
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องพิจารณายกร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด   
   ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ  
   พ.ศ. .... 

 

  ด้วยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ ได้มีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสรรหา
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งในการสรรหากรรมการนั้น ควรได้ตัวแทน
สมาชิกจากหน่วยสังกัดนั้นอย่างแท้จริง โดยสมาชิกสังกัดใดควรจะมีสิทธิเลือกตัวแทนของตน ไม่ใช่เป็นการเลือก
ตัวแทนสมาชิกจากทุกสังกัด  ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักสากลในการเลือกตัวแทนของตน  ดังน้ันทางคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการและระเบียบ จึงเสนอแก้ไขระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลท่ีจะได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการดำเนินการเพื่อ
นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา 

  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60/2564 ในการประชุมครั้งที่ 22/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 
2564 ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเห็นชอบให้นำเสนอร่างระเบียบฯ ที่ขอยกร่างตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ และจากการข้อเสนอแนะของที ่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ        
เพื่อนำเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่วิสามัญพิจารณา 

  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที ่ 60/2564 ในการประชุมครั ้งที ่ 2 3/2564 เมื ่อวันที ่ 10 
พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมได้มีการทบทวนร่างระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการดำเนินการอีกครั ้ง และมีการปรับปรุงข้อความโดยตัดประเด็นคำว่า “ที ่ปฏิบัติงานในจังหวัด
สมุทรปราการ” ตามร่างระเบียบข้อ 10 ออก เพื่อให้สิทธิในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการแก่สมาชิ ก   
ทุกคน และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์  ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้นำเสนอร่าง
ระเบียบฯ หลังจากท่ีปรับปรุงข้อความในข้อ 10 แล้ว เพื่อนำเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่วิสามัญพิจารณาต่อไป 

  ข้อกฎหมาย 
  ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

“ข้อ 68  คณะกรรมการดำเนินการ   ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วย 
ประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการดำเนินการอีกสิบสี่คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกแต่ละ
หน่วยงาน โดยให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลท่ีจะได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการดำเนินการ  
และระเบียบนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ 

ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั ้งในระหว่างกันเองขึ ้นดำรงตำแหน่งรองประธาน
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน  เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ  และปิด
ประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน ณ  สำนักงานสหกรณ์ 

ฯลฯ   
  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการ
เลือกต้ังเป็นกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2563  
  ข้อ 30 การขอใช้และแก้ไขระเบียบนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ โดยถือเสียง
สมาชิกข้างมาก 
   การดำเนินการตามความในวรรคแรก จะต้องเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อนำเข้า
บรรจุเป็นวาระการประชุมก่อน จึงจะดำเนินการขอใช้และแก้ไขระเบียบนี้ได้ 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา  

มติที่ประชุม ................................................................................................................ .................................. 
  ................................................................................................................ .................................. 
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ตารางเปรียบเทียบระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และยกร่างใหม่ 

ข้อความตามระเบียบเดิม ข้อความที่ขอยกร่างใหม ่ หมายเหตุ 
ข้อ  4   ในระเบียบนี ้

สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกดั 
สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
คณะกรรมการดำเนินการ  หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูสมุทรปราการ จำกัด 
ประธานกรรมการ  หมายถึง  สมาชิกท่ีได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธาน . 

กรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกดั 
กรรมการดำเนินการ  หมายถึง  กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สมุทรปราการ จำกดั ที่ไดร้ับการสรรหาตามระเบียบนี ้
เจ้าหน้าท่ีสรรหา  หมายถึง  คณะกรรมการสรรหาทีไ่ดร้ับการแต่งตัง้ ให้ดำเนินการ

สรรหากรรมการดำเนินการตามระเบียบนี ้
เขตสรรหา  หมายถึง  เขตสรรหากรรมการดำเนินการซึ่งแบ่งออกเป็น 2 เขตสรรหา  

ตามระเบียบนี ้
หน่วยสมาชิก  หมายถึง  กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูมุทรปราการ จำกัด 

ตามระเบียบนี ้
วิธีการสรรหา  หมายถึง  การสรรหาผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ

