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คาแนะนา
การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
1. กลุ่มเกษตรกร
1.1 ความเป็นมา
ประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบั บที่ 140 ประกำศ ณ วันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2515 ได้เพิ่มเติมเป็น
ส่ วนที่ 8 ของพระรำชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ พ.ศ. 2511 เพื่ อ ให้ ร ำษฎรผู้ มี อ ำชี พ เกษตรกรรมรวมกั น จั ด ตั้ ง
กลุ่มเกษตรกรขึ้นและได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตำมประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 141
ประกำศ ณ วันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2515 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกำรประกอบ
อำชีพเกษตรกรรม มีฐำนะ เป็นนิติบุคคล และสำมำรถประกอบธุรกิจต่ำง ๆ ได้ ภำยใต้กำรสนับสนุน ส่งเสริมและ
กำรกำกับของทำงรำชกำร
ในปี พ.ศ. 2542 ได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ขึ้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
24 เมษำยน 2542 เป็ น ต้ น ไป โดยให้ ย กเลิ ก ประกำศของคณะปฏิ วั ติ ฉบั บ ที่ 140 ประกำศ ณ วั น ที่
1 พฤษภำคม พ.ศ. 2515 และบั ญญัติให้ จั ดตั้งกลุ่ มเกษตรกรขึ้นตำมหลั กเกณฑ์ และวิธีกำรที่ กำหนดโดย
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎำคม 2547 เป็นต้นไป
และได้ยกเลิกประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 141 ประกำศ ณ วันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2515
ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 เป็นพระรำชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภำคม พ.ศ.2562 โดยบัญญัติให้สหกรณ์
จั ง หวั ด เป็ น นำยทะเบี ย นกลุ่ ม เกษตรกรประจ ำจั ง หวั ด และผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนส่ ง เสริ ม สหกรณ์
กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 – 2 เป็นนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหำนคร โดยมีอำนำจหน้ำที่ตำมที่
นำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำย รำยละเอียดตำม ภาคผนวกที่ 1
1.2 ประเภทเกษตรกรรม
เกษตรกรรมตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 หมำยควำมว่ำ กำรทำนำ
ทำไร่ ทำสวน ประมง เลี้ยงสัตว์ และเกษตรกรรมประเภทอื่นตำมที่รัฐมนตรีประกำศกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
ซึ่งได้แก่ ปลูกสับปะรด ปลูกกล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับทุกชนิด ทำสวนยำงพำรำ ทำนำบัว
1.3 ความหมายกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกรตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้ว ยกลุ่ มเกษตรกร พ.ศ. 2547 หมำยควำมว่ำ บุคคล
ผู้ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลักจำนวนไม่น้อยกว่ำสำมสิบคน และมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมอำจร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรและจดทะเบียนจัดตั้งตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ได้
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2. การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
เกษตรกรจำนวนไม่น้อยกว่ำสำมสิบคนผู้ประสงค์จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม
และอำศัยในพื้นที่อำเภอเดียวกัน ให้ประสำนขอคำแนะนำจำกเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงำนสหกรณ์
จั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวัด ในกรณี ก รุ ง เทพมหำนคร ติ ด ต่ อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ส่ ง เสริม สหกรณ์ ส ำนั ก งำนส่ ง เสริม สหกรณ์
กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 หรือพื้นที่ 2 ซึ่งมีขั้นตอนกำรดำเนินกำรจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ดังนี้
2.1 ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมเกษตรกร
เกษตรกรที่จะรวมกันจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรต้อง
(1) เป็นบุคคลธรรมดำ มีสัญชำติไทย และบรรลุนิติภำวะ
(2) เป็นบุคคลผู้ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
(4) มีจำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 คน ประกอบอำชีพเกษตรกรรมประเภทเดียวกันและมีภูมิ ลำเนำ
อยู่ในท้องทีอ่ ำเภอที่กลุ่มเกษตรกรนั้นดำเนินกำรอยู่
(5) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม
(6) ไม่เป็นสมำชิกของกลุ่มเกษตรกรอื่น หรือสมำชิกสหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์ในกำรให้กู้ยืมเงิน
ใน ขณะเดียวกัน และในครอบครัวหนึ่งให้เป็นสมำชิกได้หนึ่งคน
(7) สมัครใจรวมกันลงทุนด้วยกำรถือหุ้นอย่ำงน้อยคนละหนึ่งหุ้น แต่ไม่เกินหนึ่งในห้ำของจำนวน
หุ้นทั้งหมด
(8) ยินยอมปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเกษตรกรและข้อบังคับที่ร่วมกัน กำหนดขึ้น
โดยเคร่งครัด โดยจัดทำบัญชีรำยชื่อเกษตรกรผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งกลุ่ม เกษตรกร ตัวอย่างตามเอกสารที่ 1
ภาคผนวก ที่ 2 หน้ำ 26
2.2 ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
เมื่อรวบรวมเกษตรกรตำมขั้นตอนที่ 1 แล้ว ให้ดำเนินกำร
(1) จัดประชุมเกษตรกรผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร เพื่อ
- เลือกบุคคลจำกที่ประชุมจำนวนไม่น้อยกว่ำ 7 คน เป็นคณะผู้ก่อกำร
- กำหนดชื่อกลุ่มเกษตรกรตำมควำมหมำยเกษตรกรรม ตัวอย่างตามเอกสารที่ 1 ภาคผนวกที่ 3
(2) คณะผู้ก่อกำร ต้อง
- กำหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่ มเกษตรกรตำมควำมหมำยเกษตรกรรมให้ส อดคล้ องกับ
ควำม ต้องกำรของสมำชิก ตัวอย่างตามเอกสารที่ 2 ภาคผนวกที่ 3 หน้ำ 31
- จัดทำบัญชีรำยชื่อเกษตรกรผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร ตัวอย่ำงตำมเอกสารที่ 3
ภาคผนวกที่ 3 หน้ำ 32
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- จั ด ทำร่ ำงข้อบั งคับ ของกลุ่ มเกษตรกร ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีรำยกำร ตามเอกสารที่ 4
ภาคผนวกที่ 3 หน้ำ 33
(3) คณะผู้ก่อกำรจัดประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร โดย
- นัดประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร ตัวอย่างตามเอกสารที่ 5 ภาคผนวกที่ 3 หน้ำ 38
- จัดทำระเบียบวำระกำรประชุม ตัวอย่างตามเอกสารที่ 6 ภาคผนวกที่ 3 หน้ำ 39
- จัดเตรียมบัญชีลงชื่อผู้เข้ำประชุม ตัวอย่างตามเอกสารที่ 7 ภาคผนวกที่ 3 หน้ำ 40
- จัดเตรียมสมุดบันทึกรำยงำนกำรประชุม
- จัดประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร เพื่อรับทรำบชื่อกลุ่มเกษตรกร กำรกำหนด
วัตถุประสงค์ของกลุ่มเกษตรกร และพิจำรณำร่ำงข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร เพื่อ กำหนดให้เป็นข้อบังคับของ
กลุ่มเกษตรกร ตัวอย่างตามเอกสารที่ 8 ภาคผนวกที่ 3 หน้ำ 41
ในกำรจัดประชุมทุกครั้งต้องแจ้งเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดแห่ง
ท้องที่กรณีภูมิภำค หรือเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 หรือ
พื้นที่ 2 กรณีกรุงเทพมหำนคร เข้ำร่วมประชุมด้วย
2.3 ขั้นตอนที่ 3 การขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
คณะผู้ก่อกำรยื่น คำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรต่อนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำ
จังหวัดแห่งท้องที่ที่จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ผ่ำนสำนักงำนสหกรณ์จังหวัดแห่งท้องที่ กรณีภูมิภำค หรือสำนักงำน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 หรือพื้นที่ 2 กรณีกรุงเทพมหำนคร เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง
เอกสำรกำรขอจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ประกอบด้วย
(1) ค ำขอจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง กลุ่ ม เกษตรกร จ ำนวน 1 ฉบั บ ตั ว อย่ า งตามเอกสาร กษ 1
ภาคผนวก ที่ 4 หน้ำ 44
(2) ร่ำงข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร จำนวน 4 ฉบับ ตามเอกสารที่ 4 ภาคผนวกที่ 3 หน้ำ 33
(3) บัญชีรำยชื่อเกษตรกรผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่ มเกษตรกร จำนวน 2 ชุด ตามเอกสารที่ 3
ภาคผนวกที่ 3 หน้ำ 32
(4) ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมเกษตรกรผู้ ซึ่งประสงค์จ ะจัดตั้ง กลุ่ มเกษตรกร จำนวน 2 ชุด
ตามเอกสารที่ 1 ภาคผนวกที่ 3 หน้ำ 28
(5) สำเนำรำยงำนกำรประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร จำนวน 2 ชุด ตามเอกสารที่ 8
ภาคผนวกที่ 3 หน้ำ 41
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2.4 ขั้นตอนที่ 4 การจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดแห่งท้องที่กรณีภูมิภำค หรือสำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร
พื้นที่ 1 หรือพื้นที่ 2 กรณีกรุงเทพมหำนคร จัดส่งเอกสำรกำรขอจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรตำมขั้นตอนที่ 3 ให้
นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดแห่งท้องที่ที่จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร เพื่อพิจำรณำ จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดแห่งท้องที่พิจำรณำรับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
เป็น 3 กรณี ดังนี้
(1) กรณีที่ 1 คำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรมีเอกสำรครบถ้วนและถูกต้อง นำยทะเบียน
กลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดแห่งท้องที่รับจดทะเบียน โดย
- ออกใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ตัวอย่างตามเอกสาร กษ 2 ภาคผนวกที่ 5 หน้ำ 47
- จดทะเบียนข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร ตัวอย่างตามเอกสารที่ 4 ภาคผนวกที่ 3 หน้ำ 33
- แจ้งกำรรับจดทะเบียนให้กลุ่มเกษตรกร ตัวอย่างตามเอกสารที่ 1 ภาคผนวกที่ 5 หน้ำ 48
- แจ้งสำนักงำนสหกรณ์จังหวัดแห่งท้องที่ กรณีภูมิภำค หรือ สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 หรือพื้นที่ 2 กรณีกรุงเทพมหำนคร ตัวอย่างตามเอกสารที่ 2 ภาคผนวกที่ 5 หน้ำ 49
- แจ้งสำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์แห่งท้องที่ กรณีภูมิภำค หรือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรณี กรุงเทพมหำนคร ตัวอย่างตามเอกสารที่ 3 ภาคผนวกที่ 5 หน้ำ 50
- แจ้งสำนักนำยทะเบียนและกฎหมำย ตัวอย่างตามเอกสารที่ 4 ภาคผนวกที่ 5 หน้ำ 51
(2) กรณีที่ 2 คำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร หรือข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกรมีรำยกำร
ไม่ถูกต้องครบถ้วน นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดแห่งท้องที่สั่งให้ผู้ก่อกำรแก้ไขหรือ ดำเนินกำร
ให้ถูกต้องหรือส่งเอกสำรให้ครบถ้วน ตัวอย่างตามเอกสารที่ 5 ภาคผนวกที่ 5 หน้ำ Error! Bookmark not
defined.
(3) กรณีที่ 3 นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดแห่งท้องที่ไม่รับจดทะเบียน ให้แจ้งเป็น
หนังสือพร้อมแสดงเหตุผลให้ผู้ก่อกำรทรำบโดยไม่ชักช้ำ ตัวอย่างตามเอกสารที่ 6 ภาคผนวกที่ 5 หน้ำ 53
ผู้ก่อกำรมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำ
จังหวัดภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำรไม่รับจดทะเบียน ตัวอย่างตามเอกสารที่ 7 ภาคผนวกที่ 5 หน้ำ 53
รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ก่อกำรทรำบภำยใน 60 วัน นับแต่วันรับอุทธรณ์
คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
2.5 ขั้นตอนที่ 5 การดาเนินการหลังจากได้รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
- กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับจดทะเบียนแล้วมีสภำพเป็นนิติบุคคล
- บุคคลตำมบัญชีเกษตรกรผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร มีสถำนภำพเป็น สมำชิกตั้งแต่
วันที่นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดแห่งท้องที่รับจดทะเบียน และได้ชำระค่ำหุ้น ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ
ตำมจำนวนที่กำหนดครบถ้วนและลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิก โดยคณะผู้ก่อกำรจัดทำ
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(1) ใบสมัครเข้ำเป็นสมำชิก ตัวอย่างตามเอกสารที่ 1 ภาคผนวกที่ 6 หน้ำ 56
(2) ทะเบียนสมำชิก ตัวอย่างตามเอกสารที่ 2 ภาคผนวกที่ 6 หน้ำ 58
(3) ทะเบียนหุ้น ตัวอย่างตามเอกสารที่ 3 ภาคผนวกที่ 6 หน้ำ 59
(4) ออกใบเสร็จรับเงินค่ำหุ้นและค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ ตัวอย่างตามเอกสารที่ 4
ภาคผนวกที่ 6 หน้ำ 60
- คณะผู้ก่อกำร มีอำนำจหน้ำที่และสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมกำรดำเนินกำรของกลุ่มเกษตรกร
และดำเนินกิจกำรของกลุ่มเกษตรกรได้ตำมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
- คณะผู้ ก่ อ กำรต้ อ งจั ด ให้ มี ก ำรประชุ ม ใหญ่ ส ำมั ญ ครั้ ง แรกภำยใน 90 วั น นั บ แต่ วั น รั บ
ใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร เพื่อ
(1) เลือกตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำร
(2) เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำร
(3) กำหนดวงเงินดำเนินกิจกำร
(4) กำหนดแผนดำเนินงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
(5) มอบหมำยกำรทั้งปวงให้คณะกรรมกำรดำเนินกำร โดย
(5.1) นัดประชุมสมำชิกกลุ่มเกษตรกร ตัวอย่างตามเอกสารที่ 5 ภาคผนวกที่ 6 หน้ำ 61
(5.2) จัดทำระเบียบวำระกำรประชุม ตัวอย่างตามเอกสารที่ 6 ภาคผนวกที่ 6 หน้ำ 62
(5.3) จัดเตรียมบัญชีลงชื่อผู้เข้ำประชุม ตัวอย่างตามเอกสารที่ 7 ภาคผนวกที่ 6 หน้ำ 63
(5.4) จัดเตรียมสมุดบันทึกรำยงำนกำรประชุม
(5.5) จัดประชุมใหญ่สำมัญครั้งแรก ตัวอย่างตามเอกสารที่ 8 ภาคผนวกที่ 6 หน้ำ 64
- กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว ปรำกฏว่ำ
(1) ไม่มีกำรประชุมใหญ่สำมัญครั้งแรกภำยใน 90 วัน นับแต่วันรับใบทะเบียนจัดตั้ง
กลุ่มเกษตรกร
(2) กลุ่ มเกษตรกรไม่ เริ่ มด ำเนินกำรภำยในหนึ่ งปีนั บแต่วันที่จดทะเบี ยนจั ดตั้ งกลุ่ ม
เกษตรกร นำยทะเบียนสหกรณ์มอี ำนำจสั่งให้เลิกกลุ่มเกษตรกร
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3. สรุปขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมเกษตรกร
- กำหนดหลักเกณฑ์

