-๑ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จํากัด
ว่ าด้ วย การประชุ มใหญ่ พ.ศ.๒๕๕๓
โดยที่เป็ นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประชุม เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิต่อไป
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ข้อ ๕๙(๘) และข้อ ๘๕(๕) ที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๕๔ ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ ได้กาํ หนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ว่าด้วย การประชุมใหญ่ พ.ศ.๒๕๕๓ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ว่าด้วย การประชุมใหญ่พ.ศ.๒๕๕๓ ”
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ เป็ นต้นไป
บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง่ มติ หรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“ที่ประชุม” หมายความว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญ ที่ประชุมใหญ่วสิ ามัญ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่
ทหารเรื อ จํากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรื อจํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“เลขานุการ” หมายความว่า กรรมการและเลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“กรรมการดําเนินการ” หมายความว่า กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“ ประธาน ” หมายความว่า ประธานในที่ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“ รองประธาน ” หมายความว่า รองประธานในที่ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรื อจํากัด
“ ญัตติ ” หมายความว่า ข้อเสนอเพื่อลงมติ
“ แปรญัตติ ” หมายความว่า แก้ถอ้ ยคํา หรื อเนื้อความในการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
“ กระทู ้ ” หมายความว่า หัวข้อหรื อข้อความที่ต้ งั ให้อภิปราย หรื อคําถามในข้อเท็จจริ ง
หรื อนโยบายที่สมาชิกตั้งถามฝ่ ายคณะกรรมการดําเนินการหรื อฝ่ ายจัดการให้ตอบในที่ประชุมหรื อตอบเป็ น
หนังสื อ
“ อภิปราย” หมายความว่า พูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น

หมวด ๑
ประธาน รองประธาน และเลขานุการในทีป่ ระชุ ม
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการของสหกรณ์ เป็ นประธาน และรองประธานในที่ประชุมของ
สหกรณ์โดยตําแหน่ง

-๒ข้อ ๖ ให้เลขานุการของสหกรณ์ทาํ หน้าที่เลขานุการในที่ประชุม
ในกรณี ที่เลขานุการไม่อยู่ หรื ออยูแ่ ต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในที่ประชุมได้ ให้ประธานในที่ประชุมเลือก
กรรมการดําเนินการคนในคนหนึ่งทําหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม
ข้อ ๗ ในกรณี ที่ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ไม่อยู่ หรื ออยูแ่ ต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในที่ประชุม
ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการดําเนินการคนในคนหนึ่งทําหน้าที่ประธาน และรองประธานในที่ประชุมคราวนั้น

หมวด ๒
อํานาจหน้ าทีข่ องประธาน รองประธาน และเลขานุการในทีป่ ระชุ ม
ข้อ ๘ ประธาน มีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี้
( ๑ ) เป็ นประธานในที่ประชุม
( ๒ ) ควบคุม และดําเนินการประชุม
( ๓ ) รักษาความสงบเรี ยบร้อยของที่ประชุม
( ๔ ) มีอาํ นาจและหน้าที่ตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ ๙ รองประธาน มีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี้
ทําหน้าที่ ประธานในที่ประชุมเมื่อประธานไม่อยู่ หรื ออยูแ่ ต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้หรื อเมื่อได้รับ
มอบหมายจากประธาน
ข้อ ๑๐ ให้เลขานุการ มีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี้
( ๑ ) ดําเนินการในเรื่ องการจัดส่งหนังสื อแจ้งนัดประชุมไปยังสมาชิก
( ๒ ) บันทึกรายงานการประชุม
( ๓ ) เก็บรักษารายงานการประชุม
( ๔ ) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หมวด ๓
การประชุ มใหญ่
ข้อ ๑๑ การประชุมย่อมเป็ นการเปิ ดเผย ไม่มีการประชุมลับ
ข้อ ๑๒ ระเบียบวาระการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับสหกรณ์
ข้อ ๑๓ วันที่กาํ หนดให้มีการลงทะเบียนเพื่อการประชุม ให้มีทะเบียนรายชื่อวางไว้สาํ หรับสมาชิกผูม้ าประชุมลงชื่อ
ก่อนเข้าประชุมทุกคราว และเมื่อมีสญ
ั ญาณให้เข้าประชุม ให้สมาชิกเข้านัง่ ตามที่ที่จดั ไว้
เมื่อถึงเวลาประชุมแล้ว หากสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม ให้รอสมาชิกที่จะเข้าประชุมอีก๑ ชัว่ โมง หาก
ยังไม่ครบองค์ประชุม ให้ประธาน หรื อรองประธาน หรื อกรรมการดําเนินการตามประกาศรายชื่อคณะกรรมการดําเนินการในปี นั้น
ตามลําดับ เป็ นผูป้ ระกาศเลื่อนการประชุมไปเป็ นวันอื่น
ข้อ ๑๔ ในการประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่ องที่มีอยูใ่ นระเบียบวาระ และต้องดําเนินการพิจารณาตามลําดับ
ระเบียบวาระที่จดั ไว้ เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติเป็ นอย่างอื่น

