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ค าแนะน า 

การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 

1. กลุ่มเกษตรกร  

1.1 ความเป็นมา  

ประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 140 ประกำศ ณ วันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2515 ได้เพ่ิมเติมเป็น 
ส่วนที่ 8 ของพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เพ่ือให้รำษฎรผู้มีอำชีพเกษตรกรรมรวมกันจัดตั้ ง 
กลุ่มเกษตรกรขึ้นและได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตำมประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 141 
ประกำศ ณ วันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2515 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกำรประกอบ
อำชีพเกษตรกรรม มีฐำนะ เป็นนิติบุคคล และสำมำรถประกอบธุรกิจต่ำง ๆ  ได้ ภำยใต้กำรสนับสนุน ส่งเสริมและ 
กำรก ำกับของทำงรำชกำร  

 ในปี พ.ศ. 2542 ได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ขึ้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
24 เมษำยน 2542 เป็นต้นไป โดยให้ยกเลิกประกำศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  140 ประกำศ ณ วันที่   
1 พฤษภำคม พ.ศ. 2515 และบัญญัติให้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรขึ้นตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก ำหนดโดย 
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎำคม 2547 เป็นต้นไป 
และได้ยกเลิกประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 141 ประกำศ ณ วันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2515  

 ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 เป็นพระรำชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภำคม พ.ศ.2562 โดยบัญญัติให้สหกรณ์
จังหวัดเป็นนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัด และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหำนคร พ้ืนที่ 1 – 2 เป็นนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหำนคร โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ 
นำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำย รำยละเอียดตำม ภาคผนวกที่ 1   

1.2 ประเภทเกษตรกรรม  
เกษตรกรรมตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 หมำยควำมว่ำ กำรท ำนำ  

ท ำไร่ ท ำสวน ประมง เลี้ยงสัตว์ และเกษตรกรรมประเภทอ่ืนตำมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
ซึ่งได้แก่ ปลูกสับปะรด ปลูกกล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับทุกชนิด ท ำสวนยำงพำรำ ท ำนำบัว  

1.3 ความหมายกลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกรตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 หมำยควำมว่ำ บุคคล             

ผู้ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลักจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมสิบคน และมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมอำจร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรและจดทะเบียนจัดตั้งตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ได้ 
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2. การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร  

เกษตรกรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมสิบคนผู้ประสงค์จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม
และอำศัยในพ้ืนที่อ ำเภอเดียวกัน ให้ประสำนขอค ำแนะน ำจำกเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดทุกจังหวัด ในกรณีกรุงเทพมหำนคร ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหำนคร พ้ืนที่ 1 หรือพ้ืนที่ 2 ซึ่งมีข้ันตอนกำรด ำเนินกำรจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ดังนี้ 

2.1 ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมเกษตรกร  

เกษตรกรที่จะรวมกันจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรต้อง  

(1) เป็นบุคคลธรรมดำ มีสัญชำติไทย และบรรลุนิติภำวะ  

(2) เป็นบุคคลผู้ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 

(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย  

(4) มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 คน ประกอบอำชีพเกษตรกรรมประเภทเดียวกันและมีภูมิล ำเนำ 
อยู่ในท้องทีอ่ ำเภอที่กลุ่มเกษตรกรนั้นด ำเนินกำรอยู่  

(5) มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม  
(6) ไม่เป็นสมำชิกของกลุ่มเกษตรกรอ่ืน หรือสมำชิกสหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์ในกำรให้กู้ยืมเงิน  

ใน ขณะเดียวกัน และในครอบครัวหนึ่งให้เป็นสมำชิกได้หนึ่งคน  
(7) สมัครใจรวมกันลงทุนด้วยกำรถือหุ้นอย่ำงน้อยคนละหนึ่งหุ้น แต่ไม่เกินหนึ่งในห้ำของจ ำนวน

หุ้นทั้งหมด  
(8) ยินยอมปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเกษตรกรและข้อบังคับที่ร่วมกันก ำหนดขึ้น 

โดยเคร่งครัด โดยจัดท ำบัญชีรำยชื่อเกษตรกรผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ตัวอย่างตามเอกสารที่ 1 
ภาคผนวก ที่ 2 หน้ำ 26  

2.2 ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร  
เมื่อรวบรวมเกษตรกรตำมขั้นตอนที่ 1 แล้ว ให้ด ำเนินกำร  

(1) จัดประชุมเกษตรกรผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร เพ่ือ  

- เลือกบุคคลจำกท่ีประชุมจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 7 คน เป็นคณะผู้ก่อกำร  

- ก ำหนดชื่อกลุ่มเกษตรกรตำมควำมหมำยเกษตรกรรม ตัวอย่างตามเอกสารที่ 1 ภาคผนวกที ่3 
(2) คณะผู้ก่อกำร ต้อง  

 - ก ำหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่มเกษตรกรตำมควำมหมำยเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับ  

ควำม ต้องกำรของสมำชิก ตัวอย่างตามเอกสารที่ 2 ภาคผนวกที่ 3 หน้ำ 31  

     - จัดท ำบัญชีรำยชื่อเกษตรกรผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร ตัวอย่ำงตำม เอกสารที่ 3         
ภาคผนวกที่ 3 หน้ำ 32 
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   - จัดท ำร่ำงข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีรำยกำร ตามเอกสารที่ 4 
ภาคผนวกที่ 3 หน้ำ 33 

(3) คณะผู้ก่อกำรจัดประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร โดย  
- นัดประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร ตัวอย่างตามเอกสารที่ 5 ภาคผนวกที่ 3 หน้ำ 38 
- จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม ตัวอย่างตามเอกสารที่ 6 ภาคผนวกที่ 3 หน้ำ 39 
- จัดเตรียมบัญชีลงชื่อผู้เข้ำประชุม ตัวอย่างตามเอกสารที่ 7 ภาคผนวกที่ 3 หน้ำ 40  
- จัดเตรียมสมุดบันทึกรำยงำนกำรประชุม  
- จัดประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร เพ่ือรับทรำบชื่อกลุ่มเกษตรกร กำรก ำหนด 

วัตถุประสงค์ของกลุ่มเกษตรกร และพิจำรณำร่ำงข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร เพ่ือก ำหนดให้เป็นข้อบังคับของ 
กลุ่มเกษตรกร ตัวอย่างตามเอกสารที่ 8 ภาคผนวกที่ 3 หน้ำ 41  

ในกำรจัดประชุมทุกครั้งต้องแจ้งเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดแห่ง
ท้องที่กรณีภูมิภำค หรือเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พ้ืนที่ 1 หรือ
พ้ืนที่ 2 กรณีกรุงเทพมหำนคร เข้ำร่วมประชุมด้วย  

2.3 ขั้นตอนที่ 3 การขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร  
      คณะผู้ก่อกำรยื่นค ำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรต่อนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำ

จังหวัดแห่งท้องที่ที่จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ผ่ำนส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดแห่งท้องที่ กรณีภูมิภำค หรือส ำนักงำน

ส่งเสริมสหกรณก์รุงเทพมหำนคร พ้ืนที่ 1 หรือพ้ืนที่ 2 กรณีกรุงเทพมหำนคร เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้อง  

เอกสำรกำรขอจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ประกอบด้วย  

(1) ค ำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 1 ฉบับ ตัวอย่างตามเอกสาร กษ 1 
ภาคผนวก ที่ 4 หน้ำ 44  

(2) ร่ำงข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 4 ฉบับ ตามเอกสารที่ 4 ภาคผนวกที่ 3 หน้ำ 33 
(3) บัญชีรำยชื่อเกษตรกรผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 2 ชุด ตามเอกสารที่ 3 

ภาคผนวกที่ 3 หน้ำ 32 
(4) ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมเกษตรกรผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 2 ชุด 

ตามเอกสารที่ 1 ภาคผนวกที่ 3 หน้ำ 28  
(5) ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 2 ชุด ตามเอกสารที่ 8 

ภาคผนวกที่ 3 หน้ำ 41  
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2.4 ขั้นตอนที่ 4 การจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร  
      ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดแห่งท้องที่กรณีภูมิภำค หรือส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร 

พ้ืนที่ 1 หรือพ้ืนที่ 2 กรณีกรุงเทพมหำนคร จัดส่งเอกสำรกำรขอจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรตำมขั้นตอนที่ 3 ให้

นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดแห่งท้องที่ที่จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร เพ่ือพิจำรณำ จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร  

      นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดแห่งท้องที่พิจำรณำรับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 
เป็น 3 กรณี ดังนี้  

(1) กรณีที่ 1 ค ำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรมีเอกสำรครบถ้วนและถูกต้อง นำยทะเบียน 
กลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดแห่งท้องที่รับจดทะเบียน โดย  

 - ออกใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ตัวอย่างตามเอกสาร กษ 2 ภาคผนวกที่ 5 หน้ำ 47 
 - จดทะเบียนข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร ตัวอย่างตามเอกสารที่ 4 ภาคผนวกที่ 3 หน้ำ 33  
 - แจ้งกำรรับจดทะเบียนให้กลุ่มเกษตรกร ตัวอย่างตามเอกสารที่ 1 ภาคผนวกที่ 5 หน้ำ 48  
 - แจ้งส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดแห่งท้องที่ กรณีภูมิภำค หรือส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์

กรุงเทพมหำนคร พ้ืนที่ 1 หรือพ้ืนที่ 2 กรณีกรุงเทพมหำนคร ตัวอย่างตามเอกสารที่ 2 ภาคผนวกที่ 5 หน้ำ 49  
 - แจ้งส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์แห่งท้องที่ กรณีภูมิภำค หรือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

กรณี กรุงเทพมหำนคร ตัวอย่างตามเอกสารที่ 3 ภาคผนวกที่ 5 หน้ำ 50  
 - แจ้งส ำนักนำยทะเบียนและกฎหมำย ตัวอย่างตามเอกสารที่ 4 ภาคผนวกที่ 5 หน้ำ 51 

(2) กรณีที่ 2 ค ำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร หรือข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกรมีรำยกำร 
ไม่ถูกต้องครบถ้วน นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดแห่งท้องที่สั่งให้ผู้ก่อกำรแก้ไขหรือด ำเนินกำร 
ให้ถูกต้องหรือส่งเอกสำรให้ครบถ้วน ตัวอย่างตามเอกสารที่ 5 ภาคผนวกที่ 5 หน้ำ Error! Bookmark not 
defined. 

(3) กรณีที่ 3 นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดแห่งท้องที่ไม่รับจดทะเบียน ให้แจ้งเป็น 
หนังสือพร้อมแสดงเหตุผลให้ผู้ก่อกำรทรำบโดยไม่ชักช้ำ ตัวอย่างตามเอกสารที่ 6 ภาคผนวกที่ 5 หน้ำ 53  

ผู้ก่อกำรมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี โดยท ำเป็นหนังสือยื่นต่อนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำ
จังหวัดภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำรไม่รับจดทะเบียน ตัวอย่างตามเอกสารที่ 7 ภาคผนวกที่ 5 หน้ำ 53  

รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ก่อกำรทรำบภำยใน 60 วัน นับแต่วันรับอุทธรณ์ 
ค ำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

2.5 ขั้นตอนที่ 5 การด าเนินการหลังจากได้รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร  
- กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับจดทะเบียนแล้วมีสภำพเป็นนิติบุคคล  

- บุคคลตำมบัญชีเกษตรกรผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร มีสถำนภำพเป็นสมำชิกตั้งแต่ 

วันที่นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดแห่งท้องที่รับจดทะเบียน และได้ช ำระค่ำหุ้น ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ     

ตำมจ ำนวนที่ก ำหนดครบถ้วนและลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิก โดยคณะผู้ก่อกำรจัดท ำ  
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  (1) ใบสมัครเข้ำเป็นสมำชิก ตัวอย่างตามเอกสารที่ 1 ภาคผนวกที่ 6 หน้ำ 56  
  (2) ทะเบียนสมำชิก ตัวอย่างตามเอกสารที่ 2 ภาคผนวกที่ 6 หน้ำ 58  
  (3) ทะเบียนหุ้น ตัวอย่างตามเอกสารที่ 3 ภาคผนวกที่ 6 หน้ำ 59  
  (4) ออกใบเสร็จรับเงินค่ำหุ้นและค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ ตัวอย่างตามเอกสารที่ 4 

ภาคผนวกที่ 6 หน้ำ 60  
- คณะผู้ก่อกำร มีอ ำนำจหน้ำที่และสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมกำรด ำเนินกำรของกลุ่มเกษตรกร 

และด ำเนินกิจกำรของกลุ่มเกษตรกรได้ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับ  
- คณะผู้ก่อกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมใหญ่สำมัญครั้งแรกภำยใน 90 วัน นับแต่วันรับ 

ใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร เพ่ือ  
(1) เลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  
(2) เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำร  
(3) ก ำหนดวงเงินด ำเนินกิจกำร  
(4) ก ำหนดแผนด ำเนินงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
(5) มอบหมำยกำรทั้งปวงให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำร โดย          

