ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องพิจารณายกร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
พ.ศ. ....

ด้วยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ ได้มีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสรรหา
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งในการสรรหากรรมการนั้น ควรได้ตัวแทน
สมาชิกจากหน่วยสังกัดนั้นอย่างแท้จริง โดยสมาชิกสังกัดใดควรจะมีสิทธิเลือกตัวแทนของตน ไม่ใช่เป็นการเลือก
ตัวแทนสมาชิกจากทุกสังกัด ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักสากลในการเลือกตัวแทนของตน ดังนั้นทางคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการและระเบียบ จึงเสนอแก้ไขระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการเพื่อ
นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60/2564 ในการประชุมครั้งที่ 22/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
2564 ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเห็นชอบให้นำเสนอร่างระเบียบฯ ที่ขอยกร่างตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการฝ่า ยวิ ช าการและระเบี ยบ และจากการข้ อ เสนอแนะของที ่ ประชุ มคณะกรรมการดำเนิ นการ
เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่วิสามัญพิจารณา
คณะกรรมการดำเนิ นการ ชุ ด ที ่ 60/2564 ในการประชุ ม ครั ้ ง ที ่ 23/2564 เมื ่ อ วั นที ่ 10
พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุม ได้มีการทบทวนร่างระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการดำเนิ น การอี ก ครั ้ ง และมี ก ารปรั บ ปรุ ง ข้ อ ความโดยตั ด ประเด็ น คำว่ า “ที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านในจั ง หวั ด
สมุทรปราการ” ตามร่างระเบียบข้อ 10 ออก เพื่อให้สิทธิในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการแก่สมาชิ ก
ทุกคน และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้นำเสนอร่าง
ระเบียบฯ หลังจากที่ปรับปรุงข้อความในข้อ 10 แล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่วิสามัญพิจารณาต่อไป
ข้อกฎหมาย
ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“ข้อ 68 คณะกรรมการดำเนิ นการ ให้ สหกรณ์ มี คณะกรรมการดำเนิ นการประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดำเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกแต่ละ
หน่วยงาน โดยให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
และระเบียบนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ให้ ก รรมการดำเนิ นการเลื อ กตั ้ ง ในระหว่ า งกั น เองขึ ้ น ดำรงตำแหน่ ง รองประธาน
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิด
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานสหกรณ์
ฯลฯ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2563
ข้อ 30 การขอใช้และแก้ไขระเบียบนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ โดยถือเสียง
สมาชิกข้างมาก
การดำเนินการตามความในวรรคแรก จะต้องเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อนำเข้า
บรรจุเป็นวาระการประชุมก่อน จึงจะดำเนินการขอใช้และแก้ไขระเบียบนี้ได้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

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

หน้า 1

ตารางเปรียบเทียบระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และยกร่างใหม่
ข้อความตามระเบียบเดิม
ข้อ 4

ในระเบียบนี้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
คณะกรรมการดำเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรปราการ จำกัด
ประธานกรรมการ หมายถึง สมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธาน .
กรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
กรรมการดำเนินการ หมายถึง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด ที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบนี้
เจ้าหน้าที่สรรหา หมายถึง คณะกรรมการสรรหาทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ให้ดำเนินการ
สรรหากรรมการดำเนินการตามระเบียบนี้
เขตสรรหา หมายถึง เขตสรรหากรรมการดำเนินการซึ่งแบ่งออกเป็น 2 เขตสรรหา
ตามระเบียบนี้
หน่วยสมาชิก หมายถึง กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
ตามระเบียบนี้
วิธีการสรรหา หมายถึง การสรรหาผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ
ดำเนินการและกรรมการดำเนินการก่อนการประชุมใหญ่ โดยการลงคะแนนสรรหา
การสรรหา หมายถึง การลงคะแนนให้สมาชิกผูส้ มัครรับการสรรหาเป็นประธาน
กรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ
การลงคะแนนโดยตรงและลับ หมายถึง ให้สมาชิกลงคะแนนสรรหาประธาน
กรรมการและกรรมการดำเนินการด้วยตนเอง โดยใช้วิธีลงคะแนนลับ
ผู้ที่ได้รับการสรรหา หมายถึง ผู้ที่ได้คะแนนสรรหาตามข้อ 23 เพื่อนำเสนอชื่อใน
ที่ประชุมใหญ่ ให้เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ
การเลือกตั้ง หมายถึง การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการโดยที่ประชุมใหญ่

