
 

 
ระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร   จำกัด    

วาดวย   การประชุมใหญ   
พ.ศ. 2555 

........................ 
 อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด 
พ.ศ. 2543  ขอ 59 - 63 ขอ  72 (8) ขอ 94 (19)  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย
คุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด ชุดท่ี 24 ครั้งที่ 9 /2555 เมื่อวันที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555  
ไดกำหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด  วาดวย  การประชุมใหญ  
พ.ศ.2555 ไวดังตอไปนี้ 

ขอความทั่วไป 
 ขอ  1.  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด  
วาดวยการประชุมใหญ  พ.ศ. 2555” 
 ขอ  2.  ใหถือใชระเบียบน้ีตั้งแต  วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม  2555  ตนไป 
 ขอ  3.  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด  วาดวยการ
ประชุมใหญประจำป  พ.ศ. 2543  บรรดาระเบียบ  มติ  ประกาศ  และคำสั่งอื่นใดท่ีกำหนดไว   
หรือขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ  4.  ในระเบียบน้ี 
  สหกรณ  หมายถึง  สหกรณออมทรพัยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด   
  สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด  
หรือผูแทนสมาชิกตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด  ขอ 60   
  กรรมการ  หมายถึง  กรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัด
สุรินทร  จำกัด 
  คณะกรรมการ  หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธ
จังหวัดสุรินทร  จำกัด 
  ประธานกรรมการ  หมายถึง  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย 
คุรุสัมพันธจังหวัดสุรนิทร  จำกัด 
  การประชุมใหญ  หมายถึง  การประชุมใหญสามัญประจำป หรือการประชุมใหญ
วิสามัญประจำป   แลวแตกรณี 
  ญัตติ  หมายถึง ขอเสนอหรือคำอภิปรายที่สมาชิก หรือผูแทนสมาชิก หรือ
คณะกรรมการเสนอในที่ประชุมใหญคราวนั้น 
 ขอ  5. ประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุมใหญ ถาประธานกรรมการไมอยูในที่
ประชุมใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  และถารองประธานไมอยูในที่ประชุมดวย  
ใหที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน 



 

หมวดที่  1 
วิธีการประชุมใหญ 

 องคประชุมตามวรรคแรก  หากสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาลงชื่อแลว  ในระหวางประชุม
หากไมอยูในหองประชุม  หรือเดินออกจากหองประชุมไป  ทำใหไมครบองคประชุม  ก็ใหประธาน
ดำเนินการประชุมตอไปตามระเบียบวาระ  แตในการลงมติจะกระทำไมได 
 ขอ  6.  การประชุมใหญสามัญประจำปตองมีสมาชิกหรือตัวแทนสมาชิกมาประชุมไมนอย
กวาก่ึงหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด   หรอืไมนอยกวารอยคน   จึงจะเปนองคประชุม 
 ขอ  7.  การจัดระเบียบวาระการประชุมใหเปนไปตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดหรือ
ตามท่ีมีมติในท่ีประชุมใหญเห็นดวย  ในการจัดระเบียบวาระการประชุมตามความจำเปนกอนแลว 
 ขอ  8.  เมื่อสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกครบองคประชุมแลว  ใหประธานกรรมการเปนประธานใน
ที่ประชุม และหรือใหเปนไปตามขอ  5 
 ขอ  9.  ผูใดประสงคจะกลาวถอยคำตอที่ประชุมใหญใหยกมือข้ึนพนศีรษะ  เมื่อประธาน
อนุญาตแลวจึงยืนขึ้นกลาวได  และตองเปนคำกลาวกับประธานเทานั้น    
 ขอ 10.  การชี้แจงตอบปญหา  ประธานในท่ีประชุมอาจใหรองประธานกรรมการ  เลขานุการ
หรอืบุคคลท่ีเก่ียวของทานใดทานหนึ่งเปนผูชี้แจงตอบปญหาได 
 ขอ 11.  ประธานในที่ประชุมมีอำนาจสั่งพักการประชุม  เลื่อนการประชุม  หรือเลิกการ
ประชุมไดตามที่เห็นสมควร 
 ขอ 12.  การประชุมใหญสามัญ  เมื่อสหกรณมีจำนวนสมาชิกเกินกวาหารอยคน  จะมีการ
ประชุมใหญประกอบดวยบรรดาสมาชิก หรอื  การประชุมใหญ ประกอบดวย ผูแทนสมาชิกก็ได 
  การประชุมใหญสามัญประจำป  กำหนดใหมีการประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้ง  
ภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 
 ขอ 13.  การประชุมใหญวิสามัญ  คณะกรรมการดำเนินการ จะเรียกประชุมใหญวิสามัญ 
เมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร  แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ 
หรือในกรณีท่ีสหกรณเกิดการขาดทุนเกินกวากึ่งหนึ่งของจำนวนทุนเรือนหุนท่ีชำระแลว  ตองเรียก
ประชุมใหญวิสามัญ ไมเกินสามสิบวัน นับแตวันท่ีสหกรณทราบ 
  สมาชิกไม น อยกว าหนึ่ งในห าของจำนวนสมาชิ กทั้ งหมด หรือไม น อยกว า 
หน่ึงรอยคนหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมีจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวา
หาสิบคน  ลงลายมือชื่อทำหนังสือรองขอเพื่อการใดการหนึ่งตอคณะกรรมการใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ
เมื่อใดก็ได และใหเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวัน นับต้ังแตวันที่ไดรับคำรองขอ 
  ถาคณะกรรมการดำเนินการไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกำหนดระยะเวลา
ดังกลาวขางตน  ใหนายทะเบียนสหกรณหรือพนักงานเจาหนาที่  ซึ่งนายทะเบียน สหกรณมอบหมาย
มีอำนาจเรียกประชุมใหญวิสามัญไดภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 
 ขอ  14.  การประชุมใหญคราวใดมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมไมครบองคประชุม  
ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่ง ภายในสิบสี่วันนับตั้งแตวันที่นัดประชุมครั้งแรก 



