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คํานํา
การประชุมใหญเปนกิจกรรมที่สําคัญยิ่งของสหกรณ ดําเนินการหลังจากสิ้นปบัญชีของสหกรณ
เพื่อใหสมาชิกผูเปนเจาขององคกรไดรับทราบผลการดําเนินงานและพิจารณาเรื่องสําคัญๆ พระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ตลอดจน ระเบียบหรือคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ และขอบังคับ
สหกรณ ไดกําหนดหลักเกณฑขั้นตอนการดําเนินการไวเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการประชุมใหญ
ของสหกรณ
กิจกรรมการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประชุมใหญของสหกรณในกรณีตาง ๆ จัดทําขึ้นโดยทีมงานกลุมสงเสริมสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัด
สุโ ขทัย โดยมี วั ตถุ ป ระสงคเ พื่ อให ผู เกี่ ยวข อ งใช เป น คูมื อ ในการปฏิ บั ติ งาน โดยเฉพาะการแนะนํ า สง เสริม
สหกรณ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมใหญของสหกรณ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย และ
ตามที่นายทะเบียนสหกรณไดวินิจฉัยเอาไวแลว หวังวาจะเปนประโยชนแกผูมีหนาที่แนะนําสงเสริมและกํากับ
ดูแลสหกรณในการใชเปนแนวทางปฏิบัติหนาที่ และไมสงวนสิทธิสําหรับ ผูสนใจศึกษาเพื่อเปนความรูหรือ
นําไปใชประโยชนในการทํางาน

สํานักงานสหกรณจังหวัดสุโขทัย

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมใหญของสหกรณ ในกรณีตาง ๆ
การประชุมใหญของสหกรณ
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542
มาตรา 54 ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญสามัญปลพหนึ่งครั้งภายใน
หนึ่งรอยหาสิบวัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณนั้น
มาตรา 55 เมื่อมีเหตุอนั สมควร คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเรียกประชุมใหญวิสามัญ
เมื่อใดก็ได แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณ
ขาดทุนเกินกึ่งของทุนเรือนหุนที่ชําระแลว ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชาแตไมเกินสามสิบวัน
นับแตวันที่สหกรณทราบ
สมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
หรือผูแทนสมาชิกในกรณีที่มีผูแทนสมาชิกตามมาตรา 56 ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวน
ผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหาสิบคนลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการ
ของสหกรณ ใหเรียกประชุมใหญวิสามัญก็ได
ในกรณีที่สมาชิก หรือผูแทนสมาชิกของสหกรณเปนผูรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ ให
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับคํารองขอ ถา
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหนาย
ทะเบียนสหกรณมีอาํ นาจเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได
มาตรา 57 การประชุมใหญของสหกรณตอ งมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน ในกรณีการประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก ตองมีผูแทนสมาชิก
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน จึงจะเปนองคประชุม
มาตรา 58 ในการประชุมใหญของสหกรณ ถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก แลวแตกรณี มา
ประชุมไมครบองคประชุม ใหนัดประชุมใหญอกี ครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแตวันที่นัดประชุมใหญครั้งแรก
ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม
ใหญแลว เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก แลวแตกรณี มาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก
หรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาสามสิบคน ก็ใหถือวาเปนองคประชุม

กรณีที่ 1. การนับระยะเวลาการเรียกประชุมใหญสามัญประจําปภายใน 150 วัน นับแต
วันสิ้นปของสหกรณ ตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 เชนวันสิ้นปทางบัญชี 31
มีนาคม จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม หรือวันที่ 1 เมษายน เปนวันแรก
ประมวลกฎหมายแพงและพานณิชย มาตรา 193/3 วรรคสอง บัญญัติวา “ถากําหนดระยะ
เวลาเปนวัน สัปดาห เดือนหรือป มิใหนับวันแรกแหงระยะเวลานั้นรวมเขาดวยกัน เวนแตจะเริ่มการในวันนั้น
เองตั้งแตเวลาที่ถือไดวาเปนเวลาเริ่มตนทําการงานตามประเพณี” จึงใหเริ่มนับวันที่ 1 เมษายน เปนวันแรก
(หนังสือนายทะเบียนสหกรณ ที่ กษ 1101/10694 ลงวันที่ 14 กันยายน 2550)
กรณีที่ 2. คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเรียกประชุมใหญ เกินกําหนดระยะเวลา
150 วัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ จะเรียกการประชุมใหญครั้งนั้นวา “การประชุมใหญสามัญ
ประจําป” หรือ “การประชุมใหญวิสามัญ”
ระยะเวลาหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณตามมาตรา 54 แหง
พระราชบัญญัติสหกรณพ.ศ.2542 เปนเพียงระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไวเพื่อเรงรัดใหคณะกรรมการ
ดําเนินการจะตองเรียกประชุมใหญสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวเทานั้น มิใชกําหนดเวลาที่จะทําให
สาระสําคัญของการประชุมใหญสามัญเปลี่ยนแปลงไปจนทําใหการประชุมใหญดังกลาวเปนการประชุมใหญ
วิสามัญ ดังนั้น ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญของสหกรณเกินหนึ่งรอยหาสิบวัน
นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ การประชุมใหญครั้งนั้นก็ยังคงถือวาเปนการประชุมใหญสามัญประจําป
(หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0601/848 ลงวันที่ 13 กันยายน 2543)
กรณีที่ 3. สหกรณเรียกประชุมใหญสามัญประจําป แตมีสมาชิกมาประชุมไมครบองค
ประชุม สหกรณจึงไดนัดประชุมใหญอกี ครั้งภายในสิบสี่วันตามมาตร 58 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ.2542 แตก็ยังมีสมาชิกมาไมครบองคประชุม จะเรียกการประชุมใหญครั้งตอ ๆ ไปวา “การประชุม
ใหญสามัญประจําป” หรือ “การประชุมใหญวิสามัญ” และหากนัดประชุมใหญใหมแลวยังมีสมาชิกมาไม
ครบองคประชุมตามมาตรา 57 และมาตรา 58 อีก จะมีแนวทางปฏิบตั ิอยางไร
การประชุมใหญตามประเด็นปญหามีสาระสําคัญเปนการประชุมใหญสามัญประจําป แตที่
ผานมาไมสามารถดําเนินการไดเพราะมีสมาชิกมารวมประชุมไมครบจํานวนที่จะเปนองคประชุม การนัด
ประชุมใหญครั้งตอไปไมวาจะสามารถดําเนินการใหสําเร็จลงไดในเวลาใด ก็ไมทําใหสาระสําคัญของการประชุม
ใหญสามัญเปลี่ยนแปลงไปจนกลายเปนการประชุมใหญวิสามัญแตอยางใด ดังนั้น การประชุมใหญครั้งตอไป
ของสหกรณ จึงยังคงเรียกวา “การประชุมใหญสามัญประจําป”
กรณีนัดประชุมใหญแลวยังมีสมาชิกมาไมครบองคประชุมอีก สหกรณสามารถนัดประชุม
ใหญโดยใชองคประชุมตามมาตรา 57 และมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 สลับกันไป
เรื่อย ๆ จนกวาจะสามารถประชุมใหญได และหากเห็นวามีเหตุที่นายทะเบียนสหกรณจะสั่งเลิกสหกรณตาม
มาตรา 71(1) หรือ (2) ก็สามารถใชอํานาจตามที่ไดรับมอบจากนายทะเบียนสหกรณสั่งเลิกสหกรณดงั กลาว
เสียได
(หนังสือนายทะเบียนสหกรณ ที่ กษ 0216/33360 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2544)

