
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ว่าดว้ยการรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร   
ว่าด้วยการรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกรเพ่ือให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๕  (๕)  และมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟู 
และพัฒนาเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟู 
และพัฒนาเกษตรกร  ว่าด้วยการกระจายอ านาจการบริหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และมต ิ
คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  ในคราวประชุมครั้งที่   ๒/๒๕๖๓  เมื่อวันที่    
๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร   
ว่าด้วยการรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  ว่าด้วยการรับ 

ขึ้นทะเบียน  และการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 5 ในระเบียบนี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“คณะกรรมการบริหาร”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“ส านักงานสาขาจังหวัด”  หมายความว่า  ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

สาขาจังหวัด 
“นายทะเบียน”  หมายความว่า  เลขาธิการส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร   

หรือพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการเพื่อปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนตามระเบียบนี้ 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด 
“เกษตรกร”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักตามระเบียบ

คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  ว่าด้วยเกษตรกร 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๓



“องค์กรเกษตรกร”  หมายความว่า  กลุ่มหรือคณะของเกษตรกรที่มารวมกัน  เพ่ือวัตถุประสงค์
ในการประกอบเกษตรกรรมร่วมกัน  โดยจะเป็นหรือไม่เป็นนิติบุคคลก็ได้  และได้ขึ้นทะเบียนต่อ
ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัด  ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

“เครือข่ายองค์กรเกษตรกร”  หมายความว่า  องค์กรเกษตรกรตั้งแต่สององค์กรขึ้นไป   
ร่วมกันเป็นเครือข่ายองค์กรเกษตรกร  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดท าและพัฒนาแผนหรือโครงการฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร 

ข้อ 6 ให้ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
การขึน้ทะเบียนองค์กรเกษตรกร 

 
 

ข้อ ๗ ให้องค์กรดังต่อไปนี้มีสิทธิยื่นค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
(๑) กลุ่มหรือคณะของเกษตรกรที่มารวมกันไม่น้อยกว่าห้าสิบคน  โดยมีวัตถุประสงค์ในการ  

ประกอบเกษตรกรรมร่วมกัน 
(๒) นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบเกษตรกรรมตามมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติ

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ข้อ ๘ การยื่นค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรให้ยื่นค าขอต่อส านักงานหรือส านักงาน 

สาขาจังหวัดตามแบบที่คณะกรรมการบริหารก าหนด 
(๑) ให้ คณะกรรมการหรื อผู้ ที่ ได้ รั บมอบอ านาจจากกลุ่ มหรือคณะของ เกษตรกร 

จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นผู้ยื่นค าขอ 
(๒) ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ  ๗  (๒)  ให้ผู้แทนหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 

เป็นผู้ยื่นค าขอ 
ข้อ ๙ การยื่นค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรตามข้อ  ๗  (๑)  ให้ยื่นเอกสารและหลักฐาน  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอ 
(๒) เอกสารแสดงประวัติโดยย่อของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร  ซึ่งแสดงถึงที่ตั้งที่ท าการ 

ของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร 
(๓) ระเบียบหรือข้อบังคับที่ต้องระบุวัตถุประสงค์ของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกรข้อก าหนด

เกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิก  วิธีรับสมาชิก  การขาดจากสมาชิกภาพ  ตลอดจนสิทธิและหน้าที่  
ของสมาชิก 

(๔) รายชื่อกรรมการและสมาชิกที่ลงลายมือชื่อแสดงความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนพร้อมแนบ 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและแสดงส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงภูมิล าเนาในปัจจุบันที่อยู่ใน  
จังหวัดเดียวกัน 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๓



กรรมการองค์กรเกษตรกรจะต้องมีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อสมาชิกของกลุ่มหรือคณะ 
ของเกษตรกรด้วย 

(๕) เอกสารแสดงกิจกรรมที่ท าร่วมกันที่ผ่านมาของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร 
(๖) รายงานการประชุมและหนังสือมอบอ านาจของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกรที่ได้มีมติ 

ให้มีการขึ้นทะเบียน 
ทั้งนี้  ให้ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดลงรับและต้องส าเนาเอกสารให้กลุ่มหรือคณะ  

ของเกษตรกรเก็บไว้เป็นหลักฐานจ านวนหนึ่งชุด 
ข้อ  ๑๐ การยื่นค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรตามข้อ  ๗  (๒)  ให้ยื่นเอกสารและหลักฐาน

