ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
วาดวย การประชุมใหญ พ.ศ. 2559
-----------------------------------------เพื่อใหการประชุมใหญเป นไปดวยความเรียบรอย ควรมีการกําหนดหลักเกณฑแ ละวิธีการประชุ มใหญ
เพื่อเป นแนวทางในการปฏิ บัติต อไป โดยอาศั ยอํา นาจตามความในขอบัง คับ สหกรณ ออมทรั พย อนามัย สุรินทร
จํากัด ขอ 65(8) และมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 47 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
จึงไดกําหนดระเบียบวาดวย การประชุมใหญ พ.ศ. 2559 ดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวย การประชุมใหญ
พ.ศ. 2559 "
ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากประกาศเปนตนไป
ขอ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
"ที่ประชุมใหญ" หมายถึง ที่ประชุมใหญสามัญประจําป หรือที่ประชุมใหญวิสามัญสหกรณออมทรัพย
อนามัยสุรินทร จํากัด แลวแตกรณี
“ผูแทนสมาชิก” หมายถึง ผูแทนสมาชิกตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
"กรรมการดําเนินการ" หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
"คณะกรรมการดําเนินการ" หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
"ประธานกรรมการ" หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
"รองประธานกรรมการ" หมายถึง รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
"เลขานุการ" หมายถึง กรรมการดําเนินการและเลขานุการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
"ประธาน" หมายถึง ประธานในที่ประชุมสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
"รองประธาน" หมายถึง รองประธานในที่ประชุมสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
"ญัตติ" หมายถึง ขอเสนอหรือคําอภิปรายทีผ่ ูแทนสมาชิก หรือคณะกรรมการเสนอในที่ประชุมใหญคราวนั้น
ขอ 5 ใหประธานกรรมการ รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด 1
ประธาน รองประธาน และเลขานุการที่ประชุม
ขอ 6 ใหประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด เปน
ประธาน และรองประธานในที่ประชุมของสหกรณโดยตําแหนง
ขอ 7 ใหเลขานุการทําหนาที่เลขานุการในที่ประชุม
ในกรณีที่เลขานุการ ไมอยู หรืออยูแตไมสามารถปฏิบัตหิ นาที่ในที่ประชุมได ใหประธานในที่ประชุมเลือก
กรรมการดําเนินการคนใดคนหนึง่ ทําหนาที่เลขานุการในที่ประชุม
ขอ 8 ในกรณีที่ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบตั ิหนาทีใ่ นที่
ประชุมได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการดําเนินการอื่นทําหนาที่ประธาน และรองประธานในที่ประชุมคราวนั้น

หมวด 2
อํานาจหนาที่ของประธาน รองประธาน และเลขานุการในทีป่ ระชุม
ขอ 9 ประธานมีอํานาจหนาทีด่ ังนี้
(1) เปนประธานในที่ประชุม
(2) ควบคุม และดําเนินการประชุม
(3) รักษาความสงบเรียบรอยของที่ประชุม
(4) มีอํานาจและหนาที่ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
ขอ 10 รองประธานมีอํานาจหนาที่ดงั นี้
รองประธานทําหนาที่ประธานในที่ประชุม เมื่อประธานไมสามารถปฏิบตั ิหนาที่ได
ขอ 11 ใหเลขานุการมีอํานาจหนาที่ดงั นี้
(1) ดําเนินการในเรื่องการจัดสงหนังสือแจงนัดประชุมไปยังผูแทนสหกรณสมาชิก
