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 การจัดตั้งสหกรณ คณะบุคคลซึ่งประสงคจะจัดตั้งสหกรณควรมีตัวแทนในการประสานงาน
และมีหนังสือเรื่องการจัดตั้งสหกรณยื่นตอสํานักงานสหกรณจังหวัดหรือสํานักงานสหกรณอําเภอหรือ
หนวยงานในพื้นที่แลวแตกรณี โดยแจงวาตองการใหความชวยเหลือเรื่องอะไร เชน ใหการศึกษาอบรม
ในเรื่องหลักการ วิธีการสหกรณ แนะนําการจัดทําแผนดําเนินการของสหกรณและในการประชุมทุกครั้ง
ตองแจงสหกรณจังหวัดเพื่อเขารวมประชุมแนะนําการดําเนินการตางๆ ดวย 
 ข้ันตอนการจัดตั้งสหกรณตาม พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 34 และมาตรา 35 มีดังนี้ 
 ขั้นที่ 1  จัดใหมีการประชุมผูซึ่งประสงคจะเปนสมาชิกของสหกรณ เพื่อคัดเลือกคณะ          
ผูจัดตั้งสหกรณจํานวนไมนอยกวา 10 คน ตามมาตรา 34 วรรคแรก 
   หลักการ วาระการประชุมท่ีตองมี คือ วาระเกี่ยวกับการคัดเลือกคณะผูจัดตั้ง
สหกรณ ไมนอยกวา 10 คน 
   ในการประชุมครั้งนี้ ควรมีวาระการประชุมอื่นๆ ดวย เชน 

(1) ใหการศึกษาอบรมเรื่อง อุดมการณ หลักการ วิธีการสหกรณ วิธีการทําธุรกิจ 
ตลอดจนเรื่องท่ัวๆ ไป ของสหกรณ แกผูซึ่งประสงคจะเปนสมาชิก 

(2) เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดประเภทและวัตถุประสงคของสหกรณ
เพื่อใหคณะผูจัดตั้งสหกรณใชประกอบการพิจารณาตอไป 

(3) เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดแผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ หรือ 
กิจกรรมของสหกรณ เพื่อใหคณะผูจัดตั้งสหกรณใชประกอบการพิจารณาจัดทําแผน ฯ ตอไป 

(4) เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการรางขอบังคับของสหกรณ เพื่อใหคณะผูจัดตั้ง
สหกรณใชประกอบการพิจารณารางขอบังคับ ตอไป 
   วิธีการ 

(1) ผูซึ่งประสงคจะเปนสมาชิกทั้งหมดเขารวมประชุม 
(2) ผูไดรับการคัดเลือกเปนคณะผูจัดตั้งสหกรณตองอยูในที่ประชุมดวย 
(3) ใหคัดเลือกคณะผูจัดตั้งสหกรณไมนอยกวา 10 คน แลวใหคณะผูจัดตั้ง

สหกรณเลือกกันเองเปนประธาน รองประธาน เลขานุการ และเหรัญญิก 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  จ 99 

(4) ใหมีสมุดจดรายงานการประชุมเพื่อจดบันทึกเรื่องท่ีไดมีการประชุมท้ังหมด
แลวใหประธานในที่ประชุมและเลขานุการท่ีประชุมลงลายมือช่ือในทายรายงานการประชุมดวย 
 ขั้นที่ 2  ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณ จัดใหมีการประชุมคณะผูจัดตั้งสหกรณ เพื่อพิจารณา 

(1) เลือกประเภทของสหกรณท่ีจะจัดตั้ง และกําหนดวัตถุประสงคของสหกรณ 
(ท้ังนี้ควรนําขอเสนอของที่ประชุมตามขั้นตอนที่ 1 มารวมพิจารณาดวย) 

(2) กําหนดระยะเวลาในการรวบรวมสมาชิก (ใบสมัคร) เพื่อจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผูซึ่งจะเปนสมาชิก ตามมาตรา 34 (3) (ควรมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการดําเนินการ) 

(3) กําหนดแผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณตามมาตรา 
34(2) (แผนจะจัดทําไดตอเมื่อมีขอมูลสมาชิกแลว) ดังนั้น ท่ีประชุมควรพิจารณากําหนดกรอบของแผน
โดยนําขอเสนอของที่ประชุมตามขั้นตอนที่ 1 มาพิจารณาดวย และควรมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการ
จัดทําแผน 

(4) พิจารณารางขอบังคับของสหกรณ 
   วิธีการ 

(1) ใหมีสมุดจดรายงานการประชุม เพื่อจดบันทึกเรื่องท่ีมีการประชุมท้ังหมดไว
ใหชัดเจน แลวใหประธานคณะผูจัดตั้งสหกรณและเลขานุการคณะผูจัดตั้งสหกรณ เปนผูลงลายมือชื่อ 
ในทายรายงานการประชุม 