ดำเนินการและกรรมการดำเนินการก่อนการประชุมใหญ่ โดยการลงคะแนนสรรหา 
การสรรหา  หมายถึง  การลงคะแนนให้สมาชิกผูส้มัครรับการสรรหาเป็นประธาน

กรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ 
การลงคะแนนโดยตรงและลับ  หมายถึง  ให้สมาชิกลงคะแนนสรรหาประธาน

กรรมการและกรรมการดำเนินการด้วยตนเอง โดยใช้วิธีลงคะแนนลบั 
ผู้ที่ไดร้ับการสรรหา  หมายถึง  ผู้ที่ได้คะแนนสรรหาตามข้อ 23  เพื่อนำเสนอช่ือใน

ที่ประชุมใหญ่ ให้เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ  
   การเลือกตั้ง  หมายถึง  การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการโดยที่ประชุมใหญ ่

ข้อ  4   ในระเบียบนี ้
สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกดั 
สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
คณะกรรมการดำเนินการ  หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูสมุทรปราการ จำกัด 
ประธานกรรมการ  หมายถึง  สมาชิกท่ีได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธาน . 

กรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกดั 
กรรมการดำเนินการ  หมายถึง  กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สมุทรปราการ จำกดั ที่ไดร้ับการสรรหาตามระเบียบนี ้
เจ้าหน้าท่ีสรรหา  หมายถึง  คณะกรรมการสรรหาทีไ่ดร้ับการแต่งตัง้ ให้ดำเนินการ

สรรหากรรมการดำเนินการตามระเบียบนี ้
หน่วยสรรหา  หมายถึง  หน่วยการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สมุทรปราการ จำกัด  ตามระเบียบนี้ 
หน่วยสมาชิก  หมายถึง  กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูมุทรปราการ จำกัด 

ตามระเบียบนี ้
วิธีการสรรหา  หมายถึง  การสรรหาผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ

ดำเนินการและกรรมการดำเนินการก่อนการประชุมใหญ่ โดยการลงคะแนนสรรหา 
การสรรหา  หมายถึง  การลงคะแนนให้สมาชิกผูส้มัครรับการสรรหาเป็นประธาน

กรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ 
การลงคะแนนโดยตรงและลับ  หมายถึง  ให้สมาชิกลงคะแนนสรรหาประธาน

กรรมการและกรรมการดำเนินการด้วยตนเอง โดยใช้วิธีลงคะแนนลบั 
ผู้ที่ไดร้ับการสรรหา  หมายถึง  ผู้ที่ได้คะแนนสรรหาตามข้อ 23  เพื่อนำเสนอช่ือใน

ที่ประชุมใหญ่ ให้เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ  
   การเลือกตั้ง  หมายถึง  การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการโดยที่ประชุมใหญ่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับแก้ไขเขตสรรหา
เป็นหน่วยสรรหา 
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ข้อความตามระเบียบเดิม ข้อความที่ขอยกร่างใหม ่ หมายเหตุ 
ข้อ 7  เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ให้กำหนดจำนวน
กรรมการจากเขตสรรหา ดังน้ี 
         7.1  ประธานกรรมการดำเนินการ  จำนวน 1 คน  ไม่ต้องสังกัดหน่วยสมาชิกใดๆ 
         7.2  กรรมการดำเนินการ จำนวน 14 คน ประกอบด้วย กรรมการตามสดัส่วนของ
จำนวนสมาชิกในแตล่ะหน่วยสมาชิกท่ีกรรมการดำเนินการมีตำแหนง่ว่าง ซึ่งจะประกาศ
ให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 

ข้อ 7  เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ให้กำหนดจำนวน
กรรมการจากหน่วยสมาชิก ดังนี ้
         7.1  ประธานกรรมการดำเนินการ  จำนวน 1 คน  ไม่ต้องสังกัดหน่วยสมาชิกใดๆ 
         7.2  กรรมการดำเนินการ จำนวน 14 คน ประกอบด้วย กรรมการตามสดัส่วนของ
จำนวนสมาชิกในแตล่ะหน่วยสมาชิกท่ีกรรมการดำเนินการมีตำแหนง่ว่าง ซึ่งจะประกาศให้
ทราบเป็นคราวๆ ไป 
 

