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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากแิละในเครือ จ ากดั 
ว่าด้วยการประชุมใหญ่ 

 พ.ศ. 2564 
***************** 

 เพื่อให้การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยยาซากิและในเครือ จ ากดั  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑ ์ และวธีิการประชุมใหญ่ไว ้ ใหมี้แนวทางในการประชุมใหญ่ท่ีชดัเจน  
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยยาซากิและในเครือ จ ากดั  พ.ศ.  2555     
ขอ้101  (10)   ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  ชุดท่ี  38  คร้ังท่ี  11/2564  เม่ือวนัจนัทร์ท่ี  11  
ตุลาคม   2564   จึงก าหนดระเบียบสหกรณ์ไวด้งัน้ี  
 ขอ้ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากิและในเครือ จ ากดั ว่าด้วยการ
ประชุมใหญ่ พ.ศ.  2564” 
 ขอ้  2  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้  3  บรรดา ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และมติ อ่ืนใดท่ีมีอยูก่่อนวนัท่ีใชร้ะเบียบน้ี  ซ่ึงมีขอ้ก าหนดไว้
แลว้ในระเบียบน้ี  หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ีโดยใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้  4  ในระเบียบน้ี  
 “สหกรณ์”  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยยาซากิและในเครือ จ ากดั  
 “ท่ีประชุม”  หมายความวา่ ท่ีประชุมใหญ่สามญัหรือท่ีประชุมใหญ่วิสามญัสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทย 
ยาซากิและในเครือ จ ากดั  
 “สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยยาซากิและในเครือ จ ากดั  ท่ีไดเ้ขา้ร่วม
ประชุม และได้แจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการสหกรณ์        
ออมทรัพยไ์ทยยาซากิและในเครือ จ ากดั ก าหนด 
 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากิและ        
ในเครือ จ ากดั  
 “ประธานกรรมการ”  หมายความวา่ ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยยาซากิและ
ในเครือ จ ากดั  
 “รองประธานกรรมการ”  หมายความวา่  รองประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยยา
ซากิและในเครือ จ ากดั  
 “ กรรมการ”  หมายความวา่ กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยยาซากิและในเครือ จ ากดั  
 “เลขานุการ”   หมายความวา่ เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยยาซากิและในเครือ จ ากดั 
 “ญตัติ”   หมายความวา่ ขอ้เสนอใด ๆ ท่ีมีความมุ่งหมายเพื่อใหท่ี้ประชุมใหญ่ลงมติหรือวินิจฉยัช้ีขาด 
และตอ้งถูกบรรจุอยูใ่นวาระการประชุม 
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              “วาระการประชุม”  หมายความวา่ วาระการประชุมท่ีถูกก าหนดในหนงัสือเชิญประชุมหรือในวาระ
การประชุม 
              “ขอ้แนะน า”  หมายความว่า ข้อแนะน าจากสมาชิกเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบติัโดยไม่มีการลงมติ 
 ขอ้  5  ใหป้ระธานกรรมการ  รักษาการตามระเบียบน้ี   

หมวด  1 
ประธาน  รองประธาน  และเลขานุการทีป่ระชุม 

 ขอ้  6  ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม  หรือ
อยูแ่ต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้  ก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  และถา้รองประธาน
กรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม  หรือยูแ่ต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ก็ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงข้ึน
เป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 ขอ้  7  ใหเ้ลขานุการท าหนา้ท่ีเลขานุการในท่ีประชุม  
 ในกรณีท่ีเลขานุการไม่อยู่  หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีในท่ีประชุมได้  ให้ประธานในท่ี
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงท าหนา้ท่ีเลขานุการในท่ีประชุม  

หมวด  2 
อ านาจหน้าที่ของประธาน  รองประธาน และเลขานุการในทีป่ระชุม 

 ขอ้  8  ประธานในท่ีประชุมมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี  
(1)  เป็นประธานในท่ีประชุม 
(2) ควบคุม และด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
(3) มีอ านาจและหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี  

ขอ้  9  รองประธานมีอ านาจหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม  เม่ือประธานในท่ีประชุมไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ 
ขอ้  10  เลขานุการมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี  

(1) ด าเนินการในเร่ืองการจดัส่งหนงัสือแจง้นดัประชุมไปยงัคณะกรรมการผูแ้ทนสมาชิก 
และบรรดาผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