-๓ข้อ ๑๕ ผูใ้ ดประสงค์จะกล่าวถ้อยคําต่อที่ประชุมก็ให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานอนุญาตแล้วจึงกล่าวถ้อยคําได้
และต้องเป็ นคํากล่าวกับประธานในที่ประชุม
ข้อ ๑๖ สมาชิกอาจซักถามเพื่อความกระจ่างในเรื่ องที่ประชุมก็ได้
ข้อ ๑๗ ประธานมีอาํ นาจปรึ กษาที่ประชุมในปั ญหาใดๆ สัง่ พักการประชุม เลื่อนการประชุม หรื อปิ ดการประชุมได้
ตามที่เห็นสมควร
ทราบ
ถัดไป

ข้อ ๑๘ ให้สหกรณ์ส่งสําเนารายงานการประชุมให้แก่สาํ นักงานส่งเสริ มสหกรณ์ พื้นที่ ๑ กรมส่งเสริ มสหกรณ์ เพื่อ
ให้สหกรณ์เก็บแถบบันทึกเสี ยง และหรื อวีดีทศั น์ ที่บนั ทึกการประชุมไว้จนกว่าจะพ้นจากการประชุมในปี

หมวด ๔
ญัตติ

ข้อ ๑๙ ญัตติท้ งั หลายอาจเสนอล่วงหน้าเป็ นหนังสื อยืน่ ต่อประธานกรรมการ เพื่อนําเข้าระเบียบวาระก็ได้ สมาชิกผู ้
เสนอต้องลงลายมือชื่อ พร้อมด้วยลายมือชื่อสมาชิกผูร้ ับรองญัตติน้ นั ๆ ไม่นอ้ ยกว่า ๕ คน

พร้อมกัน

ข้อ ๒๐ ญัตติต่อไปนี้ไม่ตอ้ งเสนอล่วงหน้า หรื อเป็ นหนังสื อ
( ๑ ) ขอให้รวมระเบียบวาระการประชุมที่เป็ นเรื่ องเดียวกัน ทํานองเดียวกัน หรื อเกี่ยวเนื่องกัน เพื่อพิจารณา
( ๒ ) ขอให้รวม หรื อแยกประเด็นพิจารณา หรื อลงมติ
( ๓ ) ขอให้เลื่อนการพิจารณา
( ๔ ) ขอให้ปิดอภิปราย
ญัตติตาม ( ๓ ) และ ( ๔ ) เมื่อที่ประชุมลงมติเห็นชอบตามที่เสนอแล้ว ห้ามมิให้เสนอญัตติอื่นในข้อนี้อีก
ข้อ ๒๑ ญัตติตามข้อ ๒๐ ( ๔ ) ห้ามผูใ้ ดเสนอในคราวเดียวกับการอภิปรายของตน

