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คู่มือปฏิบติังาน : งานทะเบียนองคก์รเกษตรกร 

Work Manual: Farmer Organization Registration 

ส า นั ก ง า น ก อ ง ทุ น ฟ้ื น ฟู แ ล ะ พั ฒ น า เ ก ษ ต ร ก ร  

 
 

ภายใต ้

พระราชบญัญติักองทุนฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟู

และพฒันาเกษตรกร วา่ดว้ย การรับข้ึนทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองคก์รเกษตรกร พ.ศ. 2563  
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ค าน า 
  

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นหน่วยงานรัฐที่มีภารกิจและหน้าที่
ตามอ านาจแห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟแูละพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544 
และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไข
ปัญหาของเกษตรกร 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร 
 พัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่องค์กรเกษตรกร 
 พัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกร 

การรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร
เป็นภารกิจของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ในการสนับสนุนให้เกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือคณะของ
เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร่วมกัน ประสงค์ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
รวมถึงการด าเนินงานด้านงานทะเบียนที่ประกอบด้วยการเพ่ิมลดจ านวนสมาชิก การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
องค์กรเกษตรกร ระเบียบหรือข้อบังคับองค์กรเกษตรกร สถานที่ตั้งส านักงานองค์กรเกษตรกร และการควบรวม 
การแยกองค์กร การย้ายออกของสมาชิก การลาออกของสมาชิก และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
องค์กรเกษตรกร  

งานทะเบียนองค์กรเกษตรกรของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร มีขอบเขต ภารกิจและหน้าที่ 
เกี่ยวข้องในด้าน (1) การส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไข
ปัญหาของเกษตรกร และ (2) การฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร ภายใต้ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย การรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ. 2563 

เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและเป็นการสนับสนุนการให้บริการแก่องค์กรเกษตรกรและ
สมาชิกเกษตรกรกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จึงได้วาง
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย การรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียน
องค์กรเกษตรกร พ.ศ. 2563  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานและจัดการงานทะเบียนองค์กรเกษตรกรและ
ทะเบียนสมาชิกเกษตรกรกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรให้เป็นไปตามสิทธิขององค์กรเกษตรกรที่พ่ึงได้รับจาก
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามกฎหมายกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรประกาศก าหนด  

การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน : งานทะเบียนองค์กรเกษตรกร (Work Manual: Farmer Organization 
Registration) เพ่ือเป็นการสนับสนุนการให้บริการแก่องค์กรเกษตรกรและสมาชิกเกษตรกรกองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกรที่กั้ยวข้องกับงานทะเบียนองค์กรเกษตรกรทั้งหมด และเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
รองรับการบริการด้านงานทะเบียนองค์กรเกษตรกรในทุกมิติของงานให้กับพนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรได้ด าเนินการอย่างถูกต้องและชัดเจนตามกฎหมายประกาศก าหนด 
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หมวด 1 

การขึ้นทะเบียน 

องค์กรเกษตรกร 

ไม่เป็นนิติบุคคล 

วัตถุประสงค์ ตาม ม.3 

ไม่น้อยกว่า 50 คน 

ยื่นค าขอ 

ขึ้นทะเบียน เป็นนิติบุคคล 

ส านักงาน
สาขา
จังหวัด 

ทุกจังหวัด 

คกก./ผู้รับมอบอ านาจ 3 คน 

ผู้มีอ านาจ/กก.รับมอบอ านาจ 

ผู้ยื่น  

ผู้ยื่น  

น าเสนอ 

ภายใน 7 วัน 

อนุมัต ิ

-สาขาเสนออุทธรณ์ ภายใน 7 วัน 

-คณะกรรมการบริหารพิจารณาภายใน 30 วัน 

ประกอบเกษตรกรรมร่วมกัน 

ประกอบเกษตรกรรมร่วมกัน 

คณะอนุกรรมการจังหวัด/ 
พิจารณา ภายใน 30 วัน 

นายทะบยีน 

จังหวัด 

ออกใบทะเบียน
องค์กรเกษตรกร 

ไม่อนมุัตทิะเบียนองค์กร/ให้สาขา
แจ้งองค์กรภายใน 7 วันท าการ 

ให้ติดประกาศ 
รายชื่อองค์กร 
ไว้ในที่เปิดเผย 
ณ ส านักงาน
สาขาจงัหวัด อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหาร 

ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้ง 

องค์กร 
มีสิทธ ิ
ตาม  
ม. 30 
พ.ร.บ. 
กฟก. 

1.ฉบับส าเนา 

-บัตร ปชช.ผู้ยื่นค าขอ 

-ประวัติองค์กรโดยย่อ 

-ระเบียบ/ข้อบงัคับ 

-แสดงกิจกรรมทีผ่่านมา 

-รายงานการประชุม+หนงัสอืบมอบ
อ านาจที่มติให้ข้ึนทะเบียนองค์กร 

2.ฉบับจริง 

-รายช่ือกรรมการ+สมาชิกทีล่งลายมือช่ือ
แสดงประสงค์ขอข้ึนทะเบียน 

-ส าเนา บัตรปชช.+ทะเบียนบ้าน ที่แสดง
ภูมิล าเนาในปจัจบุันที่อยูจ่ังหวัดเดียวกัน 

1.ฉบับส าเนา 

-บัตร ปชช.ผู้แทน/กรรมการที่มอบหมาย 

-หลักฐานแสดงฐานะนิตบิุคคลทีร่ัฐออกให ้

-รายงานการประชุมที่มติให้ข้ึนทะเบียน 

-งบดุลของปีสุดท้ายก่อนยื่นค าขอ 
2.ฉบับจริง 

-รายช่ือสมาชิกทีล่งลายมือช่ือแสดง
ประสงค์ขอข้ึนทะเบียนองค์กร 

ไม่เป็น 

นิติบุคคล 

เป็น 

นิติบุคคล 

สาขา
จังหวัด 

ตรวจ 

สอบ
ภายใน  
7 วัน 

ท าการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

ว่าด้วยการรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ. 2563 

หมวด 2 

การเปลี่ยนแปลง 

ภายในองค์กรเกษตรกร 

องค์กร 

ด าเนินการ 
แจ้งสาขา 

สมาชิก 

กรรมการ 

ระเบียบ/ 
ข้อบังคับ 

สถานที่ตั้ง 

 

เพ่ิม/ลดสมาชิกท่ีอยู่ในจังหวัดท่ีตั้งองค์กร 
 

ภายใน 15 วัน 

 

เปลี่ยนแปลงกรรมการองค์กร “ใหม่” 
 

ภายใน 15 วัน 

 

เปลี่ยนแปลงระเบียบ หรือ ข้อบังคับ “ใหม่” 
 

ภายใน 30 วัน 

 

เปลี่ยนแปลงท่ีตั้งองค์กร “ใหม่” 
 

ภายใน 15 วัน 

ย้ายออก  
(สังกัดใหม่) 

นาย 
ทะเบียน 
จังหวัด 

ครบถัวน/ไม่มีภาระผูกพัน 

ไม่ครบถัวน/มีภาระผูกพัน 

อนุมัต ิ

ย้าย 

แจ้งสาขา 

แจ้งสาขา 

แจ้งสาขา 

ภายใน  
 

15 วนั 

ท าเอง 

เสนอสาขา 

เสนอ-คณะอนุกรรมการจังหวัด/ 
ภายใน 15 วัน/รับทราบ 

 

หมวด 5 
เครือข่ายองค์กรเกษตรกร 

องค์กรเกษตรกรที่ประสงค์รวมเป็นเครือข่ายองค์กรเกษตรกร มีสิทธิเสนอแผนและโครงการตลอดจน 

ได้รับสิทธิสนับสนุนส่งเสริมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารก าหนด 

หมวด 4 
การเพิกถอนทะเบียน 

องค์กรเกษตรกร 

คณะอนุฯจังหวัด/อนุมัติ 

นาย
ทะเบียน
จังหวัด 

เสนอ 
คณะอนุฯ 
จังหวัด 

พิจารณา 

1.มีจ านวนสมาชิกน้อยกว่า 50 คน+ไม่แก้ไขภายใน 120 วันนับแต่วันทีน่ายทะเบียนแจ้ง 
2.จงใจฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ หรอืเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการบริหารก าหนด 
3.ไม่รายงานผลการด าเนนิงานเกี่ยวกับแผนและโครงการฟืน้ฟแูละพฒันาเกษตรกร 
4.ประสงค์ใหเ้พกิถอนตามความประสงค์ใดกต็ามขององคก์ร 

เหตุผล 
เพิกถอน 

คณะอนุฯจังหวัด/ไม่อนุมัติ เม่ือคณะอนุฯ อนุมัต ิให้แจ้งองคก์ร ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศเพกิถอนทะเบียน 

หมวด 3 
การแยกหรือควบรวม 

องค์กรเกษตรกร 

ตั้งแต่  
2 องคก์รขึน้ไป  

ในจังหวัด
เดียวกัน 

 
 
 

ส านักงาน
สาขา
จังหวัด 

คณะอนุฯ 
จังหวัด 

พิจารณา 

แยกออก 

ควบรวม 

มีมติแต่ละองค์กร 

อนุมัติ/ 
ให้ติดประกาศ 
ณ ส านกังาน 
สาขาจังหวัด 

พิจารณาให้แล้วเสร็จ 
ภายใน 15 วัน 

ไม่อนุมัต ิ

กรณีไม่มีคัดค้าน 
ภายใน 60 วันท่ี
ประกาศ ให้ถอน
ช่ือองค์กรออก/
เปลี่ยนช่ือใหม่ 

บท 
เฉพาะกาล 

1.องค์กรที่มีจ านวนสมาชิกไม่เป็นไปตามบทเฉพาะกาลให้ด าเนินการจัดให้มีสมาชิกให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ระเบียบก าหนด ภายใน 120 วัน 
2.กรณีเกษตรกรที่ยังไม่ไดเ้ป็นสมาชกิองคก์รแตไ่ด้ขึ้นทะเบียนหนี้ไว้กอ่นวันทีร่ะเบียบใช้บังคับ ให้ด าเนนิการให้เป็นสมาชกิองคก์ร ภายใน 90 วัน 
3.กรณีเกษตรกรที่ไม่ด าเนนิการให้เป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรตามระเบียบนี้ ให้นายทะเบียนเพิกถอนทะเบียนหนี้ ภายใน 60 วนั 
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ขึ้นทะเบียน 

การรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
(ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ.2563) 

คุณสมบัต ิ ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยเกษตรกร พ.ศ. 2544 ข้อ 4. 

กลุ่ม/คณะของเกษตรกรรวมตัวกันไม่น้อยกว่า 50 คน 

มีวัตถุประสงค์เกษตรกรรม ตาม ม.3 พ.ร.บ.กองทนุฯ 

ธรรมดา 

นิติบุคคล 

ยื่นค าขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ณ สาขาจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อตรวจสอบ 

คณะอนุกรรมการจังหวัด มีมติอนุมัติ สาขาจังหวัดประกาศรายช่ือองค์กร 

นายทะเบียนออกใบทะเบียนเป็นองค์กรเกษตรกร ภายใน 7 วัน 

จ านวนสมาชิก องค์กรแจ้งรายชื่อสมาชิกที่เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) ที่มีภมูิล าเนา
ในปัจจุบันที่อยู่จังหวัดที่ตัง้องค์กร ภายใน 15 วันทีเ่ปลี่ยนแปลง 

กรรมการองค์กร องค์กรแจ้งส านักงาน/สาขาจังหวัด แนบส าเนามติที่ประชุมองค์กร
ที่เปลี่ยนแปลงกรรมการ  ภายใน 15 วันที่เปลี่ยนแปลง 

ระเบียบ/ข้อบังคับ องค์กรแจ้งส านักงาน/สาขาจังหวัด แนบส าเนามติที่ประชุมองค์กร
ที่มีมติเห็นชอบระเบียบ/ข้อบังคับ  ภายใน 30 วันที่เปลี่ยนแปลง 

สถานที่ตัง้องคก์ร องค์กรแจ้งส านักงาน/สาขาจังหวัด แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่เป็น
ที่ตั้งแห่งใหม่+แผนที่พอสงัเขป  ภายใน 30 วันที่เปดิท าการ 

ย้ายองค์กร สมาชิกที่ขอย้าย ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนจังหวัด พร้อมหนังสือ
ยินยอมรับเข้าเป็นสมาชิกองค์กรแห่งใหม่ ต้องไม่มภีาระผูกพัน 

แยก/ควบรวม ตั้งแต่ 2 องค์กรข้ึนไปในเขตจังหวัดเดียวกัน อาจ ควบรวมเข้ากัน 
เป็นองค์กรเดียวกัน เสนอคณะอนุจังหวัด พิจารณาภายใน 30 วัน 

เพิกถอนทะเบยีน นายทะเบียนจังหวัด เสนอคณะอนุจังหวัด พิจารณาเพิกถอน 
(1) จ านวนไม่ครบ (2) จงใจฝ่าฝืน (3) ไม่รายงานผล (4) ประสงค์เอง 

เครือข่ายองค์กร องค์กรมากกว่า 1 องค์กร ประสงค์ร่วมกันเป็นเครือข่ายองค์กร มี
สิทธิเสนอแผนและโครงการ ตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการบริหาร 
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หมวดที่ 1 
 

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
การรับขึ้นทะเบียนและเพกิถอน 

ทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
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 พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 
 
มาตราทีเ่กี่ยวข้อง 
 
มาตราที่เกี่ยวข้อง บทบัญญัติ 

มาตรา 3 “เกษตรกรรม” หมายความว่า การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การจับสัตว์น้ า การใช้และ
บ ารุงรักษาทรัพยากรจากที่ดิน น้ า และป่าไม้อย่างยั่งยืน และให้หมายความรวมถึงการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม การแปรรูป การจ าหน่าย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเพาะปลูก การเลี้ยง
สัตว์การจับสัตว์น้ า การใช้และบ ารุงรักษาทรัพยากรจากที่ดิน น้ า และป่าไม้อย่างยั่งยืน และ
การอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 “เกษตรกร” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

 “องค์กรเกษตรกร” หมายความว่า กลุ่มหรือคณะของเกษตรกรที่มารวมกันเพ่ือวัตถุประสงค์
ในการประกอบเกษตรกรรมร่วมกัน โดยจะเป็นหรือไม่เป็นนิติบุคคลก็ได้ และได้ขึ้นทะเบียน
ต่อส านักงานหรือส านักงานสาขา 

 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 “คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา

เกษตรกร 
 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

   
   

กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 ม.3, 5, 15 และ 30 
 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย เกษตรกร พ.ศ.2544 
 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการกระจายอ านาจการ
บริหาร พ.ศ. 2556 

 
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย การรับขึ้นทะเบียน

และการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ.2563 
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มาตราที่เกี่ยวข้อง บทบัญญัติ 
มาตรา 5 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร”    

ให้กองทุนเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

การแก้ไขปัญหาของเกษตรกร 
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร 
(3) พัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม เพ่ือ

สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร 
(4) พัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกร 

มาตรา 15 คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและ

การฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
(2) พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพ่ือ

ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(3) ก าหนดนโยบายและออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ในการบริหารกิ จการของ

กองทุน 
(4) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ของ

กองทุน 
(5) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
(6) ออกระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาขององค์กร

เกษตรกร การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนและโครงการ 
(7) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายเงินของกองทุนตามแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนา

เกษตรกร และการใช้คืนเงินให้แก่กองทุน 
(8) พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุน และรายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจ าปีของส านักงานในส่วนที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
(9) ก ากับ ให้ค าปรึกษา และแนะน าแก่คณะกรรมการบริหารและส านักงานในการ

ด าเนินการ ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(10) ให้ความเห็นชอบในการก าหนดภาระผูกพันของกองทุน 
(11) ก าหนดมาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรเกษตรกร 
(12) แต่งตั้ง ถอดถอน คณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการ 
(13) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่

ของคณะกรรมการ หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้

คณะกรรมการบริหารหรือเลขาธิการเป็นผู้ปฏิบัติหรือเตรียมข้อเสนอมายังคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ 
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มาตราที่เกี่ยวข้อง บทบัญญัติ 
มาตรา 30 มาตรา 30 เกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือคณะ เพื่อประกอบเกษตรกรรม

ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม ถ้าประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรเกษตรกร
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นค าขอต่อส านักงานหรือส านักงานสาขาตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 

เกษตรกรจะเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรในขณะเดียวกันได้เพียงแห่งเดียว 
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรและการพิจารณารับขึ้น

ทะเบียนองค์กรเกษตรกรให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 

 
 
  

 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  
ว่าด้วยเกษตรกร พ.ศ.2544 

 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ บทบัญญัติ 
ข้อ 4 เกษตรกร หมายถึง บุคคลที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ซ่ึงมีคุณสมบัติ 

และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
1. มีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากกว่าร้อยละห้าสิบของรายได้

ทั้งหมด 
2. ไม่เป็นข้าราชการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  เว้นแต่ เป็นสมาชิกสภา

ต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า  เว้น
แต่ ก านัน สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจ าต าบล 

4. ไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  เว้นแต่  เป็นห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทที่เกิดจากการรวมตัวกันเป็นองค์กรเกษตรกร  รายได้ตาม (1) ให้หมายความถึงสิทธิ
หรือประโยชน์ที่สามารถค านวณเป็นตัวเงินได้ด้วย 

ข้อ 5 เกษตรกรที่จะข้ึนทะเบียนกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ต้องบรรลุนิติภาวะ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ข้อ 6 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้
วินิจฉัย 
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 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย
การกระจายอ านาจการบริหาร พ.ศ. 2556 

 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ บทบัญญัติ 
ข้อ 5 1.เสนอนโยบาย แผนงานและงบประมาณประจ าปีของส านักงานสาขาจังหวัด 

2.ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษา และแนะน าแก่ส านักงานสาขาจังหวัด 
3.พิจารณาและด าเนินการเก่ียวกับการขึ้นทะเบียนหรือเพิกถอนทะเบียนขององค์กร

เกษตรกรในส่วนที่เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
จังหวัด ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการรับขึ้น
ทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร 

4.พัฒนายุทธศาสตร์ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร และการจัดการหนี้ของเกษตรกรใน
ส านักงานสาขาจังหวัด 

5.สนับสนุนการพัฒนาแผนและโครงการฟ้ืนฟู การจัดการหนี้ของเกษตรกรใน
ส านักงานสาขาจังหวัด 

6.พิจารณากลั่นกรองแผนและโครงการฟ้ืนฟู การจัดการหนี้ของเกษตรกรใน
ส านักงานสาขาจังหวัด เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 

7.ติดตามสนับสนุนแผนและโครงการฟ้ืนฟู การจัดการหนี้ของเกษตรกรในส านักงาน
สาขาจังหวัด 

8.ติดตามประเมินผลแผนและโครงการฟ้ืนฟู  การจัดการหนี้ของเกษตรกรใน
ส านักงานสาขาจังหวัด 

9.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของกองทุน 
10.ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ

จัดการหนี้ของเกษตรกรมอบหมาย 
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หมวด 1 

การข้ึนทะเบียนองคก์ร

เกษตรกร 

หมวด 2 

การเปลี่ยนแปลงภายใน

องคก์รเกษตรกร 

หมวด 3 

การแยกและควบรวม

องคก์รเกษตรกร 

หมวด 4 

การเพิกถอนทะเบียน

องคก์รเกษตรกร 

หมวด 5 

เครอืข่ายองคก์ร

เกษตรกร 

บทเฉพาะกาล 

 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย 
การรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ.2563 

 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ บทบัญญัติ 
ข้อ 5 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 “คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 “ส านักงานสาขาจังหวัด” หมายความว่า ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัด 

 “นายทะเบียน” หมายความว่า เลขาธิการส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หรือ
พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนตามระเบียบนี้ 

 “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด 
 “เกษตรกร” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักตามระเบียบ

คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยเกษตรกร 
 “องค์กรเกษตรกร” หมายความว่า กลุ่มหรือคณะของเกษตรกรที่มารวมกัน เพ่ือวัตถุประสงค์ใน

การประกอบเกษตรกรรมร่วมกัน โดยจะเป็นหรือไม่เป็นนิติบุคคลก็ได้ และได้ขึ้นทะเบียนต่อ
ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

 “เครือข่ายองค์กรเกษตรกร” หมายความว่า องค์กรเกษตรกรตั้งแต่สององค์กรขึ้นไป ร่วมกันเป็น
เครือข่ายองค์กรเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดท าและพัฒนาแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร 

ข้อ 6 ให้ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรรักษาการตามระเบียบนี้ 
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หมวด 1 
การขึ้นทะเบยีนองค์กรเกษตรกร 

 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ บทบัญญัติ 
ข้อ 7 ให้องค์กรดังต่อไปนี้มีสิทธิยื่นค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร 

 (1) กลุ่มหรือคณะของเกษตรกรที่มารวมกันไม่น้อยกว่าห้าสิบคน โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การ ประกอบเกษตรกรรมร่วมกัน 

 (2) นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบเกษตรกรรมตามมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

ข้อ 8 การยื่นค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรให้ยื่นค าขอต่อส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัด
ตามแบบท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนด 

(1)  ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากกลุ่มหรือคณะของเกษตรกรจ านวนไม่
น้อยกว่าสามคนเป็นผู้ยื่นค าขอ 

(2)  ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ 7 (2) ให้ผู้แทนหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้
ยื่นค าขอ 

ข้อ 9 การยื่นค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรตามข้อ 7 (1) ให้ยื่นเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(1)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอ 
(2)  เอกสารแสดงประวัติโดยย่อของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร ซึ่งแสดงถึงที่ตั้งที่ท า

การของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร 
(3)  ระเบียบหรือข้อบังคับที่ต้องระบุวัตถุประสงค์ของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร

ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิ
และหน้าที่ของสมาชิก 

(4)  รายชื่อกรรมการและสมาชิกท่ีลงลายมือชื่อแสดงความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนพร้อม
แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและแสดงส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงภูมิล าเนาในปัจจุบันที่
อยู่ในจังหวัดเดียวกัน 

กรรมการองค์กรเกษตรกรจะต้องมีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อสมาชิกของกลุ่มหรือคณะ
ของเกษตรกรด้วย 

(5)  เอกสารแสดงกิจกรรมที่ท าร่วมกันที่ผ่านมาของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร 
(6)  รายงานการประชุมและหนังสือมอบอ านาจของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกรที่ได้มีมติ

ให้มีการขึ้นทะเบียน 
ทั้งนี้ ให้ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดลงรับและต้องส าเนาเอกสารให้กลุ่มหรือ

คณะของเกษตรกรเก็บไว้เป็นหลักฐานจ านวนหนึ่งชุด 
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ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ข้อ บทบัญญัติ 