(2) บนัทึกการประชุม  
(3) เก็บรักษารายงานการประชุม 
(4) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

หมวด  3 

การประชุมใหญ่ 

 ขอ้  11  การประชุมตอ้งประชุมโดยเปิดเผย 
 ขอ้  12  ระเบียบวาระการประชุมใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
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 ขอ้  13  วนัท่ีก าหนดใหมี้การลงทะเบียนเพื่อการประชุม  ใหมี้ทะเบียนรายช่ือวางไวส้ าหรับสมาชิกผู ้
มาประชุมลงช่ือก่อนเขา้ประชุม  และใหเ้ขา้นัง่ตามกลุ่มท่ีจดัไว ้ 
 เม่ือถึงเวลาประชุมแลว้  หากสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุมให้รออีก  1 ชัว่โมง หากยงัไม่ครบองค์
ประชุมอีก  ใหป้ระธานในท่ีประชุมเป็นผูป้ระกาศเล่ือนการประชุมเป็นวนัอ่ืน  
 ข้อ  14  ในท่ีประชุมให้ท่ีประชุมพิจารณาเฉพาะเร่ืองท่ีอยู่ในระเบียบวาระและต้องด าเนินการ
พิจารณาตามล าดบัระเบียบวาระท่ีจดัไว ้  
 ขอ้  15  ผูใ้ดประสงค์จะกล่าวถอ้ยค าต่อท่ีประชุมก็ให้ยกมือข้ึนพน้ศีรษะ  เม่ือประธานในท่ีประชุม
อนุญาตแลว้จึงกล่าวถอ้ยค าได ้และตอ้งกล่าวกบัประธานในท่ีประชุม 
 ขอ้  16  สมาชิกอาจซกัถามเพื่อความกระจ่างแจง้ในเร่ืองท่ีประชุมก็ได ้ 
 ขอ้  17  ประธานในท่ีประชุมมีอ านาจปรึกษาท่ีประชุมในประเด็นปัญหา สั่งพกัการประชุมเล่ือนการ
ประชุม  หรือเลิกประชุมก็ได ้ตามท่ีเห็นสมควร 
 ขอ้ 18  ให้ผูท่ี้ด าเนินการประชุมจดัท าสรุปรายงานประชุมให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมติัเพื่อ
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายของสหกรณ์   
              ในกรณีท่ีมีการขอแก้ไขรายงานการประชุม หรือหากมีการโต้แย ้งใดๆให้ยึดหลักฐานไฟล์
บนัทึกเสียง ภาพถ่าย และหรือวดีีทศัน์ประกอบการพิจารณา และใหถื้อมติคณะกรรมการวนิิจฉยัเป็นท่ีส้ินสุด  
 ใหส้หกรณ์เก็บไฟลบ์นัทึกเสียง และหรือวีดีทศัน์  ท่ีบนัทึกการประชุมไวจ้นกวา่จะพน้การประชุมปี
ถดัไป 

หมวด 4 
ญตัติ 

 ขอ้  19  การเสนอญตัติทั้งหลายให้เสนอล่วงหน้า ไม่น้อยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัประชุมใหญ่  โดยท า
หนงัสือยื่นต่อประธานกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการพิจาณาน าเขา้ระเบียบวาระ  สมาชิกผูท่ี้เสนอตอ้งลง
ลายมือช่ือ   พร้อมดว้ยลายมือช่ือสมาชิกผูรั้บรองญตัตินั้น ๆ ไม่น้อยกว่า  5 คน พร้อมหลกัฐานและเอกสาร
ประกอบญตัติเพื่อน าเสนอใหก้รรมการพิจารณา 
 ญตัติตามวรรคก่อนตอ้งมีลกัษณะเป็นการแกไ้ขขอ้บงัคบัหรือระเบียบท่ีสหกรณ์ไดก้ าหนดขั้นตอน
วธีิการด าเนินการไวแ้ลว้  เป็นการบริหารงานของสหกรณ์ หรือ 
 ญตัติใดท่ีคณะกรรมการพิจารณาไม่น าเขา้ระเบียบวาระ  ใหป้ระธานกรรมการแจง้ให้ผูเ้สนอญตัตินั้น
ทราบดว้ยเป็นหนงัสือ  
 ระเบียบขอ้น้ี  ไม่ใหใ้ชบ้งัคบักบัการประชุมใหญ่วสิามญั 
 ขอ้  20  ผูเ้สนอญตัติอาจถอนญตัติของตนได้ก่อนถึงเวลาประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการ
ประชุม  ซ่ึงก่อนถึงวาระในวนัประชุมโดยแจง้ใหป้ระธานในท่ีประชุมทราบ นั้น   
 ขอ้  21  การถอนรายช่ือออกจากเป็นผูรั้บรอง  หรือจากการเป็นผูร่้วมเสนอญตัติใด ๆ จะกระท าได้
ก่อนประธานกรรมการสั่งบรรจุญตัตินั้นเขา้ระเบียบวาระ 
 ขอ้  22  ญตัติใดเม่ือถึงวาระการพิจารณาแลว้  ถา้ผูเ้สนอไม่ช้ีแจงต่อท่ีประชุม หรือไม่อยูใ่นท่ีประชุม
ญตัตินั้นตกไป  
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 ขอ้  23  ญตัติใดท่ีผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุมแลว้ท่ีประชุมมีมติไม่เห็นชอบ  จะน าเอาญตัติซ่ึงมี
หลกัการเช่นเดียวกนัเสนออีกในการประชุมคราวถดัไปไม่ได ้เวน้แต่มีขอ้เทจ็จริงใหม่ท่ีควรแก่การพิจารณา 

