
 
ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

วาดวย  การประชุมใหญ พ.ศ. 2559 
------------------------------------------ 

 เพ่ือใหการประชุมใหญเปนไปดวยความเรียบรอย ควรมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประชุมใหญ   
เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป  โดยอาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  
จํากัด  ขอ 65(8)  และมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 47 คร้ังท่ี 12 เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559   
จึงไดกําหนดระเบียบวาดวย การประชุมใหญ พ.ศ. 2559 ดังน้ี  

 ขอ  1  ระเบียบน้ีเรียกวา  “ ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด  วาดวย การประชุมใหญ 
พ.ศ. 2559 " 
 ขอ  2  ใหใชระเบียบน้ีตั้งแตวันถัดจากประกาศเปนตนไป 
 ขอ  3  บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใด ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 
 ขอ  4  ในระเบียบน้ี 
 “สหกรณ”  หมายถึง  สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 
           "ท่ีประชุมใหญ" หมายถึง  ท่ีประชุมใหญสามัญประจําป  หรือท่ีประชุมใหญวิสามัญสหกรณออมทรัพย 
                       อนามัยสุรินทร  จํากัด  แลวแตกรณี 
 “ผูแทนสมาชิก” หมายถึง  ผูแทนสมาชิกตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
           "กรรมการดําเนินการ" หมายถงึ กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
           "คณะกรรมการดําเนินการ" หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
           "ประธานกรรมการ" หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
 "รองประธานกรรมการ" หมายถึง รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
 "เลขานุการ" หมายถงึ กรรมการดาํเนินการและเลขานุการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
 "ประธาน" หมายถงึ ประธานในท่ีประชุมสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
 "รองประธาน" หมายถงึ รองประธานในท่ีประชุมสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 
           "ญัตติ" หมายถึง  ขอเสนอหรือคําอภิปรายท่ีผูแทนสมาชิก หรือคณะกรรมการเสนอในท่ีประชุมใหญคราวน้ัน  
 ขอ  5  ใหประธานกรรมการ  รักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี  และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหา
เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

 
 

หมวด  1 
ประธาน  รองประธาน  และเลขานุการที่ประชุม 

 ขอ  6  ใหประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด เปน
ประธาน และรองประธานในท่ีประชุมของสหกรณโดยตําแหนง 
 ขอ  7  ใหเลขานุการทําหนาท่ีเลขานุการในท่ีประชุม 
 ในกรณีท่ีเลขานุการ ไมอยู หรืออยูแตไมสามารถปฏบิัตหินาท่ีในท่ีประชุมได ใหประธานในท่ีประชุมเลือก
กรรมการดําเนินการคนใดคนหน่ึงทําหนาท่ีเลขานุการในท่ีประชุม 
 ขอ  8  ในกรณีท่ีประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบตัิหนาท่ีในท่ี
ประชุมได ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการดําเนินการอ่ืนทําหนาท่ีประธาน และรองประธานในท่ีประชุมคราวน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หมวด  2 
อํานาจหนาที่ของประธาน รองประธาน และเลขานุการในทีป่ระชุม 

 ขอ  9  ประธานมีอํานาจหนาท่ีดังน้ี 
(1) เปนประธานในท่ีประชุม 
(2) ควบคุม และดําเนินการประชุม 
(3) รักษาความสงบเรียบรอยของท่ีประชุม 
(4) มีอํานาจและหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ี 

ขอ  10  รองประธานมีอํานาจหนาท่ีดงัน้ี 
 รองประธานทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม เม่ือประธานไมสามารถปฏิบตัิหนาท่ีได 
ขอ  11  ใหเลขานุการมีอํานาจหนาท่ีดงัน้ี 

(1) ดําเนินการในเร่ืองการจัดสงหนังสือแจงนัดประชุมไปยงัผูแทนสหกรณสมาชิก 
(2) บันทึกรายงานการประชุม 
(3) เก็บรักษารายงานการประชุม 
(4) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 

