
 

 

ระเบียบสหกรณ การเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด 

วาดวยการประชุมใหญ 

พ.ศ. 2562 

 

 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด ขอ 74(16) และขอ 105(10) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 42 ครั้งที 7/2562  เม่ือวันท่ี  11 เมษายน  2562 ไดกําหนดระเบียบ

วาดวยการประชุมใหญ  ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด วาดวยวาการประชุมใหญ 

พ.ศ.2562” 

 ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชต้ังแตวันท่ี 12  เมษายน  พ.ศ.2562 เปนตนไป 

 ขอ 3. ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด วาดวยการประชุมใหญ พ.ศ. 2533 และบรรดา

ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ มติอ่ืนใดท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้และใหใชระเบียบนี้แทน 

 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 

          "สหกรณ" หมายถึง สหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด  

          "สมาชิก"  หมายถึง สมาชิกสหกรณสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด  หรือผูแทนสมาชิกตามขอบังคับ

สหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด ขอ 60  

          "กรรมการ" หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด 

          "คณะกรรมการ"  หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด  

          "ประธานกรรมการ" หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด  

          "การประชุมใหญ"  หมายถึง การประชุมใหญสามัญประจําป  หรือการประชุมใหญวิสามัญ

ประจําป  แลวแตกรณี 

          "ญัตติ"  หมายถึง  ขอเสนอหรือคําอภิปรายท่ีสมาชิก หรือผูแทนสมาชิก  หรือคณะกรรมการเสนอในท่ี

ประชุมใหญคราวนั้น 

ขอ 5  ประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุมใหญ ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมใหรอง

ประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม   และถารองประธานไมอยูในท่ีประชุมดวย  ใหท่ีประชุมเลือกต้ัง

กรรมการคนหนึ่งเปนประธานท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบสหกรณ 

วาดวยการประชมุใหญ  
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หมวดท่ี  1  

วิธีการประชุมใหญ 

     องคประชุมตามวรรคแรก  หากสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาลงชื่อแลว  ในระหวางประชุมหากไมอยูในหอง

ประชุม  หรือเดินออกจากหองประชุมไป  ทําใหไมครบองคประชุม  ก็ใหประธานดําเนินการประชุมตอไปตาม

ระเบียบวาระ  แตในการลงมติจะกระทําไมได 

ขอ 6 การประชุมใหญสามัญประจําปตองมีสมาชิกหรือตัวแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

สมาชิกท้ังหมด   หรือไมนอยกวารอยคน   จึงจะเปนองคประชุม 

ขอ 7 การจัดระเบียบวาระการประชุมใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนดหรือตามท่ีมีมติ

ในท่ีประชุมใหญเห็นดวย  ในการจัดระเบียบวาระการประชุมตามความจําเปนกอนแลว 

ขอ 8 เม่ือสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกครบองคประชุมแลว  ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ี

ประชุม   และหรือใหเปนไปตามขอ  5 

ขอ 9 ผูใดประสงคจะกลาวถอยคําตอท่ีประชุมใหญใหยกมือข้ึนพนศีรษะ   เม่ือประธานอนุญาตแลวจึง

ยืนข้ึนกลาวได  และตองเปนคํากลาวกับประธานเทานั้น   

ขอ 10 การชี้แจงตอบปญหา  ประธานในท่ีประชุมอาจใหรองประธานกรรมการ  เลขานุการหรือบุคคล

ท่ีเก่ียวของทานใดทานหนึ่งเปนผูชี้แจงตอบปญหาได 

ขอ 11 ประธานในท่ีประชุมมีอํานาจสั่งพักการประชุม   เลื่อนการประชุม  หรือเลิกการประชุมได

ตามท่ีเห็นสมควร 

ขอ 12 การประชุมใหญสามัญ  เม่ือสหกรณมีจํานวนสมาชิกเกินกวาหารอยคน  จะมีการประชุมใหญ

ประกอบดวยบรรดาสมาชิก หรือ  การประชุมใหญ ประกอบดวย ผูแทนสมาชิกก็ได 

            การประชุมใหญสามัญประจําป  กําหนดใหมีการประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้ง  ภายในหนึ่งรอยหา

สิบวัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

ขอ 13 การประชุมใหญวิสามัญ  คณะกรรมการดําเนินการ จะเรียกประชุมใหญวิสามัญ เม่ือใดก็ได

สุดแตจะเห็นสมควร  แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณีท่ี

สหกรณเกิดการขาดทุนเกินกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนทุนเรือนหุนท่ีชําระแลว  ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญ ไมเกิน

สามสิบวัน นับแตวันท่ีสหกรณทราบ 

             สมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมด   หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนหรือผูแทน

สมาชิกซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของผูแทนสมาชิกท้ังหมด  หรือไมนอยกวาหาสิบคนลงลายมือชื่อทํา