ข้อความที่ขอยกร่างใหม่

หมายเหตุ

ในระเบียบนี้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
คณะกรรมการดำเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรปราการ จำกัด
ประธานกรรมการ หมายถึง สมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธาน .
กรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
กรรมการดำเนินการ หมายถึง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด ที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบนี้
เจ้าหน้าที่สรรหา หมายถึง คณะกรรมการสรรหาทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ให้ดำเนินการ
สรรหากรรมการดำเนินการตามระเบียบนี้
หน่วยสรรหา หมายถึง หน่วยการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด ตามระเบียบนี้
หน่วยสมาชิก หมายถึง กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
ตามระเบียบนี้
วิธีการสรรหา หมายถึง การสรรหาผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ
ดำเนินการและกรรมการดำเนินการก่อนการประชุมใหญ่ โดยการลงคะแนนสรรหา
การสรรหา หมายถึง การลงคะแนนให้สมาชิกผูส้ มัครรับการสรรหาเป็นประธาน
กรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ
การลงคะแนนโดยตรงและลับ หมายถึง ให้สมาชิกลงคะแนนสรรหาประธาน
กรรมการและกรรมการดำเนินการด้วยตนเอง โดยใช้วิธีลงคะแนนลับ
ผู้ที่ได้รับการสรรหา หมายถึง ผู้ที่ได้คะแนนสรรหาตามข้อ 23 เพื่อนำเสนอชื่อใน
ที่ประชุมใหญ่ ให้เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ
การเลือกตั้ง หมายถึง การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการโดยที่ประชุมใหญ่

ปรับแก้ไขเขตสรรหา
เป็นหน่วยสรรหา

ข้อ 4

หน้า 2
ข้อความตามระเบียบเดิม
ข้อ 7 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ให้กำหนดจำนวน
กรรมการจากเขตสรรหา ดังนี้
7.1 ประธานกรรมการดำเนินการ จำนวน 1 คน ไม่ต้องสังกัดหน่วยสมาชิกใดๆ
7.2 กรรมการดำเนินการ จำนวน 14 คน ประกอบด้วย กรรมการตามสัดส่วนของ
จำนวนสมาชิกในแต่ละหน่วยสมาชิกที่กรรมการดำเนินการมีตำแหน่งว่าง ซึ่งจะประกาศ
ให้ทราบเป็นคราวๆ ไป

ข้อความที่ขอยกร่างใหม่
หมายเหตุ
ข้อ 7 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ให้กำหนดจำนวน ปรับแก้ไขจากเขต
กรรมการจากหน่วยสมาชิก ดังนี้
สรรหาเป็นหน่วย
7.1 ประธานกรรมการดำเนินการ จำนวน 1 คน ไม่ต้องสังกัดหน่วยสมาชิกใดๆ สมาชิก
7.2 กรรมการดำเนินการ จำนวน 14 คน ประกอบด้วย กรรมการตามสัดส่วนของ
จำนวนสมาชิกในแต่ละหน่วยสมาชิกที่กรรมการดำเนินการมีตำแหน่งว่าง ซึ่งจะประกาศให้
ทราบเป็นคราวๆ ไป

ข้อ 9 ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหา ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ทุกคน โดยไปออกเสียง
ได้ในเขตสรรหาที่สมาชิกสังกัดอยู่ และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิล์ งคะแนนสรรหาประธาน
กรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ได้ไม่เกินจำนวนตามประกาศตำแหน่ง
ที่ว่างทั้ง 2 เขตสรรหา

ข้อ 9 ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหา ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ทุกคน ดังนี้
9.1 การออกเสียงสำหรับสรรหาประธานกรรมการ สมาชิกสหกรณ์ทุกคน มีสิทธิ์
ออกเสียง
9.2 การออกเสียงสำหรับสรรหากรรมการ สมาชิกสามารถออกเสียงได้เฉพาะ
ผู้สมัครกรรมการในหน่วยสมาชิกของตนเองเท่านั้น และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ลงคะแนน
สรรหากรรมการดำเนินการ ได้ไม่เกินจำนวนตามประกาศตำแหน่งที่ว่าง

แก้ไขหลักการใช้
สิทธิ์เลือกตั้งสำหรับ
ตำแหน่งกรรมการ
ให้สมาชิกใช้สิทธิ์ได้
เฉพาะหน่วยสมาชิก
ที่ตนสังกัดเท่านั้น

