
แนวทางการรบัขึ้นทะเบยีนและการเพกิถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ.๒๕๕๕ 

      ด้วยระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการรับขึ้นทะเบียนและการเพิก
ถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นมา จึง
กําหนดแนวทางแนวทางการรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ.๒๕๕๕ เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ดังน้ี 

หลกัการทั่วไป 

๑. ผู้มีอํานาจหน้าที่ 

“นายทะเบียน” หมายความว่า เลขาธิการสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร หัวหน้า
สํานักงานสาขา หรือพนักงานที่ได้รับการแต่งต้ังจากเลขาธิการเพ่ือให้ปฏิบัติตามระเบียบน้ี ตามคําสั่งที่๑๒๓ /
๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  มอบอํานาจให้หัวหน้าสํานักงานสาขา และผูร้ักษาการหัวหน้า
สํานักงานสาขา เป็นนายทะเบียน มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อ ๑๑ ๑๙ ๒๒ ๒๓ และ ๒๘ 

“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด ทั้งที่
แต่งต้ังแล้วและรักษาการ 

ประธานกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี 

คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจกําหนดแบบคําขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร และวินิจฉัยอุทธรณ์ 
กรณีคณะอนุกรรมการมีมติไม่อนุมัติให้ขึ้นทะเบียน ไม่รับการควบรวมองค์กรเกษตรกร และเพิกถอนทะเบียน
องค์กรเกษตรกร 

๒. การบังคับใช้ 

๒.๑ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการรับขึ้นทะเบียนและการเพิก
ถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดย
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๑๓ ง/หน้า ๙/ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ 

๒.๒ ให้องค์กรเกษตรกรตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการรับ
ขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นองค์กรเกษตรกรตามระเบียบน้ีต่อไป 

๒.๓ กรณีได้รบัการจัดการหน้ีก่อนขึ้นทะเบียนองค์กร ให้เกษตรกรท่ียังไม่ได้เป็นสมาชิกองค์กร
เกษตรกร แต่ได้รับการจัดการหน้ีก่อนวันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายแจ้งให้
เกษตรกรทราบภายในสามสบิวันนับแต่วันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ 

เกษตรกรต้องดําเนินการเข้าเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 



หากเกษตรกรดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามวรรคสอง ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายดําเนินการ
ยกเลิกสัญญาทั้งปวงที่มีต่อกองทุนและดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 

การยืน่คําขอขึน้ทะเบียน 

๑. แบบคําขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรและแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงขอ้มูลต่างๆ (๑๐ แบบ) กําหนดโดยคณะ
กรรมการบริหาร ซึ่งยังไม่มีการกําหนดแบบใหม่ จึงใช้แบบที่ใช้อยู่ในขณะน้ีต่อไป 

๒.  การย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ให้ย่ืนคําขอต่อสํานักงาน หรือสํานักงานสาขาจังหวัดที่องค์กร
ต้ังอยู่ 

๓. ผู้ย่ืนคําขอ 

        ๓.๑ กรณีไม่เป็นนิติบุคคล คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากกลุ่มหรือองค์กร จํานวนไม่
น้อยกว่า ๓ คน เป็นผู้ย่ืนคําขอ 

        ๓.๒ กรณทีี่เป็นนิติบุคคล ผูแ้ทนหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย (ไม่จํากัดจํานวน) เป็นผู้ย่ืนคําขอ 

๔. เอกสารและหลักฐาน 

        ๔.๑ กรณีไม่เป็นนิติบุคคล 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ย่ืนคําขอ 
(๒) สําเนาเอกสารแสดงประวัติโดยย่อของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร ซึ่งแสดงถึงที่ต้ังที่ทํา

การของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร 
(๓) สําเนาเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร 
(๔) สําเนาระเบียบหรือข้อบังคับ ที่กําหนดเก่ียวกับคุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การ

ขาดจากสมาชิภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
(๕) สําเนารายช่ือของสมาชิกพร้อมทั้งลายมอืช่ือของสมาชิกที่มีความประสงค์ จะขึ้นทะเบียน 
(๖) สําเนาเอกสารแสดงกิจกรรมที่ทําร่วมกันที่ผ่านมาขององค์กร 
(๗) สําเนารายงานการประชุมที่ได้มีมติใหม้กีารขึ้นทะเบียน 

       ๔.๒ กรณีที่เป็นนิติบุคคล 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนหรือกรรมการซึ่งได้รับมอบหมาย 
(๒) สําเนาเอกสารแสดงฐานะนิติบุคคลที่ออกโดยองค์กรของรัฐที่เก่ียวข้อง 
(๓) สําเนารายงานการประชุมที่ได้มีมติใหข้ึน้ทะเบียนของนิติบุคคล 
(๔) สําเนารายช่ือพร้อมทั้งลายมือช่ือของสมาชิกที่มีความประสงค์จะขึ้นทะเบียน 



(๕) สําเนางบดุลของปีสุดท้ายก่อนย่ืนคําขอ 
 ๕. วันและเวลา 

       รับแบบคําขอได้ทุกวัน ในวันและเวลาทําการ เน่ืองจากไม่มีกําหนดเวลาเปิดและปิดรับคําขอ 

 

การตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน 

๑. ให้เจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนสํานักงาน หรือสํานักงานสาขาตรวจสอบแบบคําขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร
ตามแบบพิมพ์ที่คณะกรรมการบริหารกําหนดเท่าน้ัน และสําเนาคําขอ ๓ ชุด  

๒. ให้เจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนสํานักงาน หรือสํานักงานสาขาตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานการข้ึนทะเบียน
องค์กรที่เก่ียวข้อง ตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ให้ครบถ้วนแล้วแต่กรณ ี

๓. หากเห็นว่าคําขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรพร้อมเอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้เสนอ
ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ 

 

กรณีหลักฐานไม่ครบให้เจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนสํานักงาน หรือสํานักงานสาขาดําเนินการดังน้ี 

๑. สมาชิกองค์กรไม่เป็นเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้เจ้าหน้าที่รบัขึ้น
ทะเบียนแจ้งให้องค์กรที่ขอขึน้ทะเบียนทราบและคัดรายช่ือออกจากการข้ึนทะเบียน หรือกรณีสงสัยให้แจ้ง
องค์กรตรวจสอบและรับรอง 

๒. วัตถุประสงค์การจัดต้ังขององค์กรที่ขอขึ้นทะเบียนไม่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร ให้เจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนแจ้งให้องค์กรที่ขอขึน้ทะเบียนดําเนินการจัดการประชุมองค์กร เพ่ือ
แก้ไข เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การจัดต้ังให้ถูกต้อง 

๓. ระเบียบข้อบังคับขององค์กรไม่มีหรือไม่ได้กําหนดเก่ียวกับคุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การขาดจาก
สมาชิกภาพ การจัดการประชุม การแต่งต้ังคณะกรรมการองค์กร ให้เจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนแจ้งให้องค์กร
ที่ขอขึ้นทะเบียนไปดําเนินการจัดประชุมเพ่ือกําหนดระเบียบข้อบังคับขององค์กรให้ครบถ้วน 

๔. องค์กรที่ขอขึ้นทะเบียนไม่ส่งบัญชีรายช่ือคณะกรรมการดําเนินการปัจจุบัน ให้เจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนแจ้ง
ให้องค์กรไปดําเนินการจัดประชุม เพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับขององค์กร 

๕. จํานวนสมาชิกของกลุ่มหรือองค์กรของเกษตรกร กรณีองค์กรไม่เป็นนิติบุคคล มีจํานวนน้อยกว่า ๕๐ คน 
ให้เจ้าหน้าที่รบัขึ้นทะเบียนแจ้งองค์กรแก้ไขให้ครบถ้วน 



๖. สมาชิกขององค์กรที่ขอขึ้นทะเบียนไม่ลงลายมือช่ือในแบบขอขึ้นทะเบียน หรือไม่นําส่งสําเนาบัตรประชาชน 
ให้เจ้าหน้าที่รบัขึ้นทะเบียนแจ้งให้องค์กรประสานให้สมาชิกลงลายมือช่ือ หรือนําส่งสําเนาบัตรประชาชนให้
ครบถ้วน 

