(สาเนา)
ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูลพบุรี จากัด
ว่ าด้ วยการประชุมใหญ่ พ.ศ.2554
********************************
โดยที่เป็ นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประชุมเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิตอ่ ไป
อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด ข้ อ 79 (8) และข้ อ 107 (12)
และคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด ชุดที่ 53 ในคราวประชุมครัง้ ที่ 13 เมื่อวันที่ 16
มิถนุ ายน 2554 ได้ มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด ว่าด้ วยการประชุมใหญ่ ไว้ ดงั นี ้
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้เรียกว่า
“ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด ว่าด้ วยการประชุมใหญ่
พ.ศ.2554”
ข้ อ 2 ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 17 มิถนุ ายน 2554 เป็ นต้ นไป
บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการดาเนินการ ประกาศ คาสัง่ หรือข้ อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือ
แย้ งกับระเบียบนี ้ ให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทน
ข้ อ 3 ในระเบียบนี ้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
“ที่ประชุม” หมายถึง ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
“สมาชิก” หมายถึง ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี
จากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูลพบุรี จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี
จากัด
“เลขานุการ” หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
“กรรมการดาเนินการ” หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
“ประธาน” หมายถึง ประธานในที่ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
“รองประธาน” หมายถึง รองประธานในที่ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
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“แปรญัตติ” หมายถึง แก้ ถ้อยคาหรือเนื ้อความในการประชุมตามระเบียบวาระประชุม
“อภิปราย”
หมายถึง พูดชี ้แจงแสดงความคิดเห็น
ข้ อ 4 ให้ ประธานกรรมการ รักษาตามระเบียบนี ้และให้ มีอานาจตีความและวินิจฉัยปั ญหา
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี ้

หมวด 1
ประธาน รองประธาน และเลขานุการที่ประชุม
ข้ อ 5 ให้ ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการของสหกรณ์ เป็ นประธาน และรองประธาน
ในที่ประชุมของสหกรณ์โดยตาแหน่ง
ข้ อ 6 ให้ เลขานุการของสหกรณ์ทาหน้ าที่เลขานุการในที่ประชุม
ในกรณีท่ีเลขานุการ ไม่อยู่ หรืออยูแ่ ต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ในที่ประชุมได้ ให้ ประธานในที่
ประชุมเลือกกรรมการดาเนินการคนใดคนหนึ่งทาหน้ าที่เลขานุการในที่ประชุม
ข้ อ 7 ในกรณีที่ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ในที่ประชุมได้ ให้ ที่ประชุมเลือกกรรมการดาเนินการคนใดคนหนึ่งทาหน้ าที่ประธาน และรองประธานในที่
ประชุมคราวนัน้

หมวด 2
อานาจหน้ าที่ของประธาน รองประธาน และเลขานุการในที่ประชุม
ข้ อ 8 ประธาน มีอานาจหน้ าที่ ดังนี ้
(1) เป็ นประธานในที่ประชุม
(2) ควบคุม และดาเนินการประชุม
(3) รักษาความสงบเรียบร้ อยของที่ประชุม
(4) มีอานาจและหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบนี ้
ข้ อ 9 รองประธาน มีอานาจหน้ าที่ ดังนี ้
ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม เมือ่ ประธานไม่อยูห่ รืออยูแ่ ต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ หรือ