หมวด  3 
การประชุมใหญ 

 ขอ  12  การประชุมยอมเปนการเปดเผย ไมมีการประชุมลับ 
 ขอ  13  ระเบยีบวาระการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับสหกรณ 
 ขอ  14  วันท่ีกําหนดใหมีการลงทะเบยีน เพ่ือการประชุม ใหมีทะเบียนรายชื่อวางไวสาํหรับสมาชิกผูมา
ประชุมลงชื่อกอนเขาประชุมทุกคราว และเม่ือมีสญัญาณใหเขาประชุมใหผูแทนสมาชิกเขาน่ังตามท่ีจัดไว 
 เม่ือถึงเวลาประชุมแลว หากผูแทนสมาชิกมาไมครบองคประชุม ใหรอผูแทนสมาชิกท่ีจะเขาประชุมอีก 1 
ชั่วโมง หากยังไมครบองคประชุมใหประธาน หรือรองประธาน หรือกรรมการดําเนินการตามประกาศรายชื่อ
คณะกรรมการดําเนินการในปน้ันตามลําดับเปนผูประกาศเลื่อนการประชุมไปเปนวันอ่ืน 
 ขอ  15  ในการประชุม ใหท่ีประชุมพิจารณาเฉพาะเร่ืองท่ีมีอยูในระเบียบวาระ และตองดําเนินการ
พิจารณาตามลําดบัระเบียบวาระท่ีจัดไว ท้ังน้ีเวนแตท่ีประชุมจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน 
 ขอ  16  ผูใดประสงคจะกลาวถอยคําตอท่ีประชุมก็ใหยกมือขึ้นพนศีรษะ เม่ือประธานอนุญาตแลวจึงกลาว
ถอยคําไดและตองเปนคํากลาวกับประธานในท่ีประชุม 
 ขอ  17  ผูแทนสมาชิกอาจซักถามเพ่ือความกระจางในเร่ืองท่ีประชุมก็ได 
 ขอ  18  ประธานมีอํานาจปรึกษาท่ีประชุมในปญหาใดๆ สัง่พักการประชุม เลื่อนการประชุมหรือเลิกการ
ประชุมไดตามท่ีเห็นสมควร 
 ขอ  19  ใหสหกรณสงสําเนารายงานการประชุมใหแกผูแทนสมาชิก เพ่ือใหผูแทนสมาชิกพิจารณา หากมี
คําทักทวงประการใดใหแจงสหกรณทราบภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน นับจากวันท่ีลงในหนังสือนําสงสําเนา
รายงานการประชุม หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวถือวาไมขอแกไขรายงานการประชุม 
 ในกรณีมีการขอแกไขรายงานการประชุมใหคณะกรรมการดําเนินการจัดใหมีการตรวจสอบจากแถบ
บันทึกเสียง และหรือวีดีทัศนเก่ียวของน้ัน ขอเท็จจริงเปนประการใดใหบันทึกรายงานการประชุมตามน้ัน 
 ใหสหกรณเก็บแถบบันทึกเสียง และวีดีทัศน ท่ีบันทึกการประชุมไวจนกวาจะพนจากการประชุมในปถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด  4 
ญัตติ 

 ขอ  20  ญัตติท้ังหลายอาจเสนอลวงหนา เปนหนังสือท่ียื่นตอประธานกรรมการเพ่ือนําเขาระเบียบวาระก็ได 
 ขอ  21  ญัตติตอไปน้ีไมตองเสนอลวงหนา หรือเปนหนังสอื 

(1) ขอใหพิจารณาเปนเร่ืองดวน 
(2) ขอใหรวมระเบียบวาระการประชุมท่ีเปนเร่ืองเดียวกัน ทํานองเดียวกัน หรือเก่ียวเน่ืองกัน 

เพ่ือพิจารณาพรอมกัน 
(3) ขอใหรวม หรือแยกประเด็นพิจารณา หรือลงมต ิ
(4) ขอใหเลื่อนการพิจารณา 
(5) ขอใหปดอภิปราย 

ญัตติตามขอ (4) และ ขอ (5) เม่ือท่ีประชุมลงมติเห็นชอบตามท่ีเสนอแลว หามมิใหเสนอญัตติอ่ืนในขอน้ีอีก 
ขอ  22  ญัตติตาม ขอ 21 (5) หามผูใดเสนอในคราวเดียวกับการอภิปรายของตน 
ขอ  23  ญัตติท่ีไมตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือ ตองมีผูรับรองญัตติแสดงการรับรองไมนอยกวา 10 คน  
ขอ  24  การแกไขเพ่ิมเตมิญัตติท่ีประธานกรรมการบรรจุเขาระเบียบวาระแลว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับ

ความยินยอมของท่ีประชุม 
 ผูเสนอญัตติอาจถอนญัตติของตนไดกอนถึงเวลาประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมน้ัน  

แตถาถึงวาระประชุมพิจาณาญัตติน้ันแลว จะถอนไดก็ตอเม่ือไดรับความยินยอมของท่ีประชุม 
ขอ  25  การถอนชื่อจากการเปนผูรับรอง หรือจากการเปนผูรวมกันเสนอญัตติใดๆ จะกระทําไดกอนท่ี 

ประธานกรรมการดําเนินการสั่งบรรจุญัตติน้ันเขาระเบียบวาระ 
 ขอ  26  ญัตติ หรือคําแปรญัตติใดถึงวาระการพิจารณาแลว ถาผูเสนอหรือผูแปรญัตติไมชี้แจงตอท่ีประชุม 
หรือในกรณีท่ีผูเสนอ หรือผูแปรญัตติไมอยูในท่ีประชุม ญัตติ หรือคําแปรญัตติน้ันเปนอันตกไป 
 ขอ  27  ญัตติใดตกไปแลว หามนําญัตติซ่ึงมีหลักการเชนเดียวกันเสนออีก ในการประชุมคราวน้ัน   
 