๗. หากสมาชิกขององค์กรที่ย่ืนขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกขององค์กรอ่ืน หรือซ้ําซ้อนกับองค์กรอ่ืน ให้
เจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนแจ้งให้องค์กรนําหลักฐานทีส่ามารถแสดงเจตจํานงได้ว่า สมาชิกต้องการเป็น
สมาชิกขององค์กรตนเอง พร้อมทั้งหลักฐานอันแสดงได้ว่า ได้แจ้งให้ประธานองค์กรเดิมของสมาชิกรายน้ัน
ได้รับทราบแลว้ 

๘. หากไม่มีหลกัฐานอันแสดงได้ว่ามีการมอบหมายให้ผูแ้ทนองค์กร (กรณีไม่เป็นนิติบุคคล จํานวน ๓ คน กรณี
เป็นนิติบุคคล ไม่จํากัดจํานวน) เป็นผู้ย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนองค์กร ให้เจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนแจ้งให้องค์กร
หรือผู้แทนที่ย่ืนแสดงหลักฐานการมอบหมาย การมอบอํานาจ หรือรายงานการประชุมขององค์กรให้ชัดเจน  

      ในกรณีที่พบขอ้บกพร่องใด เอกสารและหลกัฐานตามข้อ  ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ใหส้ํานักงาน 
หรือสํานักงานสาขาแจ้งให้ผูย่ื้นคําขอแก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในเจ็ดวัน 

 

การพิจารณารับขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรเกษตรกร 

 ๑. หากเห็นว่าคําขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรพร้อมเอกสารและหลกัฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้
หัวหน้าสํานักงานสาขา ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการจังหวัด นําส่งเอกสารหลกัฐานการขอขึน้
ทะเบียนองค์กรเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณารับขึ้นทะเบียนองค์กรให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับคําขอ 

๒. ให้คณะอนุกรรมการดําเนินการประชุม เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอขึน้ทะเบียนและพิจารณาอนุมัติรับขึ้น
ทะเบียนเป็นองค์กรเกษตรกร เมื่อคณะอนุกรรมการมีมติอนุมัติการข้ึนทะเบียนแล้ว ให้ประกาศรายช่ือ
องค์กรเกษตรกรไว้ในที่เปิดเผย ณ สํานักงาน หรือสํานักงานสาขา 

๓. ให้นายทะเบียนออกใบทะเบียนเป็นองค์กรเกษตรกรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการมีมติอนุมัติ 

๔.  ใบทะเบียนให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการบริหารประกาศกําหนด และหัวหน้าสํานักงานสาขาในฐานะ
นายทะเบียนจังหวัด ลงนามเป็นผู้ออกใบทะเบียน 

๕.  ให้คณะอนุกรรมการจังหวัดรายงานผลการพิจารณาให้อนุมัติรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรต่อคณะ
กรรมการบริหาร เพ่ือทราบ และใหส้ํานักงานใหญ่จัดเข้าสารบบองค์กรเกษตรกร 

 



การเปลี่ยนแปลงข้อมูลองค์กรเกษตรกร 

๑. องค์กรเกษตรกรที่มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนสมาชิก กรรมการ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือที่ต้ังสํานักงานของ
องค์กรเกษตรกร ให้ย่ืนคําขอ แบบเปลี่ยนแปลงข้อมูลองค์กรพร้อมทั้งเอกสารและหลกัฐานการขอ
เปลี่ยนแปลงต่อสํานักงาน หรือสํานักงานสาขา  

๒. ใหส้ํานักงาน หรือสํานักงานสาขา ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงข้อมลูองค์กรให้ถูกต้อง
ครบถ้วน แล้วนําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา 