 

   ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิก
รองขอใหเรียกประชุมแลว เม่ือมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจำนวน
สมาชิกหรือผูแทนสมาชิก หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองคประชุม 
   ถาเปนการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม 
เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมมีจำนวนไมถึงที่จะเปนองคประชุมตามที่กลาวในขอ 5  ก็ให
งดประชุม 
 ขอ 15. ในกรณีประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเขาที่ประชุมใหญในฐานะ
ผูสังเกตการณได  แตไมมีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือไดรับการเลือกตั้งใด ๆ ท้ังสิ้น 
  ในการประชุมใหญสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอำนาจใหผูอ่ืนมาประชุมแทน
ตนไมได 
 ขอ  16. เมื่อมีการประชุมใหญทุกคราว ใหสหกรณมีหนังสือแจงวัน  เวลา สถานที่  และเรื่อง
ที่จะประชุมใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน แตถาการประชุมนั้น
เปนการดวนอาจแจงลวงหนาไดตามสมควร ท้ังน้ีใหประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือ
เลขานุการเปนผูลงชื่อในหนังสือนั้น  และตองแจงเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชี
สหกรณทราบลวงหนา  ในโอกาสเดียวกันกับที่แจงใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบดวย 
 

หมวดที่  2  
การเสนอญัตติ 

 ขอ  17.  การประชุมใหญสามัญประจำปโดยสมาชิกหรือโดยผูแทนสมาชิก  หรือการประชุม
ใหญวิสามัญ  สมาชิกทุกคนที่เขารวมประชุมมีสิทธิ์เสนอญัตติ  และในการเสนอญัตติตองมีสมาชิก
สหกรณท่ีเขารวมประชุมไมนอยกวา  10 คน เปนผูรับรอง    
 ขอ  18.  ญัตติที่เปนของคณะกรรมการเสนอ  ไมตองมีสมาชิกรับรอง 
 ขอ  19.  ญัตติท่ีเปนการแกไขขอบังคับสหกรณใหเปนไปตามความในขอบังคับของสหกรณ  
ขอ 97   
 ขอ  20.  ญัตติที่เสนอหากผูเสนอเห็นวาเปนญัตติที่ซ้ำซอนกันอาจขอถอนญัตติ  เพื่อความ
กระชับในการลงมติก็ยอมกระทำได 
 ขอ  21.  ญัตติใดตกไปแลวหามนำญัตติซึ่งมีหลักการเชนเดียวกันข้ึนเสนออีกในการประชุม
ครั้งเดียวกัน  เวนแตมติท่ียังมิไดมีการลงมติ  หรือมติที่ประธานในที่ประชุมจะอนุญาต   ในเมื่อ
พิจารณาเห็นวาเหตุการณไดเปลี่ยนแปลงไป 
 

หมวดที่  3  
 การอภิปราย 

 ขอ 22.  ผูมีสิทธ์ิอภิปรายกอนคือผูที่ไมเห็นดวยกับญัตติที่คณะกรรมการเสนอหรือไมเห็นดวย
กับญัตติที่มีสมาชิกในที่ประชุมเสนอ  ใหประธานอนุญาตใหอภิปรายกอนไดเพียงคนเดียว 
 ขอ 23.  เมื่อผูอภิปรายไดอภิปรายแลว   การอภิปรายในลำดับตอไปจะตองเปนการอภิปราย
ระหวางผูเห็นดวยกับผูไมเห็นดวย  โดยประธานเปนผูสอบถามวาจะอภิปรายสนับสนุนหรอืคัดคาน 



 