กรณีที่ 4. สหกรณมีสมาชิกทั้งหมด 1,000 คน ในวันประชุมใหญมีสมาชิกมาลงชื่อเขา
ประชุม 600 คน ในระหวางประชุมมีสมาชิกเหลืออยูในที่ประชุมจํานวน 300 คน ไมถึงกึ่งหนึ่ง (500
คน) แตเกิน 100 คน จะถือวาครบองคประชุมหรือไม
การนับจํานวนสมาชิกจะตองนับจากสมาชิกซึ่งอยูในที่ประชุม เมื่อจํานวนสมาชิกซึ่งอยูในที่
ประชุมยังมีจํานวนไมนอยกวา 100 คน การประชุมดังกลาวยังครบองคประชุมตามที่มาตรา 57 วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 บัญญัติไว
(หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0601/848 ลงวันที่ 13 กันยายน 2543)
กรณีที่ 5. การนับคะแนนเสียงกึ่งหนึ่งหรือไมนอยกวาสองในสามจะตองนับจากสมาชิก
ที่มาลงชื่อเขาประชุมหรือสมาชิกที่มาลงชื่อและอยูในที่ประชุม
การนับคะแนนเสียงกึ่งหนึ่งหรือไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกซึ่งมาประชุมจะ
ตองนับคะแนนเสียงจากจํานวนสมาชิกที่มาลงชื่อและอยูในที่ประชุม ในขณะที่การประชุมนั้นครบเปนองค
ประชุม
(หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0601/848 ลงวันที่ 13 กันยายน 2543)
กรณีที่ 6. ในการประชุมใหญของสหกรณไดมีสมาชิกเสนอเพิ่มวาระเรือ่ งตาง ๆ ใหที่
ประชุมไดพิจารณาระหวางการประชุมจะกระทําไดหรือไม
ขอบังคับกําหนดใหสหกรณมีหนังสือแจงวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมใหบรรดา
สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนา เพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกไดศึกษา พิจารณา ตรวจสอบ หรือเพื่อ
เตรียมตัวซักถาม หรือแสดงความเห็นในเรื่องตาง ๆ ตามที่สหกรณไดแจงมา ซึ่งตามปกติการจัดประชุมใหญ
สหกรณจะกําหนดวาระตาง ๆ ไวอยางชัดเจน รวมทั้งกําหนดวาระเรื่องอื่น ๆ (ถามี) ไวดวย และเปดโอกาสให
สมาชิกไดพิจารณาเพื่อลงมติ ทั้งการอนุมัติหรือการรับทราบของแตละวาระ ดังนั้น สมาชิกจะขอเพิ่มวาระใน
วันที่ประชุมใหญโดยไมไดแจงลวงหนาไมสามารถกระทําได
(หนังสือนายทะเบียนสหกรณ ที่ กษ 0216/29612 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543)
กรณีที่ 7. ในระเบียบวาระอื่น ๆ สมาชิกสามารถเสนอใหที่ประชุมพิจารณาหรือรับทราบ
ในเรื่องลักษณะใดบาง
สมาชิกสามารถใชสิทธิเสนอเรื่องตาง ๆ ได แตการพิจารณาของที่ประชุมใหญอาจจะไมไดขอ
ยุติในทันที ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการจะตองรับขอเสนอไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนําเสนอในการประชุม
ใหญคราวตอไป
(หนังสือนายทะเบียนสหกรณ ที่ กษ 0216/29612 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543

