การประชุมใหญ่และเหตุแห่งการเรียกประชุมใหญ่ของสหกรณ์
การประชุม ใหญ่ ของสหกรณ์ ตามพระราชบั ญ ญั ติ สหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม
จะเป็นการนัด หรือเรีย กให้ส มาชิก หรือผู้ แทนสมาชิก (แล้ว แต่ก รณี ) มาประชุม ร่วมกั นเพื่อพิจารณา
เกี่ยวกับการดาเนินงานหรือกิจการของสหกรณ์ หรือเพื่อพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ซึ่ง
ที่ประชุมใหญ่จะมีอานาจในการพิจารณาอนุมัติ เห็นชอบ หรือรับทราบเรื่องใดๆ ให้เป็นไปตามที่บัญญัติ
ไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์ ทั้งนี้ สามารถจาแนกลักษณะของการประชุมใหญ่และเหตุ แห่ง
การเรียกประชุมใหญ่ของสหกรณ์ได้ ดังนี้
1. การประชุมใหญ่สามัญ
2. การประชุมใหญ่วิสามัญ
3. การประชุมใหญ่เรียกครั้งที่สอง
4. การประชุมใหญ่เพื่อการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
1. การประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์
การจั ด ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ของสหกรณ์ จะเป็น การเรี ย กประชุ ม ใหญ่ ที่ มี ลั ก ษณะบั ง คั บ ตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ที่สหกรณ์จะต้องดาเนินการเรียกประชุมใหญ่ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยจะมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 มาตรา ประกอบด้วย มาตรา 40 ซึ่งบัญญัติให้
คณะผู้ จั ด ตั้ ง สหกรณ์ จ ะต้ อ งนั ด สมาชิ ก มาประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ครั้ ง แรกภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
นายทะเบีย นสหกรณ์ รับ จดทะเบี ย นสหกรณ์ และตามความมาตรา 54 บัญ ญั ติ ใ ห้ คณะกรรมการ
ดาเนินการจะต้องเรียกประชุมใหญ่สามัญเป็นการประจาปี ปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ ดังนั้น การประชุมใหญ่ สามัญทั้งสองครั้งจึงมีสาระสาคัญที่แตกต่างกัน
ดังนี้
1.1 การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ตามความมาตรา 40
“มาตรา 40 ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้ง
แรกภายในเก้ าสิ บ วั นนั บ แต่ วั นที่ จดทะเบี ย นสหกรณ์ เพื่ อตั้ งคณะกรรมการด าเนิ นการสหกรณ์ และ
มอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์”
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เมื่อพิจารณาบทบัญญัติตามความมาตรา 40 บัญญัติให้การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก
เกิดขึ้นได้เพียงครั้งเดียว และกาหนดให้คณะผูจ้ ัดตัง้ สหกรณ์เป็นผู้เรียกประชุมใหญ่ โดยจะต้องจัดประชุม
ให้ได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์
การเรียกประชุมให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดบรรดาสมาชิกซึ่งในที่นี้จะหมายถึงสมาชิก แรกตั้ง
และสมาชิกที่ได้รับเข้าใหม่ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ได้รับจดทะเบียนสหกรณ์จนถึงก่อนการจัดประชุมใหญ่
มาประชุมใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ จานวน 2 เรื่อง คือ เลือกตั้ง
คณะกรรมการด าเนิน การ และให้ ค ณะผู้ จั ด ตั้ ง สหกรณ์ ม อบหมายการทั้ ง ปวงให้ แ ก่ ค ณะกรรมการ
ดาเนินการที่ได้รับเลือกตั้ง และอาจมีวาระอื่นๆ ตามที่คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์เห็นสมควร
ลักษณะสาคัญ
(1) การเรียกประชุมใหญ่
- คณะผู้จัดตัง้ สหกรณ์ประชุมเพื่อมีมติกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมใหญ่
และกาหนดเรื่องที่จะประชุม
- ประธาน หรือรองประธานหรือเลขานุการคณะผูจ้ ัดตั้งสหกรณ์ เป็นผู้ลงนามใน
หนังสือเชิญประชุม
(2) การกาหนดวันประชุม ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนสหกรณ์
(3) องค์ประชุม
- จานวนสมาชิกทั้งหมด ประกอบด้วยสมาชิกแรกตั้งและสมาชิกใหม่ที่คณะผูจ้ ัดตั้ง
สหกรณ์มมี ติให้รับเข้าเป็นสมาชิกก่อนถึงวันประชุมใหญ่ หักด้วยจานวนสมาชิกสมาชิกที่ลาออกและได้รับ
อนุมัตแิ ล้วก่อนถึงวันประชุมใหญ่
- ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยคนจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
(4) เรื่องที่จะประชุม
- เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ให้เป็นไปตามความมาตรา 50 ประกอบ
ข้อบังคับของสหกรณ์
- มอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
- วาระอื่นๆ ตามที่คณะผูจ้ ัดตั้งสหกรณ์เห็นสมควร
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1.2 การประชุมใหญ่สามัญ ตามความมาตรา 54
“มาตรา 54 ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครัง้
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์นั้น”
เมื่อพิจารณาตามความมาตรา 54 บัญ ญัติให้ก ารประชุมใหญ่สามัญ ประจาปีของแต่ละ
สหกรณ์เกิดขึ้นได้เพียงครั้งเดียวในหนึ่งรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์นั้น และคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์จะต้องจัดประชุมใหญ่ให้ได้ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