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม
- บัญชีรำยชื่อเกษตรกรผู้ซึ่ง
ประสงค์จะจัดตั้ง กลุ่มเกษตรกร

ขั้ น ตอนที่ 2 การเตรี ย มการจั ด ตั้ ง
กลุ่มเกษตรกร
- จั ด ประชุ ม ผู้ ซึ่ ง ประสงค์ จ ะจั ด ตั้ ง - สมุดบันทึกรำยงำนกำรประชุม
กลุ่มเกษตรกรเลือกตั้งคณะผู้ก่อกำร
- จัดทำบัญชีรำยชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิก - บัญชีรำยชื่อเกษตรกรผู้ซึ่งจะเป็น
สมำชิกกลุ่มเกษตรกร
- จัดทำร่ำงข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร - ข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร
- จัดประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่ม - หนังสือนัดประชุม
- ระเบียบวำระกำรประชุม
- บัญชีลงชื่อผู้เข้ำประชุม
- สมุดบันทึกรำยงำนกำรประชุม
ขั้ น ตอนที่ 3 การขอจดทะเบี ย น
จัดตั้ง กลุ่มเกษตรกร
- จัดทำคำขอจดทะเบียนจัดตั้ง กลุ่ ม - ค ำขอจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง กลุ่ ม
เกษตรกร
เกษตรกร
- ข้ อ บั ง คั บ ของกลุ่ ม เกษตรกร
4 ฉบับ
- บัญชีรำยชื่อเกษตรกรผู้ ซึ่งจะ
เป็นสมำชิก กลุ่มเกษตรกร 2 ชุด
- ส ำเนำรำยงำนกำรประชุ ม
เกษตรกรผู้ ซึ่ ง จะจั ด ตั้ ง กลุ่ ม
เกษตรกร 2 ชุด

ผู้ปฏิบัติ
เกษตรกร
เจ้าหน้าที่
ดำเนินกำร

ให้คำแนะนำ

ดำเนินกำร

เข้ำร่วมประชุม

ดำเนินกำร

ให้คำแนะนำ

ดำเนินกำร
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร

ให้คำแนะนำ
ให้คำแนะนำ
ให้คำแนะนำ
ให้คำแนะนำ
เข้ำร่วมประชุม

ดำเนินกำร

ให้คำแนะนำ

ดำเนินกำร

ให้คำแนะนำ

ดำเนินกำร

ให้คำแนะนำ

ดำเนินกำร

ให้คำแนะนำ
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ขั้นตอนการดาเนินงาน

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม
- ส ำเนำรำยงำนกำรประชุ ม
ผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร
2 ชุด

ขั้น ตอนที่ 4 การจดทะเบียนจั ด ตั้ ง
กลุ่มเกษตรกร
- รับคำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม
- เอกสำรตำมขั้นตอนที่ 3
เกษตรกร
- รับจดทะเบียน
- รับจดทะเบียนข้อบังคับ
- แจ้งกำรรับจดทะเบียน

- ใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
- ลงลำยมือชื่อรับจดทะเบียนใน
ข้อบังคับ
- หนังสือแจ้งกลุ่มเกษตรกร
- ห นั ง สื อ แ จ้ ง ห น่ ว ย ง ำ น ที่
เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 5 การดาเนินการหลังจาก
ไ ด้ รั บ จ ด ท ะ เ บี ย น จั ด ตั้ ง ก ลุ่ ม
เกษตรกร
- จัดทำใบสมัครเข้ำเป็นสมำชิก
- ใบสมัครเข้ำเป็นสมำชิก
- ลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิก
- ทะเบียนสมำชิก
- เรียกเก็บค่ำหุ้น
- ใบเสร็จรับเงิน
- ทะเบียนหุ้น
- เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ
- ใบเสร็จรับเงิน
- จัดประชุมใหญ่สำมัญครั้งแรก
- หนังสือนัดประชุม
- ระเบียบวำระกำรประชุม
- บัญชีลงชื่อผู้เข้ำประชุม
- สมุดบันทึกรำยงำนกำรประชุม

ผู้ปฏิบัติ
เกษตรกร
เจ้าหน้าที่
ดำเนินกำร ให้คำแนะนำ

-

ตรวจสอบ

-

ออกใบทะเบียน
ดำเนินกำร

-

ดำเนินกำร
ดำเนินกำร

ดำเนินกำร
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร

ให้คำแนะนำ
ให้คำแนะนำ
ให้คำแนะนำ
ให้คำแนะนำ
ให้คำแนะนำ
ให้คำแนะนำ
ให้คำแนะนำ
ให้คำแนะนำ
ให้คำแนะนำ
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4. การหารือเกี่ยวกับการดาเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
สำนักงำนสหกรณ์จังหวัด และสำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 จะ
หำรือเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรได้จำกสำนักนำยทะเบียนและกฎหมำย กลุ่มทะเบียนและ
ข้อบังคับ โทร. 0 2282 5042 หรือ เบอร์ภำยใน 217 , 258
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.ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
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กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
1. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 119 ในกรณี ที่ ค ณะบุ ค คลผู้ ป ระกอบอำชี พ เกษตรกรรม ซึ่ ง ร่ ว มกั น ด ำเนิ น กิ จ กำรโดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ในกำรประกอบอำชี พ เกษตรกรรมแต่ ยั ง ไม่ อ ำจรวมกั น จั ด ตั้ ง
เป็ น สหกรณ์ ตำมพระรำชบั ญญั ติ นี้ ได้ จะจั ดตั้ งเป็ นกลุ่ มเกษตรกรขึ้ นตำมหลั กเกณฑ์ และวิ ธี กำรที่ ก ำหนด
โดยพระรำชกฤษฎีกำก็ได้
พระรำชกฤษฎีกำตำมวรรคหนึ่ง ให้กำหนดกำรดำเนินกำรของกลุ่มเกษตรกร กำรกำกับกลุ่มเกษตรกร
กำรเลิกกลุ่มเกษตรกร และกำรควบกลุ่มเกษตรกรเข้ำกัน ทั้งนี้ตำมควำมเหมำะสมแก่ประเภท1ของกลุ่มเกษตรกรด้วย
มาตรา 120 กลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งขึ้นตำมมำตรำ 119 ให้มีฐำนะเป็นนิติบุคคล
มาตรา 121 ให้นำยทะเบียนสหกรณ์เป็นนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและมีอำนำจหน้ำที่ตำมที่บัญญัติ
ไว้ในพระรำชบั ญญัตินี้ และมีรองนำยทะเบียนสหกรณ์เป็นผู้ช่วย มี อำนำจหน้ำที่ตำมที่นำยทะเบียนสหกรณ์
มอบหมำย
ให้สหกรณ์จังหวัด เป็นนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดที่กลุ่มเกษตรกรตั้งอยู่ และมีอำนำจ
หน้ำที่ตำมระเบียบที่นำยทะเบียนสหกรณ์กำหนด
สำหรับกรุงเทพมหำนครให้ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 และ
ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ก รุ ง เทพมหำนคร พื้ น ที่ 2 เป็ น นำยทะเบี ย นกลุ่ ม เกษตรกร
กรุงเทพมหำนคร
มาตรา 122 ในกรณีที่กลุ่มเกษตรกร โดยมติของที่ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนสมำชิก
ที่มำประชุม แสดงควำมจำนงขอเปลี่ยนฐำนะเป็นสหกรณ์ เมื่อนำยทะเบียนสหกรณ์ พิจำรณำเห็นว่ำข้อบังคับ
ของกลุ่มเกษตรกรมีรำยกำรถูกต้องตำมมำตรำ 43 ให้นำยทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนและดำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้
มาตรา 123 เมื่อนำยทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรเป็นสหกรณ์ ให้คณะกรรมกำร
กลุ่มเกษตรกรมีฐำนะเป็นคณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ จนกว่ำจะมีคณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์
ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งขั้นใหม่ตำมบทแห่งพระรำชบัญญัตินี้
สหกรณ์ตำมวรรคหนึ่งย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และควำมรับผิดชอบของกลุ่มเกษตรกรเดิม
มาตรา 124 เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ำรตำมพระรำชบั ญญั ติ นี้ ให้ น ำยทะเบี ยนกลุ่ ม เกษตรกรและพนั กงำน
เจ้ำหน้ำที่ซึ่งนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรมอบหมำยมีอำนำจเข้ำไปตรวจสอบในสำนักงำนของกลุ่มเกษตรกร ใน
เวลำทำงำนของกลุ่มเกษตรกร ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอำนวยควำมสะดวก ช่วยเหลือ และให้คำชี้แจงแก่ผู้เข้ำไป
ตรวจสอบตำมสมควร
ให้ผู้เข้ำไปตรวจสอบตำมวรรคหนึ่ง แสดงบัตรประจำตัวต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง
1