หมวด  5 
การอภิปราย 

 ขอ้  24  ถา้มีผูอ้ภิปรายหลายคน  ประธานจะให้คนใดอภิปรายก็ได ้ แต่ให้ค  านึงถึงผูเ้สนอญตัติและ  
ผูซ่ึ้งยงัไม่ไดอ้ภิปรายดว้ย  
 ขอ้  25  การอภิปรายตอ้งอยูใ่นประเด็น หรือเก่ียวกบัประเด็นท่ีก าลงัพิจารณากนัอยู ่ ตอ้งไม่ฟุ่มเฟือย
วนเวยีน  ซ ้ าซาก  หรือซ ้ ากบัผูอ่ื้นและหา้มน าเอกสารใด ๆ มาอ่านใหท่ี้ประชุมฟังโดยไม่จ  าเป็น 
 หากผูอ้ภิปรายแสดงกิริยา  หรือใชว้าจาอนัไม่สุภาพ  ใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด ตอ้งรับผิดชอบเป็น
การส่วนตวัหากถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย    ทั้ งนั้นหรือคดีความต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและก าลังอยู่ในการ
พิจารณาของศาล  และห้ามกล่าวถึงพระมหากษตัริย ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ ์ หรือออกช่ือ
สมาชิก หรือบุคคลใดโดยไม่จ  าเป็น  
 ขอ้  26  ถา้ประธานในท่ีประชุมเห็นวา่ผูใ้ดไดอ้ภิปรายพอสมควรแลว้ ประธานในท่ีประชุมให้ผูน้ั้น
หยดุอภิปรายได ้ 
 ขอ้  27  สมาชิกผูใ้ดเห็นวา่มีการฝ่าฝืนระเบียบ  ใหย้นืและยกมือข้ึนพน้ศีรษะ  เพื่อแสดงการประทว้ง  
ประธานในท่ีประชุมตอ้งให้โอกาสผูน้ั้นช้ีแจง  แลว้ให้ประธานในท่ีประชุมวินิจฉยัวา่ไดมี้การฝ่าฝืนระเบียบ
ตามท่ีประทว้งนั้นหรือไม่  ค  าวนิิจฉยัของประธานในท่ีประชุมดงักล่าวใหเ้ป็นอนัเด็ดขาด  
 ขอ้  28   ผูอ้ภิปรายอาจถอนค าพดูของตนได ้แต่ในกรณีท่ีมีการประทว้งตามความขอ้ 27  ให้ประธาน
ในท่ีประชุมวนิิจฉยัเสียก่อนวา่ ไดมี้การฝ่าฝืนระเบียบตามท่ีประทว้งนั้นหรือไม่  
 ขอ้  29  การอภิปรายเป็นยติุ  เม่ือ 

(1) ไม่มีผูใ้ดอภิปราย 
(2) ท่ีประชุมลงมติใหปิ้ดอภิปราย 
(3) ท่ีประชุมลงมติใหย้กเร่ืองอ่ืนข้ึนพิจารณา 

