
การจดัตัง้กล ุม่เกษตรกร  
 

1. กลุ่มเกษตรกร  
1.1 ความเป็นมา  

ประกาศของคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 140 ประกาศ ณ วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 ไดแ้กไ้ข 
เพิ่มเติมกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ เพื่อใหร้าษฎรผูมี้อาชีพเกษตรกรรมรวมกนัจดัตั้งกลุ่มเกษตรกรข้ึน 
มีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัตั้งกลุ่มเกษตรกรตามประกาศของคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 141 ประกาศ ณ วนัท่ี 1 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2515 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
และสามารถประกอบธุรกิจต่าง ๆ ได ้ภายใตก้ารสนบัสนุน ส่งเสริมและก ากบัของทางราชการ  

ในปี พ.ศ. 2542 ไดมี้การตราพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ข้ึน มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 24 
เมษายน 2542 เป็นตน้ไป โดยใหย้กเลิกประกาศของคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 140 ประกาศ ณ วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 
2515 และบญัญติัใหจ้ดัตั้งกลุ่มเกษตรกรข้ึนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
วา่ดว้ยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2547 เป็นตน้ไป 
โดยใหย้กเลิกประกาศของคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 141 ประกาศ ณ วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2515  
1.2 ประเภทเกษตรกรรม  

เกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 หมายความวา่ การท านา ท าไร่ 
ท าสวน ประมง เล้ียงสัตว ์และเกษตรกรรมประเภทอ่ืน ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  
1.3 ความหมายของกลุ่มเกษตรกร  

กลุ่มเกษตรกรตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 หมายความวา่ บุคคล 
ผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกัจ านวนไม่นอ้ยกวา่สามสิบคน 
และมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
อาจร่วมกนัจดัตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรและจดทะเบียนจดัตั้งตาม พระราชกฤษฎีกาฯ ขา้งตน้  
2. การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร  

 เกษตรกรจ านวนไม่นอ้ยกวา่สามสิบคน ผูป้ระสงคจ์ะจดัตั้งกลุ่มเกษตรกร 
ใหป้ระสานขอค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัแห่งทอ้งท่ี 
ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินการจดัตั้งกลุ่มเกษตรกร จ านวน 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  
2.1 ขั้นตอนที ่1 การรวบรวมเกษตรกร  
เกษตรกรท่ีจะรวมกนัจดัตั้งกลุ่มเกษตรกรตอ้ง  
 (1) เป็นบุคคลธรรมดาบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย  



 (2) เป็นบุคคลผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั  
 (3) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  
 (4) มีจ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 30 คน 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประเภทเดียวกนัและมีภูมิล าเนาในทอ้งท่ีเดียวกนั  
 (5) มีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
 (6) ไม่เป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรอ่ืน 
หรือสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงินในขณะเดียวกนั 
และในครอบครัวหน่ึงใหเ้ป็นสมาชิกไดห้น่ึงคน  
 (7) สมคัรใจรวมกนัลงทุนดว้ยการถือหุน้อยา่งนอ้ยคนละหน่ึงหุน้ 
แต่ไม่เกินหน่ึงในหา้ของจ านวนหุน้ทั้งหมด  
 (8) 
ยนิยอมปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มเกษตรกรและขอ้บงัคบัท่ีร่วมกนัก าหนดข้ึนโดยเคร่งครัด 
โดยจดัท าบญัชีรายช่ือเกษตรกรผูซ่ึ้งประสงคจ์ะจดัตั้งกลุ่มเกษตรกร  