ประเภท หมำยถึง ประเภทเกษตรกรรม เช่น กำรทำนำ ทำไร่ ทำสวน ฯลฯ
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บัตรประจำตัวตำมวรรคสอง ให้เป็นไปตำมแบบที่รัฐมนตรีกำหนด
มาตรา 125 ในคดีฟ้องเรียกหนี้ที่กลุ่มเกษตรกร สมำชิก หรือผู้ชำระบัญชีเป็นลูกหนี้ในฐำนะเช่นนั้น
ห้ ำมมิให้ ฟ้องเมื่อพ้น กำหนดสองปี นั บแต่วันที่นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรถอนชื่อเกลุ่ มเกษตรกรออกจำก
ทะเบียน
มาตรา 126 ถ้ำกลุ่มเกษตรกรเกี่ยวข้องในกิจกำรใดที่กฎหมำยกำหนดให้จดทะเบียนสำหรับกำรได้มำ
กำรจ ำหน่ ำ ย กำรยกขั้ น เป็ น ข้ อ ต่ อ สู้ หรื อ กำรยึ ด หน่ ว ง ซึ่ ง กรรมสิ ท ธิ์ ใ นอสั ง หำริ ม ทรัพ ย์ ห รื อ ทรั พ ยสิ ทธิ
อันเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ ในกำรจดทะเบียนเช่นว่ำนั้นให้กลุ่มเกษตรกรได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียม
มาตรา 127 ห้ำมมิให้ผู้ใดใช้คำว่ำ “กลุ่มเกษตรกร” เป็นชื่อหรือส่วนหนึ่งของชื่อในทำงธุรกิจ เว้นแต่
กลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตำมพระรำชกฤษฎีกำที่ออกตำมมำตรำ 119
มาตรา 129 ผู้ใดใช้คำว่ำ “สหกรณ์” หรือ “กลุ่มเกษตรกร” ประกอบกับชื่อหรือส่วนหนึ่งของชื่อในทำง
ธุรกิจ โดยมิได้เป็นสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัตินี้ ต้องระวำงโทษจำคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน ห้ำหมื่นบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกินห้ำพันบำทจนกว่ำ
จะได้เลิกใช้
มาตรา 138 ให้ บ รรดำพระรำชกฤษฎี ก ำ กฎกระทรวง ประกำศ ระเบี ย บหรื อ ค ำสั่ ง ที่ อ อกตำม
กฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงใช้บังคับต่อไปเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับบทแห่งพระรำชบัญญัตินี้ จนกว่ำจะมีพระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง ประกำศ ระเบียบ หรือคำสั่งที่ออกตำม
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547
มาตรา 3 ให้ยกเลิกประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 141 ลงวันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2515
มาตรา 4 ในพระรำชกฤษฎีกำนี้
“เกษตรกรรม” หมำยควำมว่ำ กำรทำนำ ทำไร่ ทำสวน ประมง เลี้ยงสัตว์ และเกษตรกรรมประเภท
อื่นตำมที่รัฐมนตรีประกำศกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
“กลุ่มเกษตรกร” หมำยควำมว่ำ กลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนจัดตั้งตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้
“สมำชิก” หมำยควำมว่ำ สมำชิกกลุ่มเกษตรกร
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรดำเนินกำรกลุ่มเกษตรกร
“ข้อบังคับ” หมำยควำมว่ำ ข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร
มาตรา 5 บุ ค คลผู้ ป ระกอบอำชี พ เกษตรกรรมเป็ น หลั ก จ ำนวนไม่ น้ อ ยกว่ ำ สำมสิ บ คน และมี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม อำจร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกร
ตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ได้
สมำชิกต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภำวะแล้ว และมีกิจกำรหรือภูมิลำเนำอยู่ในท้องที่ที่กลุ่มเกษตรกรนั้น
ดำเนินกำรอยู่
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มาตรา 6 ทุนของกลุ่มเกษตรกรให้แบ่งเป็นหุ้นมีมูลค่ำเท่ำกัน สมำชิกแต่ละคนต้องถือหุ้นอย่ำงน้อย
หนึ่งหุ้นแต่ไม่เกินหนึ่งในห้ำของจำนวนหุ้นทั้งหมด และสมำชิกมีควำมรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินค่ำหุ้น
ที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่ำหุ้นที่ตนถือ
ในกำรชำระค่ำหุ้น สมำชิกจะนำค่ำหุน้ หักกลบลบหนี้กับกลุ่มเกษตรกรไม่ได้
มาตรา 7 กำรจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ให้ผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกไม่น้อยกว่ำเจ็ดคนเป็นผู้ก่อกำร
ยื่นคำขอต่อนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดแห่งท้องที่ที่จะจัดตั้งตำมแบบที่นำยทะเบียนสหกรณ์
กำหนด พร้อมร่ำงข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกรจำนวนสี่ฉบับ บัญชีรำยชื่อของผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกและสำเนำ
รำยงำนกำรประชุมของผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกเพื่อจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรหนึ่งฉบับ
เมื่อนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดได้รับ คำขอพร้อมร่ำงข้อบังคับแล้วเห็นว่ำกำรจัดตั้ง
เป็ น ไปตำมมำตรำ 5 และค ำขอจดทะเบี ย นมี เ อกสำรครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งตำมวรรคหนึ่ ง ให้ น ำยทะเบี ย น
กลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดรับจดทะเบียนและออกใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
กรณีนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดเห็นว่ำรำยกำรที่เกี่ยวกับคำขอหรือรำยกำรในข้อบังคับ
ที่แนบมำกับคำขอไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดสั่งให้ผู้ก่อกำรแก้ไขหรือ
ดำเนินกำรให้ถูกต้องหรือส่งเอกสำรให้ครบถ้วนได้
กรณีนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดไม่รับจดทะเบียน ให้แสดงเหตุผลโดยแจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้ก่อกำรทรำบโดยไม่ชักช้ำ
ผู้ก่อกำรมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด
ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำรไม่รับจดทะเบียน ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้ก่อกำรทรำบภำยในหกสิบวันนับแต่วันรับอุทธรณ์
คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
มาตรา 8 ข้อบังคับอย่ำงน้อยต้องมีรำยกำรดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ
(2) วัตถุประสงค์
(3) ที่ตั้งสำนักงำน
(4) ทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่ำของหุ้น กำรชำระค่ำหุ้น กำรโอนหุ้น กำรจ่ำยคืนค่ำหุ้น กำรเพิ่มทุน และ
กำรลดทุน
(5) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรดำเนินกำร กำรบัญชี และกำรเงิน
(6) คุณสมบัติของสมำชิก วิธีรับสมำชิก กำรขำดจำกสมำชิกภำพ ตลอดจนสิทธิและหน้ำที่ของสมำชิก
(7) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรประชุมใหญ่
(8) กำรเลือกตั้ง กำรดำรงตำแหน่ง กำรพ้นจำกตำแหน่งของกรรมกำร กำรประชุมและอำนำจหน้ำที่
ของคณะกรรมกำร
(9) กำรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำร
(10) กำรแต่งตั้ง กำรดำรงตำแหน่ง กำรพ้นจำกตำแหน่ง อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
ผู้จัดกำร
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มาตรา 9 ในกรณีที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้กลุ่มเกษตรกรนำข้อบังคับซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมำ
จดทะเบียนต่อนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ที่ป ระชุมใหญ่มีมติ และ
ให้นำมำตรำ 7 มำใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 10 กลุ่มเกษตรกรมีอำนำจปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินกำรผลิต กำรค้ำ กำรบริกำร และกำรดำเนินธุรกิจอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของสมำชิก
(2) จัดให้มีสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์แก่สมำชิกและครอบครัว
(3) ให้บริกำรต่ำง ๆ แก่สมำชิก โดยเรียกหรือไม่เรียกค่ำตอบแทน
(4) ให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่สมำชิก
(5) ร่วมทุนในกำรประกอบกิจกำรกับกลุ่มเกษตรกรอื่น
(6) รับฝำกเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจำจำกสมำชิกหรือกลุ่มเกษตรกรอื่นตำมระเบียบ
ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์
(7) ให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่ำ ให้เช่ำซื้อ โอน รับจำนองหรือรับจำนำซึ่งทรัพย์สิน แก่สมำชิก หรือของ
สมำชิก
(8) จัดให้ได้มำ ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่ำ เช่ำซื้อ รับโอนสิทธิ กำรเช่ำ
หรือสิทธิกำรเช่ำซื้อ จำนองหรือจำนำ ขำยหรือจำหน่ำยด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน
(9) กระท ำกิ จ กำรอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วกั บ หรื อ เกี่ ย วเนื่ อ งในกำรจั ด ให้ ส ำเร็ จ ตำมวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
กลุ่มเกษตรกร โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์
กำรดำเนินกิจกำรตำม (5) (7) และ (8) จะต้องจำกัดอยู่ในวงเงินที่นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำ
จังหวัดเห็นชอบ
มาตรา 12 ให้กลุ่มเกษตรกรมีคณะกรรมกำรจำนวนไม่น้อยกว่ำห้ำคนและไม่เกินสิบห้ำคน ซึ่งที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งจำกสมำชิก ตำมวิธีที่กำหนดในข้อบังคับ
คณะกรรมกำรต้องดำเนินกำรตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบของกลุ่มเกษตรกร และมติที่ประชุม
ใหญ่ รวมทั้งระเบียบและคำสั่งของนำยทะเบียนสหกรณ์
ให้ ค ณะกรรมกำรเป็ น ผู้ ด ำเนิ น กิ จ กำรและเป็ น ผู้ แ ทนของกลุ่ ม เกษตรกรในกิ จ กำรอั น เกี่ ย วกั บ
บุคคลภำยนอก เพื่อกำรนี้ คณะกรรมกำรจะมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่งหรื อหลำยคน หรือผู้จัดกำรทำกำร
แทน ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตำมที่กำหนดในข้อบังคับ
มาตรา 13 ห้ ำมมิ ให้ บุ คคลซึ่ งมี ลั กษณะดั งต่ อไปนี้ เป็ นหรื อ ท ำหน้ ำที่ กรรมกำรหรื อผู้ จั ดกำร ของ
กลุ่มเกษตรกร
(1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกรำชกำร องค์กำร หรือหน่วยงำนของรัฐ หรือเอกชน
ฐำนทุจริตต่อหน้ำที่
(3) เคยถูกให้พ้นจำกตำแหน่งกรรมกำรหรือมี คำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจำกตำแหน่งกรรมกำรตำม
มำตรำ 27 (4)
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกรมีมติให้พ้นจำกตำแหน่งกรรมกำรเพรำะเหตุทุจริตต่อหน้ำที่
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(5) เป็นบุคคลล้มละลำย
มาตรา 14 ให้คณะกรรมกำรจัดให้มีทะเบียนสมำชิกและทะเบียนหุ้นตำมแบบที่นำยทะเบียนสหกรณ์
กำหนด เก็บรักษำไว้ในสำนักงำนของกลุ่มเกษตรกร เพื่อตรวจสอบได้
มาตรา 15 ให้กลุ่มเกษตรกรมีผู้ตรวจสอบกิจกำรคนหนึ่งหรือหลำยคน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจำก
สมำชิกหรือบุคคลภำยนอก ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่ กำหนดในข้อบังคับ เพื่อทำกำรตรวจสอบ
กิจกำรของกลุ่มเกษตรกรและทำรำยงำนกำรตรวจสอบเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
มาตรา 16 ให้ผู้ก่อกำรตำมมำตรำ 7 ร่วมกันจัดให้มีกำรประชุมใหญ่สำมัญครั้งแรกภำยในเก้ำสิบวัน
นับแต่วันรับใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมกำรและผู้ตรวจสอบกิจกำร
กำรประชุมใหญ่สำมัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมภำยในหนึ่งร้อยห้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
บัญชีของกลุ่มเกษตรกรปีละหนึ่งครั้ง
มาตรา 33 นำยทะเบียนสหกรณ์มอี ำนำจสั่งให้เลิกกลุ่มเกษตรกรได้เมื่อปรำกฏว่ำ
(1) ไม่มีกำรประชุมใหญ่สำมัญครั้งแรกภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันรับใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
(2) กลุ่ มเกษตรกรไม่ เริ่ ม ด ำเนิ น กำรภำยในหนึ่ งปี นับ แต่วั นจดทะเบี ยนจัด ตั้ ง กลุ่ มเกษตรกรหรื อ
หยุดดำเนินกำรติดต่อกันเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสองปี
(3) กลุ่มเกษตรกรไม่ส่งสำเนำงบกำรเงินต่อนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด ตำมมำตรำ 24
วรรคสี่ เป็นเวลำสำมปีติดต่อกัน
(4) กำรดำเนิ น กำรของกลุ่ มเกษตรกรก่อให้ เกิดควำมเสี ยหำยอย่ำงร้ำยแรงแก่กลุ่ มเกษตรกรนั้ น
หรือกลุ่มเกษตรกรไม่อำจดำเนินกำรให้เป็นผลดีต่อไปได้
มาตรา 42 ให้กลุ่มเกษตรกรซึ่งตั้งขึ้นตำมประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 141 ลงวันที่ 1 พฤษภำคม
พ.ศ. 2515 เป็นกลุ่มเกษตรกรตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้
มาตรา 43 ให้คณะกรรมกำรตำมประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 141 ลงวันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ.
2515 ยังคงปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปได้ จนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรขึ้นใหม่ตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ ทั้งนี้
ภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระรำชกฤษฎีกำนี้ใช้บังคับ
มาตรา 44 ให้ บ ทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ กำรช ำระบั ญชี ตำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ยสหกรณ์ ยั ง คงใช้ บัง คั บกับ
กำรชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรที่เลิกตำมมำตรำ 32 (5) ต่อไป จนกว่ำจะมีระเบียบที่ออกตำมมำตรำ 34 วรรคสอง
ใช้บังคับ
3. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการกาหนดอาชีพเกษตรกรรมอื่น
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4. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการกาหนดหน้าที่ให้สหกรณ์จังหวัดในฐานะนายทะเบียน
กลุ่มเกษตรกรประจาจังหวัด
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5. การตอบข้อหารือเกี่ยวกับท้องที่ดาเนินงานของสหกรณ์
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ภาคผนวกที่ 2
ตัวอย่างเอกสารการรวบรวมเกษตรกร
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เอกสารที่ 1
บัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
ในท้องที่ตาบล…………………………………………………….อาเภอ …………………………………….. จังหวัด……………………………………..
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี)