 

หมวด  5 
การอภิปราย 

 ขอ  28  ผูมีสิทธิอภิปรายกอนคือผูเสนอญตัต ิหรือผูแปรญตัต ิแตถาผูเสนอญตัต ิหรือผูแปรญตัติมีหลาย
คน ใหประธานอนุญาตใหอภิปรายกอนไดเพียงคนเดียว 
 ขอ  29  ผูอภปิรายกอนไดอภปิรายแลว การอภิปรายในลําดบัตอไปจะตองเปนการอภปิรายสลับกัน
ระหวางผูคานกับผูสนับสนุน เวนแตวาวาระของฝายใดไมมี ผูอภปิรายอีกฝายหน่ึงจึงจะอภิปรายซอนได 
 การอภิปรายไมสนับสนุนและไมคาน ยอมกระทําไดโดยไมตองสลับ และมิใหนับเปนวาระอภิปรายของฝายใด 
 ขอ  30  ถามีผูอภิปรายหลายคน ประธานจะใหคนใดอภิปรายก็ได แตใหคาํนึงถงึผูเสนอญตัต ิผูแปรญัตต ิ
และผูซ่ึงยังไมไดอภิปรายดวย 
 ขอ  31  การอภิปรายตองอยูในประเด็น หรือเก่ียวกับประเด็นท่ีกําลังพิจารณากันอยู ตองไมฟุมเฟอย
วนเวียน ซํ้าซาก หรือซํ้ากับผูอ่ืน และหามนําเอกสารใดๆ มาอานใหท่ีประชุมฟงโดยไมจําเปน 
 หามผูอภิปรายแสดงกิริยา หรือใชวาจาอันไมสุภาพ ใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด และหามกลาวถึง
พระมหากษัตริย พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ หรือออกชื่อผูแทนสมาชิก หรือบุคคลใดโดยไมจําเปน 
 ขอ  32  ถาประธานเห็นวาผูใดไดอภิปรายพอสมควรแลว ประธานจะใหผูน้ันหยุดอภิปรายก็ได 
 ขอ  33  ผูแทนสมาชิกผูใดเห็นวามีการฝาฝนระเบียบ ใหยืนและยกมือขึ้นพนศีรษะ เพ่ือแสดงการประทวง 
ประธานตองใหโอกาสผูน้ันชี้แจง แลวใหประธานวินิจฉัยวาไดมีการฝาฝนระเบียบตามท่ีประทวงน้ันหรือไม คําวินิจฉัย
ของประธานดังกลาวใหเปนอันเด็ดขาด 
 ใหนําความวรรคหน่ึงมาใชบังคับโดยอนุโลมแกผูถูกอภิปรายพาดพิงถึงเร่ืองสวนตัว หรือเร่ืองอ่ืนใดอันเปนท่ี
เสียหายแกผูน้ัน 



 ขอ  34  ผูอภิปรายอาจถอนคําพูดของตนได เม่ือไดรับความยินยอมของท่ีประชุม แตในกรณีท่ีมีการ
ประทวงตามความขอ 33 ใหประธานวินิจฉัยเสียกอนวา ไดมีการฝาฝนระเบียบตามท่ีประทวงน้ันหรือไม  
 ขอ  35  การอภิปรายเปนอันยุติ เม่ือ 

(1) ไมมีผูใดอภิปราย 
(2) ท่ีประชุมลงมติใหปดอภิปราย 
(3) ท่ีประชุมลงมติใหยกเร่ืองอ่ืนขึ้นพิจารณา 

ขอ  36  ในกรณีท่ีประธานพิจารณาเห็นวาไดอภิปรายกันพอสมควรแลว จะขอใหท่ีประชุมวินิจฉัยวาจะปด 
อภิปรายหรือไมก็ได 
 ขอ  37  เม่ือการอภิปรายไดยุติแลว หามผูใดอภิปรายอีก เวนแตท่ีประชุมจะตองลงมติในเร่ืองน้ันจึงใหผูซ่ึง
มีสิทธิอภิปรายกอนคนใดคนหน่ึง มีสิทธิอภิปรายสรุปไดอีกคร้ังหน่ึงเปนคร้ังสุดทายกอนท่ีท่ีประชุมจะลงมต ิ

