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ระเบียบวาระท่ี 12  เรื่องพิจารณาแก้ไขระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ 
 
  ด้วยมีตัวแทนสมาชิกได้ยื่นความประสงค์ขอให้คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องขอแก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหา
บุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  
  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 ในการประชุมครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562  ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอร่างระเบียบฯ ที่ขอแก้ไขตามความประสงค์
ของสมาชิก นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพ่ือพิจารณา 
  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2555   

ข้อ 27  การขอใช้และแก้ไขระเบียบนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ โดยถือเสียงสมาชิกข้างมาก 
การดำเนินการตามความในวรรคแรก จะต้องเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือนำเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุมก่อน  จึงจะ

ดำเนินการขอใช้และแก้ไขระเบียบนี้ได้ 
 

ระเบียบถือใช้ปัจจุบัน ร่างระเบียบ นางธัญญธร  เหมือนเดช ร่างระเบียบ นายวินัย  หลำวรรณะ 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
                 สหกรณ์  หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด 
                 สมาชิก  หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
                 คณะกรรมการดำเนินการ  หมายถึง 
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด 
                 ประธานกรรมการ  หมายถึง สมาชิกท่ีได้รับ
เลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณอ์อมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
                 กรรมการดำเนินการ  หมายถึง กรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด   
ที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบนี้ 

ข้อ4 ในระเบียบนี้ 
                  สหกรณ์  หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด 
                  สมาชิก  หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
                 คณะกรรมการดำเนินการ  หมายถึง 
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด 
                 ประธานกรรมการ  หมายถึง สมาชิกท่ีได้รับ
เลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
                 กรรมการดำเนินการ  หมายถึง กรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด   
ที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบนี้ 

ข้อ4 ในระเบียบนี้ 
            สหกรณ์  หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด 
            สมาชิก  หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์   
ครูสมุทรปราการ จำกัด 
            คณะกรรมการดำเนินการ  หมายถึง 
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด 
            ประธานกรรมการ  หมายถึง สมาชิกที่ได้รับ
เลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
            กรรมการดำเนินการ  หมายถึง กรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด      
ที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบนี้ 



หน้าที่ 2 
 

ระเบียบถือใช้ปัจจุบัน ร่างระเบียบ นางธัญญธร  เหมือนเดช ร่างระเบียบ นายวินัย  หลำวรรณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 เจ้าหน้าที่สรรหา  หมายถึง คณะกรรมการ
สรรหาที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำเนินการสรรหากรรมการ
ดำเนินการตามระเบียบนี้ 
                 เขตสรรหา  หมายถึง เขตสรรหากรรมการ
ดำเนินการซึ่งแบ่งออกเป็น 2 เขตสรรหา ตามระเบียบนี้ 
 
                 หนว่ยสมาชิก  หมายถึง กลุ่มสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ตามระเบียบนี้ 
                 วิธีการสรรหา  หมายถึง การสรรหาผู้สมัคร
รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการก่อนการประชุม
ใหญ่ โดยการลงคะแนนสรรหา 
             การสรรหา  หมายถึง การลงคะแนนให้สมาชิก
ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 เจ้าหน้าที่สรรหา  หมายถึง คณะกรรมการ
สรรหาที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำเนินการสรรหากรรมการ
ดำเนินการตามระเบียบนี้ 
                 หนว่ยสรรหา  หมายถึง หน่วยการสรรหา
กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ 
จำกัดตามระเบียบนี้ 
                 หนว่ยสมาชิก  หมายถึง กลุ่มสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ตามระเบียบนี้ 
                 วิธีการสรรหา  หมายถึง การสรรหาผู้สมัคร
รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการก่อนการประชุม
ใหญ่ โดยการลงคะแนนสรรหา 
       การสรรหา  หมายถึง การลงคะแนนให้สมาชิก
ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ 

              คณะกรรมการสรรหา หมายถึง สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นคณะกรรมการสรรหา 
              ประธานคณะกรรมการสรรหา หมายถึง 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา 
              กรรมการสรรหา หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการสรรหา 
              เจ้าหน้าที่สรรหา  หมายถึง คณะกรรมการสรร
หาที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำเนินการสรรหากรรมการ
ดำเนินการตามระเบียบนี้ 
              เขตสรรหา  หมายถึง เขตสรรหากรรมการ
ดำเนินการซึ่งแบ่งออกเป็น 2 เขตสรรหา ตามระเบียบนี้ 
 