เลขประจาตัว
ประชาชน

เลขที่

หมู่ที่

ที่อยู่
ชื่อบ้ำน

ตำบล

อำเภอ

อาชีพ

ลายมือชื่อ โทรศัพท์

(ลงชื่อ)………………………….. ผู้รวบรวม
(นำย/นำง/นำงสำว………………………..)
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ภาคผนวกที่ 3
ตัวอย่างเอกสารการเตรียมการจัดตัง้ กลุ่มเกษตรกร
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เอกสารที่ 1
(สาเนา)
รายงานการประชุมเกษตรกรผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
วันที่ ...............เดือน .................. พ.ศ. ............
ณ ........................
เกษตรกรผู้ซึ่งประสงค์จะตั้งกลุ่มเกษตรกร เข้ำประชุม จำนวน ......... คน (ตำมบัญชีรำยชื่อเกษตรกรผู้ซึ่ง
ประสงค์จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร จำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 คน)
ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ - นำมสกุล
ตำแหน่ง
1………………………………………………..
……………………………………..
2………………………………………………..
……………………………………..
3………………………………………………..
……………………………………..
เริ่มประชุมเวลำ .......น.
ที่ ป ระชุ ม เกษตรกรผู้ ซึ่ ง ประสงค์ จ ะจั ด ตั้ ง กลุ่ ม เกษตรกรได้ ม อบให้ น ำย/นำง/นำงสำว
................................เป็นประธำนในที่ประชุม ประธำนได้กล่ำวเปิดประชุม แนะนำผู้เข้ำร่วมประชุม และดำเนินกำร
ประชุมตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
ประธำนได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ วันนี้เป็นกำรประชุมเกษตรกรผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
มีผู้เข้ำประชุมจำนวน ..............คน (ต้องไม่น้อยกว่ำ 30 คน) เพื่อเลือกบุคคลจำกที่ประชุมจำนวนไม่น้อยกว่ำ 7
คน เป็นคณะผู้ก่อกำรยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร และจัด ทำร่ำงข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกรให้ที่
ประชุมผู้ซึ่ง จะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกรพิจำรณำในโอกำสต่อไป และกำหนดชื่อกลุ่มเกษตรกรตำมประเภท
เกษตรกรรม เช่น กลุ่มเกษตรกรทำนำ……………………………………
มติที่ประชุม รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง แนวทำงกำรดำเนินงำนของกลุ่มเกษตรกรตำมอุดมกำรณ์ หลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์
ประธำนได้ ม อบให้ น ำย/นำง/นำงสำว ..................... ต ำแหน่ ง ........... ส ำนั ก งำนสหกรณ์
จังหวัด ......................................... ชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำนของกลุ่มเกษตรกรตำมอุดมกำรณ์ หลักกำร
และวิธีกำรสหกรณ์ ให้ที่ประชุมทรำบโดยละเอียด และตอบข้อซักถำมให้ที่ประชุมเข้ำใจโดยตลอด
มติที่ประชุม รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจำรณำเลือกคณะผู้ก่อกำร
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ประธำนได้มอบให้ที่ประชุมพิจำรณำเลือกบุคคลจำกที่ประชุม จำนวนไม่น้อยกว่ำ 7 คน เป็นคณะ
ผู้ก่อกำรเพื่อยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อมอบหมำยให้ กำหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่มเกษตรกร
ตำมประเภทเกษตรกรรมและจัดร่ำงข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร
มติ ที่ประชุม ที่ป ระชุมได้เลื อกบุ คคลจำกที่ประชุม จำนวน 7 คน เป็นคณะผู้ ก่อกำรและมอบให้
กำหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่มเกษตรกรตำมประเภทเกษตรกรรมและจัด ทำร่ำงข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร มี
รำยชื่อดังต่อไปนี้
1. นำย/นำง/นำงสำว …………………………………………
2. นำย/นำง/นำงสำว ...............................................
3. นำย/นำง/นำงสำว …………………………………………
4. นำย/นำง/นำงสำว …………………………………………
5. นำย/นำง/นำงสำว …………………………………………
6. นำย/นำง/นำงสำว …………………………………………
7. นำย/นำง/นำงสำว …………………………………………
คณะผู้ก่อกำรได้เลือกระหว่ำงกันเองเพื่อทำหน้ำที่ ดังนี้
1. นำย/นำง/นำงสำว ………………………………………… เป็นประธำนคณะผู้ก่อกำร
2. นำย/นำง/นำงสำว ………………………………………… เป็นรองประธำนคณะผู้ก่อกำร
3. นำย/นำง/นำงสำว ………………………………………… เป็นเลขำนุกำรคณะผู้ก่อกำร
4. นำย/นำง/นำงสำว ………………………………………… เป็นเหรัญญิกคณะผู้ก่อกำร
นอกนั้นเป็นคณะผู้ก่อกำร
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจำรณำกำหนดชื่อกลุ่มเกษตรกรตำมประเภทเกษตรกรรม
ประธำนได้แจ้ งให้ ที่ป ระชุมทรำบว่ำเกษตรกรผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งกลุ่ มเกษตรกรในที่ นี้ มีอำชีพ
เกษตรกรรม ......................... เป็นหลัก (ระบุประเภทเกษตรกรรม) กำรกำหนดชื่อกลุ่มเกษตรกรจะต้อง ระบุ
ประเภทเกษตรกรรม จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำกำหนดชื่อกลุ่มเกษตรกร
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้กำหนดชื่อกลุ่มเกษตรกรตำมประเภทเกษตรกรรมดังนี้ชื่อกลุ่มเกษตรกร ......
(ตำมด้วยประเภทเกษตรกรรมและต่อท้ำยด้วยชื่อที่ต้องกำร เช่น กลุ่มเกษตรกรทำนำนำรำ เป็นต้น)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ำมี)
5.1 เรื่อง
………………………………………..…………………….…………………………………………………………………..……………………
…………………………………………….…………………………………………………………………..………………………………………
มติที่ประชุม
………………………………………….……………………………………………………………………………………..
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5.2 เรื่อง
…………………………………………….…………………………………………………………………..……………………
…………………………………………….…………………………………………………………………..………………………………………
มติที่ประชุม
………………………………………….……………………………………………………………………………………..
รำยงำนกำรประชุมนี้ ได้อ่ำนต่อที่ประชุมโดยตลอดแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ เลิกประชุม
เวลำ ............... น.

(ลงชื่อ) ......................................................... ประธำนในที่ประชุม
(นำย/นำง/นำงสำว.....................................)

(ลงชื่อ) ................................................. ผู้จดบันทึกรำยงำนกำร
ประชุม
(นำย/นำง/นำงสำว....................)

สำเนำถูกต้อง
(ลงชื่อ) .............................................................
(นำย/นำง/นำงสำว...............)
ตำแหน่ง ...............................(ประธำน รองประธำน/เลขำนุกำรคณะผู้ก่อกำร จำนวน 1 คน)
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เอกสารที่ 2
วัตถุประสงค์ของกลุ่มเกษตรกรตามประเภทเกษตรกรรม
มาตรา 10 แห่ งพระรำชกฤษฎีก ำว่ำด้ว ยกลุ่ มเกษตรกร พ.ศ. 2547 ได้บัญญัติให้ กลุ่ มเกษตรกร
มีอำนำจปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินกำรผลิต กำรค้ำ กำรบริกำรและดำเนินกำรธุรกิจอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของสมำชิก
(2) จัดให้มีสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์แก่สมำชิกและครอบครัว
(3) ให้บริกำรต่ำง ๆ แก่สมำชิก โดยเรียกหรือไม่เรียกค่ำตอบแทน
(4) ให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่สมำชิก
(5) ร่วมทุนในกำรประกอบกิจกำรกับกลุ่มเกษตรกรอื่น
(6) รับฝำกเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจำจำกสมำชิกหรือกลุ่มเกษตรกรอื่นตำมระเบียบ
ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์
(7) ให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่ำ ให้เช่ำซื้อ โอน รับจำนองหรือรับจำนำซึ่งทรัพย์สินแก่สมำชิกหรือของ
สมำชิก
(8) จัดให้ได้มำ ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ หรือทรัพย์สิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่ำ เช่ำซื้อ รับโอนสิทธิกำรเช่ำ
หรือสิทธิกำรเช่ำซื้อ จำนองหรือจำนำ ขำยหรือจำหน่ำยด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน
(9) กระท ำกิ จ กำรอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วกั บ หรื อ เกี่ ย วเนื่ อ งในกำรจั ด ให้ ส ำเร็ จ ตำมวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
กลุ่มเกษตรกร โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์
กำรดำเนินกิจกำรตำม (5) (7) และ (8) จะต้องจำกัดอยู่ในวงเงินที่นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำ
จังหวัดเห็นชอบ
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เอกสารที่ 3

บัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร………….
ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี)

เลขประจาตัว
ประชาชน

ที่อยู่
เลขที่ หมู่ที่

ชื่อบ้ำน

ตำบล

อำเภอ

อาชีพ

เอกสารที่ 3
จานวนหุ้นที่ถือ
(มูลค่าหุ้นละ….บาท)
ลายมือชื่อ
จำนวน จำนวนเงิน
(หุ้น)
(บำท)

โทรศัพท์

รายชื่อคณะผู้ก่อการ
1
2
3
4
5
6
7
รายชื่อผู้ซึ่งเป็นสมาชิก
30
ขอรับรองว่ำเป็นรำยชื่อของเกษตรกรผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร………………………….…………….. จริง
(ลงชื่อ) ...................... ประธำนคณะผู้ก่อกำร
(นำย/นำง/นำงสำว/...................)
(ลงชื่อ)...................................เลขำนุกำรคณะผู้ก่อกำร
(นำย/นำง/นำงสำว/...................)
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เอกสารที่ 4

ร่าง

ข้อบังคับ
(ปก)

ชื่อกลุ่มเกษตรกร.............................................................
ตาบล...............................................................................
อาเภอ..............................................................................
จังหวัด.............................................................................

33

(รองปก)

เลขทะเบียนกลุ่มเกษตรกรที่ …………………..
เลขทะเบียนข้อบังคับที่ ………………………….
อำศัยอำนำจตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
ประจำจังหวัด ……………………..(หรือนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหานคร) ได้รับจดทะเบียนข้อบังคับ
กลุ่มเกษตรกร ................... ไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่ .......... เดือน ........................... พ.ศ............

ลงชื่อ) .............................................................
(นำย/นำง/นำงสำว……………………………………..)
สหกรณ์จังหวัด.................................
(หรือผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1 หรือ 2)
นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด……………………
(นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหำนคร)

หมำยเหตุ

เลขทะเบียน หมำยถึง เลขทะเบียนที่ได้รับจดทะเบียนตำมลำดับในระบบฐำนข้อมูลทะเบียน
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
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ตรากลุ่มเกษตรกร*
ข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร ...........................
พ.ศ. .............

ที่ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร………………………………. เมื่อวันที่ ........... เดือน ……………………พ.ศ.
................... ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ถือใช้ข้อบังคับฉบับนี้ เป็นข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งนำยทะเบียน
กลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด .......................... (หรือนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหำนคร) ได้รับจดทะเบียน
แล้วมีข้อควำมดังนี้
ข้อบังคับนี้เรียกว่ำ “ ข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร ………………… พ.ศ. ………………………..”
ข้อบั งคับ นี้ ให้ ใช้บั งคับ นั บ แต่วันถัดจำกวันที่นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด (หรือนำย
ทะเบียนสหกรณ์ กรณีกรุงเทพมหำนคร) รับจดทะเบียน
เนื้อหำข้อบังคับหน้ำถัดไป

(ลงชื่อ) …………………………………………………………….. ประธำนคณะผู้ก่อกำร
(ลงชื่อ) ……………………………………………………….. เลขำนุกำรคณะผู้ก่อกำร

*ตรำกลุ่มเกษตรกรถ้ำไม่ได้รับจดทะเบียนในข้อบังคับไว้ก็ถือว่ำไม่ต้องนำมำประทับ
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ส่วนเนื้อหาของข้อบังคับ
ข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร ประกอบด้วย
(1) ชื่อ
(2) วัตถุประสงค์
(3) ที่ตั้งสำนักงำน
(4) ทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่ำของหุ้น กำรชำระหุ้น กำรโอนหุ้น กำรจ่ำยคืนค่ำหุ้น กำรเพิ่มทุนและ
กำรลดทุน
(5) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรดำเนินกำร กำรบัญชีและกำรเงิน
(6) คุณสมบัติของสมำชิก วิธีรับสมำชิก กำรขำดจำกสมำชิกภำพ ตลอดจนสิทธิและหน้ำที่ของสมำชิก
(7) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรประชุมใหญ่
(8) กำรเลือกตั้ง กำรดำรงตำแหน่ง กำรพ้นจำกตำแหน่งของกรรมกำร กำรประชุมและอำนำจ หน้ำที่
ของคณะกรรมกำร
(9) กำรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำร
(10) กำรแต่งตั้ง กำรดำรงตำแหน่งกำรพ้นจำกตำแหน่ง อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำร
ในกำรนี้ ให้ประธำนและเลขำนุกำรคณะผู้ก่อกำร ลงชื่อ กำกับในมุมขวำด้ำนล่ำงของข้อบังคับ ในส่วน
เนื้อหำของข้อบังคับทุกหน้ำ ทั้ง 4 ฉบับ และลงชื่อกำกับในตอนสุดท้ำยของข้อบังคับ ทั้ง 4 ฉบับ

(ลงชื่อ) ................................. ประธำนคณะผู้ก่อกำร
(นำย/นำง/นำงสำว/...................)
(ลงชื่อ) .............................. เลขำนุกำรคณะผู้ก่อกำร
(นำย/นำง/นำงสำว/...................)
(ลงชื่อ) ...................................... พนักงำนเจ้ำหน้ำทีผ่ เู้ ข้ำร่วมประชุม
(นำย/นำง/นำงสำว/...................)
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หน้าสุดท้ายของข้อบังคับ
ขอรับรองว่ำข้อบังคับทั้ง 4 ฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน
(ลงชื่อ) ………………………………………….......... ประธำนคณะผู้ก่อกำร
(นำย/นำง/นำงสำว ...………………………………… )

(ลงชื่อ) ………………………………………….......... เลขำนุกำรคณะผู้ก่อกำร
(นำย/นำง/นำงสำว ...………………………………… )
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เอกสารที่ 5

หนังสือนัดประชุมผู้ซงึ่ จะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
เขียนที่ ......................................
วันที่ ............. เดือน.......................... พ.ศ……………..
เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร …………………………………………
เรียน นำย/นำง/นำงสำว .............................................
สิ่งที่ส่งมำด้วย ระเบียบวำระกำรประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร
ตำมที่ท่ำนมีควำมสนใจจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร ......................................... เพื่อช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม นั้น
ในกำรนี้ ใคร่ขอเชิญท่ำนเข้ำประชุมเพื่อจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร..................................................................
ในวันที่ .......... เดือน ............... พ.ศ. ....... เวลำ ........................ น. ณ ............................... (ระบุสถำนที่
ประชุม)
จึงเรียนมำเพื่อเข้ำประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ ดังกล่ำวข้ำงต้น

ขอแสดงควำมนับถือ

(ลงชื่อ) ....................................................
(นำย/นำง/นำงสำว...............)
ประธำนคณะผู้ก่อกำร

38

เอกสารที่ 6
ระเบียบวาระการประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
วันที…
่ …………… เดือน ……………………… พ.ศ. ……………………….
เวลา ……………………………………..น.
ณ ……………………………………………..
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง ชื่อกลุ่มเกษตรกร
1.2 เรื่อง การกาหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่มเกษตรกร

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องพิจารณากาหนดข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร
เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
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เอกสารที่ 7
บัญชีลงชื่อผู้เข้าประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
วันที…
่ …………… เดือน ……………………… พ.ศ. ……………………….
ณ ……………………………………………..