 
หมวดที่  6 
การลงมติ 

 ขอ  38  ในกรณีท่ีจะตองมีมติของท่ีประชุม ใหประธานขอใหท่ีประชุมลงมต ิ
 ขอ  39  ผูแทนสมาชิกจะออกเสียงในท่ีประชุมไดเพียงเสียงเดียว และจะมอบใหบุคคลอ่ืนออกเสียงแทนตน
ไมไดถาในปญหาซ่ึงท่ีประชุมวินิจฉัยน้ัน ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว จะออกเสียงในเร่ืองน้ันไมได หรือ
ประธานอาจใหออกจากท่ีประชุมได 
 ในกรณีท่ีขอบังคับสหกรณมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน การวินิจฉัยปญหาตางๆ ในท่ีประชุมใหถือคะแนน
เสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานออกเสียงชี้ขาด 
 เวนแตในกรณีดงัตอไปน้ี ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

(1) การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 
(2) การควบสหกรณ 
(3) การแยกสหกรณ 
(4) การเลิกสหกรณ 
(5) การอ่ืนใดท่ีขอบังคับกําหนดใหใชเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูแทนสมาชิก 
ขอ  40  การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย แตในกรณีท่ีจะใหลงคะแนนลับ ตองใหท่ีประชุมลงมต ิ

 ขอ  41  การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยจะใชวิธีใดวิธีหน่ึงดังตอไปน้ี 
(1) ยกมือขึ้นพนศีรษะ 
(2) ยืนขึ้น 
(3) วิธีอ่ืนใดท่ีท่ีประชุมเห็นควรเฉพาะกรณี 
ขอ  42  การออกเสียงลงคะแนนลับมีวิธีปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 
(1) เขียนเคร่ืองหมายบนแผนกระดาษท่ีเจาหนาท่ีจัดให โดยไมลงชื่อผูออกเสียง สงมอบกระดาษ 

เคร่ืองหมายน้ันใหเจาหนาท่ีท่ีไดรับแตงตั้งจากประธานใหปฏิบัติหนาท่ีนับคะแนน 
(2) วิธีอ่ืนท่ีท่ีประชุมเห็นสมควรเฉพาะกรณี 
ขอ  43  ลําดับการลงมติน้ัน ใหลงมติตามลําดับของญัตติ จากญัตติตนไปหาญัตติสุดทาย 
ขอ  44  ประธานมีอํานาจสั่งใหรวม หรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมต ิเวนแตท่ีประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน 
ขอ  45  ผูแทนสมาชิกซ่ึงเขามาในท่ีประชุมระหวางการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีการออกเสียง 

ลงคะแนนเปดเผย อาจลงคะแนนทางฝายท่ียังนับคะแนนเสียงไมเสร็จ หรือในกรณีออกเสียงลงคะแนนลับอาจ
ลงคะแนนไดกอนประธานสั่งใหนับคะแนนเสียง 
 ขอ  46  เม่ือไดคะแนนเสียงเสร็จแลว ใหประธานประกาศมติตอท่ีประชุมทันที ถาเร่ืองในขอบังคับสหกรณ
หรือระเบียบกําหนดไววามติจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงถึงจํานวนเทาใด ก็ใหประกาศดวยวาคะแนนเสียงขาง
มากถึงจํานวนท่ีกําหนดไวน้ันหรือไม 
 ขอ  47  การนับคะแนนเสียงคร้ังใด ถาท่ีประชุมมีมติใหมีการนับคะแนนเสียงใหมก็ใหถือตามมติน้ัน 



 ขอ  48  ญัตติใดไมมีผูคัดคาน ใหประธานถามท่ีประชุมวามีผูเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม เม่ือไมมีผูเห็นเปน
อยางอ่ืน ใหถือวาท่ีประชุมลงมติเห็นชอบดวยญัตติน้ัน โดยเอกฉันท 
 
 

หมวดที่  7 
การรกัษาระเบียบและความสงบเรียบรอย 

 ขอ  49  ท่ีประชุมยอมเปนท่ีเคารพ หามมิใหผูใดกระทําการใดๆ ในท่ีประชุมโดยขาดความเคารพหรือ
กอกวนความสงบเรียบรอยของท่ีประชุม 
 ขอ  50  ผูใดฝาฝนระเบียบน้ี ประธานมีอํานาจเตือน หามปราม ใหถอนคําพูด ยุติการพูด หรือดําเนินการ
อยางหน่ึงอยางใดเพ่ือใหการประชุมเปนดวยความเรียบรอย คําสั่งของประธานตามขอน้ีผูใดจะโตแยงมิได  
 ขอ  51  ถามีปญหาการตีความระเบยีบน้ี ใหเปนอํานาจของท่ีประชุมจะตีความ และใหถือวาการตีความ
ของท่ีประชุมเปนเดด็ขาด 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  พฤศจิกายน  2559 
 
 
          คําพอง ม่ันจิต 

(นายคําพอง  ม่ันจิต) 
ประธานกรรมการ 
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