ข้อ 10 ผู้มีสิทธิส์ มัครรับการสรรหา ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์นี้ ตามหน่วยสมาชิกที่
ปฏิบัติงานในปัจจุบันหรือก่อนการเกษียณอายุ หรือลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้มีสิทธิ์
สมัครรับการสรรหาตามหน่วยสมาชิกที่ตนเองสังกัดอยู่

ข้อ 10 ผู้มีสิทธิส์ มัครรับการสรรหา ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์นี้ ตามหน่วยสมาชิกที่
ปฏิบัติงานในปัจจุบัน หรือก่อนการเกษียณอายุ หรือลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้มีสิทธิ์
สมัครรับการสรรหาตามหน่วยสมาชิก ที่ตนเองสังกัดอยู่

ข้อความเดิม
ไม่เปลี่ยนแปลง

ข้อ 11 ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดทีไ่ ด้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของ
รัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นทีส่ ุดให้พ้นจากตำแหน่ง
กรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการ เพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 11 ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดทีไ่ ด้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินจิ ฉัยเป็นทีส่ ุดให้พ้นจากตำแหน่ง
กรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริต
ต่อหน้าที่

หน้า 3
ข้อความตามระเบียบเดิม
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ใน
ระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปที ี่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ เว้นแต่การ
ผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง
(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้

ข้อความที่ขอยกร่างใหม่
(5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการ ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(6) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(7) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
(8) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จดั การ ผูม้ ีอำนาจในการจัดการ หรือที่
ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่
จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือได้รบั การยกเว้นจาก
หน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณี
(9) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใดๆ อันผิด
กฎหมาย ที่มลี ักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน
(10) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(11) เป็นกรรมการหรือผูจ้ ดั การของสหกรณ์อื่น เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุม
สหกรณ์ที่สหกรณ์นเี้ ป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง
(12) พ้นจากตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นไี้ ม่เกินหนึ่งปี
(13) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิตบิ ุคคลที่เป็นสมาชิกของ
บริษัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปี
ก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(14) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ทตี่ นเป็นสมาชิก ในระยะเวลาสองปี
ทางบัญชีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้
เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง
(15) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
(16) ลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กฎกระทรวงกำหนด

หมายเหตุ
แก้ไขเพิ่มเติมให้
สอดคล้อง พรบ.
สหกรณ์ มาตรา 52
(5) (6) (7) แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 3
พ.ศ.2562 ประกอบ
กับกฎกระทรวง
ว่าด้วยการ
ดำเนินงานและการ
กำกับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน พ.ศ.2564
ข้อ 9

ข้อ 19 การลงคะแนนสรรหาให้ใช้วิธีทำเครื่องหมายกากบาท () ลงในบัตร
ลงคะแนนหากใช้เครื่องหมายอื่นหรือกากบาทเกินจำนวนผู้ทสี่ มัครรับการสรรหา หรือใส่
บัตรผิดหีบให้ถือว่าบัตรเสีย

ข้อ 19 การลงคะแนนสรรหาให้ใช้วิธีทำเครื่องหมายกากบาท () ลงในบัตร
ลงคะแนนหากใช้เครื่องหมายอื่นหรือกากบาทเกินจำนวนผู้ทสี่ มัครรับการสรรหา ให้ถือว่า
บัตรเสีย

ตัดประเด็นการใส่
บัตรผิดหีบออก

หน้า 4
ข้อความตามระเบียบเดิม
ข้อ 26 การกำหนดสัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการของแต่ละเขตสรรหา ให้เป็นไป
ตามสัดส่วนของสมาชิกแต่ละเขตสรรหา โดยถือเอาจำนวนสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน
ของทุกปี เป็นเกณฑ์ในการคำนวณสัดส่วนกรรมการแต่ละเขตสรรหา
เมื่อได้สัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการแต่ละเขตสรรหาแล้ว ให้นำมาคำนวณ
สัดส่วนกรรมการดำเนินการในแต่ละหน่วยสมาชิก โดยใช้จำนวนสมาชิกในแต่ละเขตสรรหา
เป็นฐาน ในการคำนวณสัดส่วนกรรมการดำเนินการในแต่ละหน่วยสมาชิก
ถ้าคำนวณจำนวนกรรมการดำเนินการแล้ว เขตสรรหาใด หน่วยสมาชิกใด ที่มี
เศษทศนิยมมากกว่าให้มีสิทธิ์ได้รบั สัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการเพิ่มจนครบ จำนวน
14 คน ตามข้อ 7.2
เขตสรรหาที่ 1
หน่วยสมาชิกที่ 1 ประกอบด้วย ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดประถมอำเภอเมืองสมุทรปราการ ประถมอำเภอพระประแดง ประถมอำเภอพระ
สมุทรเจดีย์ บำนาญประถมทั้ง 3 อำเภอ และข้าราชการหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
หน่วยสมาชิกที่ 2 ประกอบด้วย ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดมัธยมและบำนาญมัธยม อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอ
พระสมุทรเจดีย์ และข้าราชการหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
หน่วยสมาชิกที่ 3 ประกอบด้วย สมาชิกที่เป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน หรือผู้ที่เคยเป็นครูและลาออก หรือเกษียณอายุการ
ทำงานจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอเมืองสมุทรปราการ
อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์
หน่วยสมาชิกที่ 4 ประกอบด้วย ข้าราชการหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบำนาญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง
สมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์

