
การประชุมใหญ่และเหตุแห่งการเรียกประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

 การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

จะเป็นการนัดหรือเรียกให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก (แล้วแต่กรณี) มาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณา

เกี่ยวกับการด าเนินงานหรือกิจการของสหกรณ์หรือเพื่อพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ซึ่ง 

ที่ประชุมใหญ่จะมีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ เห็นชอบ หรือรับทราบเรื่องใดๆ ให้เป็นไปตามที่บัญญัติ

ไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์ ทั้งนี้ สามารถจ าแนกลักษณะของการประชุมใหญ่และเหตุแห่ง

การเรียกประชุมใหญ่ของสหกรณ์ได้ ดังนี้ 

1. การประชุมใหญ่สามัญ 

2. การประชุมใหญ่วิสามัญ 

3. การประชุมใหญ่เรียกครั้งที่สอง 

4. การประชุมใหญ่เพื่อการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ 

 

1. การประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์  

 การจัดประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ จะเป็นการเรียกประชุมใหญ่ที่มีลักษณะบังคับตาม

บทบัญญัติแหง่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ที่สหกรณ์จะต้องด าเนนิการเรียกประชุมใหญ่ภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด โดยจะมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 มาตรา ประกอบด้วย มาตรา 40 ซึ่งบัญญัติให้

คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์จะต้องนัดสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที ่

นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์ และตามความมาตรา 54  บัญญัติให้คณะกรรมการ

ด าเนินการจะต้องเรียกประชุมใหญ่สามัญเป็นการประจ าปี ปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่

วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ ดังนั้น การประชุมใหญ่สามัญทั้งสองครั้งจึงมีสาระส าคัญที่แตกต่างกัน 

ดังนี้ 

1.1 การประชุมใหญ่สามัญคร้ังแรก ตามความมาตรา 40 

 “มาตรา 40 ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้ง

แรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์และ

มอบหมายการทั้งปวงใหแ้ก่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์” 
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 เมื่อพิจารณาบทบัญญัติตามความมาตรา 40 บัญญัติให้การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก

เกิดขึ้นได้เพียงครั้งเดียว และก าหนดให้คณะผูจ้ัดตัง้สหกรณ์เป็นผู้เรียกประชุมใหญ่ โดยจะต้องจัดประชุม

ให้ได้ภายในเก้าสิบวันนับแตไ่ด้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์  

 การเรียกประชุมให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดบรรดาสมาชิกซึ่งในที่นี้จะหมายถึงสมาชิกแรกตั้ง

และสมาชิกที่ได้รับเข้าใหม่ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ได้รับจดทะเบียนสหกรณ์จนถึงก่อนการจัดประชุมใหญ่

มาประชุมใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ จ านวน 2 เรื่อง คือ เลือกตั้ง

คณะกรรมการด าเนินการ และให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการ

ด าเนนิการที่ได้รับเลือกตั้ง และอาจมวีาระอื่นๆ ตามที่คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์เห็นสมควร   

ลักษณะส าคัญ 

(1) การเรียกประชุมใหญ่  

- คณะผู้จัดตัง้สหกรณ์ประชุมเพื่อมมีตกิ าหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมใหญ่ 

และก าหนดเรื่องที่จะประชุม 

- ประธาน หรอืรองประธานหรอืเลขานุการคณะผูจ้ัดตั้งสหกรณ์ เป็นผู้ลงนามใน

หนังสือเชิญประชุม 

(2) การก าหนดวันประชุม ภายในเก้าสิบวันนับแตว่ันที่ได้รับจดทะเบียนสหกรณ์ 

(3) องค์ประชุม   

- จ านวนสมาชิกทั้งหมด ประกอบด้วยสมาชิกแรกตั้งและสมาชิกใหม่ที่คณะผูจ้ัดตั้ง

สหกรณ์มมีตใิห้รับเข้าเป็นสมาชิกก่อนถึงวันประชุมใหญ่ หักด้วยจ านวนสมาชิกสมาชิกที่ลาออกและได้รับ

อนุมัตแิล้วก่อนถึงวันประชุมใหญ่ 

- ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรอืไม่น้อยกว่า

หนึ่งรอ้ยคนจงึจะครบเป็นองค์ประชุม 

(4) เรื่องที่จะประชุม 

- เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ให้เป็นไปตามความมาตรา 50 ประกอบ