 
 
              วิธีการสรรหา  หมายถึง การสรรหาผู้สมัครรับ
การสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการ
ดำเนินการก่อนการประชุมใหญ่ โดยการลงคะแนนสรรหา 
              การสรรหา  หมายถึง การลงคะแนนให้สมาชิก
ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการและ
กรรมการดำเนินการ 
 



หน้าที่ 3 
 

ระเบียบถือใช้ปัจจุบัน ร่างระเบียบ นางธัญญธร  เหมือนเดช ร่างระเบียบ นายวินัย  หลำวรรณะ 
 
             การลงคะแนนโดยตรงและลับ  หมายถึง ให้
สมาชิกลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการด้วยตนเอง 
โดยใช้วิธีลงคะแนนลับ 
   ผู้ที่ได้รับการสรรหา  หมายถึง ผู้ที่ได้คะแนน  
สรรหาตามข้อ 19  เพ่ือนำเสนอชื่อในที่ประชุมใหญ่ให้
เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ 
 
             การเลือกตั้ง  หมายถึง การเลือกตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการโดยที่ประชุมใหญ่           
                                                                                                                                                      

  
             การลงคะแนนโดยตรงและลับ  หมายถึง ให้
สมาชิกลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการด้วยตนเอง 
โดยใช้วิธีลงคะแนนลับ 
    ผู้ที่ได้รับการสรรหา  หมายถึง ผู้ที่ได้คะแนน
สรรหาตามข้อ 19  เพื่อนำเสนอชื่อในที่ประชุมใหญ่ให้
เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ 
 
              การเลือกตั้ง  หมายถึง การเลือกตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการโดยที่ประชุมใหญ่       

  
             การลงคะแนนโดยตรงและลับ  หมายถึง ให้
สมาชิกลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการดำเนินการและ
กรรมการดำเนินการด้วยตนเอง โดยใช้วิธีลงคะแนนลับ 
    ผู้ที่ได้รับการสรรหา  หมายถึง ผู้ที่ได้คะแนน
สรรหาตามข้อ 24  เพ่ือนำเสนอชื่อในที่ประชุมใหญ่ให้
เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการ
ดำเนินการ 
               การเลือกตั้ง  หมายถึง การเลือกตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการโดยที่ประชุมใหญ่       

ข้อ 5 ก่อนวันประชุมใหญ่ให้มีการสรรหากรรมการ
ดำเนินการมีจำนวนไม่เกิน 15 คน ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542  มาตรา 50  ประกอบด้วย  กรรมการ
ตามสัดส่วนของจำนวนสมาชิกในแต่ละหน่วยสมาชิก ที่
กรรมการดำเนินการมีตำแหน่งว่าง ซึ่งจะประกาศให้ทราบ
เป็นคราว ๆ ไป 

ข้อ 5 ก่อนวันประชุมใหญ่ให้มีการสรรหากรรมการ
ดำเนินการมีจำนวนไม่เกิน 15 คน ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542  มาตรา 50  ประกอบด้วย  กรรมการ
ตามสัดส่วนของจำนวนสมาชิกในแต่ละหน่วยสมาชิก ที่
กรรมการดำเนินการมีตำแหน่งว่าง ซึ่งจะประกาศให้ทราบ
เป็นคราว ๆ ไป 

ข้อ 5 คณะกรรมการดำเนินการ มีจำนวน 15 คน 
ประกอบด้วยประธานกรรมการดำเนินการจำนวน 1 คน 
และกรรมการดำเนินการ จำนวน 14 คน 
        ผู้ทีม่ีสิทธิ์ถูกเสนอชื่อเพ่ือเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ
ในที่ประชุมใหญ่ประจำปี ตามวรรคหนึ่งต้องเป็นผู้ที่ผ่าน
การสรรหาตาม ข้อ 6 

ข้อ 6 ก่อนวันประชุมใหญ่ให้มีการสรรหาผู้สมัครเลือกตั้ง
ประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ ให้แล้ว
เสร็จตามกำหนดในระเบียบนี้ 