ข้อความที่ขอยกร่างใหม่
ข้อ 26 การกำหนดสัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการของแต่ละหน่วยสมาชิกในแต่ละปี
ให้เป็นไปตามสัดส่วนของสมาชิกหน่วยสมาชิกของตนเอง โดยถือเอาจำนวนสมาชิก ณ
วันที่ 30 กันยายนของทุกปี เป็นเกณฑ์ในการคำนวณสัดส่วนกรรมการแต่ละหน่วยสมาชิก
สรรหา
สัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการทั้ง 14 คน ได้มาจากสัดส่วนของจำนวน
สมาชิกทั้งหมดทุกหน่วยสมาชิกรวมกันในปีนั้นๆ
สัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการในแต่ละหน่วยสมาชิกในปีนั้นได้มาจาก
สัดส่วนของจำนวนสมาชิกของหน่วยสมาชิกตนเอง เมื่อเทียบกับสมาชิกทั้งหมดทุกหน่วย
สมาชิกรวมกันในปีนั้นเป็นจำนวนเต็ม เศษของจำนวนเต็มใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่งโดยให้เก็บ
พักไว้ก่อน
ถ้าคำนวณจำนวนของกรรมการดำเนินการทุกหน่วยสมาชิกแล้ว หากจำนวน
กรรมการดำเนินการยังไม่ครบ 14 คน ให้ดูเศษทศนิยมของจำนวนเต็มในแต่ละหน่วย
สมาชิก ถ้าหน่วยสมาชิกใดมีเศษทศนิยมมากทีส่ ุดให้หน่วยนั้นได้จำนวนกรรมการ
ดำเนินการเพิ่มอีก 1 คน เรียงในแต่ละหน่วยสมาชิกจนครบ 14 คน
หน่วยการสรรหาสมาชิก
หน่วยสมาชิกที่ 1 ได้แก่
1) สมาชิกสังกัดประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบตั ิ
หน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 และข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอเมือง
สมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบตั ิงานใน
หน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก
2) สมาชิกสังกัดอาชีวะศึกษาในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระ
ประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัตหิ น้าทีใ่ นสำนักงาน และ
สถานศึกษาในสังกัด และข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอเมือง
สมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบตั ิงานใน
หน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก

หมายเหตุ

จัดหน่วยสมาชิกใหม่
แยกตามสังกัด
หน่วยงานหลัก
เพื่อให้สมาชิกได้ใช้
สิทธิ์เลือกตั้งใน
หน่วยงานของ
ตนเอง

หน้า 5
ข้อความตามระเบียบเดิม
หน่วยสมาชิกที่ 5 ประกอบด้วย ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดอาชีวะและบำนาญอาชีวะ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนและบำนาญศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ข้าราชการและบุคลากร
สังกัดวัฒนธรรมจังหวัดและบำนาญวัฒนธรรมจังหวัด ข้าราชการและบุคลากรสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและบำนาญสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระ
สมุทรเจดีย์ และสมาชิกอื่น ๆ ที่สงั กัดทั้ง 3 อำเภอนี้และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ
สหกรณ์
เขตสรรหาที่ 2
หน่วยสมาชิกที่ 1 ประกอบด้วย ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดประถมอำเภอบางพลี ประถมอำเภอบางบ่อ ประถมอำเภอบางเสาธง บำนาญ
ประถมทั้ง 3 อำเภอ และข้าราชการหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
หน่วยสมาชิกที่ 2 ประกอบด้วย ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดมัธยมและบำนาญมัธยม อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง
หน่วยสมาชิกที่ 3 ประกอบด้วย สมาชิกที่เป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน หรือผู้ที่เคยเป็นครูและลาออก หรือเกษียณอายุการ
ทำงานจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ
อำเภอบางเสาธง
หน่วยสมาชิกที่ 4 ประกอบด้วย ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดอาชีวะและบำนาญอาชีวะ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนและบำนาญศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ข้าราชการหรือบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบำนาญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง และสมาชิกอื่น ๆ
ที่สังกัดทั้ง 3 อำเภอนี้