ดังต่อไปนี้   
(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนหรือกรรมการซึ่งได้รับมอบหมาย 
(๒) ส าเนาเอกสารแสดงฐานะนิติบุคคลที่ออกโดยองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
(๓) ส าเนารายงานการประชุมที่ได้มีมติให้ขึ้นทะเบียนของนิติบุคคล 
(๔) ส าเนารายชื่อกรรมการและสมาชิกที่ลงลายมือชื่อแสดงความประสงค์ขอขึ้นทะเบียน  

พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและแสดงส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงภูมิล าเนาในปัจจุบัน  
ที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน 

(๕) ส าเนางบดุลของปีสุดท้ายก่อนยื่นค าขอ 
ทั้งนี้  ให้ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดลงรับและต้องส าเนาเอกสารให้นิติบุคคล 

ตามข้อ  ๗  (๒)  เก็บไว้เป็นหลักฐานจ านวนหนึ่งชุด 
ข้อ  ๑๑ เมื่อส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดได้รับค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรแล้ว 

ให้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง  หากเห็นว่าค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
พร้อมเอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว  ให้เสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

ในกรณีที่เอกสารและหลักฐานตามข้อ  ๙  และข้อ  ๑๐  ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้ส านักงาน 
หรือส านักงานสาขาจังหวัดแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอแก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในเจ็ดวันท าการและ  
ให้อนุมัติการขึ้นทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร 
การแก้ไขที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

เมื่อคณะอนุกรรมการมีมติอนุมัติการขึ้นทะเบียนแล้วให้ประกาศรายชื่อองค์กรเกษตรกร 
ไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัด 

ข้อ  ๑๒ ให้นายทะเบียนออกใบทะเบียนเป็นองค์กรเกษตรกรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่  
คณะอนุกรรมการมีมติอนุมัติ 

ใบทะเบียนให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการบริหารประกาศก าหนด 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๓



ข้อ  ๑๓ ในกรณีที่คณะอนุกรรมการมีมติไม่อนุมัติให้ขึ้นทะเบียน  ให้ส านักงานหรือส านักงาน  
สาขาจังหวัดแจ้งมติที่ไม่อนุมัติพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายในเจ็ดวันท าการ  และผู้ยื่นค าขอ
อุทธรณ์มติของคณะอนุกรรมการต่อคณะกรรมการบริหารได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

การยื่นอุทธรณ์ให้ยื่น  ณ  ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดเมื่อส านักงานหรือส านักงาน  
สาขาจังหวัด  ได้รับอุทธรณ์แล้วให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารภายในเจ็ดวันท าการนับแตว่ันที่ไดร้ับอุทธรณ์   
ให้คณะกรรมการบริหารวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารให้เป็นที่สุด 

หมวด  ๒ 
การเปลี่ยนแปลงภายในองคก์รเกษตรกร 

 
 

ข้อ  ๑๔ องค์กรเกษตรกรที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลจะต้องด ารงจ านวนสมาชิกตามที่ก าหนดไว้
ในข้อ  ๗  (๑) 

ข้อ  ๑๕ องค์กรเกษตรกรสามารถท าการเปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิก  กรรมการ  ระเบียบ 
หรือข้อบังคับหรือที่ตั้งส านักงานขององค์กรได้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีเปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิก  ให้องค์กรเกษตรกรแจ้งรายชื่อสมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ต่อส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดพร้อมทั้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและแสดงส าเนา
ทะเบียนบ้านที่แสดงภูมิล าเนาในปัจจุบันที่อยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งขององค์กรเกษตรกรของสมาชิกนั้น  
ซึ่งรับรองส าเนาโดยสมาชิกนั้นเองหรือกรรมการขององค์กรเกษตรกร  ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง  
ไปในทางเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของจ านวนสมาชิก  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
จ านวนสมาชิกดังกล่าว 

(๒) กรณีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ  ให้องค์กรเกษตรกรที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 
ขององค์กรแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการดังกล่าวต่อส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดพร้อมทั้ง  
แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการใหม่ซึ่งรับรองโดยกรรมการนั้นเองหรือกรรมการอื่น  
ขององค์กร  และส าเนารายงานการประชุมขององค์กรเกษตรกรที่มีมติเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ดังกล่าวภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 