หนังสือรองขอเพ่ือการใดการหนึ่งตอคณะกรรมการใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเม่ือใดก็ได  และใหเรียกประชุม

ใหญวิสามัญภายในสามสิบวัน นับต้ังแตวันท่ีไดรับคํารองขอ 

             ถาคณะกรรมการดําเนินการไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว

ขางตน   ใหนายทะเบียนสหกรณหรือพนักงานเจาหนาท่ี  ซ่ึงนายทะเบียน สหกรณมอบหมายมีอํานาจเรียก

ประชุมใหญวิสามัญไดภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 
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ขอ 14 การประชุมใหญคราวใดมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมไมครบองคประชุม  ใหนัดประชุม

ใหญอีกครั้งหนึ่ง  ภายในสิบสี่วันนับต้ังแตวันท่ีนัดประชุมครั้งแรก 

            ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียก

ประชุมแลว เม่ือมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทน

สมาชิก หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองคประชุม 

             ถาเปนการประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เม่ือมีสมาชิกหรือ

ผูแทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไมถึงท่ีจะเปนองคประชุมตามท่ีกลาวในขอ 5  ก็ใหงดประชุม 

ขอ 15 ในกรณีประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก สมาชิกท่ัวไปสามารถเขาท่ีประชุมใหญในฐานะผู

สังเกตการณได  แตไมมีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือไดรับการเลือกต้ังใด ๆ ท้ังสิ้น 

             ในการประชุมใหญสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาประชุมแทนตนไมได 

ขอ 16 เม่ือมีการประชุมใหญทุกคราว ใหสหกรณมีหนังสือแจงวัน  เวลา สถานท่ี  และเรื่องท่ีจะ

ประชุมใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน แตถาการประชุมนั้นเปนการดวน

อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร ท้ังนี้ใหประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการเปนผูลงชื่อ

ในหนังสือนั้น  และตองแจงเจาหนาท่ีกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนา  ในโอกาส

เดียวกันกับท่ีแจงใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบดวย 

  

หมวดท่ี  2 

การเสนอญัตติ 

ขอ 17 การประชุมใหญสามัญประจําปโดยสมาชิกหรือโดยผูแทนสมาชิก  หรือการประชุมใหญ

วิสามัญ  สมาชิกทุกคนท่ีเขารวมประชุมมีสิทธิ์เสนอญัตติ  และในการเสนอญัตติตองมีสมาชิกสหกรณท่ีเขารวม

ประชุมไมนอยกวา 10 คน เปนผูรับรอง   

ขอ 18 ญัตติท่ีเปนของคณะกรรมการเสนอ  ไมตองมีสมาชิกรับรอง 

ขอ 19 ญัตติท่ีเปนการแกไขขอบังคับสหกรณใหเปนไปตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 104  

ขอ 20 ญัตติท่ีเสนอหากผูเสนอเห็นวาเปนญัตติท่ีซํ้าซอนกันอาจขอถอนญัตติ  เพ่ือความกระชับในการ

ลงมติก็ยอมกระทําได 

ขอ 21 ญัตติใดตกไปแลวหามนําญัตติซ่ึงมีหลักการเชนเดียวกันข้ึนเสนออีกในการประชุมครั้ง

เดียวกัน  เวนแตมติท่ียังมิไดมีการลงมติ  หรือมติท่ีประธานในท่ีประชุมจะอนุญาต  ในเม่ือพิจารณาเห็นวา

เหตุการณไดเปลี่ยนแปลงไป 
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หมวดท่ี  3 

 การอภิปราย 

ขอ 22 ผูมีสิทธิ์อภิปรายกอนคือผูท่ีไมเห็นดวยกับญัตติท่ีคณะกรรมการเสนอหรือไมเห็นดวยกับญัตติท่ี

มีสมาชิกในท่ีประชุมเสนอ  ใหประธานอนุญาตใหอภิปรายกอนไดเพียงคนเดียว 

ขอ 23 เม่ือผูอภิปรายไดอภิปรายแลว   การอภิปรายในลําดับตอไปจะตองเปนการอภิปรายระหวางผู

เห็นดวยกับผูไมเห็นดวย  โดยประธานเปนผูสอบถามวาจะอภิปรายสนับสนุนหรือคัดคาน 

ขอ 24 ถามีผูขออภิปรายหลายคน  ประธานจะใหคนใดอภิปรายก็ได  แตใหคํานึงผูเสนอญัตติผูรับรอง

ญัตติ  และผูซ่ึงยังมิไดอภิปรายดวย  

ขอ 25 ในการอภิปรายตองอยูในประเด็น  หรือเก่ียวกับประเด็นท่ีกําลังปรึกษากันอยู  ตองไม

ฟุมเฟอย  วนเวียน  ซํ้าซาก  หรือซํ้ากับผูอ่ืน  และหามมิใหนําเอกสารใด ๆ มาอานหรือแสดงในท่ีประชุม เวน

