
ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 
ว�าด�วยการประชุมใหญ� พ.ศ.2554 

******************************** 
   
  โดยท่ีเป�นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ� และวิธีการประชุมเพื่อเป�นแนวทางในการปฏิบัติต)อไป 
  อาศัยอำนาจตามความในข.อบังคับสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ข.อ 79 (8) และข.อ 107 (12) และ
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ชุดท่ี 53 ในคราวประชุมครั้งที่ 13 เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 
2554 ได.มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว)าด.วยการประชุมใหญ) ไว.ดังนี้ 
  ข.อ 1 ระเบียบนี้เรียกว)า “ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว)าด.วยการประชุมใหญ)  
พ.ศ.2554” 
  ข.อ 2 ระเบียบนี้ให.ใช.บังคับตั้งแต)วันที่ 17 มิถุนายน 2554 เป�นต.นไป 
  บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการดำเนินการ ประกาศ คำสั่งหรือข.อตกลงอ่ืนใด ซ่ึงขัดหรือแย.ง
กับระเบียบนี้ ให.ใช.ระเบียบนี้แทน 
 ข.อ 3 ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ�”    หมายถึง สหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 
 “ที่ประชุม”  หมายถึง ท่ีประชุมใหญ)สามัญประจำปD หรือที่ประชุมใหญ)วิสามัญ   

สหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 
  “สมาชิก”   หมายถึง ผู.แทนสมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 
 “คณะกรรมการ”    หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย� 
        ครูลพบุรี จำกัด 
 “ประธานกรรมการ”  หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 

 “รองประธานกรรมการ”  หมายถึง รองประธานกรรมการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 
 “เลขานุการ” หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ 
    สหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 
 “กรรมการดำเนินการ”  หมายถึง กรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 
 “ประธาน”   หมายถึง ประธานในท่ีประชุมสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 
  “รองประธาน”   หมายถึง รองประธานในที่ประชุมสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 
 
 
  “ญัตติ”  หมายถึง ข.อเสนอเพ่ือลงมติ 
  “แปรญัตติ” หมายถึง  แก.ถ.อยคำหรือเนื้อความในการประชุมตามระเบียบวาระประชุม 
  “อภิปราย” หมายถึง  พูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น 

37 
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  ข.อ 4 ให.ประธานกรรมการ รักษาตามระเบียบนี้และให.มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปKญหาเก่ียวกับ
การปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

 
หมวด 1 

ประธาน รองประธาน และเลขานุการท่ีประชุม 
 

  ข.อ 5 ให.ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการของสหกรณ� เป�นประธาน และรองประธานใน
ที่ประชุมของสหกรณ�โดยตำแหน)ง 
  ข.อ 6 ให.เลขานุการของสหกรณ�ทำหน.าที่เลขานุการในที่ประชุม 
          ในกรณีที่เลขานุการ ไม)อยู) หรืออยู)แต)ไม)สามารถปฏิบัติหน.าที่ในท่ีประชุมได. ให.ประธานในท่ี
ประชุมเลือกกรรมการดำเนินการคนใดคนหน่ึงทำหน.าที่เลขานุการในท่ีประชุม 
  ข.อ 7 ในกรณีท่ีประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ไม)อยู)หรืออยู)แต)ไม)สามารถปฏิบัติ
หน.าที่ในที่ประชุมได. ให.ที่ประชุมเลือกกรรมการดำเนินการคนใดคนหนึ่งทำหน.าท่ีประธาน และรองประธานในที่
ประชุมคราวนั้น 
 

หมวด 2 
อำนาจหน�าท่ีของประธาน รองประธาน และเลขานุการในท่ีประชุม 

   
  ข.อ 8 ประธาน มีอำนาจหน.าท่ี ดังนี้ 

(1) เป�นประธานในที่ประชุม 
(2) ควบคุม และดำเนินการประชุม 
(3) รักษาความสงบเรียบร.อยของที่ประชุม 
(4) มีอำนาจและหน.าที่ตามที่กำหนดไว.ในระเบียบนี้ 

  ข.อ 9 รองประธาน มีอำนาจหน.าท่ี ดังนี้ 
          ทำหน.าที่ประธานในที่ประชุม เม่ือประธานไม)อยู)หรืออยู)แต)ไม)สามารถปฏิบัติหน.าที่ได.หรือเม่ือ
ได.รับมอบหมายจากประธาน 
  ข.อ 10 ให.เลขานุการ มีอำนาจหน.าที่ ดังนี้ 