ให้ประธานกรรมการหรือ รองประธานกรรมการหรือ เลขานุก าร เป็นผู้ ลงนามในหนังสือ
แจ้งวันเวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
เจ็ดวันหรือตามที่กาหนดในข้อบังคับ และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกทราบด้วย
ลักษณะสาคัญ
(1) การเรียกประชุมใหญ่
- คณะกรรมการดาเนินการประชุมเพื่อมีมติกาหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุมใหญ่
สามัญประจาปี และกาหนดเรื่องที่จะประชุม
- ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการ เป็นผู้ลงนามในหนังสือ
เชิญประชุม
(2) การกาหนดวันประชุม ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
(3) องค์ประชุม
- จานวนสมาชิกทั้งหมด ประกอบด้วยจานวนสมาชิกยกมาต้นปีและสมาชิกใหม่
ที่คณะกรรมการดาเนินการมีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกในระหว่างปี หักด้วยจานวนสมาชิกสมาชิกที่ลาออก
ในระหว่างปีและได้รับอนุมัติแล้วก่อนถึงวันประชุมใหญ่ แต่สาหรับกรณีที่เป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทน
สมาชิกให้มีจานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับและระเบียบของ
สหกรณ์
- กรณีขอ้ บังคับกาหนดให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยสมาชิก จะต้องมีสมาชิกมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- กรณีข้อบังคับกาหนดให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผูแ้ ทนสมาชิกตามความ
มาตรา 56 จะต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมดหรือ
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
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(4) เรื่องที่จะประชุม
- กาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกันประจาปี เพื่อขอความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ (มาตรา 48)
- เลือกตั้งกรรมการดาเนินการสหกรณ์แทนตาแหน่งที่ว่างลงตามวาระ (มาตรา 50)
- เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อดาเนินการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ (มาตรา 53)
- อนุมัตงิ บดุลที่สหกรณ์จัดทาและผูส้ อบบัญชีรับรองแล้ว (มาตรา 66)
- จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ตามมาตรา 60 ประกอบข้อบังคับของสหกรณ์
- อนุมัตแิ ผนงานและประมาณการรายจ่ายประจาปี
- รับทราบรายงานกิจการประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์
(5) วาระหรือเรื่องที่จะประชุมอื่น (หากมี)
- แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (มาตรา 44)
- การควบสหกรณ์ (มาตรา 90)
- การแยกสหกรณ์ และพิจารณาแบ่งแยกทรัพย์สิน ทุน ทุนสารอง หนีส้ ิน สิทธิ และ
ความรับผิดของสหกรณ์ตามวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด (มาตรา 96)
- การเลิกสหกรณ์ (มาตรา 70 (3))
- การอื่นใดที่ขอ้ บังคับกาหนดให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผูอ้ นุญาต อนุมัติ หรือเห็นชอบให้
ดาเนินการได้
- วาระอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร

2. การประชุมใหญ่วิสามัญของสหกรณ์
การจัดประชุมใหญ่วิสามัญของสหกรณ์ จะเป็นการเรียกประชุมใหญ่ ตามเหตุที่กาหนดตาม
ความมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
“มาตรา ๕๕ เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์จะเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มหี นังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณีที่
สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจานวนทุนเรือนหุน้ ที่ชาระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้าแต่ไม่
เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึ่งมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อย
คน หรือผูแ้ ทนสมาชิกในกรณีที่มีผู้แทนสมาชิกตามมาตรา ๕๖ ซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
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จานวนผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อทาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้
ในกรณีที่สมาชิก หรือผูแ้ ทนสมาชิกของสหกรณ์เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคาร้องขอ
ถ้าคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได้”
เมื่อพิจารณาความตามมาตรา 55 จะพบว่าบทบัญญัติดังกล่าวกาหนดเหตุในการเรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญไว้ 5 เงื่อนไข และในหนึ่งรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ สามารถเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญกี่ครัง้ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับเหตุในการเรียกประชุมใหญ่ ซึ่งจะมีแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์จะเรียกประชุมใหญ่สามัญเมื่อใดก็ได้ เมื่อมี
เหตุอันสมควร