ข้อบังคับของสหกรณ์  

- มอบหมายการทั้งปวงใหแ้ก่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

- วาระอื่นๆ ตามที่คณะผูจ้ัดตั้งสหกรณ์เห็นสมควร 
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1.2 การประชุมใหญ่สามัญ ตามความมาตรา 54 

   “มาตรา 54 ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เรยีกประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครัง้

ภายในหนึ่งรอ้ยห้าสิบวันนับแตว่ันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์นั้น” 

 เมื่อพิจารณาตามความมาตรา 54 บัญญัติให้การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของแต่ละ

สหกรณ์เกิดขึ้นได้เพียงครั้งเดียวในหนึ่งรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์นั้น และคณะกรรมการด าเนินการ

สหกรณ์จะต้องจัดประชุมใหญ่ให้ได้ภายในหนึ่งรอ้ยห้าสิบวันนับแตว่ันสิ้นปีทางบัญชขีองสหกรณ์  

ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการ เป็นผู้ลงนามในหนังสือ 

แจ้งวันเวลา  สถานที่  และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า

เจ็ดวันหรือตามที่ก าหนดในข้อบังคับ  และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจ

บัญชสีหกรณ์ทราบล่วงหนา้ในโอกาสเดียวกันกับที่แจง้ให้สมาชิกหรอืผูแ้ทนสมาชิกทราบด้วย 

ลักษณะส าคัญ 

(1) การเรียกประชุมใหญ่  

- คณะกรรมการด าเนินการประชุมเพื่อมมีตกิ าหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุมใหญ่ 

สามัญประจ าปี และก าหนดเรื่องที่จะประชุม 

- ประธานกรรมการหรอืรองประธานกรรมการหรอืเลขานุการ เป็นผู้ลงนามในหนังสือ

เชญิประชุม 

(2) การก าหนดวันประชุม ภายในหนึ่งรอ้ยหา้สิบวันนับวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

(3) องค์ประชุม   

- จ านวนสมาชิกทั้งหมด ประกอบด้วยจ านวนสมาชิกยกมาต้นปีและสมาชิกใหม่ 

ที่คณะกรรมการด าเนินการมีมตใิห้รับเข้าเป็นสมาชิกในระหว่างปี หักด้วยจ านวนสมาชิกสมาชิกที่ลาออก

ในระหว่างปีและได้รับอนุมัติแล้วก่อนถึงวันประชุมใหญ่ แตส่ าหรับกรณีที่เป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทน

สมาชิกให้มีจ านวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในข้อบังคับและระเบียบของ

สหกรณ์ 

- กรณีขอ้บังคับก าหนดใหก้ารประชุมใหญ่ประกอบด้วยสมาชิก จะต้องมสีมาชิกมา

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งรอ้ยคนจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

- กรณีข้อบังคับก าหนดให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผูแ้ทนสมาชิกตามความ

มาตรา 56 จะต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมดหรือ 

ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  
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(4) เรื่องที่จะประชุม  

- ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรอืค้ าประกันประจ าปี เพื่อขอความเห็นชอบจากนายทะเบียน

สหกรณ์ (มาตรา 48) 

- เลือกตั้งกรรมการด าเนนิการสหกรณ์แทนต าแหนง่ที่ว่างลงตามวาระ (มาตรา 50) 

- เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อด าเนนิการ

ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ (มาตรา 53) 

- อนมุัตงิบดุลที่สหกรณ์จัดท าและผูส้อบบัญชรีับรองแล้ว (มาตรา 66) 

- จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ตามมาตรา 60 ประกอบข้อบังคับของสหกรณ์ 

- อนุมัตแิผนงานและประมาณการรายจา่ยประจ าปี 

- รับทราบรายงานกิจการประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ 

(5) วาระหรอืเรื่องที่จะประชุมอื่น (หากมี) 

- แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (มาตรา 44)  

- การควบสหกรณ์ (มาตรา 90) 

- การแยกสหกรณ์ และพิจารณาแบ่งแยกทรัพย์สิน ทุน ทุนส ารอง หนีส้ิน สทิธิ และ

ความรับผดิของสหกรณ์ตามวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด (มาตรา 96) 

- การเลิกสหกรณ์ (มาตรา 70 (3)) 

- การอื่นใดที่ขอ้บังคับก าหนดให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผูอ้นุญาต อนุมัต ิหรอืเห็นชอบให้

ด าเนนิการได้ 

- วาระอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

 

 