(1) ดำเนินการในเร่ืองการจัดส)งหนังสือแจ.งนัดประชุมไปยังสมาชิก 
(2) บันทึกรายงานการประชุม 
(3) เก็บรักษารายงานการประชุม 
(4) ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ได.รับมอบหมาย 
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หมวด 3 
การประชุมใหญ� 

  ข.อ 11 การประชุมย)อมเป�นการเปMดเผย ไม)มีการประชุมลับ 
  ข.อ 12 ระเบียบวาระการประชุมให.เป�นไปตามข.อบังคับสหกรณ� 
  ข.อ 13 วันท่ีกำหนดให.มีการลงทะเบียน เพื่อการประชุม ให.มีทะเบียนรายชื่อวางไว.สำหรับสมาชิกผู.
มาประชุมลงชื่อก)อนเข.าประชุมทุกคราว และเม่ือมีสัญญาณให.เข.าประชุมให.สมาชิกเข.าน่ังตามท่ีจัดไว. 
            เม่ือถึงเวลาประชุมแล.ว หากสมาชิกมาไม)ครบองค�ประชุม ให.รอสมาชิกท่ีจะเข.าประชุมอีก 1 
ชั่วโมง หากยังไม)ครบองค�ประชุมให.ประธาน หรือรองประธาน หรือกรรมการดำเนินการตามประกาศรายชื่อ 
คณะกรรมการดำเนินการในปDนั้นตามลำดับเป�นผู.ประกาศเลื่อนการประชุมไปเป�นวันอ่ืน 
  ข.อ 14 ในการประชุม ให.ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู)ในระเบียบวาระ และต.องดำเนินการ
พิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่จัดไว. เว.นแต)ที่ประชุมจะได.ลงมติเป�นอย)างอ่ืน 
  ข.อ 15 ผู.ใดประสงค�จะกล)าวถ.อยคำต)อท่ีประชุมก็ให.ยกมือขึ้นพ.นศีรษะ เม่ือประธานอนุญาตแล.วจึง
กล)าวถ.อยคำได.และต.องเป�นคำกล)าวกับประธานในที่ประชุม โดยเฉพาะต.องแนะนำชื่อ เลขสมาชิกของตนต)อประธาน
ด.วย 
  ข.อ 16 สมาชิกอาจซักถามเพ่ือความกระจ)างในเรื่องท่ีประชุมก็ได. 
  ข.อ 17 ประธานมีอำนาจปรึกษาท่ีประชุมในปKญหาใด ๆ สั่งพักการประชุม เลื่อนการประชุมหรือปMด
การประชุมได.ตามที่ต.องการ 
.  ข.อ 18 ให.สหกรณ�ส)งสำเนารายงานการประชุมให.แก)สำนักงานสหกรณ�จังหวัดลพบุรี และสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ�ลพบุรี เพ่ือทราบ 
            ให.สหกรณ�เก็บแถบบันทึกเสียง และหรือวีดิทัศน� ท่ีบันทึกการประชุมไว.จนกว)าจะพ.นจาก
ประชุมในปDถัดไป 

หมวด 4 
ญัตต ิ

 
  ข.อ 19 ญัตติทั้งหลายอาจเสนอล)วงหน.า เป�นหนังสือยื่นต)อประธานกรรมการเพ่ือนำเข.าระเบียบวาระ
ก็ได. สมาชิกผู.เสนอต.องลงลายมือชื่อ พร.อมด.วยลายมือชื่อสมาชิกผู.รับรองญัตติน้ัน ๆ ไม)น.อยกว)า 5 คน 
  ข.อ 20 ญัตติต)อไปนี้ไม)ต.องเสนอล)วงหน.า หรือเป�นหนังสือ 
   (1) ขอให.รวมระเบียบวาระการประชุมท่ีเป�นเร่ืองเดียวกัน ทำนองเดียวกัน หรือเก่ียวเนื่องกันเพื่อ
พิจารณาพร.อมกัน 
   (2) ขอให.รวม หรือแยกประเด็นพิจารณา หรือลงมติ 
   (3) ขอให.เลื่อนการพิจารณา 
   (4) ขอให.ปMดอภิปราย 
ญัตติตาม (3) และ (4) เม่ือที่ประชุมลงมติเห็นชอบตามท่ีเสนอแล.ว ห.ามมิให.เสนอญัตติอ่ืนในข.อนี้อีก 
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  ข.อ 21 ญัตติตามข.อ 20(4) ห.ามผู.ใดเสนอในคราวเดียวกับการอภิปรายของตน 
หมวด 5 