เมื่อได้ รับมอบหมายจากประธาน
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(1) ดาเนินการในเรื่องการจัดส่งหนังสือแจ้ งนัดประชุมไปยังสมาชิก
(2) บันทึกรายงานการประชุม
(3) เก็บรักษารายงานการประชุม
(4) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
หมวด 3
การประชุมใหญ่
ข้ อ 11 การประชุมย่อมเป็ นการเปิ ดเผย ไม่มีการประชุมลับ
ข้ อ 12 ระเบียบวาระการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับสหกรณ์
ข้ อ 13 วันที่กาหนดให้ มีการลงทะเบียน เพื่อการประชุม ให้ มีทะเบียนรายชื่อวางไว้ สาหรับสมาชิก
ผู้มาประชุมลงชื่อก่อนเข้ าประชุมทุกคราว และเมื่อมีสญ
ั ญาณให้ เข้ าประชุมให้ สมาชิกเข้ านัง่ ตามที่จดั ไว้
เมือ่ ถึงเวลาประชุมแล้ ว หากสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม ให้ รอสมาชิกที่จะเข้ าประชุมอีก
1 ชัว่ โมง หากยังไม่ครบองค์ประชุมให้ ประธาน หรือรองประธาน หรือกรรมการดาเนินการตามประกาศรายชื่อ
คณะกรรมการดาเนินการในปี นันตามล
้
าดับเป็ นผู้ประกาศเลื่อนการประชุมไปเป็ นวันอื่น
ข้ อ 14 ในการประชุม ให้ ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระ และต้ องดาเนินการ
พิจารณาตามลาดับระเบียบวาระที่จดั ไว้ เว้ นแต่ที่ประชุมจะได้ ลงมติเป็ นอย่างอื่น
ข้ อ 15 ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้ อยคาต่อที่ประชุมก็ให้ ยกมือขึ ้นพ้ นศีรษะ เมื่อประธานอนุญาตแล้ ว
จึงกล่าวถ้ อยคาได้ และต้ องเป็ นคากล่าวกับประธานในที่ประชุม โดยเฉพาะต้ องแนะนาชื่อ เลขสมาชิกของตนต่อ
ประธานด้ วย
ข้ อ 16 สมาชิกอาจซักถามเพื่อความกระจ่างในเรื่องที่ประชุมก็ได้
ข้ อ 17 ประธานมีอานาจปรึกษาที่ประชุมในปั ญหาใด ๆ สัง่ พักการประชุม เลื่อนการประชุมหรือ
ปิ ดการประชุมได้ ตามที่ต้องการ
. ข้ อ 18 ให้ สหกรณ์สง่ สาเนารายงานการประชุมให้ แก่สานักงานสหกรณ์จงั หวัดลพบุรี และ
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี เพื่อทราบ
ให้ สหกรณ์เก็บแถบบันทึกเสียง และหรือวีดทิ ศั น์ ที่บนั ทึกการประชุมไว้ จนกว่าจะพ้ นจาก
ประชุมในปี ถัดไป
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หมวด 4
ญัตติ
ข้ อ 19 ญัตติทงหลายอาจเสนอล่
ั้
วงหน้ า เป็ นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการเพื่อนาเข้ าระเบียบ
วาระก็ได้ สมาชิกผู้เสนอต้ องลงลายมือชื่อ พร้ อมด้ วยลายมือชื่อสมาชิกผู้รับรองญัตตินนั ้ ๆ ไม่น้อยกว่า 5 คน
ข้ อ 20 ญัตติตอ่ ไปนี ้ไม่ต้องเสนอล่วงหน้ า หรือเป็ นหนังสือ
(1) ขอให้ รวมระเบียบวาระการประชุมที่เป็ นเรื่องเดียวกัน ทานองเดียวกัน หรือเกี่ยวเนื่องกัน
เพื่อพิจารณาพร้ อมกัน
(2) ขอให้ รวม หรือแยกประเด็นพิจารณา หรือลงมติ
(3) ขอให้ เลื่อนการพิจารณา
(4) ขอให้ ปิดอภิปราย
ญัตติตาม (3) และ (4) เมื่อที่ประชุมลงมติเห็นชอบตามที่เสนอแล้ ว ห้ ามมิให้ เสนอญัตติอื่นในข้ อนี ้อีก
ข้ อ 21 ญัตติตามข้ อ 20(4) ห้ ามผู้ใดเสนอในคราวเดียวกับการอภิปรายของตน
หมวด 5
การอภิปราย
ข้ อ 22 ผู้มีสิทธิอภิปรายก่อนคือผู้เสนอญัตติ หรือผู้แปรญัตติ แต่ถ้าผู้เสนอญัตติ หรือผู้แปรญัตติมี
หลายคน ให้ ประธานอนุญาตให้ อภิปรายก่อนได้ เพียงคนเดียว
ข้ อ 23 เมื่อผู้อภิปรายคนแรกได้ อภิปรายแล้ ว การอภิปรายใดลาดับต่อไปจะต้ องเป็ นการอภิปราย
สลับกันระหว่างผู้เห็นด้ วยกับผู้ไม่เห็นด้ วย เว้ นแต่วาระของฝ่ ายใดไม่มีผ้ อู ภิรายอีกฝ่ ายหนึ่งจึงจะอภิปรายซ้ อนได้
การอภิปรายที่มีความเห็นเป็ นกลาง ย่อมกระทาได้ โดยไม่ต้องสลับ และมิให้ นบั เป็ นวาระอภิปราย
ของฝ่ ายใด
