
 
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี  จํากัด 
วาดวยการประชุมใหญ  พ.ศ.2539 

***************** 
 อาศัยอํานาจตามขอ 63(9) และมติของที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  เมื่อวันที่  17  กันยายน   
2539  สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี  จํากัด จึงไดกําหนด ระเบียบวาดวยการประชุมใหญ ดังตอไปน้ี 
 ขอ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี  จํากัด  วาดวยการประชุมใหญ  
พ.ศ.2539  แกไขเพิ่มเติม  ครั้งที่  2  พ.ศ. 2554”   

ขอ 2  ใหใชระเบียบน้ีต้ังแตวันประกาศเปนตนไป 

หมวด  1 
การประชุมใหญ 

ขอ  3  ภายใตขอบังคับสหกรณ  ขอ  49  และ  ขอ  50  การประชุมใหญมีอยูสองประเภท 
 (1)  การประชุมใหญสามัญ 
 (2) การประชุมใหญวิสามัญ 
การเรียกประชุมใหญทั้งสองประเภทตามความในวรรคแรก ใหคณะกรรมการดําเนินการกําหนดโดยให

เปนไปตามขอบังคับของสหกรณ   ขอ  49  และ  ขอ  50 
ขอ  4  การแจงกําหนดการประชุมใหญ ใหคณะกรรมการดําเนินการกําหนด โดยใหเปนไปตามขอบังคับ

ของสหกรณ ขอ 54 
ขอ  5  องคประชุมในการประชุมใหญ จํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกใหเปนไปตามขอบังคับของ

สหกรณ  ขอ 53 

หมวด  2 
ญัตต ิ

 ขอ  6  ญัตติมีสองอยาง  คือ 
 (1)  ญัตติเกี่ยวกับกิจการภายในวงงานของสหกรณ 
 (2)  ญัตติเกี่ยวกับขอบังคับของสหกรณ 

ขอ  7  ญัตติทั้งหลาย  ตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือย่ืนตอประธานกรรมการกอนการประชุมไม 
นอยกวา  15 วัน และมีสมาชิกสหกรณรับรองไมนอยกวาหาคน เวนแตระเบียบน้ีจะกําหนดไวเปนอยางอืน่ 
 ญัตติตอไปน้ีไมตองเสนอลวงหนาและไมตองทําเปนหนังสือแตตองมีสมาชิกสหกรณรับรอง 
ไมนอยกวาหาคน  คือ 

(1) ขอใหรับรองรายงานการประชุม 
(2) ขอใหรับรองรายงานอื่น ๆ ของคณะกรรมการ 
(3) ญัตติเรงดวนหรือญัตติในเวลาที่มีการปรึกษารวดเดียว 
(4) ญัตติที่ประธานเห็นควรอนุญาตหรือญตัติซึ่งที่ประชุมใหญมีมติเห็นสมควรใหนํา

ข้ึนมาพิจารณา 
 ขอ  8  การเสนอญัตติที่ไมตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือน้ันใหนําความในขอ 7  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

สวนการรับรองญัตติเชนวาน้ีใหกระทําโดยวิธียกมือข้ึนเหนือศีรษะ 



 ขอ   9  รางญัตติเกี่ยวกับขอบังคับของสหกรณตองแบงเปนขอ ๆ และมีบันทึกตอไปน้ี 
  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการ รวมถึง ท่ีประธานกรรมการแตงตั้ง 

  “กรรมการ” หมายถึง กรรมการในคณะกรรมการ รวมถึงบุคคลซึ่งคณะกรรมการ
ดําเนินการใหเขารวมประชุม 

ขอ  10   ญัตติรางขอบังคับของสหกรณน้ัน  ที่ประชุมพิจารณาวาระรวดเดียว 
ขอ  11   การขอถอนญัตติ  หรือการแกไขขอความในญัตติ  ซึ่งเปนเหตุใหเปลี่ยนหลักการ ตองไดรับ