การอภิปราย 

 
  ข.อ 22 ผู.มีสิทธิอภิปรายก)อนคือผู.เสนอญัตติ หรือผู.แปรญัตติ แต)ถ.าผู.เสนอญัตติ หรือผู.แปรญัตติมี
หลายคน ให.ประธานอนุญาตให.อภิปรายก)อนได.เพียงคนเดียว 
  ข.อ 23 เม่ือผู.อภิปรายคนแรกได.อภิปรายแล.ว การอภิปรายใดลำดับต)อไปจะต.องเป�นการอภิปราย
สลับกันระหว)างผู.เห็นด.วยกับผู.ไม)เห็นด.วย เว.นแต)วาระของฝOายใดไม)มีผู.อภิรายอีกฝOายหนึ่งจึงจะอภิปรายซ.อนได. 
  การอภิปรายที่มีความเห็นเป�นกลาง ย)อมกระทำได.โดยไม)ต.องสลับ และมิให.นับเป�นวาระอภิปราย
ของฝOายใด  
  ข.อ 24 ถ.ามีผู.อภิปรายหลายคน ประธานจะให.คนใดอภิปรายก็ได. แต)ให.คำนึงถึงผู.เสนอญัตติ  
ผู.แปรญัตติ และผู.ซึ่งยังไม)ได.อภิปรายด.วย 
  ข.อ 25 การอภิปรายต.องอยู)ในประเด็น หรือเก่ียวกับประเด็นท่ีกำลังพิจารณากันอยู) ต.องไม)ฟุOมเฟQอย
วกวน วนเวียน ซ้ำซาก หรือซ้ำกับผู.อ่ืน และห.ามนำเอกสารใด ๆ มาอ)านให.ท่ีประชุมฟKงโดยไม)จำเป�น  
เว.นแต)ได.รับอนุญาตจากประธาน 
           ผู.อภิปรายต.องแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตใจต)อประธาน คณะกรรมการดำเนินการ               
ที่ปรึกษา ผู.ตรวจสอบกิจการและผู.สอบบัญชี มิให.พูดหรือพาดพิงกับผู.อ่ืน และต.องให.เกียรติสมาชิกผู.เข.าร)วมประชุม
ใหญ) เพ่ือความสามัคคีและความเข.าใจที่ดีต)อกัน อันจะทำให.บรรยากาศการประชุมใหญ)เป�นไปด.วยความเรียบร.อย
สร.างภาพลักษณ�ท่ีดีต)อสหกรณ� 
           ห.ามผู.อภิปรายแสดงกิริยา หรือใช.วาจาอันไม)สุภาพ ใส)ร.ายหรือเสียดสีบุคคลใด และ                 
ห.ามกล)าวถึงพระมหากษัตริย� พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ� หรือออกชื่อสมาชิก หรือบุคคลอ่ืนใด 
  ข.อ 26 ถ.าประธานเห็นว)าผู.ใดได.อภิปรายพอสมควรแล.ว ประธานจะให.ผู.นั้นหยุดอภิปรายก็ได. 
  ข.อ 27 สมาชิกผู.ใดเห็นว)ามีการปฏิบัติฝOาฝQนระเบียบ ให.ยืนและยกมือข้ึนพ.นศีรษะ เพื่อแสดงการ
ประท.วง ประธานต.องให.โอกาสผู.นั้นชี้แจง แล.วให.ประธานวินิจฉัยว)า ได.มีการฝOาฝQนระเบียบตามท่ีประท.วงนั้นหรือไม) 
คำวินิจฉัยของประธานดังกล)าวให.ถือเป�นท่ีสุด 
            ให.นำความวรรคหนึ่งมาใช.บังคับโดยอนุโลมแก)ผู.ถูกอภิปรายพาดพึงถึงเร่ืองส)วนตัว หรือเรื่อง
อ่ืนใดอันเป�นที่เสียหายแก)ผู.น้ัน 
  ข.อ 28 ผู.อภิปรายอาจถอนคำพูดของตนได. เม่ือได.รับความยินยอมของท่ีประชุม แต)ในกรณีที่มีการ
ประท.วงตามความในข.อ 27 ให.ประธานวินิจฉัยเสียก)อนว)า ได.มีการฝOาฝQนระเบียบตามที่ประท.วงนั้นหรือไม) 
  ข.อ 29 การอภิปรายเป�นอันยุติ เม่ือ 