 ข้อ 7 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการสรรหา
คณะกรรมการดำเนินการ ให้กำหนดจำนวนกรรมการ    
จากเขตสรรหา ดังนี้ 



หน้าที่ 4 
 

ระเบียบถือใช้ปัจจุบัน ร่างระเบียบ นางธัญญธร  เหมือนเดช ร่างระเบียบ นายวินัย  หลำวรรณะ 
            7.1 ประธานกรรมการดำเนินการ จำนวน 1 คน 

ไม่ต้องสังกัดเขตสรรหาใดๆ 
          7.2 กรรมการ จำนวน 14 คน ประกอบด้วย 
กรรมการตามสัดส่วนของจำนวนสมาชิกในแต่ละเขต    
สรรหาที่กรรมการดำเนินการมีตำแหน่งว่าง ซึ่งจะประกาศ
ให้ทราบเป็นคราวๆไป 
 

ข้อ  7 ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหา ได้แก่ สมาชิก
สหกรณ์ทุกคน โดยไปออกเสียงได้ในเขตสรรหาที่สมาชิก
สังกัดอยู่ และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา
กรรมการดำเนินการ ได้ไม่เกินจำนวนตามประกาศ
ตำแหน่งที่ว่างทั้ง 2 เขตสรรหา 

ข้อ  7 ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหา ได้แก่ สมาชิก
สหกรณ์ทุกคน เฉพาะผู้สมัครกรรมการในสังกัดของตนเอง
เท่านั้น โดยไปออกเสียงได้ในหน่วยการสรรหาที่สมาชิก
สังกัดอยู่เท่านั้น และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ลงคะแนนสรร
หากรรมการดำเนินการได้ไม่เกินจำนวนตามประกาศ
ตำแหน่งที่ว่าง 

ข้อ  9 ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหา ได้แก่ สมาชิก
สหกรณ์ทุกคน โดยไปออกเสียงได้ในเขตสรรหาที่สมาชิก
สังกัดอยู่ และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา
ประธานกรรมการดำเนินการ  กรรมการดำเนินการ ได้ไม่
เกินจำนวนตามประกาศตำแหน่งที่ว่างทั้ง 2 เขตสรรหา 

ข้อ  9   ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือ
ทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ 
 (1)  เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 
(2)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ 
องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
(3)  เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัย
เป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ 
ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 

ข้อ  9   ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือ
ทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ 
(1)  เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก 
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 
(2)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ 
องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
(3)  เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัย
เป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ 
ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 

ข้อ  11  ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือ
ทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ 
(1)  เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก 
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 
(2)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ 
องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
(3)  เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัย
เป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ 
ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 



หน้าที่ 5 
 

ระเบียบถือใช้ปัจจุบัน ร่างระเบียบ นางธัญญธร  เหมือนเดช ร่างระเบียบ นายวินัย  หลำวรรณะ 
(4)  เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจาก
ตำแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
(5)  สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้น
เงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิด
นัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้น
มิได้เกดิขึ้นจากการกระทำของตนเอง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6)  ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 

(4)  เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจาก
ตำแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
(5)  สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้น
เงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิด
นัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้น
มิได้เกดิขึ้นจากการกระทำของตนเอง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
(6)  ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 

(4)  เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจาก
ตำแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
(5)  สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้น
เงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิด
นัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้น
มิได้เกิดข้ึนจากการกระทำของตนเอง 
(6)  ผู้ซึ่งมีต้นสังกัดในการหักเงินนำส่งต่อสหกรณ์ แต่ไม่
ยินยอมให้ต้นสังกัดหักเงิน 
(7)  ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์
เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผูกพันใน
หนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน หรือเมื่อมี
ความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 
(8)  จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  
มติ  และคำสั่งของสหกรณ์หรือ  ของที่ประชุมกลุ่มท่ีตน
สังกัด  หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่
ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อ
สหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์  ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
    
 (9)  ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 
 

ข้อ 13  ให้คณะกรรมการดำเนินการประกาศรับสมัครผู้รับ
การสรรหา และดำเนินการสรรหาตามข้อ 10 