(5.1) นัดประชุมสมำชิกกลุ่มเกษตรกร ตัวอย่างตามเอกสารที่ 5 ภาคผนวกที่ 6 หน้ำ 61  
(5.2) จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม ตัวอย่างตามเอกสารที่ 6 ภาคผนวกที่ 6 หน้ำ 62  
(5.3) จัดเตรียมบัญชีลงชื่อผู้เข้ำประชุม ตัวอย่างตามเอกสารที่ 7 ภาคผนวกที่ 6 หน้ำ 63  
(5.4) จัดเตรียมสมุดบันทึกรำยงำนกำรประชุม  
(5.5) จัดประชุมใหญ่สำมัญครั้งแรก ตัวอย่างตามเอกสารที่ 8 ภาคผนวกที่ 6 หน้ำ 64 

 - กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว ปรำกฏว่ำ  
 (1) ไม่มีกำรประชุมใหญ่สำมัญครั้งแรกภำยใน 90 วัน นับแต่วันรับใบทะเบียนจัดตั้ง 

กลุ่มเกษตรกร  
 (2) กลุ่มเกษตรกรไม่เริ่มด ำเนินกำรภำยในหนึ่งปีนับแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม

เกษตรกร นำยทะเบียนสหกรณ์มอี ำนำจสั่งให้เลิกกลุ่มเกษตรกร  
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3. สรุปขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร  

ขั้นตอนการด าเนินงาน เอกสารที่ต้องจัดเตรียม 
ผู้ปฏิบัติ 

เกษตรกร เจ้าหน้าที่ 
ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมเกษตรกร 
 - ก ำหนดหลักเกณฑ ์

 
- บัญชีรำยชื่อเกษตรกรผู้ซึ่ง
ประสงค์จะจัดตั้ง กลุ่มเกษตรกร  
 

 
ด ำเนินกำร 

 

 
ให้ค ำแนะน ำ 

 

ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมการจัดตั้ง
กลุ่มเกษตรกร 
- จัดประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้ง     
กลุ่มเกษตรกรเลือกตั้งคณะผู้ก่อกำร 
- จัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ซึ่งจะเปน็สมำชิก 
 
- จัดท ำร่ำงข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร 
- จัดประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่ม  
 
 

 
 
- สมุดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
 
- บัญชีรำยชื่อเกษตรกรผู้ซึ่งจะเป็น
สมำชิกกลุ่มเกษตรกร 
- ข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร 
- หนังสือนัดประชุม  
- ระเบียบวำระกำรประชุม  
- บัญชีลงชื่อผู้เข้ำประชุม 
- สมุดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 

 
 

ด ำเนินกำร 
 

ด ำเนินกำร 
 

ด ำเนินกำร 
ด ำเนินกำร 
ด ำเนินกำร 
ด ำเนินกำร 
ด ำเนินกำร 

 

 
 

เข้ำร่วมประชุม 
 

ให้ค ำแนะน ำ 
 

ให้ค ำแนะน ำ 
ให้ค ำแนะน ำ 
ให้ค ำแนะน ำ 
ให้ค ำแนะน ำ 

เข้ำร่วมประชุม 

ขั้นตอนที่  3 การขอจดทะเบียน
จัดตั้ง กลุ่มเกษตรกร 
- จัดท ำค ำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม
เกษตรกร 

 
 
- ค ำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม
เกษตรกร 
- ข้อบั งคับของกลุ่ มเกษตรกร  
4 ฉบับ 
- บัญชีรำยชื่อเกษตรกรผู้ซึ่งจะ
เป็นสมำชิก กลุ่มเกษตรกร 2 ชุด 
-  ส ำ เนำรำยงำนกำรประชุม
เกษตรกรผู้ ซึ่ ง จะจั ดตั้ งกลุ่ ม
เกษตรกร 2 ชุด 

 
 

ด ำเนินกำร 
 

ด ำเนินกำร 
 

ด ำเนินกำร 
 

ด ำเนินกำร 
 
 
 
 

 
 

ให้ค ำแนะน ำ 
 

ให้ค ำแนะน ำ 
 

ให้ค ำแนะน ำ 
 

ให้ค ำแนะน ำ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน เอกสารที่ต้องจัดเตรียม 
ผู้ปฏิบัติ 

เกษตรกร เจ้าหน้าที่ 
-  ส ำ เนำรำยงำนกำรประชุม 
ผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร 
2 ชุด  

ด ำเนินกำร 
 

ให้ค ำแนะน ำ 
 

ขั้นตอนที่ 4 การจดทะเบียนจัดตั้ง 
กลุ่มเกษตรกร 
- รับค ำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม
เกษตรกร  
 
- รับจดทะเบียน  
- รับจดทะเบียนข้อบังคับ 
  
- แจ้งกำรรับจดทะเบียน 

 
 
- เอกสำรตำมขั้นตอนที่ 3  
 
 
- ใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร  
- ลงลำยมือชื่อรับจดทะเบียนใน
ข้อบังคับ  
- หนังสือแจ้งกลุ่มเกษตรกร  
-  ห นั ง สื อ แ จ้ ง ห น่ ว ย ง ำ น ที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
 

ตรวจสอบ 
 
 

ออกใบทะเบียน 
ด ำเนินกำร 

 
ด ำเนินกำร 
ด ำเนินกำร 

ขั้นตอนที่ 5 การด าเนินการหลังจาก
ไ ด้ รั บ  จ ดทะ เ บี ย น จั ด ตั้ ง ก ลุ่ ม
เกษตรกร 
- จัดท ำใบสมัครเข้ำเป็นสมำชิก  
- ลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิก  
- เรียกเก็บค่ำหุ้น  
 
- เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ  
- จัดประชุมใหญ่สำมัญครั้งแรก 
 
 
 

 
 
 
- ใบสมัครเข้ำเป็นสมำชิก 
- ทะเบียนสมำชิก 
- ใบเสร็จรับเงิน 
- ทะเบียนหุ้น 
- ใบเสร็จรับเงิน 
- หนังสือนัดประชุม 
- ระเบียบวำระกำรประชุม 
- บัญชีลงชื่อผู้เข้ำประชุม 
- สมุดบันทึกรำยงำนกำรประชุม  

 
 
 

ด ำเนินกำร 
ด ำเนินกำร 
ด ำเนินกำร 
ด ำเนินกำร 
ด ำเนินกำร 
ด ำเนินกำร 
ด ำเนินกำร 
ด ำเนินกำร 
ด ำเนินกำร 

 

 
 
 

ให้ค ำแนะน ำ 
ให้ค ำแนะน ำ 
ให้ค ำแนะน ำ 
ให้ค ำแนะน ำ 
ให้ค ำแนะน ำ 
ให้ค ำแนะน ำ 
ให้ค ำแนะน ำ 
ให้ค ำแนะน ำ 
ให้ค ำแนะน ำ 
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4. การหารือเกี่ยวกับการด าเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร  

ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด และส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พ้ืนที่ 1 และพ้ืนที่ 2 จะ
หำรือเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรได้จำกส ำนักนำยทะเบียนและกฎหมำย กลุ่มทะเบียนและ
ข้อบังคับ โทร. 0 2282 5042 หรือ เบอร์ภำยใน 217 , 258 
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.ภาคผนวก 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 1 

กฎหมายเกี่ยวกบัการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
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กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 

1. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา 119 ในกรณีที่คณะบุคคลผู้ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ซึ่งร่วมกันด ำเนินกิจกำรโดยมี 

วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมแต่ยังไม่อำจรวมกันจัดตั้ง 

เป็นสหกรณ์ตำมพระรำชบัญญัตินี้ได้  จะจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรขึ้นตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก ำหนด 

โดยพระรำชกฤษฎีกำก็ได้  

พระรำชกฤษฎีกำตำมวรรคหนึ่ง ให้ก ำหนดกำรด ำเนินกำรของกลุ่มเกษตรกร กำรก ำกับกลุ่มเกษตรกร
กำรเลิกกลุ่มเกษตรกร และกำรควบกลุ่มเกษตรกรเข้ำกัน ทั้งนี้ตำมควำมเหมำะสมแก่ประเภท1ของกลุ่มเกษตรกรด้วย  

มาตรา 120 กลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งขึ้นตำมมำตรำ 119 ให้มีฐำนะเป็นนิติบุคคล  
มาตรา 121 ให้นำยทะเบียนสหกรณ์เป็นนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่บัญญัติ

ไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ และมีรองนำยทะเบียนสหกรณ์เป็นผู้ช่วย มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่นำยทะเบียนสหกรณ์
มอบหมำย  

ให้สหกรณ์จังหวัด เป็นนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดที่กลุ่มเกษตรกรตั้งอยู่ และมีอ ำนำจ
หน้ำที่ตำมระเบียบที่นำยทะเบียนสหกรณก์ ำหนด  

ส ำหรับกรุงเทพมหำนครให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พ้ืนที่ 1 และ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พ้ืนที่  2 เป็นนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
กรุงเทพมหำนคร 

มาตรา 122 ในกรณีที่กลุ่มเกษตรกร โดยมติของที่ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิก
ที่มำประชุม แสดงควำมจ ำนงขอเปลี่ยนฐำนะเป็นสหกรณ์ เมื่อนำยทะเบียนสหกรณ์พิจำรณำเห็นว่ำข้อบังคับ
ของกลุ่มเกษตรกรมีรำยกำรถูกต้องตำมมำตรำ 43 ให้นำยทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนและด ำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้ 

มาตรา 123 เมื่อนำยทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรเป็นสหกรณ์ ให้คณะกรรมกำร  
กลุ่มเกษตรกรมีฐำนะเป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์จนกว่ำจะมีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ 
ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งขั้นใหม่ตำมบทแห่งพระรำชบัญญัตินี้ 

สหกรณ์ตำมวรรคหนึ่งย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และควำมรับผิดชอบของกลุ่มเกษตรกรเดิม 
มาตรา 124 เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและพนักงำน

เจ้ำหน้ำที่ซึ่งนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรมอบหมำยมีอ ำนำจเข้ำไปตรวจสอบในส ำนักงำนของกลุ่มเกษตรกร ใน
เวลำท ำงำนของกลุ่มเกษตรกร ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ ำนวยควำมสะดวก ช่วยเหลือ และให้ค ำชี้แจงแก่ผู้เข้ำไป
ตรวจสอบตำมสมควร 
 ให้ผู้เข้ำไปตรวจสอบตำมวรรคหนึ่ง แสดงบัตรประจ ำตัวต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง 

                                           
1 ประเภท หมำยถึง ประเภทเกษตรกรรม เช่น กำรท ำนำ ท ำไร่ ท ำสวน ฯลฯ  
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บัตรประจ ำตัวตำมวรรคสอง ให้เป็นไปตำมแบบที่รัฐมนตรีก ำหนด 
มาตรา 125 ในคดีฟ้องเรียกหนี้ที่กลุ่มเกษตรกร สมำชิก หรือผู้ช ำระบัญชีเป็นลูกหนี้ในฐำนะเช่นนั้น  

ห้ำมมิให้ฟ้องเมื่อพ้นก ำหนดสองปีนับแต่วันที่นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรถอนชื่อเกลุ่มเกษตรกรออกจำก
ทะเบียน 

มาตรา 126 ถ้ำกลุ่มเกษตรกรเกี่ยวข้องในกิจกำรใดที่กฎหมำยก ำหนดให้จดทะเบียนส ำหรับกำรได้มำ 
กำรจ ำหน่ำย กำรยกขั้นเป็นข้อต่อสู้ หรือกำรยึดหน่วง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหำริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิ 
อันเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ ในกำรจดทะเบียนเช่นว่ำนั้นให้กลุ่มเกษตรกรได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียม 

มาตรา 127 ห้ำมมิให้ผู้ใดใช้ค ำว่ำ “กลุ่มเกษตรกร” เป็นชื่อหรือส่วนหนึ่งของชื่อในทำงธุรกิจ เว้นแต่ 
กลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตำมพระรำชกฤษฎีกำท่ีออกตำมมำตรำ 119 

มาตรา 129 ผู้ใดใช้ค ำว่ำ “สหกรณ์” หรือ “กลุ่มเกษตรกร” ประกอบกับชื่อหรือส่วนหนึ่งของชื่อในทำง
ธุรกิจ โดยมิได้เป็นสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัตินี้ ต้องระวำงโทษจ ำคุก 
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้ำหมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกินห้ำพันบำทจนกว่ำ 
จะได้เลิกใช้ 

มาตรา 138 ให้บรรดำพระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง ประกำศ ระเบียบหรือค ำสั่งที่ออกตำม
กฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงใช้บังคับต่อไปเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับบทแห่งพระรำชบัญญัตินี้ จนกว่ำจะมีพระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง ประกำศ ระเบียบ หรือค ำสั่งที่ออกตำม
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547  

มาตรา 3 ให้ยกเลิกประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 141 ลงวันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2515  
มาตรา 4 ในพระรำชกฤษฎีกำนี้  
“เกษตรกรรม” หมำยควำมว่ำ กำรท ำนำ ท ำไร่ ท ำสวน ประมง เลี้ยงสัตว์ และเกษตรกรรมประเภท

อ่ืนตำมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ  
“กลุ่มเกษตรกร” หมำยควำมว่ำ กลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนจัดตั้งตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ 
“สมำชิก” หมำยควำมว่ำ สมำชิกกลุ่มเกษตรกร  
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรกลุ่มเกษตรกร  
“ข้อบังคับ” หมำยควำมว่ำ ข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร  
มาตรา 5 บุคคลผู้ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลักจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมสิบคน และมี

วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม อำจร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกร
ตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ได ้

สมำชิกต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภำวะแล้ว และมีกิจกำรหรือภูมิล ำเนำอยู่ในท้องที่ที่กลุ่มเกษตรกรนั้น
ด ำเนินกำรอยู่  