(2) บันทึกรายงานการประชุม
(3) เก็บรักษารายงานการประชุม
(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
หมวด 3
การประชุมใหญ
ขอ 12 การประชุมยอมเปนการเปดเผย ไมมีการประชุมลับ
ขอ 13 ระเบียบวาระการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับสหกรณ
ขอ 14 วันที่กําหนดใหมีการลงทะเบียน เพื่อการประชุม ใหมีทะเบียนรายชื่อวางไวสาํ หรับสมาชิกผูมา
ประชุมลงชื่อกอนเขาประชุมทุกคราว และเมื่อมีสญ
ั ญาณใหเขาประชุมใหผูแทนสมาชิกเขานัง่ ตามที่จัดไว
เมื่อถึงเวลาประชุมแลว หากผูแทนสมาชิกมาไมครบองคประชุม ใหรอผูแทนสมาชิกที่จะเขาประชุมอีก 1
ชั่วโมง หากยังไมครบองคประชุมใหประธาน หรือรองประธาน หรือกรรมการดําเนินการตามประกาศรายชื่อ
คณะกรรมการดําเนินการในปนั้นตามลําดับเปนผูประกาศเลื่อนการประชุมไปเปนวันอื่น
ขอ 15 ในการประชุม ใหที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยูในระเบียบวาระ และตองดําเนินการ
พิจารณาตามลําดับระเบียบวาระที่จัดไว ทั้งนี้เวนแตทปี่ ระชุมจะไดลงมติเปนอยางอื่น
ขอ 16 ผูใดประสงคจะกลาวถอยคําตอที่ประชุมก็ใหยกมือขึ้นพนศีรษะ เมื่อประธานอนุญาตแลวจึงกลาว
ถอยคําไดและตองเปนคํากลาวกับประธานในที่ประชุม
ขอ 17 ผูแ ทนสมาชิกอาจซักถามเพื่อความกระจางในเรื่องทีป่ ระชุมก็ได
ขอ 18 ประธานมีอํานาจปรึกษาที่ประชุมในปญหาใดๆ สัง่ พักการประชุม เลื่อนการประชุมหรือเลิกการ
ประชุมไดตามทีเ่ ห็นสมควร
ขอ 19 ใหสหกรณสงสําเนารายงานการประชุมใหแกผูแทนสมาชิก เพื่อใหผูแทนสมาชิกพิจารณา หากมี
คําทั กท วงประการใดใหแ จงสหกรณ ทราบภายในกํา หนดเวลาสามสิ บวัน นั บจากวันที่ ลงในหนั งสือนํา สง สํา เนา
รายงานการประชุม หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวถือวาไมขอแกไขรายงานการประชุม
ในกรณีมีการขอแกไขรายงานการประชุ มให ค ณะกรรมการดํ า เนินการจั ด ใหมีการตรวจสอบจากแถบ
บันทึกเสียง และหรือวีดีทัศนเกี่ยวของนั้น ขอเท็จจริงเปนประการใดใหบันทึกรายงานการประชุมตามนั้น
ใหสหกรณเก็บแถบบันทึกเสียง และวีดีทัศน ที่บันทึกการประชุมไวจนกวาจะพนจากการประชุมในปถัดไป

หมวด 4
ญัตติ
ขอ 20 ญัตติทั้งหลายอาจเสนอลวงหนา เปนหนังสือที่ยื่นตอประธานกรรมการเพื่อนําเขาระเบียบวาระก็ได
ขอ 21 ญัตติตอไปนี้ไมตองเสนอลวงหนา หรือเปนหนังสือ
(1) ขอใหพิจารณาเปนเรื่องดวน
(2) ขอใหรวมระเบียบวาระการประชุมที่เปนเรื่องเดียวกัน ทํานองเดียวกัน หรือเกี่ยวเนื่องกัน
เพื่อพิจารณาพรอมกัน
(3) ขอใหรวม หรือแยกประเด็นพิจารณา หรือลงมติ
(4) ขอใหเลื่อนการพิจารณา
(5) ขอใหปดอภิปราย
ญัตติตามขอ (4) และ ขอ (5) เมื่อที่ประชุมลงมติเห็นชอบตามที่เสนอแลว หามมิใหเสนอญัตติอื่นในขอนี้อีก
ขอ 22 ญัตติตาม ขอ 21 (5) หามผูใดเสนอในคราวเดียวกับการอภิปรายของตน
ขอ 23 ญัตติที่ไมตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือ ตองมีผูรับรองญัตติแสดงการรับรองไมนอยกวา 10 คน
ขอ 24 การแกไขเพิ่มเติมญัตติที่ประธานกรรมการบรรจุเขาระเบียบวาระแลว จะกระทําไดตอเมื่อไดรับ
ความยินยอมของที่ประชุม
ผูเสนอญัตติอาจถอนญัตติของตนไดกอนถึงเวลาประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมนั้น
แตถาถึงวาระประชุมพิจาณาญัตตินั้นแลว จะถอนไดก็ตอเมื่อไดรับความยินยอมของที่ประชุม