ข้อ 13  ให้คณะกรรมการดำเนินการประกาศรับสมัครผู้รับ
การสรรหา และดำเนินการสรรหาตามข้อ 10 

ข้อ 15 ให้คณะกรรมการดำเนินการประกาศรับสมัครผู้รับ
การสรรหาดำเนินการตามข้อ 12  
         ในกรณีที่กรรมการดำเนินการ ซึ่งยังมีวาระการ
ดำรงตำแหน่งต่อไปประสงค์จะสมัครรับการสรรหาเป็น 



หน้าที่ 6 
 

ระเบียบถือใช้ปัจจุบัน ร่างระเบียบ นางธัญญธร  เหมือนเดช ร่างระเบียบ นายวินัย  หลำวรรณะ 
  ประธานกรรมการดำเนินการ ต้องยื่นใบลาออกจากการ

เป็นกรรมการดำเนินการก่อนวันประกาศรับการสรรหาเมื่อ
ยื่นแล้วจะเพิกถอนมิได้ ก่อนวันรับสมัครการสรรหาไม่น้อย
กว่า 7 วัน 
 

ข้อ 12    ให้สหกรณ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน  
สรรหา  โดยแจ้งให้สมาชิกทราบก่อนวันสรรหา 
ไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้สมาชิกแจ้งเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อ 
ก่อนวันสรรหาไม่น้อยกว่า 7 วัน 
 
ข้อ 14  ผู้ที่สมัครรับการสรรหา  จะต้องกรอกข้อความใน
ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนดและยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ณ สำนักงานสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ภายในวันเวลาที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

ข้อ 12    ให้สหกรณ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน  
สรรหา  โดยแจ้งให้สมาชิกทราบก่อนวันสรรหา 
ไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้สมาชิกแจ้งเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อ 
ก่อนวันสรรหาไม่น้อยกว่า 7 วัน 
 
ข้อ 14  ผู้ที่สมัครรับการสรรหา  จะต้องกรอกข้อความใน
ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนดและยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ณ สำนักงานสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ภายในวันเวลาที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

ข้อ 16  ผู้ที่สมคัรรับการสรรหา  จะต้องกรอกข้อความใน
ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนดและยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ณ สำนักงานสหกรณ์     
ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ภายในวันเวลาที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
          ให้สหกรณ์จัดหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการ
สรรหาเรียงตามลำดับการสมัคร ก่อน-หลัง  
ในกรณีที่ผู้สมัครรับการสรรหา ส่งใบสมัครพร้อมกันให้
ผู้สมัครจับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหา 
เรียงตามลำดับต่อเนื่องจากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับ
การสรรหาคนสุดท้ายก่อนหน้าที่ออกให้แล้ว 
 
ข้อ 17 เมื่อสิ้นสุดกำหนดการรับสมัครให้ประกาศรายชื่อ 
และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหาประกอบด้วย 
ชื่อ-ชื่อสกุล รูปถ่าย และประวัติโดยสังเขปของผู้สมัครรับ
การสรรหา โดยติดประกาศไว้ในที่เปิดเผยอันเหมาะสม
บริเวณสำนักงานสหกรณ์ และแจ้งให้สมาชิกทราบด้วย 
 

 



หน้าที่ 7 
 

ระเบียบถือใช้ปัจจุบัน ร่างระเบียบ นางธัญญธร  เหมือนเดช ร่างระเบียบ นายวินัย  หลำวรรณะ 
  ข้อ 18 ในกรณีที่ผู้สมัครรายใดขอถอนการสมัครรับสรรหา 

ต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการสรรหาหลังวัน
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหา ภายใน 7 วันทำการ 
ให้ประธานกรรมการสรรหาประกาศการถอนสมัครรับการ
สรรหาของผู้สมัครรายนั้น และให้กรรมการสรรหาถอนชื่อ
ออกทันที โดยให้คงหมายเลขประจำตัวผู้สมัครไว้ตามเดิม 
 
ข้อ 19 ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการสรรหาหนึ่งคน และกรรมการสรรหาตาม
ความเหมาะสม เพ่ือดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
รับการสรรหาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ 
ยุติธรรม และประกาศรายชื่อตามข้อ 17 หรือประกาศถอน
การสมัครตามข้อ 18 แล้วแต่กรณี 
         ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการสรรหาจะ
เป็นผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ 
กรรมการดำเนินการ และหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์มิได้ 
 