  

12 
 

มาตรา 6 ทุนของกลุ่มเกษตรกรให้แบ่งเป็นหุ้นมีมูลค่ำเท่ำกัน สมำชิกแต่ละคนต้องถือหุ้นอย่ำงน้อย 
หนึ่งหุ้นแต่ไม่เกินหนึ่งในห้ำของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด และสมำชิกมีควำมรับผิดจ ำกัดเพียงไม่เกินจ ำนวนเงินค่ำหุ้น
ที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่ำหุ้นที่ตนถือ  

ในกำรช ำระค่ำหุ้น สมำชิกจะน ำค่ำหุน้หักกลบลบหนี้กับกลุ่มเกษตรกรไม่ได้  
มาตรา 7 กำรจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ให้ผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกไม่น้อยกว่ำเจ็ดคนเป็นผู้ก่อกำร  

ยื่นค ำขอต่อนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดแห่งท้องที่ที่จะจัดตั้งตำมแบบที่นำยทะเบียนสหกรณ์
ก ำหนด พร้อมร่ำงข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกรจ ำนวนสี่ฉบับ บัญชีรำยชื่อของผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกและส ำเนำ
รำยงำนกำรประชุมของผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกเพ่ือจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรหนึ่งฉบับ  

เมื่อนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดได้รับค ำขอพร้อมร่ำงข้อบังคับแล้วเห็นว่ำกำรจัดตั้ง 
เป็นไปตำมมำตรำ 5 และค ำขอจดทะเบียนมีเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมวรรคหนึ่ง ให้นำยทะเบียน 
กลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดรับจดทะเบียนและออกใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร  

กรณีนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดเห็นว่ำรำยกำรที่เกี่ยวกับค ำขอหรือรำยกำรในข้อบังคับ 
ที่แนบมำกับค ำขอไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดสั่งให้ผู้ก่อกำรแก้ไขหรือ
ด ำเนินกำรให้ถูกต้องหรือส่งเอกสำรให้ครบถ้วนได้  

กรณีนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดไม่รับจดทะเบียน ให้แสดงเหตุผลโดยแจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้ก่อกำรทรำบโดยไม่ชักช้ำ  

ผู้ก่อกำรมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี โดยท ำเป็นหนังสือยื่นต่อนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัด
ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำรไม่รับจดทะเบียน ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้ก่อกำรทรำบภำยในหกสิบวันนับแต่วันรับอุทธรณ์  

ค ำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด  
มาตรา 8 ข้อบังคับอย่ำงน้อยต้องมีรำยกำรดังต่อไปนี้  
(1) ชื่อ 
(2) วัตถุประสงค์  
(3) ที่ตั้งส ำนักงำน  
(4) ทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่ำของหุ้น กำรช ำระค่ำหุ้น กำรโอนหุ้น กำรจ่ำยคืนค่ำหุ้น กำรเพ่ิมทุน และ

กำรลดทุน  
(5) ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร กำรบัญชี และกำรเงิน 
(6) คุณสมบัติของสมำชิก วิธีรับสมำชิก กำรขำดจำกสมำชิกภำพ ตลอดจนสิทธิและหน้ำที่ของสมำชิก  
(7) ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรประชุมใหญ่  
(8) กำรเลือกตั้ง กำรด ำรงต ำแหน่ง กำรพ้นจำกต ำแหน่งของกรรมกำร กำรประชุมและอ ำนำจหน้ำที่

ของคณะกรรมกำร  
(9) กำรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำร  
(10) กำรแต่งตั้ง กำรด ำรงต ำแหน่ง กำรพ้นจำกต ำแหน่ง อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ

ผู้จัดกำร  
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มาตรา 9 ในกรณีที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ให้กลุ่มเกษตรกรน ำข้อบังคับซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมมำ 
จดทะเบียนต่อนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติ และ
ให้น ำมำตรำ 7 มำใช้บังคับโดยอนุโลม  

มาตรา 10 กลุ่มเกษตรกรมีอ ำนำจปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
(1) ด ำเนินกำรผลิต กำรค้ำ กำรบริกำร และกำรด ำเนินธุรกิจอ่ืน ๆ เพื่อประโยชน์ของสมำชิก  
(2) จัดให้มีสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์แก่สมำชิกและครอบครัว  
(3) ให้บริกำรต่ำง ๆ แก่สมำชิก โดยเรียกหรือไม่เรียกค่ำตอบแทน  
(4) ให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่สมำชิก  
(5) ร่วมทุนในกำรประกอบกิจกำรกับกลุ่มเกษตรกรอ่ืน  
(6) รับฝำกเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ ำจำกสมำชิกหรือกลุ่มเกษตรกรอ่ืนตำมระเบียบ 

ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์  
(7) ให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่ำ ให้เช่ำซื้อ โอน รับจ ำนองหรือรับจ ำน ำซึ่งทรัพย์สิน แก่สมำชิก หรือของ

สมำชิก  
(8) จัดให้ได้มำ ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่ำ เช่ำซื้อ รับโอนสิทธิ กำรเช่ำ

หรือสิทธิกำรเช่ำซื้อ จ ำนองหรือจ ำน ำ ขำยหรือจ ำหน่ำยด้วยวิธีอ่ืนใดซึ่งทรัพย์สิน  
(9) กระท ำกิจกำรอ่ืนใดที่ เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในกำรจัดให้ ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของ 

กลุ่มเกษตรกร โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์  
กำรด ำเนินกิจกำรตำม (5) (7) และ (8) จะต้องจ ำกัดอยู่ในวงเงินที่นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำ

จังหวัดเห็นชอบ  
มาตรา 12 ให้กลุ่มเกษตรกรมีคณะกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำห้ำคนและไม่เกินสิบห้ำคน ซึ่งที่ประชุม

ใหญเ่ลือกตั้งจำกสมำชิก ตำมวิธีที่ก ำหนดในข้อบังคับ  
คณะกรรมกำรต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบของกลุ่มเกษตรกร และมติที่ประชุม

ใหญ่ รวมทั้งระเบียบและค ำสั่งของนำยทะเบียนสหกรณ์ 
ให้คณะกรรมกำรเป็นผู้ด ำเนินกิจกำรและเป็นผู้แทนของกลุ่มเกษตรกรในกิจกำรอันเกี่ยวกับ 

บุคคลภำยนอก เพ่ือกำรนี้ คณะกรรมกำรจะมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคน หรือผู้จัดกำรท ำกำร
แทน ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตำมท่ีก ำหนดในข้อบังคับ  

มาตรา 13 ห้ำมมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือท ำหน้ำที่กรรมกำรหรือผู้จัดกำร ของ 
กลุ่มเกษตรกร  

(1) เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท ำโดยทุจริต  
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกรำชกำร องค์กำร หรือหน่วยงำนของรัฐ หรือเอกชน  

ฐำนทุจริตต่อหน้ำที่  
(3) เคยถูกให้พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรหรือมีค ำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรตำม

มำตรำ 27 (4)  
(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกรมีมติให้พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรเพรำะเหตุทุจริตต่อหน้ำที่  
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(5) เป็นบุคคลล้มละลำย  
มาตรา 14 ให้คณะกรรมกำรจัดให้มีทะเบียนสมำชิกและทะเบียนหุ้นตำมแบบที่นำยทะเบียนสหกรณ์

ก ำหนด เก็บรักษำไว้ในส ำนักงำนของกลุ่มเกษตรกร เพ่ือตรวจสอบได้  
มาตรา 15 ให้กลุ่มเกษตรกรมีผู้ตรวจสอบกิจกำรคนหนึ่งหรือหลำยคน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจำก

สมำชิกหรือบุคคลภำยนอก ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่ ก ำหนดในข้อบังคับ เพ่ือท ำกำรตรวจสอบ
กิจกำรของกลุ่มเกษตรกรและท ำรำยงำนกำรตรวจสอบเสนอต่อที่ประชุมใหญ่  

มาตรา 16 ให้ผู้ก่อกำรตำมมำตรำ 7 ร่วมกันจัดให้มีกำรประชุมใหญ่สำมัญครั้งแรกภำยในเก้ำสิบวัน
นับแต่วันรับใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมกำรและผู้ตรวจสอบกิจกำร  

กำรประชุมใหญ่สำมัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมภำยในหนึ่งร้อยห้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
บัญชีของกลุ่มเกษตรกรปีละหนึ่งครั้ง  

มาตรา 33 นำยทะเบียนสหกรณ์มอี ำนำจสั่งให้เลิกกลุ่มเกษตรกรได้เมื่อปรำกฏว่ำ  
(1) ไม่มีกำรประชุมใหญ่สำมัญครั้งแรกภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันรับใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร  
(2) กลุ่มเกษตรกรไม่เริ่มด ำเนินกำรภำยในหนึ่งปีนับแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรหรือ 

หยุดด ำเนินกำรติดต่อกันเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสองปี  
(3) กลุ่มเกษตรกรไม่ส่งส ำเนำงบกำรเงินต่อนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัด ตำมมำตรำ 24 

วรรคสี่ เป็นเวลำสำมปีติดต่อกัน  
(4) กำรด ำเนินกำรของกลุ่มเกษตรกรก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงแก่กลุ่มเกษตรกรนั้น  

หรือกลุ่มเกษตรกรไม่อำจด ำเนินกำรให้เป็นผลดีต่อไปได้  
มาตรา 42 ให้กลุ่มเกษตรกรซึ่งตั้งขึ้นตำมประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 141 ลงวันที่ 1 พฤษภำคม  

พ.ศ. 2515 เป็นกลุ่มเกษตรกรตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้  
มาตรา 43 ให้คณะกรรมกำรตำมประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 141 ลงวันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 

2515 ยังคงปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปได้ จนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรขึ้นใหม่ตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ ทั้งนี้ 
ภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระรำชกฤษฎีกำนี้ใช้บังคับ  

มาตรา 44 ให้บทบัญญัติเกี่ยวกับกำรช ำระบัญชีตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ยังคงใช้บังคับกับ 
กำรช ำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรที่เลิกตำมมำตรำ 32 (5) ต่อไป จนกว่ำจะมีระเบียบที่ออกตำมมำตรำ 34 วรรคสอง 
ใช้บังคับ 

 

3. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการก าหนดอาชีพเกษตรกรรมอ่ืน 
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4. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการก าหนดหน้าที่ให้สหกรณ์จังหวัดในฐานะนายทะเบียน 

กลุ่มเกษตรกรประจ าจังหวัด 
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5. การตอบข้อหารือเกี่ยวกับท้องที่ด าเนินงานของสหกรณ์ 
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ภาคผนวกที่ 2 

ตัวอย่างเอกสารการรวบรวมเกษตรกร
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เอกสารที่ 1 

บัญชีรายช่ือเกษตรกรผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 
ในท้องท่ีต าบล…………………………………………………….อ าเภอ …………………………………….. จังหวัด…………………………………….. 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ อายุ 

(ปี) 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ที่อยู่ 

อาชีพ ลายมือชื่อ โทรศัพท ์
เลขท่ี หมู่ที ่ ช่ือบ้ำน ต ำบล อ ำเภอ 

            

 
(ลงชื่อ)………………………….. ผู้รวบรวม 

(นำย/นำง/นำงสำว………………………..)
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ภาคผนวกที่ 3 

ตัวอย่างเอกสารการเตรียมการจัดตัง้กลุ่มเกษตรกร
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เอกสารที่ 1 

(ส าเนา) 
รายงานการประชุมเกษตรกรผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร  

วันที่ ...............เดือน .................. พ.ศ. ............ 
ณ ........................ 

 
เกษตรกรผู้ซึ่งประสงค์จะตั้งกลุ่มเกษตรกร เข้ำประชุม จ ำนวน ......... คน (ตำมบัญชีรำยชื่อเกษตรกรผู้ซึ่ง 
ประสงค์จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 คน)  
ผู้เข้าร่วมประชุม  
ที่  ชื่อ - นำมสกุล    ต ำแหน่ง  
1……………………………………………….. …………………………………….. 
2……………………………………………….. …………………………………….. 
3……………………………………………….. …………………………………….. 

 
เริ่มประชุมเวลำ .......น.  