๓. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทีม่ีผลต่อการสิ้นสภาพสมาชิก ไม่ว่าจะสิ้นสภาพจากสมาชิกองค์กรหน่ึงไปอยู่อีก
องค์กรหน่ึง หรือสิ้นสภาพสมาชิกกองทุนฯ (ลาออก) จะต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องด้วย 
โดยเฉพาะกรณีมีภาระผูกพันกับกองทุนฯ เช่น การจัดการหน้ี การกู้ยืม ฯลฯ  

๔. ให้คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ 

 

การควบรวมองค์กรเกษตรกรเป็นองค์กรใหม่ 

๑. องค์กรเกษตรกรต้ังแต่สององค์กรขึ้นไปในเขตจังหวัดเดียวกันอาจควบเข้ากันเป็นองค์กรเกษตรกรเดียวกัน 
โดยมติขององค์กรเกษตรกรแต่ละแห่ง ใหย่ื้นคําขอต่อสํานักงาน หรือสํานักงานสาขา และให้เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน 

๒. ให้องค์กรเกษตรกรท่ีควบรวมกันย่ืนเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

(๑) สําเนาใบทะเบียนองค์กรเกษตรกรที่ควบรวม 
(๒) สําเนาระเบียบหรือข้อบังคับ ที่กําหนดเก่ียวกับคุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การ

ขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกที่ควบรวมกัน 
(๓) สําเนารายงานการประชุมที่ได้มีมติของแต่ละองค์กรทีค่วบรวม 
(๔) สําเนารายช่ือคณะกรรมการขององค์กรเกษตรกรชุดใหม่เมื่อคณะอนุกรรมการมีมติอนุมัติ

ให้องค์กรเกษตรกรควบรวมเข้าด้วยกัน ให้ประกาศรายช่ือองค์กรเกษตรกรไว้ในที่
เปิดเผย ณ สํานักงาน หรือสํานักงานสาขา 

ให้เจ้าหน้ีทั้งปวงขององค์กรเกษตรกรตามวรรคหน่ึง ย่ืนคาํคัดค้านต่อสํานักงาน หรือสํานักงานสาขา
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ ในกรณีที่ไม่มผีู้คัดคา้นภายในกําหนด ให้นายทะเบียนถอนช่ือองค์กร
เกษตรกรออกจากทะเบียนองค์กรเกษตรกร และออกใบทะเบียนเป็นองค์กรเกษตรกรใหม่ภายในเจด็วันนับแต่
วันที่สิ้นสุดคําคัดค้าน 



องค์กรเกษตรกรใหม่ย่อมรับไปท้ังสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดขององค์กรเกษตรกรเดิมที่ได้ควบ
รวมเข้ากันทั้งสิ้น 

การอุทธรณก์ารขึน้ทะเบียนและการควบรวมองค์กร 

๑. ในกรณทีี่คณะอนุกรรมการมีมติไม่อนุมติัให้ขึ้นทะเบียน หรือไม่อนุมติัให้องค์กรเกษตรกรควบรวมเข้า
ด้วยกัน  ให้สํานักงาน หรือสํานักงานสาขาแจ้งมติที่ไม่อนุมัติพร้อมด้วยเหตุผลใหผู้้ย่ืนคาํขอทราบภายในเจ็ด
วัน และผู้ย่ืนคาํขอมีสิทธิอุทธรณ์มติของคณะอนุกรรมการต่อคณะกรรมการบริหารได้ภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้ง 

๒. การย่ืนอุทธรณ์ให้ย่ืน ณ สาํนักงาน หรือสํานักงานสาขา เมื่อสํานักงาน หรือสํานักงานสาขาได้รับอุทธรณ์
แล้วให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ใหค้ณะกรรมการบริหาร
วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 

๓. คาํวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารให้เป็นที่สุด 

 

การเพกิถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร 

๑. องค์กรเกษตรกรที่ไม่มฐีานะเป็นนิติบุคคลต้องดํารงจํานวนสมาชิกตามที่กําหนดไว้ในระเบียบฯ ข้อ ๗ (๑)  

๒. ให้นายทะเบียนเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกรเมื่อ
ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 

