
 
 

 

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด ว่าด้วยการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  
 พ.ศ. 256๓ 

.......................................... 
 

      อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง  จำกัด  พ.ศ. 2
๕๔๗ ข้อ๘๓ (๑๑) และมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง  จำกัด  ชุดท่ี 
๖๐/2562 ครั้งท่ี... /2562 เมื่อวันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 256๓ ได้กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพัทลุง จำกัด ว่าด้วยการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 256๓ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อความทั่วไป 
 

 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง   จำกัด   ว่าด้วยการประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี  พ.ศ. 256๓ ” 
 ข้อ 2  ให้ถือใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่  วันท่ี 1 กุมภาพันธ์  256๓  เป็นต้นไป 
          ข้อ 3  บรรดาระเบียบ  มติ ประกาศ และคำส่ังอื่นใดท่ีกำหนดไว้ หรือขัด หรือแย้งกับระเบียบ
นี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
         "สหกรณ"์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด  
          "สมาชิก" หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด หรือผู้แทนสมาชิกตาม
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด     
          "กรรมการ" หมายความว่า กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด 
          "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด 
          "ประธานกรรมการ" หมายความว่า ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง 
จำกัด 
          "การประชุมใหญ่" หมายความว่า   การประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ
ประจำปีแล้วแต่กรณี 
          "ญัตติ" หมายความว่า ข้อเสนอหรือคำอภิปรายท่ีสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกหรือคณะกรรมการ
เสนอในท่ีประชุมใหญ่คราวนั้น 
 ข้อ 5  ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  และถ้ารองประธานไม่อยู่ในท่ีประชุมด้วยให้ท่ีประชุม
เลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 
 
 
 
 



หมวดที ่ 1 
วิธีการประชุมใหญ่ 

                   องค์ประชุมตามวรรคแรก  หากสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาลงชื่อแล้ว  ในระหว่าง
ประชุมหากไม่อยู่ในห้องประชุม  หรือเดินออกจากห้องประชุมไป  ทำให้ไม่ครบองค์ประชุม  ก็ให้
ประธานดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระ  แต่ในการลงมติจะกระทำไม่ได้ 
 ข้อ 6  การประชุมใหญ่สามัญประจำปีต้องมีสมาชิก หรือตัวแทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของสมาชิกท้ังหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อ 7  การจัดระเบียบวาระการประชุมให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
 ข้อ 8  เมื่อสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกครบองค์ประชุมแล้วให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ี
ประชุมและ หรือให้เป็นไปตามข้อ  5 
 ข้อ 9  ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต่อที่ประชุมใหญ่ให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ  เมื ่อประธาน
อนุญาตแล้วจึงยืนขึ้น พร้อมรายงานตัวว่า “ชื่อ-สกุล เลขทะเบียนสมาชิก สังกัดหน่วยไหน”และตอ้ง
เป็นคำกล่าวกับประธานเท่านั้น   
 ข้อ 10  การชี้แจงตอบปัญหา  ประธานในที่ประชุมอาจให้กรรมการ หรือฝ่ายจัดการท่านใด
ท่านหนึ่งเป็นผู้ช้ีแจงตอบปัญหาได้ 
 ข้อ 11  ประธานในท่ีประชุมมีอำนาจส่ังพักการประชุม เล่ือนการประชุมหรือเลิกการประชุมได้
ตามท่ีเห็นสมควร 
 ข้อ 12  การประชุมใหญ่สามัญเมื่อสหกรณ์มีจำนวนสมาชิกเกินกว่าสามพันคนจะมีการประชุม
ใหญ่ประกอบด้วยบรรดาสมาชิก หรือการประชุมใหญ่ ประกอบด้วย ผู้แทนสมาชิกก็ได้ การประชุมใหญ่
สามัญประจำปี กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้ง  ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันส้ิน
ปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
 ข้อ 13   การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดำเนินการ จะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
หรือในกรณีที่สหกรณ์เกิดการขาดทุนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว  ต้องเรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญ ไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วันท่ีสหกรณ์ทราบ 
 สมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกท้ังหมด  หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนหรือผู้แทน
สมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของผู้แทนสมาชิกท้ังหมด  หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือ
ช่ือทำหนังสือร้องขอเพื่อการใดการหนึ่งต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้  และให้
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับต้ังแต่วันท่ีได้รับคำร้องขอ 
           ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
ข้างต้น   ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียน สหกรณ์มอบหมายมีอำนาจ
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 
           ข้อ 14 การประชุมใหญ่คราวใดมีสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม  ให้
นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ภายในสิบส่ีวันนับต้ังแต่วันท่ีนัดประชุมครั้งแรก 
            ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญท่ีสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้
เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิก
หรือผู้แทนสมาชิก   หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม 



             ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื ่อมี
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจำนวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในวรรคแรกก็ให้งด
ประชุม 
 ข้อ 15 ในกรณีประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกท่ัวไปสามารถเข้าท่ีประชุมใหญ่ในฐานะผู้
สังเกตการณ์ได้  สามารถแสดงความคิดเห็นได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง  และในการประชุมใหญ่สมาชิก
หรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้ 
 ข้อ 16  เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งวัน  เวลา สถานท่ี  และเรื่องท่ี
จะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมนั้นเป็น
การด่วนอาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ท้ังนี้เลขานุการเป็นผู้ลงช่ือในหนังสือนั้น  และต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ี
กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า  ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิก
หรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย 
 

หมวดที ่ 2 
การเสนอญัตติ 

 ข้อ 17 การประชุมใหญ่สามัญประจำปีโดยสมาชิก หรือโดยผู้แทนสมาชิกหรือการประชุมใหญ่
วิสามัญ  สมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เสนอญัตติ และในการเสนอญัตติต้องมีสมาชิกสหกรณท่ี์
เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 10 คน เป็นผู้รับรอง   
 ข้อ 18   ญัตติท่ีเป็นของคณะกรรมการเสนอไม่ต้องมีสมาชิกรับรอง 
 ข้อ 19   ญัตติที่เป็นการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ให้เป็นไปตามความในข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ ๘๖  
 ข้อ 20   ญัตติที ่เสนอหากผู้เสนอเห็นว่าเป็นญัตติที ่ซ้ำซ้อนกันอาจขอถอนญัตติ เพื่อความ
กระชับในการลงมติก็ย่อมกระทำได้ 
 ข้อ 21 ญัตติใดตกไปแล้วห้ามนำญัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกในการประชุมครั้ง
เดียวกัน เว้นแต่มติท่ียังมิได้มีการลงมติ  หรือมติท่ีประธานในท่ีประชุมจะอนุญาต ในเมื่อพิจารณาเห็นว่า
เหตุการณ์ได้เปล่ียนแปลงไป 
 

หมวดที ่ 3 
การอภิปราย 

 

 ข้อ 22   ผู้มีสิทธิ์อภิปรายก่อนคือผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับญัตติที่คณะกรรมการเสนอ  หรือไม่เห็น
ด้วยกับญัตติท่ีมีสมาชิกในท่ีประชุมเสนอ  ให้ประธานอนุญาตให้อภิปรายก่อนได้เพียงคนเดียว 
 ข้อ 23   เมื่อผู้อภิปรายได้อภิปรายแล้ว  การอภิปรายในลำดับต่อไปจะต้องเป็นการอภิปราย
ระหว่างผู้เห็นด้วยกับผู้ไม่เห็นด้วย โดยประธานเป็นผู้สอบถามว่าจะอภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้าน 
 ข้อ 24   ถ้ามีผู้ขออภิปรายหลายคน  ประธานจะให้คนใดอภิปรายก็ได้ แต่ให้คำนึงผู้เสนอญัตติ
ผู้รับรองญัตติ และผู้ซึ่งยังมิได้อภิปรายด้วย  
 ข้อ 25 ในการอภิปรายต้องอยู่ในประเด็น หรือเกี่ยวกับประเด็นที่กำลังปรึกษากันอยู่ต้องไม่
ฟุ ่มเฟือย  วนเวียน  ซ้ำซาก  หรือซ้ำกับผู้อื ่น  และห้ามมิให้นำเอกสารใด ๆ มาอ่านหรือแสดงในท่ี
ประชุม เว้นแต่ท่ีประธานอนุญาต 