ที่

ชื่อ-สกุล

อำยุ (ปี)

เลขประจำตัว
ประชำชน

ลำยมือชื่อ

โทรศัพท์

คณะผู้ก่อการ
1
2
3
4
5
6
7
รายชื่อผู้ซึ่งเป็นสมาชิก

30
ขอรับรองว่ำเป็นลำยมือชื่อของเกษตรกรผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกรจริง
(ลงชื่อ) ………………………………………….......... ประธำนคณะผู้ก่อกำร
(นำย/นำง/นำงสำว ...………………………………… )
(ลงชื่อ) ………………………………………….......... เลขำนุกำรคณะผู้ก่อกำร
(นำย/นำง/นำงสำว ...………………………………… )
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เอกสารที่ 8
(สาเนา) รายงานการประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ..........................
วันที่ ............. เดือน…………………พ.ศ. ................
ณ ..................
เกษตรกรผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร เข้ำประชุม จำนวน ................... คน (ตำมบัญชีลงชื่อผู้เข้ำประชุม
ผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร จำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 คน)
ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ - นำมสกุล
ตำแหน่ง
1…….……........................................
……........................................
2………………………………………………
……........................................
3. …….............................................
……........................................
เริ่มประชุมเวลำ .................... น.
นำย/นำง/นำงสำว …………………………………………ประธำนคณะผู้ก่อกำร เป็นประธำนในที่ประชุม
ประธำนได้กล่ำวเปิดประชุม แนะนำผู้เข้ำร่วมประชุมและดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
ประธำนได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ วันนี้เป็นกำรประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร
มีผู้เข้ำประชุมจำนวน ............ คน (ต้องไม่น้อยกว่ำ 30 คน) เพื่อดำเนินกำรขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
และ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทรำบ ดังนี้
1.1 เรื่อง ชื่อกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกรที่จะดำเนินกำรขอจดทะเบียนจัดตั้ง ชื่อกลุ่มเกษตรกร (ระบุประเภทเกษตรกรรม)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
1.2 เรื่อง กำรกำหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกรที่จะดำเนินกำรขอจดทะเบียนจัดตั้ง มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) ………………………………………………………………………………………………………………………........
(2) …………………………………………………………………………………………………………………………......
(3) ….……………………………………………………………………………………………………………………........
(4) ………………………………………………………………………………………………………………………........
(5) ...……………………………………………………………………………………………………………………........
มติที่ประชุม รับทรำบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจำรณำกำหนดข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร
ประธำนได้มอบให้ที่ประชุมพิจำรณำกำหนดข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร ตำมที่คณะผู้ก่อกำร ได้จัดทำ
ร่ำงข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกรไว้ และมอบให้ นำย/นำง/นำงสำว สำนักงำนสหกรณ์จังหวัด .................... ช่วย
ชี้แจงข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกรและตอบข้อซักถำมเกี่ยวกับข้อบังคับให้ผู้เข้ำประชุมได้เข้ำใจโดยละเอียด
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจำรณำร่ำงข้อบังคับของกลุ่ มเกษตรกรโดยตลอดแล้ว มีมติเป็น เอกฉันท์ให้
ถือใช้เป็นข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ำมี)
3.1 เรื่อง
...............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
...............................................................................................................................................................
มติที่ประชุม
..……………………………………………………………………………………………………….……………………
3.2 เรื่อง
..............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………...........................................................................................................................................…
มติที่ประชุม
..……………………………………………………………………………………………………….……………………
รำยงำนกำรประชุมนี้ ได้อ่ำนต่อที่ประชุมโดยตลอดแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองเป็ นเอกฉันท์ เลิ ก
ประชุมเวลำ ..........
(ลงชื่อ) ………………………………………….......... ประธำนคณะผู้ก่อกำร
(นำย/นำง/นำงสำว ...………………………………… )
(ลงชื่อ) ………………………………………….......... เลขำนุกำรคณะผู้ก่อกำร
(นำย/นำง/นำงสำว ...………………………………… )

สำเนำถูกต้อง
(ลงชื่อ)......................................................
(นำย/นำง/นำงสำว....................)
ตำแหน่ง ………………………………... (ประธำน/รองประธำน/เลขำนุกำรคณะผู้ก่อกำร จำนวน 1 คน)
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ภาคผนวกที่ 4
ตัวอย่างเอกสารการขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
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กษ 1
คาขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
เขียนที…่ …………..……….
วันที่ ............. เดือน .................... พ.ศ……………
เรื่อง ขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
เรียน นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด หรือนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหำนคร
ด้วยข้ำพเจ้ำและเกษตรกรผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร ตำมบัญชีรำยชื่อ จำนวน ........................
คน มีควำมประสงค์ขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตำมควำมในมำตรำ 119 แห่งพระรำชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2542 และมำตรำ 7 แห่ งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้ว ยกลุ่ มเกษตรกร พ.ศ. 2547 มีชื่อว่ำกลุ่ มเกษตรกร
................................................... สำนักงำนตั้งอยู่ ส ำนักงำนเลขที่ ...................... หมู่ที่ ....................
บ้ำน ................ ถนน ................................. ตำบล ................................................ อำเภอ ...................
จั งหวัด ................... รหั ส ไปรษณีย์ .................. โทร. ........................ โทรสำร ...............................
ท้องทีด่ ำเนินงำน…..................... อำชีพเกษตรกรรมหลักของผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิก คือ .................................
ข้ำพเจ้ำซึ่งเป็นคณะผู้ก่อกำรขอเสนอเอกสำรประกอบกำรขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ดังนี้
1. ข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร จำนวน 4 ฉบับ
2. บัญชีรำยชื่อเกษตรกรผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร จำนวน 2 ชุด
3. สำเนำรำยงำนกำรประชุมเกษตรกรผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร จำนวน 2 ชุด
4. สำเนำรำยงำนกำรประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร จำนวน 2 ชุด มำพร้อมนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำรับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ
1. (ลงชื่อ) ........................................................
(นำย/นำง/นำงสำว.............................)
ประธำนคณะผู้ก่อกำร

2. (ลงชื่อ) .........................................................
(นำย/นำง/นำงสำว ....................................)
รองประธำนคณะผู้ก่อกำร

3. (ลงชื่อ) .........................................................
(นำย/นำง/นำงสำว ....................................)
เลขำนุกำรคณะผู้ก่อกำร
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4. (ลงชื่อ) ........................................................
(นำย/นำง/นำงสำว ...........................)
คณะผู้ก่อกำร

5. (ลงชื่อ) ..................................................
(นำย/นำง/นำงสำว .........................)
คณะผู้ก่อกำร

6. (ลงชื่อ) .........................................................
(นำย/นำง/นำงสำว ...........................)
คณะผู้ก่อกำร

7. (ลงชื่อ) .........................................................
(นำย/นำง/นำงสำว ............................)
คณะผู้ก่อกำร
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ภาคผนวกที่ 5
ตัวอย่างเอกสาร
การจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
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กษ 2

ใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาจังหวัด…………………………………………………………………………………………………..……….ขอแสดงว่า
ได้รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร............. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
มี ส านั ก งานอยู่ เ ลขที่ . ..............................ถนน...........................................หมู่ ที่ . ........................ .....ต าบล………………………………………….. อ าเภอ
........................................จังหวัด...................................................เลขทะเบียนที่..............................................................................
เมื่อวันที่...........................................เดือน...................................................... พ.ศ. ………………………………………. ตามความในมาตรา 7แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
กลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 แล้ว
เพื่อเป็นหลักฐาน จึงออกใบสาคัญนี้ให้ไว้ ณ วันที่ ………………………… เดือน………………………. พ.ศ……………………………………. ขอให้กลุ่มเกษตรกรนี้เจริญ
วัฒนาถาวรสืบไป
(ลงชื่อ)…………………………………………………..
(นาย/นาง/นางสาว).................................................................
สหกรณ์จังหวัด........................................................
หรือผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหาคร พื้นที่ 1 หรือ 2
นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาจังหวัด…………………….
หรือนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหานคร
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เอกสารที่ 1

หนังสือแจ้งการรับจดทะเบียน

ที่ ………………/…………………

สำนักนำยทะเบียนกลุม่ เกษตรกรประจำจังหวัด…….........
วันที่ ....... เดือน .......................... พ.ศ………..

เรื่อง

รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

เรียน

ประธำนคณะผู้ก่อกำรกลุ่มเกษตรกร

อ้ำงถึง คำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ลงวันที่ ........... เดือน ........................ พ.ศ……………
สิ่งที่ส่งมำด้วย

1. ใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
จำนวน 1 ฉบับ
2. ข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร
จำนวน 1 ฉบับ
ตำมคำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุม่ เกษตรกรที่อ้ำงถึง แจ้งว่ำเกษตรกรผูม้ ีอำชีพเกษตรกรรมหลัก .................
....…………………….จำนวน ............. คน มีควำมประสงค์ขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรมีชื่อว่ำกลุม่ เกษตรกร......................
...................................................... มีสำนักงำนตั้งอยู่เลขที่ ..................หมู่ที่ ...................บ้ำน. .......... ถนน
....................................... ตำบล ................................... อำเภอ ...............จังหวัด .............................................................. นั้น
นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด................................................... (หรือนำยทะเบียนกลุ่ม
เกษตรกรกรุงเทพมหำนคร) ได้พิจำรณำคำขอ จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร .......................................................... และ
เอกสำรประกอบกำรขอจดทะเบี ยนจั ดตั้ งกลุ่ม เกษตรกรแล้ว เห็ น ว่ำ อยู่ ใ นลัก ษณะที่ จะดำเนิ น กำรให้เ ป็ น ผลส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของกลุ่มเกษตรกรได้ จึงรับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม เกษตรกร ไว้ตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มำตรำ 119
และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 มำตรำ 7 ตั้งแต่วันที่ ................ เดือน ..................... พ.ศ. .............................
ในโอกำสนี้ขอให้บรรดำสมำชิกของกลุ่มเกษตรกร .................................................. จงมีควำมภักดีต่อ
กลุ่มเกษตรกรที่ได้ร่วมใจกันจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นกำรส่งเสริมฐำนะทำงเศรษฐกิจของสมำชิกให้เป็นผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของ
กลุ่มเกษตรกร และขออำนวยพรให้กลุ่มเกษตรกรนี้ จงมีควำมเจริญวัฒนำถำวรสืบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
(ลงชื่อ) .............................................................
(นำย/นำง/นำงสำว……………………………………..)
สหกรณ์จังหวัด.................................
(หรือผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1 หรือ 2)
นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด……………………
(นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหำนคร)
โทร……………………………………..
โทรสำร………………………………..
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์…………………………………..
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เอกสารที่ 2
หนังสือแจ้งสานักงาน(เกษตร, ปศุสัตว์, ประมง) จังหวัดแห่งท้องที่

ที่ ............../……………….

สำนักงำนนำยทะเบียนกลุม่ เกษตรกรประจำจังหวัด......……
วันที่ ……………….. เดือน ………………. พ.ศ. ....................

เรื่อง แจ้งกำรรับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
เรียน

…………………..................

