
15.คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การรบัจดทะเบยีนกลุม่เกษตรกร 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
การจดทะเบยีนจัดตัง้กลุม่เกษตรกรกําหนดโดยมาตรา 119, 120,121 แหง่พระราชบัญญัตสิหกรณ์พ.ศ.2542 
(http://webhost.cpd.go.th/rlo/coop_law.html)ประกอบมาตรา 3,4,5,6,7,8 แหง่พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยกลุม่เกษตรกรพ.ศ. 
2547 (http://webhost.cpd.go.th/rlo/coop_law.html) ประกอบระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์วา่ดว้ยการกําหนดอํานาจหนา้ที่
ใหเ้กษตรและสหกรณ์จังหวดัในฐานะนายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจําจังหวัดพ.ศ.2548 
(http://webhost.cpd.go.th/rlo/prescribe.html) เพือ่ใหบ้คุคลผูป้ระกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลกัจํานวนไมน่อ้ยกวา่สามสบิ
คนและมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัในการประกอบอาชพีเกษตรกรรมอาจร่วมกันจัดตัง้เป็นกลุม่เกษตรกรและจด
ทะเบยีนจัดตัง้ตามพระราชกฤษฎกีานีไ้ด ้
ขัน้ตอนในการจัดตัง้กลุม่เกษตรกรกําหนดไวด้งันี้ 
 
      1) กลุม่บคุคลธรรมดาและบรรลนุติภิาวะรวมตวักนัประกอบอาชพีเกษตรกรรมประเภทเดยีวกนัไมน่อ้ยกวา่ 30 คนมคีวาม
ประสงคจั์ดตัง้กลุม่เกษตรกรและรวมกนัจัดทําบัญชรีายชือ่เกษตรกรผูซ้ ึง่ประสงคจ์ะจัดตัง้กลุม่เกษตรกร 
 
      2) จัดประชมุเกษตรกรผูซ้ ึง่ประสงคจ์ะจัดตัง้กลุม่เกษตรกรเพือ่เลอืกคณะผูก้อ่การจํานวนไมน่อ้ยกวา่ 7 คนและกําหนดชือ่
กลุม่เกษตรกร 
 
      3) คณะผูก้อ่การกําหนดวัตถปุระสงคจั์ดทําบญัชรีายชือ่เกษตรกรผูซ้ ึง่จะเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกรและจัดทําร่างขอ้บงัคบั
ของกลุม่เกษตรกร 
 
      4) คณะผูก้อ่การจัดประชมุผูซ้ ึง่จะเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกรเพือ่รับทราบชือ่กลุม่เกษตรกรกําหนดวตัถปุระสงคแ์ละพจิารณา
ร่างขอ้บงัคบัของกลุม่เกษตรกร 
 
      5) คณะผูก้อ่การยืน่คําขอจดทะเบยีนพรอ้มเอกสารตอ่นายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจําจังหวดัแหง่ทอ้งทีท่ีจ่ะจัดตัง้กลุม่
เกษตรกรผ่านสํานักงานสหกรณ์จังหวดัแหง่ทอ้งทีก่รณีภมูภิาคหรอืสํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่
2 กรณีกรุงเทพมหานคร 
 
 
 ในการจัดประชมุทกุครัง้ตอ้งแจง้เจา้หนา้ทีส่ง่เสรมิสหกรณ์สาํนักงานสหกรณ์จังหวดัแหง่ทอ้งทีก่รณีภมูภิาคหรอื
เจา้หนา้ทีส่ง่เสรมิสหกรณ์สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2 กรณีกรุงเทพมหานครเขา้ร่วมประชมุ
ดว้ย 
 ถา้การขอจดทะเบยีนจัดตัง้กลุม่เกษตรกรนัน้มเีหตอุนัควรสงสยัวา่เกีย่วกบัการเมอืงหรอืเป็นภัยตอ่เศรษฐกจิหรอืความ
มั่นคงของประเทศหรอืขัดตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชนนายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจําจังหวดัสามารถ
ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงรายละเอยีดหรอืไมรั่บจดทะเบยีนได ้
 กรณีนายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจําจังหวดัแหง่ทอ้งทีไ่มรั่บจดทะเบยีนผูก้อ่การมสีทิธอิทุธรณ์ตอ่รัฐมนตรโีดยใหย้ืน่
อทุธรณ์ตอ่นายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจําจังหวัดผ่านสํานักงานสหกรณ์จังหวดัแหง่ทอ้งทีก่รณีภมูภิาคหรอืสํานักงานสง่เสรมิ
สหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2 กรณีกรุงเทพมหานครและนายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจําจังหวัดดําเนนิการสง่
คําอทุธรณ์พรอ้มดว้ยคําชีแ้จงไปยังรัฐมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพือ่วนิจิฉัยอทุธรณ์ 
 
 
หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้น
ขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบนัทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ ้
ยืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดผูรั้บคําขอจะดําเนนิการ
คนืคําขอและเอกสารประกอบพจิารณา 
 
2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาคําขอและยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอืยืน่
เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 