ขอ 25 การถอนชื่อจากการเปนผูรับรอง หรือจากการเปนผูรวมกันเสนอญัตติใดๆ จะกระทําไดกอนที่
ประธานกรรมการดําเนินการสั่งบรรจุญัตตินั้นเขาระเบียบวาระ
ขอ 26 ญัตติ หรือคําแปรญัตติใดถึงวาระการพิจารณาแลว ถาผูเสนอหรือผูแปรญัตติไมชี้แจงตอที่ประชุม
หรือในกรณีที่ผูเสนอ หรือผูแปรญัตติไมอยูในที่ประชุม ญัตติ หรือคําแปรญัตตินั้นเปนอันตกไป
ขอ 27 ญัตติใดตกไปแลว หามนําญัตติซึ่งมีหลักการเชนเดียวกันเสนออีก ในการประชุมคราวนั้น
หมวด 5
การอภิปราย
ขอ 28 ผูมีสิทธิอภิปรายกอนคือผูเสนอญัตติ หรือผูแ ปรญัตติ แตถาผูเ สนอญัตติ หรือผูแปรญัตติมีหลาย
คน ใหประธานอนุญาตใหอภิปรายกอนไดเพียงคนเดียว
ขอ 29 ผูอภิปรายกอนไดอภิปรายแลว การอภิปรายในลําดับตอไปจะตองเปนการอภิปรายสลับกัน
ระหวางผูคา นกับผูสนับสนุน เวนแตวา วาระของฝายใดไมมี ผูอภิปรายอีกฝายหนึ่งจึงจะอภิปรายซอนได
การอภิปรายไมสนับสนุนและไมคาน ยอมกระทําไดโดยไมตองสลับ และมิใหนับเปนวาระอภิปรายของฝายใด
ขอ 30 ถามีผูอภิปรายหลายคน ประธานจะใหคนใดอภิปรายก็ได แตใหคาํ นึงถึงผูเ สนอญัตติ ผูแปรญัตติ
และผูซึ่งยังไมไดอภิปรายดวย
ขอ 31 การอภิปรายตองอยูในประเด็น หรือเกี่ยวกับประเด็นทีก่ ําลังพิจารณากันอยู ตองไมฟุมเฟอย
วนเวียน ซ้ําซาก หรือซ้ํากับผูอื่น และหามนําเอกสารใดๆ มาอานใหที่ประชุมฟงโดยไมจําเปน
ห า มผู อ ภิ ป รายแสดงกิ ริย า หรื อ ใช วาจาอั น ไม สุ ภ าพ ใส รา ยหรื อ เสี ย ดสี บุ ค คลใด และห า มกล า วถึ ง
พระมหากษัตริย พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ หรือออกชื่อผูแทนสมาชิก หรือบุคคลใดโดยไมจําเปน
ขอ 32 ถาประธานเห็นวาผูใดไดอภิปรายพอสมควรแลว ประธานจะใหผูนั้นหยุดอภิปรายก็ได
ขอ 33 ผูแทนสมาชิกผูใดเห็นวามีการฝาฝนระเบียบ ใหยืนและยกมือขึ้นพนศีรษะ เพื่อแสดงการประทวง
ประธานตองใหโอกาสผูนั้นชี้แจง แลวใหประธานวินิจฉัยวาไดมีการฝาฝนระเบียบตามที่ประทวงนั้นหรือไม คําวินิจฉัย
ของประธานดังกลาวใหเปนอันเด็ดขาด
ใหนําความวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลมแกผูถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องสวนตัว หรือเรื่องอื่นใดอันเปนที่
เสียหายแกผูนั้น

ขอ 34 ผู อภิ ปรายอาจถอนคํา พูด ของตนได เมื่ อไดรับความยินยอมของที่ ประชุม แตในกรณีที่มีการ
ประทวงตามความขอ 33 ใหประธานวินิจฉัยเสียกอนวา ไดมีการฝาฝนระเบียบตามที่ประทวงนั้นหรือไม
ขอ 35 การอภิปรายเปนอันยุติ เมื่อ
(1) ไมมีผูใดอภิปราย
(2) ที่ประชุมลงมติใหปดอภิปราย
(3) ที่ประชุมลงมติใหยกเรื่องอื่นขึ้นพิจารณา
ขอ 36 ในกรณีที่ประธานพิจารณาเห็นวาไดอภิปรายกันพอสมควรแลว จะขอใหที่ประชุมวินิจฉัยวาจะปด
อภิปรายหรือไมก็ได
ขอ 37 เมื่อการอภิปรายไดยุติแลว หามผูใดอภิปรายอีก เวนแตที่ประชุมจะตองลงมติในเรื่องนั้นจึงใหผูซึ่ง
มีสิทธิอภิปรายกอนคนใดคนหนึ่ง มีสิทธิอภิปรายสรุปไดอีกครั้งหนึ่งเปนครั้งสุดทายกอนที่ที่ประชุมจะลงมติ
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การลงมติ
ขอ 38 ในกรณีที่จะตองมีมติของที่ประชุม ใหประธานขอใหทปี่ ระชุมลงมติ
ขอ 39 ผูแทนสมาชิกจะออกเสียงในที่ประชุมไดเพียงเสียงเดียว และจะมอบใหบุคคลอื่นออกเสียงแทนตน