2. การประชุมใหญ่วิสามัญของสหกรณ์  

การจัดประชุมใหญ่วิสามัญของสหกรณ์ จะเป็นการเรียกประชุมใหญ่ตามเหตุที่ก าหนดตาม

ความมาตรา 55 แหง่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542  

“มาตรา ๕๕ เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะเรียกประชุมใหญ่

วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แตถ่้านายทะเบียนสหกรณ์มหีนังสอืแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรอืในกรณีที่

สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจ านวนทุนเรือนหุน้ที่ช าระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้าแตไ่ม่

เกินสามสิบวันนับแตว่ันที่สหกรณ์ทราบ 

สมาชิกซึ่งมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในหา้ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรอืไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อย

คน หรอืผูแ้ทนสมาชิกในกรณีที่มีผู้แทนสมาชิกตามมาตรา ๕๖ ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในหา้ของ
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จ านวนผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด หรอืไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการ

ด าเนนิการสหกรณ์ให้เรยีกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้ 

ในกรณีที่สมาชิก หรอืผูแ้ทนสมาชิกของสหกรณ์เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  

ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแตว่ันที่รับค ารอ้งขอ  

ถ้าคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  

ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได้” 

 

เมื่อพจิารณาความตามมาตรา 55 จะพบว่าบทบัญญัติดังกล่าวก าหนดเหตใุนการเรียก

ประชุมใหญ่วิสามัญไว้ 5 เงื่อนไข และในหนึ่งรอบปีทางบัญชขีองสหกรณ์ สามารถเรียกประชุมใหญ่

วิสามัญกี่ครัง้ก็ได้ ขึ้นอยู่กับเหตุในการเรียกประชุมใหญ่ ซึ่งจะมีแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะเรยีกประชุมใหญ่สามัญเมื่อใดก็ได้ เมื่อมี

เหตุอันสมควร  

ลักษณะส าคัญ 

(1) เหตุอันสมควร  

- คณะกรรมการด าเนินการต้องจัดประชุมเพื่อพิจารณากรณีตา่งๆ ตามที่มผีูเ้สนอหรือ

จากกรณีอื่นใดตามที่ได้รับทราบ ว่ากรณีดังกล่าวจะเป็นเหตุอันสมควรที่จะต้องจัดประชุมใหญ่วิสามัญ

หรอืไม่ โดยจะต้องมีมติเห็นชอบที่จะให้สหกรณ์จัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อพจิารณาการนัน้ ดังนั้น การ

พิจารณาว่าเรื่องใดจะถือเป็นเหตุอันสมควรหรอืไม่ จึงเป็นดุลยพินจิของคณะกรรมการด าเนินการ 

 

(2) การเรียกประชุมใหญ่  

- คณะกรรมการด าเนินการมีมตกิ าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่

วิสามัญ  

- ประธานกรรมการหรอืรองประธานกรรมการหรอืเลขานุการ เป็นผู้ลงนามในหนังสือ

เชญิประชุม 

(3) การก าหนดวันประชุม คณะกรรมการด าเนินการสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา

ก าหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ 

(4) องค์ประชุม  ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

(5) วัตถุประสงค์ วาระการประชุมและเรื่องที่จะประชุมให้เป็นไปตามเหตุอันสมควรตามมติ

ของคณะกรรมการด าเนินการ 
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2.2 นายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ต้องเรียกประชุมใหญ่

วิสามัญโดยมิชักช้าแต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ  

ลักษณะส าคัญ 

(1) หนังสือแจง้ให้เรยีกประชุมใหญ่วิสามัญ  

- นายทะเบียนสหกรณ์จะเป็นผูพ้ิจารณาว่าสหกรณ์มเีหตุใดๆ ที่จ าเป็นจะต้องเสนอให้ 

ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณา และเหตนุั้นจะต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนและต้องด าเนินการโดยมิชักช้า ไม่อาจ

รอไปจนถึงการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีได้ เนื่องจากจะเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย หรอื

เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ หรอืสหกรณ์จ าเป็นต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไป

ตามกฎหมายและขอ้บังคับ 

(2) การเรียกประชุมใหญ่  

- เมื่อสหกรณ์ได้รับหนังสอืแจ้งใหเ้รียกประชุมใหญ่วิสามัญจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

จะต้องจัดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อมีมติก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัด

ประชุมใหญ่วิสามัญ  

- ประธานกรรมการหรอืรองประธานกรรมการหรอืเลขานุการ เป็นผู้ลงนามในหนังสือ

เชญิประชุม 

(3) การก าหนดวันประชุม ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบหนังสือของนายทะเบียน

สหกรณ์ 

(4) องค์ประชุม  ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

(5) วัตถุประสงค์ วาระการประชุมและเรื่องที่จะประชุมให้เป็นไปตามเหตุตามที่ได้รับแจง้

จากนายทะเบียนสหกรณ์ และอาจเพิ่มเตมิวาระจ าเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ได้ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ

เห็นสมควร 

 

2.3 กรณทีี่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจ านวนทุนเรอืนหุ้นที่ช าระแล้ว ต้องเรียก 

ประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้าแต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันท่ีสหกรณ์ทราบ  

ลักษณะส าคัญ 

(1) สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจ านวนทุนเรือนหุน้ที่ช าระแล้ว สหกรณ์จะต้องขาดทุนจาก 

ผลการด าเนินงานและได้น าจ านวนการขาดทุนไปหักออกจากยอดทุนส ารองที่มอียู่จนหมดแล้ว และ 

จะพิจารณาว่าสหกรณ์จะทราบเหตุในกรณีดังกล่าวเมื่อ 

- กรณีสหกรณ์ขาดทุนจากผลการด าเนินงานในคราวเดียวเป็นจ านวนมาก จนอาจจะ

เข้าเหตุดังกล่าว สหกรณ์จะต้องจัดท างบก าไรขาดทุนหรอืประมาณการผลการด าเนินงาน เพื่อทีจ่ะน า
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ยอดการขาดทุนที่เกิดขึน้ไปหักออกจากยอดทุนส ารองที่มอียู่จนหมด แล้วยังคงมยีอดค้างขาดุทนอยู่ 

และมีจ านวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนทุนเรือนหุน้ที่ช าระแล้ว 

- กรณีที่สหกรณ์มียอดค้างขาดทุนสะสมตามงบการเงินในปีที่ผ่านมาแตย่ังไม่เกินกึ่ง

ของจ านวนทุนเรือนหุน้ที่ช าระแล้ว หากผลการด าเนินงานในปีปัจจุบันยังไม่ดขีึน้และเห็นว่าอาจท าให้ 

ผลการด าเนินงานมกีารขาดทุนอีกจนอาจจะเข้าเหตุดังกล่าว สหกรณ์จะต้องจัดท างบก าไรขาดทุนหรอื 

ประมาณการผลการด าเนินงานเพื่อจะได้ทราบฐานะการเงินในปัจจุบันว่าเป็นเหตุให้สหกรณ์ตอ้งมยีอด

ขาดทุนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนทุนเรือนหุน้ที่ช าระแล้ว 

(2) การเรียกประชุมใหญ่  

- สหกรณ์จะต้องจัดให้มกีารประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อมมีตกิ าหนดวัน เวลา 

และสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ  

- ประธานกรรมการหรอืรองประธานกรรมการหรอืเลขานุการ เป็นผู้ลงนามในหนังสือ

เชญิประชุม 

(3) การก าหนดวันประชุม ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบว่าสหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่ง

ของจ านวนทุนเรือนหุน้ที่ช าระแล้ว 

(4) องค์ประชุม  ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

(5) วัตถุประสงค์ รับทราบผลการด าเนินงานของสหกรณ์และพจิารณาว่าจะให้สหกรณ์

ด าเนนิธุรกิจต่อไปหรอืเลิกสหกรณ์ หากที่ประชุมใหญ่มีมตใิห้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจต่อไป จะต้องพิจารณา

ก าหนดแผนการด าเนินงานและแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ 

2.4 สมาชิกซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรอืไม่น้อย

กว่าหน่ึงร้อยคน หรอืผู้แทนสมาชิกในกรณทีี่มีผู้แทนสมาชิกตามมาตรา 56 ซึ่งมีจ านวนไม่น้อย

กว่าหน่ึงในห้าของจ านวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ลงลายมือชื่อท าหนังสือ

ร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เรยีกประชุม

ใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับค าร้องขอ 

ลักษณะส าคัญ 

(1) การท าหนังสอืร้องขอ  

- การรอ้งขอสามารถกระท าได้ทั้งสมาชกิและผูแ้ทนสมาชิก 

- กรณีสมาชิกร้องขอ จะต้องมีสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งห้าของจ านวนสมาชิก

ทั้งหมดหรอืไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ลงลายมือท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ 
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- กรณีผูแ้ทนสมาชิกร้องขอ จะต้องมีผูแ้ทนสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในหา้ของ

