คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักนำยทะเบียนและกฎหมำย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กำรจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร กำหนดโดย มำตรำ 119, 120,121 แห่งพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ มพ .ศ. 2553 (https://drive.google.com/file/d/0B0iAMn3FAZY0cnY5d1dUUWdDYVU/view)
ประกอบมำตรำ 3,4,5,6,7,8 แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย กลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547ประกอบระเบียบนำยทะเบียน
สหกรณ์ ว่ำด้วย กำรกำหนดอำนำจหน้ำที่ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดในฐำนะนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด
พ.ศ.2548 เพื่ อ ให้ บุ ค คลผู้ ป ระกอบอำชี พ เกษตรกรรมเป็ น หลั ก จ ำนวนไม่ น้ อ ยกว่ ำ สำมสิ บ คนและมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมอำจร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่ มเกษตรกรและจดทะเบียนจัดตั้งตำม
พระรำชกฤษฎีกำนี้ได้
ขั้นตอนในกำรจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรกำหนดไว้ ดังนี้
1) กลุ่มบุคคลธรรมดำและบรรลุนิติภำวะรวมตัวกันประกอบอำชีพเกษตรกรรมประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่ำ 30
คนมีควำมประสงค์จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรและรวมกันจัดทำบัญชีรำยชื่อเกษตรกรผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
2) จัดประชุมเกษตรกรผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อเลือกคณะผู้ก่อกำรจำนวนไม่น้อยกว่ำ 7 คนและ
กำหนดชื่อกลุ่มเกษตรกร
3) คณะผู้ก่อกำรกำหนดวัตถุประสงค์จัดทำบัญชีรำยชื่อเกษตรกรผู้ ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกรและจัดทำ
ร่ำงข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร
4) คณะผู้ก่อกำรจัดประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกรเพื่อรับทรำบชื่อกลุ่มเกษตรกรกำหนดวัตถุประสงค์
และพิจำรณำร่ำงข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร
5) คณะผู้ก่อกำรยื่นคำขอจดทะเบียนพร้อมเอกสำรต่อนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดแห่งท้อ งที่ที่จะ
จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผ่ำนสำนักงำนสหกรณ์จังหวัดแห่งท้องที่กรณีภูมิภำค หรือสำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร
พื้นที่ 1 หรือพื้นที่ 2 กรณีกรุงเทพมหำนคร
 ในกำรจั ดประชุมทุกครั้ งต้องแจ้งเจ้ำหน้ำที่ส่ งเสริมสหกรณ์ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดแห่ งท้องที่กรณี
ภูมิภำคหรือเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 หรือพื้นที่ 2
กรณีกรุงเทพมหำนครเข้ำร่วมประชุมด้วย
 ถ้ำกำรขอจดทะเบี ย นจั ดตั้ง กลุ่ มเกษตรกรนั้น มีเหตุอันควรสงสั ยว่ำ เกี่ยวกับกำรเมื องหรื อเป็น ภัยต่ อ
เศรษฐกิจหรือควำมมั่นคงของประเทศ หรือขัดต่ อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน
นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดสำมำรถให้ผู้ยื่นคำขอมำชี้แจงรำยละเอียด หรือไม่รับจดทะเบียน
ได้
 กรณีนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดแห่งท้องที่ไม่รับจดทะเบียน ผู้ก่อกำรมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรี โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดผ่ำนสำนักงำนสหกรณ์จังหวัดแห่ง