ข้อ 10 การยื่นค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรตามข้อ 7 (2) ให้ยื่นเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้  

(1)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนหรือกรรมการซึ่งได้รับมอบหมาย 
(2)  ส าเนาเอกสารแสดงฐานะนิติบุคคลที่ออกโดยองค์กรของรัฐที่เก่ียวข้อง 
(3)  ส าเนารายงานการประชุมที่ได้มีมติให้ขึ้นทะเบียนของนิติบุคคล 
(4)  ส าเนารายชื่อกรรมการและสมาชิกท่ีลงลายมือชื่อแสดงความประสงค์ขอขึ้นทะเบียน

พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและแสดงส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงภูมิล าเนาใน
ปัจจุบันที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน 

(5)  ส าเนางบดุลของปีสุดท้ายก่อนยื่นค าขอ 
ทั้งนี้ ให้ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดลงรับและต้องส าเนาเอกสารให้นิติบุคคล

 ตามข้อ 7 (2) เก็บไว้เป็นหลักฐานจ านวนหนึ่งชุด
ข้อ 11 เมื่อส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดได้รับค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรแล้วให้

ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากเห็นว่าค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรพร้อม
เอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้เสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

ในกรณีที่เอกสารและหลักฐานตามข้อ 9 และข้อ 10 ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้
ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอแก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในเจ็ด
วันท าการและให้อนุมัติการขึ้นทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารการแก้ไขท่ีถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

เมื่อคณะอนุกรรมการมีมติอนุมัติการขึ้นทะเบียนแล้วให้ประกาศรายชื่อองค์กรเกษตรกร
ไว้ในที่เปิดเผย      ณ ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัด 

ข้อ 12 ให้นายทะเบียนออกใบทะเบียนเป็นองค์กรเกษตรกรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ 
คณะอนุกรรมการมีมติอนุมัติ 

ใบทะเบียนให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการบริหารประกาศก าหนด 
ข้อ 13 ในกรณีที่คณะอนุกรรมการมีมติไม่อนุมัติให้ขึ้นทะเบียน ให้ส านักงานหรือส านักงาน 

สาขาจังหวัดแจ้งมติที่ไม่อนุมัติพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายในเจ็ดวันท าการ และผู้
ยื่นค าขออุทธรณ์มติของคณะอนุกรรมการต่อคณะกรรมการบริหารได้ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง 

การยื่นอุทธรณ์ให้ยื่น ณ ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดเมื่อส านักงานหรือ
ส านักงานสาขาจังหวัด ได้รับอุทธรณ์แล้วให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารภายในเจ็ดวันท าการ
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ให้คณะกรรมการบริหารวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารให้เป็นที่สุด 
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หมวด 2 
การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเกษตรกร 

 
 

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ข้อ บทบัญญัติ 

ข้อ 14 องค์กรเกษตรกรที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลจะต้องด ารงจ านวนสมาชิกตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อ 7 (1) 
 

ข้อ 15 องค์กรเกษตรกรสามารถท าการเปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิก กรรมการ ระเบียบหรือ
ข้อบังคับหรือท่ีตั้งส านักงานขององค์กรได้ ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีเปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิก ให้องค์กรเกษตรกรแจ้งรายชื่อสมาชิกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงต่อส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดพร้อมทั้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
และแสดงส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงภูมิล าเนาในปัจจุบันที่อยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งขององค์กร
เกษตรกรของสมาชิกนั้นซึ่งรับรองส าเนาโดยสมาชิกนั้นเองหรือกรรมการขององค์กรเกษตรกร ไม่
ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของจ านวนสมาชิก ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิกดังกล่าว 

(2) กรณีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ให้องค์กรเกษตรกรที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการของ
องค์กรแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการดังกล่าวต่อส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดพร้อมทั้ง
แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการใหม่ซึ่งรับรองโดยกรรมการนั้นเองหรือ
กรรมการอ่ืนขององค์กร และส าเนารายงานการประชุมขององค์กรเกษตรกรที่มีมติเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงกรรมการดังกล่าวภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 

(3) กรณีการเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับ ให้องค์กรเกษตรกรที่มีการเปลี่ยนแปลง
ระเบียบหรือข้อบังคับขององค์กรแจ้งการเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวต่อส านักงาน
หรือส านักงานสาขาจังหวัดพร้อมทั้งแนบส าเนารายงานการประชุมขององค์กรเกษตรกรที่มีมติ
เห็นชอบระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าว
มีผลบังคับใช้ 

(4) กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งส านักงานขององค์กร ให้องค์กรเกษตรกรที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งส านักงานขององค์กรแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งส านักงานขององค์กรต่อ
ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัด พร้อมทั้งแนบส าเนาทะเบียนบ้านอันเป็นที่ตั้งของส านักงาน
ขององค์กรแห่งใหม่ขององค์กรเกษตรกรซึ่งรับรองโดยกรรมการขององค์กรเกษตรกร และแผนที่
สังเขปของที่ตั้งส านักงานขององค์กรแห่งใหม่ดังกล่าวภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เปิดท าการ
ส านักงานขององค์กรแห่งใหม่ขององค์กรเกษตรกร 
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ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ข้อ บทบัญญัติ 

ข้อ 15 
(ต่อ) 

การฝ่าฝืนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเกษตรกรตามความในวรรคแรก ย่อมเป็นผลให้
องค์กรเกษตรกรต้องยอมรับต่อความล่าช้า ความผิดพลาด หรือความเสียหายในการปฏิบัติงานของ
ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดอันเป็นผลโดยตรงจากการฝ่าฝืนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว 

ให้ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดแจ้งการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเกษตรกร
ตามความในวรรคหนึ่งให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ส านักงาน
หรือส านักงานสาขาจังหวัดได้รับแจ้งจากองค์กรเกษตรกร 

 
ข้อ 16 กรณีการย้ายองค์กรเกษตรกร ให้สมาชิกองค์กรเกษตรกรที่ประสงค์จะย้ายออกจากองค์กร

เกษตรกรเดิมไปสังกัดยังองค์กรเกษตรกรแห่งใหม่ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งหนังสือยินยอม
รับเข้าเป็นสมาชิกองค์กรแห่งใหม่ตามแบบที่ส านักงานก าหนด เมื่อได้รับค าขอพร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้วให้นายทะเบียนหรือผู้ที่นายทะเบียนมอบหมายท าการตรวจสอบภาระ
ผูกพันที่สมาชิกนั้นมีต่อองค์กรเกษตรกรและต่อกองทุนให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้
รับค าขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง และหากไม่พบภาระผูกพันเช่นว่านั้น หรือพบ
แต่องค์กรเกษตรกรเดิมยอมรับผิดชอบในภาระผูกพันนั้นแทนและองค์กรเกษตรกรแห่งใหม่ยอมรับ
จะติดตามดูแลภาระผูกพันที่มีต่อกองทุนแทนองค์กรเกษตรกรเดิม ให้นายทะเบียนอนุมัติการย้าย
องค์กรเกษตรกรตามค าขอของสมาชิกนั้นและแจ้งให้สมาชิกนั้น องค์กรเกษตรกรเดิมและองค์กร
เกษตรกรแห่งใหม่ของสมาชิกนั้น รวมทั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ตรวจสอบไม่พบภาระผูกพันเช่นว่านั้น หรือตรวจสอบพบว่าภาระผูกพันเช่นว่านั้นมีการยอม
รับผิดชอบแทนหรือมีการยอมรับติดตามดูแลแทนแล้ว 

กรณีที่นายทะเบียนหรือผู้ที่นายทะเบียนมอบหมายตรวจสอบพบว่าภาระผูกพันของสมาชิก
ตามวรรคก่อนยังมิได้มีการรับผิดชอบแทนหรือการยอมรับติดตามดูแลแทน ให้แจ้งสมาชิกนั้น
ด าเนินการแก้ไขเกี่ยวกับภาระผูกพันเช่นว่านั้นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตรวจสอบพบ 

 
 
 
 

หมวด 3 
การแยกและควบรวมองค์กรเกษตรกร 

 

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ข้อ บทบัญญัติ 

ข้อ 17 องค์กรเกษตรกรตั้งแต่สององค์กรขึ้นไปในเขตจังหวัดเดียวกันอาจควบเข้ากันเป็นองค์กร
เกษตรกรเดียวกันโดยมติขององค์กรเกษตรกรแต่ละแห่ง และยื่นค าขอต่อส านักงานหรือส านักงาน
สาขาจังหวัดเพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้
รับค าขอ 
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ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ข้อ บทบัญญัติ 

ข้อ 18 ให้องค์กรเกษตรกรที่ควบรวมกันต้องยื่นเอกสารหรือหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(1)  ส าเนาใบทะเบียนองค์กรเกษตรกรที่ควบรวม 
(2)  ระเบียบหรือข้อบังคับที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิก 

วิธีรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกที่ควบรวมกัน 
(3)  รายงานการประชุมที่ได้มีมติของแต่ละองค์กรที่ควบรวม 
(4)  รายชื่อเกษตรกรสมาชิกท่ีขอควบรวมกันพร้อมลงลายมือชื่อ 
(5)  รายชื่อคณะกรรมการขององค์กรเกษตรกรชุดใหม่ 
ทั้งนี้ ให้ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดลงรับและต้องส าเนาเอกสารให้องค์กร

เกษตรกรเก็บไว้เป็นหลักฐานจ านวนหนึ่งชุด 
ข้อ 19 เมื่อคณะอนุกรรมการมีมติอนุมัติให้องค์กรเกษตรกรควบรวมเข้าด้วยกัน ให้นายทะเบียน

ประกาศรายชื่อองค์กรเกษตรกรไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัด 
ให้เจ้าหนี้ทั้งปวงขององค์กรเกษตรกรตามวรรคหนึ่ง ยื่นค าคัดค้านต่อส านักงานหรือ

ส านักงานสาขาจังหวัดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ ในกรณีที่ไม่มีผู้คัดค้านภายในก าหนดให้
นายทะเบียนถอนชื่อองค์กรเกษตรกรออกจากทะเบียนองค์กรเกษตรกร และออกใบทะเบียนเป็น
องค์กรเกษตรกรใหม่ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่สิ้นสุดค าคัดค้าน 

ข้อ 20 องค์กรเกษตรกรใหม่ย่อมรับไปทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดขององค์กรเกษตรกรเดิมที่ได้
ควบรวมเข้ากันทั้งสิ้น 

ข้อ 21 ในกรณีที่คณะอนุกรรมการมีมติไม่รับการควบรวมองค์กรเกษตรกร ให้ส านักงานสาขา
จังหวัดแจ้งมติที่ไม่อนุมัติพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายในเจ็ดวัน และให้ผู้ยื่นค าขอ
อุทธรณ์มติของคณะอนุกรรมการต่อคณะกรรมการบริหารภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งมติ 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารให้เป็นที่สุด 
ข้อ 22 กรณีท่ีสมาชิกองค์กรเกษตรกรประสงค์ขอแยกองค์กรให้สมาชิกดังกล่าวยื่นค าขอ ตามแบบ

ที่ส านักงานก าหนดต่อส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัด 
 
 
 

หมวด 4 
การเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร 

 

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ข้อ บทบัญญัติ 

ข้อ 23 ให้นายทะเบียนเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาเพิกถอนทะเบียน องค์กร
เกษตรกรเมื่อปรากฏหลักฐานชัดแจ้งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1)  องค์กรเกษตรกรมีจ านวนสมาชิกน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 7 (1) และมิได้ท าการแก้ไขให้
เป็นไปตามข้อ 7 (1) ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน 
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ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ข้อ บทบัญญัติ 

ข้อ 23 
(ต่อ) 

(2)  องค์กรเกษตรกรจงใจฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหาร
ก าหนด 

(3)  องค์กรเกษตรกรไม่รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับแผนและโครงการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร 

(4)  องค์กรเกษตรกรมีความประสงค์ที่จะขอให้เพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกรด้วยความ
ประสงค์ใดก็ตาม 

ข้อ 24 เมื่อคณะอนุกรรมการมีมติให้เพิกถอนทะเบียนขององค์กรเกษตรกร ให้นายทะเบียนแจ้งให้
องค์กรเกษตรกรที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียนและเกษตรกรสมาชิกทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี
ประกาศให้เพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร 

ข้อ 25 องค์กรเกษตรกรใดที่ไม่เห็นด้วยกับมติเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร ให้ยื่นอุทธรณ์มติ
คณะอนุกรรมการดังกล่าวได้ 

การยื่นอทุธรณ์มติของคณะอนุกรรมการให้ยื่นต่อคณะกรรมการบริหารภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งมติและให้คณะกรรมการบริหารวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารมีค าวินิจฉัยไม่เพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร ให้นาย

ทะเบียนแจ้งค าวินิจฉัยต่อองค์กรเกษตรกรนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีค าวินิจฉัย 
ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารมีค าวินิจฉัยให้เพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกรหรือองค์กร 

เกษตรกรไม่อุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้นายทะเบียนประกาศการเพิกถอนทะเบียน ณ 
ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดที่เป็นที่ตั้งขององค์กรเกษตรกร 

ข้อ 26 สมาชิกขององค์กรเกษตรกรใดที่ถูกเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกรให้ด าเนินการสมัครเข้า
เป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกรอ่ืนให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนปิด
ประกาศ 

ข้อ 27 การเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกรตามระเบียบนี้ ไม่มีผลกระทบกับความเป็นกลุ่ม
เกษตรกร องค์กรเกษตรกร หรือนิติบุคคลที่มีอยู่เดิมตามกฎหมายอื่น 

 

หมวด 5 
เครือข่ายองค์กรเกษตรกร 

 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ บทบัญญัติ 
ข้อ 28 องค์กรเกษตรกรมากกว่าหนึ่งองค์กรที่ประสงค์ร่วมกันเป็นเครือข่ายองค์กรเกษตรกร มีสิทธิ

เสนอแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรตลอดจนได้รับสิทธิสนับสนุนส่งเสริมตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริหารก าหนด โดยมีเอกสารประกอบการแสดงความประสงค์การร่วมกันดังกล่าว ดังนี้ 
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ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ข้อ บทบัญญัติ 

ข้อ 28 
(ต่อ) 

(1)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของประธานองค์กรเกษตรกรทุกองค์กรผู้ยื่นค าขอ 
(2)  ส าเนาธรรมนูญหรือข้อบังคับของเครือข่ายองค์กรเกษตรกร 
(3)  ส าเนามติที่ประชุมใหญ่ขององค์กรเกษตรกรที่เป็นสมาชิกเครือข่ายองค์กรเกษตรกรที่มี

มติให้องค์กรเกษตรกรเข้าผูกพันเป็นเครือข่ายองค์กรเกษตรกรที่แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายหรือ
วัตถปุระสงค์ท่ีจะกระท าร่วมกัน 

(4)  ส าเนารายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายองค์กรเกษตรกร  
(5)  มีกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการท ากิจกรรมร่วมกันตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 5 แห่ง

พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรของเครือข่ายองค์กรเกษตรกรมาแล้วระยะหนึ่ง 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ข้อ บทบัญญัติ 

ข้อ 29 
 

ให้องค์กรเกษตรกรตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการ
รับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร ที่บังคับใช้ก่ อนหน้านี้ เป็นองค์กร
เกษตรกรตามระเบียบนี้ต่อไป 

ในกรณีที่องค์กรเกษตรกรตามวรรคแรกมีสมาชิกน้อยกว่ายี่สิบคน หรือห้าสิบคนแล้วแต่
กรณี ให้ด าเนินการจัดให้มีสมาชิกให้ครบตามจ านวนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน โดยมิต้องน าความตามข้อ 7 (1) มาใช้บังคับ 

ข้อ 30 เกษตรกรที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรแต่ได้ขึ้นทะเบียนหนี้ไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้
บังคับ ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายแจ้งให้องค์กรเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิกมา
ด าเนินการสมัครเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรเสียให้ถูกต้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้
บังคับ 

เกษตรกรต้องด าเนินการเข้าเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
หากเกษตรกรดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามวรรคสองให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายใน

ฐานะนายทะเบียนด าเนินการเพิกถอนทะเบียนหนี้ตามประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของ
เกษตรกร เรื่อง การข้ึนทะเบียนหนี้และการเพิกถอนทะเบียนหนี้ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 
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หมวดที่ 2 
 

การขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
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1. ความส าคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
การส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร หมายถึง การที่ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟู

และพัฒนาเกษตรกร โดยเจ้าหน้าที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกับกลุ่มหรือคณะของเกษตรกรที่ประสงค์จะขอ
จัดตั้งเป็น “องค์กรเกษตรกร” ภายใต้กฎหมายกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร 
เป็นผู้ยื่นค าขอหรือแจ้งความประสงค์มายังส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของกลุ่มหรือคณะของ
เกษตรกร  

การส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร เป็นไปตามพระราชญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
มาตรา 30  

 
1.1 บทบาทและความส าคัญของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 

เกษตรกร  
หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ตามระเบียบคณะกรรมการ

กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย เกษตรกร พ.ศ. 2544 ข้อ 4 บุคคลที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 
ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(1) มีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากกว่าร้อยละห้าสิบของรายได้ทั้งหมด 
(2) ไม่เป็นข้าราชการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เว้นแต่ เป็นสมาชิกสภาต าบล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
(3) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า เว้นแต่ ก านัน 

สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจ าต าบล 
(4) ไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เว้นแต่ เป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เกิด

จากการรวมตัวกันเป็นองค์กรเกษตรกร รายได้ตาม (1) ให้หมายความถึงสิทธิหรือประโยชน์ที่สามารถค านวณเป็น
ตัวเงินได้ด้วย 

หน้าที่ของเกษตรกร 
(1) ปฏิบัติตามข้อบังคับ กติกา หรือเงื่อนไขขององค์กรเกษตรกรที่ก าหนดไว้เพ่ือการบริหาร

จัดการภายในองค์กรเกษตรกร 
(2) ให้ความร่วมมือกับและเข้าร่วมกับองค์กรเกษตรกร เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานหรือ

กิจกรรมขององค์กรเกษตรกร รวมถึงกิจกรรมของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
(3) เข้าร่วมประชุมองค์กรเกษตรกร และแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม เพ่ือประโยชน์ต่อการ

บริหารและการด าเนินงานขององค์กรเกษตรกร 
(4) ประกอบอาชีพเกษตรกรอย่างสุจริต ตั้งมั่น ตั้งใจ ขยัน พากเพียร และซื่อสัตย์ต่ออาชีพ

เกษตรกรรมของตนเอง รวมถึงการรักษาและสืบทอดประสบการณ์ทางอาชีพให้กับทายาทหรือสมาชิกเกษตรกร 
(5) เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และชี้แจงให้ความเห็นที่ดีเกี่ยวกับองค์กรเกษตรกร และ

กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรต่อบุคคลอ่ืนที่เป็นเกษตรกรและไม่เป็นเกษตรกร  
(6) ธ ารงค์รักษาคุณค่าแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือชุมชนที่มีอยู่ และเกิดขึ้นจากภาคการเกษตร 
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องค์กรเกษตรกร  
หมายความว่า กลุ่มหรือคณะของเกษตรกรที่มารวมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบ

เกษตรกรรมร่วมกันของเกษตรกร ซึ่งจะเป็นหรือไม่เป็นนิติบุคคลก็ได้  โดยขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรต่อ
ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัด  

หน้าที่และให้ความส าคัญขององค์กรเกษตรกร  
1. ด าเนินงานหรือกิจกรรมขององค์กรเกษตรกร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามขององค์กรเกษตรกร

และเป็นไปตามข้อบังองค์กรเกษตรกรก าหนด 
2. ด าเนินงานหรือกิจกรรมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
3. มีทัศนคติที่ดีต่อกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร และสร้างผลงานภายใต้การด าเนินงานของ

องค์กรเกษตรกร เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
4. เข้าร่วมกิจกรรมของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร และประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ 

รวมถึงร่วมกันรักษาและรณรงค์จรรยาบรรณท่ีดีต่อกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
5. สนใจในเหตุการณ์ต่างๆ ของกองทุน การเข้าร่วมประชุมและการแบ่งปันข้อมูลหรือแนวคิด

เพ่ือการพัฒนาและสนับสนุนภารกิจกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกษตรกร 

บุคคลธรรมดา 
ที่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม 
เป็นหลัก 

รายได้มากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด 

ไม่เป็นข้าราชการการเมืองหรือ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานองค์กรของ
รัฐซึ่งต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 

ไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการ
ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

ต้องบรรลุนิติภาวะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 19 และ 20 

เป็น (1) สมาชิกสภาต าบล (2) สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนต าบล  
(3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ  

(4) สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

เป็น (1) ก านัน (2) สารวตัรก านัน (3) ผู้ใหญ่บา้น  
(4) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น และ(5) แพทยป์ระจ าต าบล 

เป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษทัที่เกิดจากการรวมตวักัน 
เป็นองค์กรเกษตรกร 

เป็นเกษตรกรที่มีภูมิล าเนาจังหวัดเดียวกัน 

เกษตรกร 
ที่ข้ึนทะเบียนกับกองทุนฟื้นฟู

และพัฒนาเกษตรกร  
 

ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ 
ต้องบรรลุนิติภาวะ 20 ปีบริบูรณ์ 

 
(อ้างอิงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 19 และ 20 ได้ก าหนดเหตุพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะไว้ดังน้ี "มาตรา 19 บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมี

อายุย่ีสิบปีบริบูรณ์" และ "มาตรา 20 ผู้เยาว์ย่อมบรรลุนิติภาวะเมื่อท าการสมรส หากการสมรสน้ันได้ท าตามบทบัญญัติมาตรา 1448" ดังน้ัน บุคคลจึงบรรลุนิติภาวะและไม่เป็นผู้เยาว์ได้เมื่ออายุครบยี่สิบปี 
หรือสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย) 
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1.2  สิทธิการเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

(1) สิทธิด้านการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร :  
(1.1) สิทธิในการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยให้ท าแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
(1.2) สิทธิในการส่งเสริมและสนับสนุนรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

การแก้ไขปัญหาของเกษตรกร การฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร การพัฒนาความรู้ในด้าน
เกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร และพัฒนา
ศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกร 

(2) สิทธิด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกร :  
 (2.1) การแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรที่เป็นหนี้สินที่เกิดจากภาคการเกษตร โดยหนี้นั้นเป็น

หนี้ในระบบและหนี้ที่เกิดจากโครงการส่งเสริมของรัฐ ซึ่งกองทุนด าเนินการจัดการหนี้ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
เกษตรกร โดยการช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกร 

 (2.2) การจัดการหนี้ การประนอมหนี้ การเจรจาหนี้ การออกหนังสือบรรเทาทุกข์ และการ
ซื้อหนี้เพื่อรักษาที่ดินท ากินของเกษตรกร 