สิ่งที่ส่งมำด้วย

1. สำเนำใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนำข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร จำนวน 1 ฉบับ

ตำมที่กลุ่มเกษตรกร ................................................................ ซึ่งมีสำนักงำนตั้งอยู่เลขที่ ……………..........
หมู่ที่ ......................... บ้ำน ..........................................................ถนน…..........………………...ตำบล…………………………………....
อำเภอ ...................................... จังหวัด .......................... ได้ขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร นั้น
นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด .......................................... (หรือนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
กรุงเทพมหำนคร) ได้รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่ ......... เดือน .............................. พ.ศ. ..........…….
รำยละเอียดตำมเอกสำรสิ่งที่ส่งมำด้วย
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
(ลงชื่อ) .............................................................
(นำย/นำง/นำงสำว……………………………………..)
สหกรณ์จังหวัด.................................
(หรือผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1 หรือ 2)
นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด……………………
(นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหำนคร)

โทร……………………………………..
โทรสำร………………………………..
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์…………………………………..

49

เอกสารที่ 3
หนังสือแจ้งสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แห่งท้องที่
(หรือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

ที่ ............../……………….

สำนักงำนนำยทะเบียนกลุม่ เกษตรกรประจำจังหวัด......……
วันที่ ……………….. เดือน ………………. พ.ศ. ....................

เรื่อง

แจ้งกำรรับจดทะเบียนจัดตั้งกลุม่ เกษตรกร

เรียน

หัวหน้ำสำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด

สิ่งที่ส่งมำด้วย

1. สำเนำใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนำข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร จำนวน 1 ฉบับ

ตำมที่กลุ่มเกษตรกร ................................................ซึ่งมีสำนักงำนตั้งอยู่เลขที่…………………………..
หมู่ที่ ................. บ้ำน ....................... ถนน........................ ตำบล................................อำเภอ …………………............จังหวัด
.....................................ได้ขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร นั้น
นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด ....................................................................... ได้รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม
เกษตรกรไว้แล้วตั้งแต่วันที่ ................. เดือน ………………………………………....... พ.ศ. ................................
รำยละเอียดตำมเอกสำรสิ่งที่ส่งมำด้วย
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
(ลงชื่อ) .............................................................
(นำย/นำง/นำงสำว……………………………………..)
สหกรณ์จังหวัด........................................
(หรือผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1 หรือ 2)
นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด……………………
(นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหำนคร)

โทร……………………………………..
โทรสำร………………………………..
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์…………………………………..
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เอกสารที่ 4
หนังสือแจ้งสานักนายทะเบียนและกฎหมาย

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสหกรณ์จังหวัด

โทร.
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: ..........................................................

ที่
เรื่อง

วันที่
แจ้งการรับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

เรียน ผู้อานวยการสานักนายทะเบียนและกฎหมาย
ด้วยสำนักงำนสหกรณ์จังหวัด...............................(สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำคร
พื้นที่ 1 หรือพื้นที่ 2) ได้รับแจ้งจำกนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด................................................
(นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหำนคร) ว่ำได้รับจดทะเบียนจั้ดตั้งกลุ่มเกษตรกร..................................
ซึ่งมีสำนักงำนตั้งอยู่ทเลขที่..................... หมู่ที่.................. บ้ำน..............................ถนน.................................
ตำบล..........................................อำเภอ............................................จังหวัด....................................................
ตั้งแต่วันที่.......................เดือน.................................พ.ศ...........................
ส ำนั กงำนสหกรณ์ จั ง หวัด..........................(ส ำนั กงำนส่ ง เสริ มสหกรณ์ กรุ งเทพมหำคร
พื้นที่ 1 หรือพื้นที่ 2) ขอส่งสำเนำใบจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร.......................................................... จำนวน 1 ฉบั บ
ตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ

(ลงชื่อ) .............................................................
(นำย/นำง/นำงสำว……………………………………..)
สหกรณ์จังหวัด........................................
(หรือผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1 หรือ 2)
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เอกสารที่ 5

หนังสือแจ้งให้แก้ไขความถูกต้องของเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

ที่ ............../……………….

สำนักงำนนำยทะเบียนกลุม่ เกษตรกรประจำจังหวัด......……
วันที่ ……………….. เดือน ………………. พ.ศ. ....................

เรื่อง

ให้แก้ไขควำมถูกต้องของเอกสำรกำรจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

เรียน

ประธำนคณะผู้ก่อกำรกลุ่มเกษตรกร…………………………………..

อ้ำงถึง

คำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ลงวันที่ …………….. เดือน ………………… พ.ศ……………….

สิ่งที่ส่งมำด้วย

(ระบุเอกสำรที่ให้แก้ไข)………………………………………..

ตำมคำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรที่อ้ำงถึง แจ้งว่ำเกษตรกรผู้มีอำชีพเกษตรกรรมหลัก.................…
…………………. จำนวน …………….…. คน มีควำมประสงค์ขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร มีชื่อว่ำกลุ่มเกษตรกร.....................
...........................................มีสำนักงำนตั้งอยู่เลขที่……….. หมู่ที่ ........... บ้ำน ................................ ถนน ...................................
ตำบล.........................................อำเภอ ………………………………..…............จังหวัด........................................ นั้น
นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด .......................................... (หรือนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
กรุงเทพมหำนคร) ได้พิจำรณำ คำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร………………………………. และเอกสำรประกอบกำรขอจด
ทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรแล้ว ปรำกฏว่ำ (ระบุเอกสำรที่ให้แก้ไข)…………………………………………………………..มีรำยกำรไม่
ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้ (ระบุรำยละเอียดที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน)……………………………………………………………………………..……………
......................................................................................................................................................................................................
ขอให้ดำเนินกำรแก้ไขควำมถูกต้องของเอกสำรข้ำงต้นให้แล้วเสร็ จและส่งกลับคืนสำนักงำนนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำ
จังหวัด…………………………………………(หรือสำนักงำนนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหำนคร) ภำยในวันที่ …………………
เดือน………………….………………พ.ศ………………….……….. เพื่อดำเนินกำรพิจำรณำรับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและดำเนินกำรต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ
(ลงชื่อ) .............................................................
(นำย/นำง/นำงสำว……………………………………..)
สหกรณ์จังหวัด........................................
(หรือผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1 หรือ 2)
นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด……………………
(นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหำนคร)

โทร……………………………………..
โทรสำร………………………………..
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์…………………………………..
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เอกสารที่ 6
หนังสือแจ้งไม่รับจดทะเบียน

ที่ ............../……………….

สำนักงำนนำยทะเบียนกลุม่ เกษตรกรประจำจังหวัด......……
วันที่ ……………….. เดือน ………………. พ.ศ. ....................

เรื่อง

ไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

เรียน

ประธำนคณะผู้ก่อกำรกลุ่มเกษตรกร

อ้ำงถึง คำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ลงวันที่ …………….. เดือน ………………… พ.ศ……………….
สิ่งที่ส่งมำด้วย

(ระบุเอกสำรที่ให้แก้ไข)

ตำมคำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุม่ เกษตรกรที่อ้ำงถึง แจ้งว่ำเกษตรกรผูม้ ีอำชีพเกษตรกรรมหลัก………....
................................………….…. จำนวน ……. คน มีควำมประสงค์ขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุม่ เกษตรกร มีชื่อว่ำกลุ่มเกษตรกร
.............................................................มีสำนักงำนตั้งอยู่เลขที่……….. หมู่ที่ ........... บ้ำน .................. ถนน ...............................
ตำบล...............................................อำเภอ ………………………………..…............จังหวัด........................................ นั้น
นำยทะเบี ย นกลุ่ ม เกษตรกรประจ ำจั ง หวั ด .................................. ( นำยทะเบี ย นกลุ่ ม เกษตรกร
กรุงเทพมหำนคร ) ได้พิจำรณำ คำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร…………………………..……. และเอกสำรประกอบกำร
ขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรแล้ว เห็นว่ำอยู่ในลักษณะที่ไม่สำมำรถจะดำเนินกำรให้เป็นผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของ
กลุ่มเกษตรกรได้ เนื่องจำก (ระบุเหตุผล)………………………………………..…………………………………………........…………………….........
..................................................................................................................................จึงไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
อนึ่ง คณะผู้ก่อกำรมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำ
จังหวัด (หรือนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหำนคร หรือนำยทะเบียนสหกรณ์) ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
กำรไม่รับจดทะเบียน คำววินิจฉัย ของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดตำมควำมในมำตรำ 7 แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกลุ่ม เกษตรกร
พ.ศ. 2547
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและดำเนินกำรต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ

โทร……………………………………..
โทรสำร………………………………..
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์…………………………………..

(ลงชื่อ) .............................................................
(นำย/นำง/นำงสำว……………………………………..)
สหกรณ์จังหวัด........................................
(หรือผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1 หรือ 2)
นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด……………………
(นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหำนคร)
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เอกสารที่ 7
หนังสือขออุทธรณ์การไม่รับจดทะเบียน (กรณีขออุทธรณ์)

ที่ ............../……………….

สำนักงำนนำยทะเบียนกลุม่ เกษตรกรประจำจังหวัด......……
วันที่ ……………….. เดือน ………………. พ.ศ. ....................

เรื่อง
เรียน
อ้ำงถึง
สิ่งที่ส่งมำด้วย

ขออุทธรณ์ไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด………………………(หรือนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหำนคร)
…………………………………………………………………………..
(ระบุเอกสำรที่ให้แก้ไข)

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง แจ้งกำรไม่รบั จดทะเบียนกลุ่มกษตรกร………………...................................…………………
เนื่องจำกเห็นว่ำ (ระบุตำมหนังสือที่อ้ำงถึง)………................................................…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… นั้น
คณะผู้ก่อกำรกลุ่มเกษตรกรขออุทธรณ์กำรไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร........................................
ตำมำตรำ 7 แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกลุม่ เกษตรกร พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ เนื่องจำก (แสดงเหตุผลเหตุผล)................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำนำเสนอรัฐมนตรีต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ
(ลงชื่อ) (………………………………....……)
(นำย/นำง/นำงสำว………………………………....……)
ประธำนคณะผู้ก่อกำร

โทร……………………………………..
โทรสำร………………………………..
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์…………………………………..
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ภาคผนวกที่ 6
ตัวอย่างเอกสารการดาเนินการ
หลังจากได้รบั จดทะเบียนจัดตั้งกลุม่ เกษตรกร
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เอกสารที่ 1
1. กลุ่มเกษตรกร…………………………….…………………… ตำบล……………………...อำเภอ……………………..จังหวัด……………………

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
รับเข้ำเป็นสมำชิกตำมมติคณะกรรมกำร
ดำเนินกำร ในกำรประชุม
ชุดที…่ …………
ครั้งที่................วันที่..........................................
กลุ่มเกษตรกรแจ้งประธำนหน่วยเกษตรกรรม
ตำมหนังสือ ที่.....................วันที่…………….....
เจ้ำหน้ำที่..........................................................

กลุ่มที่ ………. เลขทะเบียนที่ …………………
เขียนที่ ………………………………………………
วันที่…………………………………………………..

เรียน คณะกรรมกำรดำเนินกำร ผ่ำน ประธำนหน่วยเกษตรกรรมที่ ………………………………………………………….
2. ข้ำพเจ้ำได้ทรำบข้อควำมในระเบียบและข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกรโดยตลอดแล้ว เห็นชอบในวัตถุประสงค์ ตลอดจนหลัก
และวิธีดำเนินงำนของกลุ่มเกษตรกร จึงขอสมัครเข้ำเป็นสมำชิกของกลุ่มเกษตรกร และขอให้ถ้อยคำเป็นหลักฐำนดังต่อไปนี้
3. ชื่อ..............................................................................สัญชำติ....................................ศำสนำ.................................................
เกิดวันที่................................................อำยุ......................ปี เลขประจำตัวประชำชน ...............................................................
ตั้งบ้ำนเรือนอยู่เลขที่..............บ้ำน.............................................หมู่ที่..............ตำบล………...............................………………………
อำเภอ............................จังหวัด...................ตั้งแต่……………………………………………………………..ตลอดมำจนบัดนี้
(ข้อควำมข้ำงต้น ถือตำมบัตรประจำตัวประชำชน หรือตำมสำเนำทะเบียนบ้ำน)
ชื่อบิดำ ……………………….………....มำรดำ………………………………ชื่อภรรยำหรือสำมี…………….......………………………………………
(ถ้ำผู้ใดถึงแก่กรรมให้ขดี เส้นใต้ชื่อผู้นั้น)
ในครัวเรือนมีสมำชิกจำนวน................คน (ชำย.............คน หญิง...........คน) เป็นผู้ทำงำนเกษตร…………………………….. คน
ข้ำพเจ้ำจบกำรศึกษำชั้น...........................................................................................................................................................
4. ปัจจุบันข้ำพเจ้ำเป็นสมำชิกขององค์กรเกษตรกรอื่น ดังนี้
4.1 ....................................................................................................................................................................
4.2......................................................................................................................................................................
4.3.......................................................................................................................................................................
5.ข้ำพเจ้ำมีสินทรัพย์ทสี่ ำคัญดังนี้
5.1 ที่ดินของตนเอง...............ไร่ ระบุหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์…………………….
5.2 ที่เช่ำ..............ไร่
5.3 อื่น ๆ ระบุ . ...........................................................................................................................................
6. ปัจจุบันข้ำพเจ้ำได้รับเงินกู้กำรเกษตรจำกธนำคำร หรือแหล่งเงินกู้ดังนี้
6.1 ชื่อธนำคำรหรือแหล่งเงินกู้ ……………………....จำนวน. ............................บำท
ตั้งแต่ ………………………………………………………เวลำนี้คงเป็นหนี้เงินต้น …………………………………………….....บำท
ดอกเบี้ยค้ำงชำระ.........................บำท จะชำระหนีด้ ังกล่ำวเสร็จเมือ่ ...................................................................
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6.2 ชื่อธนำคำรหรือแหล่งเงินกู้…………………………………………………………………………จำนวน……………………….... บำท
ตั้งแต่………………………………………………....... เวลำนี้คงเป็นหนี้เงินต้น ……………………………………………………บำท
ดอกเบี้ยค้ำงชำระ................................. บำท จะชำระหนี้ดังกล่ำวเสร็จเมื่อ……………………………………………………
7. ปัจจุบันข้ำพเจ้ำได้ประกอบอำชีพกำรเกษตรเป็นอำชีพหลัก ประกอบด้วย
ข้าว พืชไร่
นำปี
นำปรัง
มันสำปะหลัง
ข้ำวโพด
ถั่วเหลือง
สับปะรด
อื่น ๆ ระบุ…

ไร่

พืชสวน
มะม่วง
ลิ้นจี่
ลำไย
มะขำมหวำน
ส้มเขียวหวำน
ส้มโอ
ยำงพำรำ
ปำล์มน้ำมัน
กำแฟ
ไม้ดอก ระบุ….
อื่น ๆ ระบุ…..