ข้อ 21  การสรรหากรรมการดำเนินการ ในกรณีมีผู้สมัคร
รับการสรรหาไม่เกินจำนวนกรรมการดำเนินการที่มี
ตำแหน่งว่างตามข้อ 5  สหกรณ์ไม่ต้องดำเนินการสรรหา
ให้ถือว่าบุคคลนั้นผ่านการสรรหาแล้ว 

ข้อ 21  การสรรหากรรมการดำเนินการ ในกรณีมีผู้สมัคร
รับการสรรหาไม่เกินจำนวนกรรมการดำเนินการที่มี
ตำแหน่งว่างตามข้อ 5  สหกรณ์ไม่ต้องดำเนินการสรรหา
ให้ถือว่าบุคคลนั้นผ่านการสรรหาแล้ว 

ข้อ 26  การสรรหาประธานกรรมการดำเนินการหรือ
กรรมการดำเนินการ ในกรณีมีผู้สมัครรับการสรรหาไม่เกิน
จำนวนกรรมการดำเนินการที่มีตำแหน่งว่างตามข้อ 7  
สหกรณ์ไม่ต้องดำเนินการสรรหาให้ถือว่าบุคคลนั้นผ่านการ
สรรหาแล้ว 
 

 



หน้าที่ 8 
 

ระเบียบถือใช้ปัจจุบัน ร่างระเบียบ นางธัญญธร  เหมือนเดช ร่างระเบียบ นายวินัย  หลำวรรณะ 
ข้อ 22  การกำหนดสัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการ
ของแต่ละเขตสรรหา  ให้เป็นไปตามสัดส่วน 
ของสมาชิกแต่ละเขตสรรหา  โดยถือเอาจำนวนสมาชิก  ณ 
วันที่ 30 กันยายนของทุกปี เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 
สัดส่วนกรรมการแต่ละเขตสรรหา 
 เมื่อได้สัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการแต่ละ
เขตสรรหาแล้ว ให้นำมาคำนวณสัดส่วนกรรมการ
ดำเนินการในแต่ละหน่วยสมาชิก โดยใช้จำนวนสมาชิกใน
แต่ละเขตสรรหาเป็นฐาน ในการคำนวณสัดส่วนกรรมการ
ดำเนินการในแต่ละหน่วยสมาชิก 
 
 
 
 ถ้าคำนวณจำนวนกรรมการดำเนินการแล้ว     
เขตสรรหาใด หน่วยสมาชิกใด ที่มีเศษทศนิยมมากกว่า   
ให้มีสิทธิ์ได้รับสัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการเพ่ิมจน
ครบ จำนวน 15 คน ตามข้อ 5 
 

ข้อ 22  การกำหนดสัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการ
ของแต่ละสังกัดในแต่ละปี  ให้เป็นไปตามสัดส่วนของ
สมาชิกสังกัดของตนเอง  โดยถือเอาจำนวนสมาชิก  ณ 
วันที่ 30 กันยายนของทุกปี เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
สัดส่วนกรรมการแต่ละสังกัดสรรหา 
          สัดสว่นจำนวนกรรมการดำเนินการทั้ง 15 คน 
ได้มาจากสัดส่วนของจำนวนสมาชิกทั้งหมดทุกสังกัด
รวมกันในปีนั้นๆ 
 สัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการในแต่ละสังกัด
ในปีนั้นได้มาจากสัดส่วนของจำนวนสมาชิกของสังกัด
ตนเอง เมื่อเทียบกับสมาชิกทั้งหมดทุกสังกัดรวมกันในปีนั้น
เป็นจำนวนเต็ม เศษของจำนวนเต็มใช้ทศนิยม 2  ตำแหน่ง
โดยให้เก็บพักไว้ก่อน 
          ถ้าคำนวณจำนวนของคณะกรรมการดำเนินการ
ทุกสังกัดแล้ว หากจำนวนกรรมการดำเนินการยังไม่ครบ 
15 คน ให้ดูเศษทศนิยมของจำนวนเต็มในแต่ละสังกัด     
ถ้าสังกัดใดมีเศษทศนิยมมากที่สุดให้สังกัดนั้นได้จำนวน
กรรมการดำเนินการเพ่ิมอีก 1 คน เรียงในแต่ละสังกัดจน
ครบ 15 คน 
 