2.2 ขั้นตอนที ่2 การเตรียมการจดัตั้งกลุ่มเกษตรกร  
เม่ือรวบรวมเกษตรกรตามขั้นตอนท่ี 1 แลว้ ให้ด าเนินการ  
(1) จดัประชุมเกษตรกรผูซ่ึ้งประสงคจ์ะจดัตั้งกลุ่มเกษตรกร เพื่อ  
 - เลือกบุคคลจากท่ีประชุมจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 7 คน เป็นคณะผูก่้อการ  
 - ก าหนดช่ือกลุ่มเกษตรกรตามประเภทเกษตรกรรม  
(2) คณะผูก่้อการ ตอ้งด าเนินการ  
 - ก าหนดวตัถุประสงคข์องกลุ่มเกษตรกรตามประเภทเกษตรกรรมใหส้อดคลอ้งกบั ความตอ้งการของ 
   สมาชิก  
 - จดัท าบญัชีรายช่ือเกษตรกรผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร  
 - จดัท าร่างขอ้บงัคบัของกลุ่มเกษตรกร ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการ  
 (3) คณะผูก่้อการจดัประชุมผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร โดย  
 - นดัประชุมผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร  
 - จดัท าระเบียบวาระการประชุม  
 - จดัเตรียมบญัชีลงช่ือผูเ้ขา้ประชุม  
 - จดัเตรียมสมุดบนัทึกรายงานการประชุม  



 - จดัประชุมผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร เพื่อรับทราบช่ือกลุ่มเกษตรกร การก าหนด 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มเกษตรกร และพิจารณาร่างขอ้บงัคบัของกลุ่มเกษตรกร เพื่อก าหนดใหเ้ป็นขอ้บงัคบัของ 
กลุ่มเกษตรกร   
ในการจดัประชุมทุกคร้ังตอ้งแจง้เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัแห่งทอ้งท่ีกรณีภูมิภาค 
หรือเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ส านกังานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นท่ี 1 หรือพื้นท่ี 2 กรณีกรุงเทพมหานคร 
เขา้ร่วมประชุมดว้ย  
2.3 ขั้นตอนที ่3 การขอจดทะเบียนจดัตั้งกลุ่มเกษตรกร  

คณะผูก่้อการยืน่ค  าขอจดทะเบียนจดัตั้งกลุ่มเกษตรกรต่อนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ าจงัหวดั  
แห่งทอ้งท่ีท่ีจะจดัตั้งกลุ่มเกษตรกร ผา่นส านกังานสหกรณ์จงัหวดัแห่งทอ้งท่ี กรณีภูมิภาค หรือส านกังาน 
ส่งเสริมสหกรณ์ พื้นท่ี 1 หรือพื้นท่ี 2 กรณีกรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง  
เอกสารการขอจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ประกอบดว้ย  
 (1) ค าขอจดทะเบียนจดัตั้งกลุ่มเกษตรกร จ านวน 1 ฉบบั  
 (2) ร่างขอ้บงัคบัของกลุ่มเกษตรกร จ านวน 4 ฉบบั  
 (3) บญัชีรายช่ือเกษตรกรผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร จ านวน 2 ชุด   
 (4) ส าเนารายงานการประชุมเกษตรกรผูซ่ึ้งจะจดัตั้งกลุ่มเกษตรกร จ านวน 2 ชุด  
 (5) ส าเนารายงานการประชุมผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร จ านวน 2 ชุด  
2.4 ขั้นตอนที ่4 การจดทะเบียนจดัตั้งกลุ่มเกษตรกร  
ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัแห่งทอ้งท่ี กรณีภูมิภาค หรือส านกังานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นท่ี 1 หรือพื้นท่ี 2 
กรณีกรุงเทพมหานคร จดัส่งเอกสารการขอจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรตามขั้นตอนท่ี 3 ให ้
นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ าจงัหวดัแห่งทอ้งท่ีท่ีจะจดัตั้งกลุ่มเกษตรกร 
เพื่อพิจารณารับจดทะเบียนจดัตั้งกลุ่มเกษตรกร  
นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ าจงัหวดัแห่งทอ้งท่ีพิจารณารับจดทะเบียนจดัตั้งกลุ่มเกษตรกร เป็น 3 กรณี ดงัน้ี  