ปรับแก้ไขจากเขต
สรรหาเป็นหน่วย
สมาชิก 

ข้อ  9  ผู้มีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนสรรหา ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ทุกคน โดยไปออกเสียง
ได้ในเขตสรรหาที่สมาชิกสังกัดอยู่ และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธ์ิลงคะแนนสรรหาประธาน
กรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ไดไ้มเ่กินจำนวนตามประกาศตำแหน่ง      
ที่ว่างทั้ง 2 เขตสรรหา 
 

ข้อ  9  ผู้มีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนสรรหา ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ทุกคน ดังนี้  
         9.1 การออกเสียงสำหรับสรรหาประธานกรรมการ  สมาชิกสหกรณ์ทุกคน มสีิทธ์ิ
ออกเสียง 
         9.2 การออกเสียงสำหรับสรรหากรรมการ สมาชิกสามารถออกเสียงได้เฉพาะ
ผู้สมคัรกรรมการในหน่วยสมาชิกของตนเองเท่านั้น และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธ์ิลงคะแนน  
สรรหากรรมการดำเนินการ ไดไ้มเ่กินจำนวนตามประกาศตำแหน่งที่ว่าง 
 

แก้ไขหลักการใช้
สิทธ์ิเลือกตั้งสำหรับ
ตำแหน่งกรรมการ 
ให้สมาชิกใช้สิทธ์ิได้
เฉพาะหน่วยสมาชิก
ที่ตนสังกัดเท่านั้น 

ข้อ  10   ผู้มีสิทธ์ิสมัครรับการสรรหา ได้แก ่สมาชิกสหกรณ์นี้ ตามหน่วยสมาชิกท่ี
ปฏิบัติงานในปัจจุบันหรือก่อนการเกษียณอายุ หรือลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้มีสิทธิ์
สมัครรับการสรรหาตามหน่วยสมาชิกท่ีตนเองสังกัดอยู ่
 

ข้อ  10   ผู้มีสิทธ์ิสมัครรับการสรรหา ได้แก ่สมาชิกสหกรณ์นี้ ตามหน่วยสมาชิกท่ี
ปฏิบัติงานในปัจจุบัน หรือก่อนการเกษียณอายุ หรือลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้มีสิทธิ์
สมัครรับการสรรหาตามหน่วยสมาชิก ที่ตนเองสังกัดอยู่ 

ข้อความเดิม 
ไม่เปลี่ยนแปลง 

ข้อ  11   ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำหนา้ที่กรรมการดำเนินการ 
       (1)  เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดทีไ่ด้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (2)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของ
รัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที ่
       (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พ้นจากตำแหน่ง
กรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ ์
       (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการ เพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที ่  
 

ข้อ  11   ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำหนา้ที่กรรมการดำเนินการ 
        (1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดทีไ่ด้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
        (2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การหน่วยงานของรัฐ 
หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
        (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นทีสุ่ดให้พ้นจากตำแหน่ง
กรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ ์
        (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริต
ต่อหน้าท่ี 
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ข้อความตามระเบียบเดิม ข้อความที่ขอยกร่างใหม ่ หมายเหตุ 
       (5)  สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ใน
ระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปทีี่ผิดนัดถึงปีท่ีเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ เว้นแต่การ
ผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง     
       (6)  ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี ้