ท้ อ งที่ ก รณี ภู มิ ภ ำค หรื อ ส ำนั ก งำนส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ก รุ ง เทพมหำนคร พื้ น ที่ 1 หรื อ พื้ น ที่ 2 กรณี
กรุ งเทพมหำนคร และนำยทะเบียนกลุ่ มเกษตรกรประจำจังหวัดดำเนินกำรส่ งคำอุทธรณ์พร้อมด้ว ย
คำชี้แจงไปยังรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อวินิจฉัยอุทธรณ์
หมำยเหตุ : 1. กรณีคำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไข
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงบันทึกควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อม
กำหนดระยะเวลำให้ผู้ ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมหำกผู้ ยื่นคำขอไม่ดำเนิน กำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่
กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบพิจำรณำ
2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำคำขอและยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นคำขอจะดำเนินกำร
แก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
3. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่
ระบุไว้ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำและกำหนดวันทำสัญญำให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำ
แล้วเสร็จ
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร
(หมำยเหตุ: (หรือติดต่อทำงไปรษณีย์))
สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 เลขที่ 20
อำคำรกรมหมื่นพิทยำลงกรณ์ ชั้น 3 ถนนพิชัย เขตดุสิต
กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10200 โทรศัพท์ 0 2241
5902, 0 2241 5903
โทรสำร 0 2243 3194 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
cpd_cpoa1@cpd.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถำนที่ให้บริกำร
(หมำยเหตุ: (หรือติดต่อทำงไปรษณีย์))
สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 2 เลขที่
352 ถนนสีหบุรำนุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10510 โทรศัพท์ 0 2914
5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770
โทรสำร 0 2540 7230 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
cpd_cpoa2@cpd.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถำนที่ให้บริกำร
(หมำยเหตุ: (หรือติดต่อทำงไปรษณีย์))
สำนักงำนสหกรณ์จังหวัด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 12 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ยื่นคำขอจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรพร้อมเอกสำรหลักฐำนและ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อควำมและเอกสำร
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบในส่วนภูมิภาค คือ
สานักงานสหกรณ์จังหวัด / กรุงเทพมหานคร สานักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2))
2) กำรพิจำรณำ
(1) พิจำรณำวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของกำรจัดตั้งกลุ่ม
เกษตรกร
(2) พิจำรณำวิเครำะห์ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิก
กลุ่มเกษตรกร ว่ำประกอบอำชีพเกษตรกรเป็นหลักและ
ประกอบอำชีพประเภทเกษตรกรรมเดียวกัน มีภูมิลำเนำอยู่ใน
ท้องที่ที่กลุ่มเกษตรกรนั้นดำเนินกำรอยู่ตลอดจนให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และกฎหมำยกำหนด
(3) พิจำรณำวิเครำะห์ข้อบังคับกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และกฎหมำยกำหนด
(4) จัดทำเอกสำร เสนอควำมเห็น ให้สหกรณ์จังหวัด/
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่
1และ พื้นที่ 2 ลงนำม
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบในส่วนภูมิภาค คือ
สานักงานสหกรณ์จังหวัด / กรุงเทพมหานคร สานักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2))
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดลงนำม เจ้ำหน้ำที่
สำนักงำนสหกรณ์จังหวัด / สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2 ออกเอกสำรรับจด
ทะเบียนกลุ่มเกษตรกรที่ควบเข้ำกัน
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบในส่วนภูมิภาค คือ
สานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด / กรุงเทพมหานคร สานักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2))

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์

10 วันทำกำร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

1 วันทำกำร

สำนักงำน
ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) คำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) รำยงำนกำรประชุมเกษตรกรผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 2 ชุด
หมำยเหตุ 3) รำยงำนกำรประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 2 ชุด
หมำยเหตุ 4) บัญชีรำยชื่อของผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร
ฉบับจริง 2 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 5) ข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร
ฉบับจริง 4 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 6) หนังสือรับอนุญำตใช้สถำนที่เป็นที่ตั้ง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (ใช้ในกรณี ที่ไม่มีที่ตั้งเป็นของกลุ่มเกษตรกรเอง)
7) แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องสำหรับคู่มือกำรรับจด
ทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีส่งทำงไปรษณีย์ให้แนบมำประกอบ)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

-

-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท

ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

(หมายเหตุ: -)
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ณ สำนักงำนสหกรณ์จังหวัด/สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2
(หมายเหตุ: (ที่ยื่นคาขอ))
2) ศูนย์ประสำนรำชกำร กรมส่งเสริมสหกรณ์
(หมายเหตุ: (เลขที่ 12 อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10200 โทรศัพท์ 0 2281 3095, 0 2281 1900 / www.cpd.go.th))
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) ร่ำงข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร
(หมายเหตุ: -)
2) คู่มือจดทะเบียนสหกรณ์
(หมายเหตุ: (จดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรจะอยู่ท้ายเล่ม))
หมำยเหตุ
-

เอกสารฉบับนีด
้ าวน์โหลดจากเว็บไซต์ศน
ู ย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีค
่ ม
ู่ อ
ื มีผลบังคับใช ้: 28/09/2561