๒.๑ องค์กรเกษตรกรท่ีไม่มฐีานะเป็นนิติบุคคลมีจํานวนสมาชิกน้อยกว่าที่กําหนดไว้ในระเบียบฯ ข้อ 
๗ (๑) องค์กรเกษตรกรท่ีมฐีานะเป็นนิติบุคคลไม่มสีมาชิกอยู่ในองค์กร เกินกว่าหน่ึงร้อยย่ีสิบวันติดต่อกัน 

๒.๒ องค์กรเกษตรกรจงใจฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ หรือเง่ือนไขที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 

๒.๓ องค์กรเกษตรกรไม่รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร 

๒.๔ องค์กรเกษตรกรมีความประสงค์ที่จะขอให้เพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกรด้วยความประสงค์
ใดก็ตาม 

๓. ถ้าคณะอนุกรรมการมีมติให้เพิกถอนทะเบียนขององค์กรเกษตรกร ให้นายทะเบียนแจ้งให้องค์กรเกษตรกร
ที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียนและเกษตรกรสมาชิกทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีประกาศให้เพิกถอน
ทะเบียนองค์กรเกษตรกร 



๔. องค์กรเกษตรกรใดที่ไม่เหน็ด้วยกับมติเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกรให้ย่ืนอุทธรณ์มติคณะอนุกรรมการ
ดังกล่าวได้ 

๕. การเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกรตามระเบียบน้ี ไม่มีผลกระทบกับความเป็นกลุ่มเกษตรกร องค์กร
เกษตรกร หรือนิติบุคคลที่มีอยู่เดิมตามกฎหมายอ่ืน 

๖. สมาชิกขององค์กรเกษตรกรใดที่ถูกเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกรให้ดําเนินการสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ขององค์กรเกษตรกรอ่ืนให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยย่ีสิบวัน นับแต่วันทีน่ายทะเบียนปิดประกาศ 

 

การอุทธรณก์ารเพกิถอนทะเบียนองคก์ร 

๑. การย่ืนอุทธรณ์มติของคณะอนุกรรมการให้ย่ืนต่อคณะกรรมการบริหารภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งมติ 

๒. ให้คณะกรรมการบริหารวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 

๓. ในกรณทีี่คณะกรรมการบริหารมีคําวินิจฉัยไม่เพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร ใหน้ายทะเบียนแจ้งคํา
วินิจฉัยต่อองค์กรเกษตรกรน้ัน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีคําวินิจฉัย 

๔. ในกรณทีี่คณะกรรมการบริหารมีคําวินิจฉัยให้เพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรไม่
อุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้นายทะเบียนประกาศการเพิกถอนทะเบียน ณ สาํนักงาน สํานักงาน
สาขา ที่ต้ังขององค์กรเกษตรกรและที่ว่าการอําเภอน้ัน 

๕. คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารให้เป็นที่สุด 

การขาดจากความเปน็สมาชกิ     

๑. สมาชิกย่อมขาดจากความเป็นสมาชิกกองทุน ด้วยเหตุต่างๆ ต่อไปน้ี 

(1) ตาย 
(2) ลาออกจากความเป็นสมาชิกกองทุน 
(3) ขาดคุณสมบัติเกษตรกร ตาม พ.ร.บ.กองทุนฯ 
(4) ถูกให้ออกจากความเป็นสมาชิกกองทุน 

๒. การลาออกจากความเป็นสมาชิกกองทุน สมาชิกผู้ไมม่หีน้ีสินหรือภาระผูกพันกับกองทุนในฐานะผู้เช่าซื้อ
หรือผู้เช่าหรือผู้กู้หรือผู้ค้ําประกันหรือหน้ีสนิอ่ืนที่ผูกพันจะต้องชําระต่อกองทุน อาจลาออกจากความเป็น
สมาชิกกองทุนได้โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อสํานักงานหรือสํานักงานสาขา เมื่อนายทะเบียน



สอบสวนพิจารณาและอนุญาตแล้ว  หากเหน็ว่าเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน  ก็ให้ถือว่าออก
จากความเป็นสมาชิกกองทุนได้  แล้วให้เสนอคณะอนุกรรมการรับรองในการประชุมคราวถัดไปด้วย 