ที่ประชุม เกษตรกรผู้ ซึ่ งประสงค์จะจั ดตั้ งกลุ่ ม เกษตรกรได้ มอบให้นำย/นำง/นำ งสำว 
................................เป็นประธำนในที่ประชุม ประธำนได้กล่ำวเปิดประชุม แนะน ำผู้เข้ำร่วมประชุม และด ำเนินกำร
ประชุมตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ  
ประธำนได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ วันนี้เป็นกำรประชุมเกษตรกรผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 

มีผู้เข้ำประชุมจ ำนวน ..............คน (ต้องไม่น้อยกว่ำ 30 คน) เพ่ือเลือกบุคคลจำกที่ประชุมจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 7 
คน เป็นคณะผู้ก่อกำรยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร และจัดท ำร่ำงข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกรให้ที่
ประชุมผู้ซึ่ง จะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกรพิจำรณำในโอกำสต่อไป และก ำหนดชื่อกลุ่มเกษตรกรตำมประเภท
เกษตรกรรม เช่น กลุ่มเกษตรกรท ำนำ…………………………………… 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินงำนของกลุ่มเกษตรกรตำมอุดมกำรณ์ หลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์  
ประธำนได้มอบให้นำย/นำง/นำงสำว ..................... ต ำแหน่ง ........... ส ำนักงำนสหกรณ์                    

จังหวัด ......................................... ชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกลุ่มเกษตรกรตำมอุดมกำรณ์ หลักกำร
และวิธีกำรสหกรณ์ ให้ที่ประชุมทรำบโดยละเอียด และตอบข้อซักถำมให้ที่ประชุมเข้ำใจโดยตลอด  

มติที่ประชุม รับทรำบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง พิจำรณำเลือกคณะผู้ก่อกำร  
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ประธำนได้มอบให้ที่ประชุมพิจำรณำเลือกบุคคลจำกที่ประชุมจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 7 คน เป็นคณะ
ผู้ก่อกำรเพ่ือยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพ่ือมอบหมำยให้ก ำหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่มเกษตรกร
ตำมประเภทเกษตรกรรมและจัดร่ำงข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้เลือกบุคคลจำกที่ประชุม จ ำนวน 7 คน เป็นคณะผู้ก่อกำรและมอบให้
ก ำหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่มเกษตรกรตำมประเภทเกษตรกรรมและจัดท ำร่ำงข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร มี
รำยชื่อดังต่อไปนี้  

1. นำย/นำง/นำงสำว ………………………………………… 
2. นำย/นำง/นำงสำว ............................................... 
3. นำย/นำง/นำงสำว ………………………………………… 
4. นำย/นำง/นำงสำว ………………………………………… 
5. นำย/นำง/นำงสำว ………………………………………… 
6. นำย/นำง/นำงสำว ………………………………………… 
7. นำย/นำง/นำงสำว ………………………………………… 

คณะผู้ก่อกำรได้เลือกระหว่ำงกันเองเพ่ือท ำหน้ำที่ ดังนี้  
1. นำย/นำง/นำงสำว ………………………………………… เป็นประธำนคณะผู้ก่อกำร 
2. นำย/นำง/นำงสำว ………………………………………… เป็นรองประธำนคณะผู้ก่อกำร 
3. นำย/นำง/นำงสำว ………………………………………… เป็นเลขำนุกำรคณะผู้ก่อกำร 
4. นำย/นำง/นำงสำว ………………………………………… เป็นเหรัญญิกคณะผู้ก่อกำร  

นอกนั้นเป็นคณะผู้ก่อกำร 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง พิจำรณำก ำหนดชื่อกลุ่มเกษตรกรตำมประเภทเกษตรกรรม  

ประธำนได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำเกษตรกรผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรในที่ นี้ มีอำชีพ 
เกษตรกรรม ......................... เป็นหลัก (ระบุประเภทเกษตรกรรม) กำรก ำหนดชื่อกลุ่มเกษตรกรจะต้อง ระบุ
ประเภทเกษตรกรรม จึงเสนอท่ีประชุมพิจำรณำก ำหนดชื่อกลุ่มเกษตรกร  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้ก ำหนดชื่อกลุ่มเกษตรกรตำมประเภทเกษตรกรรมดังนี้ชื่อกลุ่มเกษตรกร ...... 
(ตำมด้วยประเภทเกษตรกรรมและต่อท้ำยด้วยชื่อที่ต้องกำร เช่น กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำรำ เป็นต้น) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ำมี)  

5.1 เรื่อง 
………………………………………..…………………….…………………………………………………………………..…………………… 
…………………………………………….…………………………………………………………………..……………………………………… 

มติที่ประชุม 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 



  

30 
 

5.2 เรื่อง 
…………………………………………….…………………………………………………………………..…………………… 
…………………………………………….…………………………………………………………………..……………………………………… 

มติที่ประชุม 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 

รำยงำนกำรประชุมนี้ ได้อ่ำนต่อท่ีประชุมโดยตลอดแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ เลิกประชุม
เวลำ ............... น.  

 
 

(ลงชื่อ) ......................................................... ประธำนในที่ประชุม  
(นำย/นำง/นำงสำว.....................................) 

 
 

(ลงชื่อ) ................................................. ผู้จดบันทึกรำยงำนกำร
ประชุม  

(นำย/นำง/นำงสำว....................)  
 
 
 

ส ำเนำถูกต้อง  
 
(ลงชื่อ) ............................................................. 

(นำย/นำง/นำงสำว...............)  
ต ำแหน่ง ...............................(ประธำน รองประธำน/เลขำนุกำรคณะผู้ก่อกำร จ ำนวน 1 คน) 
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เอกสารที่ 2 

วัตถุประสงค์ของกลุ่มเกษตรกรตามประเภทเกษตรกรรม 
มาตรา 10 แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 ได้บัญญัติให้กลุ่มเกษตรกร 

มีอ ำนำจปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
(1) ด ำเนินกำรผลิต กำรค้ำ กำรบริกำรและด ำเนินกำรธุรกิจอ่ืน ๆ เพื่อประโยชน์ของสมำชิก  
(2) จัดให้มีสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์แก่สมำชิกและครอบครัว  
(3) ให้บริกำรต่ำง ๆ แก่สมำชิก โดยเรียกหรือไม่เรียกค่ำตอบแทน  
(4) ให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่สมำชิก  
(5) ร่วมทุนในกำรประกอบกิจกำรกับกลุ่มเกษตรกรอ่ืน  
(6) รับฝำกเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ ำจำกสมำชิกหรือกลุ่มเกษตรกรอ่ืนตำมระเบียบ 

ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์  
(7) ให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่ำ ให้เช่ำซื้อ โอน รับจ ำนองหรือรับจ ำน ำซึ่งทรัพย์สินแก่สมำชิกหรือของ

สมำชิก  
(8) จัดให้ได้มำ ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่ำ เช่ำซื้อ รับโอนสิทธิกำรเช่ำ

หรือสิทธิกำรเช่ำซื้อ จ ำนองหรือจ ำน ำ ขำยหรือจ ำหน่ำยด้วยวิธีอ่ืนใดซึ่งทรัพย์สิน  
(9) กระท ำกิจกำรอ่ืนใดที่ เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในกำรจัดให้ ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของ 

กลุ่มเกษตรกร โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์  
กำรด ำเนินกิจกำรตำม (5) (7) และ (8) จะต้องจ ำกัดอยู่ในวงเงินที่นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำ

จังหวัดเห็นชอบ  
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เอกสารที่ 3 

บัญชีรายช่ือเกษตรกรผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกร…………. 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ที่อยู่ 
อาชีพ 

จ านวนหุ้นที่ถือ 
(มูลค่าหุ้นละ….บาท) 

ลายมือชื่อ โทรศัพท์ 
เลขที่ หมู่ที่ ชื่อบ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จ ำนวน 

(หุ้น) 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
 รายช่ือคณะผู้ก่อการ             
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
 รายช่ือผู้ซึ่งเป็นสมาชิก             
30              
              

ขอรับรองว่ำเป็นรำยชื่อของเกษตรกรผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร………………………….…………….. จริง 

(ลงชื่อ) ...................... ประธำนคณะผู้ก่อกำร  
(นำย/นำง/นำงสำว/...................)  

(ลงชื่อ)...................................เลขำนุกำรคณะผู้ก่อกำร  
(นำย/นำง/นำงสำว/...................)  

เอกสารที่ 3 



 
 

33 
 

เอกสารที่ 4 

 
 

ร่าง 
 

ข้อบังคับ 
(ปก) 

 
  
 

ชื่อกลุ่มเกษตรกร............................................................. 
ต าบล............................................................................... 
อ าเภอ.............................................................................. 
จังหวัด............................................................................. 
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(รองปก) 
 
 
 
 
 

เลขทะเบียนกลุ่มเกษตรกรที่ ………………….. 
เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี …………………………. 

 
อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกร           

ประจ ำจังหวัด ……………………..(หรือนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหานคร) ได้รับจดทะเบียนข้อบังคับ                
กลุ่มเกษตรกร ................... ไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่ .......... เดือน ........................... พ.ศ............  

 
 
 

ลงชื่อ) .............................................................   
       (นำย/นำง/นำงสำว……………………………………..) 
        สหกรณ์จังหวัด.................................  

         (หรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 1 หรือ 2) 
นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัด…………………… 

      (นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหำนคร) 
 
 
 
 

หมำยเหตุ  เลขทะเบียน หมำยถึง เลขทะเบียนที่ได้รับจดทะเบียนตำมล ำดับในระบบฐำนข้อมูลทะเบียน
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
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ตรากลุ่มเกษตรกร* 
ข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร ........................... 

พ.ศ. ............. 
 

 
ที่ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร………………………………. เมื่อวันที่ ........... เดือน ……………………พ.ศ. 
................... ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ถือใช้ข้อบังคับฉบับนี้ เป็นข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งนำยทะเบียน 
กลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัด .......................... (หรือนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหำนคร) ได้รับจดทะเบียน
แล้วมีข้อควำมดังนี้  

ข้อบังคับนี้เรียกว่ำ “ ข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร ………………… พ.ศ. ………………………..” 
ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจำกวันที่นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัด (หรือนำย

ทะเบียนสหกรณ์ กรณีกรุงเทพมหำนคร) รับจดทะเบียน  
เนื้อหำข้อบังคับหน้ำถัดไป  
 
 
 
   (ลงชื่อ) …………………………………………………………….. ประธำนคณะผู้ก่อกำร 
   (ลงชื่อ) ……………………………………………………….. เลขำนุกำรคณะผู้ก่อกำร  
 
 

                                           
*ตรำกลุ่มเกษตรกรถ้ำไม่ได้รับจดทะเบียนในข้อบังคับไว้ก็ถือว่ำไม่ต้องน ำมำประทับ  
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ส่วนเนื้อหาของข้อบังคับ 
ข้อบังคบัของกลุ่มเกษตรกร ประกอบด้วย  
(1) ชื่อ  
(2) วัตถุประสงค์  
(3) ที่ตั้งส ำนักงำน  
(4) ทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่ำของหุ้น กำรช ำระหุ้น กำรโอนหุ้น กำรจ่ำยคืนค่ำหุ้น กำรเพ่ิมทุนและ 

กำรลดทุน  
(5) ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร กำรบัญชีและกำรเงิน  
(6) คุณสมบัติของสมำชิก วิธีรับสมำชิก กำรขำดจำกสมำชิกภำพ ตลอดจนสิทธิและหน้ำที่ของสมำชิก  
(7) ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรประชุมใหญ่  
(8) กำรเลือกตั้ง กำรด ำรงต ำแหน่ง กำรพ้นจำกต ำแหน่งของกรรมกำร กำรประชุมและอ ำนำจ หน้ำที่

ของคณะกรรมกำร  
(9) กำรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำร  
(10) กำรแต่งตั้ง กำรด ำรงต ำแหน่งกำรพ้นจำกต ำแหน่ง อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำร  
ในกำรนี้ ให้ประธำนและเลขำนุกำรคณะผู้ก่อกำร ลงชื่อก ำกับในมุมขวำด้ำนล่ำงของข้อบังคับ ในส่วน

เนื้อหำของข้อบังคับทุกหน้ำ ทั้ง 4 ฉบับ และลงชื่อก ำกับในตอนสุดท้ำยของข้อบังคับ ทั้ง 4 ฉบับ  
 
 
 

(ลงชื่อ) ................................. ประธำนคณะผู้ก่อกำร  
(นำย/นำง/นำงสำว/...................)  

 
(ลงชื่อ) .............................. เลขำนุกำรคณะผู้ก่อกำร  

(นำย/นำง/นำงสำว/...................)  
 

(ลงชื่อ) ...................................... พนกังำนเจำ้หน้ำท่ีผูเ้ข้ำรว่มประชมุ  
(นำย/นำง/นำงสำว/...................)  
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หน้าสุดท้ายของข้อบังคับ 
 

ขอรับรองว่ำข้อบังคับท้ัง 4 ฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน  
 

(ลงชื่อ) ………………………………………….......... ประธำนคณะผู้ก่อกำร 
(นำย/นำง/นำงสำว ...………………………………… ) 

 
 

(ลงชื่อ) ………………………………………….......... เลขำนุกำรคณะผู้ก่อกำร 
(นำย/นำง/นำงสำว ...………………………………… ) 
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เอกสารที่ 5 

หนังสือนัดประชุมผู้ซึง่จะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 
 

เขียนที่ ......................................  
วันที่ ............. เดือน.......................... พ.ศ…………….. 

 
เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร ………………………………………… 
เรียน นำย/นำง/นำงสำว .............................................  
สิ่งที่ส่งมำด้วย ระเบียบวำระกำรประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร  

ตำมที่ท่ำนมีควำมสนใจจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร .......................... ............... เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม นั้น  

ในกำรนี้ ใคร่ขอเชิญท่ำนเข้ำประชุมเพ่ือจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร.................................................................. 
ในวันที่ .......... เดือน ............... พ.ศ. ....... เวลำ ........................ น. ณ ............................... (ระบุสถำนที่
ประชุม)  

จึงเรียนมำเพ่ือเข้ำประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ ดังกล่ำวข้ำงต้น  
 
 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
  

(ลงชื่อ) .................................................... 
(นำย/นำง/นำงสำว...............)  
ประธำนคณะผู้ก่อกำร 
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เอกสารที่ 6 

ระเบียบวาระการประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 
วันที…่…………… เดือน ……………………… พ.ศ. ………………………. 

เวลา ……………………………………..น. 
ณ …………………………………………….. 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.1 เรื่อง ชื่อกลุ่มเกษตรกร 
   1.2 เรื่อง การก าหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่มเกษตรกร 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องพิจารณาก าหนดข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
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เอกสารที่ 7 

บัญชีลงช่ือผู้เข้าประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 
วันที…่…………… เดือน ……………………… พ.ศ. ………………………. 