ข้อความที่ขอยกร่างใหม่
3) สมาชิกสังกัดอื่นๆ ประกอบด้วย ข้าราชการ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่
สังกัดศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน วัฒนธรรมจังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู รวมถึงเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ของสหกรณ์ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือลาออก หรือเกษียณอายุการทำงานจากอำเภอเมือง
สมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบตั ิงานใน
หน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก และสมาชิกอื่นๆ ที่มไิ ด้
สังกัดในหน่วยสมาชิกที่ 2 ถึง 5
หน่วยสมาชิกที่ 2 ได้แก่
1) สมาชิกสังกัดประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ประกอบด้วย สมาชิกที่
ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจาก
อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงาน
นี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก
2) สมาชิกสังกัดอาชีวะศึกษาในเขตอำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอบาง
เสาธง ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานและสถานศึกษาในสังกัด และ
ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอ
บางเสาธง รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อน
เกษียณอายุ หรือลาออก
หน่วยสมาชิกที่ 3 สมาชิกที่สังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย
สมาชิกที่ปฏิบัตหิ น้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ และ ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงาน
นี้รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือ
ลาออก

หมายเหตุ

หน้า 6
ข้อความตามระเบียบเดิม

ข้อความที่ขอยกร่างใหม่
หน่วยสมาชิกที่ 4 สมาชิกที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
สมุทรปราการ ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ และ ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุ
หรือลาออกจากหน่วยงานนีร้ วมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบตั ิงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย
หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก
หน่วยสมาชิกที่ 5 สมาชิกที่สังกัดสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ
ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัตหิ น้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ หรือผู้ที่เคยเป็นครูและลาออก หรือเกษียณอายุการทำงาน
จากหน่วยงานนี้ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อน
เกษียณอายุ หรือลาออก

หมายเหตุ

( ร่าง )
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
พ.ศ. ....
--------------------------------------------อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ข้อ 75 (8) และ
ข้อ 107 (10) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60/2564 ครั้งที่ 22/2564 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ได้กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการดำเนินการ พ.ศ. .... โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ..... ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหา
บุคคลที่จะได้รบั การเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ พ.ศ. ....”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศใช้ระเบียบนี้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยวิธีการสรรหาบุคคลที่จะ
ได้ รั บ การเลื อ กตั้ งเป็ น กรรมการดำเนิ น การ พ.ศ. 2563 และบรรดาระเบี ย บ ประกาศ คำสั่ ง มติ ห รื อ
ข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
คณะกรรมการดำเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด
ประธานกรรมการ หมายถึง สมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
กรรมการดำเนินการ หมายถึง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ
จำกัด ที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบนี้
เจ้าหน้าที่สรรหา หมายถึง คณะกรรมการสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำเนินการสรรหา
กรรมการดำเนินการตามระเบียบนี้
หน่วยสรรหา หมายถึง หน่วยการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด ตามระเบียบนี้
หน่วยสมาชิก หมายถึง กลุม่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ตามระเบียบนี้
วิธีการสรรหา หมายถึง การสรรหาผูส้ มัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ
และกรรมการดำเนินการก่อนการประชุมใหญ่ โดยการลงคะแนนสรรหา
การสรรหา หมายถึง การลงคะแนนให้สมาชิกผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ
ดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ
การลงคะแนนโดยตรงและลับ หมายถึง ให้สมาชิกลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและ
กรรมการดำเนินการด้วยตนเอง โดยใช้วิธีลงคะแนนลับ

