
 
 
 

ระเบียบชมุนมุสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากัด 
วาดวยการประชมุใหญ     

พ.ศ. 2553 
********************************************** 

โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ  และวธิีการประชุมใหญ    เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากัด    ขอ 45 
(12)  และขอ 59  คณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย  จาํกัด    ไดมีมติกําหนด
ระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากัด  วาดวยการประชุมใหญ  พ.ศ. 2553   ไวดังตอไปนี ้
 ขอ  1  ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบยีบชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากัด   วาดวยการ
ประชุมใหญ พ.ศ. 2553” 
 ขอ  2  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันที ่22 มีนาคม 2553  เปนตนไป 
          ขอ  3  ใหยกเลิกระเบียบ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากัด  วาดวยการประชุมใหญ 
พ.ศ.2544 
          บรรดาระเบียบ มตคิณะกรรมการดําเนินการ ประกาศ คําส่ังหรือขอตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบน้ีแทน 
          ขอ  4  ในระเบียบนี ้
 “ชุมนุมสหกรณ”  หมายความวา  ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
 “ที่ประชุม”   หมายความวา  ท่ีประชุมใหญสามัญ  หรือที่ประชุมใหญวิสามัญชุมนุมสหกรณออมทรัพย 
แหงประเทศไทย จํากัด 
 “สหกรณสมาชิก”    หมายความวา  สหกรณสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
 “ผูแทนสหกรณสมาชิก”   หมายความวา  ผูแทนสหกรณสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย 
จํากัด 
 “คณะกรรมการดําเนินการ”    หมายความวา  คณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด 
 “ประธานกรรมการ”     หมายความวา  ประธานกรรมการ ชมุนุมสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย จาํกัด 
 “รองประธานกรรมการ”   หมายความวา  รองประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 
จํากัด 
 “เลขานุการ”    หมายความวา  “กรรมการดําเนินการและเลขานุการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 
จํากัด 
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 “กรรมการดําเนินการ”   หมายความวา   กรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 
จํากัด 
 “ประธาน”  หมายความวา ประธานในที่ประชุมชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
 “รองประธาน”  หมายความวา  รองประธานในท่ีประชมุชุมนุมสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย จํากัด 
           ขอ  5  ใหประธานกรรมการ รักษาการตามระเบยีบน้ีและใหมีอํานาจตีความและวินจิฉัยปญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบติัตามระเบยีบน้ี 

หมวด 1 
ประธาน  รองประธาน  และเลขานุการท่ีประชมุ 

          ขอ  6  ใหประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการของชุมนุมสหกรณ  เปนประธาน  และรอง
ประธานในทีป่ระชุมของชมุนุมสหกรณโดยตําแหนง 
          ขอ  7 ใหเลขานุการทําหนาท่ีเลขานุการในที่ประชุม 
 ในกรณีที่เลขานุการ  ไมอยู หรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีในที่ประชุมได  ใหประธานในที่ประชุมเลือก
กรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เลขานุการในที่ประชุม 
 ขอ  8 ในกรณีที่ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ  ไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ในท่ีประชุมได  ใหทีป่ระชุมเลอืกกรรมการดําเนินการอื่นทําหนาที่ประธาน   และรองประธานในท่ีประชุม
คราวนั้น  

หมวด 2 
อํานาจหนาท่ีของประธาน  รองประธาน  และเลขานุการในท่ีประชมุ 

 ขอ  9  ประธานมีอํานาจหนาท่ีดังน้ี 

  (1)  เปนประธานในที่ประชุม 
(2)  ควบคุม และดําเนินการประชุม 

  (3)  รักษาความสงบเรียบรอยของที่ประชุม 
  (4)  มีอํานาจและหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ี 
 ขอ 10  รองประธานมีอํานาจหนาที่ดังน้ี 
   รองประธานทําหนาทีป่ระธานในท่ีประชมุ  เม่ือประธานไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
 ขอ 11  ใหเลขานุการมอีํานาจหนาท่ีดังนี ้
  (1)  ดําเนินการในเร่ืองการจดัสงหนังสือแจงนัดประชุมไปยังผูแทนสหกรณสมาชิก 
  (2)  บันทึกรายงานการประชุม 
  (3)  เกบ็รักษารายงานการประชุม 
  (4)  ดําเนินการอื่นๆ  ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
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หมวด 3 
การประชมุใหญ 