แตท่ีประธานอนุญาต 

             หามผูอภิปรายแสดงกิริยา  หรือใชวาจาอันไมสุภาพ  ใสราย  หรือเสียดสีบุคคลใดและหามกลาวถึง

สถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  หรือออกชื่อบุคคลใดโดยไมจําเปน  หรือออกชื่อผูท่ีไมอยูในท่ี

ประชุมโดยไมจําเปน 

ขอ 26 ถาประธานเห็นวาผูใดอภิปรายพอสมควรแลว  ประธานจะใหผูนั้นหยุดอภิปรายก็ได  

ขอ 27 ถาสมาชิกผูใดตองการประทวงวามีการฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบ  ใหยืนและยกมือข้ึนพน

ศีรษะ  ประธานตองใหโอกาสผูนั้นไดพูด  และประธานอาจแจงหรือมอบใหผูเก่ียวของชี้แจง  หรือวินิจฉัยวาการ

ประทวงถูกตองหรือไม  คําวินิจฉัยของประธานเปนเด็ดขาด 

ขอ 28 ผูอภิปราย ตองถอนคําพูดของตน  เม่ือประธานแจงใหถอน 

ขอ 29 การอภิปรายถือเปนอันยุติเม่ือ 

            1.ไมมีผูอภิปราย 

            2.ท่ีประชุมลงมติปดอภิปราย 

ขอ 30 ในกรณีท่ีประธานเห็นวามีการอภิปรายกันเปนเวลานานพอสมควรแลว  จะขอใหท่ีประชุม

วินิจฉัยวาจะปดอภิปรายหรือไมก็ได 
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 การลงมติ 

ขอ 31 ในกรณีท่ีตองมีมติของท่ีประชุม ใหประธานขอใหท่ีประชุมลงมติ  ถาความเห็นของท่ีประชุมมี

สองฝายใหถือเอาจํานวนคะแนนเสียงท่ีมากกวาและถาความเห็นของท่ีประชุมเกินกวาสองฝายใหถือเอาจํานวน

คะแนนเสียงฝายท่ีมากท่ีสุด  ยกเวนกรณีท่ีมีขอบังคับกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

            ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานออกเสียงชี้ขาด  การออกเสียงชี้ขาดของประธานให

กระทําเปนการเปดเผย  โดยจะใหเหตุผลหรือไมก็ได 

 ขอ 32  การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําเปนการเปดเผย โดยยกมือข้ึนพนศีรษะ  และสมาชิกออก

เสียงไดเพียงครั้งเดียวในหนึ่งญัตติหรือประเด็น 

ขอ 33  การลงมตินั้นถาลงมติในญัตติสุดทายกอน  แลวยอนไปหาญัตติตน  แตมิใหถือวาความ

ผิดพลาดในการเรียงลําดับดังกลาวมานี้   เปนเหตุใหมติท่ีไดลงคะแนนเสร็จแลวเปนอันเสียไป 

ขอ 34 ประธานมีอํานาจสั่งใหรวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ  เวนแตท่ีประชุมจะมีมติเปน

อยางอ่ืน 

ขอ 35 การนับคะแนนเสียงใหประธานในท่ีประชุมมอบหมายใหสมาชิกผูใดผูหนึ่งหรือหลายคนเปนผู

นับคะแนน 

ขอ 36  สมาชิกท่ีเขาประชุม  ซ่ึงเขามาในท่ีประชุมระหวางการออกเสียงลงคะแนนใหลงคะแนนทาง

ฝายท่ียังนับคะแนนเสียงยังไมเสร็จได 

ขอ 37  เม่ือไดนับคะแนนเสียงแลวใหประธานประกาศมติตอท่ีประชุมทันที  ถาเรื่องใดท่ีมีกําหนดไวใน

ขอบังคับจะตองมีเสียงเปนเทาใด  ใหประกาศดวยวาคะแนนเสียงขางมากถึงจํานวนท่ีกําหนดไวนั้นหรือไม 

ขอ 38 การนับคะแนนเสียงครั้งใดท่ีเห็นวาควรนับใหม  สมาชิกในท่ีประชุมตองรองขอแตตองมีสมาชิก

รับรองไมนอยกวาหนึ่งในสองของสมาชิกท่ีอยูในท่ีประชุม การนับคะแนนเสียงตามนี้ จะมีผูเสนอใหนับใหมอีก

ไมได 

ขอ 39 ญัตติใดไมมีผูคัดคานใหประธานถามในท่ีประชุมวาผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมเม่ือไมมีผูเห็น

เปนอยางอ่ืน  ใหถือวาท่ีประชุมลงมติเห็นชอบดวย 

ขอ 40 ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 

                ประกาศ  ณ  วันท่ี  11  เมษายน  พ.ศ.  2562 

                

     (นายหนู  กมลสินธ) 

      ประธานกรรมการ                                        
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