กรณีที่ 8. การประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณ กรณีสหกรณยังจัดทํางบดุลไม
แลวเสร็จ หรือผูสอบบัญชีไมสามารถรับรองงบดุลไดภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน จะมีแนวทางปฏิบัติอยางไร
1. สหกรณจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา 55 โดยจัดใหมีการประชุมใหญสามัญ
ประจําปภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว และใหคณะกรรมการดําเนินการจัดทําวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
กรรมการดําเนินการ การจัดทํางบดุลและรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ เพื่อใหที่
ประชุมใหญซักถามพรอมทั้งจัดทําแผนงาน ประมาณการรายจาย และงบประมาณเสนอที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําปพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบแลวแตกรณี
2. เมื่อสหกรณจัดทํางบดุลแลวเสร็จและผูสอบบัญชีไดรับรองงบดุลแลว สหกรณตองจัดใหมี
การประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และสงสําเนารายงานประจําปกับงบดุลซึ่งที่ประชุมใหญ
พิจารณาแลวไปยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่การประชุมใหญตามมาตรา 66 และ
มาตรา 67 ดวย หากสหกรณไมสงสําเนางบดุลและรายงานประจําปตอนายทะเบียนสหกรณเปนเวลาสามป
ติดตอกัน นายทะเบียนสหกรณอาจใชอํานาจสั่งเลิกสหกรณตามมาตรา 71(2) ได
3. หากปรากฏวาสหกรณไมจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปภายใน 150 วัน นับแต
วันสิ้นปทางบัญชี สหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณสามารถมีหนังสือแจงใหสหกรณเรียก
ประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ พิจารณางบดุลและรายงานประจําป แสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณพรอมทั้งจัดทําแผนงานประมาณการรายจายและงบประมาณโดยสหกรณตองเรียกประชุมใหญโดยมิ
ชักชา นับแตวันที่สหกรณทราบคําสั่งตามมาตรา 55 วรรคแรก และสหกรณยังไมเรียกประชุมใหญจนทําให
เสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก สหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจออก
คําสั่งใหสหกรณปฏิบัติตามมาตรา 22(1) และมาตรา 133 ผูใดฝาฝนไมแกไขขอบกพรองตามที่นายทะเบียน
สหกรณสั่งการตามมาตรา 22(1) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
(หนังสือนายทะเบียนสหกรณ ที่ กษ 1008/18 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549)
กรณีที่ 9. กรณีที่สมาชิกรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ
แต คณะกรรมการดําเนินการ สั่งไมเรียกประชุมใหญวิสามัญ จะมีแนวทางปฏิบัติอยางไร
1. สมาชิกผูรองขอเปดประชุมใหญวิสามัญตองแจงนายทะเบียนสหกรณ เพื่อขอใหนาย
ทะเบียนสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญ กรณีคณะกรรมการดําเนินการไมเรียกประชุมใหญวิสามัญตาม
มาตรา 55 วรรคทาย โดยมีเอกสารประกอบการแจง คือ สําเนาหนังสือรองขอเปดประชุมใหญวิสามัญตอ
คณะกรรมการดําเนินการพรอมสําเนาลายมือชื่อสมาชิกผูรองขอใหเปดประชุมใหญวิสามัญ
2. ระยะเวลาการแจงนายทะเบียนสหกรณทราบ กรณีคณะกรรมการดําเนินการประชุมและ
มีมติไมเรียกประชุมใหญวิสามัญ ก็ไมจําเปนตองรอใหครบกําหนดสามสิบวัน ตามมาตรา 55 วรรคทาย โดยให
ถือวันที่ประชุมพิจารณาและมีมติดังกลาวเปนวันครบกําหนด แตหากคณะกรรมการดําเนินการปลอยให
ระยะเวลาลวงเลยมามิไดเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่รองขอดังกลาวก็ตองรอ
ใหครบกําหนดสามสิบวันกอน
3. เมื่อนายทะเบียนสหกรณไดรับเรื่องจากสมาชิกผูรองขอตามขอ 1 หากพิจารณาแลวเห็น
วาคณะกรรมการดําเนินการไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวตามขอ 2 โดยไมมี

เหตุผลอันสมควร นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได
หากเห็นวาสมควรใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อการใดการหนึ่งโดยสุจริตยอมสามารถดําเนินการได แตถา
นายทะเบียนสหกรณไดพิจารณาขอเรียกรองใหเรียกประชุมใหญวิสามัญแลวเห็นวาไมมีเหตุอันสมควร นาย
ทะเบียนสหกรณจะไมเรียกประชุมใหญวิสามัญก็สามารถทําได
(หนังสือนายทะเบียนสหกรณ ที่ กษ 1008/26 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2547)
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‡≈Á°´÷Ëß¡’®”π«π ¡“™‘°‰¡à∂÷ßÀπ÷Ëß√âÕ¬§π ·≈– À°√≥å¢π“¥„À≠à´÷Ëß¡’ ¡“™‘°μ—Èß·μàÀπ÷Ëß√âÕ¬§π¢÷Èπ‰ª ¥—ßπ—Èπ
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√ÿª§”«‘π‘®©—¬·≈–°“√μÕ∫¢âÕÀ“√◊Õ
·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘μ“¡°ÆÀ¡“¬·≈–¢âÕ∫—ß§—∫ À°√≥å