ณ …………………………………………….. 
 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อำยุ (ปี) 
เลขประจ ำตัว

ประชำชน 
ลำยมือชื่อ โทรศัพท ์

 คณะผู้ก่อการ     
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
 รายช่ือผู้ซึ่งเป็นสมาชิก     
      
      
      
      
30      

 
ขอรับรองว่ำเป็นลำยมือชื่อของเกษตรกรผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกรจริง 

 
(ลงชื่อ) ………………………………………….......... ประธำนคณะผู้ก่อกำร 

(นำย/นำง/นำงสำว ...………………………………… ) 
 

(ลงชื่อ) ………………………………………….......... เลขำนุกำรคณะผู้ก่อกำร 
(นำย/นำง/นำงสำว ...………………………………… ) 
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เอกสารที่ 8 

(ส าเนา) รายงานการประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร .......................... 
วันที่ ............. เดือน…………………พ.ศ. ................ 

ณ .................. 
 

เกษตรกรผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร เข้ำประชุม จ ำนวน ................... คน (ตำมบัญชีลงชื่อผู้เข้ำประชุม
ผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 คน)  
ผู้เข้าร่วมประชุม  
ที่  ชื่อ - นำมสกุล    ต ำแหน่ง  
1…….……........................................  ……........................................ 
2……………………………………………… ……........................................ 
3. ……............................................. ……........................................ 
เริ่มประชุมเวลำ .................... น. 

นำย/นำง/นำงสำว …………………………………………ประธำนคณะผู้ก่อกำร เป็นประธำนในที่ประชุม 
ประธำนได้กล่ำวเปิดประชุม แนะน ำผู้เข้ำร่วมประชุมและด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 
  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ  

ประธำนได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ วันนี้เป็นกำรประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร        
มีผู้เข้ำประชุมจ ำนวน ............ คน (ต้องไม่น้อยกว่ำ 30 คน) เพ่ือด ำเนินกำรขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 
และ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทรำบ ดังนี้  

1.1 เรื่อง ชื่อกลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกรที่จะด ำเนินกำรขอจดทะเบียนจัดตั้ง ชื่อกลุ่มเกษตรกร (ระบุประเภทเกษตรกรรม) 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.2 เรื่อง กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่มเกษตรกร  
      กลุ่มเกษตรกรที่จะด ำเนินกำรขอจดทะเบียนจัดตั้ง มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
      (1) ………………………………………………………………………………………………………………………........ 
      (2) …………………………………………………………………………………………………………………………...... 
      (3) ….……………………………………………………………………………………………………………………........ 
      (4) ………………………………………………………………………………………………………………………........ 
      (5) ...……………………………………………………………………………………………………………………........ 
มติที่ประชุม รับทรำบ  
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง พิจำรณำก ำหนดข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร  
ประธำนได้มอบให้ที่ประชุมพิจำรณำก ำหนดข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร ตำมท่ีคณะผู้ก่อกำร ได้จัดท ำ

ร่ำงข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกรไว้ และมอบให้ นำย/นำง/นำงสำว ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด .................... ช่วย
ชี้แจงข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกรและตอบข้อซักถำมเกี่ยวกับข้อบังคับให้ผู้เข้ำประชุมได้เข้ำใจโดยละเอียด  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจำรณำร่ำงข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกรโดยตลอดแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้
ถือใช้เป็นข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร  

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ำมี)  

3.1 เรื่อง 
...................................................................................................................................................... .........     
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. ..................................      
มติที่ประชุม 
..……………………………………………………………………………………………………….……………………  
3.2 เรื่อง 
............................................................................................................................. .................................     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………...........................................................................................................................................… 
มติที่ประชุม 
..……………………………………………………………………………………………………….……………………  
 
 รำยงำนกำรประชุมนี้ ได้อ่ำนต่อที่ประชุมโดยตลอดแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ เลิก

ประชุมเวลำ ..........  
 

(ลงชื่อ) ………………………………………….......... ประธำนคณะผู้ก่อกำร  
(นำย/นำง/นำงสำว ...………………………………… ) 

(ลงชื่อ) ………………………………………….......... เลขำนกุำรคณะผู้ก่อกำร  
(นำย/นำง/นำงสำว ...………………………………… ) 
 
 

ส ำเนำถูกต้อง  
(ลงชื่อ)......................................................  

(นำย/นำง/นำงสำว....................)  
ต ำแหน่ง ………………………………... (ประธำน/รองประธำน/เลขำนุกำรคณะผู้ก่อกำร จ ำนวน 1 คน) 
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ภาคผนวกที่ 4 

ตัวอย่างเอกสารการขอจดทะเบยีนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 
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กษ 1 

ค าขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 
 

เขียนที…่…………..………. 
วันที่ ............. เดือน .................... พ.ศ…………… 

เรื่อง ขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร  
เรียน นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัด หรือนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหำนคร 

ด้วยข้ำพเจ้ำและเกษตรกรผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร ตำมบัญชีรำยชื่อ จ ำนวน ........................ 
คน มีควำมประสงค์ขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตำมควำมในมำตรำ 119 แห่งพระรำชบัญญัติสหกรณ์          
พ.ศ. 2542 และมำตรำ 7 แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 มีชื่อว่ำกลุ่มเกษตรกร 
................................................... ส ำนักงำนตั้งอยู่ส ำนักงำนเลขที่ ...................... หมู่ที่ ....................  
บ้ำน ................ ถนน ................................. ต ำบล ...................... .......................... อ ำเภอ ...................  
จังหวัด ................... รหัสไปรษณีย์ .................. โทร. .. ...................... โทรสำร .................. .............  
ท้องทีด่ ำเนินงำน…..................... อำชีพเกษตรกรรมหลกัของผู้ซ่ึงจะเปน็สมำชิก คือ .................................  

ข้ำพเจ้ำซึ่งเป็นคณะผู้ก่อกำรขอเสนอเอกสำรประกอบกำรขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ดังนี้  
1. ข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 4 ฉบับ  
2. บัญชีรำยชื่อเกษตรกรผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 2 ชุด  
3. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมเกษตรกรผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 2 ชุด  
4. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 2 ชุด มำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำรับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรต่อไป  
 

ขอแสดงควำมนับถือ  
 
1. (ลงชื่อ) ........................................................ 

(นำย/นำง/นำงสำว.............................) 
            ประธำนคณะผู้ก่อกำร  

 
 

2. (ลงชื่อ) .........................................................   3. (ลงชื่อ) ......................................................... 
(นำย/นำง/นำงสำว ....................................)      (นำย/นำง/นำงสำว ....................................) 

    รองประธำนคณะผู้ก่อกำร             เลขำนุกำรคณะผู้ก่อกำร  
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4. (ลงชื่อ) ........................................................  5. (ลงชื่อ) .................................................. 
(นำย/นำง/นำงสำว ...........................)              (นำย/นำง/นำงสำว .........................) 

คณะผู้ก่อกำร       คณะผู้ก่อกำร  
 
 

 
6. (ลงชื่อ) .........................................................  7. (ลงชื่อ) ......................................................... 

(นำย/นำง/นำงสำว ...........................)   (นำย/นำง/นำงสำว ............................) 
คณะผู้ก่อกำร       คณะผู้ก่อกำร  
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ภาคผนวกที่ 5 

ตัวอย่างเอกสาร 
การจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
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กษ 2 

 
 
 

ใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 
นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ าจังหวัด…………………………………………………………………………………………………..……….ขอแสดงว่า  

ได้รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร............. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
มีส านักงานอยู่ เลขที่ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..ถนน..... .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ..หมู่ที่ . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. ..ต าบล…………………………………………. . อ าเภอ
........................................จังหวัด...................................................เลขทะเบียนที่.............................................................................. 
เม่ือวันที่...........................................เดือน...................................................... พ.ศ. ………………………………………. ตามความในมาตรา 7แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
กลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 แล้ว  

เพื่อเป็นหลักฐาน จึงออกใบส าคัญนี้ให้ไว้ ณ วันที่ ………………………… เดือน………………………. พ.ศ……………………………………. ขอให้กลุ่มเกษตรกรนี้เจริญ
วัฒนาถาวรสืบไป  
         (ลงชื่อ)………………………………………………….. 

(นาย/นาง/นางสาว).................................................................  
สหกรณ์จังหวัด........................................................ 

หรือผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหาคร พื้นที่ 1 หรือ 2 
นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ าจังหวัด……………………. 
หรือนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหานคร 



 

48 
 

เอกสารที่ 1 

หนังสือแจ้งการรับจดทะเบียน 

 
 
ที่ ………………/…………………               ส ำนกันำยทะเบียนกลุม่เกษตรกรประจ ำจังหวัด……......... 

วันท่ี ....... เดือน .......................... พ.ศ……….. 

เรื่อง  รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร  

เรียน  ประธำนคณะผู้ก่อกำรกลุ่มเกษตรกร  

อ้ำงถึง  ค ำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ลงวันที่ ........... เดือน ........................ พ.ศ…………… 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  1. ใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร  จ ำนวน 1 ฉบับ  
2. ข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร  จ ำนวน 1 ฉบับ  
ตำมค ำขอจดทะเบียนจดัตั้งกลุม่เกษตรกรที่อ้ำงถึง แจ้งว่ำเกษตรกรผูม้ีอำชีพเกษตรกรรมหลัก ................. 

....…………………….จ ำนวน ............. คน มีควำมประสงค์ขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรมีช่ือว่ำกลุม่เกษตรกร...................... 

...................................................... มีส ำนักงำนตั้งอยู่เลขท่ี ..................หมู่ที่ ...................บำ้น. .......... ถนน 

....................................... ต ำบล ................................... อ ำเภอ ...............จังหวัด .............................................................. นั้น  
นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัด................................................... (หรือนำยทะเบียนกลุ่ม

เกษตรกรกรุงเทพมหำนคร) ได้พิจำรณำค ำขอ จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร .................................................... ...... และ
เอกสำรประกอบกำรขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรแล้วเห็นว่ำอยู่ในลักษณะที่จะด ำเนินกำรให้เป็นผลส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของกลุ่มเกษตรกรได้ จึงรับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ไว้ตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มำตรำ 119  
และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 มำตรำ 7 ตั้งแต่วันท่ี ................ เดือน ..................... พ.ศ. .............................  

ในโอกำสนี้ขอให้บรรดำสมำชิกของกลุ่มเกษตรกร .......................... ........................ จงมีควำมภักดีต่อ 
กลุ่มเกษตรกรที่ได้ร่วมใจกันจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นกำรส่งเสริมฐำนะทำงเศรษฐกิจของสมำชิกให้เป็นผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของ 
กลุ่มเกษตรกร และขออ ำนวยพรให้กลุ่มเกษตรกรนี้ จงมีควำมเจริญวัฒนำถำวรสืบต่อไป  

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ  
 

(ลงช่ือ) .............................................................  
       (นำย/นำง/นำงสำว……………………………………..) 
        สหกรณ์จังหวัด.................................  

       (หรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1 หรือ 2) 
นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัด…………………… 

      (นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหำนคร) 
โทร…………………………………….. 

โทรสำร……………………………….. 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์………………………………….. 
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เอกสารที่ 2  

หนังสือแจ้งส านักงาน(เกษตร, ปศุสัตว,์ ประมง) จังหวัดแห่งท้องที่ 
 

 
 

ที่ ............../……………….         ส ำนักงำนนำยทะเบียนกลุม่เกษตรกรประจ ำจังหวัด......…… 

วันที่ ……………….. เดือน ………………. พ.ศ. .................... 
เรื่อง แจ้งกำรรับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร  

เรียน …………………..................  

สิ่งที่ส่งมำด้วย  1. ส ำเนำใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร  จ ำนวน 1 ฉบับ  
2. ส ำเนำข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร  จ ำนวน 1 ฉบับ  

ตำมที่กลุ่มเกษตรกร ................................................................ ซึ่งมสี ำนักงำนตั้งอยู่เลขที่ ……………..........  
หมู่ที่ ......................... บ้ำน ..........................................................ถนน…..........………………...ต ำบล………………………………….... 
 อ ำเภอ ...................................... จังหวัด .......................... ได้ขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร นั้น  

นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัด .......................................... (หรือนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
กรุงเทพมหำนคร) ได้รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่ ......... เดือน .............................. พ.ศ. ... .......……. 
รำยละเอียดตำมเอกสำรสิ่งที่ส่งมำด้วย  

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ  
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
  

(ลงช่ือ) .............................................................  
       (นำย/นำง/นำงสำว……………………………………..) 
        สหกรณ์จังหวัด.................................  

       (หรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1 หรือ 2) 
นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัด…………………… 

      (นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหำนคร) 
 
 
 
 
 
 
 
 

โทร…………………………………….. 

