หมวด 7
การประชุมใหญ่
ข้อ 62. การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะผูจ้ ดั ตัง สหกรณ์นดั สมาชิกมาประชุมกันเป็ นการประชุมใหญ่สามัญครัง แรก
ภายในเก้า สิบ วัน นับ แต่ ว นั ที& จ ดทะเบีย นสหกรณ์ เพื&อ เลือ กตัง คณะกรรมการดํา เนิ น การและมอบหมายการทัง ปวงให้แ ก่
คณะกรรมการดําเนินการ
การประชุมใหญ่สามัญครัง ต่อไป ให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปี ละหนึ&งครัง ภายในหนึ&งร้อย ห้าสิบวันนับ
แต่วนั สินปี ทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 63. การประชุมใหญ่วสิ ามัญ คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญเมือ& ใดก็ได้ แต่ถา้ นายทะเบียน
สหกรณ์มหี นังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญหรือในกรณี ท&สี หกรณ์ขาดทุนเกินกึ&งของจํานวนทุนเรือนหุน้ ที&ชาํ ระแล้ว ต้องเรียก
ประชุมใหญ่วสิ ามัญโดยมิชกั ช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วนั ทีส& หกรณ์ทราบ
สมาชิกซึง& มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ&งในห้าของจํานวนสมาชิกทัง หมด หรือไม่นอ้ ยกว่าหนึ&งร้อยคน หรือ ผูแ้ ทนสมาชิก
ซึ&งมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ& งในห้าของจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทัง หมดหรือไม่นอ้ ยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื&อทําหนังสือร้องขอต่ อ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญเมือ& ใดก็ได้ และให้คณะ กรรมการดําเนินการสหกรณ์เรียกประชุม
ใหญ่วสิ ามัญภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที&รบั คําร้องขอ ถ้าคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที&ซ&งึ นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอาํ นาจเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญได้ภายในระยะเวลาทีเ& ห็นสมควร
ข้อ 64. การประชุ ม ใหญ่ โ ดยผู แ้ ทนสมาชิ ก กรณี ท&ี ส หกรณ์ มีส มาชิ ก เกิ น กว่ า 1,000 คน ให้ก ารประชุ ม ใหญ่
ประกอบด้วยผูแ้ ทนสมาชิกเท่านัน
ข้อ 65. การเลือกตัง( และการดํารงตําแหน่ งผูแ้ ทนสมาชิก
(1) สมาชิกเท่านัน มีสทิ ธิได้รบั เลือกตัง เป็ นผูแ้ ทนสมาชิก
(2) การเลือ กตัง ผู แ้ ทนสมาชิกคราวหนึ& ง ๆ ให้กระทํา ในที&ประชุม กลุ่ม ก่ อ นการประชุมใหญ่ สามัญของ
สหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวัน และให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุ การกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มแจ้งรายชื&อผูแ้ ทนสมาชิกในกลุ่ม
ของตนต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า
(3) ให้ท&ปี ระชุมกลุ่มดําเนินการเลือกตัง ผูแ้ ทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจํานวนสมาชิก 8 คนต่อผูแ้ ทนสมาชิก
หนึ&งคน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ&งให้เลือกตัง ผูแ้ ทนสมาชิกเพิ&มขึนอีกหนึ&งคน ในจํานวนนีให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) หรือ
ตัวแทนกลุม่ เป็ นผูแ้ ทนสมาชิกโดยตําแหน่ง โดยให้นบั รวมอยู่ในจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทีก& ลุม่ พึงเลือกตัง ได้
อนึ&ง จํานวนผูแ้ ทนสมาชิกจะมีนอ้ ยกว่าหนึ&งร้อยคนไม่ได้
ให้ผูแ้ ทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละหนึ&งปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มกี ารเลือกตัง ผูแ้ ทนสมาชิกใหม่
ก็ให้ผูแ้ ทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตําแหน่งต่อไปพลางก่อน

ข้อ 66. การพ้นจากตําแหน่ ง ผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่ง เมือ&
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตัง ผูแ้ ทนสมาชิกใหม่
(2) ลาออกโดยยืน& ใบลาออกต่อทีป& ระชุมกลุม่ ซึง& ตนสังกัด
(3) ออกจากกลุม่ ที&ตนสังกัด
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ทีป& ระชุมกลุม่ ซึง& ตนสังกัดมีมติถอดถอน
ข้อ 67. ตําแหน่ งผูแ้ ทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่ งไม่ว่าด้วยประการใด
ๆ จนทําให้จาํ นวนผูแ้ ทนสมาชิกเหลือไม่ถงึ หนึ&งร้อยคนหรือเหลือไม่ถงึ สามในสีข& องจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทัง หมด ก็ให้ท&ปี ระชุมกลุ่ม
ดําเนิ นการเลือกตัง ผูแ้ ทนสมาชิกให้ครบตามจํานวนที&ว่างลง และให้ผูแ้ ทนสมาชิกที&ได้รบั เลือกตัง อยู่ในตําแหน่ งได้เพียงเท่าที&
กําหนดเวลาทีผ& ูซ้ ง&ึ ตนแทนนัน ชอบจะอยู่ได้