  ขอ 24.  ถามีผูขออภิปรายหลายคน  ประธานจะใหคนใดอภิปรายก็ได  แตใหคำนึงผูเสนอ
ญัตติผูรับรองญัตติ  และผูซึ่งยังมิไดอภิปรายดวย    
           ขอ 25. ในการอภิปรายตองอยูในประเด็น  หรือเก่ียวกับประเด็นที่กำลังปรึกษากันอยู   
ตองไมฟุมเฟอย  วนเวียน  ซ้ำซาก  หรือซ้ำกับผูอ่ืน  และหามมิใหนำเอกสารใด ๆ มาอานหรือแสดง
ในที่ประชุม เวนแตท่ีประธานอนุญาต 
  หามผูอภิปรายแสดงกิริยา  หรือใชวาจาอันไมสุภาพ  ใสราย  หรือเสียดสีบุคคลใด
และหามกลาวถึงสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  หรือออกชื่อบุคคลใดโดยไมจำเปน   
หรือออกชื่อผูท่ีไมอยูในที่ประชุมโดยไมจำเปน 
 ขอ  26. ถาประธานเห็นวาผูใดอภิปรายพอสมควรแลว  ประธานจะใหผูน้ันหยุดอภิปรายก็ได   
 ขอ  27. ถาสมาชิกผูใดตองการประทวงวามีการฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบ  ใหยืนและยก
มือขึ้นพนศีรษะ  ประธานตองใหโอกาสผูนั้นไดพูด  และประธานอาจแจงหรอืมอบใหผูเก่ียวของชี้แจง  
หรือวินิจฉัยวาการประทวงถูกตองหรือไม  คำวินจิฉัยของประธานเปนเด็ดขาด 
 ขอ  28. ผูอภิปราย  ตองถอนคำพูดของตน  เม่ือประธานแจงใหถอน 
 ขอ  29. การอภิปรายถือเปนอันยุติเมื่อ 
   (1)  ไมมีผูอภิปราย 
   (2)  ที่ประชุมลงมติปดอภิปราย 
 ขอ  30. ในกรณีที่ประธานเห็นวามีการอภิปรายกันเปนเวลานานพอสมควรแลว  จะขอใหที่
ประชุมวินิจฉัยวาจะปดอภิปรายหรอืไมก็ได 
 

 หมวด  4  
 การลงมติ 

 ขอ  31. ในกรณท่ีีตองมีมติของที่ประชุม ใหประธานขอใหท่ีประชุมลงมติ  ถาความเห็นของท่ี
ประชุมมีสองฝายใหถือเอาจำนวนคะแนนเสียงที่มากกวาและถาความเห็นของที่ประชุมเกินกวาสอง
ฝายใหถือเอาจำนวนคะแนนเสียงฝายที่มากที่สุด ยกเวนกรณีที่มีขอบังคับกำหนดไวเปนอยางอื่น 
  ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานออกเสียงชี้ขาด  การออกเสียงชี้ขาดของ
ประธานใหกระทำเปนการเปดเผย  โดยจะใหเหตุผลหรือไมก็ได 
 ขอ  32. การออกเสียงลงคะแนนใหกระทำเปนการเปดเผย โดยยกมือขึ้นพนศีรษะ และ
สมาชิกออกเสียงไดเพียงครั้งเดียวในหนึ่งญัตติหรือประเด็น 
 ขอ  33. การลงมตินั้นถาลงมติในญัตติสุดทายกอน  แลวยอนไปหาญัตติตน  แตมิใหถือวา
ความผิดพลาดในการเรยีงลำดับดังกลาวมานี้   เปนเหตุใหมติที่ไดลงคะแนนเสร็จแลวเปนอันเสียไป 
 ขอ  34. ประธานมีอำนาจสัง่ใหรวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ  เวนแตที่ประชุมจะ
มีมติเปนอยางอ่ืน 
 ขอ  35. การนับคะแนนเสียงใหประธานในท่ีประชุมมอบหมายใหสมาชิกผูใดผูหนึ่งหรือหลาย
คนเปนผูนับคะแนน 
 ขอ  36.  สมาชิกท่ีเขาประชุม  ซึ่งเขามาในท่ีประชุมระหวางการออกเสียงลงคะแนนให
ลงคะแนนทางฝายที่ยังนับคะแนนเสียงยังไมเสร็จได 



 

 ขอ  37.  เมื่อไดนับคะแนนเสียงแลวใหประธานประกาศมติตอท่ีประชุมทันที  ถาเรื่องใดที่มี
กำหนดไวในขอบังคับจะตองมีเสียงเปนเทาใด  ใหประกาศดวยวาคะแนนเสียงขางมากถึงจำนวน 
ที่กำหนดไวน้ันหรือไม 
 ขอ  38. การนับคะแนนเสียงครั้งใดที่เห็นวาควรนับใหม  สมาชิกในที่ประชุมตองรองขอ 
แตตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสองของสมาชิกที่อยูในที่ประชุม  การนับคะแนนเสียงตามนี้  
จะมีผูเสนอใหนับใหมอีกไมได 
 ขอ  39. ญัตติใดไมมีผูคัดคานใหประธานถามในที่ประชุมวาผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม 
เมื่อไมมีผูเห็นเปนอยางอื่น  ใหถือวาที่ประชุมลงมติเห็นชอบดวย 
 ขอ  40. ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 
 
 
   ประกาศไว    ณ   วันที่  29  เดือนมิถุนายน   พ.ศ.2555 
      

 
(นายสุพัฒน   โพธิสาร) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร   จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