โทรสำร……………………………….. 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์………………………………….. 
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เอกสารที่ 3  

หนังสือแจ้งส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แห่งท้องที่ 
(หรือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 

 

 

ที่ ............../……………….        ส ำนักงำนนำยทะเบียนกลุม่เกษตรกรประจ ำจังหวัด......…… 

วันที่ ……………….. เดือน ………………. พ.ศ. .................... 
เรื่อง  แจ้งกำรรับจดทะเบียนจดัตั้งกลุม่เกษตรกร  

เรียน  หัวหน้ำส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด  

สิ่งที่ส่งมำด้วย  1. ส ำเนำใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 1 ฉบับ  
2. ส ำเนำข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 1 ฉบับ  

ตำมที่กลุ่มเกษตรกร ................................................ซึ่งมีส ำนักงำนตั้งอยู่เลขท่ี…………………………..  
หมู่ที่ ................. บ้ำน ....................... ถนน........................ ต ำบล................................อ ำเภอ …………………............จังหวัด
.....................................ได้ขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร นั้น 

นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัด ....................................................................... ได้รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม
เกษตรกรไว้แล้วตั้งแต่วันที่ ................. เดือน ………………………………………....... พ.ศ. ................................ 
รำยละเอียดตำมเอกสำรสิ่งที่ส่งมำด้วย  

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 
 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
(ลงช่ือ) .............................................................  

       (นำย/นำง/นำงสำว……………………………………..) 
           สหกรณ์จังหวัด........................................  

           (หรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1 หรือ 2) 
นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัด…………………… 

 (นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหำนคร) 
 
 
 
 
 
 

โทร…………………………………….. 

โทรสำร……………………………….. 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์………………………………….. 
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เอกสารที่ 4 

หนังสือแจ้งส านักนายทะเบียนและกฎหมาย 
 

                       

                       ส านักงานสหกรณ์จังหวัด                                        โทร.  

   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: .......................................................... 
 

                  
            แจ้งการรับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 

  เรียน   ผู้อ านวยการส านักนายทะเบียนและกฎหมาย 

  ด้วยส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด...............................(ส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำคร 

พ้ืนที่ 1 หรือพ้ืนที่ 2) ได้รับแจ้งจำกนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัด................................................ 

(นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหำนคร) ว่ำได้รับจดทะเบียนจั้ดตั้งกลุ่มเกษตรกร.................................. 

ซึ่งมีส ำนักงำนตั้งอยู่ทเลขที่..................... หมู่ที่.................. บ้ำน..............................ถนน........... ......................

ต ำบล..........................................อ ำเภอ....................................... .....จังหวัด....................................................

ตั้งแต่วันที่.......................เดือน.................................พ.ศ...........................     

ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด..........................(ส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำคร  

พ้ืนที่ 1 หรือพ้ืนที่ 2) ขอส่งส ำเนำใบจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร.......................................................... จ ำนวน 1 ฉบั บ 

ตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 

(ลงชื่อ) .............................................................  
       (นำย/นำง/นำงสำว……………………………………..) 
           สหกรณ์จังหวัด........................................  

   (หรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 1 หรือ 2) 
 

 

 

 
 

ส่วนราชการ  

ที ่ วันที ่
เรื่อง 

บันทึกข้อความ 
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เอกสารที่ 5 

 
หนังสือแจ้งให้แก้ไขความถูกต้องของเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 

 

 

ที่ ............../……………….    ส ำนักงำนนำยทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจ ำจังหวดั......…… 

วันที่ ……………….. เดือน ………………. พ.ศ. .................... 

เรื่อง   ให้แก้ไขควำมถูกต้องของเอกสำรกำรจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร  

เรียน   ประธำนคณะผู้ก่อกำรกลุ่มเกษตรกร………………………………….. 

อ้ำงถึง  ค ำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ลงวันที่ …………….. เดือน ………………… พ.ศ……………….  

สิ่งที่ส่งมำด้วย  (ระบุเอกสำรที่ให้แก้ไข)……………………………………….. 

ตำมค ำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรที่อ้ำงถึง แจ้งว่ำเกษตรกรผู้มีอำชีพเกษตรกรรมหลัก.................… 
…………………. จ ำนวน …………….…. คน มีควำมประสงค์ขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร มีช่ือว่ำกลุ่มเกษตรกร..................... 
...........................................มีส ำนักงำนตั้งอยู่เลขท่ี……….. หมู่ที่ ........... บ้ำน ................................ ถนน ................................... 
ต ำบล.........................................อ ำเภอ ………………………………..…............จังหวัด........................................ นั้น  

นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัด .......................................... (หรือนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
กรุงเทพมหำนคร) ได้พิจำรณำ ค ำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร………………………………. และเอกสำรประกอบกำรขอจด
ทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรแล้ว ปรำกฏว่ำ (ระบุเอกสำรที่ให้แก้ไข)…………………………………………………………..มีรำยกำรไม่
ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้ (ระบุรำยละเอียดที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน)……………………………………………………………………………..…………… 
...................................................................................................................................................................................................... 
ขอให้ด ำเนินกำรแก้ไขควำมถูกต้องของเอกสำรข้ำงต้นให้แล้วเสร็จและส่งกลับคืนส ำนักงำนนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำ
จังหวัด…………………………………………(หรือส ำนักงำนนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหำนคร) ภำยในวันที่ ………………… 
เดือน………………….………………พ.ศ………………….……….. เพื่อด ำเนินกำรพิจำรณำรับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรต่อไป 

จึงเรียนมำเพื่อทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(ลงช่ือ) .............................................................  

       (นำย/นำง/นำงสำว……………………………………..) 
           สหกรณ์จังหวัด........................................  

               (หรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1 หรือ 2) 
นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัด…………………… 

 (นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหำนคร)
โทร…………………………………….. 

โทรสำร……………………………….. 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์………………………………….. 
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เอกสารที่ 6 

หนังสือแจ้งไม่รับจดทะเบียน 
 

 

ที่ ............../……………….         ส ำนักงำนนำยทะเบียนกลุม่เกษตรกรประจ ำจังหวัด......…… 

วันที่ ……………….. เดือน ………………. พ.ศ. .................... 

เรื่อง  ไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 

เรียน  ประธำนคณะผู้ก่อกำรกลุ่มเกษตรกร 

อ้ำงถึง ค ำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ลงวันที่ …………….. เดือน ………………… พ.ศ……………….  

สิ่งที่ส่งมำด้วย  (ระบุเอกสำรที่ให้แก้ไข) 

ตำมค ำขอจดทะเบียนจดัตั้งกลุม่เกษตรกรที่อ้ำงถึง แจ้งว่ำเกษตรกรผูม้ีอำชีพเกษตรกรรมหลัก……….... 
................................………….…. จ ำนวน ……. คน มีควำมประสงค์ขอจดทะเบียนจดัตั้งกลุม่เกษตรกร มีชื่อว่ำกลุ่มเกษตรกร
.............................................................มสี ำนักงำนตั้งอยู่เลขท่ี……….. หมู่ที่ ........... บ้ำน .................. ถนน ............................... 
ต ำบล...............................................อ ำเภอ ………………………………..…............จังหวดั........................................ นั้น  

นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัด .................................. (นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกร

กรุงเทพมหำนคร) ได้พิจำรณำ ค ำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร…………………………..……. และเอกสำรประกอบกำร 
ขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรแล้ว เห็นว่ำอยู่ในลักษณะที่ไม่สำมำรถจะด ำเนินกำรให้เป็นผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของ
กลุ่มเกษตรกรได้ เนื่องจำก (ระบุเหตุผล)………………………………………..…………………………………………........……………………......... 
..................................................................................................................................จึงไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 

อนึ่ง คณะผู้ก่อกำรมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี โดยท ำเป็นหนังสือยื่นต่อนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำ
จังหวัด (หรือนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหำนคร หรือนำยทะเบียนสหกรณ์) ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
กำรไม่รับจดทะเบียน ค ำววินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดตำมควำมในมำตรำ 7 แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกลุ่มเกษตรกร 
พ.ศ. 2547 

จึงเรียนมำเพื่อทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

   (ลงช่ือ) .............................................................  
      (นำย/นำง/นำงสำว……………………………………..) 
       สหกรณ์จังหวัด........................................  

         (หรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1 หรือ 2) 
นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัด…………………… 

    (นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหำนคร) 
 

โทร…………………………………….. 

โทรสำร……………………………….. 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์………………………………….. 
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เอกสารที่ 7 

หนังสือขออุทธรณ์การไม่รับจดทะเบียน (กรณีขออุทธรณ์) 
 

 

ที่ ............../……………….        ส ำนักงำนนำยทะเบียนกลุม่เกษตรกรประจ ำจังหวัด......…… 

วันที่ ……………….. เดือน ………………. พ.ศ. .................... 

เรื่อง   ขออุทธรณ์ไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 
เรียน   นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัด………………………(หรือนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหำนคร) 
อ้ำงถึง  …………………………………………………………………………..  
สิ่งที่ส่งมำด้วย  (ระบุเอกสำรที่ให้แก้ไข) 

 ตำมหนังสือท่ีอ้ำงถึง แจ้งกำรไมร่บัจดทะเบียนกลุ่มกษตรกร………………...................................………………… 
เนื่องจำกเห็นว่ำ (ระบตุำมหนังสือที่อ้ำงถึง)………................................................………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… นั้น 

คณะผู้ก่อกำรกลุ่มเกษตรกรขออุทธรณ์กำรไมร่ับจดทะเบียนจดัตั้งกลุ่มเกษตรกร........................................ 
ตำมำตรำ 7 แห่งพระรำชกฤษฎีกำวำ่ด้วยกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ เนื่องจำก (แสดงเหตุผลเหตผุล)................................ 
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำน ำเสนอรัฐมนตรีต่อไป 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(ลงช่ือ) (………………………………....……) 

(นำย/นำง/นำงสำว………………………………....……) 
ประธำนคณะผู้ก่อกำร 

 

 

โทร…………………………………….. 

โทรสำร……………………………….. 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์………………………………….. 
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ภาคผนวกที่ 6 

ตัวอย่างเอกสารการด าเนินการ 
หลังจากได้รบัจดทะเบียนจัดตั้งกลุม่เกษตรกร 
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เอกสารที่ 1 

1. กลุ่มเกษตรกร…………………………….…………………… ต ำบล……………………...อ ำเภอ……………………..จงัหวัด…………………… 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

 
 
 

กลุ่มที ่………. เลขทะเบียนท่ี ………………… 
             เขียนที ่……………………………………………… 
             วันท่ี………………………………………………….. 

 
 
เรียน คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ผำ่น ประธำนหน่วยเกษตรกรรมที่ …………………………………………………………. 
2. ข้ำพเจ้ำได้ทรำบข้อควำมในระเบียบและข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกรโดยตลอดแล้ว เห็นชอบในวัตถุประสงค์ ตลอดจนหลัก
และวิธีด ำเนินงำนของกลุ่มเกษตรกร จึงขอสมัครเข้ำเป็นสมำชิกของกลุ่มเกษตรกร และขอให้ถ้อยค ำเป็นหลักฐำนดังต่อไปนี้  
3. ช่ือ..............................................................................สัญชำติ....................................ศำสนำ.................................................  
เกิดวันที่................................................อำยุ......................ปี เลขประจ ำตัวประชำชน ...............................................................  
ตั้งบ้ำนเรือนอยู่เลขท่ี..............บ้ำน.............................................หมู่ที่..............ต ำบล………...............................……………………… 
อ ำเภอ............................จังหวัด...................ตั้งแต่……………………………………………………………..ตลอดมำจนบัดนี้  
(ข้อควำมข้ำงต้น ถือตำมบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือตำมส ำเนำทะเบียนบ้ำน)  
ช่ือบิดำ ……………………….………....มำรดำ………………………………ช่ือภรรยำหรือสำมี…………….......……………………………………… 
(ถ้ำผู้ใดถึงแก่กรรมให้ขดีเส้นใต้ชื่อผู้นั้น) 
ในครัวเรือนมสีมำชิกจ ำนวน................คน (ชำย.............คน หญิง...........คน) เป็นผู้ท ำงำนเกษตร…………………………….. คน  
ข้ำพเจ้ำจบกำรศึกษำช้ัน........................................................................................................................................................... 
4. ปัจจุบันข้ำพเจ้ำเป็นสมำชิกขององค์กรเกษตรกรอื่น ดังนี้  

4.1 .................................................................................................................................................................... 
4.2...................................................................................................................................................................... 
4.3....................................................................................................................................................................... 

5.ข้ำพเจ้ำมีสินทรัพย์ทีส่ ำคัญดังนี้  
5.1 ที่ดินของตนเอง...............ไร่ ระบุหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์……………………. 
5.2 ที่เช่ำ..............ไร่  
5.3 อื่น ๆ ระบุ . ........................................................................................................................................... 

6. ปัจจุบันข้ำพเจ้ำได้รับเงินกู้กำรเกษตรจำกธนำคำร หรือแหล่งเงินกู้ดังนี้  
6.1 ช่ือธนำคำรหรือแหล่งเงินกู้ ……………………....จ ำนวน. ............................บำท 

ตั้งแต่ ………………………………………………………เวลำนี้คงเป็นหนี้เงินต้น …………………………………………….....บำท 
 ดอกเบี้ยค้ำงช ำระ.........................บำท จะช ำระหนีด้ังกล่ำวเสร็จเมือ่................................................................... 
 