ข้อ 68. การแจ้งกําหนดการประชุมใหญ่ เมือ& มีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มหี นังสือแจ้งวันเวลา สถานที&
และเรื&องทีจ& ะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน แต่ถา้ การประชุมนัน เป็ นการด่วน อาจ
แจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทัง นีให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุ การ เป็ นผูล้ งลายมือชื&อในหนังสือ
นัน และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าทีจ& ากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับที&แจ้งให้
สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกทราบด้วย
ข้อ 69. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้ งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ&งหนึ&งของ
จํานวนสมาชิกทัง หมดหรือไม่นอ้ ยกว่าหนึ&งร้อยคน ในกรณี เป็ นการประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิกต้องมีผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ&งหนึ&งของจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทัง หมดหรือไม่นอ้ ยกว่าหนึ&งร้อยคนจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทท&ี ป&ี ระชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิก สมาชิกทัว& ไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผูส้ งั เกตการณ์ได้ แต่ไม่มี
สิทธินบั เป็ นองค์ประชุมหรือออกเสียงและได้รบั เลือกตัง เป็ นกรรมการดําเนินการ
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกจะมอบอํานาจให้ผูอ้ &นื มาประชุมแทนตนไม่ได้
ข้อ 70. การนัดประชุมใหญ่ครัง( ที5สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกแล้วแต่กรณี
มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นดั ประชุมใหญ่อกี ครัง หนึ&งภายในสิบสีว& นั นับแต่วนั ทีน& ดั
ประชุมใหญ่ครัง แรก ในการประชุมครัง หลังนี ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที&สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกร้องขอให้
เรียกประชุมแล้ว เมือ& มีสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกแล้วแต่กรณี มาประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึ&งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิก
ทัง หมด หรือไม่นอ้ ยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็ นองค์ประชุม แต่ถา้ เป็ นการประชุมใหญ่วิสามัญที&สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกร้อง
ขอให้เรียกประชุม เมือ& มีสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุมมีจาํ นวนไม่ถงึ ที&จะเป็ นองค์ประชุมตามที&กล่าวใน ข้อ 69 วรรคแรก
ก็ให้งดประชุม

ข้อ 71. อํานาจหน้าที5ของที5ประชุมใหญ่ ทีป& ระชุมใหญ่มอี าํ นาจหน้าทีพ& จิ ารณาวินิจฉัยเรื&องทัง ปวงทีเ& กิดขึนเกี&ยวกับการ
ดําเนินกิจการของสหกรณ์ ซึง& รวมทัง ในข้อต่อไปนี
(1) รับทราบเรื&องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตัง ผูแ้ ทนสมาชิก และวินิจฉัยข้อ
อุทธรณ์ของผูส้ มัครซึง& มิได้รบั เลือกเข้าเป็ นสมาชิก และสมาชิกทีถ& กู ให้ออกจากสหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตัง และถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ
(3) พิจารณาอนุ มตั งิ บดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ของสหกรณ์
(4) รับทราบรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการดําเนินการและผลการ
ตรวจสอบประจําปี จากผูต้ รวจสอบกิจการ
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบกิจการ
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึง& สหกรณ์อาจกูย้ มื หรือคํา ประกัน
(7) อนุ มตั แิ ผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์ การควบสหกรณ์
(9) กําหนดค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที&พกั และค่าเบียประชุมของกรรมการดําเนินการ กรรมการอื&น ๆ
ทีป& รึกษาและทีป& รึกษากิตติมศักดิF
(10) พิจารณาแก้ไขเพิม& เติมข้อบังคับ
(11) รับทราบเรื&องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุ มสหกรณ์ท&สี หกรณ์น ีเป็ น
สมาชิกอยู่
(12) พิเ คราะห์แ ละปฏิบ ตั ิต ามบัน ทึก หรื อ หนัง สือ ของนายทะเบีย นสหกรณ์ รองนายทะเบีย น สหกรณ์
ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าทีซ& ง&ึ นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) กําหนดรูปการซึง& สหกรณ์คิดจะทําเป็ นเครื&องเกือหนุ นบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