ไมไดถ าในป ญหาซึ่ง ที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดเสีย เปนพิ เศษเฉพาะตั ว จะออกเสี ยงในเรื่องนั้ นไมได หรื อ
ประธานอาจใหออกจากที่ประชุมได
ในกรณีที่ขอบังคับสหกรณมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น การวินิจฉัยปญหาตางๆ ในที่ประชุมใหถือคะแนน
เสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานออกเสียงชี้ขาด
เวนแตในกรณีดงั ตอไปนี้ ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
(1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(2) การควบสหกรณ
(3) การแยกสหกรณ
(4) การเลิกสหกรณ
(5) การอื่นใดที่ขอบังคับกําหนดใหใชเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูแทนสมาชิก
ขอ 40 การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย แตในกรณีที่จะใหลงคะแนนลับ ตองใหที่ประชุมลงมติ
ขอ 41 การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยจะใชวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ยกมือขึ้นพนศีรษะ
(2) ยืนขึ้น
(3) วิธีอื่นใดที่ที่ประชุมเห็นควรเฉพาะกรณี
ขอ 42 การออกเสียงลงคะแนนลับมีวิธีปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(1) เขียนเครื่องหมายบนแผนกระดาษที่เจาหนาที่จัดให โดยไมลงชื่อผูออกเสียง สงมอบกระดาษ
เครื่องหมายนั้นใหเจาหนาที่ที่ไดรับแตงตั้งจากประธานใหปฏิบัติหนาที่นับคะแนน
(2) วิธีอื่นที่ที่ประชุมเห็นสมควรเฉพาะกรณี
ขอ 43 ลําดับการลงมตินั้น ใหลงมติตามลําดับของญัตติ จากญัตติตนไปหาญัตติสุดทาย
ขอ 44 ประธานมีอํานาจสั่งใหรวม หรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอื่น
ขอ 45 ผูแทนสมาชิกซึ่งเขามาในที่ประชุมระหวางการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีการออกเสียง
ลงคะแนนเปด เผย อาจลงคะแนนทางฝ ายที่ ยังนั บคะแนนเสียงไมเ สร็จ หรื อในกรณี ออกเสีย งลงคะแนนลั บอาจ
ลงคะแนนไดกอนประธานสั่งใหนับคะแนนเสียง
ขอ 46 เมื่อไดคะแนนเสียงเสร็จแลว ใหประธานประกาศมติตอที่ประชุมทันที ถาเรื่องในขอบังคับสหกรณ
หรือระเบียบกําหนดไววามติจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงถึงจํานวนเทาใด ก็ใหประกาศดวยวาคะแนนเสียงขาง
มากถึงจํานวนที่กําหนดไวนั้นหรือไม
ขอ 47 การนับคะแนนเสียงครั้งใด ถาที่ประชุมมีมติใหมีการนับคะแนนเสียงใหมก็ใหถือตามมตินั้น

ขอ 48 ญัตติใดไมมีผูคัดคาน ใหประธานถามที่ประชุมวามีผูเห็นเปนอยางอื่นหรือไม เมื่อไมมีผูเ ห็นเปน
อยางอื่น ใหถือวาที่ประชุมลงมติเห็นชอบดวยญัตตินั้น โดยเอกฉันท
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การรักษาระเบียบและความสงบเรียบรอย
ขอ 49 ที่ประชุมย อมเปนที่เ คารพ หามมิใหผูใดกระทําการใดๆ ในที่ป ระชุมโดยขาดความเคารพหรื อ
กอกวนความสงบเรียบรอยของที่ประชุม
ขอ 50 ผูใดฝาฝนระเบียบนี้ ประธานมีอํานาจเตือน หามปราม ใหถอนคําพูด ยุติการพูด หรือดําเนินการ
อยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหการประชุมเปนดวยความเรียบรอย คําสั่งของประธานตามขอนี้ผูใดจะโตแยงมิได
ขอ 51 ถามีปญหาการตีความระเบียบนี้ ใหเปนอํานาจของที่ประชุมจะตีความ และใหถือวาการตีความ
ของที่ประชุมเปนเด็ดขาด
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
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