°“√π—∫Õß§åª√–™ÿ¡¢Õß À°√≥å¢π“¥‡≈Á°®÷ßμâÕßπ—∫Õß§åª√–™ÿ¡μ“¡≈—°…≥–∑’ËÀπ÷Ëß à«π°“√π—∫Õß§åª√–™ÿ¡
¢Õß À°√≥å¢π“¥„À≠à®–π—∫Õß§åª√–™ÿ¡μ“¡≈—°…≥–∑’ËÀπ÷ËßÀ√◊Õ≈—°…≥–∑’Ë Õß°Á‰¥â ∑—Èßπ’È °“√π—∫®”π«π
¡“™‘°®–μâÕßπ—∫®“° ¡“™‘°´÷ËßÕ¬Ÿà„π∑’Ëª√–™ÿ¡ ”À√—∫ªí≠À“„π°“√π—∫Õß§åª√–™ÿ¡„π°“√ª√–™ÿ¡„À≠à¢Õß
À°√≥å∑’Ë°√¡ àß‡ √‘¡ À°√≥åÀ“√◊Õ¡“´÷Ëß‡ªìπ À°√≥å¢π“¥„À≠àπ—Èπ ‡¡◊ËÕ®”π«π ¡“™‘°´÷ËßÕ¬Ÿà„π∑’Ëª√–™ÿ¡¬—ß
¡’®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“Àπ÷Ëß√âÕ¬§π °“√ª√–™ÿ¡¥—ß°≈à“«®÷ß§√∫‡ªìπÕß§åª√–™ÿ¡μ“¡∑’Ë¡“μ√“ ı˜ «√√§Àπ÷Ëß ·Ààß
æ√–√“™∫—≠≠—μ‘ À°√≥å æ.». ÚıÙÚ ∫—≠≠—μ‘‰«â
ª√–‡¥Áπ∑’Ë Õß ‡ÀÁπ«à“ °“√π—∫§–·ππ‡ ’¬ß‰¡àπâÕ¬°«à“ Õß„π “¡¢Õß®”π«π ¡“™‘°´÷Ëß¡“
ª√–™ÿ¡‡æ◊ËÕ·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡μ‘¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß À°√≥åμ“¡¡“μ√“ ı˘(Ò) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘ À°√≥åœ ®–μâÕßπ—∫
§–·ππ‡ ’¬ß®“°®”π«π ¡“™‘°´÷Ëß¡“ª√–™ÿ¡·≈–Õ¬Ÿà„π∑’Ëª√–™ÿ¡„π¢≥–∑’Ë°“√ª√–™ÿ¡π—Èπ§√∫‡ªìπÕß§åª√–™ÿ¡
ª√–‡¥Áπ∑’Ë “¡ ‡ÀÁπ«à“ À°√≥åμ—Èß·μàÀâ“ À°√≥å¢÷Èπ‰ª∑’Ëª√– ß§å®–√«¡°—π®—¥μ—Èß‡ªìπ™ÿ¡πÿ¡
À°√≥åμ“¡¡“μ√“ ÒÒ «√√§Àπ÷Ëß ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘ À°√≥åœ μâÕß‡ªìπ À°√≥åª√–‡¿∑‡¥’¬«°—π ·≈–
®–μâÕß°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß™ÿ¡πÿ¡ À°√≥åπ—Èπ¥â«¬
ª√–‡¥Áπ∑’Ë Ë’ ‡ÀÁπ«à“ √–‡∫’¬∫À√◊Õ¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß À°√≥å∑°Ë’ ”Àπ¥„Àâ¡°’ “√‡≈◊Õ°§≥–°√√¡°“√
¥”‡π‘π°“√ À°√≥å‚¥¬«‘∏’°“√ √√À“ ¡“™‘°ºŸâ∑’Ë®–¡“¥”‡π‘π°“√ À°√≥å®”π«π Òı §π ·≈â«π”‡ πÕ„Àâ∑’Ë
ª√–™ÿ¡„À≠à‡≈◊Õ°‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√ Ò §π ·≈–°√√¡°“√Õ◊ËπÕ’°‰¡à‡°‘π ÒÙ §π ‡ªìπ‡æ’¬ß°“√°”Àπ¥«‘∏’
°“√„π°“√‡≈◊Õ° ¡“™‘°¢Õß À°√≥å‡æ◊ÕË ‡ πÕ„Àâ∑ªË’ √–™ÿ¡„À≠à‡≈◊Õ°μ—ßÈ ‡ªìπ°√√¡°“√¥”‡π‘π°“√ À°√≥å‡∑à“π—πÈ
‡¡◊ËÕ∑’Ëª√–™ÿ¡„À≠à¬—ß§ß‡ªìπºŸâ„™â¥ÿ≈æ‘π‘®„π°“√æ‘®“√≥“‡≈◊Õ°μ—Èß§≥–°√√¡°“√¥”‡π‘π°“√ À°√≥å®“° ¡“™‘°
°“√¥”‡π‘π°“√¥—ß°≈à“«®÷ß¬—ß§ß‡ªìπ°“√‡≈◊Õ°μ—ßÈ §≥–°√√¡°“√¥”‡π‘π°“√ À°√≥å‚¥¬∑’ªË √–™ÿ¡„À≠àμ“¡¡“μ√“
ı «√√§Àπ÷Ëß ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘ À°√≥åœ ¥—ßπ—Èπ √–‡∫’¬∫À√◊Õ¢âÕ∫—ß§—∫ À°√≥å¥—ß°≈à“«®÷ß‰¡à¢—¥°—∫¡“μ√“
ı «√√§Àπ÷Ëß·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘ À°√≥åœ
ª√–‡¥Áπ∑’ËÀâ“ ‡ÀÁπ«à“ √–¬–‡«≈“Àπ÷Ëß√âÕ¬Àâ“ ‘∫«—ππ—∫·μà«—π ‘Èπªï∑“ß∫—≠™’¢Õß À°√≥åμ“¡
¡“μ√“ ıÙ ·Àà ß æ√–√“™∫— ≠ ≠— μ‘ À°√≥å œ ‡ªì π ‡æ’ ¬ ß√–¬–‡«≈“∑’Ë ° ÆÀ¡“¬°”Àπ¥‰«â ‡ æ◊Ë Õ ‡√à ß √— ¥ „Àâ
§≥–°√√¡°“√¥”‡π‘π°“√ À°√≥å®–μâÕß‡√’¬°ª√–™ÿ¡„À≠à “¡—≠¿“¬„π°”Àπ¥√–¬–‡«≈“¥—ß°≈à“«‡∑à“π—Èπ
¡‘„™à°”Àπ¥‡«≈“∑’Ë®–∑”„Àâ “√– ”§—≠¢Õß°“√ª√–™ÿ¡„À≠à “¡—≠‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª®π∑”„Àâ°“√ª√–™ÿ¡„À≠à
¥—ß°≈à“«‡ªìπ°“√ª√–™ÿ¡„À≠à«‘ “¡—≠ ¥—ßπ—Èπ „π°√≥’∑’Ë§≥–°√√¡°“√¥”‡π‘π°“√ À°√≥å‡√’¬°ª√–™ÿ¡„À≠à
“¡—≠¢Õß À°√≥å‡°‘πÀπ÷Ëß√âÕ¬Àâ“ ‘∫«—ππ—∫·μà«—π ‘Èπªï∑“ß∫—≠™’¢Õß À°√≥å °“√ª√–™ÿ¡„À≠à§√—Èßπ—Èπ°Á¬—ß§ß
∂◊Õ«à“‡ªìπ°“√ª√–™ÿ¡„À≠à “¡—≠
ª√–‡¥Áπ∑’ËÀ° ‡ÀÁπ«à“ ‚¥¬∑’Ë¡“μ√“ ÙÙ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘ À°√≥åœ ‰¥â∫—≠≠—μ‘„Àâ„π°√≥’∑’Ë
À°√≥å¡’ªí≠À“‡°’Ë¬«°—∫°“√μ’§«“¡¢âÕ∫—ß§—∫ À°√≥åμâÕß¢Õ§”«‘π‘®©—¬®“°π“¬∑–‡∫’¬π À°√≥å·≈–∂◊Õ
ªØ‘∫—μ‘μ“¡§”«‘π‘®©—¬π—Èπ ¥—ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕ¢âÕ‡∑Á®®√‘ßª√“°Ø«à“ π“¬∑–‡∫’¬π À°√≥å‰¥â«‘π‘®©—¬ªí≠À“„πª√–‡¥Áππ’È
´÷Ëß‡ªìπªí≠À“‡°’Ë¬«°—∫°“√μ’§«“¡„π¢âÕ∫—ß§—∫‚¥¬·®âß„Àâ À°√≥å¢â“√“™°“√ À°√≥å ®”°—¥ ∑√“∫·≈â« ·≈–
¢≥–π’È À°√≥å‰¥â‡≈◊Õ°μ—Èß§≥–°√√¡°“√¥”‡π‘π°“√ À°√≥å™ÿ¥„À¡à·≈â« °√≥’®÷ß‰¡à¡’§«“¡®”‡ªìπμâÕß«‘π‘®©—¬
√ÿª§”«‘π‘®©—¬·≈–°“√μÕ∫¢âÕÀ“√◊Õ
·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘μ“¡°ÆÀ¡“¬·≈–¢âÕ∫—ß§—∫ À°√≥å
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„πª√–‡¥Áπ∑’ËÀ“√◊Õ¡“
√“¬≈–‡Õ’ ¬ ¥¢Õß§«“¡‡ÀÁ π ª√“°Øμ“¡∫— π ∑÷ ° ∑’Ë ‰ ¥â ‡ πÕ¡“æ√â Õ ¡Àπ— ß ◊ Õ π’È · ≈–„π°“√
æ‘®“√≥“‡√◊ËÕßπ’È¡’ºŸâ·∑π°√–∑√«ß‡°…μ√·≈– À°√≥å ( ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß‡°…μ√·≈– À°√≥å ·≈–°√¡
àß‡ √‘¡ À°√≥å) ‡ªìπºŸâ™’È·®ß¢âÕ‡∑Á®®√‘ß Õπ÷Ëß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“‰¥â·®âßº≈°“√æ‘®“√≥“‰ª¬—ß
”π—°‡≈¢“∏‘°“√§≥–√—∞¡πμ√’‡æ◊ËÕ∑√“∫μ“¡√–‡∫’¬∫¥â«¬·≈â«
®÷ß‡√’¬π¡“‡æ◊ËÕ‚ª√¥∑√“∫