ไร่

เลี้ยงสัตว์

ไร่

โค
กระบือ
สุกร
แพะ แกะ
ไก่
เป็ด
อื่น ๆ ระบุ…..

ประมง
ปลำ
กุ้ง
อื่น ๆ ระบุ…..

ไร่

อื่น ๆ
ไร่
แปรรูป (ระบุชนิด)

8. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมข้ำงต้นเป็นจริงทุกประกำรถ้ำได้เข้ำเป็นสมำชิก ข้ำพเจ้ำจะลงลำยมื อชื่อในทะเบียนสมำชิก
กับชชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ และค่ำหุ้นเต็มมูลค่ำอย่ำงน้อยหนึ่งหุ้น ให้เสร็จภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรของ
กลุ่มเกษตรกรกำหนด ทั้งจะปฏิบัติตำม ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนของที่ประชุมหน่วยเกษตรกรรม
ซึ่งข้ำพเจ้ำเกี่ยวข้องทุกประกำร
ลำยมือชื่อ ผูส้ มัคร …………………………………………….
พยำนรับรองลำยมือชื่อ ………………………………………
พยำนรับรองลำยมือชื่อ....……………………………………
บันทึกของที่ประชุมหน่วยเกษตรกรรม
ที่ประชุมหน่วยเกษตรกรรมรับรอง
ที่ประชุมหน่วยเกษตรกรรมครั้งที่.................ในกำรประชุม
วั น ที่ ...........................ได้ สอบสวนพิ จ ำรณำปรำกฏว่ำ
ผู้สมัครมีลักษณะถูกต้องตำมข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร
ข้อ 4 ทั้งที่ประชุม หน่วยเกษตรกรรมเห็นสมควรและลงมติ
รั บ รองโดยคะแนนเสียง ไม่ น้ อ ยกว่ ำสำมในสี่ ของจำนวน
สมำชิกที่เข้ำประชุม
(ลงชื่อ).....................................................
ตำแหน่ง ประธำนหน่วยเกษตรกรรมหรือเลขำนุกำรหน่วยเกษตรกรรม

ที่ประชุมหน่วยเกษตรกรรมไม่รับรอง
ที่ประชุมหน่วยเกษตรกรรมครัง้ ที่....................ในกำรประชุม
วันที่................................ได้สอบสวนพิจำรณำปรำกฏว่ำ
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ).....................................................
ตำแหน่ง ประธำนหน่วยเกษตรกรรมหรือเลขำนุกำรหน่วยเกษตรกรรม
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เอกสารที่ 2
ทะเบียนสมาชิก
ชื่อกลุ่มเกษตรกร .............................................................
สำนักงำนเลขที่.............................. หมู่ที่ ......... ถนน................................... ตำบล ..............................
อำเภอ ..........................................จังหวัด...........................................................................................................

ชื่อสมำชิก ………………….........................……………….. เลขทะเบียนที่ ……………………...... อำยุ ...............ปี
เลขประจำตัวประชำชน………………………………………………………………. สัญชำติ........... ที่อยู่เลขที่.................
หมู่ที่ ...........บ้ำน…………………….…….ตำบล............................. อำเภอ ...........................................................
จังหวัด..................................... อำชีพ ................................ หน่วยเกษตรกรรมที่ ............................................
..........................................................................................................................................................................
วันที่เข้ำเป็นสมำชิก...........................................................................................................................................

.
ลำยมือชื่อ ..........................................
พยำน ..........................................
พยำน ..........................................
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เอกสารที่ 3

ทะเบียนหุ้น
ชื่อกลุ่มเกษตรกร……………………………………………….
สำนักงำนเลขที่ ...................... หมู่ที่ .................. ถนน ....................................... ตำบล .......................
อำเภอ ……………................... จังหวัด………………………………………………………………………………………………………

ชื่อสมำชิก …………………………………….เลขทะเบียนที่ ………………………..เลขประจำตัวประชำชน …………………..
ที่ อ ยู่ เ ลขที่ ................... หมู่ ที่ ................. บ้ ำ น ............................. ต ำบล...................................
อำเภอ……………………………………….จังหวัด........................................ อำชีพ .................................................. ....
หน่วยเกษตรกรรมที่..............................................................................................................................................
มูลค่ำหุ้น ………………………………........... บำท
การถือหุ้น
วัน เดือน
ปี

หน้า
บ/ช

หุ้นที่ชาระแล้ว
จานวน จานวน
หุ้น
เงิน

หุ้นที่โอน
จานวน จานวน
หุ้น
เงิน

หุ้นคงเหลือ
จานวน จานวน
หุ้น
เงิน

หมายเหตุ

59

เอกสารที่ 4

ใบเสร็จรับเงิน
กลุ่มเกษตรกร...............................................................................
สานักงานเลขที่..................... หมู่ที่ ............... ถนน ……………………....... ตาบล ....................................
อาเภอ…………………….….จังหวัด ......................................................
วันที่......... เดือน ……………….. พ.ศ ……………………………..
ได้รับเงินจำก……………………………………….………….. สมำชิก/ไม่ใช่สมำชิก ที่อยู่เลขที่………………………
หมู่ท…ี่ ……….. บ้ำน……………………………ตำบล.......... อำเภอ................... จังหวัด …………………………………………
ดังรำยกำรต่อไปนี้
ที่
1
2

รายการ

หน่วยนับ

หน่วยละ

จานวนเงิน
(บาท)

ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ
ค่ำหุ้น

รวม (จานวนเงินเป็นตัวอักษร ………………………………………………………...)

(ลงชื่อ) ...............................................
(นำย/นำง/นำงสำว.....................)
ตำแหน่ง …………………………………………
ผู้อนุมัติ

(ลงชื่อ) ...............................................
(นำย/นำง/นำงสำว...................)
ตำแหน่ง …………………………………………
ผู้รับเงิน
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เอกสารที่ 5

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก
เขียนที่ ………………………………………..
วันที่ ............... เดือน……………………… พ.ศ. ……………..
เรื่อง

ขอเชิญประชุมใหญ่สำมัญครั้งแรก

เรียน นำย/นำง/นำงสำว.......................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่สำมัญครั้งแรก
ตำมที่คณะผู้ก่อกำรได้ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร …………..………………………....นั้น
บัดนี้ นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด ............................................... ได้รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. ...................... ทั้งนี้ จะต้องจัดให้มีกำรประชุมใหญ่ส ำมัญ
ครั้งแรกภำยใน 90 วัน นับแต่วันรับใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรและ
ผู้ตรวจสอบกิจกำร
ในกำรนี้ ใคร่ขอเรียนเชิญท่ ำนเข้ำร่วมประชุมสำมัญใหญ่สำมัญครั้งแรกของกลุ่มเกษตรกร
......……................ในวันที่ ............. เดือน ........................ พ.ศ. ........................ เวลำ ......................... น.
ณ .................................(ระบุสถำนที่ประชุม)
จึงเรียนมำเพื่อเข้ำประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตำมวัน เวลำและสถำนที่ดังกล่ำวข้ำงต้น
ขอแสดงควำมนับถือ
(ลงชื่อ................................................................
(นำย/นำง/นำงสำว...................................)
ประธำนคณะผู้ก่อกำร
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เอกสารที่ 6

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก
กลุ่มเกษตรกร .........................
วันที่ ..... เดือน ................. พ.ศ.....
เวลา ………......... น.
ณ ............................................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่ ง รับทรำบกำรรับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รับทรำบรำยกำรรับ – จ่ำยเงินตั้งแต่เริ่มขอจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรถึงวันประชุมใหญ่
สำมัญครั้งแรก
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจำรณำเลือกตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำร
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจำรณำเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำร
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจำรณำกำหนดแผนดำเนินงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจำรณำกำหนดวงเงินกำรดำเนินกิจกำรประจำปี
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจำรณำส่งมอบงำนของคณะผู้ก่อกำรให้คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง พิจำรณำกำหนดเวลำกำรเก็บค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำและค่ำหุ้นที่เหลือ
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง พิจำรณำกำหนดวันทำงำนของกลุ่มเกษตรกร
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ำมี)
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เอกสารที่ 7

บัญชีลงชื่อผู้เข้าประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก
วันที่ ...... เดือน .............. พ.ศ. ...............
ณ………………………………
ที่

ชื่อ-นามสกุล

อายุ
(ปี)

เลขประจาตัวประชาชน

ลายมือชื่อ

ขอรับรองว่ำเป็นลำยมือชื่อของสมำชิกกลุ่มเกษตรกรจริง
(ลงชื่อ). ................................................. ประธำนคณะผู้ก่อกำร
(นำย/นำง/นำงสำว........................................)
(ลงชื่อ). ................................................. เลขำนุกำรคณะผู้ก่อกำร
(นำย/นำง/นำงสำว........................................)
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เอกสารที่ 8

รายงานการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก
กลุ่มเกษตรกร …………………..... วันที่ ..... เดือน ....................... พ.ศ. ………………………
ณ ..................
สมาชิกกลุ่มเกษตรกร ทั้งหมด .............. คน (ตำมบัญชีลงชื่อผู้เข้ำประชุมใหญ่สำมัญครั้งแรก จำนวนไม่น้อยกว่ำ
กึ่งหนึ่งของจำนวนสมำชิกทั้งหมด)
ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
1.
...........................................
……………………………………..
2.
...........................................
……………………………………..
3.
...........................................
……………………………………..
เริ่มประชุมเวลำ ............... น.
เมื่อสมำชิกมำครบองค์ประชุมแล้ว นำย/นำง/นำงสำว................................. ประธำนคณะ
ผู้ก่อกำร เป็นประธำนในที่ประชุม ประธำนได้กล่ำวเปิดประชุม แนะนำผู้เข้ำร่วมประชุมและดำเนินกำรประชุมตำม
ระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธำนได้แจ้งให้ ที่ประชุมทรำบว่ำ วันนี้เป็นกำรประชุมใหญ่สำมัญครั้งแรก มีผู้เข้ำประชุม
จ ำนวน ............... คน (ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ ำ กึ่ ง หนึ่ ง ของจ ำนวนสมำชิ ก ทั้ ง หมด) เพื่ อ ด ำเนิ น กำรเลื อ กตั้ ง
คณะกรรมกำร ดำเนินกำรและผู้ตรวจสอบกิจกำร กำรประชุมครั้งนี้เป็นกำรประชุมใหญ่ภำยใน 90 วันนับแต่
วันรับใบทะเบียน จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
มติที่ประชุม รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับทราบการรับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
ประธำนได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด………………………
(นำยทะเบียนสหกรณ์ กรณีกรุงเทพมหำนคร) ได้รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ……………………………………
แล้วเมื่อวันที่ ............ เดือน ................ พ.ศ. .... เลขทะเบียนที่ .................
มติที่ประชุม รับทรำบ
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รับทราบรายการรับ - จ่ายเงินตั้งแต่เริ่มขอจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรถึงวันประชุมใหญ่
สามัญครั้งแรก
ประธำนแจ้ง ให้ ที่ประชุมทรำบรำยกำรรับ – จ่ำยเงินตั้งแต่เริ่มขอจัดตั้งกลุ่ มเกษตรกรถึงวัน
ประชุมใหญ่สำมัญครั้งแรก ดังนี้
- รำยรับ จำนวน…………………………………… บำท (ระบุรำยละเอียด)
- รำยจ่ำย จำนวน ........................... บำท (ระบุรำยละเอียด)
มติที่ประชุม รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
ประธำนได้มอบให้ที่ประชุมพิจำรณำเลือกตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำร จำนวน …………………..
คน ตำมข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร …………………...... โดยเลือกตั้งจำกสมำชิก จำนวน .................. คน โดย
เลือกตั้ง จำกสมำชิกมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ ........... ปี ทั้งนี้ เพื่อมอบหมำยกำรทั้งปวงให้
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้เลือกตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำร จำนวน ...... คน ดังมีรำยชื่อ ต่อไปนี้
1. นำย/นำง/นำงสำว..........................................................................................
2. นำย/นำง/นำงสำว..........................................................................................
3. นำย/นำง/นำงสำว..........................................................................................
4. นำย/นำง/นำงสำว..........................................................................................
5. นำย/นำง/นำงสำว..........................................................................................
6. นำย/นำง/นำงสำว..........................................................................................
7. นำย/นำง/นำงสำว.................................................................. ........................
คณะกรรมกำรดำเนินกำรได้เลือกตั้งระหว่ำงกันเอง เพื่อทำหน้ำที่ ดังนี้
1. นำย/นำง/นำงสำว......................................................................... เป็นประธำน
2. นำย/นำง/นำงสำว....................................................................... เป็นรองประธำน
3. นำย/นำง/นำงสำว.......................................................................... เป็นเลขำนุกำร
4. นำย/นำง/นำงสำว........................................................................... เป็นเหรัญญิก
นอกนั้นเป็นกรรมกำรดำเนินกำร
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
ประธำนได้ ม อบให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ำรณำเลื อ กตั้ ง ผู้ ต รวจสอบกิ จ กำร จ ำนวน ………………...คน
ตำมข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร .................... (ระบุจำกสมำชิก/บุคคลภำยนอก) มีวำระกำร ดำรงตำแหน่ง
จนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งใหม่ในกำรประชุมใหญ่สำมัญครำวถัดไป ทั้งนี้ เพื่อ ทำหน้ำที่ตรวจสอบกิจกำรของ
กลุ่มเกษตรกร
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำร จำนวน …….... คน
ดังมีรำยชื่อต่อไปนี้
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1. นำย/นำง/นำงสำว..........................................................................................
2. นำย/นำง/นำงสำว..........................................................................................
3. นำย/นำง/นำงสำว......................................................................... ...................
ผู้ตรวจสอบกิจกำรได้เลือกตั้งระหว่ำงกันเองให้ นำย/นำง/นำงสำว…………...…………… เป็นหัวหน้ำ
ผู้ตรวจสอบกิจกำร
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากาหนดแผนดาเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ประธำนได้ ม อบให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ำรณำ ก ำหนดแผนด ำเนิ น งำนและงบประมำณรำยจ่ ำ ย
ประจำปี…………………………..…… เพื่อใช้แนวทำงดำเนินกำรและควบคุมกำรใช้จ่ำยของกลุ่มเกษตรกร
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้กำหนดแผนดำเนินงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ..............................
ดังนี้
1. แผนดำเนินงำน (ระบุรำยละเอียด)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
2. งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี (ระบุรำยละเอียด)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณากาหนดวงเงินการดาเนินกิจการประจาปี
ประธำนได้มอบให้ที่ประชุมพิจำรณำกำหนดวงเงินกำรดำเนินกิจกำรประจำปี เพื่อดำเนินกำรตำม
แผนงำนในส่วนเป็นไปตำมมำตรำ 10 (5) (7) และ (8) แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกลุ่ม เกษตรกร พ.ศ. 2547
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้กำหนดวงเงินกำรดำเนินกิจกำรประจำปี .......... เพื่อดำเนินกำร ตำมแผน
ดำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวกับ (ระบุเฉพำะที่เกี่ยวข้องตำมข้ำงล่ำง)
- กำรร่วมลงทุนในกำรประกอบกิจกำรกับกลุ่มเกษตรกรอื่น
- กำรให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่ำ ให้เช่ำซื้อ โอน รับจำนอง หรือรับจำนำ ซึ่งทรัพย์สินแก่ สมำชิกหรือ
ของสมำชิก
- จัดให้ได้ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่ำ เช่ำซื้อ รับโอนสิทธิกำรเช่ำหรือสิทธิ
กำรเช่ำซื้อ จำนองหรือจำนำ ขำยหรือจำหน่ำยด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สินภำยในวงเงินไม่เกิน……............... บำท
(บันทึกจำนวนเป็นตัวอักษร)
ทั้งนี้ ให้กลุ่มเกษตรกรรำยงำนขอควำมเห็นชอบนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาสงมอบงานของคณะผู้ก่อการให้คณะกรรมการดาเนินการ
ประธำนได้ ส่ ง มอบงำนของคณะผู้ ก่ อ กำรให้ ค ณะกรรมกำรด ำเนิ น กำรเพื่ อ ด ำเนิ น กำรต่ อ ดั ง นี้
(ระบุรำยละเอียด เช่น เงินสด วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ งำนที่จะต้องดำเนินกำรต่อ เป็นต้น)
ในกำรนี้ ได้ชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมและคณะกรรมกำรดำเนินกำรได้เข้ำใจโดยละเอียด
มติที่ประชุม รับมอบให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรชุดปัจจุบันดำเนินกำรต่อ
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง พิจารณากาหนดเวลาการเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นที่เหลือ
ประธำนได้มอบให้ที่ประชุมพิจำรณำกำหนดเวลำกำรเก็บค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำและค่ำหุ้นที่ เหลือของผู้ซึ่งจะ
เป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้กำหนดเวลำกำรเก็บค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำและค่ำหุ้นที่เหลือของ ผู้ซึ่งจะเป็น
สมำชิกกลุ่มเกษตรกร ภำยในวันที่ ........ เดือน .............. พ.ศ. .... มิฉะนั้นถือว่ำสละสิทธิ์กำร จะเป็นสมำชิก
กลุ่มเกษตรกร
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง พิจารณากาหนดวันทางานของกลุ่มเกษตรกร
ประธำนได้มอบให้ที่ประชุมพิจำรณำกำหนดวันทำงำนของกลุ่มเกษตรกร
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้กำหนดวันทำงำนของกลุ่มเกษตรกรดังนี้
- ให้ กลุ่ มเกษตรกรเปิ ด ทำงำนทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันเสำร์ วันอำทิตย์ วันหยุดรำชกำร
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
-เวลำทำงำน ตั้งแต่เวลำ 08.30 - 16.30 น.

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
11.1 เรื่อง …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม ...................................................................................................................................
11.2 เรื่อง …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
มติที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………
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เลิกประชุมเวลำ .......…………………………….น.

(ลงชื่อ) .................................... ประธำนในที่ประชุม
(นำย/นำง/นำงสำว………………..………………….)

(ลงชื่อ). ……………………………. ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม
(นำย/นำง/นำงสำว………………..………………….)
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ภาคผนวกที่ 7
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านในระบบจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
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ระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลุ่มเกษตรกร

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

บันทึกชื่อผู้มีสิทธิอนุมัติ
(สหกรณ์จังหวัด,
ผู้รักษาราชการแทน)

จองชื่อกลุ่มเกษตรกร

ขั้นตอนที่ 3

เปลี่ยนสถานะของการจอง
(รับจดทะเบียน/ไม่รับจดทะเบียน)

ขั้นตอนที่ 4

บันทึกการจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร

ขั้นตอนที่ 5

พิมพ์ใบสาคัญรับจดทะเบียน
กลุ่มเกษตรกร

ขั้นตอนที่ 6

คลิกอนุมัติการจดทะเบียน
กลุ่มเกษตรกร

- หลังจากรอง นทส. ลงนาม
ในใบสาคัญรับจดทะเบียน
แล้วให้คลิกอนุมัติ
ภายใน 1 วัน
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ขั้นตอนที่ 1 บันทึกรายชื่อผู้มีสิทธิอนุมัติการจดทะเบียน
บันทึกรายชื่อผู้มีสิทธิอนุมัติการจดทะเบียน

คลิก นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร

รายละเอียดนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร

กรอกชื่อสหกรณ์จังหวัดและตาแหน่ง
สหกรณ์จังหวัด..............หรือรักษาราชการ

บันทึกข้อมูลโดยคลิกปุ่ม บันทึก

หากมีการเปลี่ยนแปลง ให้แก้ไขชื่อและตาแหน่งได้
โดยเริ่มดาเนินการแก้ไขตั้งแต่บันทึกรายชื่อผู้มีสิทธิ
อนุมัติการจดทะเบียนใหม่ เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว
ให้บันทึกข้อมูลซ้า
หมายเหตุ 1. กำรบันทึกรำยชื่อผู้มีสิทธิอนุมัติกำรจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร จะต้องกรอกรำยชื่อสหกรณ์
จังหวัดก่อนทุกครั้ง แม้ว่ำขณะนั้น ตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดจะว่ำงอยู่ก็ตำม ให้กรอกรำยชื่อสหกรณ์จังหวัดคน
เดิมก่อน มิฉะนั้น ใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ที่พิมพ์ออกมำ รำยละเอียดจะไม่สมบูรณ์
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ขั้นตอนที่ 2 การจองชื่อกลุ่มเกษตรกร
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แยกตำมประเภทกำรจองชื่อ
- จดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรใหม่
- จดทะเบียนควบกลุ่มเกษตรกร
- เปลี่ยนชื่อกลุ่มเกษตรกร

จองชื่อกลุ่มเกษตรกร

กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
- รายละเอียดผู้จอง
- รายชื่อที่จอง จะต้องเป็นภาษาไทย
เท่านั้น
คลิกปุ่ม บันทึก
จะได้ชื่อที่จองและหมายเลขการจอง

ให้ จ ดหมำยเลขกำรจองไว้ ใ น
เอกสำรกำรขอจดทะเบียน

คลิกหัวข้อ พิมพ์เอกสารการจองชื่อ
และตรวจสอบสถานะการจอง
จะขึ้นหน้ำจอ Acrobat เป็นเอกสำรกำรจองฯ

สั่งพิมพ์เอกสารการจองฯ คลิกปุ่ม
เครื่องพิมพ์

ให้ใบจองแก่คณะผู้ก่อการ/กลุ่มเกษตรกร
หมายเหตุ เมื่อจองชื่อได้แล้ว คณะผู้ก่อกำร/กลุ่มเกษตรกรต้องยื่นเอกสำรจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรภำยใน
30 วัน นับแต่วันที่จองชื่อได้
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ขั้นตอนที่ 3 เปลี่ยนสถานะการจอง
เปลี่ยนสถานะการจอง

ใส่หมายเลขการจอง

คลิก ได้รับเอกสารครบถ้วน/แจ้งแก้ไขเอกสาร
เมื่อตรวจสอบเอกสำรแล้วพบข้อผิดพลำด – ส่งกลับไปให้กลุ่ม
เกษตรกรแก้คลิไขก แจ้งแก้ไขเอกสาร
เมื่อตรวจสอบเอกสำรแล้ว – เห็นควรรับจดทะเบียนกลุ่ม
เกษตรกร
คลิก จดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
เมื่อตรวจสอบเอกสำรแล้ว – เห็นควรไม่รับจดทะเบียนกลุ่ม
เกษตรกร คลิก ไม่รับจดทะเบียน

หมายเหตุ เมื่อคลิกเปลี่ยนสถำนกำรณ์จอง จะทำให้ชื่อนี้คงอยู่แม้จะเกิน 30 วันก็ตำม ยกเว้น หำกคลิกไม่รับ
จดทะเบียน ชื่อนั้นสำมำรถนำไปใช้ใหม่ได้
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ขั้นตอนที่ 4 – 6 การจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
(กรณีจดทะเบียนใหม่ ควบสหกรณ์)
จดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร

ใส่หมายเลขการจอง

กรอกรายละเอียด : ในส่วนต่างๆ และอนุมัติการจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
ให้ถูกต้องครบถ้วน
ข้อสังเกต
1. อย่าลืมเลือกเดือนสิ้นปีทางบัญชี
2. ถ้าในรายการผู้อนุมัติการจดทะเบียนสหกรณ์ไม่มีรายชื่อผู้ใด
ปรากฏขึ้น หมายถึงยังไม่ไ ด้ บัน ทึก ชื่ อผู้ มี สิทธิ อนุ มัติ การจดทะเบียนให้ บั น ทึ ก
รายชื่อผู้มีสิทธิ อนุมัติ การจดทะเบียนในข้อมูลพื้น ฐานการจดทะเบียนสหกรณ์
(ตามขั้นตอนที่ 1)
3. วันที่จดทะเบียนและวันออกใบสาคัญเป็นวันเดียวกัน
ยกเว้น การจดทะเบียนควบกลุ่มเกษตรกร การจดทะเบียนเปลี่ยนฐานะจากกลุ่ม
เกษตรกรเป็นสหกรณ์ ให้วันจดทะเบียนสหกรณ์เป็นวันที่ 1 ของเดือน หลังจาก
วันที่ออกใบสาคัญซึ่งจะเป็นวันใดก็ได้

พิมพ์ใบสาคัญรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร

คลิก อนุมัติการจดทะเบียน
ให้กรอกวันที่อนุมัติกำรจดทะเบียนเป็นวันที่เดียวกับ
วันที่รับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร โดยดูจำกใบสำคัญรับจดทะเบียน
กลุ่มเกษตรกร
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