        (5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการ ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัตสิหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
        (6) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัตสิหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
        (7) เป็นบุคคลที่มีลักษณะตอ้งห้ามตามระเบียบท่ีนายทะเบยีนสหกรณ์กำหนด 
        (8) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพยห์รือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิ
ประกันภัย สั่งถอดถอนจากการเปน็กรรมการ ผู้จดัการ ผูม้ีอำนาจในการจัดการ หรือท่ี
ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่
จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือได้รบัการยกเว้นจาก
หน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณ ี
        (9) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธรุกิจหรือการดำเนินกิจการใดๆ อันผดิ
กฎหมาย ท่ีมลีักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน 
        (10) เป็นหรือเคยเป็นบคุคลล้มละลาย 
        (11) เป็นกรรมการหรือผูจ้ดัการของสหกรณ์อื่น เว้นแตเ่ป็นกรรมการของชุมนุม
สหกรณ์ที่สหกรณ์นีเ้ป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหน่ึงแห่ง 
        (12) พ้นจากตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นีไ้มเ่กินหนึ่งปี 
        (13) ผิดนัดชำระเงินต้นหรอืดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิตบิุคคลที่เป็นสมาชิกของ
บริษัทข้อมูลเครดติตามกฎหมายวา่ด้วยการประกอบธุรกิจข้อมลูเครดิตในระยะเวลาสองปี
ก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
        (14) ผิดนัดชำระเงินต้นหรอืดอกเบี้ยกับสหกรณ์ทีต่นเป็นสมาชิก ในระยะเวลาสองปี
ทางบัญชีก่อนวันท่ีได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ  เว้นแต่การผดินัดนั้นมิได้
เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง 
        (15) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี ้
        (16) ลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กฎกระทรวงกำหนด 
 

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

ข้อ 19   การลงคะแนนสรรหาให้ใช้วิธีทำเครื่องหมายกากบาท   ()   ลงในบัตร
ลงคะแนนหากใช้เครื่องหมายอื่นหรือกากบาทเกินจำนวนผู้ทีส่มัครรบัการสรรหา หรือใส่
บัตรผดิหีบให้ถือว่าบัตรเสีย 

ข้อ 19   การลงคะแนนสรรหาให้ใช้วิธีทำเครื่องหมายกากบาท   ()   ลงในบัตร
ลงคะแนนหากใช้เครื่องหมายอื่นหรือกากบาทเกินจำนวนผู้ทีส่มัครรบัการสรรหา ให้ถือว่า
บัตรเสีย 

ตัดประเด็นการใส่
บัตรผดิหีบออก 
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ข้อ  26  การกำหนดสัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการของแต่ละเขตสรรหา  ให้เป็นไป
ตามสดัส่วนของสมาชิกแต่ละเขตสรรหา  โดยถือเอาจำนวนสมาชิก  ณ วันที่ 30 กันยายน
ของทุกปี เป็นเกณฑ์ในการคำนวณสดัส่วนกรรมการแตล่ะเขตสรรหา 
            เมื่อได้สัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการแตล่ะเขตสรรหาแล้ว ให้นำมาคำนวณ
สัดส่วนกรรมการดำเนินการในแต่ละหน่วยสมาชิก โดยใช้จำนวนสมาชิกในแต่ละเขตสรรหา 
เป็นฐาน ในการคำนวณสัดส่วนกรรมการดำเนินการในแต่ละหน่วยสมาชิก 
 ถ้าคำนวณจำนวนกรรมการดำเนินการแล้ว เขตสรรหาใด หน่วยสมาชิกใด ที่มี
เศษทศนิยมมากกว่าใหม้ีสิทธ์ิได้รบัสัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการเพิ่มจนครบ จำนวน 
14 คน ตามข้อ 7.2 
 เขตสรรหาที่ 1 
 หน่วยสมาชิกท่ี 1    ประกอบด้วย  ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดประถมอำเภอเมืองสมุทรปราการ  ประถมอำเภอพระประแดง  ประถมอำเภอพระ
สมุทรเจดีย์  บำนาญประถมทั้ง 3 อำเภอ  และข้าราชการหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 หน่วยสมาชิกท่ี 2    ประกอบด้วย  ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดมัธยมและบำนาญมัธยม  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  อำเภอพระประแดง  อำเภอ
พระสมุทรเจดีย์  และข้าราชการหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 
 หน่วยสมาชิกท่ี 3    ประกอบด้วย  สมาชิกที่เป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สงักัดสำนักงานการศึกษาเอกชน หรือผู้ที่เคยเป็นครูและลาออก หรอืเกษียณอายุการ
ทำงานจากโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
อำเภอพระประแดง  อำเภอพระสมุทรเจดยี ์
 หน่วยสมาชิกท่ี 4    ประกอบด้วย  ข้าราชการหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบำนาญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอเมือง
สมุทรปราการ  อำเภอพระประแดง  อำเภอพระสมุทรเจดีย ์
 