 ขอ 12  การประชุมยอมเปนการเปดเผย  ไมมีการประชุมลับ 
 ขอ 13  ระเบียบวาระการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับชมุนุมสหกรณ 
 ขอ 14 วันท่ีกําหนดใหมีการลงทะเบียน   เพื่อการประชุม  ใหมีทะเบียนรายชื่อวางไวสําหรับ
สมาชิกผูมาประชุมลงชื่อกอนเขาประชุมทุกคราว   และเม่ือมีสัญญาณใหเขาประชุมใหสมาชิกเขานั่งตามที ่
ที่จัดไว 
          เม่ือถึงเวลาประชุมแลว  หากผูแทนสหกรณสมาชิกมาไมครบองคประชุม   ใหรอผูแทนสหกรณสมาชิก 
ที่จะเขาประชมุอีก 1 ช่ัวโมง   หากยังไมครบองคประชุมใหประธาน  หรือรองประธาน  หรือกรรมการดําเนินการ
ตามประกาศรายชือ่คณะกรรมการดําเนินการในปนั้นตามลําดับเปนผูประกาศเลือ่นการประชุมไปเปนวันอื่น 
 ขอ 15 ในการประชุม  ใหทีป่ระชุมพิจารณาเฉพาะเร่ืองที่มีอยูในระเบยีบวาระ  และตองดําเนินการ
พจิารณาตามลําดับระเบียบวาระทีจ่ัดไว ท้ังนี้เวนแตท่ีประชุมจะไดลงมติเปนอยางอื่น  
 ขอ 16 ผูใดประสงคจะกลาวถอยคําตอที่ประชุมก็ใหยกมือขึ้นพนศีรษะ   เม่ือประธานอนุญาตแลวจึงกลาว
ถอยคําไดและตองเปนคํากลาวกับประธานในที่ประชุม 
 ขอ 17 ผูแทนสหกรณสมาชกิอาจซักถามเพือ่ความกระจางในเรือ่งท่ีประชุมก็ได 
 ขอ 18 ประธานมีอํานาจปรกึษาท่ีประชุมในปญหาใดๆ  ส่ังพักการประชุม    เลือ่นการประชุม หรือเลิก
การประชุมไดตามทีเ่ห็นสมควร 
 ขอ 19 ใหชุมนุมสหกรณสงสําเนารายงานการประชุมใหแกสหกรณสมาชิกเพื่อใหผูแทนสหกรณ
สมาชิกพิจารณา  หากมีคําทักทวงประการใดใหแจงชุมนุมสหกรณทราบภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน นับจากวนัท่ี
ที่ลงในหนังสอืนําสงสําเนารายงานการประชมุ  หากพนกาํหนดระยะเวลาดังกลาวถอืวาไมขอแกไขรายงานการประชมุ 
 ในกรณีมีการขอแกไขรายงานการประชุมใหคณะกรรมการดําเนินการจัดใหมีการตรวจสอบจากแถบ
บันทึกเสียง   และหรือวีดีทศันท่ีเกี่ยวของนัน้  ขอเท็จจริงเปนประการใดใหบันทึกรายงานการประชุมตามนั้น 
 ใหชุมนุมสหกรณเก็บแถบบันทึกเสียง   และวีดีทัศน  ท่ีบันทึกการประชุมไวจนกวาจะพนจากการ
ประชุมในปถัดไป   
 

หมวด  4 
ญัตติ 

 ขอ 20  ญัตตท้ัิงหลายอาจเสนอลวงหนา  เปนหนังสือยื่นตอประธานกรรมการเพือ่นาํเขาระเบียบวาระก็ได  
ผูแทนสหกรณสมาชิกผูเสนอตองลงลายมือชื่อ  พรอมดวยลายมือชือ่ผูแทนสหกรณสมาชิกผูรับรองญัตตินัน้ๆ  
ไมนอยกวา 5 คน 
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 ขอ 21 ญตัตติอไปนี้ไมตองเสนอลวงหนา หรือเปนหนงัสือ 
   (1)  ขอใหพจิารณาเปนเรื่องดวน 
   (2)  ขอใหเปลี่ยนระเบยีบวาระการประชมุ 