 
1.3  บทบาทและหน้าที่ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร โดยภารกิจหรือหน้าที่ดังกล่าว ส านักงานหรือ
ส านักงานสาขาจังหวัด จึงถูกก าหนดให้เป็นผู้รับผิดชอบในการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร และสนับสนุนการ
ด าเนินงานเพ่ือการรวมกลุ่มของเกษตรกร ที่เป็นกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร เพ่ือประกอบเกษตรกรรมร่วมกัน        
ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม 

 

กลุ่มหรือคณะ 

ของเกษตรกร 

มีรายได ้

จากเกษตรกรรมมากกว่า
ร้อยละ 50  

ของรายไดท้ั้งหมด 
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ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัด จึงมีหน้าที่ดังนี้ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็งเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา
หนี้สินและความยากจนของเกษตรกร 

3. ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และค าชี้แจงแก่เกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือคณะของ
เกษตรกร เพ่ือการข้ึนทะเบียนองค์กรเกษตรกรเป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามกฎหมายก าหนด 

4. ให้การดูแลและสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรเกษตรกรและสมาชิกองค์กรเกษตรกร ตาม
เจตนารมย์กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

 
 

2. การสนับสนุนการจัดตั้งเป็นองค์กรเกษตรกร 
 
กระบวนการ 

 

 

 

 

 

 
 

การสนับสนุนการจัดตั้งเป็นองค์กรเกษตรกร หมายถึง กลุ่มหรือคณะของเกษตรกรที่ประกอบ
เกษตรกรรมร่วมกัน มีความประสงค์ที่จะขอจัดตั้งขึ้นเป็น “องค์กรเกษตรกร” ภายใต้กฎหมายกองทุนฟื้นฟู            
และพัฒนาเกษตรกร โดยส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดมีหน้าที่ให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา และค าชี้แจง                
แก่กลุ่มหรือคณะของเกษตรกร ด าเนินการได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายก าหนดไว้ 

กระบวนการด าเนินงาน 

1. คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ก าหนดระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกรว่าด้วยการรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร 

2. ส านักงานประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กร
เกษตรกร และแจ้งให้กับส านักงานสาขาจังหวัดทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบก าหนด 

 

 

1.ส านักงาน 

กองทุนฯ 
ระเบียบขึ้นทะเบียน 

และเพิกถอน
ทะเบียน 

แจ้ง 
2.ส านักงาน 

สาขาจังหวัด 

-ติดประกาศระเบียบฯ 

-ประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลข่าวสาร 

-ศึกษาข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติ 

ประชาสัมพันธ์/แจ้งข่าวสาร 

3.องค์กร 

เกษตรกร 

4.หน่วยงาน 

อื่นที่เกี่ยวข้อง 
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3. ขั้นตอนการปฏิบัติ 

3.1 การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
(1) ให้ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร แจ้งการใช้บังคับระเบียบให้กับ

ส านักงานสาขาจังหวัดทราบเพ่ือด าเนินการ 
(2) ให้ส านักงานสาขาจังหวัด ศึกษาข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ

ก าหนด เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานภายในจังหวัด โดยหัวหน้าส านักงานสาขาจังหวัดหรือผู้ที่
มอบหมายหัวหน้าส านักงานสาขาจังหวัดมอบหมายเป็นผู้ให้ค าอธิบายและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฎิบัติงาน เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการสื่อสารกับบุคคลภายนอกหน่วยงานอย่างถูกต้อง 

(3) ให้ส านักงานสาขาจังหวัด ติดประกาศระเบียบที่ถูกบังคับใช้ไว้ในที่เปิดเผย ณ 
บริเวณพ้ืนที่ของส านักงานสาขาจังหวัด หรือป้ายประชาสัมพันธ์ของส่วนกลางในบริเวณสถานที่ราชการหรือ
ใกล้เคียงกับพ้ืนที่ของส านักงานสาขาจังหวัด เพ่ือประชาสัมพันธ์หรือชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับเกษตรกร
และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจโดยทั่วกัน ทั้งนี้ อาจออกหนังสือหรือเอกสารประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร หรือส่วนงานเอกชนที่ติดต่อกับเกษตรกร  เพ่ือแจ้งประชาสัมพันธ์การรับขึ้น
ทะเบียนองค์กรเกษตรกรตามระเบียบก าหนดได้ โดยให้ค านึงถึงความเหมาะสมและความถูกต้องในการด าเนินงาน
ของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

(4) ให้ส านักงานสาขาจังหวัดจังหวัด แจ้งข้อมูลข้าวสารหรือประชาสัมพันธ์การขึ้น
ทะเบียนองค์กรเกษตรกรไปยังเกษตรกรที่รวมตัวเป็นกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร รวมถึงอาจมีหนังสือหรือเอกสาร
ประชาสัมพันธ์เพ่ือแจ้งการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรตามระเบียบก าหนดไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
กับเกษตรกร หรือส่วนงานเอกชนที่ติดต่อกับเกษตรกรได้ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความเหมาะสมและความถูกต้องในการ
ด าเนินงานของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร และอาจใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน เช่น  
 

วิธีการ 
ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสาร 

 
-มีหนังสือหรือเอกสารประชาสัมพันธ์เพ่ือแจ้งการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร              
ถึงหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับเกษตรกร หรือส่วนงานเอกชนที่ติดต่อกับเกษตรกร 
-การเข้าประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการภายในจังหวัด  
-ชี้แจงและท าความเข้าใจกับหน่วยงานภายในจังหวัด 
-ประสานงานกับผู้น าชุมชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล นายกเทศบาล 
นายก อบต. ในการขอความอนุเคราะห์ติดประกาศระเบียบและข้อมูลเพ่ือประชาสัมพันธ์
ให้กับเกษตรกรภายในหมู่บ้านและชุมชนรับทราบ 
-ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียงชุมชน รวมถึงหอกระจายเสียงของหมู่บ้านหรือ
ต าบล หรือในระดับอ าเภอและจังหวัด  
-การท าเอกสารแผ่นพับหรือเอกสารข้อมูล เพ่ือน าเสนอภาพรวมของระเบียบใช้ส าหรับ
การแจกจ่ายไปเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และหน่วยงานที่เพ่ือเป็นประชาสัมพันธ์ด้วย 
-ลงพ้ืนที่โดยตรง หรืออาจร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ โดยเคลื่อนที่ไปยังชุมชนและหมู่บ้าน
ต่างๆ ภายในจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับเกษตรกรรับทราบโดยตรง 
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3.2 การจัดตั้งเป็นองค์กรเกษตรกร มีดังนี้ 
(1) กลุ่มหรือคณะของเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดเดียวกัน 

ประสงคจ์ะขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร  
(2) กลุ่มหรือคณะของเกษตรกร มีการประชุมร่วมกันของสมาชิกเกษตรกร (พูดคุยและ         

มีข้อตกลงร่วมกัน) ขอรับทราบข้อมูลและข้อปฏิบัติในการขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร กับส านักงานสาขาจังหวัด 
(3) ตัวแทนของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส านักงานสาขาจังหวัด 

(ติดต่อได้ทุกวันราชการ 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) โดยเจ้าหน้าที่ต้องให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา และค าชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิ วิธีการปฏิบัติ ขั้นตอน และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือความชัดเจน
ถูกต้องในการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร 

(4) เมื่อเจ้าหน้าที่ส านักงาสาขาจังหวัด ให้ข้อมูลกับตัวแทนของกลุ่มหรือคณะของ
เกษตรกรแล้ว อาจให้เอกสารประชาสัมพันธ์ หรือส าเนาระเบียบ หรือเอกสารการยื่นขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนยื่นค าขอจริงต่อไป 

(5) ตัวแทนของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร ที่รับทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ส านักงาน
สาขาจังหวัด ให้แจ้งต่อที่ประชุมของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร เพ่ือชี้แจงให้กับสมาชิกเกษตรกรที่ประสงค์จะขึ้น
ทะเบียนองค์กรเกษตรกรทราบและเข้าใจอย่างถูกต้องตรงกัน  

(6) กลุ่มหรือคณะของเกษตรกร จัดประชุมเพ่ือจัดท าข้อบังคับ ข้อก าหนดเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกเกษตรกร โดยให้
แต่ละเรื่องมีเนื้อหาและรายละเอียดประกอบเป็นมติที่ประชุม ดังนี้ 

(6.1) ชื่อองค์กรเกษตรกร คือ ชื่อที่ถูกตั้งขึ้นตามความเห็นของที่ประชุม โดยอาจ            
ใช้ชื่อของสถานที่ส าคัญภายในชุมชนหรือใกล้เคียง เช่น หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด รวมถึงวัด โรงเรียน 
โบราณสถานตามสถานที่นั้น เป็นต้น โดยก าหนดเป็นชื่อขององค์กรเกษตรกร หรืออาจก าหนดจากการเสนอชื่อของ
สมาชิกเกษตรกร หรืออาจก าหนดตามกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่สมาชิกหรือพ้ืนที่นั้นๆ ด าเนินการอยู่ก็ได้ ทั้งนี้ การตั้งชื่อ
ขององค์กรเกษตรกร จึงมีความส าคัญในการบ่งชี้หรือแสดงให้เห็นถึงที่มาของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร หรืออาชีพ
เกษตรกรรมที่ร่วมกันท า และเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของชื่อองค์กรเกษตรกร ให้ตรวจสอบชื่อนั้นๆ กับส านักงาน
สาขาจังหวัดก่อนได้ ซึ่งเบื้องต้นอาจตั้งชื่อขึ้นไว้มากกว่า 1 ชื่อขึ้นไปเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของชื่อที่ซ้ าซ้อนกัน 

(6.2) ข้อบังคับองค์กรเกษตรกร คือ ข้อก าหนดที่ต้องจัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกฎ กติกา
และเงื่อนไขในการบริหารงานหรือการจัดการภายในองค์กรเกษตรกร ภายหลังขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร โดยให้มี
เนื้อหาที่ชัดเจนที่มีเจตนารมณ์ วัตถุประสงค์ คุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ (ลาออก) 
ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

(6.3) ประวัติโดยย่อของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร คือ สิ่งที่ท าอยู่และสิ่งที่เคยท า
ร่วมกัน และความเป็นมาของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกรที่ท าร่วมกัน รวมถึงอาจมีผลงานที่ส าคัญที่เกิดขึ้นร่วมอยู่ด้วย 

(6.4) สถานที่ตั้งหรือที่ท าการของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร คือ บ้านหรือ
อาคารสถานที่ต่างๆ ที่ถูกก าหนดและจัดตั้งไว้เพ่ือเป็นที่ท าการ ด าเนินงาน ประชุมและจัดกิจกรรมร่วมกันของ
สมาชิกเกษตรกร โดยอาจใช้บ้านหรืออาคารสถานที่ของสมาชิกเกษตรกรบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ได้ให้ขึ้นอยู่กับที่
ประชุมสมาชิกเกษตรกรและความยินยอมของเจ้าของบ้านหรืออาคารสถานที่นั้น ทั้งนี้ การก าหนดและใช้สถานที่ตั้ง
หรือที่ท าการ ต้องค านึงถึงความเหมาะสมของสมาชิกเกษตรกร การเดินทาง และการท ากิจกรรมร่วมกันเป็นส าคัญ 
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(6.5) จ านวนสมาชิกเกษตรกรและคณะกรรมการองค์กรเกษตรกร คือ จ านวน
ของสมาชิกเกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกร และคณะกรรมการขององค์กรเกษตรกร โดยให้มี
รายชื่อของสมาชิกเกษตรกรและคณะกรรมการที่อย่างชัดเจน 

(6.6) เมื่อด าเนินการจัดท าเนื้อหาและรายละเอียดข้างต้นแล้ว ให้มีมติที่ประชุม
ร่วมกันดังนี้ 

(6.6.1) มติคัดเลือกประธานและกรรมการองค์กรเกษตรกร 
(6.6.2) มติเห็นชอบข้อบังคับองค์กรเกษตรกร 
(6.6.3) มติเห็นชอบการขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร และจ านวนสมาชิก

เกษตรกรที่ขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร  
(6.6.4) มติเห็นชอบ โดยมอบอ านาจให้กรรมการหรือผู้ท าการแทน จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อสกุล
และต าแหน่ง( ถ้ามี) และอ านาจที่มอบให้ด าเนินการไว้ในมติที่ประชุม 

(6.7) เอกสารประกอบแบบค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ที่ต้องจัดท า ดังนี้ 
กรณีไม่เป็นนิติบุคคล 

1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอ 
2) เอกสารแสดงประวัติโดยย่อของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร ซึ่งแสดงถึง

ที่ตั้งท่ีท าการของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร 
3) ระเบียบหรือข้อบังคับที่ต้องระบุวัตถุประสงค์ของกลุ่มหรือคณะของ

เกษตรกรข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่
ของสมาชิก 

4) รายชื่อสมาชิกและกรรมการที่ลงลายมือชื่อแสดงความประสงค์ขอขึ้นทะเบียน
พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและแสดงส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงภูมิล าเนาในปัจจุบันที่อยู่ในจังหวัด
เดียวกัน ทั้งนี้ กรรมการองค์กรเกษตรกรจะต้องมีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อสมาชิกของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกรด้วย 

5) เอกสารแสดงกิจกรรมที่ท าร่วมกันที่ผ่านมาของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร 
6) รายงานการประชุมและหนังสือมอบอ านาจของกลุ่มหรือคณะของ

เกษตรกรที่ได้มีมติให้มีการขึ้นทะเบียน 
 

กรณีเป็นนิติบุคคล 
1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนหรือกรรมการซึ่งได้รับมอบหมาย 
2) ส าเนาเอกสารแสดงฐานะนิติบุคคลที่ออกโดยองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
3) ส าเนารายงานการประชุมที่ได้มีมติให้ขึ้นทะเบียนของนิติบุคคล 
4) ส าเนารายชื่อกรรมการและสมาชิกที่ลงลายมือชื่อแสดงความประสงค์   

ขอขึ้นทะเบียนพร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและแสดงส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงภูมิล าเนาในปัจจุบัน
ที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน 

5) ส าเนางบดุลของปีสุดท้ายก่อนยื่นค าขอ 

(7) กลุ่มหรือคณะของเกษตรกร เขียนแบบค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ตามแบบ 
กฟก.1 ประกอบด้วยแบบ กฟก.1/1 และ กฟก.1/2 โดยให้แนบเอกสารประกอบ ยื่น ณ ส านักงานสาขาจังหวัด 
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3. การยื่นค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร  
หมายถึง กลุ่มหรือคณะของเกษตรกร ที่มีคุณสมบัติและสิทธิตามมาตรา 3 และมาตรา 30          

แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 ยื่นแบบค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย การรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอน
ทะเบียนองค์กรเกษตรกร ณ ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดที่เป็นที่ตั้งองค์กรเกษตรกร   

ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว       
ให้เสนอคณะอนุกรรมการจังหวัดพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ และเมื่อมีมติอนุมัติ
การข้ึนทะเบียนองค์กรเกษตรกรแล้ว ให้นายทะเบียน1ประกาศรายชื่อองค์กรเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติทั้งหมดไว้ในที่
เปิดเผย ณ ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัด และให้องค์กรเกษตรกมีสิทธิตามกฎหมายกองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกรก าหนด 

 
อ้างถึง1ค าสั่งส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ 2271/2563 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 

เรื่องแต่งตั้งพนักงานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียน (นายทะเบียนคือหัวหน้าส านักงานสาขาจังหวัด หรือพนักงาน  
ที่ได้รับแต่งตั้งจากเลขาธิการให้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส านักงานสาขาจังหวัด) 

 

3.1 แบบที่ใช้ส าหรับการยื่นค าขอรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ดังนี้ 
1.ค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร แบบ กฟก.1 
2.ทะเบียนสมาชิกเกษตรกรผู้สมัครขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร กฟก. แบบ กฟก.1/1 
3.ทะเบียนกรรมการองค์กรเกษตรกรผู้สมัครขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร กฟก. แบบ กฟก.1/2 
4.ใบตรวจหลักฐานเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร กฟก. แบบ กฟก.1/3 
5.เอกสารประกอบ แนบค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร แบ่งเป็น 2 กรณ ี

 

1.การขึน้ทะเบียน 
องค์กรเกษตรกร 

1.นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน ภายใน 7 วันท าการ 
2.คณะอนุกรรมการจังหวัดพิจารณาอนุมัติการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ภายใน 30 วัน 
3.กรณีเอกสารหลักฐานการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน   

3.1 องคก์รเกษตรกรแก้ไขปรับปรุงเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง ภายใน 7 วัน 
3.2 คณะอนุกรรมการจังหวัดพิจารณาอนุมัติการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ภายใน 30 วัน 

4.นายทะเบียนประกาศรายชื่อองค์กรและออกใบทะเบียนองค์กรเกษตรกรที่อนุมัติ ทั้งนี้  
การอนุมัติขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ให้นายทะเบียนเสนอคณะอนุฯ จังหวัด ดังนี้ 

ภายใน 7 วัน 
  

4.1 กรณีการย่ืนเอกสารครบถ้วน ให้อนุมัติในวันที่ย่ืนค าขอ  
4.2 กรณีเอกสารหลักฐานมีการแก้ไข อนุมัติ 7 วันท าการในกรณีแก้ไขเอกสารครบถ้วน   

5.กรณีคณะอนุกรรมการจังหวัด ไม่อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร  
5.1 แจ้งมติให้องค์กรเกษตรกรทราบ ภายใน 7 วันท าการ 
5.2 องค์กรเกษตรกร ย่ืนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหาร ภายใน 30 วัน 
5.3 เสนอพิจารณาอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหาร ภายใน 7 วันท าการ 
5.4 คณะกรรมการบริหารวินิจฉัยอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน 
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กรณี (1) ไม่เป็นนิติบุคคล กรณี (2) เป็นนิติบุคคล 
(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอ 
(2) เอกสารแสดงประวัติโดยย่อของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร ซึ่ง

แสดงถึงที่ตั้งที่ท าการของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร 
(3) ระเบียบหรือข้อบังคับที่ต้องระบุวัตถุประสงค์ของกลุ่มหรือคณะ

ของเกษตรกรข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การ
ขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

(4) รายชื่อสมาชิกและกรรมการที่ลงลายมือชื่อแสดงความประสงค์
ขอขึ้นทะเบียน (แบบ กฟก.1/1 และกฟก.1/2) พร้อมแนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนและแสดงส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงภูมิล าเนาใน
ปัจจุบันที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน ทั้งนี้ กรรมการองค์กรเกษตรกรจะต้องมี
รายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อสมาชิกของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกรด้วย 

(5) เอกสารแสดงกิจกรรมที่ท าร่วมกันที่ผ่านมาของกลุ่มหรือคณะ
ของเกษตรกร 

(6) รายงานการประชุมและหนังสือมอบอ านาจของกลุ่มหรือคณะ
ของเกษตรกรที่ได้มีมติให้มีการขึ้นทะเบียน 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทน
หรือกรรมการซึ่งได้รับมอบหมาย 

(2) ส าเนาเอกสารแสดงฐานะนิติบุคคลที่ออก
โดยองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

(3) ส าเนารายงานการประชุมที่ได้มีมติให้ขึ้น
ทะเบียนของนิติบุคคล 

(4) ส าเนารายชื่อกรรมการและสมาชิกที่ลง
ลายมือชื่อแสดงความประสงค์ ขอขึ้นทะเบียนพร้อม
แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและแสดงส าเนา
ทะเบียนบ้านที่แสดงภูมิล าเนาในปัจจุบันที่อยู่ใน
จังหวัดเดียวกัน 

(5) ส าเนางบดุลของปีสุดท้ายก่อนยื่นค าขอ 

3.2 แนวทางการรับแบบขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
1. ส านักงานสาขาจังหวัด สามารถดาวน์โหลดแบบค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร 

ได้จากเว็ปไซต์ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร https://frdfund.org/ ในหมวดดาวน์โหลด 
หัวข้อ “แบบฟอร์ม” และ “ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร” ประกอบด้วย 

1.1. แบบค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร กฟก. ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 แบบ กฟก.1 

1.2. ทะเบียนสมาชิกเกษตรกรผู้สมัครขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร กฟก. แบบ กฟก.1/1 
1.3. ทะเบียนกรรมการองค์กรเกษตรกรผู้สมัครขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร กฟก. แบบ กฟก.1/1 
1.4. ใบตรวจหลักฐานเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร กฟก. แบบ กฟก.1/3 

2. กลุ่มหรือคณะของเกษตรกร สามารถรับแบบค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรได้ในวัน
และเวลาท าการถึงเวลา 16.30 น. ณ ส านักงานสาขาจังหวัดทุกจังหวัด 

3. การรับแบบค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรในวันที่ 2 มกราคมของทุกปี หลังจากเปิด 
ท าการเวลา 08.30 น. ถือเป็นการรับแบบขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรในปีถัดไป 

4. ส านักงานสาขาจังหวัด เมื่อรับแบบขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรแล้ว ต้องลงทะเบียน 
คุมเลขรับแบบให้ถูกต้อง และแยกเอกสารตามปีที่รับแบบให้ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่รับรอง และวันที่
รับเรื่องลงในแบบค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ให้ครบถ้วนโดยใช้ตราประทับลงรับที่ใช้ลงวันที่รับหนังสือใน
ระเบียบงานสารบรรณโดยอนุโลม เพ่ือใช้นับระยะเวลาด าเนินการตามระเบียบ  

5. ส านักงานสาขาจังหวัด ประชาสัมพันธ์การใช้ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกรว่าด้วยการรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกรโดยสาธารณะเพ่ือสร้างเข้าใจ
ในข้อกฎหมายและข้อปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  

6. ส านักงานสาขาจังหวัด ติดประกาศระเบียบฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ณ ส านักงาน
สาขาจังหวัดหรือพ้ืนที่ประกาศอ่ืนๆ ใกล้เคียงตามความเหมาะสม เพ่ือให้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน 
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3.3 การเตรียมรับแบบค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
เมื่อระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรว่าด้วยการรับขึ้นทะเบียนและ

การเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกรได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ส านักงานสาขาจังหวัดในฐาน
ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงในการรับแบบค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ให้ด าเนินการตามกระบวนการดังนี้ 

1. ศึกษาและท าความเข้าใจในระเบียบและคู่มือปฏิบัติงานที่ก าหนด รวมถึงศึกษาวิธีการใช้
แบบที่เก่ียวข้องตามที่คณะกรรมการบริหารและส านักงานก าหนด  

2. ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่กลุ่มหรือคณะของเกษตรกร รวมถึงผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
โดยให้ชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องและครบถ้วน 