ขอ้  30  ในกรณีท่ีประธานในท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา่ไดอ้ภิปรายกนัพอสมควรแลว้  จะขอใหท่ี้ 
ประชุมวนิิจฉยัวา่  จะปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได ้ 
 ขอ้  31  เม่ือการอภิปรายไดย้ติุแลว้  หา้มผูใ้ดอภิปรายอีก เวน้แต่ท่ีประชุมจะตอ้งลงมติในเร่ืองนั้น จึง
ให้ผูซ่ึ้งมีสิทธิอภิปรายก่อนคนใดคนหน่ึงมีสิทธิอภิปรายสรุปไดอี้กคร้ังหน่ึงเป็นคร้ังสุดทา้ยก่อนท่ีท่ีประชุม
ลงมติ  

หมวด  6 
การลงมติ 

 ขอ้  32  ในกรณีท่ีจะตอ้งมีมติของท่ีประชุม  ใหป้ระธานในท่ีประชุมขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ขอ้  33  สมาชิกจะออกเสียงในท่ีประชุมไดเ้พียงคนละหน่ึงเสียง  และจะมอบให้บุคคลอ่ืนออกเสียง
แทนตนไม่ได ้ ถา้ในปัญหาซ่ึงท่ีประชุมวินิจฉยันั้น ผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษเฉพาะตวัจะออกเสียงในเร่ือง
นั้นไม่ได ้ หรือประธานในท่ีประชุมอาจใหอ้อกจากท่ีประชุมได ้ 
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 ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยยาซากิและในเครือ จ ากดั  มิไดก้  าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 
การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ  ในท่ีประชุมให้ถือคะแนนเสียงขา้งมาก  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงช้ีขาด 
 เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี   ใหถื้อเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิกท่ีมาประชุม 

(1) การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
(2) การควบสหกรณ์ 
(3) การแยกสหกรณ์ 
(4) การเลิกสหกรณ์ 
(5) การอ่ืนใดท่ีขอ้บงัคบัก าหนดใหใ้ชเ้สียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของสมาชิก 

ขอ้  34  การออกเสียงลงคะแนนตอ้งกระท าโดยเปิดเผย   
ขอ้  35  ประธานในท่ีประชุมมีอ านาจสั่งให้รวม  หรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ  เวน้แต่ท่ี
ประชุมมีมติเป็นอยา่งอ่ืน  

 ขอ้  36  เม่ือไดค้ะแนนเสียงเสร็จแลว้  ใหป้ระธานในท่ีประชุมประกาศมติต่อท่ีประชุมทนัที  ถา้เร่ือง
ใดข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากิและในเครือ จ ากัด  หรือระเบียบก าหนดไว้ว่ามติจะต้อง
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงถึงจ านวนเท่าใด  ก็ให้ประกาศดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากถึงจ านวนท่ีก าหนดไวน้ั้น
หรือไม่  
 ขอ้  37 การนบัคะแนนเสียงคร้ังใด  ถา้ท่ีประชุมมีมติใหมี้การนบัคะแนนเสียงใหม่ก็ใหถื้อตามมตินั้น  
 ขอ้  38 ญตัติใดไม่มีผูค้ดัคา้น  ให้ประธานในท่ีประชุมถามท่ีประชุมว่ามีผูเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืนหรือไม่
เม่ือไม่มีผูเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืนใหถื้อวา่ท่ีประชุมลงมติเห็นชอบดว้ยญตัตินั้น  โดยเอกฉนัท ์

หมวด 7 
การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย 

 ขอ้  39 ท่ีประชุมย่อมเป็นท่ีเคารพ  ห้ามมิให้ผูใ้ดกระท าการใด ๆ ในท่ีประชุมโดยขาดคารวะ หรือ
ก่อกวนความสงบเรียบร้อยของท่ีประชุม 
 ข้อ  40 ผูใ้ดฝ่าฝืนระเบียบน้ี  ประธานมีอ านาจเตือน ห้ามปราม ให้ถอนค าพูด ยุติการพูด หรือ
ด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดเพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  ค  าสั่งของประธานตามขอ้น้ีผูใ้ดจะ
โตแ้ยง้มิได ้ 

   ประกาศ ณ วนัท่ี  12  ตุลาคม  พ.ศ.  2564 
     

      
  (นางสาววนัดี   จนัทร์เนียม) 

  ประธานกรรมการ 
  สหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยยาซากิและในเครือ จ ากดั 


