ระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
วาดวยการประชุมใหญ
พ.ศ. 2553
**********************************************
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการประชุมใหญ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบตั ิตอ ไป
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ขอ 45
(12) และขอ 59 คณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ไดมีมติกําหนด
ระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด วาดวยการประชุมใหญ พ.ศ. 2553 ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด วาดวยการ
ประชุมใหญ พ.ศ. 2553”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 22 มีนาคม 2553 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด วาดวยการประชุมใหญ
พ.ศ.2544
บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการดําเนินการ ประกาศ คําสัง่ หรือขอตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“ชุมนุมสหกรณ” หมายความวา ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
“ที่ประชุม” หมายความวา ที่ประชุมใหญสามัญ หรือที่ประชุมใหญวิสามัญชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด
“สหกรณสมาชิก” หมายความวา สหกรณสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
“ผูแทนสหกรณสมาชิก” หมายความวา ผูแทนสหกรณสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายความวา รองประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัด
“เลขานุการ” หมายความวา “กรรมการดําเนินการและเลขานุการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัด
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“กรรมการดําเนินการ” หมายความวา กรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัด
“ประธาน” หมายความวา ประธานในที่ประชุมชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
“รองประธาน” หมายความวา รองประธานในที่ประชุมชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
ขอ 5 ใหประธานกรรมการ รักษาการตามระเบียบนี้และใหมีอํานาจตีความและวินจิ ฉัยปญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้
หมวด 1
ประธาน รองประธาน และเลขานุการที่ประชุม
ขอ 6 ใหประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการของชุมนุมสหกรณ เปนประธาน และรอง
ประธานในทีป่ ระชุมของชุมนุมสหกรณโดยตําแหนง
ขอ 7 ใหเลขานุการทําหนาที่เลขานุการในที่ประชุม
ในกรณีที่เลขานุการ ไมอยู หรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในที่ประชุมได ใหประธานในที่ประชุมเลือก
กรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เลขานุการในที่ประชุม
ขอ 8 ในกรณีที่ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ในที่ประชุมได ใหทปี่ ระชุมเลือกกรรมการดําเนินการอื่นทําหนาที่ประธาน และรองประธานในที่ประชุม
คราวนั้น
หมวด 2
อํานาจหนาที่ของประธาน รองประธาน และเลขานุการในทีป่ ระชุม
ขอ 9 ประธานมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) เปนประธานในที่ประชุม
(2) ควบคุม และดําเนินการประชุม
(3) รักษาความสงบเรียบรอยของที่ประชุม
(4) มีอํานาจและหนาที่ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
ขอ 10 รองประธานมีอํานาจหนาที่ดังนี้