 ห้ามผู้อภิปรายแสดงกิริยา  หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ  ใส่ร้าย  หรือเสียดสีบุคคลใดและห้าม
กล่าวถึงสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  หรือออกช่ือบุคคลใดโดยไม่จำเป็น  หรือออกช่ือผู้ท่ี
ไม่อยู่ในท่ีประชุมโดยไม่จำเป็น 
 ข้อ 26   ถ้าประธานเห็นว่าผู้ใดอภิปรายพอสมควรแล้ว  ประธานจะให้ผู้นั้นหยุดอภิปรายก็ได้  
 ข้อ 27   ถ้าสมาชิกผู้ใดต้องการประท้วงว่ามีการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบ  ให้ยืนและยกมือ
ขึ้นพ้นศีรษะ  ประธานต้องให้โอกาสผู้นั้นได้พูด พร้อมรายงานตัวว่า “ชื่อ-สกุล เลขทะเบียนสมาชิก 
สังกัดหน่วยไหน” 
และประธานอาจแจ้งหรือมอบให้ผู้เกี่ยวข้องช้ีแจง  หรือวินิจฉัยว่าการประท้วงถูกต้องหรือไม่  คำวินิจฉัย
ของประธานเป็นเด็ดขาด 
 ข้อ 28   ผู้อภิปราย ต้องถอนคำพูดของตน เมื่อประธานแจ้งให้ถอน 
 ข้อ 29   การอภิปรายถือเป็นอันยุติเมื่อ 
                29.1 ไม่มีผู้อภิปราย 
                       29.2 ท่ีประชุมลงมติปิดอภิปราย 
 ข้อ 30   ในกรณีที่ประธานเห็นว่ามีการอภิปรายกันเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว   จะขอให้ท่ี
ประชุมวินิจฉัยว่าจะปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้ 
         หมวด 4 

การลงมติ 
 

 ข้อ 31  ในกรณีที่ต้องมีมติของที่ประชุม ให้ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติ  ถ้าความเห็นของท่ี
ประชุมมีสองฝ่ายให้ถือเอาจำนวนคะแนนเสียงท่ีมากกว่าและถ้าความเห็นของท่ีประชุมเกินกว่าสองฝ่าย
ให้ถือเอาจำนวนคะแนนเสียงฝ่ายท่ีมากท่ีสุด ยกเว้นกรณีท่ีมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
           ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานออกเสียงช้ีขาด  การออกเสียงช้ีขาดของประธานให้
กระทำเป็นการเปิดเผย โดยจะให้เหตุผลหรือไม่ก็ได้ 
 ข้อ 32  การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำเป็นการเปิดเผย โดยยกมือขึ้นพ้นศีรษะ  และสมาชิก
ออกเสียงได้เพียงครั้งเดียวในหนึ่งญัตติหรือประเด็น 
 ข้อ 33  การลงมตินั้นถ้าลงมติในญัตติสุดท้ายก่อน  แล้วย้อนไปหาญัตติต้น  แต่มิให้ถือว่าความ
ผิดพลาดในการเรียงลำดับดังกล่าวมานี้   เป็นเหตุให้มติท่ีได้ลงคะแนนเสร็จแล้วเป็นอันเสียไป 
 ข้อ 34  ประธานมีอำนาจส่ังให้รวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ  เว้นแต่ท่ีประชุมจะมี
มติเป็นอย่างอื่น 
 ข้อ 35  การนับคะแนนเสียงให้ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้สมาชิกผู้ใดผู้หนึ่งหรือหลาย
คนเป็นผู้นับคะแนน 
 ข้อ 36  สมาชิกที ่เข้าประชุม  ซึ ่งเข้ามาในที ่ประชุมระหว่างการออกเสียงลงคะแนนให้
ลงคะแนนทางฝ่ายท่ียังนับคะแนนเสียงยังไม่เสร็จได้ 
 ข้อ 37  เมื่อได้นับคะแนนเสียงแล้วให้ประธานประกาศมติต่อที่ประชุมทันที  ถ้าเรื่องใดที่มี
กำหนดไว้ในข้อบังคับจะต้องมีเสียงเป็นเท่าใด  ให้ประกาศด้วยว่าคะแนนเสียงข้างมากถึงจำนวนท่ี
กำหนดไว้นั้นหรือไม่ 
 ข้อ 38  การนับคะแนนเสียงครั้งใดท่ีเห็นว่าควรนับใหม่  สมาชิกในท่ีประชุมต้องร้องขอแต่ต้อง
มีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสองของสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมการนับคะแนนเสียงตามนี้   จะมีผู้
เสนอให้นับใหม่อีกไม่ได้ 



 ข้อ 39  ญัตติใดไม่มีผู้คัดค้านให้ประธานถามในท่ีประชุมว่าผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่เมื่อไม่
มีผู้เห็นเป็นอย่างอื่น  ให้ถือว่าท่ีประชุมลงมติเห็นชอบด้วย 
 ข้อ 40  ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
 

ประกาศไว้  ณ  วันท่ี  ๒7  มกราคม   พ.ศ.256๓ 
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