ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู นครราชสีมา จากัด
ว่ าด้ วยการประชุมใหญ่ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู นครราชสีมา จากัด พ.ศ. 2551
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ 58(2) แห่งข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นครราชสี มา จากัด พ.ศ.2548 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู นครราชสี มา จากัด ชุดที่ 5 ประชุมครั้งที่ 2/2551 (กรณี พิเศษ) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 จึงวางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า
“ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มาจากัด
ว่าด้วยการประชุมใหญ่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา จากัด พ.ศ.2551”
ข้ อ 2 ให้ยกเลิก “ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา จากัด ว่าด้วยการ
ประชุมใหญ่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา จากัด พุทธศักราช 2540”
ข้ อ 3 ให้ใช้ระเบียบนี้ต้ งั แต่วนั ประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ 4 ในระเบียบนี้
“การประชุมใหญ่ ” หมายความว่า การประชุมใหญ่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู นคราชสี มา จากัด ซึ่งได้แก่การประชุมใหญ่สามัญประจาปี และการประชุมใหญ่วสิ ามัญ
“สมาคม ” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นคราชสี มา จากัด
(ส.ส.นม.)
“คณะกรรมการดาเนินการ ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา จากัด (ส.ส.นม.)
“นายกสมาคม” หมายความว่า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา
จากัด (ส.ส.นม.)
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา
จากัด (ส.ส.นม.)
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา
จากัด (ส.ส.นม.)
หมวด 1
วิธีการประชุม
ข้ อ 5 คณะกรรมการดาเนินการต้องมีหนังสื อบอกกล่าวถึงวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ่ไป
ให้สมาชิกทุกคน โดยส่งถึงหน่วยงานของสมาชิกที่สงั กัดอยู่ หรื อส่งให้ถึงตัวสมาชิกก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน

ข้ อ 6 ให้สมาชิกที่มาประชุมแสดงบัตรประจาตัวสมาชิก บัตรประชาชน หรื อบัตรอื่นใดที่มีรูปถ่ายของบุคคลผูน้ ้ นั
ติดอยูด่ ว้ ย ต่อคณะกรรมการดาเนินการหรื อพนักงานผูไ้ ด้รับมอบหมายและให้ลงชื่อก่อนเข้าประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้เป็ นดุลพินิจ
ของคณะกรรมการดาเนินการจะกาหนดให้สมาชิกที่มาประชุมแสดงบัตรประจาตัวหรื อไม่ก็ได้
เมื่อมีสญ
ั ญาณให้เข้าประชุมให้สมาชิกนัง่ ในที่ที่กาหนดไว้เมื่อมีสมาชิกเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว
ให้นายกสมาคมดาเนินการประชุมได้
ข้ อ 7 เมื่อพ้นกาหนดประชุมครึ่ งชัว่ โมง สมาชิกยังไม่ครบองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดาเนินการเลื่อนการ
ประชุมไป และให้คณะกรรมการดาเนินการเรี ยกประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในกาหนดสามสิ บวัน ในกรณี คณะกรรมการดาเนินการ
นัดประชุม การประชุมครั้งหลังนี้มีสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บของจานวนสมาชิกทั้งหมด
หรื อไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บคนให้ถือว่าเป็ นองค์ประชุม หากการประชุมนั้นได้นดั โดยสมาชิกร้องขอให้เลิกการประชุม
ข้ อ 8 ให้ประธานในที่ประชุมเลือกเลขานุการหนึ่งคนเป็ นผูจ้ ดรายงานการประชุม
ข้ อ 9 ให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่ องที่มีอยูใ่ นระเบียบวาระประชุม และต้องดาเนินการไปตามลาดับระเบียบวาระ
การประชุมที่จดั ไว้ เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็ นอย่างอื่น
การพิจารณาญัตติที่สมาชิกเสนอที่ประชุมใหญ่ ให้กระทาภายหลังจากที่ประชุมพิจารณาเรื่ องที่มีอยูใ่ น
ระเบียบวาระการประชุมเสร็ จแล้ว
ข้ อ 10 สมาชิกผูใ้ ดประสงค์จะกล่าวถ้อยคาต่อที่ประชุม ให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาต
แล้วจึงยืนขึ้นกล่าวได้ และต้องเป็ นคากล่าวกับประธานในที่ประชุมเท่านั้น
ข้ อ 11 ถ้าคณะกรรมการดาเนินการขอแถลงหรื อชี้แจงเรื่ องใดต่อที่ประชุมให้ประธานในที่ประชุมพิจารณาอนุญาต
ข้ อ 12 นายกสมาคมมีอานาจปรึ กษาที่ประชุมในปั ญหาใด ๆ สัง่ พักการประชุม เลื่อนการประชุม หรื อเลิกการ
ประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
ข้ อ 13 ให้คณะกรรมการดาเนินการจัดทาบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาไว้เป็ นหลักฐาน
หมวด 2
การเสนอญัตติ
ข้ อ 14 ญัตติที่มีสมาชิกเสนอให้มีการพิจารณาเรื่ องใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่น้ นั จะต้องมีสมาชิกอื่นรับรองอย่างน้อย
สิ บคน
ข้ อ 15 เมื่อที่ประชุมกาลังปรึ กษาหรื อพิจารณาญัตติใดอยู่ ห้ามมิให้เสนอญัตติอื่นนอกจากญัตติดงั ต่อไปนี้
(1) ขอให้ลงมติ
(2) ขอให้ปิดการอภิปราย
(3) ขอให้ยกเลิกเรื่ องอื่นขึ้นปรึ กษาหรื อพิจารณา
ข้ อ 16 ในกรณี ที่ประชุมลงมติให้ยกเรื่ องอื่นขึ้นปรึ กษาหรื อพิจารณาให้ญตั ติเดิมเป็ นอันตกไป
ข้ อ 17 ญัตติในเรื่ องใดเมื่อมีการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมแล้วหรื อตกไปแล้ว สมาชิกจะเสนอญัตติซ่ ึงมี
หลักการเช่นเดียวกันนั้นซ้ าอีกไม่ได้

