................................  

(หรือผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 1 หรือ 2) 
นายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัด…………………… 
    (นายทะเบียนกลุมเกษตรกรกรุงเทพมหานคร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  เลขทะเบียน หมายถึง เลขทะเบียนท่ีไดรับจดทะเบียนตามลำดับในระบบฐานขอมูลทะเบียน
สหกรณ/กลุมเกษตรกร 

(ใชสำหรับกลุมเกษตรกรท่ีเปล่ียนใชแทนขอบังคับเดิมท้ังฉบับ) 
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(ใชสำหรับกลุมเกษตรกรท่ีเปลี่ยนใชแทนขอบังคับเดิมท้ังฉบับ) 
 

ตรากลุมเกษตรกร1

* 

 
 

ขอบังคับกลุมเกษตรกร ........................... 
พ.ศ. ............. 

 

ตามมติของท่ีประชุมใหญสามัญประจำป กลุมเกษตรกร…………….......................………….   

เมื่อวันท่ี………..เดือน……………..…….พ.ศ……………    ใหแกไขขอบังคับ  โดยยกเลิกขอบังคับกลุมเกษตรกร 

เสียท้ังหมด  และใหใชขอบังคับฉบับนี้แทน  

          ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับกลุมเกษตรกร ………………… พ.ศ. ………………………..” 

ขอบังคับนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันท่ีนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัด (หรือนาย
ทะเบียนกลุมเกษตรกรกรุงเทพมหานคร) รับจดทะเบียน  
 

     

  

 

    

 
   (ลงช่ือ) ……………………………………………………….. ประธานกรรมการ 
 
   (ลงช่ือ) …………………............…………………………………….. เลขานุการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*ตรากลุมเกษตรกรถาไมไดรับจดทะเบียนในขอบงัคับไวก็ถือวาไมตองนำมาประทับ  
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ขอบังคับ 

 

กลุมเกษตรกร....................................................................... 

พ.ศ ........................ 

***************************** 

หมวด 1 

ชื่อ ประเภทและที่ตัง้สำนักงาน 

ขอ 1 ช่ือ  ประเภท ท่ีต้ังสำนักงาน  และทองท่ีดำเนินกิจการ  

                         ช่ือ        กลุมเกษตรกร........................................................................... 

 ประเภท     .................................................................................................. 

ท่ีต้ังสำนักงาน      เลขท่ี............................ถนน.....................................หมูท่ี......... 

   ตำบล..........................................อำเภอ....................................     

   จังหวัด................................... 

                         ทองท่ีดำเนินกิจการ  ตำบล.......................................อำเภอ....................................... 

   จังหวัด..................................................... 

 

กลุมเกษตรกรอาจยายที่ตั้งสำนักงานไดตามที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร  

โดยแจงใหนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัด กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ 

และใหปดประกาศไวที ่สำนักงานของกลุ มเกษตรกรเดิม ที ่ว าการอำเภอแหงทองที ่ท ี ่กลุ มเกษตรกร  

และสำนักงานเขตตั้งอยู  เปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน และใหดำเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

ในการประชุมใหญคราวตอไปดวย 

 

 

ตราของกลุมเกษตรกร2

1   ตราของกลุมเกษตรกรมีรูปลักษณะ  ดังนี้ (ถามี)   

    ………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………… 

 
1 ดวงตรากลุมเกษตรกร (ถามี) ใหใชเพียงสีเดียว สำหรับใชประทับตราในการทำนิติกรรม 
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หมวด 2 

วัตถุประสงคและอำนาจปฏิบตัิการ 

ขอ  2 วัตถุประสงค32 กลุมเกษตรกรนี้มีวัตถุประสงค เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม รวมท้ังในขอตอไปนี้ 

(1)  จัดหาวัสดุการเกษตรและเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจำเปนมาจำหนายแกสมาชิก 

(2)  รวบรวมผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑและบริการของสมาชิกมาจัดการขายหรือแปรรูป 

ออกขายโดยซื้อหรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกกอนผูอื่น 

(3)  จัดหาเงินกูหรือสินเช่ือแกสมาชิก  เพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีพ 

(4)  สงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก 

(5)  สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 

(6)  รวมมือกับกลุมเกษตรกรอื่น คณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรแหงประเทศไทย สหกรณ 

องคกรชุมชน ภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐเพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของกลุมเกษตรกร  

(7)  สงเสริมและเผยแพรอาชีพการเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือการประกอบ

อาชีพอยางอื่นในหมูสมาชิกและครอบครัวสมาชิก รวมท้ังการสงเสริมความรูในการผลิตทางอุตสาหกรรม เพื่อให

สมาชิกมีอาชีพและรายไดท่ีมั่นคง 

ขอ 3 อำนาจปฏิบัติการ 4

3 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกลุมเกษตรกร ใหกลุมเกษตรกร 

มีอำนาจปฏิบัติการดังตอไปนี ้ 

(1)  ติดตั้งเครื ่องสูบน้ำ หรือปดกั้นทำนบเหมืองฝาย จัดระบบการสงน้ำ ระบายน้ำและ

อำนวยการใชน้ำเพื่อประโยชนแกการเกษตร  

(2)   จัดใหมีฉางหรือโรงเรือนการเกษตรเพื่อเก็บรักษาผลิตผลหรือผลิตภัณฑ 

(3)  จัดใหมียานพาหนะขนสง เครื่องมือ เครื่องจักรกล หรือปศุสัตว เกี่ยวกับการผลิตทาง

การเกษตรสำหรับใหบริการแกสมาชิก 

(4)  จัดใหมีโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปผลิตผลหรือเพื่อผลิตสินคาที่มีคุณภาพตาม 

ความตองการของตลาด 

(5)  จัดหาทุนเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงคของกลุมเกษตรกร 

(6)  รวมทุนในการประกอบกิจการกับกลุมเกษตรกรอื่น 

(7)  รับฝากเงินจากสมาชิกหรือกลุมเกษตรกรอื่น 

(8)  ใหกู ใหสินเชื่อ ใหยืม ใหเชา ใหเชาซื้อ โอน รับจำนองหรือรับจำนำ ซึ่งทรัพยสินแก

สมาชิกหรือของสมาชิก 

 
2 เพ่ือใหเปนไปตามความในมาตรา 5 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2547 
3เพ่ือใหเปนไปตามความในมาตรา 10 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2547 
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(9)  ดำเนินการผลิต การคา การบริการ และดำเนินการธุรกิจอื่น ๆ เพื่อประโยชนของสมาชิก 

(10)  สงเสริมกิจกรรมกลุมกิจกรรมเกษตร 

(11) ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว 

(12) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 

(13) ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศหรือ

บุคคลอื่นใด 

(14) กระทำการตาง ๆ ตามท่ีอนุญาตไวในกฎหมาย วาดวยกลุมเกษตรกรเพื่อใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคท่ีกลาวขางตน ท้ังนี้รวมท้ังการจัดใหไดมา การถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ์ครอบครอง ซื้อแลกเปล่ียน 

โอนหรือรบัโอน เชาหรือใหเชา เชาซื้อหรือใหเชาซื้อ จำนองหรือรับจำนอง จำนำหรือรับจำนำ ขายหรือจำหนายซึ่ง

ทรัพยสิน ตลอดจนดำเนินกิจการอยางอื่นบรรดาท่ีเกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดใหสำเร็จตามวัตถุประสงคดวย  

  

หมวด 3 

ทุนและหุน 

ทุน 

ขอ  4 ท่ีมาของทุน กลุมเกษตรกรอาจหาทุนเพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงคโดยวิธีดังตอไปนี้ 

(1) ออกหุนขายใหแกสมาชิก 

(2) รับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจำจากสมาชิกหรือกลุมเกษตรกรอื่นตาม

ระเบียบท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

(3) กูยืมเงิน 

(4) สะสมทุนสำรองและทุนอื่น 

(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินท่ีมีผูยกให 

ขอ 5 การออกหุน กลุมเกษตรกรออกหุนโดยไมจำกัดจำนวนมีมูลคา หุนละ 5

4………บาท  

และสมาชิกเทานั้นถือหุนของกลุมเกษตรกรได 

ขอ 6 การถือหุน สมาชิกตองถือหุนในกลุมเกษตรกร  ดังตอไปนี ้

(1) ถือหุนเมื่อแรกเขาเปนสมาชิกอยางนอย6

5……..หุน  และตองชำระเต็มมูลคาหุนในคราว

เดียวภายในเวลาท่ีคณะผูกอการกลุมเกษตรกร หรือคณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

(2) ถือหุนตามสวนแหงเงินกู ในอัตราหนึ่งหุนตอจำนวนเงินกูทุก ๆ หนึ่งพันบาทเศษของ 

หนึ่งพันใหถือเปนหนึ่งหุน เวนแตการกูคราวนั้นสมาชิกขอรับเปนส่ิงของก็ใหงดเวนการถือหุนเพิ่มได 

 
4 กำหนดมูลคาเปนจำนวนเงิน เชน หุนละ 10 บาท 
5 กำหนดเปนจำนวนหุน เชน 5 หุน 
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(3) นอกจากถือหุนตาม (1) , (2) แลว สมาชิกยอมจะขอถือหุนเพิ่มไดไมวาในเวลาใด ๆ  

โดยชำระเต็มมูลคาหุนในคราวเดียว 

เมื่อรวมหุนที่สมาชิกแตละคนถือตาม (1) , (2) และ (3) แลว จะตองไมเกินหนึ่งในหาของ

จำนวนหุนท้ังหมดในกลุมเกษตรกร 

สมาชิกจะโอนหุนหรือถอนหุนในระหวางท่ีตนเปนสมาชิกอยูไมได 

ในระหวางท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกยังไมส้ินสุด กลุมเกษตรกรไมตองสงเงินคาหุนของสมาชิก 

เพื่อชำระหนี้ใหแกเจาหนี้ซึ่งเปนบุคคลภายนอกท่ีมีสิทธิเรียกรองในหนี้ของสมาชิกเปนการสวนตัว 

ขอ 7 การชำระคาหุน สมาชิกตองชำระคาหุนเปนเงินสดโดยถือปฏิบัติดังนี้ 

(1) การชำระคาหุนตามขอ 6(1) และขอ 6(3) นั้น จะตองชำระเต็มมูลคาหุนในคราวเดียว

ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

(2)  การชำระคาหุนตามขอ 6(2) จะตองชำระคาหุนทุกคราวท่ีไดรับเงินกูจากกลุมเกษตรกร 

ขอ 8 การโอนหุนของสมาชิกซ่ึงออกหรือจะออกจากกลุมเกษตรกร การโอนหุนซึ่งถืออยู

ในกลุมเกษตรกร จะกระทำไดแตโดยเงื่อนไขดังตอไปนี ้

(1) สมาชิกผูโอน ไดออกหรือจะออกจากกลุมเกษตรกร และจะโอนหุนซึง่ชำระเต็มมูลคาแลว 

(2) สมาชิกผูโอนไมมีหนี้สินของตนซึง่ตองรับผิดตอกลุมเกษตรกรโดยตรง 

(3) ผูรับโอนตองเปนสมาชิกในกลุมเกษตรกรนี้ หรือผูสมัครซึ่งคณะกรรมการดำเนินการตก

ลงใหรับเขาเปนสมาชิกแลว 

การโอนหุนตองทำเปนหนังสือตามแบบท่ีกลุมเกษตรกรกำหนดไว โดยลงลายมือช่ือผูโอนและ

ผูรับโอน  มีพยานอยางนอยสองคนรับรองลายมือช่ือนั้น ๆ 

เมื่อผูจัดการไดสอบสวนพิจารณาแลวปรากฏวา การโอนหุนไดกระทำถูกตองและครบถวน

ตามเงื ่อนไขดังกลาวขางตน และไดจดแจงการโอนทั้งชื ่อและที่อยูของผูรับโอนลงในทะเบียนหุนแลวเสร็จ  