หมวด ๕
การอภิปราย
ข้อ ๒๒ ผูม้ ีสิทธิอภิปรายก่อนคือผูเ้ สนอญัตติ หรื อผูแ้ ปรญัตติ แต่ถา้ ผูเ้ สนอญัตติ หรื อผูแ้ ปรญัตติมีหลายคน ให้
ประธานอนุญาตให้อภิปรายก่อนได้เพียงคนเดียว
ข้อ ๒๓ เมื่อผูอ้ ภิปรายคนแรกได้อภิปรายแล้ว การอภิปรายในลําดับต่อไปจะต้องเป็ นการอภิปรายซ้อนได้
การอภิปรายที่มีความเห็นเป็ นกลาง ย่อมกระทําได้โดยไม่ตอ้ งสลับ และมิให้นบั เป็ นวาระอภิปรายของฝ่ ายใด
ข้อ ๒๔ ถ้ามีผอู ้ ภิปรายหลายคน ประธานจะให้คนใดอภิปรายก็ได้ แต่ให้คาํ นึงถึงผูเ้ สนอญัตติ ผูแ้ ปรญัตติ และผู ้
ซึ่งยังไม่ได้อภิปรายด้วย
ข้อ ๒๕ การอภิปรายต้องอยูใ่ นประเด็น หรื อเกี่ยวกับประเด็นที่กาํ ลังพิจารณากันอยู่ ต้องไม่ฟมเฟื
ุ่ อยวกวน วนเวียน
ซํ้าซาก หรื อซํ้ากับผูอ้ ื่น และห้ามนําเอกสารใดๆมาอ่านให้ที่ประชุมฟังโดยไม่จาํ เป็ น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากประธาน

-๔ผูอ้ ภิปรายต้องแสดงความคิดเห็นโดยสุจริ ตใจต่อประธาน คณะกรรมการดําเนินการ ที่ปรึ กษา ผูต้ รวจสอบ
กิจการและผูส้ อบบัญชี มิให้พดู หรื อพาดพิงกับผูอ้ ื่น
และต้องให้เกียรติสมาชิกผูเ้ ข้าร่ วมประชุมใหญ่เพื่อความสามัคคีและความ
เข้าใจที่ดีต่อกัน อันจะทําให้บรรยากาศการประชุมใหญ่เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสหกรณ์
ห้ามผูอ้ ภิปรายแสดงกิริยา หรื อใช้วาจาอันไม่สุภาพ ใส่ร้ายหรื อเสี ยดสี บุคคลใด และห้ามกล่าวถึง
พระมหากษัตริ ย ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ หรื อออกชื่อสมาชิก หรื อบุคคลอื่นใด
ข้อ ๒๖ ถ้าประธานเห็นว่าผูใ้ ดได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ประธานจะให้ผนู ้ ้ นั หยุดอภิปรายก็ได้
ข้อ ๒๗ สมาชิกผูใ้ ดเห็นว่ามีการปฏิบตั ิฝ่าฝื นระเบียบ ให้ยนื และยกมือขึ้นพ้นศีรษะเพื่อแสดงการ ประท้วง ประธาน
ต้องให้โอกาสผูน้ ้ นั ชี้แจง แล้วให้ประธานวินิจฉัยว่า ได้มีการฝ่ าฝื นระเบียบตามที่ประท้วงนั้นหรื อไม่ คําวินิจฉัยของประธานดังกล่าว
ให้ถือเป็ นที่สุด
เสี ยหายแก่ผนู ้ ้ นั

ให้นาํ ความวรรคหนึ่งมาใช้บงั คับโดยอนุโลมแก่ผถู ้ ูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่ องส่วนตัว หรื อเรื่ องอื่นใดอันเป็ นที่