(1) ไม)มีผู.ใดอภิปราย 
(2) ที่ประชุมลงมติให.ปMดอภิปราย 
(3) ที่ประชุมลงมติให.ยกเรื่องอ่ืนข้ึนพิจารณา 
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ข.อ 30 ในกรณีท่ีประธานพิจารณาเห็นว)าได.อภิปรายกันพอสมควรแล.ว จะขอให.ท่ีประชุมวินิจฉัย 
ว)าจะปMดอภิปรายหรือไม)ก็ได. 
  ข.อ 31 เม่ือการอภิปรายได.ยุติแล.ว ห.ามผู.ใดอภิปรายอีก เว.นแต)ที่ประชุมจะต.องลงมติในเร่ืองนั้น จึง
ให.ผู.ซึ่งมีสิทธิอภิปรายก)อนตามข.อ 22 คนใดคนหนึ่ง มีสิทธิอภิปรายสรุปได.อีกครั้งหนึ่งเป�นครั้งสุดท.ายก)อนท่ีประชุมจะ
ลงมติ 

หมวด 6 
การลงมต ิ

 

  ข.อ 32 ในกรณีท่ีจะต.องมีมติของที่ประชุม ให.ประธานขอให.ที่ประชุมลงมติ อนึ่งก)อนลงมติประธาน
อาจให.สัญญาณเสียงหรือวิธีการอ่ืนใดเชิญสมาชิกเข.าที่ประชุมก็ได. 
  ข.อ 33 สมาชิกจะออกเสียงในที่ประชุมได.เพียงเสียงเดียว และจะมอบให.บุคคลอ่ืนออก 
เสียงแทนตนไม)ได.และในปKญหาซ่ึงท่ีประชุมพิจารณาหรือวินิจฉัยนั้น ถ.าผู.ใดมีส)วนได.เสียเป�นพิเศษ จะออกเสียง 
ในเร่ืองนั้นไม)ได. และหรือประธานอาจเชิญผู.นั้นให.ออกจากที่ประชุมก็ได. 
   ในกรณีที่ข.อบังคับสหกรณ�มิได.กำหนดไว.เป�นอย)างอ่ืน การวินิจฉัยปKญหาต)าง ๆ ใน 
ที่ประชุมให.ถือคะแนนเสียงข.างมาก ถ.าคะแนนเสียงเท)ากันให.ประธานออกเสียงชี้ขาด 

เว.นแต)ในกรณีดังต)อไปนี้ ให.ถือเสียงไม)น.อยกว)าสองในสามของจำนวนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 
(1) การแก.ไขเพ่ิมเติมข.อบังคับ 
(2) การควบสหกรณ� 
(3) การแยกสหกรณ� 
(4) การเลิกสหกรณ� 
(5) การอ่ืนใดที่ข.อบังคับกำหนดให.ใช.เสียงไม)น.อยกว)าสองในสามของสมาชิก 

ข.อ 34 การออกเสียงลงคะแนนให.กระทำโดยเปMดเผย เว.นแต)ท่ีประชุมมีมติให.ลงคะแนนลับ 
  ข.อ 35 การออกเสียงลงคะแนนเปMดเผยจะใช.วิธีใดวิธีหน่ึงดังต)อไปน้ี 

(1) ยกมือข้ึนพ.นศรีษะ 
(2) ยืนข้ึน 
(3) วิธีอ่ืนใดที่ท่ีประชุมเห็นควรเฉพาะกรณี 

ข.อ 36 การออกเสียงลงคะแนนลับมีวิธีปฏิบัติ ดังต)อไปนี้ 
(1) เขียนเคร่ืองหมายบนแผ)นกระดาษที่เจ.าหน.าที่จัดให. โดยไม)ลงชื่อผู.ออกเสียงส)งมอบ