ข้ อ 24 ถ้ ามีผ้ อู ภิปรายหลายคน ประธานจะให้ คนใดอภิปรายก็ได้ แต่ให้ คานึงถึงผู้เสนอญัตติ
ผู้แปรญัตติ และผู้ซึ่งยังไม่ได้ อภิปรายด้ วย
ข้ อ 25 การอภิปรายต้ องอยู่ในประเด็น หรือเกี่ยวกับประเด็นที่กาลังพิจารณากันอยู่ ต้ องไม่
ฟุ่ มเฟื อยวกวน วนเวียน ซ ้าซาก หรือซ ้ากับผู้อื่น และห้ ามนาเอกสารใด ๆ มาอ่านให้ ที่ประชุมฟั งโดยไม่จาเป็ น
เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากประธาน
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ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบบัญชี มิให้ พดู หรือพาดพิงกับผู้อื่น และต้ องให้ เกียรติสมาชิกผู้เข้ าร่วม
ประชุมใหญ่ เพื่อความสามัคคีและความเข้ าใจที่ดีตอ่ กัน อันจะทาให้ บรรยากาศการประชุมใหญ่เป็ นไปด้ วยความ
เรียบร้ อยสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีตอ่ สหกรณ์
ห้ ามผู้อภิปรายแสดงกิริยา หรือใช้ วาจาอันไม่สภุ าพ ใส่ร้ายหรือเสียดสีบคุ คลใด และ
ห้ ามกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ หรือออกชื่อสมาชิก หรือบุคคลอื่นใด
ข้ อ 26 ถ้ าประธานเห็นว่าผู้ใดได้ อภิปรายพอสมควรแล้ ว ประธานจะให้ ผ้ นู นหยุ
ั ้ ดอภิปรายก็ได้
ข้ อ 27 สมาชิกผู้ใดเห็นว่ามีการปฏิบตั ิฝ่าฝื นระเบียบ ให้ ยืนและยกมือขึ ้นพ้ นศีรษะ เพื่อแสดงการ
ประท้ วง ประธานต้ องให้ โอกาสผู้นนชี
ั ้ ้แจง แล้ วให้ ประธานวินิจฉัยว่า ได้ มีการฝ่ าฝื นระเบียบตามที่ประท้ วงนัน้
หรือไม่ คาวินิจฉัยของประธานดังกล่าวให้ ถือเป็ นที่สดุ
ให้ นาความวรรคหนึ่งมาใช้ บงั คับโดยอนุโลมแก่ผ้ ถู กู อภิปรายพาดพึงถึงเรื่องส่วนตัว หรือ
เรื่องอื่นใดอันเป็ นที่เสียหายแก่ผ้ นู นั ้
ข้ อ 28 ผู้อภิปรายอาจถอนคาพูดของตนได้ เมื่อได้ รับความยินยอมของที่ประชุม แต่ในกรณีที่มี
การประท้ วงตามความในข้ อ 27 ให้ ประธานวินิจฉัยเสียก่อนว่า ได้ มีการฝ่ าฝื นระเบียบตามที่ประท้ วงนันหรื
้ อไม่
ข้ อ 29 การอภิปรายเป็ นอันยุติ เมื่อ
(1) ไม่มีผ้ ใู ดอภิปราย
(2) ที่ประชุมลงมติให้ ปิดอภิปราย
(3) ที่ประชุมลงมติให้ ยกเรื่องอื่นขึ ้นพิจารณา
ข้ อ 30 ในกรณีที่ประธานพิจารณาเห็นว่าได้ อภิปรายกันพอสมควรแล้ ว จะขอให้ ที่ประชุมวินิจฉัย
ว่าจะปิ ดอภิปรายหรือไม่ก็ได้
ข้ อ 31 เมื่อการอภิปรายได้ ยตุ ิแล้ ว ห้ ามผู้ใดอภิปรายอีก เว้ นแต่ที่ประชุมจะต้ องลงมติในเรื่องนัน้
จึงให้ ผ้ ซู ึ่งมีสิทธิอภิปรายก่อนตามข้ อ 22 คนใดคนหนึ่ง มีสิทธิอภิปรายสรุปได้ อีกครัง้ หนึ่งเป็ นครัง้ สุดท้ ายก่อนที่
ประชุมจะลงมติ

หมวด 6
การลงมติ
ข้ อ 32 ในกรณีที่จะต้ องมีมติของที่ประชุม ให้ ประธานขอให้ ที่ประชุมลงมติ อนึ่งก่อนลงมติ
ประธานอาจให้ สญ
ั ญาณเสียงหรือวิธีการอื่นใดเชิญสมาชิกเข้ าที่ประชุมก็ได้
ข้ อ 33 สมาชิกจะออกเสียงในที่ประชุมได้ เพียงเสียงเดียว และจะมอบให้ บคุ คลอื่นออก
เสียงแทนตนไม่ได้ และในปั ญหาซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรือวินิจฉัยนัน้ ถ้ าผู้ใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ จะออกเสียง
ในเรื่องนันไม่
้ ได้ และหรือประธานอาจเชิญผู้นนให้
ั ้ ออกจากที่ประชุมก็ได้

-6ในกรณีที่ข้อบังคับสหกรณ์มิได้ กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น การวินิจฉัยปั ญหาต่าง ๆ ใน
ที่ประชุมให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมาก ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานออกเสียงชี ้ขาด
เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกซึ่งมาประชุม
(1) การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ
(2) การควบสหกรณ์
(3) การแยกสหกรณ์
(4) การเลิกสหกรณ์