ความยินยอมจากที่ประชุม 
 ขอ  12   การถอนช่ือจากการเปนผูรับรอง  หรือจากการเปนผูรวมกันเสนอญัตติในญัตติใด ๆ  จะกระทํา
ไดกอนที่ไดจัดญัตติน้ันเขาระเบียบวาระ 
 ในกรณีที่เสนอญัตติในที่ประชุม  ผูรับรองหรือผูเสนอจะขอถอนไดกอนเริ่มปรึกษาญัตติน้ัน 
 ขอ  13   ญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแลว   ถาผูเสนอหรือผูรับรองญัตติไมขออภิปราย หรือไม
อยูในที่ประชุม  ใหถือวาไดถอนญัตติน้ันแลว 

หมวด  3 
การอภิปราย 

 ขอ   14   สมาชิกผูใดประสงคจะกลาวตอที่ประชุม  ใหยกมือข้ึนเหนือศีรษะ  เมื่อประธานอนุญาตแลว   
จึงกลาวถอยคําได   สมาชิกจะตองยืนกลาว  ณ   ที่ซึ่งจัดไวและตองเปนคํากลาวกับประธานเทาน้ัน 
 ประธานตองใหโอกาสแกผูเสนอกอน แตถาผูเสนอมีหลายคน  ใหประธานอนุญาตใหอภิปรายกอนไดเพียง
คนเดียว 
 เมื่อผูเสนออภิปรายแลว ถามีผูใดคัดคานก็ใหผูน้ันอภิปราย เมื่อผูคัดคานอภิปรายแลว ถาผูใดจะสนับสนุน
ก็ใหผูน้ันอภิปรายโดยอภิปรายสลับกันไป 
 ถาฝายใดฝายหน่ึงไมมีผูประสงคจะอภิปราย แตอีกฝายหน่ึงยังมีผูประสงคจะอภิปราย ก็ใหผูน้ันอภิปราย
ซอนกันไปโดยไมตองสลับได 
 ถามีผูยกมืออภิปรายหลายคน ประธานจะใหผูใดอภิปรายกอนก็ได 
 ขอ  15 ถาไมมีผูใดอภิปรายตอไป ใหถือวาเปนการปดอภิปรายหรือถามี  แตประธานเห็นวาไดอภิปราย
กันพอสมควรแลว ประธานจะเสนอใหที่ประชุมวินิจฉัยวาควรปดอภิปรายหรือไมก็ได 
 เมื่ออภิปรายแลว   ใหประธานเสนอใหที่ประชุมลงมติ 
 ขอ   16 ในเวลาที่กําลังอภิปรายน้ัน ถาประธานยืนข้ึน  ใหสมาชิกผูกําลังอภิปรายหรือจะขออภิปราย  
ระงับการอภิปรายของตนแลวน่ังลงทันที และสมาชิกทั้งหลายที่อยูในที่ประชุมน้ันตองน่ิงฟงคําประธาน 
 ขอ   17 เมื่อประธานเตือนสมาชิกใหเขาระเบียบ สมาชิกตองกระทําทันที 
 ขอ  18  ถาประธานพิจารณาเห็นวา  ผูใดใชเวลาอภิปรายครั้งใดเกินสมควรแกเรื่องและยังมีผูอื่นประสงค
จะขออภิปรายตออีก ประธานอาจสั่งใหผูน้ันหยุดการอภิปรายเสียก็ได 
 ขอ  19 สมาชิกตองอภิปรายเฉพาะเรื่องที่กําลังปรึกษากันอยูเทาน้ัน  จะกลาวขอความซ้ําหรือนอก
ประเด็นและจะใชถอยคําหยาบคาย  ใสรายเสียดสีไมได  หามมิใหกลาวถึงสถาบันอื่น  หรือช่ือสมาชิกหรือบุคคล
อื่นที่ไมเกี่ยวของกับญัตติที่กําลังอภิปราย 
 ผูถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องสวนตัว หรือเรื่องอื่นใดที่เสียหายอาจยืนข้ึน ณ ที่ของตนเพื่อแสดงการขอ
อนุญาต   เมื่อประธานไดอนุญาตแลว  จึงใหกลาวแกหรือช้ีแจงขอเท็จจริงได 
 ขอ   20  ขอความใดๆ  อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนของสหกรณ  ประธานมีอํานาจสั่งให
หยุดอภิปรายสั่งไมใหเปดเผยได 
 ขอ   21  การประทวง เมื่อเห็นวามีผูกระทําผิดระเบียบการประชุม ใหสมาชิกยืนข้ึนและยกมือข้ึนเหนือ
ศีรษะขอใหรักษาระเบียบการประชุมได  ใหประธานเปนผูวินิจฉัยวาไดมีการฝาฝนระเบียบขอบังคับหรือไม 