3. จัดเตรียมเอกสารแบบค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร และแบบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
การใช้งานและให้บริการกับผู้มาติดต่อขอรับบริการ 

4. กลุ่มหรือคณะของเกษตรกร มีการประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดโครงสร้างขององค์กร
เกษตรกร ชื่อองค์กรเกษตรกร ระเบียบหรือข้อบังคับที่ต้องระบุวัตถุประสงค์ของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร
ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

5. กลุ่มหรือคณะของเกษตรกร จัดตั้งเป็นองค์กรเกษตรกรแล้วให้ยื่นแบบค าขอขึ้นทะเบียน
องค์กรเกษตรกร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบต่อส านักงานสาขาจังหวัดที่เป็นที่ตั้งกลุ่มหรือคณะของ
เกษตรกรนั้ ทั้งนี้ เกษตรกรที่ขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ต้องมีภูมิล าเนาทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดเดียวกัน  

3.4 การยื่นและตรวจสอบแบบค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร  
1. กลุ่มหรือคณะของเกษตรกร มอบอ านาจของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกรให้กับตัวแทน

ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นผู้ยื่นแบบค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร โดยให้ใช้แบบค าขอขึ้นทะเบียนองค์กร
เกษตรกร แบบ กฟก.1 ประกอบกับแบบ กฟก.1/1 และ แบบ กฟก.1/2 และเอกสารประกอบอ่ืนๆ ตามระเบียบ
ก าหนด ยื่นต่อส านักงานสาขาจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกรนั้น ทั้งนี้ ให้ขึ้นทะเบียนภายใน
จังหวัดเดียวกันตามภูมิล าเนาของเกษตรกร  

2. ส านักงานสาขาจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของแบบค าขอขึ้นทะเบียน
องค์กรเกษตรกรและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยใช้ใบตรวจหลักฐานเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียน
องค์กรเกษตรกร กฟก. แบบ กฟก.1/3 และให้แนบปะไว้กับแบบค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร  ทั้งนี้หากพบว่าไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งคณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจทราบทันทีเพ่ือให้ปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องก่อน
น าส่งอีกครั้ง ทั้งนี ้อาจตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนโดยใช้วิธีการทีต่้องค านึงถึง ดังนี้  

2.1 แบบค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร (แบบ กฟก.1) ต้องกรอกข้อความที่เป็น
ข้อมูลตามจริงของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกรกรอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามแบบที่ก าหนด  หากพบว่า             
ไม่ครบถ้วน ให้ส านักงานสาขาจังหวัดแจ้งไปยังผู้ยื่นค าขอ ให้เพ่ิมเติมข้อมูลตามแบบที่ก าหนดให้ครบถ้วนถูกต้อง 
(ตรวจสอบได้จาก : รายงานประชุมองค์กร ข้อบังคับองค์กร หรือรายงานการประชุม เป็นต้น) 

2.2 เอกสารส าคัญทางราชการของสมาชิกและกรรมการที่ใช้ประกอบการยื่นค าขอขึ้น
ทะเบียนองค์กรเกษตรกร คือ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน โดยตรวจสอบเอกสารดังกล่าว 
จะต้องแสดงชื่อ-นามสกุล และท่ีอยู่หรือภูมิล าเนาที่ตรงกับข้อมูลตามแบบ กฟก.1/1 และแบบ กฟก.1/2  และต้อง
เป็นเกษตรกรที่มีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านในจังหวัดเดียวกันตามระเบียบก าหนด 

2.3 เอกสารส าคัญทางราชการที่ใช้ประกอบ ต้องไม่มีรอยขีดขูดหรือรอยลบบนเอกสาร 
หรือข้อความ ซึ่งต้องชัดเจนและสามารถอ่านข้อความที่ปรากฎได้ทั้งหมด ทั้งนี้ หลีกเลี่ยงการใช้เอกสารที่ถูกถ่ายส าเนา
ซ้ าเดิมจากเอกสารส าเนาฉบับเดิม โดยให้ถ่ายจากเอกสารฉบับจริงเพ่ือลดปัญหาความไม่ชัดเจนของเอกสารที่ใช้ทั้งหมด 
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2.4 กรณเีอกสารและหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ส านักงานสาขาจังหวัด แจ้งผู้ยื่น
ค าขอของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร ให้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องและครบถ้วน ภายใน 7 วันท าการ 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

2.5 เมื่อตรวจสอบครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่อง 
อ่านข้อความที่ปรากฏอยู่ท้ายแบบค าขอขึ้นทะเบียนต่อหน้าคณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ เพ่ือทบทวน
และให้ยืนยันความถูกต้องอีกครั้ง ดังนี้ 

ข้อความที่ใช้อ่าน  
“ข้าพเจ้ากรรมการองค์กรเกษตรกรผู้รับมอบอ านาจท าการแทนองค์กรเกษตรกร ขอรับรองว่า

สมาชิกผู้สมัครขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรเป็นเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยเกษตรกร พ.ศ.  2544 จริง 
ปรากฏตามรายชื่อในแบบ กฟก 1/1 และ 1/2 และได้แนบส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านที่ลง
ลายมือชื่อรับรองส าเนาของคณะกรรมการองค์กรเกษตรกรชุดปัจจุบันและสมาชิกองค์กรเกษตรกรมาพร้อมแล้ว 
และขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน”   

 
3. ให้ส านักงานสาขาจังหวัด ถ่ายส าเนาแบบค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร และเอกสาร

ประกอบให้กับตัวแทนกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร เก็บไว้เป็นหลักฐาน จ านวน 1 ชุด โดยให้ลงชื่อและวันที่รับเอกสาร  
4. ให้ส านักงานสาขาจังหวัดเก็บรักษาแบบค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร และเอกสาร

ประกอบฉบับจริงไว้  
5. ให้ส านักงานสาขาจังหวัด สรุปและรายงานการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร 

เสนอต่อคณะอนุกรรมการจังหวัด เพ่ือพิจารณา ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร     
ว่าด้วย การรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกรก าหนด 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยื่นค าขอ 
ขึ้นทะเบียน 

องค์กรเกษตรกร 

ไม่เป็น 
นิติบุคคล 

เป็น 
นิติบุคคล 

 แบบค าขอข้ึนทะเบียนองค์กร (แบบ กฟก.1) 
 ทะเบียนสมาชิกเกษตรกร (แบบ กฟก.1/1) 
 ทะเบียนกรรมการองค์กร (แบบ กฟก.1/2) 
 ใบตรวจหลักฐานเอกสารประกอบ (แบบ กฟก.1/3) 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอ 
 เอกสารแสดงประวัติโดยย่อของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร ซึ่งแสดงถึงท่ีตั้งท่ีท าการ 
 ระเบียบหรือข้อบังคับท่ีต้องระบุวัตถุประสงค์ของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกรข้อก าหนดเก่ียวกับคุณสมบัติ

ของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
 รายช่ือสมาชิกและกรรมการท่ีลงลายมือช่ือแสดงความประสงค์ขอข้ึนทะเบียน (แบบ กฟก.1/1 และ        

แบบ กฟก.1/2) พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและแสดงส าเนาทะเบียนบ้านท่ีแสดงภูมิล าเนา
ในปัจจุบันท่ีอยู่ในจังหวัดเดียวกัน ท้ังนี้ กรรมการองค์กรเกษตรกรจะต้องมีรายช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือ
สมาชิกของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกรด้วย 

 เอกสารแสดงกิจกรรมท่ีท าร่วมกันท่ีผ่านมาของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร 
 รายงานการประชุมและหนังสือมอบอ านาจของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกรท่ีได้มีมติให้มีการข้ึนทะเบียน 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนหรือกรรมการซึ่งได้รับมอบหมาย 
 ส าเนาเอกสารแสดงฐานะนิติบุคคลท่ีออกโดยองค์กรของรัฐท่ีเก่ียวข้อง 
 ส าเนารายงานการประชุมท่ีได้มีมติให้ข้ึนทะเบียนของนิติบุคคล 
 ส าเนารายช่ือกรรมการและสมาชิกท่ีลงลายมือช่ือแสดงความประสงค์ขอข้ึนทะเบียนพร้อมแนบส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนและแสดงส าเนาทะเบียนบ้านท่ีแสดงภูมิล าเนาในปัจจุบันท่ีอยู่ในจังหวัดเดียวกัน 
 ส าเนางบดุลของปีสุดท้ายก่อนยื่นค าขอ 
 

เอกสาร
ประกอบ

หลัก 

เพิ่มเติม 

ภายใน 7 วันท าการ 

ตรวจเอกสาร 

คณะอนุฯ พิจารณา 

ภายใน 30 วัน 
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4. การอนุมัติขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
การอนุมัติขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร หมายถึง คณะอนุกรรมการจังหวัดอาศัยอ านาจตาม

ระเบียบพิจารณาโดยมีมติเห็นชอบอนุมัติขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร และให้นายทะเบียนประกาศรายชื่อองค์กร
เกษตรกรทีผ่่านการอนุมัติ   

1. เอกสารใช้ประกอบการอนุมัติขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
1.1 แบบค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรก แบบ กฟก.1 และเอกสารประกอบการยื่นค าขอ

ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร และรายชื่อสมาชิก แบบ กฟก.1/1 และรายชื่อกรรมการ แบบ กฟก.1/2 
1.2 ส าเนารายงานการประชุมขององค์กรเกษตรกร 
1.3 ระเบียบหรือข้อบังคับขององค์กรเกษตรกร 
1.4 ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัด 
1.5 ข้อมูลหรือเอกสารประกอบ อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

2. แนวทางปฏิบัติ 

2.1 ส านักงานสาขาจังหวัด รวบรวมและสรุปการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
เสนอคณะอนุกรรมการจังหวัดพิจารณา ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ  

2.2 คณะอนุกรรมการจังหวัด ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขึ้นทะเบียนตามระเบียบก าหนด  
แบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้ 

2.2.1 กรณอีนุมัตใิห้ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
(1) คณะอนุกรรมการจังหวัด มีมติเห็นชอบอนุมัติให้กลุ่มหรือคณะของเกษตรกร 

ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ทั้งนี้ เอกสารครบถ้วน
ให้อนุมัติในวันที่ยื่นค าขอ 

(2) ส านักงานสาขาจังหวัด มีหนังสือ (ภายนอก) เรื่อง แจ้งผลการอนุมัติขึ้น
ทะเบียนองค์กรเกษตรกรไปยังกลุ่มหรือคณะของเกษตรกรทราบ แจ้งภายใน 7 วัน   

(3) ให้นายทะเบียนออกใบทะเบียนองค์กรเกษตรกร ตามแบบที่คณะกรรมการ
บริหารก าหนด ให้กับองค์กรเกษตรกรภายใน 7 วันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการจังหวัดมีมติอนุมัติ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการบริหารก าหนดให้ใช้ใบทะเบียนองค์กรเกษตรกร แบบ กฟก.5  

2.2.2 กรณไีมอ่นุมัติขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
(1) คณะอนุกรรมการจังหวัด มีมติเห็นชอบไม่อนุมัติให้ กลุ่มหรือคณะของ

เกษตรกร ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ด้วยเหตุผล
อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเหตุผลที่ชัดเจนและมีข้อเท็จจริงปรากฎอย่างแน่ชัด 

(2) ส านักงานสาขาจังหวัด มีหนังสือ (ภายนอก) เรื่องแจ้งผลการไม่อนุมัติขึ้น
ทะเบียนองค์กรเกษตรกรไปยังกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร พร้อมระบุเหตุผลตามมติคณะอนุกรรมการจังหวัด
ประกอบด้วย แจ้งภายใน 7 วันท าการ   
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(3) กลุ่มหรือคณะของเกษตรกร มีสิทธิอุทรณ์มติคณะอนุกรรมการจังหวัด กรณี
ไม่อนุมัติขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ต่อคณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณา ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากส านักงานสาขาจังหวัด โดยให้มีเอกสารประกอบดังนี้ 

(3.1) หนังสือขออุทธรณ์ของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร ที่ระบุข้อความ 
ค าขออุทธรณพ์ร้อมด้วยเหตุผลประกอบที่ชัดเจน 

(3.2) ส าเนารายงานการประชุมของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร ที่มีมติ
เห็นชอบให้อุทธรณ์ และมอบอ านาจให้ผู้ท าการแทนเป็นผู้ยื่นค าขออุทธรณ์ 

(3.3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นประกอบค าขออุทธรณ์ 

2.3 ภายหลังอนุมัติขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรแล้ว ให้นายทะเบียนด าเนินการ ดังนี้ 
2.3.1 จัดท าประกาศรายชื่อองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียน  
2.3.2 ติดประกาศรายชื่อองค์กรเกษตรกรไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานสาขาจังหวัด 
2.3.3 มีหนังสือแจ้งการอนุมัติข้ึนทะเบียนองค์กรเกษตรกรถึงกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร 
2.3.4 บันทึกข้อมูลทะเบียนองค์กรเกษตรกร ลงระบบตามที่ส านักงานก าหนด เพ่ือออก

เลขรหัสองค์กรเกษตรกร 10 หลัก และรายงานการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรของส านักงานสาขาจังหวัด 
พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานประกอบเสนอเลขาธิการ   

2.4 ส านักงานสาขาจังหวัด จัดเก็บเอกสารหลักฐานขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรทั้งหมดไว้    
ณ ส านักงานสาขาจังหวัด และให้จัดท าสมุดทะเบียนคุมรายชื่อองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ หลังจากอนุมัติ
ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ให้กลุ่มหรือคณะของเกษตรกร เป็น “องค์กรเกษตรกรกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร” ที่พ่ึงได้รับสิทธิ ประโยชน์และการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ทุกประการ  

2.5 การอุทธรณ์กรณไีม่อนุมัติขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ด าเนินการดังนี้ 
2.5.1 รับเรื่องขออุทธรณ์จากกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร 
2.5.2 รายงานการขออุทธรณ์ต่อคณะอนุกรรมการจังหวัดทราบ   
2.5.3 ส่งเรื่องขออุทธรณ์การไม่อนุมัติขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร มายังส านักฟ้ืนฟูและ

พัฒนาเกษตรกรเพื่อเสนอเลขาธิการพิจารณาน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ภายใน 7 วันท าการ  
2.5.4 คณะกรรมการบริหารวินิจฉัยค าขออุทธรณ์ ภายใน 30 วัน  
2.5.5 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร แจ้งผลการวินิจฉัยไปยังส านักงานสาขาจังหวัด 

และให้ส านักงานสาขาจังหวัดแจ้งผลการวินิจฉัยให้แก่กลุ่มหรือคณะของเกษตรกร และให้ค าวินิจฉัยของคณะ
กรรมการบริหารให้เป็นที่สุด 

2.5.6 ส านักงานสาขาจังหวัด รายงานผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการบริหาร
เสนอต่อคณะอนุกรรมการจังหวัดทราบ 
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5. การแจ้งขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
ส านักงานสาขาจังหวัด มีหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกให้แก่องค์กรเกษตรกรและด าเนินการให้

เป็นไปตามระเบียบก าหนด ดังนิ้ 
1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการอนุมัติขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรก่อนแจ้งผลไปยัง

องค์กรเกษตรกร 
2. ให้แจ้งผลการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร โดยระบุเนื้อหาที่มีข้อความเข้าใจอย่างชัดเจน

เกี่ยวกับผลการพิจารณาไปยังองค์กรเกษตรกร และอาจด าเนินการแจ้งผลไดด้ังนี้ 
2.1 แจ้งผลทางไปรษณีย์ ให้ส่งหนังสือฉบับจริงไปยังองค์กรเกษตรกร โดยส าเนาหนังสือ

พร้อมแนบหลักฐานทางไปรษณีย์ (ไปรษณีย์ตอบรับ) เก็บไว้เพ่ือยืนยันการแจ้งผล 
2.2 แจ้งองค์กรเกษตรกรโดยตรง ให้งหนังสือฉบับจริงไปยังองค์กรเกษตรกร โดยส าเนา

หนังสือแจ้งผลและให้ตัวแทนองค์กรเกษตรกรที่รับหนังสือลงชื่อและวันที่รับเอกสารไว้เป็นหลักฐานในเอกสาร
ส าเนาหนังสือดังกล่าว และให้ส านักงานสาขาจังหวัดเก็บไว้เพ่ือยืนยันการแจ้งผล 

3. ให้ส านักงานสาขาจังหวัด รายงานการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนทั้งหมดมายังส านักงานใหญ่เพ่ือรายงานต่อเลขาธิการ ในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
โดยให้ส่งรายชื่อองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติเพ่ือปรับสถานะเป็นองค์กรเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร ทั้งนี้ ให้แนบเอกสารตามแบบฟอร์มที่ส านักงานก าหนด และดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็ปไซต์
ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร https://frdfund.org/  

4. แบบรายงานที่ใช้งานในการน าส่งข้อมูลให้กับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 
4.1 ตารางบัญชีรายชื่อองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร  
4.2 ตารางทะเบียนรายชื่อสมาชิกทะเบียนองค์กรเกษตรกร  (จัดตั้งองค์กรใหม่) 
4.3 ตารางทะเบียนรายชื่อสมาชิกทะเบียนองค์กรเกษตรกร (เพ่ิมสมาชิก) 
4.4 ตารางทะเบียนรายชื่อสมาชิกทะเบียนองค์กรเกษตรกร (ย้ายองค์กร) 

5. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้อง และด าเนินการบันทึกข้อมูล             
ลงระบบตามที่ส านักงานก าหนด และรายงานต่อเลขาธิการ 

 
 

6. การบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนออนไลน์ 
  

1. ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ส านักงานใหญ่) ได้ปิดระบบบันทึกข้อมูลทะเบียน
องค์กรเกษตรกรระบบเดิม มาตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2556 (www.frdfund.go.th/app/index.php?login=1) 
ซ่ึงจะปิดต่อไปอย่างถาวร โดยให้อ่านข้อมูลเพียงอย่างเดียว (Read only) ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น 

2. ให้แยกแบบขึ้นทะเบียนที่รับใหม่ไว้บันทึกหลังจากเปิดระบบแล้วในเดือนต่อไป 
3. กรณีส านักงานสาขาจังหวัด บันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรในรอบปีหลังวันที่ 

31 ธันวาคมของทุกปีไม่แล้วเสร็จหรือบันทึกไม่ทัน ให้ติดต่อประสานงานกับส่วนสารสนเทศเพ่ือท าการบันทึ ก
ข้อมูลดังกล่าวตามข้ันตอนที่ก าหนดต่อไป 

 

https://frdfund.org/
http://www.frdfund.go.th/app/index.php?login=1)%20ซึ่ง
http://www.frdfund.go.th/app/index.php?login=1)%20ซึ่ง
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4. กรณีช่วงเดือนมกราคมของทุกปี อาจมีการบันทึกข้อมูลทางทะเบียนจ านวนมาก อาจท าให้
การจราจรข้อมูลหนาแน่น และเครื่องแม่ข่าย (Server) ต้องท างานหนัก จึงขอให้งดเว้นการบันทึกข้อมูลอ่ืนๆ ที่ไม่
จ าเป็นไว้ก่อน เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในองค์กรเกษตรกร การโยกย้ายสังกัดองค์กร แก้ไขรอบขึ้นทะเบียน 
ซึ่งไม่มีผลในเรื่องสถานะโดยให้บันทึกเฉพาะการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรใหม่และการรับสมาชิกใหม่ที่
ส านักงานสาขาจังหวัดได้รับแบบการขึ้นทะเบียนไว้ 

5. หากส านักงานสาขาจังหวัดบันทึกข้อมูลภายหลังจากที่ระบบเปลี่ยน “ปีขึ้นทะเบียน” ไปแล้ว 
จะต้องท าเรื่องขอเปลี่ยนแปลงปีขึ้นทะเบียนพร้อมแนบมติคณะอนุกรรมการจังหวัดรับทราบการเปลี่ยนแปลง              
ปีขึ้นทะเบียนที่บันทึกล่าช้ากว่าก าหนดมาด้วย 

6. การยืนยันผลการอนุมัติในระบบ IF เมื่อคณะอนุกรรมการจังหวัดอนุมัติให้ขึ้นทะเบียน และ
ส านักงานสาขาจ ังหว ัดบันทึกข ้อมูลสมาช ิกและองค์กรเกษตรกร เข ้า ในระบบแล้ว สถานะจะเป็น            
“รอพิจารณา/รอด าเนินการ” เพ่ือรอให้ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศยืนยันในระบบเป็นขั้นตอนสุดท้าย โดยจะยืนยัน
ตามเอกสารรายงานที่ส านักงานสาขาจังหวัดน าส่งมา และข้อมูลถูกต้องตรงกันกับในระบบ IF เท่านั้น สถานะจะ
เปลี่ยนเป็น “อนุมัติ/รับรอง” กรณีขาดองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ระบบจะค้างเรื่องไว้จนกว่าจะมีการแก้ไขเอกสารให้
ถูกต้องครบถ้วน  

7. ให้ส านักงานสาขาจังหวัด จัดเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐานการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร
ทั้งหมดไว้ ณ ส านักงานสาขาจังหวัด โดยให้มีทะเบียนคุมเพ่ือการตรวจสอบ 

8. กลุ่มหรือคณะของเกษตรกรที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ให้เป็น “องค์กรเกษตรกรของกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร” พ่ึงได้รับสิทธิ ประโยชน์และการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
เป็นไปตามกฎหมายกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

 

7. การออกใบทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
 

ใบทะเบียนองค์กรเกษตรกร หมายถึง ใบรับรองการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรที่ส านักงาน
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ออกให้กับกลุ่มหรือคณะของเกษตรกรต่อเมื่อคณะอนุกรรมการจังหวัดมีมติ
อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรแล้ว โดยให้นายทะเบียนเป็นผู้ออกใบทะเบียนองค์กรเกษตรกร 

คณะอนุกรรมการจังหวัด มีมติอนุมัติขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ให้เป็น “สมาชิกองค์กร
เกษตรกรกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร” แล้ว ให้นายทะเบียนออกใบทะเบียนองค์กรเกษตรกร ภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการจังหวัดมีมติอนุมัติ  

1. การออกใบทะเบียนองค์กรเกษตรกร ให้ใช้แบบ กฟก.5 ตามที่คณะกรรมการบริหารก าหนด 
ด าเนินการดังนี้ 

1.1 ให้ส านักงานสาขาจังหวัด บันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ลงระบบตามที่
ส านักงานก าหนด เมื่อบันทึกแล้วระบบจะประมวลผลอัตโนมัติเพ่ือออกรหัสองค์กรเกษตรกร 10 หลัก 

1.2 ให้ส านักงานสาขาจังหวัด บันทึกข้อมูลรหัสองค์กรเกษตรกร 10 หลัก ลงทะเบียนคุม           
ใบทะเบียนองค์กรเกษตรกร (กฟก.5) ตามแบบท่ีส านักงานก าหนด ตามภาพตารางด้านล่าง 
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1.3 ให้ส านักงานสาขาจังหวัด ใช้รหัสองค์กรเกษตรกร 10 หลักจากระบบเพ่ือออกใบทะเบียน
องค์กรเกษตรกร ตามภาพด้านล่าง 
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1.4 ให้นายทะเบียนออกใบทะเบียนองค์กรเกษตรกร ฉบับจริง จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 
1.4.1 ให้องค์กรเกษตรกร จ านวน 1 ฉบับ  
1.4.2 ให้ส านักงานสาขาจังหวัด จ านวน 1 ฉบับ เก็บรักษาไว้เป็นคู่ฉบับกับองค์กรเกษตรกร 

1.5 ให้ส านักงานสาขาจังหวัด ควบคุมและปฏิบัติตามขั้นตอนการออกใบทะเบียนองค์กร
เกษตรกร ดังนี้ 

1.5.1 ขนาดและตัวอักษร ประกอบด้วย 6 จุดดังนี้ 
จุดที่ 1 กระดาษขนาด A4 แบบแนวนอน ขนาด 21 cm*29.7 cm 
จุดที่ 2  ตราสัญญาลักษณ์ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  ขนาด        

4 cmx4 cm ด้านบน และขนาด 18.5 cm x20 cm เป็นพื้นหลัง 
จุดที่ 3 ฉบับที่ ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 20 
จุดที่ 3 ค าว่า ใบทะเบียนองค์กรเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและ

พัฒนาเกษตรกร พุทธศักราช 2542” ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 26 
จุดที่ 4 ข้อความที่เกี่ยวกับชื่อองค์กรเกษตรกร จังหวัด และเลขทะเบียนองค์กร

เกษตรกร” ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 20  
จุดที่ 5 วันที่อนุมัติขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 20 
จุดที่ 6 นายทะเบียนลงนาม โดยเป็นหัวหน้าส านักงานสาขาจังหวัดหรือหรือ

พนักงานที่ได้รับแต่งตั้งจากเลขาธิการให้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้า
ส านักงานสาขาจังหวัด ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระดาษ A4 แบบแนวนอน ขนาด 21 cm*29.7 cm 

จุดที่ 1 

จุดที่ 2 

จุดที่ 3 

จุดที่ 4 

จุดที่ 5 

จุดที่ 6 

4x4 cm 

18.5.20 cm 

1.5 cm 

ขนาดอักษร  
TH SarabunPSK ขนาด 26 

ขนาดอักษร  
TH SarabunPSK ขนาด 20 

ขนาดอักษร ตัวหนา 
TH SarabunPSK ขนาด 20 

ขนาดอักษร ตัวหนา 
TH SarabunPSK ขนาด 22 

1 cm 
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1.5.2 การระบุข้อความ  
ใบทะเบียนองค์กรเกษตรกร ประกอบด้วยข้อความส าคัญ ดังนี้ 
(1) ฉบับท่ี...../.......  