¢Õ· ¥ß§«“¡π—∫∂◊Õ
(≈ßπ“¡) ™—¬«—≤πå «ß»å«—≤π»“πμå
(π“¬™—¬«—≤πå «ß»å«—≤π»“πμå)
‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“

”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√°√¡
‚∑√. ÚÚÚÚˆ-˘ μàÕ Ò˜
°≈ÿà¡°ÆÀ¡“¬°“√§â“·≈–Õÿμ “À°√√¡
‚∑√. ÚÚÚÚˆ-˘ μàÕ ıÒ¯
‚∑√ “√ ÚÚˆˆÚÙ
www.krisdika.go.th
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√ÿª§”«‘π‘®©—¬·≈–°“√μÕ∫¢âÕÀ“√◊Õ
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∑’Ë °… 0216/33360

°√–∑√«ß‡°…μ√·≈– À°√≥å
∂ππ√“™¥”‡π‘ππÕ° °∑¡. 10200
12 ∏—π«“§¡ 2544

‡√◊ËÕß

·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘„π°√≥’ À°√≥å‰¡à “¡“√∂‡√’¬°ª√–™ÿ¡„À≠à‰¥â‡æ√“–‡Àμÿ ¡“™‘°‰¡à§√∫Õß§åª√–™ÿ¡