(๓) กรณีการเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับ  ให้องค์กรเกษตรกรที่มีการเปลี่ยนแปลง
ระเบียบหรือข้อบังคับขององค์กรแจ้งการเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวต่อส านักงานหรือ
ส านักงานสาขาจังหวัดพร้อมทั้งแนบส าเนารายงานการประชุมขององค์กรเกษตรกรที่มีมติเห็นชอบ
ระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 
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(๔) กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ งส านักงานขององค์กร  ให้องค์กรเกษตรกรที่มี 
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งส านักงานขององค์กรแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งส านักงานขององค์กรต่อส านักงาน 
หรือส านักงานสาขาจังหวัด  พร้อมทั้งแนบส าเนาทะเบียนบ้านอันเป็นที่ตั้งของส านักงานของ 
องค์กรแห่งใหม่ขององค์กรเกษตรกรซึ่งรับรองโดยกรรมการขององค์กรเกษตรกร  และแผนที่สังเขปของ  
ที่ตั้งส านักงานขององค์กรแห่งใหม่ดงักล่าวภายในสิบห้าวนันับแตว่ันที่เปิดท าการส านักงานขององค์กรแห่งใหม่ 
ขององค์กรเกษตรกร 

การฝ่าฝืนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเกษตรกรตามความในวรรคแรก  ย่อมเป็นผลให้
องค์กรเกษตรกรต้องยอมรับต่อความล่าช้า  ความผิดพลาด  หรือความเสียหายในการปฏิบัติงานของ
ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดอันเป็นผลโดยตรงจากการฝ่าฝืนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

ให้ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดแจ้งการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเกษตรกร 
ตามความในวรรคหนึ่งให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ส านักงานหรือ 
ส านักงานสาขาจังหวัดได้รับแจ้งจากองค์กรเกษตรกร 

ข้อ  ๑๖ กรณีการย้ายองค์กรเกษตรกร  ให้สมาชิกองค์กรเกษตรกรที่ประสงค์จะย้ายออกจาก
องค์กรเกษตรกรเดิมไปสังกัดยังองค์กรเกษตรกรแห่งใหม่ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งหนังสือ
ยินยอมรับเข้าเป็นสมาชิกองค์กรแห่งใหม่ตามแบบที่ส านักงานก าหนด  เมื่อได้รับค าขอพร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้วให้นายทะเบียนหรือผู้ที่นายทะเบียนมอบหมายท าการตรวจสอบภาระผูกพัน 
ที่สมาชิกนั้นมีต่อองค์กรเกษตรกรและต่อกองทุนให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ  
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง  และหากไม่พบภาระผูกพันเช่นว่านั้น  หรือพบแต่องค์กร  
เกษตรกรเดิมยอมรับผิดชอบในภาระผูกพันนั้นแทนและองค์กรเกษตรกรแห่งใหม่ยอมรับจะติดตามดูแล  
ภาระผูกพันที่มีต่อกองทุนแทนองค์กรเกษตรกรเดิม  ให้นายทะเบียนอนุมัติการย้ายองค์กรเกษตรกร  
ตามค าขอของสมาชิกนั้นและแจ้งให้สมาชิกนั้น  องค์กรเกษตรกรเดิมและองค์กรเกษตรกรแห่งใหม่  
ของสมาชิกนั้น  รวมทั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตรวจสอบ 
ไม่พบภาระผูกพันเช่นว่านั้น  หรือตรวจสอบพบว่าภาระผูกพันเช่นว่านั้นมีการยอมรับผิดชอบแทน  
หรือมีการยอมรับติดตามดูแลแทนแล้ว 

กรณีที่นายทะเบียนหรือผู้ที่นายทะเบียนมอบหมายตรวจสอบพบว่าภาระผูกพันของสมาชิก 
ตามวรรคก่อนยังมิไดม้ีการรบัผิดชอบแทนหรือการยอมรับติดตามดูแลแทน  ให้แจ้งสมาชิกนั้นด าเนินการแกไ้ข 
เกี่ยวกับภาระผูกพันเช่นว่านั้นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตรวจสอบพบ 
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หมวด  ๓ 
การแยกและควบรวมองค์กรเกษตรกร 

 
 

ข้อ  ๑๗ องค์กรเกษตรกรตั้งแต่สององค์กรขึ้นไปในเขตจังหวัดเดียวกันอาจควบเข้ากัน 
เป็นองค์กรเกษตรกรเดียวกันโดยมติขององค์กรเกษตรกรแต่ละแห่ง  และยื่นค าขอต่อส านักงาน 
หรือส านักงานสาขาจังหวัดเพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
ได้รับค าขอ 