-ให้ระบุเลขฉบับที่ ทับ ปีพ.ศ.ที่อนุมัติขึ้นทะเบียน สอดคล้องกับทะเบียนคุม
ใบทะเบียนองค์กรเกษตรกร (กฟก.5)   

(2) ชื่อองค์กรเกษตรกร จังหวัด เลขทะเบียนองค์กร  
-ให้ระบุตามที่ได้รับอนุมัต ิ

(3) วันที ่เดือน พุทธศักราช  
-ให้ระบุวันที่ได้รับอนุมัติ กรณียื่นเอกสารครบถ้วนให้อนุมัติในวันที่ยื่นค าขอ 

(4) นายทะเบียน  
-ให้ระบุชื่อหัวหน้าส านักงานหรือพนักงานที่ได้รับแต่งตั้งจากเลขาธิการให้
ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส านักงานสาขาจังหวัด  

(5) ด้านหลังใบทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
-ให้ระบุข้อความและประทับตรา เพ่ือยืนยันความถูกต้องของใบทะเบียนดังนี้ 
(5.1) ให้ประทับหรือระบุข้อความว่า .....ร่าง.....พิมพ์.....ทาน.....ตรวจ 

ด้านล่างมุมขวา โดยผู้จัดท าใบทะเบียนเป็นผู้ลงนามในช่อง ร่าง,พิมพ์, 
และนายทะเบียน ลงนามในช่อง ทาน,ตรวจ และลงวันที่ที่ออกใบทะเบียน
องค์กรเกษตรกรก ากับไว้ใต้ข้อความ.....ร่าง.....พิมพ์.....ทาน.....ตรวจ 

(5.2) ให้ประทับตรากองทุน เหนือบนข้อความ.....ร่าง.....พิมพ์.....ทาน.....ตรวจ 
ตามภาพด้านล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หัวหน้าส านักงานสาขาจังหวัด หรือรักษาการ
หัวหน้าส านักงานสาขาจังหวัด 

-ชื่อตามที่องค์กรต้ังขึ้น 
-เลขทะเบียนองค์กรจากระบบ IF 

เลขจากทะเบียนคุม เรียงล าดับตามปีและ
จ านวนทีข่ึ้นทะเบียน เช่น 001/2563 

วันที่อนุมัต ิ
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2. กรณีใบทะเบียนองค์กรเกษตรกรสูญหาย หรือช ารุดเสียหาย  
2.1 ให้องค์กรเกษตรกร แจ้งส านักงานสาขาจังหวัด โดยใช้แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงภายใน

องค์กรเกษตรกร ตามแบบ กฟก.2  ข้อ 8 โดยให้แจ้งภายใน 15 วันนับแต่วันที่สูญหายหรือช ารุดเสียหาย พร้อม
แนบเอกสารดังนี้ 

(1) บันทึกการรับแจ้งเอกสารเกี่ยวกับหนังสือรับรององค์กรเกษตรกร (กฟก. 5) สูญหาย
หรือถูกท าลาย 

(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของแจ้ง 
ทั้งนี้ หากองค์กรเกษตรกร ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเกษตรกร ย่อมเป็นผล

ให้องค์กรเกษตรกรต้องยอมรับต่อความล่าช้า ความผิดพลาด หรือความเสียหายในการปฏิบัติงานของส านักงาน
หรือส านักงานสาขาจังหวัดอันเป็นผลโดยตรงจากการฝ่าฝืนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

2.2 ส านักงานสาขาจังหวัด รับเรื่องและสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงกรณีใบทะเบียนองค์กร
เกษตรกรสูญหาย หรือช ารุดเสียหาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลและด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 

2.3 ส านักงานสาขาจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อาจมีความเห็นบันทึกท้ายแบบ กฟก.2 เพ่ิมเติมได้ 

2.4 ส านักงานสาขาจังหวัด สรุปและรายงานคณะอนุกรรมการจังหวัดทราบ ภายใน 15 วัน
นับแต่วันได้รับแจ้งจากองค์กรเกษตรกร  

2.5 ส านักงานสาขาจังหวัด ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนองค์กรเกษตรกรในระบบตามที่
ส านักงานก าหนดให้ถูกต้องและรายงานเสนอต่อเลขาธิการทราบ  

2.6 ให้นายทะเบียนออกใบทะเบียนองค์กรเกษตรกร ให้กับองค์กรเกษตรกรฉบับใหม่ 
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนอนุมัต ิและให้ด าเนินการออกใบทะเบียนตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในคู่มือ 
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หมวดที่ 3 
 

การเปลี่ยนแปลง 
ภายในองค์กรเกษตรกร 
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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการรับขึ้นทะเบียนและการเพิก
ถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ. 2563 ก าหนดให้การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเกษตรกร เป็นการด าเนินงาน
ขององค์กรเกษตรกร โดยให้แจ้งหรือรายงานผลการเปลี่ยนแปลงต่อส านักงานสาขาจังหวัด 

การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเกษตรกร ส านักงานจึงก าหนดการใช้แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ภายในองค์กรเกษตรกร ตามแบบ กฟก.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
ประกอบด้วยการแจ้งการเปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิก การเปลี่ยนแปลงกรรมการองค์กรเกษตรกร การเปลี่ยนแปลง
ระเบียบหรือข้อบังคับองค์กรเกษตรกรการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งส านักงานขององค์กร การย้ายองค์กรเกษตรกร 
การควบรวมองค์กรเกษตรกร การแยกจากองค์กรเกษตรกร และอ่ืนๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อสกุลสมาชิก การเปลี่ยน
ชื่อองค์กรเกษตรกร การแจ้งตาย การแจ้งลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นต้น 

ดังนั้น เพ่ือให้กระบวนการด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบก าหนด ส านักงานจึงก าหนดขั้นตอน
และวิธีการปฏิบัติ ดังนี้  

 
1. การเปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิก 
2. การเปลี่ยนแปลงกรรมการ 
3. การเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับ 
4. การเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งส านักงานขององค์กร 
5. การย้ายองค์กรเกษตรกรของสมาชิกเกษตรกร 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การเปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชกิ  ภายใน 15 วัน 
2.การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ภายใน 15 วัน 
3.การเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับ ภายใน 30 วัน 
4.การเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งส านักงานขององค์กร ภายใน 15 วัน 
5.การย้ายองค์กรเกษตรกรของสมาชิกเกษตรกร   

5.1 นายทะเบียนตรวจสอบภาระผูกพันของสมาชิกที่มีต่อองค์กรเกษตรกร 
และต่อกองทุน 

ภายใน 15 วัน 

5.2 นายทะเบียนตรวจสอบพบว่าสมาชิกยังมิได้มีการรับผิดชอบแทนหรือ
การยอมรับติดตามดูแลแทน แจ้งให้สมาชิกแก้ไข 

ภายใน 15 วัน 

6.ส านักงานสาขาจังหวัดรายงานการเปลี่ยนแปลงต่อคณะอนุกรรมการ
จังหวัดทราบ 

ภายใน 15 วัน 

 

การเปลี่ยนแปลงภายใน
องค์กรเกษตรกร 
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1. การเปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิก หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมหรือลดจ านวนสมาชิกของ
องค์กรเกษตรกรที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยเป็นไปตามข้อบังคับองค์กรเกษตรกรที่ก าหนดไว้  

การเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย (1) การเพิ่มจ านวนสมาชิก คือ สมาชิกองค์กรเกษตรกรที่มีอยู่เดิม
มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากการย้ายเข้าของสมาชิกองค์กรเกษตรกรอ่ืนที่เป็นสมาชิก กฟก. หรือเพ่ิมจากสมาชิกรายใหม่ที่ขอ
เข้าร่วมองค์กรเกษตรกรแต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก กฟก. และ(2) การลดจ านวนสมาชิก คือ สมาชิกขององค์กร
เกษตรกรที่มีอยู่เดิมมีจ านวนลดลงจากการขอย้ายออกของสมาชิกเพ่ือไปอยู่กับองค์กรเกษตรกรอ่ืนที่เป็นสมาชิก 
กฟก. หรือสมาชิกขององค์กรขอลาออกจากองค์กรและการเป็นสมาชิก กฟก.ในคราวเดียวกัน มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. เปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิกขององค์กรเกษตรกรทั้งเพ่ิมและลดจ านวนสมาชิกให้เป็นไปตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับขององค์กรเกษตรกรที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ให้องค์กรเกษตรกรที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล จะต้อง
ด าเนินการให้มีจ านวนสมาชิกองค์กรเกษตรกรรวมกันไม่น้อยกว่า 50 คน ตามระเบียบก าหนด  

2. ให้องค์กรเกษตรกร แจ้งการเปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิกตามแต่กรณีที่เกิดขึ้น (เพ่ิม/ลด)             
ต่อส านักงานสาขาจังหวัด โดยใช้แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเกษตรกร ตามแบบ กฟก.2  ข้อ 1     
โดยให้แจ้งภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 

2.1 รายชื่อสมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยใช้แบบ กฟก.1/1 ทะเบียนสมาชิกเกษตรกร
ผู้สมัครขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร กฟก.  

2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของสมาชิกท่ีแจ้งเปลี่ยนแปลงจ านวน 

2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงภูมิล าเนาในปัจจุบันที่อยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งขององค์กร
เกษตรกรของสมาชิก 

ทั้งนี้ ให้รับรองส าเนาโดยสมาชิกนั้นเองหรือกรรมการขององค์กรเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของจ านวนสมาชิก และหากองค์กรเกษตรกร ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลง
ภายในองค์กรเกษตรกร ย่อมเป็นผลให้องค์กรเกษตรกรต้องยอมรับต่อความล่าช้า ความผิดพลาด หรือความ
เสียหายในการปฏิบัติงานของส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดอันเป็นผลโดยตรงจากการฝ่าฝืนไม่แจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

3. ส านักงานสาขาจังหวัด รับเรื่องแจ้งการเปลี่ยนแปลงและให้สอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กรเกษตรกร เพ่ือให้ได้ข้อมูลและด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 

องค์กร
เกษตรกร 

 

1.ส าเนาบัตรประชาชน
สมาชิก 

2.ส าเนาทะเบียนบ้าน
ของสมาชิก 

เปลี่ยนแปลง
จ านวนสมาชิก 

คณะอนุกรรมการจังหวัด ทราบ 
 

ส านักงาน 
สาขาจังหวัด 

ตรวจสอบ
หลักฐาน 

 

สาขาจังหวัด บันทึกการเปลี่ยนแปลงในระบบ 

3.รายช่ือเกษตรกร 
ตามแบบ กฟก.1/1 

แจ้งภายใน 15 วัน 

รายงานภายใน 15 วัน 
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4. ส านักงานสาขาจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อาจมีความเห็นบันทึกท้ายแบบ กฟก.2 เพ่ิมเติมได้ 

5. ส านักงานสาขาจังหวัด สรุปและรายงานคณะอนุกรรมการจังหวัดทราบ ภายใน 15 วันนับแต่
วันได้รับแจ้งจากองค์กรเกษตรกร  

6. ส านักงานสาขาจังหวัด ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนองค์กรเกษตรกรในระบบตามที่ส านักงาน
ก าหนดให้ถูกต้องและรายงานเสนอต่อเลขาธิการทราบ 
 
 

2. การเปลี่ยนแปลงกรรมการองค์กรเกษตรกร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปลี่ยนแปลงกรรมการองค์กรเกษตรกร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงกรรมการองค์กร
เกษตรกรใหม่แทนกรรมการเดิมที่มีอยู่หรือเพ่ิมขึ้นหรือลดลงเป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับองค์กรเกษตรกร          
ที่ก าหนดไว้ มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. องค์กรเกษตรกร ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการองค์กรเกษตรกร ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับขององค์กรเกษตรกร และมติที่ประชุมองค์กรเกษตรกรอย่างชัดเจน ทั้งนี้ องค์กรเกษตรกรที่ไม่มีฐานะเป็น
นิติบุคคล หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลต่อจ านวนสมาชิกองค์กรเกษตรกรตามระเบียบก าหนด ให้องค์กร
เกษตรกรด าเนินการให้มีจ านวนสมาชิกองค์กรเกษตรกรรวมกันไม่น้อยกว่า 50 คน ตามระเบียบก าหนด  

2. ให้องค์กรเกษตรกร แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการองค์กรเกษตรกร ตามแต่กรณีที่เกิดขึ้น 
(เพ่ิม/ลด/ทดแทน) ต่อส านักงานสาขาจังหวัด โดยใช้แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเกษตรกร ตามแบบ 
กฟก.2  ข้อ 2 โดยให้แจ้งภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 

2.1 รายชื่อกรรมการใหม่ที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้แบบ กฟก.1/2 ทะเบียนกรรมการองค์กร
เกษตรกรผู้สมัครขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร กฟก.  

2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการใหม่ซึ่งรับรองโดยกรรมการนั้นเอง
หรือกรรมการอ่ืนขององค์กร  

2.3 ส าเนารายงานการประชุมขององค์กรเกษตรกรที่มีมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 

ทั้งนี้ หากองค์กรเกษตรกร ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเกษตรกร ย่อมเป็นผลให้
องค์กรเกษตรกรต้องยอมรับต่อความล่าช้า ความผิดพลาด หรือความเสียหายในการปฏิบัติงานของส านักงานหรือ
ส านักงานสาขาจังหวัดอันเป็นผลโดยตรงจากการฝ่าฝืนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

ประชุมองค์กร 

องค์กร
เกษตรกร 

 
1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

กรรมการ 

2.ส าเนารายงานการประชุมองค์กร 
เปลี่ยนแปลงกรรมการ 

แจ้งภายใน 15 วัน 

คณะอนุกรรมการจังหวัด ทราบ 
 

แจ้งภายใน 15 วัน ส านักงานสาขาจังหวัด 

ตรวจสอบหลักฐาน 
 

สาขาจังหวัด บันทึกการเปลี่ยนแปลงในระบบ 

ยื่นแบบ 

3.แบบ กฟก.1/2  
(รายช่ือกรรมการ) 
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3. ส านักงานสาขาจังหวัด รับเรื่องแจ้งการเปลี่ยนแปลงและให้สอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กรเกษตรกร เพ่ือให้ได้ข้อมูลและด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 

4. ส านักงานสาขาจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อาจมีความเห็นบันทึกท้ายแบบ กฟก.2 เพ่ิมเติมได้ 

5. ส านักงานสาขาจังหวัด สรุปและรายงานคณะอนุกรรมการจังหวัดทราบ ภายใน 15 วันนับแต่
วันได้รับแจ้งจากองค์กรเกษตรกร  

6. ส านักงานสาขาจังหวัด ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนองค์กรเกษตรกรในระบบตามที่ส านักงาน
ก าหนดให้ถูกต้องและรายงานเสนอต่อเลขาธิการทราบ 
 

 

3. การเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับองค์กรเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับของ
องค์กรเกษตรกรที่ก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและ
หน้าที่ของสมาชิก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจมีการปรับเปลี่ยนเฉพาะเรื่องหรืออาจเปลี่ยนฉบับใหม่เพ่ือการ
บริหารงานภายในองค์กรเกษตรกรได ้มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. องค์กรเกษตรกร เปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับขององค์กรเกษตรกร เป็นไปตามระเบียบ
หรือข้อบังคับขององค์กรเกษตรกรและมติที่ประชุมองค์กรเกษตรกร     

2. ให้องค์กรเกษตรกร แจ้งการเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับขององค์กรเกษตรกร (อาจ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือทดแทนฉบับเดิมหรือแก้ไขเฉพาะข้อนั้นๆ) ต่อส านักงานสาขาจังหวัด โดยใช้แบบแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเกษตรกร ตามแบบ กฟก.2  ข้อ 3 โดยให้แจ้งภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 

2.1 ส าเนารายงานการประชุมขององค์กรเกษตรกรที่มีมติเห็นชอบระเบียบหรือข้อบังคับ  

2.2 ระเบียบหรือข้อบังคับขององค์กรเกษตรกรฉบับใหม่ หรือฉบับแก้ไขปรับปรุง  
ทั้งนี้ หากองค์กรเกษตรกร ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเกษตรกร ย่อมเป็นผลให้

องค์กรเกษตรกรต้องยอมรับต่อความล่าช้า ความผิดพลาด หรือความเสียหายในการปฏิบัติงานของส านักงานหรือ
ส านักงานสาขาจังหวัดอันเป็นผลโดยตรงจากการฝ่าฝืนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

องค์กร
เกษตรกร 

 
1.ส าเนารายงาน 
การประชุมองค์กร 

2.ส าเนาระเบียบหรือ
ข้อบังคับฉบับใหม่ 

มติ 

แจ้งภายใน 15 วัน 

คณะอนุกรรมการจังหวัด ทราบ 
 

ประชุมองค์กรเกษตรกร 

แจ้งภายใน 30 วัน 

ตรวจสอบ 
หลักฐาน 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
องค์กรเกษตรกร ฉบับใหม่ 

ยื่นแบบ 

ส านักงานสาขาจังหวัด 
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3. ส านักงานสาขาจังหวัด รับเรื่องแจ้งการเปลี่ยนแปลงและให้สอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กรเกษตรกร เพ่ือให้ได้ข้อมูลและด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 

4. ส านักงานสาขาจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อาจมีความเห็นบันทึกท้ายแบบ กฟก.2 เพ่ิมเติมได้ 

5. ส านักงานสาขาจังหวัด สรุปและรายงานคณะอนุกรรมการจังหวัดทราบ ภายใน 15 วันนับแต่
วันได้รับแจ้งจากองค์กรเกษตรกร  

6. ส านักงานสาขาจังหวัด ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนองค์กรเกษตรกรในระบบตามที่ส านักงาน
ก าหนดให้ถูกต้องและรายงานเสนอต่อเลขาธิการทราบ 

 
 

4. การเปลี่ยนแปลงสถานที่ต้ังส านักงานขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งส านักงานขององค์กร หมายถึง องค์กรเกษตรกรเปลี่ยนแปลงสถาน
ที่ตั้งส านักงานขององค์กรเกษตรกรใหม่ ซึ่งเดิมได้แจ้งข้อมูลไว้ในการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรโดยด าเนินการ
ภายใต้ข้อบังคับองค์กรเกษตรกรที่ก าหนดไว้ที่อยู่ภายในจังหวัดที่ตั้งองค์กรเกษตรกร มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. องค์กรเกษตรกร เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งส านักงานขององค์กร เป็นไปตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับขององค์กรเกษตรกรและมติที่ประชุมองค์กรเกษตรกร     

2. ให้องค์กรเกษตรกร แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งส านักงานขององค์กร ต่อส านักงานสาขา
จังหวัด โดยใช้แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเกษตรกร ตามแบบ กฟก.2  ข้อ 4 โดยให้แจ้งภายใน 15 
วันนับแต่วันที่เปิดท าการส านักงานขององค์กรแห่งใหม่ขององค์กรเกษตรกร พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 

2.1 ส าเนารายงานการประชุมขององค์กรเกษตรกรที่มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงสถาน
ที่ตั้งส านักงานขององค์กร 

2.2 ส าเนาทะเบียนบ้านอันเป็นที่ตั้งของส านักงานขององค์กรแห่งใหม่ขององค์กรเกษตรกร
ซึ่งรับรองโดยกรรมการขององค์กรเกษตรกร  

2.3 แผนที่สังเขปของที่ตั้งส านักงานขององค์กรแห่งใหม่  

องค์กร
เกษตรกร 

 