‡√’¬π ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥√–πÕß
Õâ“ß∂÷ß Àπ—ß ◊Õ®—ßÀ«—¥√–πÕß ∑’Ë √π 0013/12311 ≈ß«—π∑’Ë 19 °—π¬“¬π 2544
μ“¡Àπ—ß ◊Õ∑’ËÕâ“ß∂÷ß ®—ßÀ«—¥√–πÕß√“¬ß“π«à“ À°√≥å°“√‡°…μ√π‘§¡œ ª“°®—Ëπ ®”°—¥ ‰¥â
¡’°“√‡√’¬°ª√–™ÿ¡„À≠à “¡—≠ª√–®”ªï‰ª·≈â«®”π«π Õß§√—Èß ·μà¡’ªí≠À“‰¡à “¡“√∂¥”‡π‘π°“√ª√–™ÿ¡‰¥â
‡π◊ËÕß®“°¡’ ¡“™‘°¡“√à«¡ª√–™ÿ¡‰¡à§√∫®”π«π∑’Ë®–‡ªìπÕß§åª√–™ÿ¡μ“¡¡“μ√“ 57 ·≈–¡“μ√“ 58 ·Ààß
æ√–√“™∫—≠≠—μ‘ À°√≥å æ.». 2542 μ“¡≈”¥—∫ ®—ßÀ«—¥®÷ß¢ÕÀ“√◊Õ«à“°“√π—¥‡√’¬°ª√–™ÿ¡„À≠à§√—ÈßμàÕ‰ª®–
‡√’¬°«à“°“√ª√–™ÿ¡„À≠à “¡—≠À√◊Õª√–™ÿ¡„À≠à«‘ “¡—≠ ·≈–∂â“¡’ ¡“™‘°¡“√à«¡ª√–™ÿ¡‰¡à§√∫®”π«π∑’Ë®–
‡ªìπÕß§åª√–™ÿ¡Õ’° §«√·π–π”„Àâ À°√≥åªØ‘∫—μ‘Õ¬à“ß‰√ §«“¡≈–‡Õ’¬¥·®âß·≈â« π—Èπ
π“¬∑–‡∫’¬π À°√≥å‰¥âæ‘®“√≥“·≈â« ¡’§«“¡‡ÀÁπ¥—ßπ’È
1. °“√ª√–™ÿ¡„À≠à¢Õß À°√≥å°“√‡°…μ√π‘§¡œ ª“°®—Ëπ ®”°—¥ μ“¡∑’Ë¢ÕÀ“√◊Õ¡“¡’ “√–
‡ªìπ°“√ª√–™ÿ¡„À≠à “¡—≠ª√–®”ªï ·μà∑’Ëºà“π¡“‰¡à “¡“√∂¥”‡π‘π°“√ª√–™ÿ¡‰¥â‡æ√“–¡’ ¡“™‘°¡“√à«¡
ª√–™ÿ¡‰¡à§√∫®”π«π∑’Ë®–‡ªìπÕß§åª√–™ÿ¡ °“√π—¥ª√–™ÿ¡„À≠à§√—ÈßμàÕ‰ª‰¡à«à“®– “¡“√∂¥”‡π‘π°“√„Àâ ”‡√Á®
≈ß‰¥â„π‡«≈“„¥ °Á‰¡à∑”„Àâ “√–¢Õß°“√ª√–™ÿ¡„À≠à “¡—≠‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª®π°≈“¬‡ªìπ°“√ª√–™ÿ¡„À≠à
«‘ “¡—≠·μàÕ¬à“ß„¥ ¥—ßπ—Èπ °“√ª√–™ÿ¡„À≠à§√—ÈßμàÕ‰ª¢Õß À°√≥åμ“¡∑’Ë¢ÕÀ“√◊Õ¡“®÷ß¬—ß‡√’¬°«à“°“√ª√–™ÿ¡
„À≠à “¡—≠‡™àπ‡¥‘¡
2. À°√≥å “¡“√∂π—¥ª√–™ÿ¡„À≠à‚¥¬„™âÕß§åª√–™ÿ¡μ“¡¡“μ√“ 57 ·≈–¡“μ√“ 58 ·Ààß
æ√–√“™∫—≠≠—μ‘ À°√≥å æ.». 2542 ≈—∫°—π‰ª‡√◊ËÕ¬Ê ®π°«à“®– “¡“√∂ª√–™ÿ¡‰¥â ∑—Èßπ’È ”π—°ß“π À°√≥å
®—ßÀ«—¥§«√‡πâπ∫∑∫“∑∑“ß¥â“π°“√·π–π” ßà ‡ √‘¡ ·≈–∑”§«“¡‡¢â“„®°—∫ ¡“™‘°¢Õß À°√≥å„Àâ¡“°¢÷πÈ ‡æ◊ÕË
„Àâ ¡“™‘° π„®·≈–¡’ à«π√à«¡„π°“√¥”‡π‘π°‘®°“√¢Õß À°√≥å¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ

√ÿª§”«‘π‘®©—¬·≈–°“√μÕ∫¢âÕÀ“√◊Õ
·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘μ“¡°ÆÀ¡“¬·≈–¢âÕ∫—ß§—∫ À°√≥å
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3. ∂â“À“° À°√≥å®ß— À«—¥‡ÀÁπ«à“¡’‡Àμÿ∑π’Ë “¬∑–‡∫’¬π À°√≥å®– ß—Ë ‡≈‘° À°√≥åμ“¡¡“μ√“71
(1) À√◊Õ (2) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘ À°√≥å æ.». 2542 ‰¥â °Á “¡“√∂√“¬ß“π‡æ◊ËÕ‡ πÕ„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π
À°√≥å —Ëß‡≈‘° À°√≥å¥—ß°≈à“«‡ ’¬‰¥â
®÷ß‡√’¬π¡“‡æ◊ËÕ∑√“∫ ·≈–‚ª√¥·®âß„Àâ À°√≥å°“√‡°…μ√π‘§¡œ ª“°®—Ëπ ®”°—¥ ∑√“∫·≈–∂◊ÕªØ‘∫—μ‘
μàÕ‰ª¥â«¬
¢Õ· ¥ß§«“¡π—∫∂◊Õ
(≈ßπ“¡)