  (1) กรณีท่ี 1 ค าขอจดทะเบียนจดัตั้งกลุ่มเกษตรกรมีเอกสารครบถว้นและถูกตอ้ง 
นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ าจงัหวดัแห่งทอ้งท่ีรับจดทะเบียน โดย  
 - ออกใบทะเบียนจดัตั้งกลุ่มเกษตรกร  
 - จดทะเบียนขอ้บงัคบักลุ่มเกษตรกร  
 - แจง้การรับจดทะเบียนใหก้ลุ่มเกษตรกร  
 - แจง้ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัแห่งทอ้งท่ี 
 - แจง้ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์แห่งทอ้งท่ี  
 - แจง้ส านกัจดัตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  
 (2) กรณีท่ี 2 ค าขอจดทะเบียนจดัตั้งกลุ่มเกษตรกร หรือขอ้บงัคบัของกลุ่มเกษตรกรมีรายการ 
ไม่ถูกตอ้งครบถว้น นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ าจงัหวดัแห่งทอ้งท่ี สั่งใหผู้ก่้อการแกไ้ขหรือด าเนินการ 
ใหถู้กตอ้งหรือส่งเอกสารให้ครบถว้น  
 (3) กรณีท่ี 3 นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ าจงัหวดัแห่งทอ้งท่ีไม่รับจดทะเบียน 
ใหแ้จง้เป็นหนงัสือพร้อมแสดงเหตุผลใหผู้ก่้อการทราบโดยไม่ชกัชา้  
 ผูก่้อการมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี 
โดยท าเป็นหนงัสือยื่นต่อนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ าจงัหวดัภายใน 30วนั 
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การไม่รับจดทะเบียน 
รัฐมนตรีวนิิจฉยัอุทธรณ์และแจง้เป็นหนงัสือให้ผูก่้อการทราบภายใน 60 วนั นบัแต่วนัรับอุทธรณ์ 
ค าวนิิจฉยัของรัฐมนตรีใหเ้ป็นท่ีสุด  
2.5 ขั้นตอนที ่5 การด าเนินการหลงัจากไดรั้บจดทะเบียนจดัตั้งกลุ่มเกษตรกร  

- กลุ่มเกษตรกรท่ีไดรั้บจดทะเบียนแลว้มีสภาพเป็นนิติบุคคล  
- บุคคลตามบญัชีเกษตรกรผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 

มีสถานภาพเป็นสมาชิกตั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ าจงัหวดัแห่งทอ้งท่ีรับจดทะเบียน 
และไดช้ าระค่าหุน้ ค่าธรรมเนียม แรกเขา้ ตามจ านวนท่ีก าหนดครบถว้นและลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก 
โดยคณะผูก่้อการตอ้งจดัท า  

(1) ใบสมคัรเขา้เป็นสมาชิก  
(2) ทะเบียนสมาชิก  
(3) ทะเบียนหุน้  
(4) ออกใบเสร็จรับเงินค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

- คณะผูก่้อการ มีอ านาจหนา้ท่ีและสิทธิเช่นเดียวกบัคณะกรรมการด าเนินการของกลุ่มเกษตรกร 
และด าเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกรไดต้ามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั  
        - คณะผูก่้อการตอ้งจดัใหมี้การประชุมใหญ่สามญัคร้ังแรกภายใน 90 วนั 
นบัแต่วนัรับใบทะเบียนจดัตั้งกลุ่มเกษตรกร เพื่อ  

(1) เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  



(2) เลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ  
(3) ก าหนดวงเงินด าเนินกิจการ  
(4) ก าหนดแผนด าเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
(5) มอบหมายการทั้งปวงให้คณะกรรมการด าเนินการ โดย  
 (1) นดัประชุมสมาชิกกลุ่มเกษตรกร  
 (2) จดัท าระเบียบวาระการประชุม  

   (3) จดัเตรียมบญัชีลงช่ือผูเ้ขา้ประชุม  
   (4) จดัเตรียมสมุดบนัทึกรายงานการประชุม  
   (5) จดัประชุมใหญ่สามญัคร้ังแรก  
 
 - กลุ่มเกษตรกรท่ีไดรั้บจดทะเบียนแลว้ ปรากฏวา่  

(1) ไม่มีการประชุมใหญ่สามญัคร้ังแรกภายใน 90 วนั 
นบัแต่วนัรับใบทะเบียนจดัตั้งกลุ่มเกษตรกร  

(2) 
กลุ่มเกษตรกรไม่เร่ิมด าเนินการภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งกลุ่มเกษตรกร  
นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจสั่งใหเ้ลิกกลุ่มเกษตรกร 
 
 
 
 