จ านวนผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมดหรอืไม่น้อยกว่าหา้สิบคน ลงลายมือท าหนังสือรอ้งขอต่อคณะกรรมการ

ด าเนนิการสหกรณ์ 

- หนังสือรอ้งขอจะต้องระบุเหตุใดๆ ที่จ าเป็นจะต้องเสนอใหท้ี่ประชุมใหญ่พิจารณา 

และเหตุนั้นจะต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนและต้องด าเนนิการโดยมิชักช้า ไม่อาจรอไปจนถึงการประชุมใหญ่

สามัญประจ าปีได้ เนื่องจากจะเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย หรอืเกิดผลกระทบอย่างร้ายแรง

ต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ หรอืสหกรณ์จ าเป็นต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ 

(2) การเรียกประชุมใหญ่  

- สหกรณ์จะต้องจัดให้มกีารประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อมมีตกิ าหนดวัน เวลา 

และสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ  

- ประธานกรรมการหรอืรองประธานกรรมการหรอืเลขานุการ เป็นผู้ลงนามในหนังสือ

เชญิประชุม 

(3) การก าหนดวันประชุม ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค ารอ้งขอ 

(4) องค์ประชุม  ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

(5) เรื่องที่จะประชุม วาระการประชุมและเรื่องที่จะประชุมให้เป็นไปตามเหตุที่ระบุใน

หนังสือรอ้งขอจากสมาชิกหรอืผูแ้ทนสมาชิก และอาจเพิ่มเติมวาระจ าเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ได้ตามที่

คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

 

2.5 นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในระยะเวลาที่

เห็นสมควร กรณทีี่คณะกรรมการด าเนินการไม่เรยีกประชุมใหญ่วิสามัญภายในก าหนดเวลา

สามสิบวันนับแต่วันท่ีรับค าร้องขอจากสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก 

ลักษณะส าคัญ 

(1) การเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ที่ได้รับมอบอ านาจและสมาชิก

ถือปฏิบัติตามหนังสอืกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1108/26 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2547 เรื่อง การใช้

อ านาจนายทะเบียนสหกรณ์ตามมาตรา 55 วรรคท้าย แหง่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 โดยมี

สาระส าคัญ ดังนี้ 

- นายทะเบียนสหกรณ์จะใช้อ านาจในการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญตามความมาตรา 

55 วรรคท้าย เฉพาะกรณีที่สมาชิกร้องขอตอ่คณะกรรมการด าเนินการสั่งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

แตค่ณะกรรมการด าเนินการสั่งไม่เรยีกประชุมใหญ่วิสามัญ 
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- สมาชิกผูร้้องขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญต้องแจง้นายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อขอให้นาย

ทะเบียนสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่ตาม

มาตรา 55 วรรคท้าย โดยมีเอกสารประกอบการแจ้ง คือ ส าเนาหนังสอืร้องขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ

ต่อคณะกรรมการด าเนินการพร้อมส าเนาลายมือช่ือสมาชิกผู้ร้องขอให้เปิดประชุมใหญ่วิสามัญ 

- ระยะเวลาในการแจง้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ กรณีคณะกรรมการด าเนินการ

ประชุมและมีมตไิม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ก็ไม่จ าเป็นต้องรอให้ครบก าหนดสามสิบวันตามมาตรา 55 

วรรคท้าย โดยใหถ้ือวันที่ประชุมพิจารณาและมีมตดิังกล่าวเป็นวันครบก าหนด แต่หากคณะกรรมการ

ด าเนนิการปล่อยให้ระยะเวลาลว่งเลยมา มไิด้เรยีกประชุมใหญ่วิสามัญภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่

วันที่รอ้งขอดังกล่าวก็ต้องรอให้ครบสามสิบวันก่อน 

- เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับเรื่องจากสมาชิกผูร้้องขา้งตน้ หากพิจารณาเห็นว่า 

คณะกรรมการด าเนินการไม่เรยีกประชุมใหญ่วิสามัญภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มี

เหตุผลอันสมควร นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญในระยะเวลาตามที่เห็นสมควร 

ก็ได้ หากเห็นว่าสมควรใหเ้รียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อการใดการหนึ่งโดยสุจรติย่อมสามารถด าเนินการ

ได้ แตถ่้านายทะเบียนสหกรณ์ได้พิจารณาข้อเรยีกร้องให้เรยีกประชุมใหญ่วิสามัญแล้วเห็นวา่ไม่มีเหตุอัน

สมควร นายทะเบียนสหกรณ์จะไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็สามารถท าได้ 