∑ÿ ∏‘æ√ ®’√–æ—π∏ÿ
(π“¬ ÿ∑∏‘æ√ ®’√–æ—π∏ÿ)
√Õßª≈—¥°√–∑√«ß‡°…μ√·≈– À°√≥å
√Õßπ“¬∑–‡∫’¬π À°√≥å ªØ‘∫—μ‘√“™°“√·∑π
π“¬∑–‡∫’¬π À°√≥å

”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß‡°…μ√·≈– À°√≥å
”π—°ß“πæ—≤π“ ∂“∫—π‡°…μ√°√
‚∑√. 0-2281-8301
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√ÿª§”«‘π‘®©—¬·≈–°“√μÕ∫¢âÕÀ“√◊Õ
·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘μ“¡°ÆÀ¡“¬·≈–¢âÕ∫—ß§—∫ À°√≥å

∑’Ë °… 0216/29612

°√–∑√«ß‡°…μ√·≈– À°√≥å
∂ππ√“™¥”‡π‘ππÕ° °∑¡. 10200
28 æƒ»®‘°“¬π 2543

‡√◊ËÕß

μÕ∫¢âÕÀ“√◊Õ‡√◊ËÕß°“√‡æ‘Ë¡«“√–°“√ª√–™ÿ¡„À≠à¢Õß À°√≥å‚¥¬ ¡“™‘°„π«—πª√–™ÿ¡„À≠à

‡√’¬π ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ß¢≈“
Õâ“ß∂÷ß Àπ—ß ◊Õ®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ ¥à«π∑’Ë ÿ¥ ∑’Ë ¢ 0013/29193 ≈ß«—π∑’Ë 14 æƒ»®‘°“¬π 2543
μ“¡Àπ—ß ◊Õ∑’ËÕâ“ß∂÷ß·®âß«à“ „π°“√ª√–™ÿ¡„À≠à¢Õß À°√≥å‰¥â¡’ ¡“™‘°‡ πÕ‡æ‘Ë¡«“√–‡√◊ËÕß
μà“ßÊ „Àâ∑’Ëª√–™ÿ¡‰¥âæ‘®“√≥“‚¥¬¢Õ‡æ‘Ë¡„π«—π∑’Ëª√–™ÿ¡„À≠à (√–À«à“ß°“√ª√–™ÿ¡) ®–°√–∑”‰¥âÀ√◊Õ‰¡à ·≈–
„π«“√–‡√◊Ë Õ ßÕ◊Ë π Ê ¡“™‘ ° “¡“√∂‡ πÕ„Àâ ∑’Ë ª √–™ÿ ¡ æ‘ ® “√≥“À√◊ Õ ‡æ◊Ë Õ ∑√“∫„π‡√◊Ë Õ ß≈— ° …≥–„¥∫â “ ß
§«“¡≈–‡Õ’¬¥·®âß·≈â« π—Èπ
π“¬∑–‡∫’ ¬ π À°√≥å ‰ ¥â æ‘ ® “√≥“®“°¢â Õ ∫— ß §— ∫ ¢Õß À°√≥å ‚ ¥¬∑—Ë « ‰ª‡√◊Ë Õ ß°“√·®â ß
°”Àπ¥°“√ª√–™ÿ¡„À≠à ·≈â«‡ÀÁπ«à“ μ“¡∑’Ë¢âÕ∫—ß§—∫°”Àπ¥„Àâ À°√≥å¡’Àπ—ß ◊Õ·®âß«—π ‡«≈“ ∂“π∑’Ë ·≈–
‡√◊ÕË ß∑’®Ë –ª√–™ÿ¡„Àâ∫√√¥“ ¡“™‘°À√◊ÕºŸ·â ∑π ¡“™‘°∑√“∫≈à«ßÀπâ“ ‡æ◊ÕË ‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ ¡“™‘°‰¥â»°÷ …“ æ‘®“√≥“
μ√«® Õ∫À√◊Õ‡æ◊ËÕ‡μ√’¬¡μ—«´—°∂“¡ À√◊Õ· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π‡√◊ËÕßμà“ßÊ μ“¡∑’Ë À°√≥å‰¥â·®âß¡“ ´÷Ëßμ“¡
ª°μ‘°“√®—¥°“√ª√–™ÿ¡„À≠à À°√≥å®–°”Àπ¥«“√–μà“ßÊ ‰«âÕ¬à“ß™—¥‡®π √«¡∑—ßÈ °”Àπ¥«“√–‡√◊ÕË ßÕ◊πË Ê (∂â“¡’)
‰«â¥â«¬ ·≈–‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ ¡“™‘°‰¥âæ‘®“√≥“‡æ◊ËÕ≈ß¡μ‘ ∑—Èß°“√Õπÿ¡—μ‘À√◊Õ°“√√—∫∑√“∫¢Õß·μà≈–«“√– ¥—ßπ—Èπ
°“√∑’Ë ¡“™‘°¢Õ‡æ‘Ë¡«“√–„π«—π∑’Ëª√–™ÿ¡„À≠à ‚¥¬‰¡à‰¥â·®âß≈à«ßÀπâ“®÷ß‰¡à “¡“√∂°√–∑”‰¥â ´÷Ëß ¡“™‘°
“¡“√∂„™â ‘∑∏‘„π°“√‡ πÕ‡√◊ËÕßμà“ßÊ „π«“√–Õ◊ËπÊ ‰¥â ·μà°“√æ‘®“√≥“¢Õß∑’Ëª√–™ÿ¡„À≠àÕ“®®–‰¡à‰¥â¢âÕ¬ÿμ‘
„π∑—π∑’ ´÷Ëß§≥–°√√¡°“√¥”‡π‘π°“√®–μâÕß√—∫¢âÕ‡ πÕπ”‰ªæ‘®“√≥“Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ‡æ◊ËÕπ”‡ πÕ„π°“√
ª√–™ÿ¡„À≠à§√“«μàÕ‰ª