1.ส าเนารายงาน
การประชมุองค์กร 

2.ส าเนาทะเบียน
บ้านอันเป็นที่ตั้ง

ของส านักงานของ
องค์กรแห่งใหม ่

แจ้งภายใน 15 
วัน 

คณะอนุกรรมการจังหวัด ทราบ 
 

ตรวจสอบ
หลักฐาน 

มติเปลี่ยนส านักงานขององค์กร
เกษตรกรแห่งใหม่ 

ส านักงาน 
องค์กรแห่งใหม่ หลังเก่า 

แจ้งภายใน 30 วัน 

ยื่นแบบ 

ส านักงานสาขาจังหวัด 
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ทั้งนี้ หากองค์กรเกษตรกร ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเกษตรกร ย่อมเป็นผลให้
องค์กรเกษตรกรต้องยอมรับต่อความล่าช้า ความผิดพลาด หรือความเสียหายในการปฏิบัติงานของส านักงานหรือ
ส านักงานสาขาจังหวัดอันเป็นผลโดยตรงจากการฝ่าฝืนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

3. ส านักงานสาขาจังหวัด รับเรื่องแจ้งการเปลี่ยนแปลงและให้สอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กรเกษตรกร เพ่ือให้ได้ข้อมูลและด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 

4. ส านักงานสาขาจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อาจมีความเห็นบันทึกท้ายแบบ กฟก.2 เพ่ิมเติมได้ 

5. ส านักงานสาขาจังหวัด สรุปและรายงานคณะอนุกรรมการจังหวัดทราบ ภายใน 15 วันนับแต่
วันได้รับแจ้งจากองค์กรเกษตรกร  

6. ส านักงานสาขาจังหวัด ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนองค์กรเกษตรกรในระบบตามที่ส านักงาน
ก าหนดให้ถูกต้องและรายงานเสนอต่อเลขาธิการทราบ 

 
 

5. การย้ายองค์กรเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การย้ายองค์กรเกษตรกร หมายถึง สมาชิกเกษตรกรขององค์กรเกษตรกร มีความประสงค์จะขอ
ย้ายออกองค์กรเกษตรกรเดิมที่สังกัดอยู่ โดยจะย้ายไปสังกัดองค์กรใหม่ ซึ่งได้รับความยินยอมจากองค์กรเกษตรกร
ใหม่แล้วถึงการรับผิดชอบแทนหรือยอมรับติดตามดูแลแทน กรณีภาระผูกพันที่มีอยู่ มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. ให้สมาชิกองค์กรเกษตรกรที่ประสงค์จะย้ายออกจากองค์กรเกษตรกรเดิมไปสังกัดยังองค์กรเกษตรกร
แห่งใหม่ยื่นค าขอต่อนายทะเบียน พร้อมทั้งหนังสือยินยอมรับเข้าเป็นสมาชิกองค์กรแห่งใหม่ตามแบบที่ส านักงานก าหนด  

การย้าย 
องค์กรเกษตรกร 

 

1.นายทะเบียนตรวจสอบเอกสารหลักฐานและภาระผูกพันต่อองค์กรและกองทุน ภายใน 15 วัน 
2.แจ้งองค์กรเกษตรกรและรายงานคณะอนุกรรมการจังหวัดทราบ  ภายใน 15 วัน 
3.สมาชิกองค์กรเกษตรกร แก้ไขภาระผูกพันที่มีต้ององค์กรและกองทุน ภายใน 15 วัน 

 

องค์กรเกษตรกร เดิม องค์กรเกษตรกร ใหม่ 

สมาชิก  

ภายใน 15 วัน 

ตรวจสอบ 
ภาระผูกพัน 

นาย
ทะเบียน 

อนุมัติ การย้าย 
องค์กรเกษตรกร 

 

แจ้ง/ยื่นแบบ 

ไม่อนุมัติ 

องค์กร 
+ กฟก. 

ส านักงาน 
สาขาจังหวัด 

แจ้งภายใน 15 วัน 
คณะอนุกรรมการจังหวัด ทราบ 
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2. ให้สมาชิกองค์กรเกษตรกร แจ้งการขอย้ายองค์กรเกษตรกร โดยใช้แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ภายในองค์กรเกษตรกร ตามแบบ กฟก.2  ข้อ 5 พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 

2.1 หนังสือยินยอมรับเข้าเป็นสมาชิกองค์กรแห่งใหม่ 
2.2 ส าเนาบัตรประชาชนของสมาชิกองค์กรเกษตรกรที่ขอย้าย 
2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงภูมิล าเนาในปัจจุบันของสมาชิกองค์กรเกษตรกรที่ขอย้าย 

3. ส านักงานสาขาจังหวัด รับเรื่องแจ้งการขอย้ายองค์กรเกษตรกร ของสมาชิกองค์กรเกษตรกร 
และให้สอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงที่มีเพ่ือให้ได้ข้อมูลและด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 

4. ส านักงานสาขาจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อาจมีความเห็นบันทึกท้ายแบบ กฟก.2 เพ่ิมเติมได้ 

5. ให้นายทะเบียนหรือผู้ที่นายทะเบียนมอบหมาย ท าการตรวจสอบภาระผูกพันที่สมาชิกรายที่
ขอย้ายองค์กรนั้นมีต่อองค์กรเกษตรกรและต่อกองทุนให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอพร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง  

6. ให้นายทะเบียนอนุมัติการย้ายองค์กรเกษตรกรตามค าขอของสมาชิกองค์กรเกษตรกร               
ที่ขอย้ายออกได้ ดังนี้ 

6.1 หากไม่พบภาระผูกพันต่อองค์กรเกษตรกรและต่อกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
6.2 หากองค์กรเกษตรกรเดิมยอมรับผิดชอบในภาระผูกพันนั้นแทนสมาชิกองค์กรเกษตรกรที่

ขอย้ายออกและองค์กรเกษตรกรแห่งใหม่ยอมรับจะติดตามดูแลภาระผูกพันที่มีต่อกองทุนแทนองค์กรเกษตรกรเดิม  
7. ให้ส านักงานสาขาจังหวัด แจ้งผลการอนุมัติการย้ายองค์กรเกษตรกร ดังนี้ 

7.1 แจ้งสมาชิกองค์กรเกษตรกรที่ขอย้ายออกจากองค์กรเกษตรกรเดิม 
7.2 แจ้งองค์กรเกษตรกรเดิม และองค์กรเกษตรกรแห่งใหม่ของสมาชิกที่ขอย้ายออก 
ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตรวจสอบไม่พบภาระผูกพันเช่นว่านั้น หรือตรวจสอบพบว่า

ภาระผูกพันเช่นว่านั้นมีการยอมรับผิดชอบแทนหรือมีการยอมรับติดตามดูแลแทนแล้ว 
8. กรณีตรวจสอบพบภาระผูกพันต่อองค์กรเกษตรกรและต่อกองทุนของสมาชิกองค์กรเกษตรกรที่ขอ

ย้ายออกจากองค์กรเกษตรกร และยังมิได้มีการรับผิดชอบแทนหรือการยอมรับติดตามดูแลแทน ให้ส านักงานสาขาจังหวัด
แจ้งไปยังสมาชิกรายนั้น เพ่ือด าเนินการแก้ไขเกี่ยวกับภาระผูกพันเช่นว่านั้นภายใน 15 วันนับแต่วันที่ตรวจสอบพบ 

9. ส านักงานสาขาจังหวัด สรุปและรายงานคณะอนุกรรมการจังหวัดทราบ ภายใน 15 วันนับแต่
วันที่ได้รับค าขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง  

10. ส านักงานสาขาจังหวัด ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนองค์กรเกษตรกรในระบบตามที่ส านักงาน
ก าหนดให้ถูกต้องและรายงานเสนอต่อเลขาธิการทราบ 
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หมวดที่ 4 
 

การแยกและควบรวม 
องค์กรเกษตรกร 
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1. การควบรวมองค์กรเกษตรกร 
 

การควบรวมองค์กรเกษตรกร หมายถึง องค์กรเกษตรกรตั้งแต่สององค์กรที่ขึ้นทะเบียนองค์กร
เกษตรกร และเป็นองค์กรเกษตรกรที่อยู่ ในเขตจังหวัดเดียวกัน ประสงค์จะควบเข้ากันเป็นองค์กรเกษตรกร
เดียวกัน ทั้งนี้ ต้องเป็นมติขององค์กรเกษตรกรแต่ละแห่ง มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. ให้ตัวแทนองค์กรเกษตรกรที่ได้รับมอบอ านาจจากองค์กรเกษตรกรที่จะขอควบรวมองค์กร
เกษตรกรตั้งแต่สององค์กรขึ้นไปในเขตจังหวัดเดียวกันเข้ากันเป็นองค์กรเกษตรกรเดียวกันโดยมติขององค์กร
เกษตรกรแต่ละแห่ง ติดต่อส านักงานสาขาจังหวัดองค์กรเกษตรกร เพ่ือรับทราบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเพ่ือ
ด าเนินการ 

2. ให้องค์กรเกษตรกรที่จะขอควบรวมองค์กรเกษตรกรเข้าด้วยกัน มีการประชุมองค์กรเกษตรกร 
เพ่ือให้มีมติของแต่ละองค์กรเกษตรกรที่ประสงค์จะควบรวมเข้ากันเป็นองค์กรเกษตรกรเดียวกันในเขตจังหวัด
เดียวกัน และให้มีเหตุผลประกอบมติที่ประชุมองค์กรเกษตรกร ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงสิทธิ ประโยชน์ และหน้าที่อันพ่ึง
ได้ของสมาชิกองค์กรเกษตรกรที่มีแต่เดิมของแต่ละองค์กร เนื่องจากเมื่อควบรวมเป็นองค์กรเกษตรกรเดียวกันแล้ว 
ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกองค์กรเกษตรกรได้รับความเสียหายหรือละเมิดสิทธิของสมาชิกเป็นส าคัญ  

3. ให้มีมติท่ีประชุมของแต่ละองค์กร มอบอ านาจให้กับผู้ท าการแทนองค์กรเกษตรกรไม่น้อยกว่า 
3 คน ในการเป็นผู้ยื่นค าขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเกษตรกรต่อส านักงานสาขาจังหวัด  

4. ให้องค์กรเกษตรกร แจ้งโดยใช้แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเกษตรกร ตามแบบ 
กฟก.2  ข้อ 6 พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 

4.5 ส าเนาใบทะเบียนองค์กรเกษตรกรที่ควบรวม (ใช้แบบ กฟก.5) 
4.6 ระเบียบหรือข้อบังคับที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิก 

วิธีรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกท่ีควบรวมกัน 

4.7 รายงานการประชุมที่ได้มีมติของแต่ละองค์กรที่ควบรวม 

4.8 รายชื่อเกษตรกรสมาชิกท่ีขอควบรวมกันพร้อมลงลายมือชื่อ (ใช้แบบ กฟก.1/1) 
4.9 รายชื่อคณะกรรมการขององค์กรเกษตรกรชุดใหม่ (ใช้แบบ กฟก.1/2) 

5. ให้ส านักงานสาขาจังหวัด ลงรับและส าเนาเอกสารให้องค์กรเกษตรกรเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จ านวนหนึ่งชุด 

1.คณะอนุกรรมการจังหวัดพิจารณาควบรวมองค์กรเกษตรกร  ภายใน 30 วัน 
2.เจ้าหนี้ทั้งปวงขององค์กรเกษตรกรย่ืนค าคัดค้านการควบรวมขององค์กรเกษตรกร ภายใน 60 วัน 
3.หากไม่มีผู้คัดค้านให้นายทะเบียนถอนชื่อองค์กรเกษตรกรและให้ออกใบทะเบียน
องค์กรเกษตรใหม่ 

ภายใน 7 วันท าการ 

4.กรณีคณะอนุกรรมการจังหวัด มีมติไม่รับการควบรวมองค์กรเกษตรกร   
4.1 แจ้งมติไม่รับการควบรวมพร้อมเหตุผลให้องค์กรเกษตรกรทราบ ภายใน 7 วัน 
4.2 องค์กรเกษตรกร ย่ืนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหาร ภายใน 30 วัน 
4.3 คณะกรรมการบริหารวินิจฉัยอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน 

 

การแยกและควบรวม 
องค์กรเกษตรกร 
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6. ส านักงานสาขาจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานประกอบ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อาจมีความเห็นบันทึกท้ายแบบ กฟก.2 เพ่ิมเติมได้ 

7. ส านักงานสาขาจังหวัด สรุปและรายงานคณะอนุกรรมการจังหวัดพิจารณา ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ได้รับค าขอ  

8. คณะอนุกรรมการจังหวัด พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
9. เมื่อคณะอนุกรรมการจังหวัด มีมติอนุมัติให้องค์กรเกษตรกรควบรวมเข้าด้วยกัน ให้ส านักงาน

สาขาจังหวัด โดยนายทะเบียนประกาศรายชื่อองค์กรเกษตรกรไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานสาขาจังหวัด  
10. ให้เจ้าหนี้ทั้งปวงขององค์กรเกษตรกรที่มีมติอนุมัติให้องค์กรเกษตรกรควบรวมเข้าด้วยกัน 

สามารถยื่นค าคัดค้านต่อส านักงานสาขาจังหวัดภายใน 60 วันนับแต่วันที่ประกาศควบรวม 
11. กรณีที่ไม่มีผู้คัดค้านภายใน 60 วันตามประกาศ ให้นายทะเบียนถอนชื่อองค์กรเกษตรกร

ทั้งหมดท่ีควบรวมออกจากทะเบียนองค์กรเกษตรกร และให้ออกใบทะเบียนองค์กรเกษตรกรใหม่ ภายใน 7 วันท า
การนับแต่วันที่สิ้นสุดค าคัดค้าน และให้องค์กรเกษตรกรใหม่ย่อมรับไปทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดขององค์กร
เกษตรกรเดิมที่ได้ควบรวมเข้ากันท้ังสิ้น 

12. กรณีคณะอนุกรรมการจังหวัด มีมติไม่รับการควบรวมองค์กรเกษตรกร ให้ส านักงานสาขา
จังหวัดแจ้งมติที่ไม่อนุมัติพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วัน และให้องค์กรเกษตรกรยื่นค าขอ
อุทธรณ์มติของคณะอนุกรรมการต่อคณะกรรมการบริหารภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งมติโดยค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการบริหารให้เป็นที่สุด 

13. ส านักงานสาขาจังหวัด ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนองค์กรเกษตรกรในระบบตามที่ส านักงาน
ก าหนดให้ถูกต้องและรายงานเสนอต่อเลขาธิการทราบ 

 

 

2. การแยกองค์กรเกษตรกร 
 

การแยกองค์กรเกษตรกร ความหมาย สมาชิกองค์กรเกษตรกรประสงค์ขอแยกองค์กรให้สมาชิก
ดังกล่าวยื่นค าขอ ตามแบบที่ส านักงานก าหนดต่อส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัด  ตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กร
เกษตรกร พ.ศ. 2563 ข้อ 22 ดังนั้น การแยกองค์กรเกษตรกร อาจหมายความรวมดังนี้ 

(1) กรณีสมาชิกองค์กรเกษตรกร ประสงค์จะไปเข้าร่วมกับองค์กรเกษตรกรอ่ืนๆ ที่เป็นสมาชิก
องค์กรเกษตรกรกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จึงเป็นเช่นเดียวกับการย้ายองค์กรเกษตรกรซึ่งการแยกสมาชิก
เกษตรกรออกจากองค์กรเกษตรกรเดิม   

(2) กรณีสมาชิกองค์กรเกษตรกร ประสงค์จะแยกองค์กรเกษตรกร แต่ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมกับ
องค์กรเกษตรกรที่มีอยู่ แต่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรเกษตรกรใหม่  หากเป็นเช่นนั้นจึงเป็นการขึ้น
ทะเบียนองค์กรเกษตรกร กฟก.ใหม่ ตามแบบ กฟก.1 ที่สมาชิกองค์กรเกษตรกร ยังคงมีสถานะภาพเป็นสมาชิก
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร แต่ต้องด าเนินการขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรให้เป็นไปตามระเบียบก าหนด  

 
 
 
 



-49- 
 

มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. ให้องค์กรเกษตรกร ประชุมเพ่ือมีมติขอแยกองค์กรเกษตรกรของสมาชิกเกษตรกร โดยระบุ
จ านวนสมาชิก รายชื่อสมาชิกและเหตุผลการขอแยกให้ชัดเจน  

2. ให้แจ้งส านักงานสาขาจังหวัด โดยใช้แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเกษตรกร       
ตามแบบ กฟก.2 ระบ ุ ข้อ 7 พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 

2.1 ส าเนาใบทะเบียนองค์กรเกษตรกร (ใช้แบบ กฟก.5)   
2.2 รายชื่อเกษตรกรสมาชิกท่ีขอแยก พร้อมลงลายมือชื่อ (ใช้แบบ กฟก.1/1) 
2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของสมาชิกท่ีขอแยกองค์กร 
2.4 ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงภูมิล าเนาในปัจจุบันของสมาชิกที่ขอแยกองค์กร 
2.5 ส าเนารายงานการประชุมองค์กรเกษตรกรที่มีมติการขอแยกองค์กรเกษตรกร  

3. ให้องค์กรเกษตรกร แจ้งการขอแยกองค์กรเกษตรกร ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีมติที่ประชุม
องค์กรเกษตรกร กรณขีอแยกเพ่ือจัดตั้งเป็นองค์กรเกษตรกรใหม่ ให้ด าเนินการโดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามการขอขึ้น
ทะเบียนองค์กรเกษตรกรใหม่  

ทั้งนี้ เสนอให้คณะอนุกรรมการจังหวัดพิจารณาภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ และ          
เมื่ออนุมัตใิห้ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรให้สมาชิกเกษตรกรที่ขอแยกออกจากองค์กรเกษตรกรเดิมสิ้นสุดลงทันที 
และคงไว้ในสิทธิของสมาชิกองค์กรเกษตรกร กฟก.ต่อไปยังองค์กรเกษตรกรใหม ่

4. ส านักงานสาขาจังหวัด แจ้งผลการพิจาณาให้กับองค์กรเกษตรกรทราบ ภายใน 7 วันนับแต่
วันที่ได้รับการอนุมัติ และให้นายทะเบียนออกใบทะเบียนเป็นองค์กรเกษตรกร ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ 
คณะอนุกรรมการมีมติอนุมัติ 

5. ส านักงานสาขาจังหวัด ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนองค์กรเกษตรกรในระบบให้ถูกต้อง 
และรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อเลขาธิการทราบ 
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หมวดที่ 5 
 

การเพิกถอน 
ทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
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การเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร หมายถึง องค์กรเกษตรกรที่นายทะเบียนตรวจสอบแล้ว
พบปรากฏหลักฐานชัดแจ้งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1)  องค์กรเกษตรกรมีจ านวนสมาชิกน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 7 (7) และมิได้ท าการแก้ไขให้
เป็นไปตามข้อ 7 (1) ตามระเบียบฯ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน 

(2)  องค์กรเกษตรกรจงใจฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารก าหนด 
(3)  องค์กรเกษตรกรไม่รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนา เกษตรกร 
(4)  องค์กรเกษตรกรมีความประสงค์ท่ีจะขอให้เพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกรด้วยความ ประสงค์ใดก็ตาม 
 
มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
1. ให้ส านักงานสาขาจังหวัด ส ารวจและยืนยันความมีอยู่จริงขององค์กรเกษตรกร โดยให้องค์กร

เกษตรกรเป็นผู้ส ารวจและยืนยันข้อเท็จจริงมายังส านักงานสาขาจังหวัด โดยให้ส านักงานสาขาจังหวัด อาจประสาน
ความร่วมมือกับคณะอนุกรรมการจังหวัด เพ่ือตรวจสอบและยืนยันความมีอยู่จริงขององค์กรเกษตรกร เพ่ือรับรอง
ความมีอยู่จริงขององค์กรเกษตรกรในทุกมิติก่อนพิจารณาเพิกถอนทะเบียนองค์กร 

2. ให้นายทะเบียนพิจารณาเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร โดยให้พิจารณาจากข้อมูลและ 
ข้อเท้จจริงอย่างรอบด้านและรัดกุม รวมถึงความยุติธรรมและโปร่งใสในการด าเนินการทั้งหมด โดยความเห็นชอบ
ของคณะอนุกรรมการจังหวัด เมื่อปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

ทั้งนี้ ข้อมูล ข้อเท็จจริง ต้องปรากฎแน่ชัดอันเชื่อได้ว่าเป็นไปตามกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังกล่าวข้างต้น 

3. ให้นายทะเบียน ตรวจสอบพบข้อเท็จจริงและความชัดเจน อันเป็นเหตุและปรากฏหลักฐาน
ชัดแจ้งอย่างใดอย่างหนึ่งตามเหตุข้างต้น ซึ่งอาจใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งในการตรวจสอบและยืนยันความมีอยู่
จริงขององค์กรเกษตรกร ดังนี้ 

3.1 ให้ส านักงานสาขาจังหวัด ยืนยันความมีอยู่จริง โดยมีหนังสือติดตามถึงองค์กรเกษตรกร
อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ครั้งขึ้นไป ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ทั้งนี้ ให้ด าเนินการเมื่อตรวจสอบพบว่าองค์กร
เกษตรกรอาจเข้าข่ายในเงื่อนไขการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกรตามระเบียบก าหนด 

การเพิกถอนทะเบียน 
องค์กรเกษตรกร 

 

1.การเปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิก ให้แจ้งนายทะเบียนเพิกถอนทะเบียนองค์กร
เกษตรกรที่มีจ านวนสมาชิกน้อยกว่า 50 คนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน 
โดยองค์กรเกษตรกรมิได้แก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบ 

ภายใน 120 วัน 

2.แจ้งการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกรไปยังองค์กรเกษตรกร ภายใน 30 วัน 
3.องค์กรเกษตรกร ย่ืนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหาร ภายใน 30 วัน 
4.คณะกรรมการบริหารวินิจฉัยอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน 
5.แจ้งค าวินิจฉัยไม่เพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร ภายใน 30 วัน 
6.สมาชิกขององค์กรเกษตรกรที่ถูกเพิกถอนทะเบียนองค์กร ให้สมัครเข้าเป็น
สมาชิกขององค์กรเกษตรกรอื่น 

ภายใน 120 วัน 

 

มีจ านวนสมาชิกน้อยกว่า 50 คน ซึ่งไม่แก้ไขภายใน 120 วัน นับแจง้ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน 

จงใจฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารก าหนด 

ไม่รายงานผลการด าเนินการเกีย่วกับแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

มีความประสงค์ที่จะขอให้เพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกรด้วยความ ประสงค์ใดก็ตาม 

อย่างใด 

อย่างหนึ่ง 
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3.2 ให้ส านักงานสาขาจังหวัด ลงพ้ืนที่ เพ่ือส ารวจข้อมูลและการยืนยันความมีอยู่จริงเชิง
ประจักษ์ในพ้ืนที่ตั้งขององค์กรเกษตรกรตามข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ ทั้งนี้ ให้มีการบันทึกภาพถ่าย หรือวีดีโอ หรือการ
บันทึกเป็นสื่อในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการเก็บข้อมูลพยานหลักฐานโดยรอบในพ้ืนทีต้ั่งขององค์กรเกษตรกรตามจริง  

