
ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด และครอบครัว (ส.ส.ช.) 

ว่าด้วย การประชุมของสมาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

........................................................ 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสมาคม ข้อ  ๕๐ (๒)  ที่ประชุมคณะกรรมการ  ชุดที่ ๒ ครั้งที่ ๗/
๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ มีมติให้ก าหนดระเบียบว่าด้วย การประชุมของสมาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
และครอบครัว ว่าด้วย การประชุมของสมาคม พ.ศ. ๒๕๔๗” 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗   

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด และ
ครอบครัว ว่าด้วย การประชุมของสมาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 

  การประชุม  หมายความว่า  การประชุมคณะกรรมการ การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและ การ
ประชุมใหญ่วิสามัญของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิจ ากัด และครอบครัว 

  สมาคม  หมายความว่า  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
และครอบครัว 

  คณะกรรมการ  หมายความว่า คณะกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครูชัยภูมิจ ากัด และครอบครัว 

  นายกสมาคม  หมายความว่า  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ครู
ชัยภูมิจ ากัด และครอบครัว  

  อุปนายกสมาคม หมายความว่า  อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ครูชัยภูมิจ ากัด และครอบครัว 

  เจ้าหน้าที่  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
ชัยภูมิจ ากัด และครอบครัว 

  สมาชิก  หมายความว่า  สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชัยภูมิ
จ ากัด และครอบครัว 

 

ส่วนที่ ๑ 

การประชุมคณะกรรมการ 



 ข้อ ๕  ให้มีการประชุมคณะกรรมการทุกวันที่ ๗ ของทุกเดือน ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน นายกสมาคมหรือ 
กรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จะเรียกประชุมเม่ือใดก็ได้ 

 ข้อ ๖  การประชุมคณะกรรมการ  จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ 
ทั้งหมด จึงจะนับเป็นองค์ประชุม 

 ข้อ ๗  ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ อุป
นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่  หรือไม่อาจปฏิบัติ หน้าที่ได้  
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่แทนประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือ เสียงข้างมาก 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

 

ส่วนที่ ๒ 

การประชุมใหญ่ 

 ข้อ ๘  สมาคมจะส่งหนังสือนัดประชุมใหญ่ไปยังสมาชิกทุกคน ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
หนังสือเชิญประชุมต้องระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้ง รายละเอียดและเอกสาร ที่
เกี่ยวข้องตามสมควรไปพร้อมกันด้วย 

 ข้อ ๙  การประชุมใหญ่ ต้องมีสมาชิกมาร่วมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อย 
กว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ข้อ ๑๐  สมาชิกจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่นซึ่งมิใช่สมาชิกมาประชุมใหญ่ และออกเสียงแทน ตนก็ได้ 
ผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งรับมอบฉันทะได้คนเดียว 

 ข้อ ๑๑  ในกรณีที่จะมีมติเรื่องใด ถ้าส่วนได้เสียของกรรมการ หรือสมาชิกของสมาคมผู้ใดขัดกับประโยชน์ 
ได้เสียของสมาคม กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไม่ได้ 

 ข้อ ๑๒  สมาชิกผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าในที่ประชุม ให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานอนุญาต แล้ว
จึงยืนขึ้นกล่าวได้ และต้องเป็นค ากล่าวกับประธานเท่านั้น 

 ข้อ ๑๓  ถ้าคณะกรรมการขอแถลง  หรือชี้แจงเรื่องใดต่อที่ประชุมให้ประธานพิจารณาอนุญาต 

 ข้อ ๑๔  ประธาน  มีอ านาจปรึกษาที่ประชุมในปัญหาใดๆ สั่งพักการประชุมเลื่อนการประชุมหรือเลิก 
การประชุมตามที่เห็นชอบ 

 ข้อ ๑๕  ให้คณะกรรมการจัดท าบันทึกรายงานประชุมและเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน 

 

การเสนอเรื่องท่ีประชุม 

 ข้อ ๑๖  เรื่องท่ีสมาชิกเสนอให้พิจารณาในที่ประชุมใหญ่นั้นต้องมีสมาชิกอ่ืนรับรองอย่างน้อย ๒ คน  