ข้อ 27  การกำหนดสัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการ
ของแต่ละเขตสรรหา  ให้เป็นไปตามสัดส่วน 
ของสมาชิกแต่ละเขตสรรหา  โดยถือเอาจำนวนสมาชิก   
ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
สัดส่วนกรรมการแต่ละเขตสรรหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ถ้าคำนวณจำนวนกรรมการดำเนินการแล้ว    
เขตสรรหาใด ที่มีเศษทศนิยมมากกว่าให้มีสิทธิ์ได้รับ
สัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการเพิ่มจนครบ จำนวน   
14 คน ตามข้อ 7.2 
 

 
 
 



หน้าที่ 9 
 

ระเบียบถือใช้ปัจจุบัน ร่างระเบียบ นางธัญญธร  เหมือนเดช ร่างระเบียบ นายวินัย  หลำวรรณะ 
เขตสรรหาที่ 1 
 หน่วยสมาชิกที่ 1  ประกอบด้วย  ข้าราชการครู
หรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัดประถมอำเภอเมือง
สมุทรปราการ  ประถมอำเภอพระประแดง  ประถมอำเภอ
พระสมุทรเจดีย์  บำนาญประถมทั้ง 3 อำเภอ  และ
ข้าราชการหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 หน่วยสมาชิกที่ 2  ประกอบด้วย  ข้าราชการครู
หรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัดมัธยมและบำนาญมัธยม  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ  อำเภอพระประแดง  อำเภอ
พระสมุทรเจดีย์  และข้าราชการหรือบุคลากรทาง
การศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6 
 หน่วยสมาชิกที่ 3  ประกอบด้วย  สมาชิกท่ีเป็นครู
หรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษา
เอกชน หรือผู้ที่เคยเป็นครูและลาออก หรือเกษียณอายุ
การทำงานจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ  อำเภอพระประแดง  อำเภอ
พระสมุทรเจดีย์ 
          หน่วยสมาชิกท่ี 4  ประกอบด้วย  ข้าราชการหรือ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และบำนาญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอเมือง
สมุทรปราการ  อำเภอพระประแดง  อำเภอพระสมุทร
เจดีย์ 

หน่วยการสรรหาสมาชิก 
 หน่วยสมาชิกที่ 1  สมาชิกสังกัดประถมศึกษา เขต 
1 ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานและ
สถานศึกษารวมทั้งลูกจ้างในสังกัดในเขตอำเภอ   เมือง
สมุทรปราการ อำเภอพระประแดง และอำเภอพระสมุทร
เจดีย์ และบำนาญที่รับเงินเดือนใน 3 อำเภอนี้ 
 
 หน่วยสมาชิกที่ 2  สมาชิกสังกัดประถมศึกษา เขต 
2 ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานและ
สถานศึกษารวมทั้งลูกจ้างในสังกัดในเขตอำเภอบางพลี  
อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง แลบำนาญที่รับเงินเดือน
ใน 3 อำเภอนี้ 
 
    หน่วยสมาชิกที่ 3  สมาชิกทีส่ังกัดมัธยมศึกษา 
ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานและ
สถานศึกษารวมทั้งลูกจ้างในสังกัดทั้งจังหวัดสมุทรปราการ
และบำนาญที่รับเงินในสังกัดมัธยมศึกษาในจังหวัด
สมุทรปราการ 
 
 หน่วยสมาชิกที่ 4  สมาชิกท่ีสังกัดอาชีวะศึกษา 
ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานและ
สถานศึกษารวมทั้งลูกจ้างในสังกัดทั้งจังหวัดสมุทรปราการ
และบำนาญที่รับเงินในสังกัดอาชีวะศึกษาในจังหวัด
สมุทรปราการ 