รองประธานทําหนาทีป่ ระธานในที่ประชุม เมือ่ ประธานไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ขอ 11 ใหเลขานุการมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) ดําเนินการในเรือ่ งการจัดสงหนังสือแจงนัดประชุมไปยังผูแทนสหกรณสมาชิก
(2) บันทึกรายงานการประชุม
(3) เก็บรักษารายงานการประชุม
(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
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หมวด 3
การประชุมใหญ
ขอ 12 การประชุมยอมเปนการเปดเผย ไมมีการประชุมลับ
ขอ 13 ระเบียบวาระการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับชุมนุมสหกรณ
ขอ 14 วันที่กาํ หนดใหมีการลงทะเบียน เพื่อการประชุม ใหมีทะเบียนรายชื่อวางไวสําหรับ
สมาชิกผูมาประชุมลงชื่อกอนเขาประชุมทุกคราว และเมื่อมีสัญญาณใหเขาประชุมใหสมาชิกเขานั่งตามที่
ที่จัดไว
เมื่อถึงเวลาประชุมแลว หากผูแทนสหกรณสมาชิกมาไมครบองคประชุม ใหรอผูแทนสหกรณสมาชิก
ที่จะเขาประชุมอีก 1 ชั่วโมง หากยังไมครบองคประชุมใหประธาน หรือรองประธาน หรือกรรมการดําเนินการ
ตามประกาศรายชือ่ คณะกรรมการดําเนินการในปนั้นตามลําดับเปนผูประกาศเลือ่ นการประชุมไปเปนวันอื่น
ขอ 15 ในการประชุม ใหทปี่ ระชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยูในระเบียบวาระ และตองดําเนินการ
พิจารณาตามลําดับระเบียบวาระทีจ่ ัดไว ทั้งนี้เวนแตที่ประชุมจะไดลงมติเปนอยางอื่น
ขอ 16 ผูใดประสงคจะกลาวถอยคําตอที่ประชุมก็ใหยกมือขึ้นพนศีรษะ เมื่อประธานอนุญาตแลวจึงกลาว
ถอยคําไดและตองเปนคํากลาวกับประธานในที่ประชุม
ขอ 17 ผูแทนสหกรณสมาชิกอาจซักถามเพือ่ ความกระจางในเรือ่ งทีป่ ระชุมก็ได
ขอ 18 ประธานมีอํานาจปรึกษาทีป่ ระชุมในปญหาใดๆ สั่งพักการประชุม เลือ่ นการประชุม หรือเลิก
การประชุมไดตามทีเ่ ห็นสมควร
ขอ 19 ใหชุมนุมสหกรณสงสําเนารายงานการประชุมใหแกสหกรณสมาชิกเพื่อใหผูแทนสหกรณ
สมาชิกพิจารณา หากมีคําทักทวงประการใดใหแจงชุมนุมสหกรณทราบภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน นับจากวันที่
ที่ลงในหนังสือนําสงสําเนารายงานการประชุม หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวถือวาไมขอแกไขรายงานการประชุม
ในกรณีมีการขอแกไขรายงานการประชุมใหคณะกรรมการดําเนินการจัดใหมีการตรวจสอบจากแถบ
บันทึกเสียง และหรือวีดีทศั นที่เกี่ยวของนัน้ ขอเท็จจริงเปนประการใดใหบันทึกรายงานการประชุมตามนั้น
ใหชุมนุมสหกรณเก็บแถบบันทึกเสียง และวีดีทัศน ที่บันทึกการประชุมไวจนกวาจะพนจากการ
ประชุมในปถัดไป
หมวด 4
ญัตติ
ขอ 20 ญัตติทั้งหลายอาจเสนอลวงหนา เปนหนังสือยื่นตอประธานกรรมการเพือ่ นําเขาระเบียบวาระก็ได
ผูแทนสหกรณสมาชิกผูเสนอตองลงลายมือชื่อ พรอมดวยลายมือชือ่ ผูแ ทนสหกรณสมาชิกผูรับรองญัตตินนั้ ๆ
ไมนอยกวา 5 คน
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ขอ 21 ญัตติตอ ไปนี้ไมตองเสนอลวงหนา หรือเปนหนังสือ
(1) ขอใหพจิ ารณาเปนเรื่องดวน
(2) ขอใหเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม
(3) ขอใหรวมระเบียบวาระการประชุมทีเ่ ปนเรือ่ งเดียวกัน ทํานองเดียวกัน หรือเกี่ยวเนือ่ งกัน
เพือ่ พิจารณาพรอมกัน
(4) ขอใหรวม หรือแยกประเด็นพิจารณา หรือลงมติ
(5) ขอใหเลือ่ นการพิจารณา
(6) ขอใหปดอภิปราย
ญัตติตาม (5) และ (6) เมือ่ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบตามที่เสนอแลว หามมิใหเสนอญัตติอนื่ ในขอนี้อีก
ขอ 22 ญัตติตาม ขอ 21 (6) หามผูใ ดเสนอในคราวเดียวกับการอภิปรายของตน
ขอ 23 ญัตติที่ไมตอ งเสนอลวงหนาเปนหนังสือ ตองมีผรู ับรองญัตติแสดงการรับรองไมนอยกวา 5 คน
ขอ 24 การแกไขเพิ่มเติมญัตติที่ประธานกรรมการบรรจุเขาระเบียบวาระแลว จะกระทําไดตอ เมือ่ ไดรับ