ข้อ  ๑๘ ให้องค์กรเกษตรกรที่ควบรวมกันต้องยื่นเอกสารหรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเนาใบทะเบียนองค์กรเกษตรกรที่ควบรวม 
(๒) ระเบียบหรือข้อบังคับที่แสดงถึงวัตถุประสงค์  ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิก  

วิธีรับสมาชิก  การขาดจากสมาชิกภาพ  ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกที่ควบรวมกัน 
(๓) รายงานการประชุมที่ได้มีมติของแต่ละองค์กรที่ควบรวม 
(๔) รายชื่อเกษตรกรสมาชิกที่ขอควบรวมกันพร้อมลงลายมือชื่อ 
(๕) รายชื่อคณะกรรมการขององค์กรเกษตรกรชุดใหม่ 
ทั้งนี้  ให้ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดลงรับและต้องส าเนาเอกสารให้องค์กรเกษตรกร

เก็บไว้เป็นหลักฐานจ านวนหนึ่งชุด 
ข้อ  ๑๙ เมื่ อคณะอนุกรรมการมีมติอนุมัติ ให้องค์กรเกษตรกรควบรวมเข้าด้วยกัน   

ให้นายทะเบียนประกาศรายชื่อองค์กรเกษตรกรไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัด 
ให้เจ้าหนี้ทั้งปวงขององค์กรเกษตรกรตามวรรคหนึ่ง  ยื่นค าคัดค้านต่อส านักงานหรือส านักงาน

สาขาจังหวัดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ  ในกรณีที่ไม่มีผู้คัดค้านภายในก าหนดให้นายทะ เบียน
ถอนชื่อองค์กรเกษตรกรออกจากทะเบียนองค์กรเกษตรกร  และออกใบทะเบียนเป็นองค์กรเกษตรกรใหม่
ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่สิ้นสุดค าคัดค้าน 

ข้อ  ๒๐ องค์กรเกษตรกรใหม่ย่อมรับไปทั้งสิทธิ  หน้าที่  และความรับผิดขององค์กรเกษตรกร
เดิมที่ได้ควบรวมเข้ากันทั้งสิ้น 

ข้อ  ๒๑ ในกรณีที่คณะอนุกรรมการมีมติไม่รับการควบรวมองค์กรเกษตรกร  ให้ส านักงาน 
สาขาจังหวัดแจ้งมติที่ไม่อนุมัติพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายในเจ็ดวัน  และให้ผู้ยื่นค าขอ
อุทธรณ์มติของคณะอนุกรรมการต่อคณะกรรมการบริหารภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งมติ 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารให้เป็นที่สุด 
ข้อ  ๒๒ กรณีที่สมาชิกองค์กรเกษตรกรประสงค์ขอแยกองค์กรให้สมาชิกดังกล่าวยื่นค าขอ  

ตามแบบที่ส านักงานก าหนดต่อส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัด 
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หมวด  ๔ 
การเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร 

 
 

ข้อ  ๒๓ ให้นายทะเบียนเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาเพิกถอนทะเบียน  
องค์กรเกษตรกรเมื่อปรากฏหลักฐานชัดแจ้งอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) องค์กรเกษตรกรมีจ านวนสมาชิกน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๗  (๑)  และมิได้ท าการแก้ไข

ให้เป็นไปตามข้อ  ๗  (๑)  ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน 

(๒) องค์กรเกษตรกรจงใจฝ่าฝืนระเบียบ  ประกาศ  หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารก าหนด 

(๓) องค์กรเกษตรกรไม่รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนา  

เกษตรกร 

(๔) องค์กรเกษตรกรมีความประสงค์ที่จะขอให้ เ พิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร 

ด้วยความประสงค์ใดก็ตาม 

ข้อ  ๒๔ เมื่อคณะอนุกรรมการมีมติให้เพิกถอนทะเบียนขององค์กรเกษตรกร  ให้นายทะเบียน 

แจ้งให้องค์กรเกษตรกรที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียนและเกษตรกรสมาชิกทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนัทีม่ี 

ประกาศให้เพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร 

ข้อ  ๒๕ องค์กรเกษตรกรใดที่ ไม่ เห็นด้วยกับมติ เ พิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร   