จึงเปนอันรับรองการโอนหุนนั้น ๆ 

ผูโอนหุนตองเสียคาธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนหุน ใหแกกลุมเกษตรกรรายละสิบบาท 

ขอ 9 การแจงความจำนงเพื่อโอนหุน สมาชิกซึ่งประสงคจะโอนหุนโดยถูกตองตามเงื่อนไข

ท่ีกำหนดในขอ 8 (1) และ (2) แตไมอาจหาสมาชิกผูรับโอนไดจะแจงความจำนงเพื่อโอนหุนไวตอกลุมเกษตรกร

เปนหนังสอืก็ได เมื่อกลุมเกษตรกรไดรับแจงเชนนั้นแลวถามีสมาชิกอื่นมาขอถือหุน กลุมเกษตรกรจะจัดใหทำ

ความตกลงกันโอนหุน ซึ่งรับแจงความจำนงไวนั้นกอนการออกหุนใหม 

ขอ 10 ขอหามในการโอนหรือถอนหุน ตราบเทาท่ียังเปนสมาชิกอยู สมาชิกจะโอนหรือ

ถอนหุนซึ่งตนถืออยูในกลุมเกษตรกรไมวาบางสวนหรือท้ังหมดหาไดไม เวนแตท่ีกลาวไวในขอ 8 

ขอ 11 การแจงยอดจำนวนหุน กลุมเกษตรกรจะแจงยอดจำนวนหุนท่ีสมาชิกชำระเต็มมูลคา

แลวใหสมาชิกแตละคนทราบทุกส้ินปทางบัญชีของกลุมเกษตรกร 

 



10 

 

หมวด 4 

การดำเนินกิจการ การบัญชี และการเงิน 

การกูยืมเงิน 

ขอ 12 วงเงินการกูยืม ทุนท่ีกลุมเกษตรกรจะหามาโดยวิธีกูยืมเงินนั้น ตองไมเกินวงเงินซึ่ง 

ท่ีประชุมใหญ หรือท่ีประชุมของผูซึ่งจะเปนสมาชิกของกลุมเกษตรกรกำหนดสำหรับปหนึ่ง ๆ วงเงินซึ่งกำหนด

ดังวานี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัด 

ถาท่ีประชุมใหญยังมิไดกำหนด หรือนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัดยังมิไดเห็นชอบ

วงเงินการกูยืมสำหรับปใดก็ใหกลุมเกษตรกรถือใชวงเงินสำหรับปกอนไปพลาง 

การรับฝากเงิน 

ขอ 13 การรับฝากเงิน กลุมเกษตรกรอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย หรือประเภทประจำ

จากสมาชิกหรือกลุมเกษตรกรอื่น ตามระเบียบท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ในระเบียบดังกลาว

ตองระบุ ขอกำหนดระเบียบการรับฝากเงินจากสมาชิกหรือกลุมเกษตรกรอื่น เกี่ยวกับการรับฝากดอกเบ้ีย  

การถอนเงินฝากและอื่น ๆ  

การใหเงินกู  

ขอ 14 การใหกูเงิน กลุมเกษตรกรใหกูเงินไดเฉพาะแกสมาชิกเทานั้น 

ใหคณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่องเงินกูตามขอบังคับและตามระเบียบ

การใหเงินกูแกสมาชิกของกลุมเกษตรกร 

ขอ 15 วัตถุประสงคของการกูเงิน สมาชิกอาจกูเงินจากกลุมเกษตรกรไดแตเฉพาะเพื่อ

วัตถุประสงคดังตอไปนี้  

(1) เงินกูระยะส้ัน ไดแก เงินเพื่อเปนคาใชจายดำเนินงานในการเกษตรสำหรับฤดูกาลผลิตหนึ่ง  ๆเชน 

(ก) คาพันธุพืช ปุย ยากำจัดศัตรูพืชและโรคพืช อาหารสัตว วัสดุการเกษตรอยางอื่น  

คาเครื่องมือ คาซอมแซม คาซื้อปศุสัตวหรือสัตวปก หรือสัตวน้ำเพื่อเล้ียงขายและคาจางเกี่ยวกับการเกษตร 

(ข) คาใชจายในการเตรียมเพื่อขาย แปรรูป และขายผลิตผลการเกษตรซึ่งผูกูผลิตข้ึน 

(ค) คาเชาเกี่ยวกับการเกษตร เฉพาะท่ีตองชำระดวยเงินสด 

(ง) คาภาษีอากรเกี่ยวกับการเกษตร 

(จ) คาใชจายของครัวเรือนตามท่ีจำเปน 

(2)  เงินกูระยะปานกลาง ไดแก เงินกูเพื่อการลงทุนในสินทรัพยการเกษตรซึ่งโดยปกติใชประโยชน

ไดเกินกวาฤดูการผลิตหนึ่ง ๆ เชน 
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(ก) บุกเบิกหรือ ปรับปรุงท่ีดิน หรือซื้อท่ีดินการเกษตร 

(ข) สรางหรือปรับปรุงแหลงน้ำ คันคูน้ำ ประตูกักน้ำ และงานปรับปรุงท่ีดินอยางอืน่ 

(ค) ทำสวน 

(ง) วางรูปประกอบการเกษตรข้ึนใหมเพื่อมีรายไดเพิ่มข้ึน 

(จ) ซื้อสัตวใชงาน ซื้อหรือสราง หรือปรับปรุงเครื่องมือขนาดใหญ เครื่องสูบน้ำ 

เครื่องจักรกล อุปกรณการขนสง และอุปกรณอื่น ๆ เกี่ยวกับการเกษตร 

(ฉ) ซื้อหรือสราง หรือปรับปรุงบาน โรงเรือน และส่ิงปลูกสรางอื่น ๆ เกี่ยวกับการเกษตร 

(ช) ลงทุนในการเล้ียงปศุสัตว สัตวปก หรือสัตวน้ำ และลงทุนในกิจกรรมอื่น ๆ ซึง่

เกี่ยวของกับการเกษตร 

(ซ) ชำระหนี้สินเดิมเกี่ยวกับการเกษตร 

ขอ 16 ใหคณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบการใหเงินกูแกสมาชิก ในระเบียบ

ดังกลาวตองระบุวัตถุประสงคของเงินกู จำนวนขั้นสูงของเงินกู ระยะเวลาแหงเงินกู หลักประกันเงินกู  

วิธีใหเงินกู การชำระหนี้เงินกู ดอกเบ้ียเงินกู การเรียกคืนเงินกู  

การรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑของสมาชิก 

ขอ 17 การรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภณัฑของสมาชิก กลุมเกษตรกรอาจจัดใหมีอุปกรณ

หรือพาหนะเพื่อเก็บรักษาและรับฝาก หรือขนสงผลิตผล หรือผลิตภัณฑของสมาชิกโดยปลอดภัย ประหยัดและ

จะจัดการขาย หรือแปรรปูออกขาย ท้ังนี้ รวมท้ังผลิตผลสวนสำหรับชำระหนี้เงินกู และสวนอื่น ๆ ดวย 

ผลิตผลสวนสำหรับชำระหนี้เงินกู ซึ่งกลุมเกษตรกรเก็บรักษาไวนั้นจะถอนคืนไมได และใหถือวา

สมาชิกผูเกี่ยวของเปนอันยินยอมใหกลุมเกษตรกรจัดการขายตามท่ีกลุมเกษตรกรเห็นสมควร 

ใหคณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบการเก็บรักษา การขนสง และจัดการขาย

ผลิตผลและผลิตภัณฑของสมาชิก ท้ังนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัด 

การจัดหาสิ่งของท่ีสมาชิกตองการมาจำหนาย 

ขอ 18 การจัดหาสิ่งของที่สมาชิกตองการมาจำหนาย กลุมเกษตรกรอาจจัดหาสิ่งของท่ี

ใชในการเกษตรกรรม เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของอยางอื่น ซึ่งบรรดาสมาชิกมีความตองการมาจำหนาย 

ในการจัดซื้อแตละคราวนั้นใหกลุมเกษตรกรสอบถามความตองการของบรรดาสมาชิกลวงหนา และจัดซื้อสิ่งของ

มาตามท่ีสมาชิกเหลานั้นส่ังซื้อ แลวจัดจำหนายแกสมาชิกโดยเร็ว สมาชิกผูซื้อตองชำระราคาส่ิงของดวยเงินสด 

หรือใหหักชำระจากเงินกูของตน หรือหักชำระจากเงินราคาผลิตผล หรือผลิตภัณฑของตนซึ่งไดสงมอบให 

กลุมเกษตรกรจัดการขาย 
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การสงเสรมิและเผยแพรวิชาการเกษตร การผลิตทางอุตสาหกรรม 

หรือ การประกอบอาชีพ 

ขอ 19 การสงเสริมและเผยแพรวิชาการเกษตร การผลิตทางอุสาหกรรม หรือการประกอบอาชีพ 

กลุมเกษตรกรอาจจัดใหมีการสงเสริมและเผยแพรวิชาการเกษตร ใหคำแนะนำในการจัดการเกษตร ตลอดจน

การผลิตทางอุตสาหกรรม เพื่อใหสินคามีคุณภาพดี หรือการประกอบอาชีพในหมูสมาชิก หรือครอบครัวของ

สมาชิกโดยทางท่ีประชุมหนวยและโดยวิธีอื่น ๆ ท้ังนี้ โดยรวมมือกับเจาหนาท่ีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

และเจาหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการนี้กรรมการดำเนินการ หรือเจาหนาท่ีกลุมเกษตรกร หรือพนักงาน

เจาหนาท่ี อาจเขาตรวจดูการดำเนินงานเกษตรของสมาชิกในเวลาอันสมควรไดเสมอ 

ท้ังนี้ เปนหนาท่ีของสมาชิกตองอำนวยความสะดวก รวมมือและปฏิบัติตาม 

 

การจัดใหมีเครื่องมือ เครื่องจักรกล ปศุสัตวเก่ียวกับการผลิต 

หรือโรงงานอุตสาหกรรม 

ขอ 20 การจัดใหมีเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล ปศุสัตวเก่ียวกับการผลิตหรือโรงงานอุตสาหกรรม 

กลุมเกษตรกรอาจจัดใหมีเครื่องมือ เครื่องจักรกล ปศุสัตวเกี่ยวกับการผลิต หรือเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในครัวเรือน

สำหรับสมาชิกใชประโยชน โดยเสียคาตอบแทน หรือจัดใหมีโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อแปรรูปผลิตผล หรือเพื่อผลิต

สินคาท่ีมีคุณภาพตามท่ีตลาดตองการ 

การสงเคราะหหรือสงเสรมิสวัสดิการในหมูสมาชิกและครอบครัว 

ขอ 21 การสงเคราะหหรือสงเสริมสวัสดิการในหมูสมาชิกและครอบครัว กลุมเกษตรกร

อาจจัดใหมีทุนสงเคราะหตาง ๆ ในหมูสมาชิกและครอบครัวรวมท้ังเจาหนาท่ีของกลุมเกษตรกรและครอบครัว

หรือจัดใหมีทุนอื่น ๆ เพื่อสงเสริมสวัสดิการในหมูบุคคลดังกลาว 

ทุนเพื่อประโยชนดังกลาวในวรรคแรก ตองไดมาจากคาบำรุงจากบุคคลผูไดรับประโยชนหรือ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล หรือเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศให หรือทุนซึ่งจัดสรรจากกำไรสุทธิของกลุมเกษตรกร 

ทรัพยสินของกลุมเกษตรกร 

ขอ 22 ทรัพยสินของกลุมเกษตรกร กลุมเกษตรกรยอมทำการตาง ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน

ของกลุมเกษตรกรตามท่ีระบุไวในขอ 3(14) นั้นได แตเฉพาะในกรณีท่ีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพย

อันเปนอุปกรณสำหรับสมาชิกใชประโยชนเพื ่อเก็บรักษาหรือแปรรูปผลิตผลของสมาชิก อุปกรณการขนสง 

และอื่น ๆ ทำนองเดียวกันตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัดกอน 
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การลงลายมือช่ือแทนกลุมเกษตรกร 

ขอ 23 การลงลายมือช่ือแทนกลุมเกษตรกร การลงลายมือช่ือแทนกลุมเกษตรกรเพื่อใหมี

ผลผูกพันกลุมเกษตรกรนั้น ใหกำหนดไวดังตอไปนี ้

(1)  ในหนังสือกูยืมซึ่งกลุมเกษตรกรเปนผูกูยืม การจำนองซึ่งกลุมเกษตรกรเปนผูจำนอง การเบิก

หรือรับเงินกู การลงนามในเช็ค ตราสารเปล่ียนมืออยางอื่น ตลอดจนการถอนเงินฝาก หรือเงินลงทุนของ 

กลุมเกษตรกร จะตองลงลายมือช่ือของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก 

หรือผูจัดการรวมสองคน 

(2) ในนิติกรรมและเอกสารทั้งปวง ใบรับเงินคาหุน ใบชำระหนี้เงินกู การรับจำนอง และอื่น ๆ 

(นอกจากที่กลาวไวใน (1) ขางบนนี้) จะตองลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ  

หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ คนใดคนหนึ่ง 

 

งบแสดงฐานะการเงินกับทะเบียนเกษตรกรรมอ่ืน ๆ 

ขอ 24 งบแสดงฐานะการเงินกับทะเบียนเกษตรกรรมอื่น ๆ สมาชิกทุกคนตองใหขอความจริง

และรวมมือกับกรรมการดำเนินการ หรือเจาหนาที่ของกลุมเกษตรกร หรือพนักงานเจาหนาท่ี หรือเจาหนาท่ี  

ซึ่งไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาท่ี ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดและคาใชจายกับ

ทะเบียนเกษตรกรรมอื่น ๆ ตามท่ีเหมาะเปนการประจำป ท้ังนี้ เพื่อเปนทางควบคุมการดำเนินงานเกษตรกรรม

ใหไดผลดีข้ึนและเพื่อประโยชนในการกูเงิน ตลอดจนแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบของสมาชิกดวย 

งบแสดงฐานะการเงิน  

ขอ 25 ปทางบัญชีของกลุมเกษตรกร ซึ่งมีระยะเวลาสิบสองเดือนใหส้ินสุดในวันท่ี7

6…..ทุกป 

ขอ 26 7งบแสดงฐานะการเงิน ใหกลุมเกษตรกรจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นป

ทางบัญชีทุกป เวนแตนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัดส่ังเปนอยางอื่น และจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ 

งบแสดงฐานะการเงินนั้น ตองมีรายการแสดงสินทรัพย หนี้สิน และทุนของกลุมเกษตรกรกับท้ัง

บัญชีกำไรขาดทุนตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณกำหนด 

ขอ 27 รายงานประจำป ใหกลุมเกษตรกรจัดทำรายงานประจำป แสดงผลการดำเนินการ

ของกลุมเกษตรกรถึงวันส้ินปทางบัญชีทุกป 

 
6 กำหนดวันสิ้นสุดใหเปนวันสิ้นเดือน เชน “วันท่ี 31 มีนาคม ทุกป” หากประสงคจะกำหนดเปนสิ้นเดือนกุมภาพันธใหระบุวา 

“วันสิ้นเดือนกุมภาพันธทุกป” 
7 เปลี่ยนจาก “งบดุล” เปน “งบแสดงฐานะการเงิน” เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีสภาวิชาชีพบัญชี 

ในพระบรมราชูปถัมภกำหนด ตามนัยหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ ดวน ท่ี กษ 0404/1677 ลว. 20 มิ.ย. 57 
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ขอ 28 การเสนองบแสดงฐานะการเงินและรายงานประจำป ใหคณะกรรมการดำเนินการ

เสนองบแสดงฐานะการเงินซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลวตอท่ีประชุมใหญ เพื่ออนุมัติภายใน 

หนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปทางบัญชีของกลุมเกษตรกร และเสนอรายงานประจำปตอท่ีประชุมใหญในคราว

เดียวกัน 

ใหกลุมเกษตรกรสงสำเนารายงานประจำปกับงบแสดงฐานะการเงินไปยังนายทะเบียน 

กลุมเกษตรกรประจำจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีการประชุมใหญดังกลาวในวรรคกอน 

กำไรสุทธิประจำป 

ขอ 29 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำป ในการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปของกลุมเกษตรกร  

ใหกันไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละสิบของกำไรสุทธิ 

กำไรสุทธิประจำปท่ีเหลือจากการจัดสรรเปนทุนสำรอง ท่ีประชุมใหญอาจพิจารณาจัดสรรได

ดังตอไปนี้ 

(1) เปนเงินปนผลตามหุนท่ีชำระแลว ใหแกผูซึ่งเปนสมาชิกอยูในวันส้ินปทางบัญชีนั้น 

แตตองไมเกินอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณกำหนด 

(2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกผูซึ่งเปนสมาชิกอยูในวันสิ้นปทางบัญชีนั้นตามสวนธุรกจิท่ี

สมาชิกไดทำไวกับกลุมเกษตรกรในระหวางป 

(3) เปนเงินโบนัสใหแกผูซึ่งเปนกรรมการดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการและเจาหนาท่ี

ของกลุมเกษตรกร ไมเกินรอยละสิบของกำไรสุทธิ 

(4) เปนทุนศึกษาอบรมทางวิชาการเกษตรกรรมไมเกินรอยละสิบของกำไรสุทธิ 

(5) เปนทุนสะสมเพื่อใหการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัว ไมเกินรอยละสิบของ

กำไรสุทธิ 

(6) เปนทุนสะสมเพื่อสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกำไรสุทธิ 

(7) เปนทุนสะสมเพื่อจัดใหมีสำนักงานของกลุ มเกษตรกร หรือทรัพยสินที ่ ใช

สำหรับการเก็บรักษาหรือแปรรูปผลิตผลเกษตรกรรม รวมทั้งการปรับปรุงและตอเติมสำนักงานหรือทรัพยสิน

นั้น 

กำไรสุทธิประจำปของกลุมเกษตรกร ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเสนอแนะใหท่ีประชุมใหญ

จัดสรรหากท่ีประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวา รายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจำนวนใหนอยลงก็ดี ยอดเงิน

จำนวนดังกลาวใหสมทบเปนทุนสำรองท้ังส้ิน 

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 
 

ทุนสะสมอ่ืนตามท่ีจัดสรรกำไรสุทธิ 

ขอ 32 ใหกลุมเกษตรกรสะสมทุนการศึกษาอบรมทางวิชาการ ตามขอ 29(4) ไวสำหรับ

ถอนไปใชจายเพื่อการศึกษาอบรม หรือเผยแพรเกี ่ยวกับกิจการกลุ มเกษตรกรหรือการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร  

 เมื ่อกลุมเกษตรกรมีการจัดสรรกำไรสุทธิเปนทุนสะสมใด ๆ ใหคณะกรรมการดำเนินการ

กำหนดระเบียบในการใชทุนสะสมนั้นไวดวย 
 

การฝากหรือลงทุนเงินของกลุมเกษตรกร 

ขอ 33 การฝากหรือลงทุนเงินของกลุมเกษตรกร  เงนิของกลุมเกษตรกรนั้นกลุมเกษตรกร

อาจฝากหรือลงทุนดังตอไปนี ้

(1) ฝากในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร หรือธนาคารออมสิน หรือธนาคารอื่น

ท่ีชวยเหลือทางการเงินแกกลุมเกษตรกร 

(2) ฝากในธนาคารอื่น (ในกรณีท่ีไมมีธนาคารตาม (1)) ท้ังนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจาก 

นายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัด  

(3) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลไทย 
 

สมุดทะเบียน และเอกสารอ่ืน ๆ 

ขอ 34 สมุด งบแสดงฐานะการเงิน ขอบังคับ ระเบียบและกฎหมาย ใหกลุมเกษตรกรมีสมุด

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ รายงานประชุมใหญ งบแสดงฐานะการเงิน รายงานประจำป ขอบังคับ 

ระเบียบและกฎหมายวาดวยกลุมเกษตรกร ไวท่ีสำนักงานกลุมเกษตรกร เพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูไดโดยไมตอง

เสียคาธรรมเนียม 
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ขอ 35 บัญชีและทะเบียนตาง  ๆใหกลุมเกษตรกร จัดทำและเก็บรักษา บัญชีและทะเบียนตาง ๆ 

ตามแบบท่ีนายทะเบียนกลุมเกษตรกรกำหนด โดยสมาชิกมีสิทธิขอตรวจดูบรรดาเอกสารเหลานี้ได 

 

ขอ 36 ทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุน ใหกลุมเกษตรกร จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนสมาชิก

และทะเบียนหุนตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณกำหนด ไวท่ีสำนักงานของกลุมเกษตรกร และใหสงสำเนาทะเบียน

นั้นแกนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัด ภายในหกสิบวันนับแตวันรับใบทะเบียนจัดต้ังกลุมเกษตรกร 

เมื่อมีการเปล่ียนแปลงรายการทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุน ใหกลุมเกษตรกรแจงการเปล่ียนแปลง

เปนหนังสือตอนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแต วันส้ินปทางบัญชีของกลุมเกษตรกร 

การตรวจสอบบัญชี และการกำกับ ดูแล กลุมเกษตรกร 

ขอ 37 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของกลุมเกษตรกรนั้น ตองตรวจสอบอยางนอยปละครั้ง 

โดยผูสอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงต้ัง 

ขอ 38 การตรวจสอบกิจการและภาวะการเงิน พนักงานเจาหนาที่ซึ ่งนายทะเบียน 

กลุ มเกษตรกรมอบหมาย มีอำนาจหนาที ่ตรวจสอบกิจการและภาวะการเง ินของกลุ มเกษตรกรตามท่ี 

นายทะเบียนกลุมเกษตรกรกำหนด ท้ังนี้ เพื่อความมั่นคงของกลุมเกษตรกร 

ขอ 39 การช้ีแจงขอเท็จจริง การสงเอกสาร หรือการสงรายงาน ใหคณะกรรมการดำเนินการ 

ผูตรวจสอบกิจการ เจาหนาท่ีของกลุมเกษตรกร หรือสมาชิก ช้ีแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของกลุมเกษตรกร 

หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือรายงานการประชุมของกลุมเกษตรกรแกนายทะเบียนกลุมเกษตรกร

ประจำจังหวัด ผูสอบบัญชี พนักงานเจาหนาท่ี หรือพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งนายทะเบียนกลุมเกษตรกรมอบหมาย 

ขอ 40 การอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ นายทะเบียนกลุมเกษตรกร ผูสอบบัญชี

หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนกลุมเกษตรกรมอบหมาย มีอำนาจเขาไปตรวจสอบในสำนักงานของ 

กลุมเกษตรกรระหวางเวลาทำงานของกลุมเกษตรกรได เพื่อการนี้ใหคณะกรรมการดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ 

เจาหนาท่ีของกลุมเกษตรกรหรือสมาชิกซึ่งเปนผูเกี่ยวของอำนวยความสะดวกและชวยเหลือ หรือใหคำช้ีแจงแก