ความยินยอมของที่ประชุม
ผูเสนอญัตติอาจถอนญัตติของตนไดกอนถึงเวลาประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมนั้น
แตถาถึงวาระประชุมพิจารณาญัตตินั้นแลว จะถอนไดก็ตอเมื่อไดรับความยินยอมของที่ประชุม
ขอ 25 การถอนชือ่ จากการเปนผูรับรอง หรือจากการเปนผูรวมกันเสนอญัตติใดๆ จะกระทําไดกอนที่
ประธานกรรมการดําเนินการสั่งบรรจุญตั ตินั้นเขาระเบียบวาระ
ขอ 26 ญัตติ หรือคําแปรญัตติใดถึงวาระการพิจารณาแลว ถาผูเสนอ หรือผูแปรญัตติไมชี้แจงตอที่
ประชุม หรือในกรณีที่ผเู สนอ หรือผูแ ปรญัตติไมอยูใ นที่ประชุม ญัตติ หรือคําแปรญัตตินั้นเปนอันตกไป
ขอ 27 ญัตติใดตกไปแลว หามนําญัตติซึ่งมีหลักการเชนเดียวกันเสนออีก ในการประชุมคราวนัน้
หมวด 5
การอภิ ปราย
ขอ 28 ผูมีสทิ ธิอภิปรายกอนคือผูเสนอญัตติ หรือผูแปรญัตติ แตถาผูเสนอญัตติ หรือผูแปรญัตติมี
หลายคน ใหประธานอนุญาตใหอภิปรายกอนไดเพียงคนเดียว
ขอ 29 ผูอภิปรายกอนไดอภิปรายแลว การอภิปรายในลําดับตอไปจะตองเปนการอภิปรายสลับกัน
ระหวางผูคานกับผูสนับสนุน เวนแตวาวาระของฝายใดไมมี ผูอภิปรายอีกฝายหนึ่งจึงจะอภิปรายซอนได
การอภิปรายไมสนับสนุนและไมคาน ยอมกระทําไดโดยไมตองสลับ และมิใหนับเปนวาระอภิปรายของ
ฝายใด
ขอ 30 ถามีผอู ภิปรายหลายคน ประธานจะใหคนใดอภิปรายก็ได แตใหคํานึงถึงผูเสนอญัตติ ผูแปร
ญัตติ และผูซงึ่ ยังไมไดอภิปรายดวย
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ขอ 31 การอภิปรายตองอยูใ นประเด็น หรือเกีย่ วกับประเด็นที่กําลังพิจารณากันอยู ตองไมฟมุ เฟอย
วนเวียน ซ้าํ ซาก หรือซ้ํากับผูอื่น และหามนําเอกสารใดๆ มาอานใหทปี่ ระชุมฟงโดยไมจําเปน
หามผูอภิปรายแสดงกิริยา หรือใชวาจาอันไมสุภาพ ใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด และหามกลาวถึง
พระมหากษัตริย พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ หรือออกชื่อผูแ ทนสหกรณสมาชิก หรือบุคคลใด
โดยไมจําเปน
ขอ 32 ถาประธานเห็นวาผูใ ดไดอภิปรายพอสมควรแลว ประธานจะใหผูนั้นหยุดอภิปรายก็ได
ขอ 33 ผูแทนสหกรณสมาชิกผูใดเห็นวามีการฝาฝนระเบียบ ใหยืนและยกมือขึน้ พนศีรษะ เพือ่ แสดงการ
ประทวง ประธานตองใหโอกาสผูนั้นชี้แจง แลวใหประธานวินจิ ฉัยวาไดมีการฝาฝนระเบียบตามที่ประทวงนั้น
หรือไม คําวินจิ ฉัยของประธานดังกลาวใหเปนอันเด็ดขาด
ใหนําความวรรคหนึ่งมาใชบงั คับโดยอนุโลมแกผูถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องสวนตัว หรือเรือ่ งอื่นใดอัน
เปนทีเ่ สียหายแกผูนั้น
ขอ 34 ผูอ ภิปรายอาจถอนคําพูดของตนได เมือ่ ไดรับความยินยอมของที่ประชุม แตในกรณีที่มกี าร
ประทวงตามความขอ 33 ใหประธานวินจิ ฉัยเสียกอนวา ไดมีการฝาฝนระเบียบตามที่ประทวงนัน้ หรือไม
ขอ 35 การอภิปรายเปนอันยุติ เมื่อ
(1) ไมมีผูใดอภิปราย
(2) ที่ประชุมลงมติใหปดอภิปราย
(3) ที่ประชุมลงมติใหยกเรือ่ งอื่นขึ้นพิจารณา
ขอ 36 ในกรณีทปี่ ระธานพิจารณาเห็นวาไดอภิปรายกันพอสมควรแลว จะขอใหที่ประชุมวินจิ ฉัยวา
จะปดอภิปรายหรือไมก็ได
ขอ 37 เมื่อการอภิปรายไดยุติแลว หามผูใดอภิปรายอีก เวนแตทปี่ ระชุมจะตองลงมติในเรือ่ งนั้น
จึงใหผูซึ่งมีสทิ ธิอภิปรายกอนคนใดคนหนึ่ง มีสิทธิอภิปรายสรุปไดอกี ครั้งหนึ่งเปนครั้งสุดทายกอนที่ทปี่ ระชุม
จะลงมติ
หมวด 6
การลงมติ
ขอ 38 ในกรณีที่จะตองมีมติของที่ประชุม ใหประธานขอใหที่ประชุมลงมติ
ขอ 39 ผูแทนสหกรณสมาชิกจะออกเสียงในที่ประชุมไดเพียงเสียงเดียว และจะมอบใหบุคคลอื่นออก
เสียงแทนตนไมไดถาในปญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว จะออกเสียงใน