(2) การเรียกประชุมใหญ่  

- นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ  

- นายทะเบียนสหกรณ์เป็นผู้ลงนามในหนังสือเชิญประชุม 

(3) การก าหนดวันประชุม ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นสมควร 

(4) องค์ประชุม  ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

(5) เรื่องที่จะประชุม วาระการประชุมและเรื่องที่จะประชุมให้เป็นไปตามเหตุที่ระบุใน

หนังสือรอ้งขอจากสมาชิกหรอืผูแ้ทนสมาชิก  

3. การประชุมใหญ่เรยีกครั้งที่สอง 

ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณี มาประชุมไม่ครบ

เป็นองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันตามความมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ พ.ศ.2542 

“มาตรา ๕8 ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรอืผูแ้ทนสมาชิก แล้วแต่กรณี มา

ประชุมไม่ครบองค์ประชุม ใหน้ัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก 

ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม
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แล้ว เมื่อมีสมาชิกหรอืผูแ้ทนสมาชิก แลว้แตก่รณี มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกหรอื

ผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด หรอืไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก็ใหถ้ือว่าเป็นองค์ประชุม” 

 

เมื่อพจิารณาความตามมาตรา 58 จะพบว่าบทบัญญัติดังกล่าวก าหนดว่ากรณีที่สหกรณ์

หรอืนายทะเบียนสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่สามัญหรือประชุมใหญ่วิสามัญตามความมาตรา 54 หรอื

มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แล้วมสีมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมไม่ครบ

เป็นองค์ประชุม ให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมใหญ่ครั้งที่สองภายในสิบสี่วันนับแตว่ันที่นัด

ประชุมใหญ่ครั้งแรก แต่จะมีขอ้ยกเว้นกรณีที่เป็นการเรียกประชุมใหญ่ที่สมาชิกหรอืผูแ้ทนสมาชิกร้องขอ 

และขนาดองค์ประชุมที่ลดลง 

ลักษณะส าคัญ 

(1) การเรียกประชุมใหญ่ครั้งที่สอง  

- การเรียกประชุมใหญ่ครั้งแรก มีสมาชกิหรือผูแ้ทนสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม 

(2) การเรียกประชุมใหญ่  

- คณะกรรมการด าเนินการมีมติก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่ 

ครั้งที่สอง 

- ประธานกรรมการหรอืรองประธานกรรมการหรอืเลขานุการเป็นผู้ลงนามในหนังสือ

เชญิประชุม 

(3) การก าหนดวันประชุม ภายในสิบสี่วันนับแตว่ันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก 

(4) องค์ประชุม  สมาชิกหรอืผูแ้ทนสมาชิกแล้วแตก่รณี มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ

จ านวนสมาชิกหรอืผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด หรอืไม่น้อยกว่าสามสิบคน 

(5) เรื่องที่จะประชุม วาระการประชุมและเรื่องที่จะประชุมให้เป็นไปการนัดประชุมใหญ่ 

ครั้งแรก  

 

(6) ข้อยกเว้น  

- การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรอืผู้แทนสมาชิกร้องขอตามความมาตรา 55 หาก

สมาชิกหรอืผู้แทนสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ครั้งที่สองได้ตามบทบัญญัตินี้ 

 

 

 

4. การประชุมใหญ่เพื่อการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
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พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ยังมีทบบัญญัติบางมาตราที่ก าหนดให้ต้องมีการเรียก

ประชุมใหญ่ ซึ่งจะมีวัตถุประสงค์และแนวทางปฏิบัติตา่งๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

4.1 มาตรา 96 วรรคท้าย ก าหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจเรยีกประชุมใหญ่ภายใน

ระยะเวลาที่เห็นสมควร กรณีคณะกรรมการด าเนินการไม่เรยีกประชุมใหญ่ภายในสามสิบวันนับแตว่ันที่

ได้รับค ารอ้งขอ ตามที่สมาชิกลงลายมือชื่อท าหนังสอืร้องขอแยกสหกรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

4.2 มาตรา 75 วรรคแรก ให้สหกรณ์ที่เลิกจัดประชุมใหญ่เพื่อเลอืกตั้งผู้ช าระบัญชี 

4.3 มาตรา 86 ให้ผูช้ าระบัญชเีรียกประชุมใหญ่เพื่อใหพ้ิจารณาโอนทรัพย์สินที่เหลอืจาก

การช าระบัญชีให้แก่สหกรณ์อื่น หรือสันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 