เขตสรรหาที่ 1 
          1) ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
ประถมอำเภอเมืองสมุทรปราการ  อำเภอพระประแดง  
อำเภอพระสมุทรเจดีย์  บำนาญประถมทั้ง 3 อำเภอนี้  
และข้าราชการหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 
 2) ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
มัธยมศึกษา  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  อำเภอพระ
ประแดง  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  บำนาญที่รับเงินเดือนใน
สังกัดมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการและข้าราชการ
หรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 
 3) สมาชิกท่ีเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน หรือผู้ที่เคยเป็นครูและ
ลาออก หรือเกษียณอายุการทำงานจากโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานการศึกษาเอกชน บำนาญที่ได้รับเงินเดือนใน
สังกัดสถานศึกษาเอกชน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
อำเภอพระประแดง  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
 4) ข้าราชการหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบำนาญที่ได้รับเงินเดือนใน
แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอเมือง
สมุทรปราการ  อำเภอพระประแดง  อำเภอพระสมุทร
เจดีย์ 



หน้าที่ 10 
 

ระเบียบถือใช้ปัจจุบัน ร่างระเบียบ นางธัญญธร  เหมือนเดช ร่างระเบียบ นายวินัย  หลำวรรณะ 
          หน่วยสมาชิกท่ี 5  ประกอบด้วย  ข้าราชการครู
หรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอาชีวะและบำนาญ
อาชีวะ  ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนและบำนาญศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน  ข้าราชการและบุคลากรสังกัดวัฒนธรรมจังหวัด
และบำนาญวัฒนธรรมจังหวัด  ข้าราชการและบุคลากร
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และบำนาญสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  อำเภอเมือง
สมุทรปราการ  อำเภอพระประแดง  อำเภอพระสมุทร
เจดีย์  และสมาชิกอ่ืน ๆ ที่สังกัดท้ัง 3 อำเภอนี้และ
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ 
 
 

          หน่วยสมาชิกท่ี 5  สมาชิกท่ีสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
สำนักงานและสถานศึกษารวมทั้งลูกจ้างในสังกัดทั้งจังหวัด
สมุทรปราการและบำนาญที่รับเงินเดือนในแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆในจังหวัดสมุทรปราการ 
 
          หน่วยสมาชิกท่ี 6  สมาชิกท่ีสังกัดสถานศึกษา
เอกชน ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 
สมาคม ชมรม หรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและสถานศึกษา 
รวมทั้งลูกจ้างในสังกัดท้ังจังหวัดสมุทรปราการ และ
บำนาญที่รับเงินเดือนในสังกัดสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด
สมุทรปราการ 
 
          หน่วยสมาชิกท่ี 7  สมาชิกท่ีสังกัดอ่ืนรวมกันใน
จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่
ในหน่วยงาน สถานศึกษา หรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในจังหวัด 
กีฬาจังหวัด สมาชิกจากสำนักงาน สกสค.จังหวัด สมาชิก
จากสำนักงานคุรุสภาจังหวัด สมาชิกจากสถานศึกษาสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย และโรงเรียนสังกัดกระทรวงทบวง 
กรม อ่ืนๆในจังหวัดสมุทรปราการ 
 

 5) ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
อาชีวะและบำนาญที่ได้รับเงินเดือนในสังกัดอาชีวะศึกษา 
อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระ
สมุทรเจดีย์   
 
 
          6) สมาชิกที่สังกัดอ่ืนรวมกันในจังหวัด
สมุทรปราการ ประกอบด้วย ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและ
บำนาญที่ได้รับเงินเดือนจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  
ข้าราชการและบุคลากรสังกัดวัฒนธรรมจังหวัดและ
บำนาญที่รับเงินเดือนจากวัฒนธรรมจังหวัด  ข้าราชการ
และบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และบำนาญที่ได้รับเงินเดือนจากสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างสหกรณ์  สมาชิกกลุ่มส่งตรง 
รวมถึงสมาชิกท่ีไม่สามารถแยกสังกัดได้ 
 

 
 