3.3 ให้ส านักงานสาขาจังหวัด ประสานความร่วมมือกับคณะอนุกรรมการจังหวัด หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้การสนับสนุนการตรวจสอบและยืนยันความมีอยู่จริงขององค์กร
เกษตรกรในพ้ืนที่ตั้งขององค์กรเกษตรกรนั้น โดยอาจใช้วิธีการสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น การท ากิจกรรม
หรือมีการท ากิจกรรมขององค์กรเกษตรกรที่มีอยู่จริงในพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง ตามที่ได้รับทราบ ซึ่งอาจสอบถาม
ข้อมูลจากผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน อบต. แพทย์ประจ าต าบล เกษตรต าบล เป็นต้น  

ทั้งนี้  การด าเนินการดังกล่าว เพ่ือการตรวจสอบและรับรองความมีอยู่จริงขององค์กร
เกษตรกรที่เป็นความจริงในทุกมิติ อีกทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์อันพ่ึงได้ขององค์กรเกษตรกรและเกษตรกร
สมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามที่กฎหมายก าหนด และเพ่ือประกอบการพิจารณาและยืนยันการ
ตรวจสอบดังกล่าวเสนอคณะอนุกรรมการจังหวัดพิจารณาตามกฎหมายก าหนด 

4. ให้นายทะเบียน รวบรวมและสรุปรายงานข้อเท็จจริงการตรวจสอบเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
จังหวัดเพ่ือพิจารณาเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกรที่เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายก าหนด 

5. คณะอนุกรรมการจังหวัด พิจารณาเพิกถอนหรือไม่เพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
6. นายทะเบียน ประกาศการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร ตามที่คณะอนุกรรมการจังหวัด

มีมติอนุมัติในที่เปิดเผย ณ ส านักงานสาขาจังหวัด 
7. เมื่อคณะอนุกรรมการจังหวัด เห็นชอบให้เพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกรแล้ว ให้นาย

ทะเบียนมีหนังสือแจ้งการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกรไปยังองค์กรเกษตรกรที่ถูกเพิกถอนทะเบียนองค์กร
เกษตรกรทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร 

8. องค์กรเกษตรกรใดที่ไม่เห็นด้วยกับมติเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร ให้ยื่นอุทธรณ์มติ
คณะอนุกรรมการจังหวัด กรณี การยื่นอุทธรณ์มติของคณะอนุกรรมการจังหวัดให้ยื่นต่อคณะกรรมการบริหาร
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งมติ 

9. ให้คณะกรรมการบริหารวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 
และให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารให้เป็นที่สุด 

10. กรณีที่คณะกรรมการบริหารมีค าวินิจฉัยไม่เพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร ให้ส านักงาน
สาขาจังหวัด โดยนายทะเบียนแจ้งค าวินิจฉัยต่อองค์กรเกษตรกรนั้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีค าวินิจฉัยของคณะ
กรรมการบริหาร 

11. กรณีคณะกรรมการบริหารมีค าวินิจฉัย ให้เพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกรหรือองค์กร 
เกษตรกรไม่อุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ส านักงานสาขาจังหวัด โดยนายทะเบียนประกาศการเพิกถอน
ทะเบียน ณ ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดที่เป็นที่ตั้งขององค์กรเกษตรกร 

12. ให้สมาชิกขององค์กรเกษตรกรใดที่ถูกเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร ด าเนินการสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกรอ่ืนให้แล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนปิดประกาศ 

13. การเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกรตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร ว่าด้วยการรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ. 2563  ไม่มีผลกระทบกับ
ความเป็นกลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร หรือนิติบุคคลที่มีอยู่เดิมตามกฎหมายอื่น 
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หมวดที่ 6 
 

เครือข่ายองค์กรเกษตรกร 
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แนวทางปฏิบัติ 

1. องค์กรเกษตรกรมากกว่าหนึ่งองค์กรที่ประสงค์ร่วมกันเป็นเครือข่ายองค์กรเกษตรกร  

2. องค์กรเกษตรกร มีสิทธิเสนอแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรตลอดจนได้รับสิทธิ
สนับสนุนส่งเสริมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารก าหนด โดยมีเอกสารประกอบการแสดงความประสงค์
การร่วมกันดังกล่าว ดังนี้ 

1.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของประธานองค์กรเกษตรกรทุกองค์กรผู้ยื่นค าขอ 
1.2 ส าเนาธรรมนูญหรือข้อบังคับของเครือข่ายองค์กรเกษตรกร 
1.3 ส าเนามติที่ประชุมใหญ่ขององค์กรเกษตรกรที่เป็นสมาชิกเครือข่ายองค์กรเกษตรกรที่มี

มติให้องค์กรเกษตรกรเข้าผูกพันเป็นเครือข่ายองค์กรเกษตรกรที่แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่จะ
กระท าร่วมกัน 

1.4 ส าเนารายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายองค์กรเกษตรกร  
1.5 มีกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการท ากิจกรรมร่วมกันตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 5 แห่ง

พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรของเครือข่ายองค์กรเกษตรกรมาแล้วระยะหนึ่ง 

3. แนวทางวิธีการ และเงื่อนไขเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนด 
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หมวดที่ 7 
 

บทเฉพาะกาล 
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แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ให้องค์กรเกษตรกร ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย

การรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร ที่บังคับใช้ก่อนหน้านี้ เป็นองค์กรเกษตรกร           
ตามระเบียบนี้ต่อไป 

2. กรณีท่ีองค์กรเกษตรกรมีสมาชิกน้อยกว่า 20 คน หรือ 50 คนแล้วแต่กรณี ให้ด าเนินการจัด
ให้มีสมาชิกให้ครบตามจ านวนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน โดยมิต้องน า
ความตามข้อ 7 (1) ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการรับขึ้นทะเบียนและ
การเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ. 253 มาใช้บังคับ 

3. เกษตรกรที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรแต่ได้ขึ้นทะเบียนหนี้ไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้
บังคับ ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายแจ้งให้องค์กรเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิกมาด าเนินการ
สมัครเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรเสียให้ถูกต้องภายใน 90 วันนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และให้เกษตรกรต้อง
ด าเนินการเข้าเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

4. หากเกษตรกรดังกล่าวไม่ปฏิบัติให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายในฐานะนาย
ทะเบียนด าเนินการเพิกถอนทะเบียนหนี้ตามประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื ่อง  การขึ้น
ทะเบียนหนี้และการเพิกถอนทะเบียนหนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 องค์กรเกษตรกรที่มีจ านวนสมาชิกไม่เป็นไปตามบทเฉพาะกาลให้ด าเนินการจัด
ให้มีสมาชิกให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ระเบียบก าหนด 

ภายใน 120 วัน 

 กรณีเกษตรกรที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรแต่ได้ขึ้นทะเบียนหนี้ไว้ก่อนวันที่
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการรับขึ้นทะเบียน
และการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ. 2563 ใช้บังคับ ภายใน
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ให้องค์กรเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิกด าเนนิการ
ให้เป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกร 

ภายใน 90 วัน 

 กรณีเกษตรกรที่ไม่ด าเนินการให้เป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรตามระเบียบนี้      
ให้นายทะเบียนด าเนินการเพิกถอนทะเบียนหนี้ตามประกาศคณะกรรมการ
จัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่องการขึ้นทะเบียนหนีแ้ละการเพิกถอนทะเบียนหนี้ 

ภายใน 60 วัน 
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รายละเอียดเอกสารประกอบ 
 

 
ล าดับ รายการเอกสารที่ใช้งาน 

1 แบบค าขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร กฟก. (แบบ กฟก.1) 
2 ทะเบียนสมาชิกเกษตรกรผู้สมคัรขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร กฟก. 

(แบบ กฟก.1/1) 
3 ทะเบียนกรรมการองค์กรเกษตรกรผู้สมัครขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร กฟก. 

(แบบ กฟก.1/2) 
4 ใบตรวจหลักฐานเอกสารประกอบ การขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร กฟก. 

(แบบ กฟก.1/3) 
5 แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเกษตรกร (แบบ กฟก.2) 
6 ใบทะเบียนองค์กรเกษตรกร (แบบ กฟก.5) 
7 ทะเบียนคุมใบทะเบียนองค์กรเกษตรกร (กฟก.5) 
8 ตารางรายงานรายชือ่ขึน้ทะเบียนองค์กร (ส่งสว่นเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
9 บันทึกการรับแจ้งเอกสารเกี่ยวกับหนังสือรับรององค์กรเกษตรกร (กฟก. 5)  

สูญหายหรือถูกท าลาย 
10 ตัวอย่างหนังสือยินยอมการรับเข้าเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรแห่งใหม่ 
11 ตัวอย่างแบบรายงานการประชุมองค์กรเกษตรกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             แบบค าขอขึน้ทะเบียนองค์กรเกษตรกร กฟก. 
             ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 

 

ท าที่ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร................................... 
วันที่.................เดือน.............................................พ.ศ........................... 

ให้เติมข้อความลงในช่องว่างและเครื่องหมาย  ในช่อง  ตามความเป็นจริง กรณีเนื้อที่กรอกข้อมูลไม่พอสามารถ
แนบเอกสารประกอบได ้

รหัสองค์กรเกษตรกร (10 หลัก) 
          

1. ชื่อองค์กรเกษตรกร............................................................................................................................................   

2. สมาชิกขององค์กรเกษตรกรที่ขอขึ้นทะเบียน จ านวน..................................คน  

3. ลักษณะองค์กรเกษตรกร 
 [ 00 ]  ไม่เป็นนิติบุคคล  [ 01 ]  เป็นนิติบุคคล  จดทะเบียนเลขที่............................................. 
 [ 010 ]  กลุ่มเกษตรกร ตามพรบ.สหกรณ์      [ 011 ]  สหกรณ์    [ 012 ]  มูลนิธิ    
 [ 013 ]  สมาคม   [ 014 ]  อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................... 

4. ทีต่ั้งองค์กรเกษตรกร 
เลขที่................หมู่ที่........ถนน.............................ต าบล/แขวง........................................................................... 
อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์................................ 
โทรศัพท์.......................................โทรสาร.......................................E-mail (ถ้ามี).............................................. 

5. การด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรร่วมกันขององค์กรเกษตรกร 
 [ 001 ]  การเพาะปลูก      [ 002 ]  การเลี้ยงสัตว์        [ 003 ]  การจับสัตว์น้ า 
 [ 004 ]  การใช้และบ ารุงรักษ ทรัพยากรจากทีด่ิน น้ า และป่าไม้อย่างยั่งยืน  
 [ 005 ]  การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิต (ระบุ)............................................................................................... 
 [ 006 ]  การแปรรูปผลผลิต (ระบุ)...........................................................................................................  
 [ 007 ]  การจ าหน่ายผลผลิต (ระบุ).........................................................................................................  
 [ 008 ]  อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................ .................................................. 
 หมายเหตุ  กิจกรรมทางการเกษตรที่ 005/006/007/008 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมที ่001/002/003/004 

6. ประวัติองค์กรเกษตรกร (โดยย่อ) 
.......................................................................................................... ............................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
.........................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
........................................................................................................................................... .............................................. 
.................................................................................... .....................................................................................................  

/ต่อหน้า 2... 

แบบ กฟก.1 



7. วัตถุประสงค์ขององค์กรเกษตรกร 
............................................................................................................................. ............................................................ 
....................................................................................................................................................... .................................. 
................................................................................................ .........................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................ 
................................................................................................................................. ........................................................ 
.......................................................................... ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 

8. ระเบียบ  หรือ  ข้อบังคับขององค์กรเกษตรกร 
............................................................................................................................. ............................................................ 
.......................................................................................................................................................... ............................... 
................................................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
.................................................................................................................................................................................. ....... 
........................................................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................ 
.................................................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................. ............................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 

9. ผลงานที่ส าคัญขององค์กรเกษตรกร 
1) ............................................................................................................................. ......................................... 
2) ........................................................... ...........................................................................................................  
3) ............................................................................................................................. ......................................... 
4) ............................................................................................................................. ......................................... 
5) ...................................................................... ................................................................................................   

ข้าพเจ้ากรรมการองค์กรเกษตรกรผู้รับมอบอ านาจท าการแทนองค์กรเกษตรกร ขอรับรองว่าสมาชิกผู้สมัคร
ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรเป็นเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยเกษตรกร พ.ศ. 2544 จริง ปรากฏตามรายชื่อในแบบ 
กฟก 1/1 และ 1/2 และได้แนบส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านที่ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาของ
คณะกรรมการองค์กรเกษตรกรชุดปัจจุบันและสมาชิกองค์กรเกษตรกรมาพร้อมแล้ว และขอรับรองว่าข้อความข้างต้น
ทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน   

 
/(1) ลงชื่อ... 
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(1) ลงชื่อ.................................................................  (2) ลงชื่อ................................................................. 
      (                                               )                         (                                               )              
               กรรมการองค์กรเกษตรกร                       กรรมการองค์กรเกษตรกร       
 
 
 

ลงชื่อ................................................................. 
       (                                               ) 

                                                          กรรมการองค์กรเกษตรกร    
 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่ กฟก.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจังหวัดฯ 

ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย การรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียน
องค์กรเกษตรกร พ.ศ. 2563 คณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด…………….…………………...…………
ในคราวการประชุมครั้งที่.....................เมื่อวันที่...........................................มีมติการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ดังนี้ 

 อนุมัติขึ้นทะเบียนองค์กรของกลุ่ม.................................................................................................................. 
 ไม่อนุมัติขึ้นทะเบียนองค์กรของกลุ่ม.................................................................. ............................................ 

เนื่องจาก(ระบุเหตุผล)............................................................................................ ............................................................. 
........................................................................................ .................................................................................................... 
 

ลงชื่อ................................................................. 
       (                                                 ) 

    นายทะเบียน 
 

 
 
หมายเหตุ ให้แนบเอกสาร (1) ส าเนารายงานประชุมขององค์กรเกษตรกร  (2) ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านที่รับรอง
ส าเนาถุกต้องของกรรมการและสมาชิกองค์กร (3) ทะเบียน (รายช่ือ) กรรมการและสมาชิก และ (4) เอกสารอื่นๆ ตามระเบียบคณะ
กรรมการฯ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนองค์กรฯ  ข้อ 9 และ ข้อ 10 ก าหนด 
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รับเรื่อง   วันที่.............................................................................ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาภายใน 30 วัน  
ถึง ณ วันที่ ................................................................................................ 
 

ลงชื่อ............................................................................. 
  (                                                            ) 
ต าแหน่ง....................................................................... 

เจ้าหน้าที่รับเรื่อง 



ทะเบียนสมาชิกเกษตรกรผู้สมัครขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร กฟก. 

ชื่อองค์กรเกษตรกร............................................................................................... ........................................................รหสัองค์กร………………………..…………….………………….. 
ที่ตั้งองค์กร เลขที่.................หมู่ที่................ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์.................................... 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ระดับ 

การศึกษา 
อาชีพ 

พื้นที่ถือครอง 
(ไร่/งาน/ตรว.) 

ลายมื่อชื่อ 
เลขที่ หมู่ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ เบอร์โทร 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสมาชิกเกษตรกรตามรายชื่อข้างต้น เป็นเกษตรกรจริง ตาม พ.ร.บ.กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยเกษตรกร พ.ศ. 2544 ทุกประการ 

 

 

 
 

หมายเหตุ 1. ให้เพ่ิมเติมตารางตามจ านวนสมาชิกที่ขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร โดยระบุจ านวนแผ่นและให้ผู้รับมอบอ านาจลงนามก ากับท้ายตารางทุกหน้า 
             2. การขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

แบบ กฟก.1/1 

แผ่นที่...../........ 

ลงชื่อ................................................................ 
     (                                               ) 
ต าแหน่ง.............................................................   

ลงชื่อ................................................................ 
     (                                               ) 
ต าแหน่ง.............................................................   

ลงชื่อ................................................................ 
     (                                               ) 
ต าแหน่ง.............................................................   



ทะเบียนกรรมการองค์กรเกษตรกรผูส้มัครขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร กฟก. 

ชื่อองค์กรเกษตรกร............................................................................................................ ...........................................รหสัองค์กร………………………..…………….………………….. 
ที่ตั้งองค์กร เลขที่.................หมู่ที่................ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต.......................................... ..จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์....................................  

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่ง 
กรรมการ 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ระดับ 
การศึกษา 

อาชีพ 
พื้นที่ถือครอง 
(ไร่/งาน/ตรว.) 

ลายมื่อชื่อ 
เลขที่ หมู่ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ เบอร์โทร 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ากรรมการองค์กรตามรายชื่อข้างต้น เป็นเกษตรกรจริง ตาม พ.ร.บ.กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยเกษตรกร พ.ศ. 2544 ทุกประการ 

 

 

 
 

หมายเหตุ 1. ให้เพ่ิมเติมตารางตามจ านวนสมาชิกที่ขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร โดยระบุจ านวนแผ่นและให้ผู้รับมอบอ านาจลงนามก ากับท้ายตารางทุกหน้า 
             2. การขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

ลงชื่อ................................................................ 
     (                                               ) 
ต าแหน่ง.............................................................   

ลงชื่อ................................................................ 
     (                                               ) 
ต าแหน่ง.............................................................   

ลงชื่อ................................................................ 
     (                                               ) 
ต าแหน่ง.............................................................   

แบบ กฟก.1/2 

แผ่นที่...../........ 



 
 
 

รหัสองค์กรเกษตรกร (10 หลัก) 
          

ชื่อองค์กรเกษตรกร.........................................................................................................................................................   

 ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 ไม่เป็นนิติบุคคล  นิติบุคคล 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอ 
 เอกสารแสดงประวัติโดยย่อของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร ซึ่ง

แสดงถึงที่ตั้งที่ท าการของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร 
 ระเบียบหรือข้อบังคับที่ต้องระบุวัตถุประสงค์ของกลุ่มหรือคณะ

ของเกษตรกรข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การ
ขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 
 รายชื่อกรรมการและสมาชิกที่ลงลายมือช่ือแสดงความประสงค์ขอ

ขึ้นทะเบียนพร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและแสดงส าเนา
ทะเบียนบ้านท่ีแสดงภูมิล าเนาในปัจจุบันท่ีอยู่ในจังหวัดเดียวกัน 

กรรมการองค์กรเกษตรกรจะต้องมีรายช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือสมาชิก
ของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกรด้วย 
 เอกสารแสดงกิจกรรมที่ท าร่วมกันที่ผ่านมาของกลุ่มหรือคณะของ

เกษตรกร 
 รายงานการประชุมและหนังสือมอบอ านาจของกลุ่มหรือคณะ

ของเกษตรกรที่ได้มีมติให้มีการขึ้นทะเบียน 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนหรือ
กรรมการซึ่งได้รับมอบหมาย 
 ส าเนาเอกสารแสดงฐานะนิติบุคคลที่ออกโดย

องค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
 ส าเนารายงานการประชุมที่ได้มีมติให้ขึ้นทะเบียน

ของนิติบุคคล 
 ส าเนารายช่ือกรรมการและสมาชิกที่ลงลายมือช่ือ

แสดงความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนพร้อมแนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนและแสดงส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดง
ภูมิล าเนาในปัจจุบันท่ีอยู่ในจังหวัดเดียวกัน 
 ส าเนางบดุลของปีสุดท้ายก่อนยื่นค าขอ 

 

หมายเหตุ ให้ส านักงานสาขาจังหวัดลงรับและส าเนาเอกสารองค์กรเกษตรกรเก็บไว้เป็นหลักฐาน จ านวน 1 ชุด 
 

ผลตรวจเอกสาร 

 เอกสารครบถ้วน     ไม่ครบถ้วน/แจ้งให้องค์กรเกษตรกรปรับปรุง ภายใน 7 วันท าการ  
          (ตั้งแต่วันที่.......................................ถึงวนัท่ี.........................................)   
 

 
ลงชื่อ..........................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ  
      (                                          ) 

                                          วันที่............เดือน..............................พ.ศ................ 
 ส าหรับนายทะเบียน 
 
 

 
 
 

 
หมายเหตุ ให้แนบไว้หน้าแบบค าขอขื้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร กฟก. 

ใบตรวจหลักฐานเอกสารประกอบ 
การขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร กฟก. 

 

 
ลงชื่อ...........................................................นายะเบียน    
      (                                           )      
หัวหน้าส านักงานสาขาจังหวัด....................................                                     
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ................. 

ความเห็น 
………………………………………………………………………..……………. 
………………………………………………………………………..……………. 
………………………………………………………………………..……………. 
………………………………………………………………………..……………. 
 
 

แบบ กฟก.1/3 



ทะเบียนสมาชิกเกษตรกรผู้สมัครขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร กฟก. 

ชื่อองค์กรเกษตรกร............................................................................................... ........................................................รหสัองค์กร………………………..…………….………………….. 
ที่ตั้งองค์กร เลขที่.................หมู่ที่................ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์.................................... 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ระดับ 

การศึกษา 
อาชีพ 

พื้นที่ถือครอง 
(ไร่/งาน/ตรว.) 

ลายมื่อชื่อ 
เลขที่ หมู่ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ เบอร์โทร 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสมาชิกเกษตรกรตามรายชื่อข้างต้น เป็นเกษตรกรจริง ตาม พ.ร.บ.กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยเกษตรกร พ.ศ. 2544 ทุกประการ 

 

 

 
 

หมายเหตุ 1. ให้เพ่ิมเติมตารางตามจ านวนสมาชิกที่ขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร โดยระบุจ านวนแผ่นและให้ผู้รับมอบอ านาจลงนามก ากับท้ายตารางทุกหน้า 
             2. การขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

แบบ กฟก.1/1 

แผ่นที่...../........ 

ลงชื่อ................................................................ 
     (                                               ) 
ต าแหน่ง.............................................................   

ลงชื่อ................................................................ 
     (                                               ) 
ต าแหน่ง.............................................................   

ลงชื่อ................................................................ 
     (                                               ) 
ต าแหน่ง.............................................................   



ทะเบียนกรรมการองค์กรเกษตรกรผูส้มัครขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร กฟก. 

ชื่อองค์กรเกษตรกร............................................................................................................ ...........................................รหสัองค์กร………………………..…………….………………….. 
ที่ตั้งองค์กร เลขที่.................หมู่ที่................ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต.... ........................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์....... ............................. 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่ง 
กรรมการ 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ระดับ 
การศึกษา 

อาชีพ 
พื้นที่ถือครอง 
(ไร่/งาน/ตรว.) 