 ขอ  22  คําสั่งของประธาน ในขอที่วาผิดระเบียบการประชุมหรือไมน้ันเปนคําสั่งเด็ดขาด หาม มิใหที่
ประชุมอภิปรายในเรื่องน้ันตอไป 

หมวด  4 
การลงมต ิ

 ขอ   23   การออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติมีสองวิธี   คือ 
1. การออกเสียงลงคะแนนเปดเผย 
2. การออกเสียงลงคะแนนลับ 

ขอ   24    การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยมีวิธีปฏิบัติดังตอไปน้ี   คือ 
1. ยกมือข้ึนพนศีรษะ 
2. ยืนข้ึน 
3. เรียกช่ือสมาชิกตามลําดับอักษรช่ือ  ใหออกเสียงลงคะแนนเปนรายตัว 

ขอ   25   สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของสมาชิกที่มาประชุมมีสิทธิเสนอญัตติขอให 
ออกเสียงลงคะแนนลับได การเสนอดังกลาวไมจําเปนตองเสนอลวงหนาหรือเปนหนังสือ ถาที่ประชุมอนุมัติก็ให
ดําเนินการตามน้ัน 
 การลงมติวินิจฉัยญัตติตามความในวรรคกอน  ใหใชวิธียกมือข้ึนพนศีรษะ 
 การออกเสียงลงคะแนนลับน้ัน ใหเรียกช่ือสมาชิกตามลําดับอักษรลงเบี้ยในหีบตอหนาประธาน เบี้ย
ลงคะแนนใหประธานเปนผูกําหนด 
 ขอ  26  สมาชิกที่เขามาในที่ประชุมภายหลังที่ที่ประชุมเริ่มลงคะแนนเสียง  สมาชิกผูน้ันจะออกเสียง
ลงคะแนนรวมกับฝายที่นับคะแนนเสร็จแลวไมได  หรือในกรณีลงคะแนนลับ  อาจออกเสียงลงคะแนนไดกอนที่
ประธานสั่งใหนับคะแนนเสียง  แตถาเขามาเมื่อประธานเริ่มประกาศคะแนนแลวผูที่เขามาน้ันจะลงคะแนนดวย
ไมได 
 ขอ  27  ในการลงมติทุกครั้งใหประธานตรวจสอบดูวามีสมาชิกอยูในที่ประชุมครบจํานวนเปนองคประชุม
หรือไม   ถามีสมาชิกอยูในที่ประชุมไมครบจํานวนเปนองคประชุม  จะทําการลงมติในเรื่อง   ใดๆ  มิได 
 ขอ  28  ในการนับคะแนนเสียงครั้งใด  ถาสมาชิกซึ่งมีผูรับรองครบจํานวนตามความในขอ  7 วรรค  2  
เช่ือวามีการนับผิด  มีสิทธิรองขอใหนับคะแนนเสียงใหมอีกครั้งหน่ึง  โดยมิตองรองขอลวงหนาเปนหนังสือ 
ถาที่ประชุมอนุมัติใหนับคะแนนเสียงใหม 
 ขอ  29  สมาชิกคนหน่ึงยอมมีเสียงหน่ึงในการออกเสียงลงคะแนน  ประธานหรือรองประธาน 
ซึ่งทําหนาที่ประธานของที่ประชุม  มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในฐานะสมาชิกได  โดยไมตองลงมาจากที่น่ังประธาน 
 ขอ  30  การออกเสียงช้ีขาดของประธาน  ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน  ใหออกเสียงโดย เปดเผย  
รวมทั้งกรณีออกเสียงลงคะแนนลับดวย  ในการออกเสียงช้ีขาดน้ัน  ประธานจะใหเหตุผลดวยหรือไมก็ได 