เรื่องนั้นไมได หรือประธานอาจใหออกจากที่ประชุมได
ในกรณีที่ขอบังคับชุมนุมสหกรณมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น การวินจิ ฉัยปญหาตางๆ ในที่ประชุม
ใหถือคะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานออกเสียงชี้ขาด
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เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ ใหถอื เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสหกรณสมาชิกหรือผูแ ทน
สหกรณสมาชิกซึ่งมาประชุม
(1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(2) การควบชุมนุมสหกรณ
(3) การแยกชุมนุมสหกรณ
(4) การเลิกชุมนุมสหกรณ
(5) การอื่นใดที่ขอบังคับกําหนดใหใชเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูแทนสหกรณสมาชิก
ขอ 40 การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย แตในกรณีที่จะใหลงคะแนนลับ ตองใหที่
ประชุมลงมติ
ขอ 41 การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยจะใชวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ยกมือขึ้นพนศีรษะ
(2) ยืนขึ้น
(3) วิธอี ื่นใดที่ที่ประชุมเห็นควรเฉพาะกรณี
ขอ 42 การออกเสียงลงคะแนนลับมีวธิ ีปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(1) เขียนเครื่องหมายบนแผนกระดาษที่เจาหนาที่จัดให โดยไมลงชื่อผูออกเสียง สงมอบ
กระดาษเครื่องหมายนั้นใหเจาหนาที่ที่ไดรับแตงตั้งจากประธานใหปฏิบัติหนาที่นับคะแนน
(2) วิธีอื่นที่ที่ประชุมเห็นสมควรเฉพาะกรณี
ขอ 43 ลําดับการลงมตินั้น ใหลงมติตามลําดับของญัตติ จากญัตติตน ไปหาญัตติสดุ ทาย
ขอ 44 ประธานมีอํานาจสั่งใหรวม หรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ เวนแตที่ประชุมมีมติ
เปนอยางอื่น
ขอ 45 ผูแทนสหกรณสมาชิกซึ่งเขามาในที่ประชุมระหวางการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีการออกเสียง
ลงคะแนนเปดเผย อาจลงคะแนนทางฝายที่ยังนับคะแนนเสียงไมเสร็จ หรือในกรณีออกเสียงลงคะแนนลับ
อาจลงคะแนนไดกอนประธานสั่งใหนับคะแนนเสียง
ขอ 46 เมื่อไดคะแนนเสียงเสร็จแลว ใหประธานประกาศมติตอ ที่ประชุมทันที ถาเรื่องใดขอบังคับชุมนุม
สหกรณ หรือระเบียบกําหนดไววามติจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงถึงจํานวนเทาใด ก็ใหประกาศดวยวา
คะแนนเสียงขางมากถึงจํานวนที่กําหนดไวนั้นหรือไม
ขอ 47 การนับคะแนนเสียงครั้งใด ถาทีป่ ระชุมมีมติใหมีการนับคะแนนเสียงใหมก็ใหถอื ตามมตินั้น
ขอ 48 ญัตติใดไมมีผูคัดคาน ใหประธานถามที่ประชุมวามีผูเห็นเปนอยางอื่นหรือไม เมื่อไมมีผูเห็น
เปนอยางอื่น ใหถอื วาที่ประชุมลงมติเห็นชอบดวยญัตตินั้น โดยเอกฉันท
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หมวด 7
การรักษาระเบียบและความสงบเรียบรอย
ขอ 49 ที่ประชุมยอมเปนทีเ่ คารพ หามมิใหผูใดกระทําการใดๆ ในที่ประชุมโดยขาดคารวะ หรือกอกวน
ความสงบเรียบรอยของที่ประชุม
ขอ 50 ผูใดฝาฝนระเบียบนี้ ประธานมีอํานาจเตือน หามปราม ใหถอนคําพูด ยุติการพูด หรือ
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพือ่ ใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย คําสั่งของประธานตามขอนี้ผูใด
จะโตแยงมิได
ขอ 51 ถามีปญ
 หาการตีความระเบียบนี้ ใหเปนอํานาจของทีป่ ระชุมจะตีความ และใหถือวาการตีความ
ของที่ประชุมเปนเด็ดขาด
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2553

(นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