(2) การจัดทําบัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเปนสมาชิก และทําแผนดําเนินการฯ หากได
มอบหมายใหผูใดรับผิดชอบในการจัดทํา เมื่อไดทําเสร็จแลวตองนํามาใหคณะผูจัดตั้งสหกรณได
พิจารณา กอนนําเสนอนายทะเบียนสหกรณ การพิจารณาควรจะทําในลักษณะของการประชุมคณะ 
ผูจัดตั้งสหกรณ 
 ขั้นที่ 3   เมื่อคณะผูจัดตั้งสหกรณจัดทําแผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ หรือกิจกรรมตาม
มาตรา 34(2) แลวใหสงแผนดําเนินการฯ ดังกลาวใหนายทะเบียนสหกรณผานสหกรณจังหวัด เพื่อ
พิจารณา กอนเสนอเรื่องขอจดทะเบียนสหกรณตอไป 
   วิธีการ 
   (1)  กอนสงแผนดําเนินการฯ ใหนายทะเบียนสหกรณ สหกรณจังหวัดหรือผูท่ี
สหกรณจังหวัดมอบหมายตองตรวจสอบแผนดําเนินการฯ กับขอมูลตางๆ อยางนอยในเรื่อง ดังตอไปนี้ 
    -  จํานวนสมาชิก 
    -  จํานวนหุนที่แตละคนจะถือ 
    -  ประมาณการธุรกิจ ฯลฯ 
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   ใหสอดคลองกับขอมูลในบัญชีรายช่ือผูซึ่งจะเปนสมาชิก และวิเคราะหความ
เปนไปไดทางธุรกิจรวมทั้งเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายทะเบียนสหกรณ 
   (2) สงแผนดําเนินการฯ และเอกสารประกอบ (ถามี) จํานวน 1 ชุด เพื่อใหนาย
ทะเบียนสหกรณพิจารณา 
   (3)  เมื่อนายทะเบียนสหกรณพิจารณาแผนดําเนินการฯ และเห็นวาสหกรณท่ีจะ
จัดตั้ง มีความเปนไปไดทางธุรกิจ และอยูรอดเปนประโยชนแกสมาชิก นายทะเบียนสหกรณจะแจง
จังหวัดเพื่อแจงคณะผูจัดตั้งสหกรณตอไป 
 ขั้นที่ 4   เมื่อไดรับแจงจากนายทะเบียนสหกรณ ตามขั้นที่ 3 แลว ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณจัด
ใหมีการประชุมผูซึ่งจะเปนสมาชิก เพื่อพิจารณากําหนดขอบังคับของสหกรณ 
   หลักการ วาระการประชุมท่ีตองมี คือ การพิจารณากําหนดขอบังคับของสหกรณ 
ตามที่คณะผูจัดตั้งสหกรณใหจัดทํารางไว 
   ในการประชุมครั้งนี้ ควรมี วาระการประชุมอื่นๆ ดวย เชน 

(1) แจงประเภทของสหกรณท่ีคณะผูจัดตั้งสหกรณไดเลือกไว รวมท้ังวัตถุประสงค
ของสหกรณท่ีคณะผูจัดตั้งสหกรณไดกําหนดไว 

(2) แจงแผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรม ท่ีคณะผูจัดตั้งสหกรณได
จัดทําไว 

(3) เรื่องอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร 
   วิธีการ 

(1) ผูเขารวมประชุมตองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกตามบัญชีรายชื่อ
ผูซึ่งจะเปนสมาชิก ซึ่งไดทําไวแลวตามขั้นที่ 2 

(2)  ใหมีสมุดจดรายงานการประชุม เพื่อจดบันทึกเรื่องท่ีไดมีการประชุมท้ังหมด 
แลวใหประธานคณะผูจัดตั้งสหกรณ และเลขานุการคณะผูจัดตั้งสหกรณ เปนผูลงลายมือช่ือในทาย
รายงานการประชุมดวย 
 ขั้นที่ 5   ยื่นขอจดทะเบียนสหกรณ ตามมาตรา 35 
   หลักการ ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณยื่นขอจดทะเบียนสหกรณตอนายทะเบียน
สหกรณโดยมีคําขอจดทะเบียน ซึ่งคณะผูจัดตั้งสหกรณไดลงลายมือช่ือแลว ยื่นตอนายทะเบียนสหกรณ
พรอมเอกสารดังนี้ 

(1) สําเนารายงานการประชุม ตามมาตรา 34 อยางละ 2 ชุด คือ 
    - การประชุมผูซึ่งประสงคจะเปนสมาชิกของสหกรณ 
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    - การประชุมผูซึ่งจะเปนสมาชิกสหกรณ 
   (2)  แผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรม ซึ่งนายทะเบียนสหกรณได
พิจารณาแลว ตามขั้นตอนที่ 3 จํานวน 2 ชุด 
   (3)  บัญชีรายช่ือผูซึ่งจะเปนสมาชิก พรอมลายมือช่ือและจํานวนหุนที่จะถือ 
จํานวน 2 ชุด 
   (4)  ขอบังคับฉบับตัวจริง 4 ฉบับ และสําเนา 6 ฉบับ 
   วิธีการ การยื่นขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณ ใหประธานคณะผูจัดตั้ง
สหกรณทําหนังสือนําสงเอกสารทั้งหมดผานสหกรณจังหวัด 
 
 

**************************************** 