กระดาษเครื่องหมายนั้นให.เจ.าหน.าที่ท่ีได.รับแต)งตั้งจากประธานให.ปฏิบัติหน.าท่ีนับ
คะแนน 

(2) วิธีอ่ืนท่ีที่ประชุมเห็นสมควรเฉพาะกรณี ตามที่ประธานหารือต)อที่ประชุมและเห็นชอบ 
ข.อ 37 ลำดับการลงมตินั้น ให.ลงมติตามลำดับของญัตติ จากญัตติแรกไปหาญัตติสุดท.าย 
ข.อ 38 ประธานมีอำนาจสั่งให.รวม หรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ เว.นแต)ท่ีประชุมมีมติเป�น 

อย)างอ่ืน 
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  ข.อ 39 สมาชิกซ่ึงเข.ามาในที่ประชุมระหว)างการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีการออกเสียงลงคะแนน
เปMดเผย อาจลงคะแนนทางฝOายที่ยังนับคะแนนเสียงไม)เสร็จ หรือในกรณีออกเสียงลงคะแนนลับอาจลงคะแนนได.ก)อน
ประธานสั่งให.นับคะแนนเสียง 
  ข.อ 40 เม่ือลงคะแนนเสียงเสร็จแล.ว ให.ประธานประกาศผลการลงคะแนนในมติน้ันต)อที่ประชุมทันที 
ถ.าเร่ืองใดในข.อบังคับสหกรณ� หรือระเบียบกำหนดไว.ว)ามติจะต.องประกอบด.วยคะแนนเสียงถึงจำนวนเท)าใด ก็ให.
ประกาศด.วยว)าคะแนนเสียงข.างมากถึงจำนวนท่ีกำหนดไว.นั้นหรือไม) 
  ข.อ 41 การนับคะแนนเสียงคร้ังใด ถ.าที่ประชุมมีมติให.มีการนับคะแนนเสียงใหม)ก็ให.ถือปฏิบัติตาม
มตินั้น 
  ข.อ 42 ญัตติใดไม)มีผู.คัดค.าน ให.ประธานถามที่ประชุมว)ามีผู.เห็นเป�นอย)างอ่ืนหรือไม) เม่ือไม)มีผู.ใดเห็น
เป�นอย)างอ่ืน ให.ถือว)าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด.วยญัตตินั้น โดยเอกฉันท� 

หมวด 7 
การรักษาระเบียบและความสงบเรยีบร�อย 

   
  ข.อ 43 ท่ีประชุมย)อมเป�นที่เคารพ ห.ามมิให.ผู.ใดกระทำการใด ๆ ในท่ีประชุมโดยขาดสัมมาคารวะ 
หรือก)อกวนความสงบเรียบร.อยของที่ประชุม 
  ข.อ 44 สมาชิกมีสิทธิเข.าร)วมประชุมใหญ)เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
  ข.อ 45 สมาชิกมีหน.าที่ต.องปฏิบัติตามกฎหมาย ข.อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ� 
  ข.อ 46 กรณีสมาชิกจงใจฝOาฝQนไม)ปฏิบัติตามกฎหมาย ข.อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ�
หรือประพฤติการใด ๆ อันเป�นเหตุให.เห็นว)าไม)ซื่อสัตย� สุจริต แสดงตนเป�นปฏิปKกษ� หรือทำให.เสื่อมเสียต)อสหกรณ�ไม)
ว)าประการใด ๆ อาจถูกให.ออกจากสหกรณ�ก็ได. ในการนี้ให.นำความในข.อบังคับสหกรณ�ข.อ 41 มาใช.บังคับโดยอนุโลม 
  ข.อ 47 ผู.ใดฝOาฝQนระเบียบน้ี ประธานมีอำนาจเตือน ห.ามปราม ให.ถอนคำพูด ยุติการพูด หรือสั่งให.
ออกจากที่ประชุมหรือดำเนินการอย)างหนึ่งอย)างใดเพื่อให.การประชุมเป�นไปด.วยความเรียบร.อย คำสั่งของประธาน
ตามข.อนี้ผู.ใดจะโต.แย.งมิได. 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ.2554 
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