รับเข้ำเป็นสมำชิกตำมมตคิณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร ในกำรประชุม         ชุดที…่…………
ครั้งท่ี................วันท่ี.......................................... 
กลุ่มเกษตรกรแจ้งประธำนหน่วยเกษตรกรรม  
ตำมหนังสือ ที่.....................วันท่ี……………..... 
เจ้ำหน้ำท่ี.......................................................... 
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6.2 ช่ือธนำคำรหรือแหล่งเงินกู้…………………………………………………………………………จ ำนวน……………………….... บำท 
     ตั้งแต…่……………………………………………....... เวลำนี้คงเป็นหนี้เงินต้น ……………………………………………………บำท 

                 ดอกเบี้ยค้ำงช ำระ................................. บำท จะช ำระหนี้ดังกล่ำวเสร็จเมื่อ…………………………………………………… 

7. ปัจจุบันข้ำพเจ้ำได้ประกอบอำชีพกำรเกษตรเป็นอำชีพหลัก ประกอบด้วย  

ข้าว พืชไร่ ไร่ พืชสวน ไร่ เลี้ยงสัตว์ ไร่ ประมง ไร่ อื่น ๆ ไร่ 
นำป ี  มะม่วง  โค  ปลำ  แปรรูป (ระบุชนิด)  
นำปรัง  ลิ้นจี ่  กระบือ  กุ้ง    
มันส ำปะหลัง  ล ำไย  สุกร  อื่น ๆ ระบุ…..    
ข้ำวโพด  มะขำมหวำน  แพะ แกะ      
ถั่วเหลือง  ส้มเขียวหวำน  ไก ่      
สับปะรด  ส้มโอ  เป็ด      
อื่น ๆ ระบุ…  ยำงพำรำ  อื่น ๆ ระบุ…..      
  ปำล์มน้ ำมัน        
  กำแฟ        
  ไม้ดอก ระบุ….        
  อื่น ๆ ระบุ…..        

8. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมข้ำงต้นเป็นจริงทุกประกำรถ้ำได้เข้ำเป็นสมำชิก ข้ำพเจ้ำจะลงลำยมือช่ือในทะเบียนสมำชิก
กับชช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ และค่ำหุ้นเต็มมูลค่ำอย่ำงน้อยหนึ่งหุ้น ให้เสร็จภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรของ 
กลุ่มเกษตรกรก ำหนด ทั้งจะปฏิบัติตำม ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนของที่ประชุมหน่วยเกษตรกรรม 
ซึ่งข้ำพเจ้ำเกี่ยวข้องทุกประกำร  

ลำยมือช่ือ ผูส้มัคร ……………………………………………. 
พยำนรับรองลำยมือช่ือ ……………………………………… 
พยำนรับรองลำยมือช่ือ....…………………………………… 

 
บันทึกของท่ีประชุมหน่วยเกษตรกรรม 

ที่ประชุมหน่วยเกษตรกรรมรับรอง 
ที่ประชุมหน่วยเกษตรกรรมครั้งที่.................ในกำรประชุม 
วันที่ ...........................ได้สอบสวนพิจำรณำปรำกฏว่ำ
ผู้สมัครมีลักษณะถูกต้องตำมข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร 
ข้อ 4 ทั้งที่ประชุม หน่วยเกษตรกรรมเห็นสมควรและลงมติ
รับรองโดยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวน
สมำชิกที่เข้ำประชุม  
 
              (ลงช่ือ)..................................................... 
     ต ำแหน่ง ประธำนหน่วยเกษตรกรรมหรือเลขำนกุำรหน่วยเกษตรกรรม  

ที่ประชุมหน่วยเกษตรกรรมไม่รับรอง 
ที่ประชุมหน่วยเกษตรกรรมครัง้ที่....................ในกำรประชุม  
วันท่ี................................ได้สอบสวนพิจำรณำปรำกฏว่ำ 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
          
 

(ลงช่ือ)..................................................... 
ต ำแหน่ง ประธำนหน่วยเกษตรกรรมหรือเลขำนุกำรหนว่ยเกษตรกรรม 
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เอกสารที่ 2  

ทะเบียนสมาชิก 
ชื่อกลุ่มเกษตรกร .............................................................  

ส ำนักงำนเลขที่.............................. หมู่ที่ ......... ถนน................................... ต ำบล .............................. 
อ ำเภอ ..........................................จังหวัด................... ........................................................................................  
 
 
 
ชื่อสมำชิก ………………….........................……………….. เลขทะเบียนที่ ……………………...... อำยุ ...............ป ี 
เลขประจ ำตัวประชำชน………………………………………………………………. สัญชำติ........... ที่อยู่เลขท่ี.................  
หมู่ที่ ...........บ้ำน…………………….…….ต ำบล............................. อ ำเภอ ........................................................... 
จังหวัด..................................... อำชีพ ................................ หน่วยเกษตรกรรมที่ ............................................ 
.......................................................................................................................................................... ................ 
วันที่เข้ำเป็นสมำชิก...........................................................................................................................................  
 
 
. 

ลำยมือชื่อ .......................................... 
พยำน .......................................... 
พยำน .......................................... 
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เอกสารที่ 3 

ทะเบียนหุ้น 

ชื่อกลุ่มเกษตรกร………………………………………………. 
 ส ำนักงำนเลขที่ ...................... หมู่ที่ .................. ถนน ....................................... ต ำบล .......................  
อ ำเภอ ……………................... จังหวัด………………………………………………………………………………………………………  
 
 
ชื่อสมำชิก …………………………………….เลขทะเบียนที่ ………………………..เลขประจ ำตัวประชำชน ………………….. 
ที่อยู่เลขที่ ................... หมู่ที่ ................. บ้ำน ............................. ต ำบล................................... 
อ ำเภอ……………………………………….จังหวัด........................................ อำชีพ .................................................. ....  
หน่วยเกษตรกรรมที่..............................................................................................................................................  
มูลค่ำหุ้น ………………………………........... บำท  
 

การถือหุ้น 
 

วัน เดือน 
ปี 

หน้า 
บ/ช 

หุ้นที่ช าระแล้ว หุ้นที่โอน หุ้นคงเหลือ หมายเหตุ 
จ านวน 

หุ้น 
จ านวน 

เงิน 
จ านวน 

หุ้น 
จ านวน 

เงิน 
จ านวน 

หุ้น 
จ านวน 

เงิน 
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เอกสารที่ 4 

ใบเสร็จรับเงิน 
 

กลุ่มเกษตรกร............................................................................... 
ส านักงานเลขที่..................... หมู่ที่ ............... ถนน ……………………....... ต าบล ....................................
อ าเภอ…………………….….จังหวัด ...................................................... 
 

วันที่......... เดือน ……………….. พ.ศ …………………………….. 
 ได้รับเงินจำก……………………………………….………….. สมำชกิ/ไม่ใช่สมำชิก ที่อยู่เลขที่………………………  
หมู่ที…่……….. บ้ำน……………………………ต ำบล.......... อ ำเภอ................... จังหวัด ………………………………………… 
ดังรำยกำรต่อไปนี้  
 

ที ่ รายการ หน่วยนับ หน่วยละ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ    
2 ค่ำหุ้น    
     
     
     
     
     
รวม  (จ านวนเงินเป็นตัวอักษร ………………………………………………………...)  

 
 
(ลงชื่อ) ...............................................    (ลงชื่อ) ............................................... 

(นำย/นำง/นำงสำว.....................)     (นำย/นำง/นำงสำว...................) 
ต ำแหน่ง …………………………………………    ต ำแหน่ง ………………………………………… 

ผู้อนุมัติ        ผู้รับเงิน  
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เอกสารที่ 5 

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญคร้ังแรก 
 

เขียนที ่………………………………………..  
วันที่ ............... เดือน……………………… พ.ศ. …………….. 

 
เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญ่สำมัญครั้งแรก  

เรียน  นำย/นำง/นำงสำว.......................................................  

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  ระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่สำมัญครั้งแรก  

ตำมท่ีคณะผู้ก่อกำรได้ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร …………..………………………....นั้น 
บัดนี้ นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัด ............................................... ได้รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. ...................... ท้ังนี้ จะต้องจัดให้มีกำรประชุมใหญ่สำมัญ 
ครั้งแรกภำยใน 90 วัน นับแต่วันรับใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและ
ผู้ตรวจสอบกิจกำร  

ในกำรนี้ ใคร่ขอเรียนเชิญท่ำนเข้ำร่วมประชุมสำมัญใหญ่สำมัญครั้งแรกของกลุ่มเกษตรกร
......……................ในวันที่ ............. เดือน ........................ พ.ศ. ........................ เวลำ ......................... น.  
ณ .................................(ระบสุถำนท่ีประชุม)  

จึงเรียนมำเพ่ือเข้ำประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตำมวัน เวลำและสถำนที่ดังกล่ำวข้ำงต้น  

ขอแสดงควำมนับถือ  
 

(ลงชื่อ................................................................ 
    (นำย/นำง/นำงสำว...................................)  

         ประธำนคณะผู้ก่อกำร 
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 เอกสารที่ 6 

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญคร้ังแรก 
กลุ่มเกษตรกร ......................... 

วันที่ ..... เดือน ................. พ.ศ..... 
เวลา ………......... น. 

ณ ............................................................ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่อง ที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง รับทรำบกำรรับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 
ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง รับทรำบรำยกำรรับ – จ่ำยเงินตั้งแต่เริ่มขอจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรถึงวันประชุมใหญ่ 
                   สำมัญครั้งแรก  
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่อง พิจำรณำเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่อง พิจำรณำเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำร 
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่อง พิจำรณำก ำหนดแผนด ำเนินงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ระเบียบวาระท่ี 7    เรื่อง พิจำรณำก ำหนดวงเงินกำรด ำเนินกิจกำรประจ ำปี 
ระเบียบวาระท่ี 8    เรื่อง พิจำรณำส่งมอบงำนของคณะผู้ก่อกำรให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
ระเบียบวาระท่ี 9    เรื่อง พิจำรณำก ำหนดเวลำกำรเก็บค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำและค่ำหุ้นที่เหลือ 
ระเบียบวาระท่ี 10  เรื่อง พิจำรณำก ำหนดวันท ำงำนของกลุ่มเกษตรกร 
ระเบียบวาระท่ี 11  เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ำมี)  
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เอกสารที่ 7 

 

บัญชีลงชื่อผู้เข้าประชุมใหญ่สามัญคร้ังแรก 
วันที่ ...... เดือน .............. พ.ศ. ............... 

ณ……………………………… 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
อายุ 
(ปี) 

เลขประจ าตัวประชาชน ลายมือชื่อ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

ขอรับรองว่ำเป็นลำยมือชื่อของสมำชิกกลุ่มเกษตรกรจริง  

(ลงชื่อ). .................................................  ประธำนคณะผู้ก่อกำร 
    (นำย/นำง/นำงสำว........................................) 
 

(ลงชื่อ). .................................................  เลขำนุกำรคณะผู้ก่อกำร 
    (นำย/นำง/นำงสำว........................................)  
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เอกสารที่ 8 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญคร้ังแรก 
กลุ่มเกษตรกร …………………..... วันที่ ..... เดือน ....................... พ.ศ. ……………………… 

ณ .................. 
 
สมาชิกกลุ่มเกษตรกร ทั้งหมด .............. คน (ตำมบัญชีลงชื่อผู้เข้ำประชุมใหญ่สำมัญครั้งแรก จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
กึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด)  
ผู้เข้าร่วมประชุม  
ที่    ชื่อ - นามสกุล     ต าแหน่ง  
1.   ...........................................   …………………………………….. 
2.  ...........................................   …………………………………….. 
3.  ...........................................   …………………………………….. 
เริ่มประชุมเวลำ ............... น.  

เมื่อสมำชิกมำครบองค์ประชุมแล้ว นำย/นำง/นำงสำว................. ................ ประธำนคณะ
ผู้ก่อกำร เป็นประธำนในที่ประชุม ประธำนได้กล่ำวเปิดประชุม แนะน ำผู้เข้ำร่วมประชุมและด ำเนินกำรประชุมตำม
ระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้ 
  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

ประธำนได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ วันนี้เป็นกำรประชุมใหญ่สำมัญครั้งแรก มีผู้เข้ำประชุม                                    
จ ำนวน .... .......... . คน (ต้องไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด) เพ่ือด ำเนินกำรเลือกตั้ง
คณะกรรมกำร ด ำเนินกำรและผู้ตรวจสอบกิจกำร กำรประชุมครั้งนี้เป็นกำรประชุมใหญ่ภำยใน 90 วันนับแต่
วันรับใบทะเบียน จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร  

มติที่ประชุม รับทรำบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับทราบการรับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร  
ประธำนได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัด……………………… 

(นำยทะเบียนสหกรณ์ กรณีกรุงเทพมหำนคร) ได้รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ……………………………………  
แล้วเมื่อวันที่ ............ เดือน ................ พ.ศ. .... เลขทะเบียนที่ .................  

มติที่ประชุม รับทรำบ  
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รับทราบรายการรับ - จ่ายเงินตั้งแต่เริ่มขอจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรถึงวันประชุมใหญ่
สามัญครั้งแรก  

ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบรำยกำรรับ – จ่ำยเงินตั้งแต่เริ่มขอจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรถึงวัน              
ประชุมใหญ่สำมัญครั้งแรก ดังนี้  

- รำยรับ จ ำนวน…………………………………… บำท (ระบุรำยละเอียด)  
- รำยจ่ำย จ ำนวน ........................... บำท (ระบุรำยละเอียด) 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  
ประธำนได้มอบให้ที่ประชุมพิจำรณำเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร จ ำนวน ………………….. 