หมวด 3
การอภิปราย
ข้ อ 18 การอภิปรายต้องอยูใ่ นประเด็นหรื อเกี่ยวกับประเด็นที่กาลังปรึ กษากันอยู่ ต้องไม่ฟมเฟื
ุ่ อย วนเวียน ซ้ าซาก
หรื อกับผูอ้ ื่น และห้ามมิให้นาเอกสารใด ๆ มาอ่านให้ที่ประชุมฟังโดยไม่จาเป็ น
ห้ามผูอ้ ภิปรายแสดงกิริยาหรื อใช้วาจาอันไม่สุภาพ ใส่ร้ายหรื อเสี ยดสี บุคคลใดและห้ามกล่าวถึง
พระมหากษัตริ ย ์ หรื อออกชื่อสมาชิกหรื อบุคคลใดโดยไม่จาเป็ น
ข้ อ 19 ถ้าประธานในที่ประชุมเห็นว่าผูใ้ ดได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ประธานในที่ประชุมจะให้ผนู ้ ้ นั หยุดอภิปรายก็
ได้
ข้ อ 20 การอภิปรายเป็ นอันยุติ เมื่อ
(1) ไม่มีผใู ้ ดอภิปราย
(2) ที่ประชุมลงมติให้ปิดอภิปราย
(3) ที่ประชุมลงมติให้ยกเรื่ องอื่นขึ้นปรึ กษา
ข้ อ 21 ในกรณี ที่ประธานในที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้วจะขอให้ที่ประชุมวินิจฉัยว่าจะ
ปิ ดอภิปรายหรื อไม่ก็ได้
ข้ อ 22 เมื่อการอภิปรายได้ยตุ ิแล้ว ห้ามมิให้ผใู ้ ดอภิปรายอีก เว้นแต่ที่ประชุมสรุ ปความที่ได้อภิปรายกันมาแล้วได้
ก่อนที่ประชุมจะลงมติ
ข้ อ 23 นายกสมาคมอนุญาตให้คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ชี้แจงข้อเท็จจริ งต่อที่ประชุม
ประกอบการอภิปรายของคณะกรรมการดาเนินการก็ได้
หมวด 4
การลงมติ
ข้ อ 24 ในกรณี ที่จะต้องมีมติให้ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมลงมติ
ข้ อ 25 การออกเสี ยงลงคะแนน ประธานในที่ประชุมจะสัง่ ให้ออกเสี ยงลงคะแนนได้สองวิธี
(1) ออกเสี ยงลงคะแนนเปิ ดเผย ให้ใช้วธิ ียกมือ
(2) ออกเสี ยงลงคะแนนลับ ให้ใช้เขียนบัตรลงคะแนน
การนับคะแนนให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกที่มาประชุมเป็ นกรรมการนับคะแนนไม่นอ้ ยกว่าสามคน
การแก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับต้องมีคะแนนเสี ยงในการลงมติไม่ต่ากว่าสองในสามของจานวนสมาชิกที่มา
ประชุมไม่ขดั ต่อวัตถุที่ประสงค์ของสมาคมหรื อขัดต่อกฎหมาย
การออกเสี ยงลงคะแนนแก้ไขหรื อเพิ่มเติมระเบียบหรื อกรณี อื่นใด นอกจากการแก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับ
ให้ถือคะแนนเสี ยงในการลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงส่วนใหญ่ของจานวนสมาชิกที่มาประชุมและต้องไม่ขดั ต่อวัตถุประสงค์ของ
สมาคมหรื อขัดต่อกฎหมาย

ข้ อ 26 ให้นายกสมาคมรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
(ลงชื่อ)

ประสาทศิลป์ ฉิ มนอก
(นายประสาทศิลป์ ฉิ มนอก)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา จากัด