ข้อ  26  การกำหนดสัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการของแต่ละหน่วยสมาชิกในแต่ละปี  
ให้เป็นไปตามสดัส่วนของสมาชิกหน่วยสมาชิกของตนเอง  โดยถือเอาจำนวนสมาชิก  ณ 
วันท่ี 30 กันยายนของทุกปี เป็นเกณฑ์ในการคำนวณสดัส่วนกรรมการแต่ละหน่วยสมาชิก
สรรหา 
           สัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการทั้ง 14 คน ได้มาจากสดัส่วนของจำนวน
สมาชิกทั้งหมดทุกหน่วยสมาชิกรวมกันในปีน้ันๆ 
 สัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการในแต่ละหน่วยสมาชิกในปีนั้นไดม้าจาก
สัดส่วนของจำนวนสมาชิกของหน่วยสมาชิกตนเอง เมื่อเทียบกับสมาชิกท้ังหมดทุกหน่วย
สมาชิกรวมกันในปีนั้นเป็นจำนวนเต็ม เศษของจำนวนเตม็ใช้ทศนิยม 2  ตำแหน่งโดยให้เก็บ
พักไว้ก่อน 
           ถ้าคำนวณจำนวนของกรรมการดำเนินการทุกหน่วยสมาชิกแล้ว หากจำนวน
กรรมการดำเนินการยังไม่ครบ 14 คน ให้ดูเศษทศนิยมของจำนวนเต็มในแต่ละหน่วย
สมาชิก ถ้าหน่วยสมาชิกใดมีเศษทศนิยมมากท่ีสุดให้หน่วยนั้นได้จำนวนกรรมการ
ดำเนินการเพิ่มอีก 1 คน เรียงในแต่ละหน่วยสมาชิกจนครบ 14 คน 
  หน่วยการสรรหาสมาชิก 
 หน่วยสมาชิกท่ี 1  ได้แก่   
            1) สมาชิกสังกัดประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประกอบด้วย สมาชิกท่ีปฏิบตัิ
หน้าท่ีในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 และข้าราชการบำนาญที่เกษยีณอายหุรือลาออกจากอำเภอเมือง
สมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบตัิงานใน
หน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
            2) สมาชิกสังกัดอาชีวะศึกษาในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระ
ประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัตหิน้าท่ีในสำนักงาน และ
สถานศึกษาในสังกัด และข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายหุรือลาออกจากอำเภอเมือง
สมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบตัิงานใน
หน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดหน่วยสมาชิกใหม่
แยกตามสังกัด
หน่วยงานหลัก 
เพื่อให้สมาชิกได้ใช้
สิทธ์ิเลือกตั้งใน
หน่วยงานของ
ตนเอง 
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ข้อความตามระเบียบเดิม ข้อความที่ขอยกร่างใหม ่ หมายเหตุ 
           หน่วยสมาชิกท่ี 5    ประกอบด้วย  ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดอาชีวะและบำนาญอาชีวะ  ข้าราชการและบุคลากรทางการศกึษาสังกัดศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนและบำนาญศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  ข้าราชการและบุคลากร
สังกัดวัฒนธรรมจังหวัดและบำนาญวัฒนธรรมจังหวัด  ข้าราชการและบุคลากรสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาและบำนาญสำนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  อำเภอเมอืงสมุทรปราการ  อำเภอพระประแดง  อำเภอพระ
สมุทรเจดีย์  และสมาชิกอ่ืน ๆ ที่สงักัดทั้ง 3 อำเภอน้ีและเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างของ
สหกรณ ์
 เขตสรรหาที่ 2 
 หน่วยสมาชิกท่ี 1    ประกอบด้วย  ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดประถมอำเภอบางพลี  ประถมอำเภอบางบ่อ  ประถมอำเภอบางเสาธง  บำนาญ
ประถมทั้ง 3 อำเภอ  และข้าราชการหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกดัสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 หน่วยสมาชิกท่ี 2    ประกอบด้วย  ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดมัธยมและบำนาญมัธยม อำเภอบางพลี  อำเภอบางบ่อ  อำเภอบางเสาธง 
  หน่วยสมาชิกท่ี 3    ประกอบด้วย  สมาชิกที่เป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน หรือผู้ที่เคยเป็นครูและลาออก หรอืเกษียณอายุการ
ทำงานจากโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอบางพลี  อำเภอบางบ่อ  
อำเภอบางเสาธง 
  หน่วยสมาชิกท่ี 4  ประกอบด้วย  ข้าราชการครหูรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดอาชีวะและบำนาญอาชีวะ  ข้าราชการและบุคลากรทางการศกึษาสังกัดศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนและบำนาญศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  ข้าราชการหรือบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบำนาญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอบางพลี  อำเภอบางบ่อ  อำเภอบางเสาธง  และสมาชิกอ่ืน ๆ   
ที่สังกัดทั้ง 3 อำเภอน้ี 
 