ข้อ ๒๘ ผูอ้ ภิปรายอาจถอนคําพูดของตนได้ เมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุม แต่ในกรณี ที่มีการประท้วงตามความ
ในข้อ ๒๗ ให้ประธานวินิจฉัยเสี ยก่อนว่า ได้มีการฝ่ าฝื นระเบียบตามที่ประท้วงนั้นหรื อไม่
ข้อ ๒๙ การอภิปรายเป็ นอันยุติ เมื่อ
( ๑ ) ไม่มีผใู ้ ดอภิปราย
( ๒ ) ที่ประชุมลงมติให้ปิดอภิปราย
( ๓ ) ที่ประชุมลงมติให้ยกเรื่ องอื่นขึ้นพิจารณา
หรื อไม่ก็ได้

ข้อ ๓๐ ในกรณี ที่ประธานพิจารณาเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว จะขอให้ที่ประชุมวินิจฉัยว่าจะปิ ดอภิปราย

ข้อ ๓๑ เมื่อการอภิปรายได้ยตุ ิแล้ว ห้ามผูใ้ ดอภิปรายอีก เว้นแต่ที่ประชุมจะต้องลงมติในเรื่ องนั้นจึงให้ผซู ้ ่ ึงมีสิทธิ
อภิปรายก่อนตามข้อ ๒๒ คนใดคนหนึ่ง มีสิทธิอภิปรายสรุ ปได้อีกครั้งเป็ นครั้งสุดท้าย ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติ

หมวด ๖
การลงมติ
ข้อ ๓๒ ในกรณี ที่จะต้องมีมติของที่ประชุม ให้ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติ อนึ่ง ก่อนลงมติประธานอาจให้
สัญญาณเสี ยงหรื อวิธีการอื่นใดเชิญสมาชิกเข้าที่ประชุมก็ได้
ข้อ ๓๓ สมาชิกจะออกเสี ยงในที่ประชุมได้เพียงเสี ยงเดียว และจะมอบให้บุคคลอื่นออกเสี ยงแทนตนเองไม่ได้ และ
ในปั ญหาซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรื อวินิจฉัยนั้น ถ้าผูใ้ ดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษ จะออกเสี ยงในเรื่ องนั้นไม่ได้และหรื อประธานอาจเชิญผู ้
นั้นให้ออกจากที่ประชุมก็ได้
ในกรณี ที่ขอ้ บังคับสหกรณ์มิได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื่น การวินิจฉัยปั ญหาต่าง ๆ ในที่ประชุมให้ถือคะแนนเสี ยง
ข้างมาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานออกเสี ยงชี้ขาด
เว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกซึ่งมาประชุม
( ๑ ) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