หน้าที่ 11 
 

ระเบียบถือใช้ปัจจุบัน ร่างระเบียบ นางธัญญธร  เหมือนเดช ร่างระเบียบ นายวินัย  หลำวรรณะ 
เขตสรรหาที่ 2 
 หน่วยสมาชิกที่ 1  ประกอบด้วย  ข้าราชการครู
หรอืบุคลากรทางการศึกษาสังกัดประถมอำเภอบางพลี  
ประถมอำเภอบางบ่อ  ประถมอำเภอบางเสาธง  บำนาญ
ประถมทั้ง 3 อำเภอ  และข้าราชการหรือบุคลากรทาง
การศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 
 หน่วยสมาชิกที่ 2  ประกอบด้วย  ข้าราชการครู
หรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัดมัธยมและบำนาญมัธยม 
อำเภอบางพลี  อำเภอบางบ่อ  อำเภอบางเสาธง 
 หน่วยสมาชิกที่ 3  ประกอบด้วย  สมาชิกท่ีเป็นครู
หรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษา
เอกชน หรือผู้ที่เคยเป็นครูและลาออก หรือเกษียณอายุ
การทำงานจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน 
อำเภอบางพลี  อำเภอบางบ่อ  อำเภอบางเสาธง 
          หน่วยสมาชิกท่ี 4  ประกอบด้วย  ข้าราชการครู
หรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอาชีวะและบำนาญ
อาชีวะ  ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนและบำนาญศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน  ข้าราชการหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบำนาญองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อำเภอบางพลี  อำเภอบางบ่อ  อำเภอบางเสา
ธง  และสมาชิกอ่ืน ๆ  ที่สังกัดทั้ง 3 อำเภอนี้      
 

 เขตสรรหาที่ 2 
 1) ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
ประถมอำเภอบางพลี  อำเภอบางบ่อ  อำเภอบางเสาธง  
บำนาญประถมทั้ง 3 อำเภอนี้  และข้าราชการหรือ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 2)  ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดมัธยมอำเภอบางพลี  อำเภอบางบ่อ  อำเภอบาง 
เสาธง  
 3)  สมาชิกท่ีเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน หรือผู้ที่เคยเป็นครูและ
ลาออก หรือเกษียณอายุการทำงานจากโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานการศึกษาเอกชน บำนาญที่รับเงินเดือนในสังกัด
สถานศึกษาเอกชน อำเภอบางพลี  อำเภอบางบ่อ  อำเภอ
บางเสาธง 
          4)  ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
อาชีวะ และบำนาญอาชีวะ   อำเภอบางพลี  อำเภอ 
บางบ่อ  อำเภอบางเสาธง   
          5) ข้าราชการหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบำนาญที่รับเงินเดือนใน
แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางพลี อำเภอ
บางบ่อ อำเภอบางเสาธง 



หน้าที่ 12 
 

ระเบียบถือใช้ปัจจุบัน ร่างระเบียบ นางธัญญธร  เหมือนเดช ร่างระเบียบ นายวินัย  หลำวรรณะ 
ข้อ 25    ให้ประธานกรรมการในที่ประชุมใหญ่ เสนอชื่อผู้
ที่ได้รับการสรรหาจากเขตสรรหาเพื่อให้สมาชิกในที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ในการดำเนินการ
ตามระเบียบนี้ หากมีปัญหาเกิดขึ้นให้อยู่ในการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการดำเนินการ 

ข้อ 25    ให้ประธานกรรมการในที่ประชุมใหญ่ เสนอชื่อผู้
ที่ได้รับการสรรหาจากหน่วยการสรรหาเพ่ือให้สมาชิกในที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ตามระเบียบ
นี้ หากมีปัญหาเกิดข้ึนให้อยู่ในการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการดำเนินการ 

ข้อ 30  ให้ประธานกรรมการในที่ประชุมใหญ่ เสนอชื่อผู้ที่
ได้รับการสรรหาจากเขตสรรหาเพ่ือให้สมาชิกในที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการ
ดำเนินการ ในการดำเนินการตามระเบียบนี้ หากมีปัญหา
เกิดข้ึนให้อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการ 
 

  ข้อ 32 สมาชิกหรือผู้ใดกระทำความผิดตามระเบียบนี้ หรือ
ทุจริตการลงคะแนนหรือขัดขวางหรือกระทำการใด ให้ถือ
ว่าเป็นผู้กระทำละเมิดทำให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย ให้
สหกรณ์ฟ้องร้องดำเนินคดีภายในกำหนดอายุความ 

 