ผูตรวจสอบ  

หมวด 5 

สมาชิก 

ขอ 41 สมาชิก สมาชิกนั้น คือ 

(1) ผูลงช่ือในคำขอจดทะเบียนจัดต้ังกลุมเกษตรกร และผูท่ีมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือของผูซึ่ง 

จะเปนสมาชิกของกลุมเกษตรกร และไดชำระคาหุนตามจำนวนท่ีจะถือครบถวนแลว 

(2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับ ท่ีไดลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และได

ชำระคาหุนตามจำนวนท่ีจะถือครบถวนแลว 
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ขอ 42 คุณสมบัติและลักษณะของสมาชิก สมาชิกกลุมเกษตรกรตอง 

(1) เปนบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย  

(2) เปนผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก และมีกิจการหรือภูมิลำเนาอยูในทองท่ีท่ี 

กลุมเกษตรกรนี้ดำเนินกิจการอยู 

(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(4) ไมเปนสมาชิกของกลุมเกษตรกรอื่นในขณะเดียวกัน และในครอบครัวหนึ่งใหเปนสมาชิก

ไดหนึ่งคน (ครอบครัวหนึ่ง หมายถึง สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรสและลูกท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ) 

(5) ไมเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ และมีความประพฤติดี 

ขอ 43 การรับเขาเปนสมาชิก ผูสมัครเขาเปนสมาชิก ตองยื่นใบสมัครตามแบบท่ีกำหนดไว

ถึงคณะกรรมการดำเนินการ 

(1) ผูสมัครจะตองเขาสังกัดหนวย หรือกลุมกิจกรรมเกษตรที่มีอยู ทั้งนี้ ใหยื ่นใบสมัคร

ดังกลาวในวรรคแรกผานหัวหนาหนวย หรือกลุมกิจกรรมนั้น 

(2)  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการไดสอบสวนพิจารณาเปนท่ีพอใจวาผูสมัครนั้นมีคุณสมบัติ

และลักษณะถูกตอง และเขาใจความในขอบังคับของกลุมเกษตรกรโดยตลอด และเห็นสมควรรับเปนสมาชิกได 

ก็ใหแจงผู สมัครนั้นชำระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุน เมื ่อไดชำระแลวจึงถือวาไดเขาเปนสมาชิกของ 

กลุมเกษตรกร 

(3) ใหคณะกรรมการดำเนินการเสนอเรื่องการรับสมาชิกเขาใหมใหท่ีประชุมใหญคราวถัดไปทราบ 

(4)  ถาคณะกรรมการดำเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ เมื่อผูสมัครรองขอ 

ก็ใหคณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยช้ีขาดมติแหงท่ีประชุมใหญใหรับเปนสมาชิก

ในกรณีดังวานี้ ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกซึ่งมาประชุม 

ขอ 44 การปฏิบัติตามขอบังคับ สมาชิกตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบและมติท่ีประชุมใหญ

ของกลุมเกษตรกร ตลอดจนของท่ีประชุมหนวย หรือกลุมกิจกรรมซึ่งตนสังกัดทุกประการ 

ขอ 45 คาธรรมเนียมแรกเขา ผูเขาเปนสมาชิกตองชำระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแก 

กลุมเกษตรกร  คนละ….…….บาท ในวันลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายได

ของกลุมเกษตรกร จะเรียกคืนไมได 

ขอ 46 สิทธิและหนาท่ีในฐานะสมาชิก ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือชื่อของตนเอง 

ในทะเบียนสมาชิกกับท้ังชำระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจำนวนท่ีจะถือครบถวน เมื่อไดปฏิบัติดังนี้แลว

จึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิกได 

(ก) สิทธิของสมาชิกมีดังนี้ 

(1) เขารวมประชุมใหญ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 

(2) เขาช่ือเรียกประชุมใหญวิสามัญ 

(3) เสนอหรือไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการดำเนินการกลุมเกษตรกร หรือผูตรวจสอบกิจการ 
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(4) สิทธิอื่น ๆ ท่ีกำหนดไวในขอบังคับและระเบียบของกลุมเกษตรกร 

(ข) หนาท่ีของสมาชิกมีดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคำส่ังของกลุมเกษตรกร 

(2) เขารวมประชุมทุกครั้งท่ีกลุมเกษตรกรนัดหมาย 

(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของกลุมเกษตรกร เพื่อใหกลุมเกษตรกรเปนองคกรเขมแข็ง 

(4) สอดสอง ดูแล กิจการของกลุมเกษตรกร 

(5) รวมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกรใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง 

ขอ 47 การเปลี่ยนชื่อ สัญชาติ หรือที่อยู สมาชิกคนใดเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ หรือที่อยู 

ตองแจงใหกลุมเกษตรกรทราบโดยเร็ว 

การขาดจากสมาชิกภาพ  

ขอ 48 เหตุท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด  ๆดังตอไปนี้   

(1) ตาย 

(2) ลาออก ตามขอ 49 

(3) ขาดคุณสมบัติ ตามขอ 42 

(4) เลิกประกอบอาชีพเกษตรกรรมในทองท่ีของกลุมเกษตรกร 

(5) ถูกใหออกจากกลุมเกษตรกร  

ขอ 49 การลาออกจากกลุมเกษตรกร สมาชิกผูไมมีหนี้สินอยูตอกลุมเกษตรกรในฐานะผูกู 

หรือผูค้ำประกันเงินกู หรือหนี้สินอื่นท่ีผูกพันจะตองชำระตอกลุมเกษตรกร อาจขอลาออกจากกลุมเกษตรกรได 

โดยแสดงความจำนงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดำเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการไดสอบสวน

เห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาต ใหขาดจากสมาชิกภาพในวันท่ีคณะกรรมการดำเนินการอนุญาต 

ขอ 50 การใหออกจากกลุมเกษตรกร สมาชิกอาจถูกใหออกจากกลุมเกษตรกรเพราะ 

เหตุใด ๆ ดังตอไปนี ้

(1) ไมชำระคาธรรมเนียมแรกเขาภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

(2) มีกรณีใด ๆ ซึ่งกลุมเกษตรกรตองเรียกคืนเงินกู 

(3) ไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตความผิดลหุโทษ หรือความผิดท่ีมี

กำหนดข้ันลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทำโดยประมาท 

(4) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบ หรือมติที ่ประชุมใหญของ 

กลุมเกษตรกร หรือของที่ประชุมหนวยซึ่งตนสังกัด หรือประพฤติ หรือกระทำการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวา 

ไมซื่อสัตยสุจริต หรือเส่ือมเสียตอกลุมเกษตรกรหรือขบวนการกลุมเกษตรกรหรือหนวยไมวาโดยประการใด ๆ 

เมื่อคณะกรรมการดำเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาวขางตนนี้ 

และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนกรรมการดำเนินการท้ังหมดแลว 

ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากกลุมเกษตรกร 
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สมาชิกท่ีถูกใหออกจากกลุมเกษตรกรมีสิทธิยื่นอุทธรณตอท่ีประชุมใหญโดยใหยื่นอุทธรณตอ     

ผูตรวจสอบกิจการภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงใหออกจากกลุมเกษตรกร คำวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญ

ใหเปนท่ีสุด 

ขอ 51 การจายคืนจำนวนเงินของสมาชิกซ่ึงออกจากกลุมเกษตรกร ภายใตขอบังคับขอ 54 

กลุมเกษตรกรจะจายคืนคาหุนของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุตามขอ 48 (1) (2) (3) และ (4) กอนคาหุนของสมาชิก

ซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในกลุมเกษตรกร 

คืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหกลุมเกษตรกรจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผล

และเงินเฉล่ียคืนสำหรับปท่ีออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืนภายหลังวันส้ินปทางบัญชีท่ีออก โดยไดรับเปนเงินปนผล

และเงินเฉล่ียคืนสำหรับปท่ีออกนั้นดวยในเมื่อท่ีประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกำไรสุทธิประจำปนั้นแลวก็ไดสุดแต

จะเลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้นกลุมเกษตรกรจะจายคืนใหตามระเบียบของกลุมเกษตรกร เวนแตสมาชิก

ท่ีขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตองคำพิพากษาใหลมละลาย  กลุมเกษตรกรจะจายคาหุน เงินรับฝาก เงินปน

ผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียคางจายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในกลุมเกษตรกรคืนใหตามกฎหมายลมละลาย 

ถาในปใดจำนวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบ 

แหงทุนเรือนหุนของกลุมเกษตรกรตามท่ีมีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจใหรอการจายคืน

คาหุนของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม 

ในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 48 (5) นั้น กลุมเกษตรกรจะจายคาหุน  

เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในกลุมเกษตรกรคืนใหภายในเวลา 

อันสมควรโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉล่ียคืนต้ังแตปท่ีออกจากกลุมเกษตรกร หรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุน

ภายหลังวันสิ้นปทางบัญชี โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญไดพิจารณา

จัดสรรกำไรสุทธิประจำปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้นกลุมเกษตรกรจะจายใหตามระเบียบของกลุมเกษตรกร 

กรณีกลุมเกษตรกรขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแก

สมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางป จนกวาจะปดบัญชีประจำป และใหคำนวณเงินคาหุนจายคืนตอหุน 

ท่ีจะจายคืนแกสมาชิก โดยนำทุนเรือนหุนท้ังหมด หักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินท้ังส้ิน แลวนำมาเฉล่ีย

โดยใชจำนวนหุนท้ังส้ินเปนฐานในการคำนวณ 

เมื่อกลุมเกษตรกรมีการคำนวณมูลคาหุนที่จะจายคนตอหุนแลวในปตอ ๆ ไปกลุมเกษตรกร

ตองคำนวณมูลคาหุนที่จะจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุน 

ท่ีกำหนดไวในขอบังคับขอ 5 จนกวากลุมเกษตรกรไมมียอดขาดทุนสะสม 
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การต้ังผูรับโอนประโยชน  

ขอ 52 การต้ังผูรับโอนประโยชน สมาชิกอาจทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่ง หรือหลายคน 

เปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากกลุมเกษตรกรเมื่อตนถึงแกความตาย โดยมอบไว

แกกลุมเกษตรกรเปนหลักฐาน หนังสือต้ังผูรับโอนประโยชนดังวานี้ใหทำตามแบบท่ีกลุมเกษตรกรกำหนด 

ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงการต้ังผูรับโอนประโยชนท่ีไดทำไวแลวก็ตอง

ทำเปนหนังสือตามแบบในวรรคกอนมอบใหกลุมเกษตรกรถือไว  

เมื ่อสมาชิกตาย ใหกลุ มเกษตรกรแจงใหผู รับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ 

กลุมเกษตรกรจะจายคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในกลุมเกษตรกรคืนใหแกผูรับโอนประโยชน 

ท่ีไดต้ังไว หรือถามิไดต้ังไว ก็คืนใหแกบุคคลท่ีไดนำหลักฐานมาแสดงใหเปนท่ีพอใจของคณะกรรมการดำเนินการ

วาเปนทายาทของผูมีสิทธิไดรับเงินจำนวนดังกลาวนั้น ท้ังนี้ ตามท่ีกำหนดในขอ 51 และขอ 54 

ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชนตอกลุมเกษตรกรภายใน

กำหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกตาย หรือไดรับแจงจากกลุมเกษตรกร โดยใหแนบสำเนามรณบัตรที่ทาง

ราชการออกใหแสดงวาสมาชิกนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย เมื ่อคณะกรรมการ

ดำเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว กลุมเกษตรกรจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในส่ีสิบหาวัน ในกรณี

ผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน หรือผูท่ีมีช่ือเปนผูรับโอนประโยชนท่ีสมาชิกไดจัดทำให

กลุมเกษตรกรถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกำหนดอายุความฟองคดี ใหกลุมเกษตรกรโอนจำนวนเงินดังกลาวไปสมทบ