ลักษณะสาคัญ
(1) เหตุอันสมควร
- คณะกรรมการดาเนินการต้องจัดประชุมเพื่อพิจารณากรณีตา่ งๆ ตามที่มผี เู้ สนอหรือ
จากกรณีอ่นื ใดตามที่ได้รับทราบ ว่ากรณีดังกล่าวจะเป็นเหตุอันสมควรที่จะต้องจัดประชุมใหญ่วิสามัญ
หรือไม่ โดยจะต้องมีมติเห็นชอบที่จะให้สหกรณ์จัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณาการนัน้ ดังนั้น การ
พิจารณาว่าเรื่องใดจะถือเป็นเหตุอันสมควรหรือไม่ จึงเป็นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการดาเนินการ
(2) การเรียกประชุมใหญ่
- คณะกรรมการดาเนินการมีมติกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่
วิสามัญ
- ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการ เป็นผู้ลงนามในหนังสือ
เชิญประชุม
(3) การกาหนดวันประชุม คณะกรรมการดาเนินการสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
กาหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้
(4) องค์ประชุม ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
(5) วัตถุประสงค์ วาระการประชุมและเรื่องที่จะประชุมให้เป็นไปตามเหตุอันสมควรตามมติ
ของคณะกรรมการดาเนินการ
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2.2 นายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ต้องเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญโดยมิชักช้าแต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ
ลักษณะสาคัญ
(1) หนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
- นายทะเบียนสหกรณ์จะเป็นผูพ้ ิจารณาว่าสหกรณ์มเี หตุใดๆ ที่จาเป็นจะต้องเสนอให้
ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณา และเหตุนั้นจะต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนและต้องดาเนินการโดยมิชักช้า ไม่อาจ
รอไปจนถึงการประชุมใหญ่สามัญประจาปีได้ เนื่องจากจะเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย หรือ
เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการดาเนินงานของสหกรณ์ หรือสหกรณ์จาเป็นต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อบังคับ
(2) การเรียกประชุมใหญ่
- เมื่อสหกรณ์ได้รับหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญจากนายทะเบียนสหกรณ์
จะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดาเนินการเพื่อมีมติกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัด
ประชุมใหญ่วิสามัญ
- ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการ เป็นผู้ลงนามในหนังสือ
เชิญประชุม
(3) การกาหนดวันประชุม ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบหนังสือของนายทะเบียน
สหกรณ์
(4) องค์ประชุม ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
(5) วัตถุประสงค์ วาระการประชุมและเรื่องที่จะประชุมให้เป็นไปตามเหตุตามที่ได้รับแจ้ง
จากนายทะเบียนสหกรณ์ และอาจเพิ่มเติมวาระจาเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ได้ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ
เห็นสมควร
2.3 กรณีท่สี หกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจานวนทุนเรือนหุ้นที่ชาระแล้ว ต้องเรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้าแต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ
ลักษณะสาคัญ
(1) สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจานวนทุนเรือนหุน้ ที่ชาระแล้ว สหกรณ์จะต้องขาดทุนจาก
ผลการดาเนินงานและได้นาจานวนการขาดทุนไปหักออกจากยอดทุนสารองที่มอี ยู่จนหมดแล้ว และ
จะพิจารณาว่าสหกรณ์จะทราบเหตุในกรณีดังกล่าวเมื่อ
- กรณีสหกรณ์ขาดทุนจากผลการดาเนินงานในคราวเดียวเป็นจานวนมาก จนอาจจะ
เข้าเหตุดังกล่าว สหกรณ์จะต้องจัดทางบกาไรขาดทุนหรือประมาณการผลการดาเนินงาน เพื่อทีจ่ ะนา
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ยอดการขาดทุนที่เกิดขึน้ ไปหักออกจากยอดทุนสารองที่มอี ยู่จนหมด แล้วยังคงมียอดค้างขาดุทนอยู่
และมีจานวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนทุนเรือนหุน้ ที่ชาระแล้ว
- กรณีที่สหกรณ์มียอดค้างขาดทุนสะสมตามงบการเงินในปีที่ผ่านมาแต่ยังไม่เกินกึ่ง
ของจานวนทุนเรือนหุน้ ที่ชาระแล้ว หากผลการดาเนินงานในปีปัจจุบันยังไม่ดขี นึ้ และเห็นว่าอาจทาให้
ผลการดาเนินงานมีการขาดทุนอีกจนอาจจะเข้าเหตุดังกล่าว สหกรณ์จะต้องจัดทางบกาไรขาดทุนหรือ
ประมาณการผลการดาเนินงานเพื่อจะได้ทราบฐานะการเงินในปัจจุบันว่าเป็นเหตุให้สหกรณ์ตอ้ งมียอด
ขาดทุนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนทุนเรือนหุน้ ที่ชาระแล้ว
(2) การเรียกประชุมใหญ่
- สหกรณ์จะต้องจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการดาเนินการเพื่อมีมติกาหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ
- ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการ เป็นผู้ลงนามในหนังสือ
เชิญประชุม