3) สมาชิกสังกัดอื่นๆ ประกอบด้วย ข้าราชการ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่
สังกัดศึกษาธิการจังหวดัสมุทรปราการ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  วัฒนธรรมจังหวัด  
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู  รวมถงึเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้าง
ของสหกรณ์ที่ปฏิบัติหน้าท่ีหรือลาออก หรือเกษียณอายุการทำงานจากอำเภอเมือง
สมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบตัิงานใน
หน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก  และสมาชิกอื่นๆ ที่มไิด้
สงักัดในหน่วยสมาชิกที่ 2 ถึง 5 

 
 หน่วยสมาชิกท่ี 2  ได้แก ่

1)  สมาชิกสังกัดประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 2 ประกอบด้วย สมาชิกที่
ปฏิบัติหน้าท่ีในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจาก
อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงาน
นี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
             2) สมาชิกสังกัดอาชีวะศึกษาในเขตอำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอบาง   
เสาธง ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏบิัติหน้าที่ในสำนักงานและสถานศกึษาในสังกัด และ
ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอ    
บางเสาธง รวมถึงสมาชิกท่ีเคยปฏบิัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อน
เกษียณอายุ หรือลาออก 
 
    หน่วยสมาชิกท่ี 3  สมาชิกที่สังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย  
สมาชิกที่ปฏิบัตหิน้าท่ีในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ  และ ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงาน
นี้รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรอืก่อนเกษียณอายุ หรือ
ลาออก 

 

 

 



หน้า 6 
 

ข้อความตามระเบียบเดิม ข้อความที่ขอยกร่างใหม ่ หมายเหตุ 
 หน่วยสมาชิกท่ี 4  สมาชิกที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

สมุทรปราการ ประกอบด้วย สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ  และ ข้าราชการบำนาญที่เกษยีณอายุ
หรือลาออกจากหน่วยงานนีร้วมถงึสมาชิกที่เคยปฏิบตัิงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย 
หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
  
           หน่วยสมาชิกท่ี 5  สมาชิกท่ีสังกัดสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ 
ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัตหิน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ  หรือผู้ที่เคยเป็นครูและลาออก หรือเกษียณอายุการทำงาน
จากหน่วยงานนี้ รวมถึงสมาชิกท่ีเคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อน
เกษียณอายุ หรือลาออก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( ร่าง ) 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการดำเนินการ   

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 ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกต้ัง 
เป็นกรรมการดำเนินการ พ.ศ. ....  โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี .....  ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ  1   ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหา 
บุคคลที่จะได้รบัการเลือกต้ังเป็นกรรมการดำเนินการ พ.ศ. ....” 
 ข้อ  2   ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันที่ประกาศใช้ระเบียบน้ีเป็นต้นไป 
 ข้อ  3   ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยวิธีการสรรหาบุคคลที่จะ
ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2563  และบรรดาระเบียบ  ประกาศ  คำสั่ง  มติหรือ
ข้อตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
 ข้อ  4   ในระเบียบน้ี 

สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณอ์อมทรัพย์ครสูมุทรปราการ จำกัด 
สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
คณะกรรมการดำเนินการ  หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คร ู

สมุทรปราการ จำกัด 
ประธานกรรมการ  หมายถึง  สมาชิกที่ได้รับเลือกต้ังให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

ดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
กรรมการดำเนินการ  หมายถงึ  กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ 

จำกัด  ที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบน้ี 
เจ้าหน้าที่สรรหา  หมายถึง  คณะกรรมการสรรหาที่ได้รับการแต่งต้ัง ให้ดำเนินการสรรหา 

กรรมการดำเนินการตามระเบียบน้ี 
  หน่วยสรรหา  หมายถึง หน่วยการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สมุทรปราการ จำกัด ตามระเบียบน้ี 
หน่วยสมาชิก  หมายถึง  กลุม่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ตามระเบียบน้ี 
วิธีการสรรหา  หมายถึง  การสรรหาผูส้มัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ

และกรรมการดำเนินการก่อนการประชุมใหญ่ โดยการลงคะแนนสรรหา 
  การสรรหา  หมายถึง  การลงคะแนนให้สมาชิกผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ
ดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ 
                   การลงคะแนนโดยตรงและลับ  หมายถึง  ให้สมาชิกลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและ
กรรมการดำเนินการด้วยตนเอง โดยใช้วิธีลงคะแนนลับ 
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  ผู้ที่ได้รับการสรรหา  หมายถึง  ผู้ที่ได้คะแนนสรรหาตามข้อ 23  เพ่ือนำเสนอช่ือในที่ประชุมใหญ่ 
ให้เลือกต้ังเป็นประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ  
   การเลือกต้ัง  หมายถึง  การเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการโดยที่ประชุมใหญ่      
                                                                                                                                                      

หมวด 1 
การสรรหา 

 ข้อ 5   คณะกรรมการดำเนินการ มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการดำเนินการ 
จำนวน 1 คน และกรรมการดำเนินการ จำนวน 14 คน 
  ผู้มีสิทธ์ิถูกเสนอช่ือเพ่ือเลือกต้ังเป็นคณะกรรมการในที่ประชุมใหญ่ประจำปี ตามวรรคหน่ึง
ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสรรหาตามข้อ 6 
 ข้อ  6   ก่อนวันประชุมใหญ่ให้มีการสรรหาผู้สมัครเลือกต้ังประธานกรรมการดำเนินการ และ
กรรมการดำเนินการ ให้แล้วเสร็จตามกำหนดในระเบียบน้ี 
 ข้อ 7 เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ให้กำหนดจำนวนกรรมการ
จากหน่วยสมาชิก ดังน้ี 
  7.1  ประธานกรรมการดำเนินการ  จำนวน 1 คน  ไม่ต้องสังกัดหน่วยสมาชิกใดๆ 
  7.2  กรรมการดำเนินการ จำนวน 14 คน ประกอบด้วย กรรมการตามสัดส่วนของจำนวน
สมาชิกในแต่ละหน่วยสมาชิกที่กรรมการดำเนินการมีตำแหน่งว่าง ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 
 ข้อ  8   วิธีการสรรหาให้กระทำโดยการลงคะแนนโดยตรงและลับ 
 ข้อ  9 ผู้มีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนสรรหา ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ทุกคน ดังน้ี  
              9.1 การออกเสียงสำหรับสรรหาประธานกรรมการ  สมาชิกสหกรณ์ทุกคน มีสิทธ์ิออกเสียง 
             9.2 การออกเสียงสำหรับสรรหากรรมการ สมาชิกสามารถออกเสียงได้เฉพาะผู้สมัคร
กรรมการในหน่วยสมาชิกของตนเองเท่าน้ัน และสมาชิกคนหน่ึงมีสิทธ์ิลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ 
ได้ไม่เกินจำนวนตามประกาศตำแหน่งที่ว่าง 
  ข้อ  10  ผู้มีสิทธ์ิสมัครรับการสรรหา ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์น้ี  ตามหน่วยสมาชิกที่ปฏิบัติงานใน
ปัจจุบัน หรือก่อนการเกษียณอายุ หรือลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้มีสิทธ์ิสมัครรับการสรรหาตามหน่วย
สมาชิกที่ตนเองสังกัดอยู่ 