เปนทุนสำรองของกลุมเกษตรกรท้ังส้ิน 

ขอ 53 การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากกลุมเกษตรกร

ไมวาเพราะเหตุใด ๆ ใหคณะกรรมการดำเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิกแลว เสนอเรื ่อง

สมาชิกออกใหท่ีประชุมใหญคราวถัดไปทราบ โดยเฉพาะการใหออกตองช้ีแจงเหตุผลดวย 

ใหกลุมเกษตรกรแจงเรื่องสมาชิกออกใหหัวหนาหนวย หรือกลุมกิจกรรมซึ่งเกี่ยวของทราบโดยเร็ว 

ขอ 54 การชำระหนี้สินของสมาชิกซึ่งออกจากกลุมเกษตรกร สมาชิกซึ่งออกจาก 

กลุมเกษตรกรไมวาเพราะเหตุใด ๆ  หากมีหนี้สินของตนซึ่งตองรับผิดชอบตอกลุมเกษตรกรโดยตรงตองจัดการ

ชำระหนี้สินนั้นโดยสิ้นเชิงทันที ในการนี้กลุมเกษตรกรมีอำนาจหักจำนวนเงินซึ่งกลุมเกษตรกรจะตองจาย 

แกสมาชิกนั้นเพื่อชำระหนี้สินดังกลาวได 

ความรับผิดเพ่ือชำระหนี้สินของสมาชิก 

ขอ 55 ความรับผิดชอบของสมาชิก สมาชิกแตละคนตองรับผิดเพื่อหนี้สินของกลุมเกษตรกร

จำกัดเพียงไมเกินจำนวนเงินคาหุนท่ียังสงใชไมครบมูลคาหุนท่ีตนถือ 
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หมวด 6 

หนวยเกษตรกรรมและกลุมกิจกรรมเกษตร 

ขอ 56 หนวย หนวยหมายความวา หนวยเกษตรกรรม สมาชิกทุกคนตองเขาสังกัดหนวย

เกษตรกรรม หนวยใดหนวยหนึ่ง ซึ่งต้ังข้ึนโดยรวมสมาชิกท่ีอยูใกลเคียงกันหรือประกอบกิจกรรมเกษตรเหมือนกัน 

สมาชิกจะยายจากหนวยหนึ่งไปเขาสังกัดอีกหนวยหนึ่งซึ่งตนอยูใกลเคียงกันไดตอเมื่อไดแจง

ใหท่ีประชุมหนวยเดิมทราบ และท่ีประชุมหนวยซึ่งตนจะเขานั้น ไดลงมติรับรอง 

ขอ 57 การประชุมหนวย ใหหัวหนาหนวย หรือผูชวยหัวหนาหนวยนัดเรียกบรรดาสมาชิก

ในหนวยมาประชุมกันเปนการประชุมหนวยเปนคราว ๆ อนึ่งกรรมการดำเนินการ หรือเจาหนาที่ของ 

กลุมเกษตรกรหรือพนักงานเจาหนาที่ หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนกลุมเกษตรกรมอบหมาย  

อาจเรียกประชุมหนวยได 

บรรดาสมาชิกในแตละหนวยมีหนาที่เขาประชุมในที่ประชุมหนวย ซึ่งตนสังกัดนั้นโดยพรอม

เพรียงกันทุกคราวท่ีนัดเรียก 

ขอ 58 กลุมกิจกรรมเกษตร หมายความวา กลุมกิจกรรมเกษตรตาง ๆ ท่ีมีในตำบลนั้นซึ่งเกิดข้ึน

จากการรวมสมาชิก หรือบุคคลในครอบครัวสมาชิกท่ีทำกิจกรรมนั้น เขาดวยกันเพื่อชวยเหลือกันในการทำกิจกรรม 

เชน กลุมแมบานเกษตรกร กลุมเยาวชนเกษตร กลุมปลูกพืช กลุมเลี้ยงสัตว กลุมประมง กลุมแปรรูปผลผลิต 

กลุมผูใชน้ำ เปนตน 

ขอ 59 กิจกรรมของท่ีประชุมหนวย กิจกรรมของท่ีประชุมหนวย มีดังนี้ 

(1) รับรองผูสมัครรับเลือกเขาเปนสมาชิก 

(2) รับทราบเรื่องกลุมเกษตรกรรับสมาชิกเขาใหมในสังกัด และรับทราบเรื่องสมาชิกในสังกัด

ออกจากกลุมเกษตรกร 

(3) เลือกต้ังและถอดถอนหัวหนาหนวยและผูชวยหัวหนาหนวย 

(4) สอบสวนการใชเงินกูของสมาชิกผูกู และซักซอมสมาชิกเกี่ยวกับการชำระหนี้สินการจัดหา

สิ่งของมาจำหนายแกสมาชิกการจัดใหมีอุปกรณสำหรับสมาชิกใชประโยชนการเก็บรักษาและจัดการเพื่อขาย

ผลิตผลของสมาชิก และเรื่องอื่น ๆ ซึ่งอยูในวัตถุประสงคของกลุมเกษตรกร 

(5) เปนสื ่อในการเผยแพรความรู เกี ่ยวกับการเกษตรและการขายผลิตผลในหมู สมาชิก 

ตลอดจนแนะนำสมาชิกเพื่อใชวิธีปฏิบัติทางเกษตรกรรมอันไดผลดีข้ึน 

(6) เปนส่ือในการใหการศึกษาอบรมทางเกษตรกรรม และทางอื่น ๆ เกี่ยวของในหมูสมาชิก 

(7) พิเคราะหและรวมมือปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมใหญ หรือของคณะกรรมการดำเนินการ 

(8) พิจารณาและดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ในทางสงเสริมกิจการของกลุมเกษตรกร หรือ 

การประกอบอาชีพ หรือการสังคมในหมูสมาชิก 
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ขอ 60 หัวหนาหนวยและผูชวยหัวหนาหนวย ใหท่ีประชุมหนวย (หนวยหรือหนวยผูสมัคร

เขาเปนสมาชิก) เลือกต้ังสมาชิกในหนวยเปนหัวหนาหนวยคนหนึ่ง และผูชวยหัวหนาหนวยคนหนึ่ง หรือหลายคน

เปนการประจำป ถาเมื่อครบกำหนดหนึ่งปแลวยังไมมีการเลือกต้ังหัวหนาหนวย หรือผูชวยหัวหนาหนวยข้ึนใหม 

ก็ใหหัวหนาหนวย หรือผูชวยหัวหนาหนวยคนเดิมอยูในตำแหนงไปจนกวามีการเลือกต้ังข้ึนใหม หัวหนาหนวย

หรือผูชวยหัวหนาหนวยผูออกไปนั้นอาจไดรับเลือกต้ังซ้ำ 

หัวหนาหนวย มีหนาท่ีเปนประธาน และดูแลกิจการท่ัวไปของท่ีประชุมหนวยเปนส่ือติดตอระหวาง

กลุมเกษตรกรและหนวย และปฏิบัติกิจการอื่น ๆ ตามท่ีกลุมเกษตรกรมอบให 

ผูชวยหัวหนาหนวย มีหนาที่ชวยเหลือหัวหนาหนวย และปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนาหนวย  

เมื่อหัวหนาหนวยไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหหัวหนาหนวยหรือผูชวยหัวหนาหนวยมีอำนาจลงลายมือช่ือ

แทนท่ีประชุมหนวย 

หัวหนาหนวยหรือผูชวยหัวหนาหนวยออกจากตำแหนงเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 

(2) ลาออกจากตำแหนงโดยแสดงความจำนงเปนหนังสือตอท่ีประชุมหนวยซึ่งตนสังกัด 

(3) ขาดจากสมาชิกภาพในกลุมเกษตรกรนี้ไมวาเพราะเหตุใด ๆ 

(4) ท่ีประชุมหนวยซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอนโดยคะแนนเสียงไมต่ำกวาสองในสามของจำนวน

สมาชิกท้ังหมด 

ถาตำแหนงหัวหนาหนวย หรือผูชวยหัวหนาหนวยวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระใหท่ีประชุมหนวย

เลือกต้ังหัวหนาหนวย หรือผูชวยหัวหนาหนวยแทนในตำแหนงท่ีวาง หัวหนาหนวย หรือผูชวยหัวหนาหนวยซึ่งไดรับ

เลือกต้ังแทนในตำแหนงท่ีวางนั้นใหอยูในตำแนงไดเพียงเทาท่ีกำหนดเวลาท่ีผูซึ่งตนแทนนั้นชอบท่ีจะอยูได 

ทุกคราวซึ่งท่ีประชุมหนวยไดเลือกต้ังหัวหนาหนวย หรือผูชวยหัวหนาหนวยข้ึนใหมใหหัวหนาหนวย 

หรือผูชวยหัวหนาหนวยมีหนังสือแจงเรื่องใหกลุมเกษตรกรทราบโดยเร็ว 

หมวด 7 

การประชุมใหญ 

ขอ 61 การประชุมใหญสามัญ ใหคณะผูกอการนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการประชุม

ใหญสามัญครั้งแรกภายในเกาสิบวัน นับแตวันรับใบทะเบียนจัดตั้งกลุมเกษตรกร เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินการและผูตรวจสอบกิจการ และมอบหมายการท้ังปวงใหแกคณะกรรมการดำเนินการ โดยตองแจงเปน

หนังสือกำหนด วัน เวลา สถานท่ี และระเบียบวาระการประชุมใหญใหสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน

กับแจงใหพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัดทราบในโอกาสเดียวกันดวย 

การประชุมใหญสามัญครั้งตอไป ใหคณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน

นับแตวันส้ินปบัญชีของกลุมเกษตรกรปละหนึ่งครั้ง 
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ขอ 62 การประชุมใหญวิสามัญ คณะกรรมการดำเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญ

เมื่อใดก็ได 

ในกรณีดังตอไปนี้ใหคณะกรรมการดำเนินการตองเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวัน

นับแตวันท่ี 

(1) ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัด ใหเรียกประชุมใหญ

วิสามัญ 

(2) ปรากฏหรือทราบวากลุมเกษตรกรขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนทุนเรือนหุน 

ท่ีชำระแลว 

(3) ไดรับคำรองขอของสมาชิกจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิก

ท้ังหมด ซึ่งไดเขาช่ือกันทำหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดำเนินการใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ  

ถาคณะกรรมการดำเนินการไมเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคสอง ใหนายทะเบียน 

กลุมเกษตรกรประจำจังหวัด มีอำนาจเรียกประชุมใหญวิสามัญไดภายในระยะเวลาตามที่นายทะเบียน 

กลุมเกษตรกรประจำจังหวัดเห็นสมควร 

ขอ 63 องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญของกลุมเกษตรกรตองมีสมาชิก 

มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมใหญสมาชิกอาจมอบอำนาจเปนหนังสือใหสมาชิกอื่นมาประชุมแทนตนได 

แตผูรับมอบอำนาจนั้นจะรับมอบอำนาจเกินสามรายไมได  

ในการประชุมใหญของกลุมเกษตรกรถาสมาชิกมาประชุมไมครบองคประชุม ใหนัดประชุม 

อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วัน นับแตวันที่นัดประชุมครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ เมื่อมีสมาชิกมาประชุม 

ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาสามสิบคนใหถือเปนองคประชุม เวนแตเปน

การประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิกรองขอตามขอ 62 วรรคสอง (3) ไมอาจเรียกประชุมใหญครั้งท่ีสองได 

ขอ 64 อำนาจของท่ีประชุมใหญ ท่ีประชุมใหญ มีอำนาจหนาท่ีในขอตอไปนี้   

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม สมาชิกออกจากกลุมเกษตรกร และวินิจฉัยอุทธรณ

ของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกและสมาชิกท่ีถูกใหออกจากกลุมเกษตรกร 

(2) พิจารณาเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการดำเนินการและผูตรวจสอบกิจการของกลุมเกษตรกร 

(3) อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและจัดสรรกำไรสุทธิประจำปของกลุมเกษตรกร 

(4) รับทราบรายงานประจำปแสดงผลการดำเนินงานของกลุมเกษตรกรจากคณะกรรมการ

ดำเนินการ และผลการตรวจสอบประจำปจากผูตรวจสอบกิจการ 

(5) กำหนดคาตอบแทนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการ 

(6) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจำป รวมท้ังวงเงินดำเนินกิจการของกลุมเกษตรกร 

ท่ีจะเสนอใหนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัดเห็นชอบ  
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(7) กำหนดคาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาเบ้ียประชุมของกรรมการดำเนินการ 

กรรมการอื่น ๆ ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ 

(8) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

(9) พิจารณาการเปล่ียนฐานะเปนสหกรณ 

(10) พิจารณาการควบ และการเลิกกลุมเกษตรกร 

(11) พิเคราะหและปฏิบัติตามคำสั่งหรือหนังสือหรือคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ 

นายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัด ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาท่ี ซึ่งนายทะเบียนกลุมเกษตรกร

ประจำจังหวัดมอบหมาย 

(12) กำหนดรูปการซึ่งกลุมเกษตรกรคิดจะทำเปนเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม

วัตถุประสงคของกลุมเกษตรกร 

 

หมวด 8 

คณะกรรมการดำเนินการ 

ขอ 65 คณะผูกอการกลุมเกษตรกร เมื ่อไดจดทะเบียนเปนกลุมเกษตรกรแลวให 

คณะผูกอการกลุมเกษตรกรมีอำนาจหนาท่ีดำเนินการเชนเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการของกลุมเกษตรกร

จนกวาท่ีประชุมใหญสามัญครั้งแรกจะไดเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินงานข้ึน 

ใหคณะผูกอการกลุมเกษตรกรมอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดำเนินการในวันที่มี

การเลือกต้ัง 

ขอ 66 คณะกรรมการดำเนินการ ใหกลุมเกษตรกรมีคณะกรรมการจำนวน..............คน  

ซึ่งท่ีประชุมใหญเลือกต้ังจากสมาชิก  

ใหคณะกรรมการดำเนินการเลือกต้ังในระหวางกันเองข้ึนดำรงตำแหนงประธานกรรมการคนหนึ่ง 

รองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ 

และปดประกาศคณะกรรมการดำเนินการท้ังหมดใหทราบโดยท่ัวกัน ณ สำนักงานของกลุมเกษตรกร พรอมท้ังสง

สำเนาประกาศดังกลาว ใหนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัดทราบดวย และเมื่อมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ

ดำเนินการบางคน หรือทั ้งคณะ ใหกลุ มเกษตรกรประกาศรายชื ่อคณะกรรมการดำเน ินการทั ้งคณะ 

ท่ีบริหารกลุมเกษตรกรใหทราบท่ัวกัน พรอมท้ังสงสำเนาประกาศดังกลาวใหนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำ

จังหวัดทราบ ภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

ขอ 67 บทบาทหนาที่คณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการตองมีบทบาท

หนาท่ี ดังนี้ 

(1) จัดทำทะเบียนขอมูลการเกษตร และผูประกอบการเกษตรในทองที่ที ่กลุ มเกษตรกร

ดำเนินกิจการ 
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(2) ใหขอมูลการเกษตรวางแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรของตำบล หมูบานรวมกับหนวยงาน

ของสวนราชการ และองคการบริหารสวนตำบล (อบต.) 

(3) วางแผนการสงเสริมอาชีพแกสมาชิก การจัดหาปจจัยการผลิตเพื่อบริการสมาชิก รวมท้ัง

การรวบรวมผลผลิตการเกษตรออกขาย หรือแปรรปูออกขาย 

(4) จัดใหสมาชิกและกลุมกิจกรรมตาง ๆ มาประชุมและแจงปญหาความตองการแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น และประสานงานกับสวนราชการเพื่อดำเนินการ 

(5) จัดใหมีบริการแกสมาชิกในดานตาง ๆ คือ 

ก. การจัดหาปจจัยพื้นฐาน 

ข. การจัดหาทุน 

ค. ความรูวิชาการและเทคโนโลยี 

ง. จัดหาโครงการ กิจกรรม เพื่อการพัฒนาชีวิตและส่ิงแวดลอม 

จ. ขอมูล ขาวสาร การผลิต และการตลาด 

ฉ. การสงเคราะห และสวัสดิการ แกสมาชิกและครอบครัว 

ช. สงเสริมภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถ่ิน 

(6) สรางความมั่นคงดานผลผลิตเกษตรและรายไดโดยดำเนินการดานการผลิต แปรรูป การตลาด 

ธุรกิจ และรักษาคุณภาพ 

(7) รักษาผลประโยชนของการเกษตรในตำบล ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

(8) ประสานงานกับองคกรเอกชน สถาบันการเงิน เพื่อธุรกิจและการตลาด 

ขอ 68 กำหนดเวลาอยูในตำแหนง ใหคณะกรรมการดำเนินการอยูในตำแหนงคราวละสามป 

เมื ่อครบกำหนดแลวถายังอยู  ในระหวางการดำเนินการเลือกตั ้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม   

ก็ใหคณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปกอน จนกวาจะเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม ท้ังนี้  

ผูซึ่งถูกที่ประชุมใหญถอดถอนจากตำแหนงกรรมการมิใหเปนกรรมการอีกเปนเวลาสามป เวนแตถูกถอดถอน

เนื่องจากเหตุทุจริตหามมิใหเปนกรรมการตลอดไป  

ขอ 69 การพนจากตำแหนง กรรมการดำเนินการพนจากตำแหนงเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 

(2) ลาออกโดยแสดงความจำนงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดำเนินการ หรือลาออกตอท่ี

ประชุมใหญ 

(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 

(4) เขารับตำแหนงเจาหนาท่ีประจำในกลุมเกษตรกรนี้ 

(5) ท่ีประชุมใหญลงมติถอดถอนท้ังคณะหรือรายบุคคล 

(6) สมาชิกเกินครึ่งของสมาชิกท้ังหมด เขาช่ือใหออกจากกรรมการ 

(7) เมื่อพบวากรรมการนั้นทุจริต หรือกระทำความผิด 
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(8) นายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัดส่ังใหออกท้ังคณะหรือรายตัว 

(9) ตกเปนผูผิดนัดการสงชำระหนี้ไมวาเงินตนหรือดอกเบ้ียโดยไมมีเหตุผล  

(10) ขาดประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดตอกันสามครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

ขอ 70 ตำแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาตำแหนงกรรมการดำเนินการวางลง

กอนถึงคราวออกตามวาระ ใหกรรมการดำเนินการที ่ยังดำรงตำแหนงอยูดำเนินการตอไปจนกวาจะมี 

การประชุมใหญซึ ่งจะไดมีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนในตำแหนงที่วาง แตถาในเวลาใดจำนวน

กรรมการดำเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม กรรมการดำเนินการที่ดำรงตำแหนงอยูจะประชุม

ดำเนินการใด ๆ ไมได นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญข้ึนโดยเร็ว เฉพาะการเลือกตั้ง

กรรมการดำเนินการแทนตำแหนงท่ีวางลง 

ในกรณีท่ีตำแหนงกรรมการดำเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคกอน

เปนตำแหนงประธานกรรมการ หากไมมีรองประธานกรรมการทำหนาท่ีแทนและยังมิไดมีการประชุมใหญ 

เพื่อเลือกตั้งใหม คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการอื่นขึ ้นทำหนาที ่แทน

ช่ัวคราวจนกวาจะมีการเลือกต้ังใหม 

กรรมการดำเนินการซึ่งท่ีประชุมใหญเลือกต้ังข้ึนแทนในตำแหนงท่ีวางใหอยูในตำแหนงไดเพียง

เทากำหนดเวลาท่ีผูซึ่งตนแทนนั้น 

ขอ 71 การประชุมและองคประชุม ใหคณะกรรมการดำเนินการประชุมกันตามคราวที่มี

กิจธุระ แตตองใหมีการประชุมอยางนอย9

8….. ละหนึ่งครั้ง  

ใหประธานกรรมการดำเนินการหรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุม

คณะกรรมการดำเนินการได ในกรณีที่เปนการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ ขอบังคับและ

เรื่องท่ีสำคัญอื่น ๆ ของกลุมเกษตรกร ใหแจงเจาหนาท่ีของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ

ดวยทุกคราว 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ตองมีกรรมการดำเนินการประชุมไมนอยกวา 

กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ขอ 72 อำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการเปนผูดำเนิน

กิจการท้ังปวง และเปนผูแทนของกลุมเกษตรกรในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

ในการดำเนินกิจการ คณะกรรมการดำเนินการตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ 

ระเบียบ นโยบาย และมติของที่ประชุมใหญ ตลอดจนในทางอันสมควรเพื่อใหบังเกิดผลดีแกกลุมเกษตรกร  

ซึ่งรวมท้ังในขอตอไปนี้ 

(1) พิจารณาและดำเนินการในเรื่องรับสมาชิก ตลอดจนใหสมาชิกชำระคาธรรมเนียมแรกเขา 

คาหุน และลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก 

(2) พิจารณาและดำเนินการในเรื่องสมาชิกออกจากกลุมเกษตรกร 

 
8ระบุคำวา “เดือน” หรือ “ไตรมาส” หรืออ่ืนใด ซึ่งอาจปรับไดตามความเหมาะสมกับการดำเนินงานของกลุมเกษตรกร 
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(3) พิจารณาและดำเนินการในเรื่องจายคืนจำนวนเงินของสมาชิกผูออกจากกลุมเกษตรกร 

(4) พิจารณากูยืมเงิน 

(5) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องเงินกู 

(6) พิจารณาดำเนินการเรื่องการสงเสริมใหสมาชิกรวมกันซื้อส่ิงของ 

(7) พิจารณาดำเนินการเรื่องการสงเสริมใหสมาชิกรวมกันขายผลิตผล 

(8) พิจารณาดำเนินการจัดใหมีเครื่องมือ เครื่องจักรกลหรือปศุสัตวเกี่ยวกับการผลิต 

(9) พิจารณาดำเนินการสงเสริมและเผยแพรวิชาการเกษตรหรือการประกอบอาชีพ 

(10) พิจารณาดำเนินการเรื่องทรัพยสินของกลุมเกษตรกร 

(11) พิจารณาเรื่องการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเพื่อแสดงสินทรัพย หนี้สินและทุน  

งบรายไดและคาใชจายกับทะเบียนเกษตรกรรมอื่น ๆ สำหรับสมาชิก 

(12) พิจารณาดำเนินการเรื่องเรียกประชุมใหญ 

(13) พิจารณาเสนอวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับในท่ีประชุมใหญ 

(14) พิจารณาดำเนินการเรื่องการจาง และการเลิกจางเจาหนาท่ีของกลุมเกษตรกร 

(15) พิจารณากำหนดตัวเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีแทนผูจัดการ 

(16) จัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน 

(17) กำหนดระเบียบตาง ๆ ของกลุมเกษตรกร 

(18) จัดทำงบแสดงฐานะการเงินเพื่อใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ กับจัดทำรายงานประจำป 

เพื่อเสนอท่ีประชุมใหญในคราวท่ีเสนองบแสดงฐานะทางการเงิน 

(19) พิจารณาเรื่องการฝากหรือลงทุนเงินของกลุมเกษตรกร 

(20) พิจารณากำหนดนโยบายดำเนินงานของกลุมเกษตรกร เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ 