-2ผู้ที่ได้รับการสรรหา หมายถึง ผู้ที่ได้คะแนนสรรหาตามข้อ 23 เพื่อนำเสนอชื่อในที่ประชุมใหญ่
ให้เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ
การเลือกตั้ง หมายถึง การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการโดยที่ประชุมใหญ่
หมวด 1
การสรรหา
ข้อ 5 คณะกรรมการดำเนิ นการ มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการดำเนินการ
จำนวน 1 คน และกรรมการดำเนินการ จำนวน 14 คน
ผู้มีสิทธิ์ถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการในที่ประชุมใหญ่ประจำปี ตามวรรคหนึ่ง
ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสรรหาตามข้อ 6
ข้อ 6 ก่ อ นวั น ประชุ ม ใหญ่ ให้ มี ก ารสรรหาผู้ ส มั ค รเลื อ กตั้ ง ประธานกรรมการดำเนิ น การ และ
กรรมการดำเนินการ ให้แล้วเสร็จตามกำหนดในระเบียบนี้
ข้อ 7 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ให้กำหนดจำนวนกรรมการ
จากหน่วยสมาชิก ดังนี้
7.1 ประธานกรรมการดำเนินการ จำนวน 1 คน ไม่ต้องสังกัดหน่วยสมาชิกใดๆ
7.2 กรรมการดำเนินการ จำนวน 14 คน ประกอบด้วย กรรมการตามสัดส่วนของจำนวน
สมาชิกในแต่ละหน่วยสมาชิกที่กรรมการดำเนินการมีตำแหน่งว่าง ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
ข้อ 8 วิธีการสรรหาให้กระทำโดยการลงคะแนนโดยตรงและลับ
ข้อ 9 ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหา ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ทุกคน ดังนี้
9.1 การออกเสียงสำหรับสรรหาประธานกรรมการ สมาชิกสหกรณ์ทุกคน มีสิทธิ์ออกเสียง
9.2 การออกเสี ย งสำหรั บ สรรหากรรมการ สมาชิ ก สามารถออกเสี ย งได้ เฉพาะผู้ ส มั ค ร
กรรมการในหน่วยสมาชิกของตนเองเท่านั้น และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ
ได้ไม่เกินจำนวนตามประกาศตำแหน่งที่ว่าง
ข้อ 10 ผู้ มี สิ ท ธิ์ส มั ค รรับ การสรรหา ได้ แ ก่ สมาชิก สหกรณ์ นี้ ตามหน่ วยสมาชิ กที่ ป ฏิ บั ติ งานใน
ปัจจุบัน หรือก่อนการเกษียณอายุ หรือลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้มีสิทธิ์สมัครรับการสรรหาตามหน่วย
สมาชิกที่ตนเองสังกัดอยู่
ข้อ 11 ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถู กไล่อ อก ปลดออก หรือให้ อ อกจากราชการ องค์ก ารหน่ วยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ
ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) เคยถู ก สั่ งให้ พ้ น จากตำแหน่ ง กรรมการหรื อ ผู้ จั ด การ ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-3(6) เป็ น กรรมการหรื อ ผู้ จั ด การในสหกรณ์ ที่ ถู ก สั่ งเลิ ก ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(7) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
(8) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจากการ
เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การ
กำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือได้รับ
การยกเว้นจากหน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณี
(9) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใดๆ อันผิดกฎหมายที่มี
ลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน
(10) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(11) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ อื่น เว้นแต่เป็ นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์
ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง
(12) พ้นจากตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นี้ไม่เกินหนึ่งปี
(13) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัท
ข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ
(14) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิก ในระยะเวลาสองปีทาง
บัญชีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของ
ตนเอง
(15) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
(16) ลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กฎกระทรวงกำหนด
ข้อ 12 รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสรรหา วันเวลารับสมัคร ระยะเวลารับสมัคร สถานที่รับสมัคร
วัน เวลาสรรหา สถานที่ ส รรหา การประกาศผลการสรรหา และอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ให้ ค ณะกรรมการ
ดำเนินการกำหนดและประกาศให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อนวันสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน และดำเนินการสรรหา
ให้แล้วเสร็จก่อนการประชุมใหญ่ เพื่อเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบนี้ให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ
ข้อ 13 จำนวนคูหาลงคะแนน ให้เจ้าหน้าที่สรรหากำหนดตามที่เห็นสมควร
ข้อ 14 ให้สหกรณ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา โดยแจ้งให้สมาชิกทราบก่อนวันสรรหา
ไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้สมาชิกแจ้งเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อ ก่อนวันสรรหาไม่น้อยกว่า 7 วัน
ข้อ 15 ให้คณะกรรมการดำเนินการประกาศรับสมัครผู้รับการสรรหา และดำเนินการสรรหาตามข้อ 12
ในกรณีที่กรรมการดำเนินการ ซึ่งยังมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อไปประสงค์จะสมัครรับการ
สรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ ต้องยื่นใบลาออกจากการเป็นกรรมการดำเนินการก่อนวันประกาศ
รับการสรรหา เมื่อยื่นแล้วจะเพิกถอนมิได้ ก่อนวันรับสมัครการสรรหาไม่น้อยกว่า 7 วัน
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ใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ภายในวัน
เวลาที่ ค ณะกรรมการดำเนิ น การกำหนด และให้ ส หกรณ์ จั ด หมายเลขประจำตั ว ผู้ ส มั ค รรั บ การสรรหา
เรียงตามลำดับการสมัคร ก่อน-หลัง ในกรณีที่ผู้สมัครรับการสรรหา ส่งใบสมัครพร้อมกันให้ผู้สมัครจับฉลาก
หมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหาเรียงตามลำดับต่อเนื่องจากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหา
คนสุดท้ายก่อนหน้าที่ออกให้แล้ว
ข้อ 17 เมื่อสิ้นสุดกำหนดการรับสมัครให้ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหา
ประกอบด้วย ชื่อ-ชื่อสกุล รูปถ่าย และประวัติโดยสังเขปของผู้สมัครรับการสรรหา โดยติดประกาศไว้ในที่
เปิดเผยอันเหมาะสมบริเวณสำนักงานสหกรณ์ และแจ้งให้สมาชิกทราบด้วย
ข้อ 18 ในกรณีที่ผู้สมัครรายใดขอถอนการสมัครรับการสรรหา ต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน
กรรมการหลังวันประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหา ภายใน 7 วันทำการ ให้ประธานกรรมการประกาศถอน
การสมัครรับการสรรหาของผู้สมัครรายนั้น และให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ถอนชื่อออกทันที โดยให้คงหมายเลข
ประจำตัวผู้สมัครไว้ตามเดิม
ข้อ 19 การลงคะแนนสรรหาให้ใช้วิธีทำเครื่องหมายกากบาท (×) ลงในบัตรลงคะแนนหากใช้
เครื่องหมายอื่นหรือกากบาทเกินจำนวนผู้ที่สมัครรับการสรรหา ให้ถือว่าบัตรเสีย
ข้อ 20 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการใดเพื่อขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยว หรือชี้นำให้สมาชิกลงคะแนนให้
ผู้ใดผู้หนึ่ง หรือเข้าไปในคูหาและบริเวณที่ลงคะแนนในระหว่างเปิดการลงคะแนน
ข้อ 21 เมื่อปิดการลงคะแนนแล้วให้เจ้าหน้าที่สรรหานับคะแนนโดยเปิดเผยจนแล้วเสร็จ ณ หน่วยสรรหา
ข้อ 22 ให้เจ้าหน้าที่สรรหารายงานผลการนับคะแนนต่อคณะกรรมการดำเนินการตามแบบรายงาน
ที่ สหกรณ์ กำหนด และให้สหกรณ์ เก็บหลักฐานการสรรหาทั้ งหมดไว้ ณ สำนักงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด ห้ามทำลายก่อน 90 วัน
ข้อ 23 ให้สหกรณ์สรุปผลการนับคะแนนเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ซึ่งผู้ที่ได้รับการ
สรรหาในตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ หรือกรรมการดำเนินการตามจำนวนที่ประกาศตำแหน่งที่ว่าง
ในแต่ละหน่วยสมาชิก
ข้อ 24 ในกรณีผลการสรรหามีผู้ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเท่ากันจับสลาก เพื่อหาผู้ที่
ได้ รับ การสรรหาในวัน ประกาศผลการสรรหาประธานกรรมการดำเนิ น การ และกรรมการดำเนิ น การ ณ
สำนักงานสหกรณ์
ข้อ 25 การสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ หรือกรรมการดำเนินการ ในกรณีมีผู้สมัครรับการ
สรรหาไม่เกินจำนวนประธานกรรมการดำเนินการ หรือกรรมการดำเนินการที่มีตำแหน่งว่างตามข้อ 7 สหกรณ์
ไม่ต้องดำเนินการสรรหาให้ถือว่าบุคคลนั้นผ่านการสรรหาแล้ว
ข้อ 26 การกำหนดสัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการของแต่ละหน่วยสมาชิกในแต่ละปี ให้เป็นไปตาม
สั ด ส่ วนของสมาชิ ก หน่ วยสมาชิ ก ของตนเอง โดยถื อ เอาจำนวนสมาชิ ก ณ วั น ที่ 30 กั น ยายนของทุ ก ปี
เป็นเกณฑ์ในการคำนวณสัดส่วนกรรมการแต่ละหน่วยสมาชิกสรรหา
สัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการทั้ง 14 คน ได้มาจากสัดส่วนของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
ทุกหน่วยสมาชิกรวมกันในปีนั้นๆ
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จำนวนสมาชิกของหน่วยสมาชิกตนเอง เมื่อเทียบกับสมาชิกทั้งหมดทุกหน่วยสมาชิกรวมกันในปีนั้นเป็นจำนวนเต็ม
เศษของจำนวนเต็มใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่งโดยให้เก็บพักไว้ก่อน
ถ้า คำนวณจำนวนของกรรมการดำเนิ น การทุ ก หน่ วยสมาชิ ก แล้ ว หากจำนวนกรรมการ
ดำเนินการยังไม่ครบ 14 คน ให้ดูเศษทศนิยมของจำนวนเต็มในแต่ละหน่วยสมาชิก ถ้าหน่วยสมาชิกใดมีเศษ
ทศนิยมมากที่สุดให้หน่วยนั้นได้จำนวนกรรมการดำเนินการเพิ่มอีก 1 คน เรียงในแต่ละหน่วยสมาชิกจนครบ
14 คน
หน่วยการสรรหาสมาชิก
หน่วยสมาชิกที่ 1 ได้แก่
1) สมาชิกสังกัดประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
สำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และ
ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระ
สมุทรเจดีย์ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก
2) สมาชิกสังกัดอาชีวะศึกษาในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอ
พระสมุทรเจดีย์ ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษาในสังกัด และข้าราชการ
บำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์
รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก
3) สมาชิ ก สั ง กั ด อื่ น ๆ ประกอบด้ ว ย ข้ า ราชการ หรื อ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ สั ง กั ด
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน วัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู รวมถึงเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือลาออก หรือ
เกษียณอายุการทำงานจากอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมถึง
สมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก และสมาชิกอื่นๆ
ที่มิได้สังกัดในหน่วยสมาชิกที่ 2 ถึง 5
หน่วยสมาชิกที่ 2 ได้แก่
1) สมาชิกสังกัดประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
สำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และ
ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง รวมถึงสมาชิก
ที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก
2) สมาชิ ก สั ง กั ด อาชี ว ะศึ ก ษาในเขตอำเภอบางพลี อำเภอบางบ่ อ อำเภอบางเสาธง
ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานและสถานศึกษาในสังกัด และข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุ
หรื อ ลาออกจากอำเภอเมื อ งบางพลี อำเภอบางบ่ อ อำเภอบางเสาธง รวมถึ งสมาชิ ก ที่ เคยปฏิ บั ติ งานใน
หน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก

-6หน่วยสมาชิกที่ 3 สมาชิกที่สังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ และ
ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานนี้รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อน
การโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก
หน่วยสมาชิกที่ 4 สมาชิกทีส่ ังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย
สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
สมุทรปราการ และ ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานนี้รวมถึงสมาชิกที่เคย
ปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก
หน่วยสมาชิกที่ 5 สมาชิกที่สังกัดสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย สมาชิกที่
ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ หรือผู้ที่เคย
เป็นครูและลาออก หรือเกษียณอายุการทำงานจากหน่วยงานนี้ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้
ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก
หมวด 2
การเลือกตั้ง
ข้อ 27 การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ให้กระทำในที่ประชุมใหญ่
ข้อ 28 ผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ต้องเป็นผู้ที่
ได้รับการสรรหาตามระเบียบนี้
ข้อ 29 ให้ประธานกรรมการในที่ประชุมใหญ่ เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบนี้ เพื่อให้
สมาชิกในที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ในการดำเนินการ
ตามระเบียบนี้ หากมีปัญหาเกิดขึ้นให้อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการ
ข้อ 30 ให้ สหกรณ์ โดยประธานกรรมการ เป็ นผู้ล งนามประกาศรายชื่อผู้ ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็ น
คณะกรรมการดำเนินการ แจ้งให้สมาชิกทราบภายใน 7 วัน หลังจากการประชุมใหญ่
ข้อ 31 การขอใช้และแก้ไขระเบียบนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ โดยถือเสียงสมาชิก
ข้างมาก
การดำเนินการตามความในวรรคแรก จะต้องเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อนำเข้าบรรจุ
เป็นวาระการประชุมก่อน จึงจะดำเนินการขอใช้และแก้ไขระเบียบนี้ได้
ประกาศ ณ วันที่ ..... เดือน............... พ.ศ. .......
(ลงชื่อ)

อิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
(นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