(3) ขอใหรวมระเบยีบวาระการประชุมท่ีเปนเรือ่งเดียวกัน  ทาํนองเดียวกนั  หรือเกี่ยวเนือ่งกัน
เพือ่พจิารณาพรอมกัน 

   (4)  ขอใหรวม  หรอืแยกประเด็นพจิารณา  หรอืลงมต ิ
   (5)  ขอใหเลือ่นการพจิารณา 
   (6)  ขอใหปดอภิปราย 
 ญัตตติาม (5) และ (6)  เม่ือท่ีประชุมลงมติเห็นชอบตามที่เสนอแลว  หามมิใหเสนอญัตติอืน่ในขอนี้อีก 

ขอ  22 ญตัตติาม ขอ 21 (6) หามผูใดเสนอในคราวเดยีวกับการอภิปรายของตน 
ขอ  23 ญตัตท่ีิไมตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือ  ตองมีผูรับรองญตัติแสดงการรบัรองไมนอยกวา 5 คน 
ขอ  24 การแกไขเพิ่มเติมญัตติที่ประธานกรรมการบรรจุเขาระเบยีบวาระแลว   จะกระทาํไดตอเม่ือไดรับ

ความยนิยอมของที่ประชุม 
          ผูเสนอญัตตอิาจถอนญัตติของตนไดกอนถึงเวลาประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมนั้น   
แตถาถึงวาระประชุมพิจารณาญัตติน้ันแลว  จะถอนไดก็ตอเม่ือไดรับความยินยอมของท่ีประชุม 
 ขอ 25 การถอนชือ่จากการเปนผูรับรอง หรือจากการเปนผูรวมกันเสนอญตัติใดๆ จะกระทําไดกอนที่
ประธานกรรมการดําเนินการส่ังบรรจุญตัตินั้นเขาระเบยีบวาระ 
 ขอ 26 ญตัต ิหรือคําแปรญตัตใิดถึงวาระการพจิารณาแลว  ถาผูเสนอ หรอืผูแปรญัตติไมชี้แจงตอท่ี
ประชุม หรอืในกรณีที่ผูเสนอ หรือผูแปรญัตติไมอยูในท่ีประชุม ญตัต ิหรือคําแปรญัตติน้ันเปนอนัตกไป 
 ขอ 27 ญตัตใิดตกไปแลว  หามนําญัตติซึ่งมีหลักการเชนเดียวกันเสนออกี ในการประชมุคราวนัน้ 
 