คน ตำมข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร …………………...... โดยเลือกตั้งจำกสมำชิก จ ำนวน .................. คน โดย
เลือกตั้ง จำกสมำชิกมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ ........... ปี ทั้งนี้ เพื่อมอบหมำยกำรทั้งปวงให้  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้เลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร จ ำนวน ...... คน ดังมีรำยชื่อ ต่อไปนี้  
1. นำย/นำง/นำงสำว..........................................................................................  
2. นำย/นำง/นำงสำว..........................................................................................  
3. นำย/นำง/นำงสำว..........................................................................................  
4. นำย/นำง/นำงสำว..........................................................................................  
5. นำย/นำง/นำงสำว.......................................................................................... 
6. นำย/นำง/นำงสำว..........................................................................................  
7. นำย/นำง/นำงสำว.................................................................. ........................ 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้เลือกตั้งระหว่ำงกันเอง เพ่ือท ำหน้ำที่ ดังนี้  
1. นำย/นำง/นำงสำว.........................................................................  เป็นประธำน 
2. นำย/นำง/นำงสำว............................................ ........................... เป็นรองประธำน  
3. นำย/นำง/นำงสำว..........................................................................  เป็นเลขำนุกำร 
4. นำย/นำง/นำงสำว...........................................................................  เป็นเหรัญญิก  

นอกนั้นเป็นกรรมกำรด ำเนินกำร 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  

ประธำนได้มอบให้ที่ประชุมพิจำรณำเลือกตั้ งผู้ตรวจสอบกิจกำร จ ำนวน ………………. . .คน 
ตำมข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร .................... (ระบุจำกสมำชิก/บุคคลภำยนอก) มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
จนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งใหม่ในกำรประชุมใหญ่สำมัญครำวถัดไป ทั้งนี้ เพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบกิจกำรของ 
กลุ่มเกษตรกร  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำร จ ำนวน …….... คน  
ดังมีรำยชื่อต่อไปนี้  
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1. นำย/นำง/นำงสำว................................... .......................................................  
2. นำย/นำง/นำงสำว..........................................................................................  
3. นำย/นำง/นำงสำว......................................................................... ................... 
ผู้ตรวจสอบกิจกำรได้เลือกตั้งระหว่ำงกันเองให้ นำย/นำง/นำงสำว…………...…………… เป็นหัวหน้ำ 

ผู้ตรวจสอบกิจกำร                   
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณาก าหนดแผนด าเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

ประธำนได้มอบให้ที่ประชุม พิจำรณำ ก ำหนดแผนด ำ เนินงำนและงบประมำณรำยจ่ ำย
ประจ ำปี…………………………..……  เพ่ือใช้แนวทำงด ำเนินกำรและควบคุมกำรใช้จ่ำยของกลุ่มเกษตรกร  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้ก ำหนดแผนด ำเนินงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ..............................  

ดังนี้  
1. แผนด ำเนินงำน (ระบุรำยละเอียด) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
. 

2. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี (ระบุรำยละเอียด) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง พิจารณาก าหนดวงเงินการด าเนินกิจการประจ าปี  

ประธำนได้มอบให้ที่ประชุมพิจำรณำก ำหนดวงเงินกำรด ำเนินกิจกำรประจ ำปี เพ่ือด ำเนินกำรตำม
แผนงำนในส่วนเป็นไปตำมมำตรำ 10 (5) (7) และ (8) แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกลุ่ม เกษตรกร พ.ศ. 2547 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้ก ำหนดวงเงินกำรด ำเนินกิจกำรประจ ำปี .......... เพ่ือด ำเนินกำร ตำมแผน
ด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวกับ (ระบุเฉพำะที่เก่ียวข้องตำมข้ำงล่ำง)  

- กำรร่วมลงทุนในกำรประกอบกิจกำรกับกลุ่มเกษตรกรอ่ืน  
- กำรให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่ำ ให้เช่ำซื้อ โอน รับจ ำนอง หรือรับจ ำน ำ ซึ่งทรัพย์สินแก่ สมำชิกหรือ

ของสมำชิก  
- จัดให้ได้ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่ำ เช่ำซื้อ รับโอนสิทธิกำรเช่ำหรือสิทธิ 

กำรเช่ำซื้อ จ ำนองหรือจ ำน ำ ขำยหรือจ ำหน่ำยด้วยวิธีอ่ืนใดซึ่งทรัพย์สินภำยในวงเงินไม่เกิน……............... บำท 
(บันทึกจ ำนวนเป็นตัวอักษร)  
ทั้งนี้ ให้กลุ่มเกษตรกรรำยงำนขอควำมเห็นชอบนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัด  
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ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง พิจารณาสงมอบงานของคณะผู้ก่อการให้คณะกรรมการด าเนินการ  

ประธำนได้ส่งมอบงำนของคณะผู้ก่อกำรให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเพ่ือด ำเนินกำรต่อ ดังนี้               
(ระบุรำยละเอียด เช่น เงินสด วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ งำนที่จะต้องด ำเนินกำรต่อ เป็นต้น)  

ในกำรนี้ ได้ชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมและคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้เข้ำใจโดยละเอียด  
มติที่ประชุม รับมอบให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดปัจจุบันด ำเนินกำรต่อ 

 
ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง พิจารณาก าหนดเวลาการเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นที่เหลือ  
ประธำนได้มอบให้ที่ประชุมพิจำรณำก ำหนดเวลำกำรเก็บค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำและค่ำหุ้นที่ เหลือของผู้ซึ่งจะ
เป็นสมำชิกกลุ่มเกษตรกร 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้ก ำหนดเวลำกำรเก็บค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำและค่ำหุ้นที่เหลือของ ผู้ซึ่งจะเป็น
สมำชิกกลุ่มเกษตรกร ภำยในวันที่ ........ เดือน .............. พ.ศ. .... มิฉะนั้นถือว่ำสละสิทธิ์กำร จะเป็นสมำชิก
กลุ่มเกษตรกร  
 
ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง พิจารณาก าหนดวันท างานของกลุ่มเกษตรกร  

ประธำนได้มอบให้ที่ประชุมพิจำรณำก ำหนดวันท ำงำนของกลุ่มเกษตรกร  
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้ก ำหนดวันท ำงำนของกลุ่มเกษตรกรดังนี้  
- ให้กลุ่มเกษตรกรเปิดท ำงำนทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันเสำร์ วันอำทิตย์ วันหยุดรำชกำร           

และวันหยุดนักขัตฤกษ์  
-เวลำท ำงำน ตั้งแต่เวลำ 08.30 - 16.30 น. 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
11.1 เรื่อง ………………………………………………… 
       
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มติที่ประชุม ................................................................................................................................... 
 
11.2 เรื่อง ………………………………………………… 
       
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
มติที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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เลิกประชุมเวลำ .......…………………………….น.  
 
 

(ลงชื่อ) .................................... ประธำนในท่ีประชุม  
(นำย/นำง/นำงสำว………………..………………….) 
 
 

(ลงชื่อ). ……………………………. ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม  
(นำย/นำง/นำงสำว………………..………………….) 
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ภาคผนวกที่ 7 
ขั้นตอนการปฏิบัตงิานในระบบจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร 
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ขั้นตอนที่ 1 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 

 

ขั้นตอนที่ 3 

 

 

ขั้นตอนที่ 4 

 

 

ขั้นตอนที่ 5 

 

 

ขั้นตอนที่ 6 

 

         

 

 

- หลังจากรอง นทส. ลงนาม
ในใบส าคัญรับจดทะเบียน
แล้วให้คลิกอนุมัติ 

   ภายใน 1 วัน 

ระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลุ่มเกษตรกร     

บันทึกชื่อผู้มีสิทธิอนุมัติ 
(สหกรณ์จังหวัด,  

ผู้รักษาราชการแทน) 

จองช่ือกลุ่มเกษตรกร 

เปลี่ยนสถานะของการจอง 
(รับจดทะเบียน/ไม่รับจดทะเบียน) 

บันทึกการจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร 

พิมพ์ใบส าคัญรับจดทะเบียน 
กลุ่มเกษตรกร 

คลิกอนุมัติการจดทะเบียน 
กลุ่มเกษตรกร 
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ขั้นตอนที่ 1 บันทึกรายชื่อผู้มีสิทธิอนุมัติการจดทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  1. กำรบันทึกรำยชื่อผู้มีสิทธิอนุมัติกำรจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร จะต้องกรอกรำยชื่อสหกรณ์

จังหวัดก่อนทุกครั้ง แม้ว่ำขณะนั้น ต ำแหน่งสหกรณ์จังหวัดจะว่ำงอยู่ก็ตำม ให้กรอกรำยชื่อสหกรณ์จังหวัดคน

เดิมก่อน มิฉะนั้น ใบส ำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ท่ีพิมพ์ออกมำ รำยละเอียดจะไม่สมบูรณ์ 

บันทึกรายชื่อผู้มีสิทธิอนุมัติการจดทะเบียน 

คลิก นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร 

กรอกชื่อสหกรณ์จังหวัดและต าแหน่ง 
สหกรณ์จังหวัด..............หรือรักษาราชการ 

บันทึกข้อมูลโดยคลิกปุ่ม บันทึก 

รายละเอียดนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร 

หากมีการเปลี่ยนแปลง ให้แก้ไขชื่อและต าแหน่งได้ 
โดยเริ่มด าเนินการแก้ไขตั้งแต่บันทึกรายช่ือผู้มีสิทธิ

อนุมัติการจดทะเบียนใหม่ เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว  
ให้บันทึกข้อมูลซ้ า 



 
 

72 
 

 

ขั้นตอนที่ 2 การจองชื่อกลุ่มเกษตรกร 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  เมื่อจองชื่อได้แล้ว คณะผู้ก่อกำร/กลุ่มเกษตรกรต้องยื่นเอกสำรจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรภำยใน 
30 วัน นับแต่วันที่จองชื่อได้ 

 

คลิกปุ่ม บันทึก 

จะได้ชื่อที่จองและหมายเลขการจอง 

คลิกหัวข้อ พิมพ์เอกสารการจองชื่อ 
และตรวจสอบสถานะการจอง 

สั่งพิมพ์เอกสารการจองฯ คลิกปุ่ม 
เครื่องพิมพ์ 

ให้ใบจองแก่คณะผู้ก่อการ/กลุ่มเกษตรกร 

ระบบฐานข้อมูลทะเบียนสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 

จองชื่อกลุ่มเกษตรกร 

กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 
- รายละเอียดผู้จอง 
- รายช่ือที่จอง จะต้องเป็นภาษาไทย
เท่านั้น 

แยกตำมประเภทกำรจองช่ือ 

- จดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรใหม่ 
- จดทะเบียนควบกลุ่มเกษตรกร 

- เปลี่ยนช่ือกลุ่มเกษตรกร 

ให้จดหมำยเลขกำรจองไว้ใน
เอกสำรกำรขอจดทะเบียน 

จะขึ้นหน้ำจอ Acrobat เป็นเอกสำรกำรจองฯ 
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ขั้นตอนที่ 3 เปลี่ยนสถานะการจอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  เมื่อคลิกเปลี่ยนสถำนกำรณ์จอง จะท ำให้ชื่อนี้คงอยู่แม้จะเกิน 30 วันก็ตำม ยกเว้น หำกคลิกไม่รับ
จดทะเบียน ชื่อนั้นสำมำรถน ำไปใช้ใหม่ได้ 

 

เปลี่ยนสถานะการจอง 

ใส่หมายเลขการจอง 

คลิก ได้รับเอกสารครบถ้วน/แจ้งแก้ไขเอกสาร 

คลิก แจ้งแก้ไขเอกสาร 

เมื่อตรวจสอบเอกสำรแล้วพบข้อผิดพลำด – ส่งกลับไปให้กลุ่ม
เกษตรกรแก้ไข 

คลิก จดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร 

เมื่อตรวจสอบเอกสำรแล้ว – เห็นควรรับจดทะเบียนกลุ่ม
เกษตรกร 

คลิก ไม่รับจดทะเบียน 

เมื่อตรวจสอบเอกสำรแล้ว – เห็นควรไม่รับจดทะเบียนกลุ่ม
เกษตรกร 
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ขั้นตอนที่ 4 – 6 การจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร 

(กรณีจดทะเบียนใหม่ ควบสหกรณ์) 

 

 

จดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร 

ใส่หมายเลขการจอง 

กรอกรายละเอียด : ในส่วนต่างๆ และอนุมัติการจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร  
ให้ถูกต้องครบถ้วน 

ข้อสังเกต   1. อย่าลืมเลือกเดือนสิ้นปีทางบัญชี  
          2. ถ้าในรายการผู้อนุมัติการจดทะเบียนสหกรณ์ไม่มีรายชื่อผู้ใด

ปรากฏขึ้น หมายถึงยังไม่ได้บันทึกชื่อผู้มีสิทธิอนุมัติการจดทะเบียนให้บันทึก
รายชื่อผู้มีสิทธิอนุมัติการจดทะเบียนในข้อมูลพื้นฐานการจดทะเบียนสหกรณ์ 
(ตามขั้นตอนที่ 1) 

          3. วันที่จดทะเบียนและวันออกใบส าคัญเป็นวันเดียวกัน 

ยกเว้น การจดทะเบียนควบกลุ่มเกษตรกร การจดทะเบียนเปลี่ยนฐานะจากกลุ่ม
เกษตรกรเป็นสหกรณ์ ให้วันจดทะเบียนสหกรณ์เป็นวันที่ 1 ของเดือน หลังจาก
วันที่ออกใบส าคัญซ่ึงจะเป็นวันใดก็ได้ 

พิมพ์ใบส าคัญรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร 

คลิก อนุมัติการจดทะเบียน 
ให้กรอกวันที่อนุมัติกำรจดทะเบียนเป็นวันที่เดียวกับ 

วันที่รับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร โดยดูจำกใบส ำคัญรับจดทะเบียน
กลุ่มเกษตรกร 