ในท่ีประชุมใหญตลอดจนสอบสวนพิจารณาผลของการดำเนินงานตามนโยบายท่ีกำหนดไว 

(21) ตรวจตรา ควบคุม แนะนำ และชวยเหลือเจาหนาที่ของกลุมเกษตรกรเพื่อดำเนินงาน

ของกลุมเกษตรกร ใหเปนไปดวยดี และไดผลสมความมุงหมาย 

(22) ดูแลท่ีดิน สำนักงาน อาคาร อุปกรณ และทรัพยสินอื่น  ๆซึ่งอยูในอารักขาของกลุมเกษตรกร

ใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 

(23) ดูแลการรับจายเงิน และการรักษาเงินของกลุมเกษตรกร กับทั้งเรียกและตรวจสอบ

บัญชีใบสำคัญและเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับเงิน ตลอดจนเงินสดของกลุมเกษตรกรใหถูกตอง 

(24)  พิเคราะหและปฏิบัติตามคำสั่ง หรือคำแนะนำของนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำ

จังหวัดผูสอบบัญชี พนักงานเจาหนาท่ี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัด

มอบหมาย 

(25) ฟอง ตอสู หรือดำเนินคดีท่ีเกี่ยวกับกิจการของกลุมเกษตรกร หรือประนีประนอมยอมความ 

หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณา 
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(26)  พิจารณาใหความรวมมือ และประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ 

สวนราชการอื ่น ในการสงเสริมและเผยแพรกิจการกลุ มเกษตรกรตลอดจนการรับคำแนะนำชวยเหลือ 

ทางวิชาการและการศึกษาฝกอบรมวิชาการเกี่ยวกับกิจการกลุมเกษตรกร 

(27) ดำเนินกิจการอยางอื่น บรรดาท่ีเกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหสำเร็จตามวัตถุประสงค

ของกลุมเกษตรกร โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัด 

ในกรณีท่ีมีเจาหนาท่ีคณะกรรมการตองออกคำส่ังมอบหมายเจาหนาท่ีในการรับผิดชอบ 

ขอ 73 ความรับผิดของคณะกรรมการดำเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดำเนินการ 

กลุมเกษตรกร กระทำการหรืองดเวนการกระทำการในการปฏิบัติหนาท่ีของตนจนทำใหเส่ือมเสียผลประโยชน

ของกลุมเกษตรกรหรือสมาชิก อันเปนเหตุใหกลุมเกษตรกรมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ 

หรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบกิจการ เปนเหตุใหกลุมเกษตรกรไดรับ

ความเสียหาย คณะกรรมการดำเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกกลุมเกษตรกร 

ขอ 74 การมอบหมายใหทำการแทน ในการดำเนินกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก

คณะกรรมการดำเนินการจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือผูจัดการทำการแทนก็ได 

ขอ 75 ประธานในท่ีประชุม ในการประชุมใหญ หรือการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมใหรองประธานกรรมการ

เปนประธานในท่ีประชุม และถารองประธานกรรมการไมอยูก็ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการดำเนินการ ซึ่งเขาประชุม

คนหนึ่งข้ึนเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะคราว 

ในการประชุมหนวย ใหหัวหนาหนวยเปนประธานในท่ีประชุม ถาหัวหนาหนวยไมอยูในท่ีประชุม

ใหผูชวยหัวหนาหนวยเปนประธานในท่ีประชุม และถาผูชวยหัวหนาหนวยไมอยูดวยก็ใหท่ีประชุมเลือกสมาชิก

ซึ่งเขาประชุมคนหนึ่งข้ึนเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะคราว 
 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในท่ีประชุม 

ขอ 76 การออกเสียง 

(1) ท่ีประชุมใหญและท่ีประชุมหนวย สมาชิกคนหนึ่งแมจะถือหุนเทาใดก็ตาม ใหมีหนึ่งเสียง

ในการลงคะแนนออกเสียง   

สมาชิกผูรับมอบอำนาจจากสมาชิกอื่นใหมาประชุมใหญแทน ยอมออกเสียงแทนสมาชิกผูมอบ

อำนาจไดรายละหนึ่งเสียง 

(2) ท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนนออกเสียง  

ขอ 77 การวินิจฉัยปญหา เวนแตจะไดกำหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้ การวินิจฉัย

ปญหาตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ใหถือคะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนน

เสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด เวนแตในกรณีตอไปนี้ใหถือเสียง

ไมนอยกวาสองในสามของจำนวนสมาชิกซึ่งมาประชุมใหญ 
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(1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

(2) การควบกลุมเกษตรกร 

(3) การเลิกกลุมเกษตรกร 

ในกรณีที่กลุมเกษตรกรมีความจำนงขอเปลี่ยนฐานะเปนสหกรณ จะตองมีมติที่ประชุมใหญ 

ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกท่ีมาประชุม 

รายงานการประชุม 

ขอ 78 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ หรือการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

ตองจัดใหบันทึกเรื ่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ ้นไวในสมุดรายงานการประชุมและใหประธานในที่ประชุม 

กับกรรมการดำเนินการคนหนึ่งซึ่งเขาประชุมนั้น ๆ ลงลายมือช่ือกำกับไวเปนสำคัญทุกหนา  

 

หมวด 9 

ที่ปรึกษาและผูตรวจสอบกิจการ 

  ขอ 79 ท่ีปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการอาจเชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกซึ ่งเปน

ผูทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถและเหมาะสมเปนท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิไดจำนวนไมเกินหาคน 

เพื่อใหความเห็น คำแนะนำในการดำเนินงานทั่วไปของกลุมเกษตรกร ทั้งนี ้ ใหเปนไปตามระเบียบ 

ท่ีคณะกรรมการดำเนินการกลุมเกษตรกรกำหนด 

     ผูตรวจสอบกิจการ 

ขอ 80 การเลือกตั้ง ใหที่ประชุมใหญสามัญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเปน 

ผูตรวจสอบกิจการประจำปของกลุมเกษตรกรไมเกิน 3 คน  

บุคคลภายนอกจะไดรับเลือกเปนผูตรวจสอบกิจการไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนผูตรวจสอบ

กิจการท้ังหมด 

ท่ีประชุมใหญจะเลือกต้ังกรรมการดำเนินการ หรือเจาหนาท่ีของกลุมเกษตรกรเปนผูตรวจสอบ

กิจการไมได 

ในกรณีที่มีผูตรวจสอบกิจการหลายคนใหผูตรวจสอบกิจการเลือกตั้งในระหวางกันเองเปน

หัวหนาผูตรวจสอบกิจการคนหนึ่งแลวเสนอใหท่ีประชุมใหญซึ่งเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการทราบ 

ใหผูตรวจสอบกิจการอยูในตำแหนงจนกวาจะมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการใหมในการ

ประชุมใหญสามัญคราวถัดไป 

ขอ 81 อำนาจหนาท่ีของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการมีอำนาจหนาที่ตรวจสอบ  

การดำเนินงานท้ังปวงของกลุมเกษตรกร ซึ่งรวมท้ังในขอตอไปนี้ 
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(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสินและหนี้สิน

ท้ังปวงของกลุมเกษตรกร เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของกลุมเกษตรกรท่ีเปนอยูจริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถ ูกต องของการดำเน ินธ ุรก ิจแต ละประเภทของ 

กลุมเกษตรกรเพื่อประเมินผลและอาจใหขอแนะนำแกคณะกรรมการดำเนินการ ผูจัดการและเจาหนาที่ของ

กลุมเกษตรกรท้ังทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ  

(3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงต้ังเจาหนาท่ีของกลุมเกษตรกร ตลอดจนหนังสือสัญญาจาง

และหลักประกัน 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจำป

ของกลุมเกษตรกร 

(5) ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง

แผนงาน ขอบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคำส่ังตาง ๆ ของกลุมเกษตรกร 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของกลุมเกษตรกร 

หรือกิจการอื่น ๆ เพื่อใหเกิดผลดีแกการดำเนินกิจการของกลุมเกษตรกร 

การตรวจสอบกิจการและการดำเนินงานของกลุมเกษตรกรตามวรรคกอน ผูตรวจสอบกิจการ

ตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามแนวปฏิบัติท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณกำหนดดวย 

ขอ 82 การรายงานผลการตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบเสนอ

ตอท่ีประชุมใหญและนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัด การรายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 

เปนลายลักษณอักษรเสนอนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัด ใหจัดทำทุกระยะหกเดือน  

ผู ตรวจสอบกิจการมีสิทธิเขารวมประชุมและออกความเห็นในที ่ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการได แตไมมีสิทธิออกเสียง 

กรณีท่ีพบวามีเหตุการณท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกลุมเกษตรกรหรือสมาชิกอยางรายแรง 

หรือกลุมเกษตรกรไมปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือคำแนะนำของทางราชการ 

รวมท้ังขอบังคับ ระเบียบ มติท่ีประชุมหรือคำส่ังของกลุมเกษตรกร จนกอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิก 

และกลุมเกษตรกรอยางรายแรง ใหแจงผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดำเนินการทันทีเพื่อดำเนินการแกไข 

และจัดสงสำเนารายงานดังกลาวใหสำนักงานสวนราชการกลุมเกษตรกรท่ีกำกับดูแลทราบโดยเร็ว  

ใหผูตรวจสอบกิจการติดตามผลการแกไขตามรายงานการตรวจสอบวรรคกอน และสำเนา

รายงานผลการแกไขและผลการติดตามของผูตรวจสอบกิจการใหสำนักงานสวนราชการกลุมเกษตรกรท่ีกำกับ

ดูแลทราบดวย 

ขอ 83 การพนจากตำแหนง เมื ่อที ่ประชุมใหญสามัญไดพิจารณาวินิจฉัยรายงานของ 

ผูตรวจสอบกิจการเสร็จแลว ใหถือวาผูตรวจสอบกิจการเปนอันพนจากตำแหนงและใหที่ประชุมใหญเลือกต้ัง

ผูตรวจสอบกิจการประจำปตอไปผูตรวจสอบกิจการท่ีพนตำแหนงอาจไดรับเลือกต้ังอีกได 
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  ขอ 84 ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ กรณีผูตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเวน 

การปฏิบัติตามอำนาจหนาที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเปนเหตุใหกลุมเกษตรกรไดรับความ

เสียหาย  ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกกลุมเกษตรกร หรือหากตรวจพบขอบกพรอง

ของกลุมเกษตรกรตองแจงใหคณะกรรมการดำเนินการทราบโดยเร็ว และผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบ

ชดใชคาเสียหายอันจะเกิดแกกลุมเกษตรกรดวยเหตุไมแจงนั้น 

การพิจารณาความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามมติท่ีประชุมใหญ 

 

หมวด 10 

เจาหนาทีข่องกลุมเกษตรกร 

ขอ 85 การจางและแตงตั ้งเจาหนาที่ของกลุมเกษตรกร เจาหนาที่ของกลุมเกษตรกร

หมายความรวมถึงผูจัดการ และเจาหนาท่ีอื่น ๆ ซึ่งกลุมเกษตรกรจางและแตงต้ังใหดำรงตำแหนงหนาท่ีประจำ 

คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที ่ม ีความซื ่อสัตย สุจริต ความรู 

ความสามารถ และความเหมาะสมแกหนาท่ี เพื่อจางและแตงตั้งเปนผูจัดการคนหนึ่งและเจาหนาที่อื่น ๆ ของ

กลุมเกษตรกรตามที่จำเปน ทั้งอาจกำหนดอัตราเงินเดือนและคาชดเชยอื่น ๆ ตลอดจนใหออกไดตามท่ี