 ข้อ ๑๗  เมื่อที่ประชุมก าลังปรึกษาหรือก าลังพิจารณาเรื่องใดอยู่  ห้ามมิให้เสนอเรื่องอ่ืน นอกจากเรื่อง 
ต่อไปนี้ 



  (๑) ขอให้ลงมติ 

  (๒) ขอให้ปิดการอภิปราย 

  (๓) ขอให้ยกเรื่องอ่ืนขึ้นปรึกษาหรือพิจารณา 

 ข้อ ๑๘  ในกรณีที่ที่ประชุมลงมติให้ยกเรื่องอ่ืนขึ้นปรึกษาหรือพิจารณาเรื่องเดิมเป็นอันตกไป 

 ข้อ ๑๙  เรื่องใดที่มีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมหรือตกไปแล้ว สมาชิกจะเสนอเรื่องซึ่งหลักการ 
เช่นเดียวกันซ้ าอีกไม่ได้ 

  

การอภิปราย 

 ข้อ ๒๐  การอภิปรายอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่ก าลังปรึกษากันอยู่ ต้องไม่ฟุ่มเฟือย วนเวียน 
ซ้ าซาก หรือซ้ ากับผู้อ่ืน และห้ามมิให้น าเอกสารใดๆ มาอ่านในที่ประชุมโดยไม่จ าเป็น  

 ห้ามผู้อภิปราย แสดงกิริยา หรือใช้วาจาไม่สุภาพ ใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด หรือออกชื่อสมาชิกโดย ไม่
จ าเป็น 

 ข้อ ๒๑  ถ้าประธานเห็นว่าผู้ใดได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ประธานจะให้ผู้นั้นยุติการอภิปรายได้ 

 ข้อ ๒๒  การอภิปรายเป็นอันยุติได้ เมื่อ 

  (๑) ไม่มีผู้อภิปราย 

  (๒) ที่ประชุมลงมติให้ปิดอภิปราย 

  (๓) ที่ประชุมลงมติให้ยกเรื่องอ่ืนขึ้นปรึกษา 

 ข้อ ๒๓  ในกรณีที่ประธานพิจารณาเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้วจะขอให้ที่ประชุมวินิจฉัยว่า จะ
ปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้ 

 ข้อ ๒๔  เมื่อการอภิปรายได้ยุติแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดอภิปรายอีก เว้นแต่การสรุปความที่ได้อภิปราย 

กันมาแล้วเพ่ือลงมติ 

 ข้อ ๒๕  ประธานอาจอนุญาตให้บุคคลใดๆ ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมประกอบการอภิปรายของ 
คณะกรรมการก็ได้ 

 

การลงมติ 

 ข้อ ๒๖  ในการประชุมใหญ่ สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือ เสียงข้าง
มาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  กรณีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับและการเลิกสมาคม ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน 
สามของผู้มาประชุม ตามข้อบังคับ ข้อ ๓๗ และพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๖ 



  การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ถือปฏิบัติดังนี้ 

  (๑) ออกเสียงลงคะแนน โดยเปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือ หรือ 

  (๒) ออกเสียงลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีกาบัตรลงคะแนน 

  การนับคะแนนให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการนับคะแนนจ านวน ไม่น้อย
กว่าสามคน 

 ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้อุปนายก 
ปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการ คน
ใดคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

 ข้อ ๒๗  ให้นายกสมาคมรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๔๗ 

 

 

 

               (นายทิพย์  ตวงวิไล) 

        นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด และครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด และครอบครัว(ส.ส.ช.) 

ว่าด้วย การประชุมของสมาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

........................................................ 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสมาคม ข้อ  ๕๐ (๒) มติที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่ ๘ ครั้งที่ 
๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติให้ก าหนดระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิก
สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด และครอบครัว ว่าด้วยการประชุมของสมาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิจ ากัด 
และครอบครัวว่าด้วย การประชุมของสมาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิจ ากัด  และ 
ครอบครัวว่าด้วย การประชุมของสมาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕ และให้ใช้ข้อความนี้แทน   

 

 “ข้อ ๕ ให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจ าทุกเดือน ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน นายกสมาคมหรือ 
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จะเรียกประชุมเม่ือใดก็ได้” 

 

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

          (นายมังกร  พันธ์กิ่ง) 

            นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิจ ากัด และครอบครัว(ส.ส.ช.) 