(3) การกาหนดวันประชุม ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบว่าสหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่ง
ของจานวนทุนเรือนหุน้ ที่ชาระแล้ว
(4) องค์ประชุม ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
(5) วัตถุประสงค์ รับทราบผลการดาเนินงานของสหกรณ์และพิจารณาว่าจะให้สหกรณ์
ดาเนินธุรกิจต่อไปหรือเลิกสหกรณ์ หากที่ประชุมใหญ่มีมติให้สหกรณ์ดาเนินธุรกิจต่อไป จะต้องพิจารณา
กาหนดแผนการดาเนินงานและแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้
2.4 สมาชิกซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อย
กว่าหนึ่งร้อยคน หรือผู้แทนสมาชิกในกรณีท่มี ีผู้แทนสมาชิกตามมาตรา 56 ซึ่งมีจานวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในห้าของจานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ลงลายมือชื่อทาหนังสือ
ร้องขอต่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคาร้องขอ
ลักษณะสาคัญ
(1) การทาหนังสือร้องขอ
- การร้องขอสามารถกระทาได้ทั้งสมาชิกและผูแ้ ทนสมาชิก
- กรณีสมาชิกร้องขอ จะต้องมีสมาชิกจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งห้าของจานวนสมาชิก
ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ลงลายมือทาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
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- กรณีผแู้ ทนสมาชิกร้องขอ จะต้องมีผแู้ ทนสมาชิกจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
จานวนผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ลงลายมือทาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์
- หนังสือร้องขอจะต้องระบุเหตุใดๆ ที่จาเป็นจะต้องเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา
และเหตุนั้นจะต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนและต้องดาเนินการโดยมิชักช้า ไม่อาจรอไปจนถึงการประชุมใหญ่
สามัญประจาปีได้ เนื่องจากจะเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย หรือเกิดผลกระทบอย่างร้ายแรง
ต่อการดาเนินงานของสหกรณ์ หรือสหกรณ์จาเป็นต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
(2) การเรียกประชุมใหญ่
- สหกรณ์จะต้องจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการดาเนินการเพื่อมีมติกาหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ
- ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการ เป็นผู้ลงนามในหนังสือ
เชิญประชุม
(3) การกาหนดวันประชุม ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้องขอ
(4) องค์ประชุม ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
(5) เรื่องที่จะประชุม วาระการประชุมและเรื่องที่จะประชุมให้เป็นไปตามเหตุที่ระบุใน
หนังสือร้องขอจากสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิก และอาจเพิ่มเติมวาระจาเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ได้ตามที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
2.5 นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในระยะเวลาที่
เห็นสมควร กรณีท่ีคณะกรรมการดาเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกาหนดเวลา
สามสิบวันนับแต่วันที่รับคาร้องขอจากสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
ลักษณะสาคัญ
(1) การเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ที่ได้รับมอบอานาจและสมาชิก
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1108/26 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2547 เรื่อง การใช้
อานาจนายทะเบียนสหกรณ์ตามมาตรา 55 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 โดยมี
สาระสาคัญ ดังนี้
- นายทะเบียนสหกรณ์จะใช้อานาจในการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญตามความมาตรา
55 วรรคท้าย เฉพาะกรณีที่สมาชิกร้องขอต่อคณะกรรมการดาเนินการสั่งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
แต่คณะกรรมการดาเนินการสั่งไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
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- สมาชิกผูร้ ้องขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญต้องแจ้งนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อขอให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่ตาม
มาตรา 55 วรรคท้าย โดยมีเอกสารประกอบการแจ้ง คือ สาเนาหนังสือร้องขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ
ต่อคณะกรรมการดาเนินการพร้อมสาเนาลายมือชื่อสมาชิกผู้ร้องขอให้เปิดประชุมใหญ่วิสามัญ
- ระยะเวลาในการแจ้งนายทะเบียนสหกรณ์ทราบ กรณีคณะกรรมการดาเนินการ
ประชุมและมีมติไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ก็ไม่จาเป็นต้องรอให้ครบกาหนดสามสิบวันตามมาตรา 55
วรรคท้าย โดยให้ถือวันที่ประชุมพิจารณาและมีมติดังกล่าวเป็นวันครบกาหนด แต่หากคณะกรรมการ
ดาเนินการปล่อยให้ระยะเวลาล่วงเลยมา มิได้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่