เห็นสมควร แลวเสนอท่ีประชุมใหญทราบในการประชุมคราวตอไป 

ในการจัดจางผูจัดการหรือเจาหนาท่ีอื่น ๆ ของกลุมเกษตรกรตองทำหนังสือสัญญาจางไวเปน

หลักฐาน และใหคณะกรรมการดำเนินการเรียกหลักประกันใหเปนไปตามกฎหมาย 

ในการจางผูจัดการ ตองใหผูนั้นรับทราบและรับรองท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีดังกำหนดไวในขอ 86 

ขอ 86 หนาท่ีของผูจัดการ ผูจัดการมีหนาท่ีจัดการท่ัวไปเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำ 

กลุมเกษตรกร รวมท้ังในขอตอไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมัครรับเลือกเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดใหผู

เขาเปนสมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และชำระคาธรรมเนียมแรกเขา 

(2) เปนธุระในการเก็บคาหุน โอนหุน และจายคืนคาหุน 

(3) เปนธุระในการสอบสวนคำขอกู จายเงินกู จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินกูทั้งปวงตามแบบท่ี

กลุมเกษตรกรกำหนดไวใหครบถวนสมบรูณ ตรวจสอบหลักประกัน และดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องเงินกู 

(4) ดูแลการจัดทำและการลงรายการในสมุดคูบัญชีเงินกูใหแกสมาชิกผูกูใหเปนการถูกตอง 

(5) จัดการท่ัวไปในสวนท่ีเกี่ยวกับธุรกิจท้ังปวงตามความมุงหมายของกลุมเกษตรกร 

(6) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหมีใบสำคัญเกี่ยวกับการซื้อขาย 

และการทำธุรกิจตาง ๆ ของกลุมเกษตรกร ท้ังนี้ตองเปนไปดวยความเท่ียงตรงสุจริต 

(7) กำหนดหนาที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ของกลุมเกษตรกรตลอดจนเปน

ผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบและดูแลการงานของเจาหนาท่ีเหลานี ้ใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย  
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(8) เปนธุระในการสงเสริมและเผยแพรวิชาการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหมูสมาชิก 

การจัดทำงบการเงินประจำป กับทะเบียนเกษตรกรรมอื่น ๆ สำหรับสมาชิกการศึกษาอบรมทางการเกษตรและ

ทางอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของในหมูสมาชิก 

(9) เปนธุระในการนัดเรียกประชุมใหญและประชุมคณะกรรมการดำเนนิการ 

(10) เขารวมประชุมและช้ีแจงในการประชุมใหญ และประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เวนแต

ในกรณีซึ่งท่ีประชุมนั้น ๆ มิใหเขารวม 

(11) ปฏิบัติการเกี่ยวกับหนังสือโตตอบในกิจการของกลุมเกษตรกร 

(12) รับผิดชอบในการจัดการทำบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของกลุมเกษตรกรใหถูกตองครบถวน

และเปนปจจุบัน 

(13) รับผิดชอบตรวจตราการรับจายเงินทั้งปวงของกลุมเกษตรใหเปนการถูกตองตลอดจน

รวบรวมใบสำคัญและเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการเงินของกลุมเกษตรกรไวโดยครบถวน 

(14) รักษาเงินสดของกลุมเกษตรกรใหเปนไปตามท่ีระเบียบกำหนด เพื่อสำรองไวใชในกิจการ

ของกลุมเกษตรกร และจัดการสงเงินของกลุมเกษตรกร นอกจากจำนวนดังกลาวนั้นเขาฝากตามท่ีคณะกรรมการ

ดำเนินการกำหนด 

(15)  สืบราคาผลิตผลในตลาดตาง ๆ  เพื่อเปนหลักในการพิจารณาดำเนินกิจการของกลุมเกษตรกร

กับแจงใหคณะกรรมการดำเนินการและสมาชิกทราบความเคล่ือนไหวของราคาผลิตผลนั้น ๆ ดวย 

(16) รักษาและรับผิดชอบตรวจตราท่ีดิน สำนักงาน อาคาร อุปกรณ และทรัพยสินอื่น ๆ 

ของกลุมเกษตรกรตลอดจนผลิตผลหรือสินคาอื่น ๆ ซึ่งอยูในอารักขาของกลุมเกษตรกรใหอยูในสภาพอันดีและ

ปลอดภัย 

(17)  เสนองบแสดงฐานะการเงินและรายงานประจำปของกลุมเกษตรกรตอคณะกรรมการ

ดำเนินการ 

(18) ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบให หรือตามที่ควรกระทำเพื่อให

กิจการในหนาท่ีของตนลุลวงไปดวยดี 

ในการปฏิบัติหนาท่ี ผูจัดการตองกระทำตามขอบังคับและระเบียบของกลุมเกษตรกรตลอดจน

คำสั่งของคณะกรรมการดำเนินการ ในกรณีที่ไมมีขอบังคับหรือระเบียบหรือคำสั่งดังกลาวนั้น ก็ตองกระทำ 

ตามทางอันควรเพือ่ใหบังเกิดผลดีแกกลุมเกษตรกร 

ขอ 87 การปฏิบัติหนาที่แทนผูจัดการ ถาผูจัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  

ใหผูชวยผูจัดการหรือเจาหนาท่ีอื่นตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนดไว เปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทน  

ขอ 88 การเปลี่ยนผูจัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจัดการ ใหคณะกรรมการดำเนินการ 

จัดใหมีการเรียกตรวจสอบหลักฐานอันแทจริงทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพยสินของกลุมเกษตรกร 

ตลอดจนผลิตผลและสินคาอื่น ๆ ซึ่งอยูในอารักขาของกลุมเกษตรกรเพื่อทราบฐานะอันแทจริงของกลุมเกษตรกร

กอนท่ีจะไดสงมอบกัน 
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หมวด 11 

ขอเบ็ดเสร็จ 

ระเบียบของกลุมเกษตรกร 

 

ขอ 89 ระเบียบตาง ๆ ของกลุมเกษตรกร  ใหคณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนด

ระเบียบตาง ๆ เพื่อดำเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี ้และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน

ของกลุมเกษตรกร รวมท้ังในขอตอไปนี้ 

(1) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจำจากสมาชิก หรือ

กลุมเกษตรกรอื่น   

(2) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกกลุมเกษตรกร  

(3) ระเบียบวาดวยหนวยเกษตรกรรมและกลุมกิจกรรม 

(4) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน  

(5) ระเบียบวาดวยเจาหนาท่ีของกลุมเกษตรกร  

(6) ระเบียบวาดวยการใชทุนสะสมเพื่อสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัว  

(7) ระเบียบวาดวยการใชทุนสะสมเพื่อสาธารณประโยชน  

(8) ระเบียบวาดวยท่ีปรึกษา  

(9) ระเบียบอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรกำหนดไวใหม ี เพื่อสะดวกและเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานของกลุมเกษตรกร 

เฉพาะระเบียบใน (1) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึงจะใชบังคับได 

สวนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดำเนินการกำหนดใชแลวใหสงสำเนาใหนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำ

จังหวัด และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ 

 

การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

ขอ 90 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ กลุมเกษตรกรอาจแกไขเพิ่มเติมขอบังคับไดโดยมติของ 

ที่ประชุมใหญซึ ่งมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม และตองยื่นคำขอจด

ทะเบียนแกไขเพิ่มเติมตอนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประชุมใหญ 

ลงมติ เมื่อนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัดรับจดทะเบียนแลว การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนั้น จึงเปน

อันสมบูรณ 

ขอ 91 การเปลี่ยนช่ือของกลุมเกษตรกร ถากลุมเกษตรกรแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ โดยการ

เปลี่ยนชื่อของกลุมเกษตรกร จะตองดำเนินการตามขอ 90 แลว ใหกลุมเกษตรกรคืนใบทะเบียนจัดตั้งกลุมเกษตรกร 

เพื่อนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัดออกใบทะเบียนการเปล่ียนช่ือใหแกกลุมเกษตรกรดวย 
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การจำหนายทรัพยสินเมื่อกลุมเกษตรกรตองเลิก 

ขอ 92 การจำหนายทรัพยสินเมื่อกลุมเกษตรกรตองเลิก เมื่อกลุมเกษตรกรตองเลิกและ

ไดจัดการชำระบัญชีตามกฎหมายวาดวยสหกรณโดยอนุโลม ทั้งไดชำระหนี้สินของกลุมเกษตรกรเสร็จสิ้นแลว 

ถามีทรัพยสินอยูเทาใด ใหผูชำระบัญชีจายตามลำดับดังตอไปนี้ 

(1) จายคืนคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนท่ีชำระแลว 

(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนท่ีชำระแลว ตามขอ 29 (1) 

(3) จายเปนเงินเฉล่ียคืนใหแกสมาชิก ตามขอ 29 (2) 

การจายเปนเงินตาม (2) และ (3) เมื่อรวมกันทั้งสิ้นตองไมเกินยอดรวมแหงจำนวนเงิน 

กำไรสุทธิของกลุมเกษตรกรท่ีหามาไดในระหวางปท่ีเลิกกลุมเกษตรกร 

ถายังมีทรัพยสินเหลืออยู ใหผูชำระบัญชีมอบแกนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัด 

เก็บรักษาไวเพื ่อโอนใหแกกลุ มเกษตรกรระดับเดียวกันตามมติท่ีประชุมใหญ หรือตามความเห็นชอบของ 

นายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัดในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายในสามเดือนนับตั้งแตวันท่ี

ชำระบัญชีเสร็จ 

ขอ 93 การดำเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพยสินของกลุมเกษตรกร 

ถูกยักยอกหรือเสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีท่ีกลุมเกษตรกรเรียกคืนเงินกู แตมิไดรับชำระ 

ตามเรียกก็ดี  คณะกรรมการดำเนินการตองรองทุกข  หรือฟองคดีภายในกำหนดอายุความ 

ขอ 94 การตีความในขอบังคับ  ถามีปญหาเกี ่ยวกับการตีความในขอบังคับขอใด 

ใหกลุมเกษตรกรเสนอปญหานั้นตอนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจำจังหวัด เพื่อขอคำวินิจฉัย และให 

กลุมเกษตรกรถือปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวดวย 

ขอ 95 ทรัพยสินของกลุมเกษตรกร การจำหนายอสังหาริมทรัพยของกลุมเกษตรกรตอง

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการเปนเอกฉันท และตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญดวย 

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญตามความในวรรคแรก ใหถือเสียงขางมากของสมาชิก 

ซึ่งมาประชุม 
 

บทเฉพาะกาล 

10

9ขอ 96 นับแตวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ระเบียบใดซึ่งกลุมเกษตรกรถือใชอยู กอนวันท่ี

ขอบังคับนี้ถือใชและไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหถือใชตามระเบียบนั้นไปกอน จนกวาจะไดกำหนดระเบียบ 

ข้ึนถือใชใหมตามขอบังคับนี ้กรณีนิติกรรมใดท่ีไดทำมากอนขอบังคับนี้ใชบังคับใหถือใชจนครบกำหนดเวลาของ

นิติกรรมนั้น  

 

 
9 ใชเฉพาะกรณีกลุมเกษตรกรแกไขเพ่ิมเติมขอบงัคับเทาน้ัน กรณีจัดตัง้ใหมไมตองกำหนดบทเฉพาะกาล 



35 

 

 

 
 

ท่ีประชุมใหญของผูซึ่งจะเปนสมาชิกของกลุมเกษตรกร……………………………………………………. 

ประชุมพิจารณาขอบังคับขางตนนี้  เมื่อวันท่ี……………………………………………..ตกลงใหถือใชเปนขอบังคับของ

กลุมเกษตรกรได 

 

      …………………………………… ประธานกรรมการ 

(…………………………………….) 
 

 

…………………………………… เลขานุการ 

     (………………………………………….) 
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