ให้ยื่นอุทธรณ์มติคณะอนุกรรมการดังกล่าวได้ 

การยื่นอุทธรณ์มติของคณะอนุกรรมการให้ยื่นต่อคณะกรรมการบริหารภายในสามสิบวันนับแต่

วันที่ได้รับแจ้งมติและให้คณะกรรมการบริหารวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่

ได้รับอุทธรณ์ 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารมีค าวินิจฉัยไม่เพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร  ให้นายทะเบียน 

แจ้งค าวินิจฉัยต่อองค์กรเกษตรกรนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีค าวินิจฉัย 

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารมีค าวินิจฉัยให้เพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกรหรือ 

องค์กรเกษตรกรไม่อุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้นายทะเบียนประกาศการเพิกถอนทะเบียน   

ณ  ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดที่เป็นที่ตั้งขององค์กรเกษตรกร 
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ข้อ  ๒๖ สมาชิกขององค์กรเกษตรกรใดที่ถูกเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกรให้ด าเนินการ

สมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกรอื่นให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียน

ปิดประกาศ 

ข้อ  ๒๗ การเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกรตามระเบียบนี้  ไม่มีผลกระทบกับความเป็น 

กลุ่มเกษตรกร  องค์กรเกษตรกร  หรือนิติบุคคลที่มีอยู่เดิมตามกฎหมายอื่น 

หมวด  ๕ 
เครือข่ายองค์กรเกษตรกร 

 
 

ข้อ  ๒๘ องค์กรเกษตรกรมากกว่าหนึ่งองค์กรที่ประสงค์ร่วมกันเป็นเครือข่ายองค์กรเกษตรกร  
มีสิทธิเสนอแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรตลอดจนได้รับสิทธิสนับสนุนส่งเสริมตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการบริหารก าหนด  โดยมีเอกสารประกอบการแสดงความประสงค์การร่วมกันดังกล่าว  ดังนี้ 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของประธานองค์กรเกษตรกรทุกองค์กรผู้ยื่นค าขอ 
(๒) ส าเนาธรรมนูญหรือข้อบังคับของเครือข่ายองค์กรเกษตรกร 
(๓) ส าเนามติที่ประชุมใหญ่ขององค์กรเกษตรกรที่เป็นสมาชิกเครือข่ายองค์กรเกษตรกร 

ที่มีมติให้องค์กรเกษตรกรเข้าผูกพันเป็นเครือข่ายองค์กรเกษตรกรที่แสดงให้เห็นถึงเป้าหมาย 
หรือวัตถุประสงค์ที่จะกระท าร่วมกัน 

(๔) ส าเนารายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายองค์กรเกษตรกร   
(๕) มีกิจกรรมที่แสดงให้ เห็นถึงการท ากิจกรรมร่วมกันตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๕   

แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของเครือข่ายองค์กรเกษตรกรมาแล้วระยะหนึ่ง 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ  ๒๙ ให้องค์กรเกษตรกรตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร   
ว่าด้วยการรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร  ที่บังคับใช้ก่อนหน้านี้    
เป็นองค์กรเกษตรกรตามระเบียบนี้ต่อไป 

ในกรณีที่องค์กรเกษตรกรตามวรรคแรกมีสมาชิกน้อยกว่ายี่สิบคน  หรือห้าสิบคนแล้วแต่กรณี   
ให้ด าเนินการจัดให้มีสมาชิกให้ครบตามจ านวนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่ 
ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน  โดยมิต้องน าความตามข้อ  ๗  (๑)  มาใช้บังคับ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๓



ข้อ  ๓๐ เกษตรกรที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรแต่ได้ขึ้นทะเบียนหนี้ไว้ก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายแจ้งให้องค์กรเกษตรกรและเกษตรกร
สมาชิกมาด าเนินการสมัครเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรเสียให้ถูกต้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้
ใช้บังคับ 

เกษตรกรต้องด าเนินการเข้าเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
หากเกษตรกรดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามวรรคสองให้ เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย 

ในฐานะนายทะเบียนด าเนินการเพิกถอนทะเบียนหนี้ตามประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร   
เรื่อง  การขึ้นทะเบียนหนี้และการเพิกถอนทะเบียนหนี้ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 
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จุรินทร ์ ลักษณวิศิษฏ ์
รองนายกรฐัมนตรี 

ประธานกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๖๓