-๕( ๒ ) การควบสหกรณ์
( ๓ ) การแยกสหกรณ์
( ๔ ) การเลิกสหกรณ์
( ๕ ) การอื่นใดที่ขอ้ บังคับกําหนดให้ใช้เสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของสมาชิก
ข้อ ๓๔ การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับ
ข้อ ๓๕ การออกเสี ยงลงคะแนนเปิ ดเผยจะใช้วธิ ีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
( ๑ ) ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
( ๒ ) ยืนขึ้น
( ๓ ) วิธีอื่นใดที่ที่ประชุมเห็นควรเฉพาะกรณี
ข้อ ๓๖ การออกเสี ยงลงคะแนนลับมีวธิ ีปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
( ๑ ) เขียนเครื่ องหมายบนแผ่นกระดาษที่เจ้าหน้าที่จดั ให้ โดยไม่ลงชื่อผูอ้ อกเสี ยงส่งมอบกระดาษเครื่ องหมาย
นั้นให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งจากประธานให้ปฏิบตั ิหน้าที่นบั คะแนน
( ๒ ) วิธีอื่นที่ที่ประชุมเห็นสมควรเฉพาะกรณี ตามที่ประธานหารื อต่อที่ประชุมและเห็นชอบ
ข้อ ๓๗ ลําดับการลงมติน้ นั ให้ลงมติตามลําดับของญัตติ จากญัตติแรกไปหาญัตติสุดท้าย
ข้อ ๓๘ ประธานมีอาํ นาจสัง่ ให้รวม หรื อแยกประเด็นพิจารณาหรื อลงมติ เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็ นอย่างอื่น
ข้อ ๓๙ สมาชิกซึ่งเข้ามาในที่ประชุมระหว่างการออกเสี ยงลงคะแนน ในกรณี การออกเสี ยงลงคะแนนเปิ ดเผย อาจ
ลงคะแนนทางฝ่ ายที่ยงั นับคะแนนเสี ยงไม่เสร็ จ หรื อในกรณี ออกเสี ยงลงคะแนนลับอาจลงคะแนนได้ก่อนประธานสัง่ ให้นบั คะแนน
เสี ยง
ข้อ ๔๐ เมื่อลงคะแนนเสี ยงเสร็ จแล้ว ให้ประธานสัง่ ลงคะแนนและให้ประกาศผลการลงคะแนนในมติน้ นั ต่อที่ประชุม
ทันที ถ้าเรื่ องใดข้อบังคับ หรื อระเบียบกําหนดไว้วา่ มติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงถึงจํานวนเท่าใดก็ให้ประกาศด้วยว่าคะแนน
เสี ยงข้างมากถึงจํานวนที่กาํ หนดไว้น้ นั หรื อไม่
ข้อ ๔๑ การนับคะแนนเสี ยงครั้งใด ถ้าที่ประชุมมีมติให้มีการนับคะแนนเสี ยงใหม่ก็ให้ถือปฏิบตั ิตามมติน้ นั
ข้อ ๔๒ ญัตติใดไม่มีผคู ้ ดั ค้าน ให้ประธานถามที่ประชุมว่ามีผเู ้ ห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่ เมื่อไม่มีผใู ้ ดเห็นเป็ นอย่างอื่น
ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยญัตติน้ นั โดยเอกฉันท์

หมวด ๗
การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้ อย
ข้อ ๔๓ ที่ประชุมย่อมเป็ นที่เคารพ ห้ามมิให้ผใู ้ ดกระทําการใดๆ ในที่ประชุมโดยขาดสัมมาคาราวะหรื อก่อกวนความ
สงบเรี ยบร้อยของที่ประชุม
ข้อ ๔๔ สมาชิกมีสิทธิเข้าร่ วมประชุมใหญ่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรื อออกเสี ยงลงคะแนน
ข้อ ๔๕ สมาชิกมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์

-๖ข้อ ๔๖ กรณี สมาชิกจงใจฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสัง่ ของสหกรณ์หรื อประพฤติการ
ใดๆ อันเป็ นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์ สุจริ ต แสดงตนเป็ นปฏิปักษ์ หรื อทําให้เสื่ อมเสี ยต่อสหกรณ์ไม่วา่ ประการใด ๆ อาจถูกให้ออกจาก
สหกรณ์ก็ได้ ในการนี้ให้นาํ ความในข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ ๔๑ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ ๔๗ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นระเบียบนี้ ประธานมีอาํ นาจตักเตือน ห้ามปราม ให้ถอนคําพูด ยุติการพูด หรื อสัง่ ให้ออกจากที่
ประชุมหรื อดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้การประชุมเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย คําสัง่ ของประธานตามข้อนี้ผใู ้ ดจะโต้แย้งมิได้
ข้อ ๔๘ ถ้ามีปัญหาการตีความตามระเบียบนี้ ให้เป็ นอํานาจของที่ประชุมจะตีความ และให้ถือว่าการตีความของที่
ประชุมเป็ นเด็ดขาด
ข้อ ๔๙ ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

๓๐

พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓

พลเรื อโท

( สมมาตร์ วิมุกตานนท์ )
ประธานกรรมการ
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