การจัดตัง้ กลมุ่ เกษตรกร
1. กลุ่มเกษตรกร
1.1 ความเป็ นมา
ประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 140 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 ได้แก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้ราษฎรผูม้ ีอาชีพเกษตรกรรมรวมกันจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรขึ้น
มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตามประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 141 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ. 2515 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีฐานะเป็ นนิติบุคคล
และสามารถประกอบธุ รกิจต่าง ๆ ได้ ภายใต้การสนับสนุน ส่ งเสริ มและกากับของทางราชการ
ในปี พ.ศ. 2542 ได้มีการตราพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ขึ้น มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 24
เมษายน 2542 เป็ นต้นไป โดยให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 140 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.
2515 และบัญญัติให้จดั ตั้งกลุ่มเกษตรกรขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 27 กรกฎาคม 2547 เป็ นต้นไป
โดยให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 141 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2515
1.2 ประเภทเกษตรกรรม
เกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 หมายความว่า การทานา ทาไร่
ทาสวน ประมง เลี้ยงสัตว์ และเกษตรกรรมประเภทอื่น ตามที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
1.3 ความหมายของกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกรตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 หมายความว่า บุคคล
ผูป้ ระกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลักจานวนไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บคน
และมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
อาจร่ วมกันจัดตั้งเป็ นกลุ่มเกษตรกรและจดทะเบียนจัดตั้งตาม พระราชกฤษฎีกาฯ ข้างต้น
2. การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
เกษตรกรจานวนไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บคน ผูป้ ระสงค์จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
ให้ประสานขอคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จงั หวัดแห่งท้องที่
ซึ่ งมีข้ นั ตอนการดาเนิ นการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร จานวน 5 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมเกษตรกร
เกษตรกรที่จะรวมกันจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรต้อง
(1) เป็ นบุคคลธรรมดาบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย

(2) เป็ นบุคคลผูป้ ระกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลัก
(3) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(4) มีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 30 คน
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประเภทเดียวกันและมีภูมิลาเนาในท้องที่เดียวกัน
(5) มีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
(6) ไม่เป็ นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรอื่น
หรื อสมาชิกสหกรณ์ที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงินในขณะเดียวกัน
และในครอบครัวหนึ่งให้เป็ นสมาชิกได้หนึ่งคน
(7) สมัครใจรวมกันลงทุนด้วยการถือหุ น้ อย่างน้อยคนละหนึ่งหุ น้
แต่ไม่เกินหนึ่งในห้าของจานวนหุ น้ ทั้งหมด
(8)
ยินยอมปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเกษตรกรและข้อบังคับที่ร่วมกันกาหนดขึ้นโดยเคร่ งครัด
โดยจัดทาบัญชี รายชื่อเกษตรกรผูซ้ ่ ึ งประสงค์จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
2.2 ขั้นตอนที่ 2 การเตรี ยมการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
เมื่อรวบรวมเกษตรกรตามขั้นตอนที่ 1 แล้ว ให้ดาเนินการ
(1) จัดประชุมเกษตรกรผูซ้ ่ ึ งประสงค์จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร เพื่อ
- เลือกบุคคลจากที่ประชุมจานวนไม่นอ้ ยกว่า 7 คน เป็ นคณะผูก้ ่อการ
- กาหนดชื่ อกลุ่มเกษตรกรตามประเภทเกษตรกรรม
(2) คณะผูก้ ่อการ ต้องดาเนินการ
- กาหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่มเกษตรกรตามประเภทเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับ ความต้องการของ
สมาชิก
- จัดทาบัญชีรายชื่ อเกษตรกรผูซ้ ่ ึ งจะเป็ นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
- จัดทาร่ างข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร ซึ่ งอย่างน้อยต้องมีรายการ
(3) คณะผูก้ ่อการจัดประชุมผูซ้ ่ ึ งจะเป็ นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร โดย
- นัดประชุมผูซ้ ่ ึ งจะเป็ นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
- จัดทาระเบียบวาระการประชุม
- จัดเตรี ยมบัญชีลงชื่อผูเ้ ข้าประชุม
- จัดเตรี ยมสมุดบันทึกรายงานการประชุม