หมวด  5 
กระทูถาม 

 ขอ  31  กระทูถามคือคําถามซึ่งมีสมาชิกต้ังข้ึน เพื่อสอบถามคณะกรรมการดําเนินการในขอความในใด  
ๆ  อันเกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ 
 ขอ  32  กระทูถามตองทําเปนหนังสือเสนอลวงหนาตอประธาน  อยางนอย  3  วัน  กอนการประชุม  
โดยมีขอความเปนคําถามในขอเท็จจริงหรือนโยบาย  และใหระบุดวยวาจะใหตอบเปนหนังสือหรือจะใหตอบในที่
ประชุม 
 
 
 



 ขอ   33    กระทูถามเกี่ยวกับระเบียบวาระใด  ๆ  ใหบรรจุกระทูถามน้ันตอทายระเบียบวาระน้ัน 
 สมาชิกผูต้ังกระทูถาม  ยอมซักถามใหความกระจางอื่นอีกไดสามครั้งเปนอยางมาก  เวนแตประธานจะ
อนุญาตใหซักถามตอไป 
  กระทูถามไมมีการอภิปรายและไมมีการลงมติ 
 ขอ   34   กระทูถามแตละกระทูถามน้ัน ไดต้ังถามและซักถามไดแตเพียงคนเดียว  เวนแตกรณีที่ประธาน
เห็นสมควรอนุญาต 
 ขอ    35    กระทูถามตองไมมีลักษณะดังตอไปน้ี 

(1)    มีขอความเชิงประชด   เสียดสี   หรือแกลงกลาวใสราย 
(2)    เคลือบคลุมหรือเขาใจยาก 
(3)    ในเรื่องที่ไดตอบแลว   หรือไดช้ีแจงแลววาไมตอบ 
(4)    เพื่อใหออกความเห็น 
(5)    ในปญหาขอกฎหมาย 
(6)     ในเรื่องไมเปนสาระสําคัญ 
(7)     เพื่อทราบกิจการสวนตัวของบุคคลใด   ๆ
เวนแตที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ในสหกรณ 
 

หมวด  6 
การรักษาระเบียบและความสงบเรียบรอยในที่ประชุมใหญ 

 ขอ   36   ที่ประชุมใหญยอมเปนที่เคารพ  ผูเขาไปในที่ประชุมใหญจะตองแตงกายใหเรียบรอยตามแบบ
นิยม   มีสัมมาคารวะ   และอยูในที่ซึ่งจัดไว 
 ในขณะที่กําลังประชุม   หามมิใหบุคคลภายนอกเขาไปในที่ซึ่งจัดไวสําหรับสมาชิก   หรือผูแทนสมาชิก   
คณะกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณ 
 ขอ  37  ในขณะที่กําลังประชุมอยู  ถาผูใดละเมิดระเบียบการประชุมน้ีก็ดี  หรือกอกวนความสงบ
เรียบรอยในที่ประชุมข้ึนก็ดี  ประธานมีอํานาจตักเตือนหามปรามใหถอนคําหรือบังคับใหกลาวคําขอขมา   หรือ
หามมิใหพูดตอหรือจะสั่งใหผูละเมิดออกไปเสียจากที่ประชุมก็ได 
 แตถาผูละเมิดไมกระทําตาม   ใหประธานมีอํานาจสั่งลงโทษตามขอบังคับของสหกรณ 
 ขอ  38  ถาเกิดความไมสงบเรียบรอยข้ึนในที่ประชุมจนประธานเห็นวาไมสามารถจะรักษาระเบียบใหเปน
ที่เรียบรอยได ประธานมีอํานาจสั่งงดประชุมไวช่ัวคราว หรือจะสั่งเลิกประชุมสําหรับ  วันน้ันก็ได 
 ขอ  39  ในที่ประชุมใหญ หามมิใหผูใดกระทําการดังตอไปน้ี 
  (1)  ใชถอยคําหรือหรือแสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ 
  (2)   กลาวคําหยาบคายหรือเสียดสี  ใสรายตอประธาน หรือสมาชิก  หรือตอบุคคลอื่น 
  (3)  กอกวนความสงบเรียบรอย  หรือกระทําใหเสื่อมเกียรติของที่ประชุม  หรือจงใจกระทําการใด ๆ  
  (4)  ขัดคําสั่งอันชอบของประธาน 
 ขอ  40  ใหประธานรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 

  ระเบียบน้ีใหไว   ณ   วันที่   17   กันยายน  2539 
 

อรุณ  สมชัย 
(นายอรุณ   สมชัย) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี  จํากัด 
 