หมวด 5 
การอภิปราย 

 ขอ 28  ผูมีสิทธอิภิปรายกอนคอืผูเสนอญัตต ิหรอืผูแปรญัตติ   แตถาผูเสนอญัตติ หรือผูแปรญัตติมี
หลายคน ใหประธานอนุญาตใหอภิปรายกอนไดเพียงคนเดียว 
 ขอ 29 ผูอภิปรายกอนไดอภิปรายแลว การอภิปรายในลําดับตอไปจะตองเปนการอภิปรายสลับกัน
ระหวางผูคานกับผูสนับสนนุ เวนแตวาวาระของฝายใดไมมี ผูอภิปรายอีกฝายหนึ่งจึงจะอภิปรายซอนได   
 การอภิปรายไมสนับสนุนและไมคาน ยอมกระทําไดโดยไมตองสลับ และมิใหนับเปนวาระอภิปรายของ
ฝายใด  
 ขอ 30 ถามีผูอภิปรายหลายคน  ประธานจะใหคนใดอภิปรายก็ได   แตใหคํานึงถึงผูเสนอญตัต ิผูแปร
ญัตต ิและผูซ่ึงยังไมไดอภิปรายดวย 
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 ขอ  31  การอภิปรายตองอยูในประเด็น   หรือเกีย่วกบัประเด็นท่ีกําลังพจิารณากันอยู  ตองไมฟุมเฟอย 
วนเวียน ซ้าํซาก หรอืซ้ํากับผูอื่น และหามนําเอกสารใดๆ มาอานใหท่ีประชุมฟงโดยไมจําเปน 
 หามผูอภิปรายแสดงกิริยา  หรือใชวาจาอนัไมสุภาพ  ใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด   และหามกลาวถึง
พระมหากษตัริย  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมวงศานวุงศ  หรอืออกชื่อผูแทนสหกรณสมาชกิ  หรือบุคคลใด 
โดยไมจําเปน 
 ขอ  32  ถาประธานเห็นวาผูใดไดอภปิรายพอสมควรแลว ประธานจะใหผูนั้นหยุดอภปิรายก็ได  
 ขอ  33   ผูแทนสหกรณสมาชิกผูใดเห็นวามีการฝาฝนระเบียบ   ใหยืนและยกมือขึน้พนศีรษะ เพือ่แสดงการ
ประทวง  ประธานตองใหโอกาสผูนั้นชี้แจง   แลวใหประธานวินิจฉยัวาไดมีการฝาฝนระเบียบตามที่ประทวงนั้น
หรือไม คําวินิจฉัยของประธานดังกลาวใหเปนอันเด็ดขาด 
 ใหนําความวรรคหนึ่งมาใชบงัคับโดยอนุโลมแกผูถูกอภิปรายพาดพิงถึงเร่ืองสวนตวั หรือเรือ่งอื่นใดอัน
เปนทีเ่สียหายแกผูน้ัน 
 ขอ 34 ผูอภิปรายอาจถอนคาํพูดของตนได   เม่ือไดรับความยนิยอมของที่ประชุม แตในกรณีท่ีมีการ
ประทวงตามความขอ 33  ใหประธานวินิจฉัยเสียกอนวา  ไดมีการฝาฝนระเบียบตามท่ีประทวงนัน้หรือไม 

ขอ 35 การอภิปรายเปนอนัยุติ เม่ือ 
 (1)  ไมมีผูใดอภิปราย 
 (2)  ที่ประชุมลงมติใหปดอภิปราย 
 (3)  ที่ประชุมลงมติใหยกเรือ่งอื่นขึ้นพิจารณา 
          ขอ 36 ในกรณีทีป่ระธานพจิารณาเห็นวาไดอภิปรายกันพอสมควรแลว   จะขอใหที่ประชุมวินจิฉัยวา
จะปดอภิปรายหรือไมก็ได  

ขอ 37  เม่ือการอภิปรายไดยุติแลว หามผูใดอภิปรายอีก  เวนแตทีป่ระชุมจะตองลงมติในเรือ่งน้ัน    
จึงใหผูซึ่งมีสิทธอิภิปรายกอนคนใดคนหนึ่ง มีสิทธอิภปิรายสรุปไดอกีคร้ังหน่ึงเปนคร้ังสุดทายกอนที่ท่ีประชุม
จะลงมต ิ

หมวด  6 
การลงมต ิ

 

ขอ 38 ในกรณีที่จะตองมีมติของที่ประชมุ  ใหประธานขอใหที่ประชุมลงมต ิ  
ขอ 39 ผูแทนสหกรณสมาชกิจะออกเสียงในท่ีประชมุไดเพียงเสียงเดียว และจะมอบใหบุคคลอื่นออก 

เสียงแทนตนไมไดถาในปญหาซึ่งท่ีประชมุวินิจฉยันั้น   ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตวั จะออกเสียงใน
เรื่องนั้นไมได  หรือประธานอาจใหออกจากท่ีประชุมได   

ในกรณีที่ขอบังคับชุมนุมสหกรณมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น  การวินจิฉัยปญหาตางๆ  ในที่ประชุม  
ใหถือคะแนนเสียงขางมาก   ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานออกเสยีงชี้ขาด 
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 เวนแตในกรณีดังตอไปนี ้   ใหถอืเสียงไมนอยกวาสองในสามของจาํนวนสหกรณสมาชิกหรือผูแทน
สหกรณสมาชิกซึ่งมาประชุม 

     (1)  การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
  (2)  การควบชุมนุมสหกรณ 