(5) การอื่นใดที่ข้อบังคับกาหนดให้ ใช้ เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิก
ข้ อ 34 การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ที่ประชุมมีมติให้ ลงคะแนนลับ
ข้ อ 35 การออกเสียงลงคะแนนเปิ ดเผยจะใช้ วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี ้
(1) ยกมือขึ ้นพ้ นศรีษะ
(2) ยืนขึ ้น
(3) วิธีอื่นใดที่ที่ประชุมเห็นควรเฉพาะกรณี
ข้ อ 36 การออกเสียงลงคะแนนลับมีวิธีปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
(1) เขียนเครื่องหมายบนแผ่นกระดาษที่เจ้ าหน้ าที่จดั ให้ โดยไม่ลงชื่อผู้ออกเสียงส่งมอบ
กระดาษเครื่องหมายนันให้
้ เจ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับแต่งตังจากประธานให้
้
ปฏิบตั ิหน้ าที่นบั
คะแนน
(2) วิธีอื่นที่ที่ประชุมเห็นสมควรเฉพาะกรณี ตามที่ประธานหารือต่อที่ประชุมและเห็นชอบ
ข้ อ 37 ลาดับการลงมตินนั ้ ให้ ลงมติตามลาดับของญัตติ จากญัตติแรกไปหาญัตติสดุ ท้ าย
ข้ อ 38 ประธานมีอานาจสัง่ ให้ รวม หรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ เว้ นแต่ที่ประชุมมีมติเป็ น
อย่างอื่น
ข้ อ 39 สมาชิกซึ่งเข้ ามาในที่ประชุมระหว่างการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีการออกเสียง
ลงคะแนนเปิ ดเผย อาจลงคะแนนทางฝ่ ายที่ยงั นับคะแนนเสียงไม่เสร็จ หรือในกรณีออกเสียงลงคะแนนลับอาจ
ลงคะแนนได้ ก่อนประธานสัง่ ให้ นบั คะแนนเสียง
ข้ อ 40 เมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จแล้ ว ให้ ประธานประกาศผลการลงคะแนนในมตินนต่
ั ้ อที่ประชุม
ทันที ถ้ าเรื่องใดในข้ อบังคับสหกรณ์ หรือระเบียบกาหนดไว้ วา่ มติจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงถึงจานวนเท่าใด
ก็ให้ ประกาศด้ วยว่าคะแนนเสียงข้ างมากถึงจานวนที่กาหนดไว้ นนหรื
ั ้ อไม่
ข้ อ 41 การนับคะแนนเสียงครัง้ ใด ถ้ าที่ประชุมมีมติให้ มีการนับคะแนนเสียงใหม่ก็ให้ ถือปฏิบตั ิ
ตามมตินนั ้
ข้ อ 42 ญัตติใดไม่มีผ้ คู ดั ค้ าน ให้ ประธานถามที่ประชุมว่ามีผ้ เู ห็นเป็ นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผ้ ใู ด
เห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้ วยญัตตินนั ้ โดยเอกฉันท์
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หมวด 7
การรั กษาระเบียบและความสงบเรี ยบร้ อย
ข้ อ 43 ที่ประชุมย่อมเป็ นที่เคารพ ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดกระทาการใด ๆ ในที่ประชุมโดยขาดสัมมาคารวะ
หรือก่อกวนความสงบเรียบร้ อยของที่ประชุม
ข้ อ 44 สมาชิกมีสิทธิเข้ าร่วมประชุมใหญ่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 45 สมาชิกมีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
ข้ อ 46 กรณีสมาชิกจงใจฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติและคาสัง่ ของ
สหกรณ์หรือประพฤติการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้ เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์ สุจริต แสดงตนเป็ นปฏิปักษ์ หรือทาให้ เสื่อมเสียต่อ
สหกรณ์ไม่วา่ ประการใด ๆ อาจถูกให้ ออกจากสหกรณ์ก็ได้ ในการนี ้ให้ นาความในข้ อบังคับสหกรณ์ข้อ 41 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ข้ อ 47 ผู้ใดฝ่ าฝื นระเบียบนี ้ ประธานมีอานาจเตือน ห้ ามปราม ให้ ถอนคาพูด ยุติการพูด หรือสัง่
ให้ ออกจากที่ประชุมหรือดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้ การประชุมเป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย คาสัง่ ของ
ประธานตามข้ อนี ้ผู้ใดจะโต้ แย้ งมิได้
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