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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร  
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต  
 กำรจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ก ำหนดโดย มำตรำ 119,120,121 แห่งพระรำชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
ประกอบมำตรำ 3,4,5,6,7,8 แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย กลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 ประกอบระเบียบนำย
ทะเบียนสหกรณ์ ว่ำด้วย กำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด   ในฐำนะนำยทะเบียนกลุ่ม
เกษตรกรประจ ำจังหวัด พ.ศ. 2548 เพ่ือให้บุคคลผู้ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ
สำมสิบคนและมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมอำจร่วมกันจัดตั้ง
เป็นกลุ่มเกษตรกรและจดทะเบียนจัดตั้งตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ได้ 
 ขั้นตอนในกำรจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรก ำหนดไว้ ดังนี้ 
 1) กลุ่มบุคคลธรรมดำและบรรลุนิติภำวะรวมตัวกันประกอบอำชีพเกษตรกรรมประเภทเดียวกัน     
ไม่น้อยกว่ำ 30 คนมีควำมประสงค์จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรและรวมกันจัดท ำบัญชีรำยชื่อเกษตรกรผู้ซึ่งประสงค์จะ
จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 
 2) จัดประชุมเกษตรกรผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเลือกคณะผู้ก่อกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ   
7 คนและก ำหนดชื่อกลุ่มเกษตรกร 
 3) คณะผู้ก่อกำรก ำหนดวัตถุประสงค์จัดท ำบัญชีรำยชื่อเกษตรกรผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกรและ
จัดท ำร่ำงข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร 
 4) คณะผู้ก่อกำรจัดประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกรเพ่ือรับทรำบชื่อกลุ่มเกษตรกรก ำหนด
วัตถุประสงค์และพิจำรณำร่ำงข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร 
 5) คณะผู้ก่อกำรยื่นค ำขอจดทะเบียนพร้อมเอกสำรต่อนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดแห่ง
ท้องที่ที่จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผ่ำนส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดแห่งท้องที่กรณีภูมิภำค หรือส ำนักงำนส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 1 หรอืพ้ืนที่ 2 กรณีกรุงเทพมหำนคร 
    - ในกำรจัดประชุมทุกครั้งต้องแจ้งเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดแห่งท้องที่
กรณีภูมิภำคหรือเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พ้ืนที่ 1 หรือพ้ืนที่ 2 
กรณีกรุงเทพมหำนครเข้ำร่วมประชุมด้วย 
    - ถ้ำกำรขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรนั้นมีเหตุอันควรสงสัยว่ำเกี่ยวกับกำรเมืองหรือเป็นภัยต่อ 
เศรษฐกิจหรือควำมมั่นคงของประเทศ หรือขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน  
นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดสำมำรถให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจงรำยละเอียด หรือไม่รับจด                       
ทะเบียนได ้
     - กรณีนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดแห่งท้องที่ไม่รับจดทะเบียน ผู้ก่อกำรมีสิทธิอุทธรณ์
ต่อรัฐมนตรี โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดผ่ำนส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดแห่ง
ท้องที่กรณีภูมิภำค หรือส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พ้ืนที่ 1 หรือพ้ืนที่ 2 กรณี
กรุงเทพมหำนคร และนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดด ำเนินกำรส่งค ำอุทธรณ์พร้อมด้วยค ำชี้แจงไป
ยังรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือวินิจฉัยอุทธรณ์ 
 หมำยเหตุ : 1. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและ
อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงบันทึกควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำร
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หลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมหำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำร
แก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบพิจำรณำ 
 2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค ำขอและยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอ           
จะด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอหรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 3. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วน
ถูกต้องตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
 ทั้งนี้ จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำและก ำหนดวันท ำสัญญำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่
พิจำรณำแล้วเสร็จ 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถานที่ให้บริการ 
      ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เลขที่ 48/1 ถนนด ำรง                 
ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 
โทรศัพท์  076 -211789  ไปรษณีย์ อิ เล็กทรอนิกส์  : 
cpd_Phuket@cpd.go.th  ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนดหรือวันหยุด
นักขัตฤกษ)์) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ   เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
ก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.      
 (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 12 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1 กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยื่นค ำขอจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรพร้อมเอกสำรหลักฐำน
และเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อควำมและ
เอกสำร 
(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนผู้รับผิดชอบคือ ส่วนภูมิภำค 
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)) 

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนสหกรณ์ 
จังหวัดภูเก็ต 

2 กำรพิจำรณำ 
(1) พิจำรณำวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของกำรจัดตั้งกลุ่ม 
เกษตรกร 
(2) พิจำรณำวิเครำะห์ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิก 
กลุ่มเกษตรกร ว่ำประกอบอำชีพเกษตรกรเป็นหลักและ 
ประกอบอำชีพประเภทเกษตรกรรมเดียวกัน มีภูมิล ำเนำอยู่
ในท้องที่ที่กลุ่มเกษตรกรนั้นด ำเนินกำรอยู่ตลอดจนให้เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์และกฎหมำยก ำหนด 
(3) พิจำรณำวิเครำะห์ข้อบังคับกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตำม 
หลักเกณฑ์และกฎหมำยก ำหนด 
(4) จัดท ำเอกสำร เสนอควำมเห็น ให้สหกรณ์จังหวัด 
(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนผู้รับผิดชอบคือ ส่วนภูมิภำค 
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)) 

10 วันท ำกำร ส ำนักงำนสหกรณ์ 
จังหวัดภูเก็ต 
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
3 กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดลงนำมเจ้ำหน้ำที่ 
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด 
(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนผู้รับผิดชอบคือ ส่วนภูมิภำค 
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)) 

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนสหกรณ์ 
จังหวัดภูเก็ต 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1 ค ำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 
ฉบับจริง 2 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

2 รำยงำนกำรประชุมเกษตรกรผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

3 รำยงำนกำรประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

4 บัญชีรำยช่ือของผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร 
ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

5 ข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร 
ฉบับจริง 4 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

6 หนังสือรับอนุญำตใช้สถำนที่เป็นที่ตั้ง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้ในกรณี ที่ไม่มีที่ตั้งเป็นของกลุ่มเกษตรกรเอง) 

- 

7 แบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกข้อบกพร่องส ำหรับคู่มือกำรรับจด 
ทะเบียนกลุ่มเกษตรกร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีส่งทำงไปรษณีย์ให้แนบมำประกอบ) 

- 
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ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1 ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
(หมำยเหตุ: -) 
 

ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
(หมำยเหตุ: (ณ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เลขที่ 48/1 ถนนด ำรง  ต ำบลตลำดใหญ่           
อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211789 โทรสำร 076-211789 ต่อ 8         
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cpd_Phuket@cpd.go.th  )) 

2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองพัฒนำระบบสนับสนุนกำรสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวง วัดสำมพระยำ          
เขตพระนคร กทม.10200 โทร 02 281 3095 ต่อ 812 , 813 ,814 โทรสำร 02 282 5854 

3) สำยด่วน 1111 หรือ Website 1111 
(หมำยเหตุ: (กรมส่งเสริมสหกรณ์)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ร่ำงข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร 
(หมำยเหตุ: -) 

2) คู่มือกำรจดทะเบียนสหกรณ์ 
(หมำยเหตุ : (จดทะเบียนกลุ่มเกษตรจะอยู่ท้ำยเล่ม)) 

หมำยเหตุ  - 
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