(3)  การแยกชุมนุมสหกรณ 
(4)  การเลกิชมุนุมสหกรณ 
(5)  การอื่นใดที่ขอบังคับกําหนดใหใชเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูแทนสหกรณสมาชิก 
ขอ  40  การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย แตในกรณีที่จะใหลงคะแนนลับ ตองใหที่

ประชุมลงมต ิ
 ขอ  41 การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยจะใชวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปน้ี 
 (1)  ยกมือขึ้นพนศีรษะ 
 (2)  ยืนขึ้น 
 (3)  วธิอีื่นใดท่ีที่ประชุมเห็นควรเฉพาะกรณี 
 ขอ  42 การออกเสียงลงคะแนนลับมีวธิีปฏิบัต ิดังตอไปนี้ 
 (1)  เขียนเครื่องหมายบนแผนกระดาษที่เจาหนาที่จัดให   โดยไมลงชื่อผูออกเสียง  สงมอบ
กระดาษเครื่องหมายน้ันใหเจาหนาท่ีที่ไดรับแตงตั้งจากประธานใหปฏิบัติหนาท่ีนับคะแนน   
          (2)  วธิีอื่นที่ท่ีประชมุเห็นสมควรเฉพาะกรณี 

ขอ  43 ลําดับการลงมตินั้น ใหลงมติตามลําดับของญัตติ จากญตัตตินไปหาญัตตสุิดทาย 
ขอ  44  ประธานมีอํานาจสั่งใหรวม  หรือแยกประเด็นพจิารณาหรือลงมติ เวนแตที่ประชุมมีมต ิ

เปนอยางอื่น 
ขอ  45  ผูแทนสหกรณสมาชิกซ่ึงเขามาในที่ประชุมระหวางการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีการออกเสียง

ลงคะแนนเปดเผย   อาจลงคะแนนทางฝายท่ียังนับคะแนนเสียงไมเสร็จ  หรือในกรณีออกเสียงลงคะแนนลบั
อาจลงคะแนนไดกอนประธานสั่งใหนับคะแนนเสียง 

ขอ  46 เม่ือไดคะแนนเสียงเสร็จแลว ใหประธานประกาศมติตอที่ประชุมทันที  ถาเรื่องใดขอบังคบัชมุนุม
สหกรณ   หรือระเบียบกําหนดไววามติจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงถึงจํานวนเทาใด   ก็ใหประกาศดวยวา
คะแนนเสียงขางมากถึงจํานวนที่กําหนดไวนั้นหรือไม 
 ขอ  47  การนับคะแนนเสียงคร้ังใด   ถาทีป่ระชุมมีมติใหมีการนับคะแนนเสียงใหมก็ใหถอืตามมตินั้น 

ขอ  48 ญัตติใดไมมีผูคัดคาน ใหประธานถามที่ประชุมวามีผูเห็นเปนอยางอื่นหรือไม  เม่ือไมมีผูเห็น
เปนอยางอื่น  ใหถอืวาที่ประชุมลงมติเหน็ชอบดวยญตัตินั้น  โดยเอกฉันท 
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หมวด 7 
การรักษาระเบียบและความสงบเรียบรอย 

 

 ขอ  49  ท่ีประชุมยอมเปนท่ีเคารพ  หามมิใหผูใดกระทําการใดๆ  ในท่ีประชุมโดยขาดคารวะ หรือกอกวน
ความสงบเรียบรอยของท่ีประชุม 
 ขอ 50  ผูใดฝาฝนระเบียบนี้  ประธานมีอํานาจเตอืน หามปราม ใหถอนคําพูด ยตุิการพูด หรอื
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพือ่ใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย  คําส่ังของประธานตามขอนี้ผูใด 
จะโตแยงมิได 

ขอ 51 ถามีปญหาการตีความระเบยีบนี ้ ใหเปนอํานาจของทีป่ระชุมจะตีความ  และใหถือวาการตีความ 
ของท่ีประชุมเปนเด็ดขาด 
 

  ประกาศ  ณ  วันที ่ 22  มีนาคม  2553 
      

 
 
            (นายเฉลิมพล  ดุลสัมพันธ) 

                                       ประธานกรรมการ           
                                              ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
 
 
 