ลายมื่อชื่อ 
เลขที่ หมู่ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ เบอร์โทร 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ากรรมการองค์กรตามรายชื่อข้างต้น เป็นเกษตรกรจริง ตาม พ.ร.บ.กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยเกษตรกร พ.ศ. 2544 ทุกประการ 

 

 

 
 

หมายเหตุ 1. ให้เพ่ิมเติมตารางตามจ านวนสมาชิกที่ขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร โดยระบุจ านวนแผ่นและให้ผู้รับมอบอ านาจลงนามก ากับท้ายตารางทุกหน้า 
             2. การขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

ลงชื่อ................................................................ 
     (                                               ) 
ต าแหน่ง.............................................................   

ลงชื่อ................................................................ 
     (                                               ) 
ต าแหน่ง.............................................................   

ลงชื่อ................................................................ 
     (                                               ) 
ต าแหน่ง.............................................................   

แบบ กฟก.1/2 

แผ่นที่...../........ 



 
 
 

รหัสองค์กรเกษตรกร (10 หลัก) 
          

ชื่อองค์กรเกษตรกร.........................................................................................................................................................   

 ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 ไม่เป็นนิติบุคคล  นิติบุคคล 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นคําขอ 
 เอกสารแสดงประวัติโดยย่อของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร ซึ่ง

แสดงถึงที่ตั้งที่ทําการของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกร 
 ระเบียบหรือข้อบังคับที่ต้องระบุวัตถุประสงค์ของกลุ่มหรือคณะ

ของเกษตรกรข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การ
ขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 
 รายชื่อกรรมการและสมาชิกที่ลงลายมือช่ือแสดงความประสงค์ขอ

ขึ้นทะเบียนพร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและแสดงสําเนา
ทะเบียนบ้านท่ีแสดงภูมิลําเนาในปัจจุบันท่ีอยู่ในจังหวัดเดียวกัน 

กรรมการองค์กรเกษตรกรจะต้องมีรายช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือสมาชิก
ของกลุ่มหรือคณะของเกษตรกรด้วย 
 เอกสารแสดงกิจกรรมที่ทําร่วมกันที่ผ่านมาของกลุ่มหรือคณะของ

เกษตรกร 
 รายงานการประชุมและหนังสือมอบอํานาจของกลุ่มหรือคณะ

ของเกษตรกรที่ได้มีมติให้มีการขึ้นทะเบียน 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนหรือ
กรรมการซึ่งได้รับมอบหมาย 
 สําเนาเอกสารแสดงฐานะนิติบุคคลที่ออกโดย

องค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
 สําเนารายงานการประชุมที่ได้มีมติให้ขึ้นทะเบียน

ของนิติบุคคล 
 สําเนารายช่ือกรรมการและสมาชิกที่ลงลายมือช่ือ

แสดงความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนพร้อมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนและแสดงสําเนาทะเบียนบ้านที่แสดง
ภูมิลําเนาในปัจจุบันท่ีอยู่ในจังหวัดเดียวกัน 
 สําเนางบดุลของปีสุดท้ายก่อนยื่นคําขอ 

 

หมายเหตุ ให้ส านักงานสาขาจังหวัดลงรับและส าเนาเอกสารองค์กรเกษตรกรเก็บไว้เป็นหลักฐาน จ านวน 1 ชุด 
 

ผลตรวจเอกสาร 

 เอกสารครบถ้วน     ไม่ครบถ้วน/แจ้งให้องค์กรเกษตรกรปรับปรุง ภายใน 7 วันท าการ  
          (ตั้งแต่วันที่.......................................ถึงวนัท่ี.........................................)   
 

 
ลงชื่อ..........................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ  
      (                                          ) 

                                          วันที่............เดือน..............................พ.ศ................ 
 ส าหรับนายทะเบียน 
 
 

 
 
 

 
หมายเหตุ ให้แนบไว้หน้าแบบคําขอขื้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร กฟก. 

ใบตรวจหลักฐานเอกสารประกอบ 
การขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร กฟก. 

 

 
ลงชื่อ...........................................................นายะเบียน    
      (                                           )      
หัวหน้าสํานักงานสาขาจังหวัด....................................                                     
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ................. 

ความเห็น 
………………………………………………………………………..……………. 
………………………………………………………………………..……………. 
………………………………………………………………………..……………. 
………………………………………………………………………..……………. 
 
 

แบบ กฟก.1/3 



          แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเกษตรกร 
 

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเกษตรกร 
เรียน นายทะเบียน (ส านักงานสาขาจังหวัด....................................................................) 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .........................................................................ต าแหน่ง...................................... 
สังกัดองค์กร ชื่อ............................................................................................................รหัสองค์กร................................. 
ที่ตั้งองค์กร เลขที่................หมู่ที่.............ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต........................................ 
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท(์บ้าน)................................(มือถือ).............................  
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเกษตรกร พร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังนี้ 

1.  เปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิกองค์กรเกษตรกร  ปรับเพิ่ม   ปรับลด  จ านวนสมาชิก..................คน   

2.  เปลี่ยนแปลงกรรมการองค์กรเกษตรกร  

3.  เปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับองค์กรเกษตรกร 

4.  เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งส านักงานขององค์กรเกษตรกร เป็นที่ตั้งองค์กรเกษตรกร เลขท่ี................หมู่ที่......... 
         ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต............................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์....................  

5.  การย้ายองค์กรเกษตรกร จากองค์กรเกษตรกร................................................................................................ 
    รหัสองค์กร………………………………………ไปเป็นองค์กรเกษตรกร............................................................................... 
    ..................…………………………………………….………………………………รหัสองค์กร........................................................ 

6.  การควบรวมองค์กรเกษตรกร จากองค์กรเกษตรกร....................................................................................... 
    รหัสองค์กร………………………………………ไปเป็นองค์กรเกษตรกร............................................................................... 
    ..................…………………………………………………………………….……….รหัสองค์กร....................................................... 

7.  การแยกจากองค์กรเกษตรกร จากองค์กรเกษตรกร........................................................................................ 
    รหัสองค์กร…………………………………………………. มีสมาชิกที่ขอแยก จ านวน........................คน มาเป็นองค์กรใหม่ 
    ชื่อ...................................................................................……………………………………….............................................. 

8.  อ่ืนๆ เช่น เปลี่ยนชื่อสกุลสมาชิก แจ้งตาย ลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูฯ ฯลฯ ระบุ................... 
........................................................................................………………………………..……………………………………….……. 

ในการนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการด าเนินการดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ และสอดคล้อง เป็นไป   
ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟแูละพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร ว่าด้วยการรับขึ้นทะเบียนฯ พ.ศ. 2563 (รายละอียดตามเอกสารแนบท้ายแบบ) 

 
 

      ลงชื่อ................................................................. 
     (                                               ) 

                                                   ต าแหน่ง...........................................................  

                                                                             วันที่.......................................................... 
 

/หน้า 2... 

แบบ กฟก.2 



-2- 

 

1.ส าหรับเจ้าหน้าที ่ 
 
วันที่รับเรื่อง……………………………………………………………… 
เวลา………………………………………………………………………… 

ความเห็นการตรวจสอบ  
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ.............................................................. 
       (                                          ) 

ต าแหน่ง........................................................... 
 
 

2.ส าหรับนายทะเบียน 
ความเห็น 
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
 
 

ลงชื่อ.............................................................. 
       (                                          ) 

นายทะเบียน 
                                         ต าแหน่ง........................................................... 
 
 
3.มติคณะอนุกรรมการจังหวัด 
  
ตามท่ีคณะอนุกรรมการจังหวัด...............................ในคราวการประชุมครั้งที่........………วันที…่………….…………………….. 
มีมติ………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ใบรายละเอียดเอกสารและหลักฐาน 
ประกอบการแจ้งเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเกษตรกร ตามแบบ กฟก.2 

 
เรื่อง เอกสารและหลักฐานประกอบ 

1. เ ปลี่ ย นแปลงจ า นวน
สมาชิกองค์กรเกษตรกร 

 

1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของสมาชิก 
2) ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงภูมิล าเนาในปัจจุบันที่อยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของ

องค์กรเกษตรกรของสมาชิก 
3) รายชื่อเกษตรกร (ตามแบบ กฟก.1/1) 
ทั้งนี้ ให้รับรองส าเนาโดยสมาชิกนั้นเองหรือกรรมการขององค์กรเกษตรกร  

2. เปลี่ยนแปลงกรรมการ
องค์กรเกษตรกร  

1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการใหม่ซึ่งรับรองโดยกรรมการ
นั้นเองหรือกรรมการอ่ืนขององค์กร  

2) ส า เน ารายงานการประช ุมขององค ์กร เกษตรกรที ่ม ีมต ิเ กี ่ย วก ับการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ 

3) รายชื่อกรรมการองค์กร (ตามแบบ กฟก.1/2) 
ทั้งนี้ ให้กรรมการนั้นหรือกรรมการอ่ืนขององค์กร 

3. เปลี่ยนแปลงระเบียบ 
หรื อข้ อบั ง คั บอ งค์ ก ร
เกษตรกร  

1) ส าเนารายงานการประชุมขององค์กรเกษตรกรที่มีมติเห็นชอบระเบียบหรือ
ข้อบังคับดังกล่าว 

2) ระเบียบหรือข้อบังคับองค์กรเกษตรกร 
4. เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ง

ส านั กงานขององค์กร
เกษตรกร  

1) ส าเนาทะเบียนบ้านอันเป็นที่ตั้งของส านักงานขององค์กรแห่งใหม่ขององค์กร
เกษตรกรซึ่งรับรองโดยกรรมการขององค์กรเกษตรกร  

2) แผนที่สังเขปของที่ตั้งส านักงานขององค์กรแห่งใหม่ 
3) ส าเนารายงานการประชุมขององค์กรเกษตรกรที่มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง

สถานที่ตัง้ส านักงานขององค์กรเกษตรกร 
5. การย้าย 

องค์กรเกษตรกร 
1) หนังสือยินยอมรับเข้าเป็นสมาชิกองค์กรแห่งใหม่ 
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้ขอย้าย 
3) ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงภูมิล าเนาในปัจจุบัน ของผู้ขอย้าย 

6. การควบรวม 
องค์กรเกษตรกร  

1) ส าเนาใบทะเบียนองค์กรเกษตรกรที่ควบรวม 
2) ระเบียบหรือข้อบังคับที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของ

สมาชิก วิธีรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของ
สมาชิกท่ีควบรวมกัน 

3) รายงานการประชุมที่ได้มีมติของแต่ละองค์กรที่ควบรวม 
4) รายชื่อคณะกรรมการขององค์กรเกษตรกรชุดใหม่ (ตามแบบ กฟก.1/2) 

7. การแยก 
องค์กรเกษตรกร  

1) ส าเนาใบทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
2) รายชื่อเกษตรกรสมาชิกท่ีขอแยกพร้อมลงลายมือชื่อ (ตามแบบ กฟก.1/1) 
3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
4) ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงภูมิล าเนาในปัจจุบัน 

8. อ่ืนๆ 1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2) ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงภูมิล าเนาในปัจจุบัน 
3) เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 



       

               ฉบับที่ .................../.......... 
  

 

 

 

 
 

ใบทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
ตามพระราชบญัญัติกองทุนฟื้นฟแูละพัฒนาเกษตรกร  พุทธศักราช  2542 

 
ใบทะเบียนองค์กรเกษตรกรฉบับนี้ให้ไว้แก่องคก์รเกษตรกร  ........................................................................... 

 จังหวัด  ...........................  เลขทะเบียนองค์กร  ...........................  เพื่อเป็นหลักฐานการได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรเกษตรกร  
ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พุทธศักราช  2542   

 
ณ  วันที่   .........  เดือน  ................    พุทธศักราช ........... 

 
 
 

(                                    ) 
หัวหน้าส านักงานสาขาจังหวัด................................. 

นายทะเบียน 



ล าดบัที่ ฉบับทีอ่อก รหัสองค์กร ชื่อกลุ่มองค์กร ประเภทองค์กร ออกให้ ณ วันที่ หมายเหตุ
1 กพ.2562/001 6262000044 กลุ่มผลิตข้าวปลอดภัย ไม่เป็นนิติบุคคล 8-ม.ีค.-62
2 กพ.2562/002 6262000052 กลุ่มสหกรณ์บ้านนา นิติบุคคล 8-เม.ย.-62

รอบปี : 2562 ออกใบทะเบียน รวมทัง้สิ้น ฉบับ

ทะเบียนคุมใบทะเบียนองค์กรเกษตรกร (กฟก.5) 

ส านักงานสาขาจงัหวัด...........................................................................................



เลขที่ หมู่ที่ ต าบล

รวม ราย

       ทะเบียนรายชื่อสมาชกิทะเบียนองค์กรเกษตรกร (เพ่ิมสมาชกิ)
          กลุ่ม......................................... รหัสองค์กร...............................

                 ทีอ่ยู่องค์กร........หมู่ที.่... ต าบล............อ าเภอ...............จังหวัด............  รหัสไปรษณีย์ ..............

ล ำดับที่ หมายเลขบัตร
ประจ าตวัประชาชน

ชื่อ - สกุล
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน

อ าเภอ จังหวัด รหสัไปรษณยี์

         ลงชื่อ............................................................... 
 

(..........................................................) 
 

หัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
สาขาจังหวัด...................................................... 

นายทะเบียน 
วันที่รับรอง....................................................... 

         
 หมายเหตุ :         ใช้แนบรายงานการรับรอง ในกรณี 
  1. ขึ้นทะเบียนองค์กรใหม่ 
  2. การเพิ่มเติมสมาชิกในองค์กรเดมิ 
  3. แจ้งปรับสถานะสมาชิก  
     



รหัสองค์กร ชื่อองค์กร รหัสองค์กร ชื่อองค์กร

รวม ราย

       ทะเบียนรายชื่อสมาชกิทะเบียนองค์กรเกษตรกร (ย้ายองค์กร)

ณ วันที.่.................................................................

ล าดับที่
หมายเลขบัตร

ประจ าตวัประชาชน
ชื่อ - สกุล

องค์กรเดมิ องค์กรใหมท่ีข่อย้ายเขา้

         ลงชื่อ  ............................................................... 
 

                 (..........................................................) 
 

หัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
สาขาจังหวัด...................................................... 

นายทะเบียน 
 

         
 หมายเหตุ :         ใช้แนบรายงานการรับรอง ในกรณี 
  1. ขึ้นทะเบียนองค์กรใหม่ 
  2. การเพิ่มเติมสมาชิกในองค์กรเดมิ 
  3. แจ้งปรับสถานะสมาชิก  
     



เลขที่ หมู่ที่ ต าบล

นาย กองทุน ฟืน้ฟู

รวม ราย

       ทะเบียนรายชื่อสมาชกิทะเบียนองค์กรเกษตรกร  (จัดตั้งองค์กรใหม)่
          กลุ่ม......................................... รหัสองค์กร...............................

                 ทีอ่ยู่องค์กร........หมู่ที.่.........ต าบล............อ าเภอ...............จังหวัด............  รหัสไปรษณีย์ ..............

หมายเลขบัตร
ประจ าตวัประชาชน

ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน
อ าเภอ

รับรอง/อนุมตัเิมื่อวันที่......................................................................

จังหวัด รหัสไปรษณยี์ชื่อ - สกุลล าดับที่

         ลงชื่อ............................................................... 
 

(..........................................................) 
 

หัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
สาขาจังหวัด...................................................... 

นายทะเบียน 

         
 หมายเหตุ :         ใช้แนบรายงานการรับรอง ในกรณี 
  1. ขึ้นทะเบียนองค์กรใหม่ 
  2. การเพิ่มเติมสมาชิกในองค์กรเดมิ 
  3. แจ้งปรับสถานะสมาชิก  
     



ล าดบัที่ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร จ านวนสมาชกิ ทีต่ั้งองค์กร วันทีอ่นุมตัิ

รวม

ล าดบัที่ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร จ านวนสมาชกิ

รวม

ล าดบัที่ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร จ านวนสมาชกิ

รวม

        หัวหน้าส านักงานกองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกร

         นายทะเบียน

หมายเหตุ : .ให้นายทะเบียนจังหวัด ลงลายมือชื่อรับรองแนบท้ายในเอกสารทุกแผ่น

เอกสารแนบท้ายจังหวัด..........................
บัญชรีายชื่อองค์กรเกษตรกรทีไ่ดร้ับการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร

ลงวันที.่..............เดอืน..........................พ.ศ..............
1. องค์กรตั้งใหม ่ จ านวน..........องค์กร  จ านวนสมาชกิรวม..............ราย ดงัน้ี

ทีต่ั้งองค์กร

2. องค์กรเก่า เพ่ิมเตมิสมาชกิ  จ านวน..................องค์กร  จ านวนสมาชกิรวม........................... ราย ดงัน้ี

3. สมาชกิย้ายเขา้องค์กรใหม ่จ านวน..................องค์กร  จ านวนสมาชกิรวม........................... ราย ดงัน้ี

ทีต่ั้งองค์กร

         (                                           )

สาขาจังหวัด.....................................



 

 

บันทกึการรับแจ้งเอกสารเกี�ยวกบัหนังสือรับรององค์กรเกษตรกร (กฟก ๕) สูญหายหรือถูกทาํลาย 

ที�สํานักงานกองทุนฟื% นฟูและพฒันาเกษตรกรจังหวดั....................................................................... 
 

ลาํดับที� วนั เดือน ปี 

เวลา 

รายการ 

 

.......... 
 

................... 

................... 

 

     ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว .........................................................................................  
หมายเลขบตัรประชาชน ........................................................  อยูบ่า้นเลขที� ..................... 
หมู่ที� .............  ตรอก/ซอย ........................................... ถนน.............................................. 
ตาํบล ...................................... อาํเภอ.................................. จงัหวดั................................... 
ตาํแหน่ง  .........................................................................................   ขององคก์รเกษตรกร  
............................................................................................................................................. 
ไดม้าพบและแจง้ต่อพนกังานเจา้หนา้ที�วา่ เมื�อวนัที� ................................................... ได้
ตรวจหนงัสือรับรององคก์รเกษตรกร (กฟก ๕) ขององคก์รเกษตรกรขา้พเจา้   หมายเลข
รหสัองคก์ร............................................  ออกให้โดยสาํนกังานกองทุนฟื2 นฟูและพฒันา
เกษตรกร เลขที�หนงัสือรับรอง  ............................... ปรากฎวา่สูญหาย/ถูกทาํลายเนื�องจาก
สาเหตุ ............................................... เหตุเกิดที� ................................................................. 
............................................................................................................................................. 
จึงมาแจง้ไวเ้ป็นหลกัฐาน  
     ขา้พเจา้ขอรับรองวา่เป็นความจริงทุกประการ 
     พนกังานเจา้หนา้ที�ไดรั้บแจง้ขอ้ความตามความประสงคข์องผูแ้จง้ และอ่านบนัทึกการ
รับแจง้ใหฟั้งแลว้ผูแ้จง้รับวา่ถูกตอ้ง จึงใหล้งลายมือชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

                                                              (ลงชื�อ)...................................................ผูแ้จง้ 
                                                                         (.................................................) 
 

                                                              (ลงชื�อ)...................................................ผูรั้บแจง้ 
                                                                         (.................................................) 
                                                              ตาํแหน่ง........................................................ 
 

                                                             (ลงชื�อ)...................................................ผูจ้ดบนัทึก 
                                                                        (.................................................)   
                                                             ตาํแหน่ง........................................................ 
ผูจ้ดบนัทึกไดต้รวจสอบผูแ้จง้แลว้ปรากฏการเป็นสมาชิกกองทุนฟื2 นฟูฯ สังกดัองคก์ร
เกษตรกรหมายเลขรหสั........................................ ถูกตอ้ง 
หมายเหตุ............................................................................................................................ 



 



หนังสือยินยอม 
การรับเข้าเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรแห่งใหม่ 

 
เขียนที.่............................................................................. 

ที่อยู่.............................................................................. 

 

 

ตามท่ี (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................ประสงค์ขอย้ายเข้า
เป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกร กลุ่ม................................................................................................................................. 
รหัสองค์กร.....................................................ต้ังอยู่เลขที่..............หมู่ที่........ต าบล/แขวง................................................ 
อ าเภอ/เขต....................................................จังหวัด...........................................เบอร์โทรศัพท์...................................... 
มีสถานนะองค์กร  เป็นนิติบุคคล   ไม่เป็นนิติบุคคล โดยขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรเกษตรกรกองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร ในปี พ.ศ. ....................... ตามพระราชบญัญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 นั้น 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................ .................ประธานองค์กรเกษตรกร 
ขอรับรองและยินยอมรับ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………….….เข้าเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกร 
ของกลุ่ม...............................................................................................................รหัสองค์กร...........................................
และเป็นตามมติที่ประชุมองค์กรเกษตรกร ครั้งที่............................วันที่...........................................................................
ทั้งนี้ ยอมรับจะติดตามดูแลภาระผูกพันที่มีต่อกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรแทนองค์กรเกษตรกรเดิมทุกประการ  
เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย การรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอน
ทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
 
 
 

  ลงชื่อ.................................................................ผู้รับรอง 
        (                                               ) 
                  ประธานองค์กรเกษตรกร 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมองค์กรเกษตรกร 
องค์กร..........................................................................................รหัสองค์กร................... ......................... 

ครั้งที่.........../25.......... 
วันที่............เดือน..........................พ.ศ............... 

ณ ที่ท าการองค์กร...................................................................... 
 
 
เริ่มประชุมเวลา..........................น. 
 
ระเบียบวาระท่ี1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
.......................................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................
.............................................................................................................................. ........................................................... 
....................................................................... ..................................................................................................................  

มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................  
............................................................................................ .............................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม  
......................................................................................................................... ................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
................................................................................................................................... ......................................................
............................................................................. ............................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................ 

มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................  
............................................................................................ .............................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
.......................................................................................................................................... ...............................................
.................................................................................... .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................ 

มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................  
............................................................................................ .............................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
 
 



-2- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ .................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 

มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ............................................................
.............................................................................................................................................................. ........................... 
....................................................................................................... ..................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 

มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 

เลิกประชุม เวลา............................น. 

 
 
      ลงชื่อ..............................................เลขานุการ 
            (.............................................) 
                  ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
 
      ลงชื่อ..............................................ประธานองค์กร 
            (.............................................) 
              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมองค์กรเกษตรกร 
องค์กร.................................................................................................รหัสองค์กร........ .................................... 

ครั้งที่.........../25..........  
วันที่............เดือน..........................พ.ศ............... 

ณ ที่ท าการองค์กร...................................................................... 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่สมาชิกองค์กร ลงลายมือชื่อ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
หมายเหตุ สามารถเพิ่มตารางรายช่ือได้ตามจ านวนผู้มาประชุม 

 
ลงชื่อ..............................................เลขานุการ                         ลงชื่อ..............................................ประธานองค์กร 
      (.............................................)                                           (.............................................) 
 
 
 
 
 