√ÿª§”«‘π‘®©—¬·≈–°“√μÕ∫¢âÕÀ“√◊Õ
·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘μ“¡°ÆÀ¡“¬·≈–¢âÕ∫—ß§—∫ À°√≥å

[ 56 ]

®÷ß‡√’¬π¡“‡æ◊ËÕ‚ª√¥∑√“∫ ·≈–·®âß„Àâ À°√≥å®—ßÀ«—¥ ß¢≈“‰¥â√—∫∑√“∫μàÕ‰ª
¢Õ· ¥ß§«“¡π—∫∂◊Õ
(≈ßπ“¡) Õÿ¥√ ¢®√‡«À“»πå
(π“¬Õÿ¥√ ¢®√‡«À“»πå)
√Õßª≈—¥°√–∑√«ß‡°…μ√·≈– À°√≥å
√Õßπ“¬∑–‡∫’¬π À°√≥å ªØ‘∫—μ‘√“™°“√·∑π
π“¬∑–‡∫’¬π À°√≥å

”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß‡°…μ√·≈– À°√≥å
”π—°ß“πæ—≤π“ ∂“∫—π‡°…μ√°√
‚∑√. 281-8301

[ 57 ]

√ÿª§”«‘π‘®©—¬·≈–°“√μÕ∫¢âÕÀ“√◊Õ
·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘μ“¡°ÆÀ¡“¬·≈–¢âÕ∫—ß§—∫ À°√≥å

ที่ กษ ๑๑๐๘/๑๘

กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

เรื่อง

การประชุมใหญสามัญประจําปภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ

เรียน ผูวาราชการทุกจังหวัด
อางถึง หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ กษ ๑๑๐๑/ว.๑๐๒๑๒ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๑
ตามหนังสือทีอ่ า งถึง นายทะเบียนสหกรณไดกาํ หนดวิธปี ฏิบตั ใิ นการประชุมใหญสามัญประจําปภายใน
หนึ่งรอยหาสิบวัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ. ๒๕๑๑ ตลอดจนกรณีที่สหกรณไมสามารถประชุมใหญสามัญประจําปภายในกําหนดเวลาดังกลาวได นั้น
นายทะเบียนสหกรณพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหสหกรณปฏิบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๔ ประกอบมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ จึงยกเลิกหนังสือที่อางถึง และใหสหกรณถือปฏิบัติใน
การประชุมใหญดังนี้
๑. คณะกรรมการดําเนินการตองเรียกประชุมใหญสามัญปละหนึง่ ครัง้ เพือ่ พิจารณางบดุลและรายงาน
ประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ รวมทั้ง
เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อใหเปนไปตามาตรา ๕๔ ประกอบมาตรา ๕๐ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. กรณีสหกรณยังจัดทํางบดุลไมแลวเสร็จ หรือผูสอบบัญชีไมสามารถรับรองงบดุลไดภายใน
หนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ สหกรณจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา ๕๔ โดยจัดใหมี
การประชุมใหญสามัญประจําปภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว และใหคณะกรรมการดําเนินการจัดทําวาระ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ การจัดทํางบดุลและรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ
เพือ่ ใหทปี่ ระชุมใหญซกั ถามพรอมทัง้ จัดทําแผนงาน ประมาณการรายจาย และงบประมาณเสนอทีป่ ระชุมใหญสามัญ
ประจําปพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบแลวแตกรณี
เมือ่ สหกรณจดั ทํางบดุลแลวเสร็จและผูส อบบัญชีไดรบั รองงบดุลแลว สหกรณตอ งจัดใหมกี ารประชุม
ใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และสงสําเนารายงานประจําปกับงบดุลซึ่งที่ประชุมใหญพิจารณาแลวไปยัง
นายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวนั ทีม่ กี ารประชุมใหญตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ดวยหากสหกรณ
ไมสงสําเนางบดุลและรายงานประจําปตอนายทะเบียนสหกรณเปนเวลาสามปติดตอกัน นายทะเบียนสหกรณอาจ
ใชอํานาจสั่งเลิกสหกรณตามมาตรา ๗๑(๒) ได
๓. หากปรากฏวาสหกรณไมจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปภายใน ๑๕๐ วันนับแตวันสิ้นป
ทางบัญชี สหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณสามารถมีหนังสือแจงใหสหกรณเรียกประชุมใหญ
ประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ
กรมสงเสริมสหกรณ
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เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ พิจารณางบดุลและรายงานประจําป แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ
พรอมทัง้ จัดทําแผนงานประมาณการรายจายและงบประมาณโดยสหกรณตอ งเรียกประชุมใหญโดยมิชกั ชานับแตวนั
ที่สหกรณทราบคําสั่งตามมาตรา ๕๕ วรรคแรก และสหกรณยังไมเรียกประชุมใหญจนทําใหเสื่อมเสียผลประโยชน
ของสหกรณหรือสมาชิกสหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจออกคําสั่งใหสหกรณปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๒(๑) และตามมาตรา ๑๓๓ ผูใ ดฝาฝนไมแกไขขอบกพรองตามทีน่ ายทะเบียนสหกรณสงั่ การตามมาตรา ๒๒
(๑) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใหสหกรณจังหวัดแจงใหสหกรณทราบและถือปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ปราโมช ถาวร
(นายปราโมช ถาวร)
รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
นายทะเบียนสหกรณ
สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒
E-mail : cpd_cepo@cpd.go.th
www.cpd.go.th
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