3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
4. ทัง้นี้จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาและกําหนดวนัทําสญัญาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนันับแตท่ีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 เลขที ่20 
อาคารกรมหมืน่พทิยาลงกรณ์ชัน้ 3 ถนนพชิยัเขตดสุติ
กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย ์10200 โทรศพัท ์0 2241 5902, 
0 2241 5903 
โทรสาร 0 2243 3194 ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: 
cpd_cpoa1@cpd.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :12 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยืน่คําขอจดทะเบยีนกลุม่เกษตรกรพรอ้มเอกสารหลักฐานและ
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของขอ้ความและเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื กลุม่จัดตัง้และสง่เสรมิ
สหกรณ์ /สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1)) 

1 วนัทําการ 
นางววิาหพ์ร 
ลกัษณะโภคนิ 
นางสาวบษุยมาศ 
หนูชม 
นางธัญภา สกลุศรี
จนิดา 

สาํนักงานสง่เสรมิ
สหกรณ์

กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1
และกรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

 

2) การพจิารณา 
- พจิารณาวเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องการจัดตัง้กลุม่เกษตรกร 
- พจิารณาวเิคราะหต์รวจสอบคณุสมบตัผิูซ้ ึง่จะเป็นสมาชกิกลุม่
เกษตรกรวา่ประกอบอาชพีเกษตรกรเป็นหลกัและประกอบอาชพี
ประเภทเกษตรกรรมเดยีวกนัมภีมูลํิาเนาอยูใ่นทอ้งทีท่ีก่ลุม่
เกษตรกรนัน้ดําเนนิการอยูต่ลอดจนใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์
และกฎหมายกําหนด 
- พจิารณาวเิคราะหข์อ้บงัคบักลุม่เกษตรกรใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละกฎหมายกําหนด 
- จัดทําเอกสารเสนอความเห็นใหส้หกรณ์จังหวัด/ผูอํ้านวยการ
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1และพืน้ที ่2 
ลงนาม 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื กลุม่จัดตัง้และสง่เสรมิ
สหกรณ์ /สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1)) 

10 วนัทําการ 
นางววิาหพ์ร 
ลกัษณะโภคนิ 
นางสาวบษุยมาศ 
หนูชม 
นางธัญภา สกลุศรี
จนิดา 

สาํนักงานสง่เสรมิ
สหกรณ์

กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1
และกรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจําจังหวัดลงนามเจา้หนา้ที่
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดั / สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2 ออกเอกสารรับจดทะเบยีน
กลุม่เกษตรกรทีค่วบเขา้กนั 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบในสว่นภมูภิาคคอืสาํนักงาน
ปลดักระทรวงเกษตรและสาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1) 

1 วนัทําการ สาํนักงานปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
คําขอจดทะเบยีนจดัต ัง้กลุม่เกษตรกร 
ฉบบัจรงิ2ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

รายงานการประชุมเกษตรกรผูซ้ ึง่ประสงคจ์ะจดัต ัง้กลุม่เกษตรกร 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา2ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

รายงานการประชุมผูซ้ ึง่จะเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา2ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

บญัชรีายชือ่ของผูซ้ ึง่จะเป็นสมาชกิกลุม่เกษตรกร 
ฉบบัจรงิ2ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

ขอ้บงัคบัของกลุม่เกษตรกร 
ฉบบัจรงิ4ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจจากผูย้ ืน่คําขอ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีทีผู่ย้ ืน่คําขอไมส่ามารถมายืน่คําขอทีห่น่วยงานได ้
ดว้ยตนเอง) 

- 

7) 
 

หนงัสอืรบัอนุญาตใชส้ถานทีเ่ป็นทีต่ ัง้ 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา2ฉบบั 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีทีไ่มม่ทีีต่ัง้เป็นของกลุม่เกษตรกรเอง) 

- 

8) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุของผูรั้บมอบอํานาจเพือ่ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

9) 
 

รายงานการประชุมคร ัง้ทีม่มีตมิอบอํานาจใหผู้แ้ทนยืน่คําขอ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุใชใ้นประกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

- 

 
 
 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -) 
คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 

(หมายเหต:ุ (เลขที ่20 อาคารกรมหมืน่พทิยาลงกรณ์ชัน้ 3 ถนนพชิยัเขตดสุติกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย ์
10200 โทรศพัท ์0 2241 5902, 0 2241 5903 โทรสาร 0 2243 3194 ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: 
cpd_cpoa1@cpd.go.th)) 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
2) ศนูยป์ระสานราชการกรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

(หมายเหต:ุ (เลขที ่12  อาคาร 1 ชัน้ 1 ถนนกรุงเกษมแขวงวัดสามพระยาเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย ์10200 โทรศพัท ์0 2281 3095, 0 2281 1900 / www.cpd.go.th)) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) ร่างขอ้บงัคบักลุม่เกษตรกร 

(หมายเหต:ุ -) 
2) คูม่อืจดทะเบยีนกลุม่เกษตรกร 

 (หมายเหต:ุ (จดทะเบยีนกลุม่เกษตรกรจะอยู่ทา้ยเลม่)) 
 
หมายเหต ุ

- 
 
 