- จัดประชุมผูซ้ ่ ึ งจะเป็ นสมาชิ กกลุ่มเกษตรกร เพื่อรับทราบชื่อกลุ่มเกษตรกร การกาหนด
วัตถุประสงค์ของกลุ่มเกษตรกร และพิจารณาร่ างข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร เพื่อกาหนดให้เป็ นข้อบังคับของ
กลุ่มเกษตรกร
ในการจัดประชุมทุกครั้งต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จงั หวัดแห่งท้องที่กรณี ภูมิภาค
หรื อเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์ สานักงานส่ งเสริ มสหกรณ์ พื้นที่ 1 หรื อพื้นที่ 2 กรณี กรุ งเทพมหานคร
เข้าร่ วมประชุมด้วย
2.3 ขั้นตอนที่ 3 การขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
คณะผูก้ ่อการยืน่ คาขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรต่อนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาจังหวัด
แห่งท้องที่ที่จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ผ่านสานักงานสหกรณ์จงั หวัดแห่งท้องที่ กรณี ภูมิภาค หรื อสานักงาน
ส่ งเสริ มสหกรณ์ พื้นที่ 1 หรื อพื้นที่ 2 กรณี กรุ งเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
เอกสารการขอจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ประกอบด้วย
(1) คาขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร จานวน 1 ฉบับ
(2) ร่ างข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร จานวน 4 ฉบับ
(3) บัญชี รายชื่อเกษตรกรผูซ้ ่ ึ งจะเป็ นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร จานวน 2 ชุด
(4) สาเนารายงานการประชุมเกษตรกรผูซ้ ่ ึ งจะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร จานวน 2 ชุด
(5) สาเนารายงานการประชุมผูซ้ ่ ึ งจะเป็ นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร จานวน 2 ชุด
2.4 ขั้นตอนที่ 4 การจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
สานักงานสหกรณ์จงั หวัดแห่ งท้องที่ กรณี ภูมิภาค หรื อสานักงานส่ งเสริ มสหกรณ์ พื้นที่ 1 หรื อพื้นที่ 2
กรณี กรุ งเทพมหานคร จัดส่ งเอกสารการขอจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรตามขั้นตอนที่ 3 ให้
นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาจังหวัดแห่งท้องที่ที่จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
เพื่อพิจารณารับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาจังหวัดแห่งท้องที่พิจารณารับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร เป็ น 3 กรณี ดังนี้

(1) กรณี ที่ 1 คาขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรมีเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาจังหวัดแห่งท้องที่รับจดทะเบียน โดย
- ออกใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
- จดทะเบียนข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร
- แจ้งการรับจดทะเบียนให้กลุ่มเกษตรกร
- แจ้งสานักงานสหกรณ์จงั หวัดแห่งท้องที่
- แจ้งสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แห่งท้องที่
- แจ้งสานักจัดตั้งและส่ งเสริ มสหกรณ์
(2) กรณี ที่ 2 คาขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร หรื อข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกรมีรายการ
ไม่ถูกต้องครบถ้วน นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาจังหวัดแห่งท้องที่ สั่งให้ผกู ้ ่อการแก้ไขหรื อดาเนิ นการ
ให้ถูกต้องหรื อส่ งเอกสารให้ครบถ้วน
(3) กรณี ที่ 3 นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาจังหวัดแห่ งท้องที่ไม่รับจดทะเบียน
ให้แจ้งเป็ นหนังสื อพร้อมแสดงเหตุผลให้ผกู ้ ่อการทราบโดยไม่ชกั ช้า
ผูก้ ่อการมีสิทธิ อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
โดยทาเป็ นหนังสื อยื่นต่อนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาจังหวัดภายใน 30วัน
นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการไม่รับจดทะเบียน
รัฐมนตรี วนิ ิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งเป็ นหนังสื อให้ผกู ้ ่อการทราบภายใน 60 วัน นับแต่วนั รับอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรี ให้เป็ นที่สุด
2.5 ขั้นตอนที่ 5 การดาเนินการหลังจากได้รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
- กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับจดทะเบียนแล้วมีสภาพเป็ นนิติบุคคล
- บุคคลตามบัญชีเกษตรกรผูซ้ ่ ึ งจะเป็ นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
มีสถานภาพเป็ นสมาชิกตั้งแต่วนั ที่นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาจังหวัดแห่งท้องที่รับจดทะเบียน
และได้ชาระค่าหุ น้ ค่าธรรมเนียม แรกเข้า ตามจานวนที่กาหนดครบถ้วนและลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก
โดยคณะผูก้ ่อการต้องจัดทา
(1) ใบสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
(2) ทะเบียนสมาชิก
(3) ทะเบียนหุน้
(4) ออกใบเสร็ จรับเงินค่าหุ ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- คณะผูก้ ่อการ มีอานาจหน้าที่และสิ ทธิ เช่นเดียวกับคณะกรรมการดาเนินการของกลุ่มเกษตรกร
และดาเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกรได้ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
- คณะผูก้ ่อการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน 90 วัน
นับแต่วนั รับใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร เพื่อ
(1) เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ

(2) เลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการ
(3) กาหนดวงเงินดาเนินกิจการ
(4) กาหนดแผนดาเนิ นงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(5) มอบหมายการทั้งปวงให้คณะกรรมการดาเนินการ โดย
(1) นัดประชุมสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
(2) จัดทาระเบียบวาระการประชุม
(3) จัดเตรี ยมบัญชีลงชื่อผูเ้ ข้าประชุม
(4) จัดเตรี ยมสมุดบันทึกรายงานการประชุม
(5) จัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก
- กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว ปรากฏว่า
(1) ไม่มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน 90 วัน
นับแต่วนั รับใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
(2)
กลุ่มเกษตรกรไม่เริ่ มดาเนิ นการภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจสัง่ ให้เลิกกลุ่มเกษตรกร