วันที่รอ้ งขอดังกล่าวก็ต้องรอให้ครบสามสิบวันก่อน
- เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับเรื่องจากสมาชิกผูร้ ้องข้างต้น หากพิจารณาเห็นว่า
คณะกรรมการดาเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญในระยะเวลาตามที่เห็นสมควร
ก็ได้ หากเห็นว่าสมควรให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อการใดการหนึ่งโดยสุจริตย่อมสามารถดาเนินการ
ได้ แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์ได้พิจารณาข้อเรียกร้องให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอัน
สมควร นายทะเบียนสหกรณ์จะไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็สามารถทาได้
(2) การเรียกประชุมใหญ่
- นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ
- นายทะเบียนสหกรณ์เป็นผู้ลงนามในหนังสือเชิญประชุม
(3) การกาหนดวันประชุม ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นสมควร
(4) องค์ประชุม ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
(5) เรื่องที่จะประชุม วาระการประชุมและเรื่องที่จะประชุมให้เป็นไปตามเหตุที่ระบุใน
หนังสือร้องขอจากสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิก
3. การประชุมใหญ่เรียกครั้งที่สอง
ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก แล้วแต่กรณี มาประชุมไม่ครบ
เป็นองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วัน ตามความมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2542
“มาตรา ๕8 ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิก แล้วแต่กรณี มา
ประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก
ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม
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แล้ว เมื่อมีสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิก แล้วแต่กรณี มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกหรือ
ผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม”
เมื่อพิจารณาความตามมาตรา 58 จะพบว่าบทบัญญัติดังกล่าวกาหนดว่ากรณีที่สหกรณ์
หรือนายทะเบียนสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่สามัญหรือประชุมใหญ่วิสามัญตามความมาตรา 54 หรือ
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แล้วมีสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุมไม่ครบ
เป็นองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดาเนินการเรียกประชุมใหญ่ครั้งที่สองภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัด
ประชุมใหญ่ครั้งแรก แต่จะมีขอ้ ยกเว้นกรณีที่เป็นการเรียกประชุมใหญ่ที่สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกร้องขอ
และขนาดองค์ประชุมที่ลดลง
ลักษณะสาคัญ
(1) การเรียกประชุมใหญ่ครั้งที่สอง
- การเรียกประชุมใหญ่ครั้งแรก มีสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม
(2) การเรียกประชุมใหญ่
- คณะกรรมการดาเนินการมีมติกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่
ครั้งที่สอง
- ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการเป็นผู้ลงนามในหนังสือ
เชิญประชุม
(3) การกาหนดวันประชุม ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก
(4) องค์ประชุม สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกแล้วแต่กรณี มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
จานวนสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคน
(5) เรื่องที่จะประชุม วาระการประชุมและเรื่องที่จะประชุมให้เป็นไปการนัดประชุมใหญ่
ครั้งแรก
(6) ข้อยกเว้น
- การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอตามความมาตรา 55 หาก
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ครั้งที่สองได้ตามบทบัญญัติน้ี

4. การประชุมใหญ่เพื่อการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
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พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ยังมีทบบัญญัติบางมาตราที่กาหนดให้ต้องมีการเรียก
ประชุมใหญ่ ซึ่งจะมีวัตถุประสงค์และแนวทางปฏิบัติตา่ งๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.1 มาตรา 96 วรรคท้าย กาหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจเรียกประชุมใหญ่ภายใน
ระยะเวลาที่เห็นสมควร กรณีคณะกรรมการดาเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับคาร้องขอ ตามที่สมาชิกลงลายมือชื่อทาหนังสือร้องขอแยกสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
4.2 มาตรา 75 วรรคแรก ให้สหกรณ์ที่เลิกจัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งผู้ชาระบัญชี
4.3 มาตรา 86 ให้ผชู้ าระบัญชีเรียกประชุมใหญ่เพื่อให้พิจารณาโอนทรัพย์สินที่เหลือจาก
การชาระบัญชีให้แก่สหกรณ์อ่ืน หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