ข้อ  11  ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปน้ี เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ 
                 (1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
               (2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การหน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
               (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ
ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
               (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
               (5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการ ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง        
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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               (6) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
               (7) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
               (8) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจากการ
เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การ
กำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือได้รับ
การยกเว้นจากหน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณี 
               (9) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใดๆ อันผิดกฎหมายที่มี
ลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อ่ืนหรือฉ้อโกงประชาชน 
               (10) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
               (11) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อ่ืน เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์       
ที่สหกรณ์น้ีเป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหน่ึงแห่ง 
               (12) พ้นจากตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์น้ีไม่เกินหน่ึงปี 
               (13) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัท
ข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกต้ัง
เป็นกรรมการ 
               (14) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบ้ียกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิก ในระยะเวลาสองปีทาง
บัญชีก่อนวันที่ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการดำเนินการ  เว้นแต่การผิดนัดน้ันมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของ
ตนเอง 
               (15) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์น้ี 
               (16) ลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่กฎกระทรวงกำหนด 
 ข้อ  12  รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการสรรหา  วันเวลารับสมัคร  ระยะเวลารับสมัคร  สถานที่รับสมัคร   
วันเวลาสรรหา  สถานที่สรรหา  การประกาศผลการสรรหา และอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง ให้คณะกรรมการ
ดำเนินการกำหนดและประกาศให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อนวันสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน และดำเนินการสรรหา
ให้แล้วเสร็จก่อนการประชุมใหญ่  เพ่ือเสนอรายช่ือบุคคลที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบน้ีให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกต้ังเป็นประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ 
 ข้อ 13  จำนวนคูหาลงคะแนน ให้เจ้าหน้าที่สรรหากำหนดตามท่ีเห็นสมควร 
 ข้อ 14   ให้สหกรณ์ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิลงคะแนนสรรหา  โดยแจ้งให้สมาชิกทราบก่อนวันสรรหา 
ไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้สมาชิกแจ้งเพ่ิมช่ือหรือถอนช่ือ ก่อนวันสรรหาไม่น้อยกว่า 7 วัน 

ข้อ 15  ให้คณะกรรมการดำเนินการประกาศรับสมัครผู้รับการสรรหา และดำเนินการสรรหาตามข้อ 12 
ในกรณีที่กรรมการดำเนินการ ซึ่งยังมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อไปประสงค์จะสมัครรับการ 

สรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ ต้องย่ืนใบลาออกจากการเป็นกรรมการดำเนินการก่อนวันประกาศ  
รับการสรรหา เมื่อย่ืนแล้วจะเพิกถอนมิได้ ก่อนวันรับสมัครการสรรหาไม่น้อยกว่า 7 วัน 
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 ข้อ 16  ผู้ที่สมัครรับการสรรหา  จะต้องกรอกข้อความในใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด และยื่น
ใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ภายในวัน
เวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด และให้สหกรณ์จัดหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหา           
เรียงตามลำดับการสมัคร ก่อน-หลัง ในกรณีที่ผู้สมัครรับการสรรหา ส่งใบสมัครพร้อมกันให้ผู้สมัครจับฉลาก
หมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหาเรียงตามลำดับต่อเน่ืองจากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหา
คนสุดท้ายก่อนหน้าที่ออกให้แล้ว  
 ข้อ 17 เมื่อสิ้นสุดกำหนดการรับสมัครให้ประกาศรายช่ือและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหา 
ประกอบด้วย ช่ือ-ช่ือสกุล  รูปถ่าย  และประวัติโดยสังเขปของผู้สมัครรับการสรรหา โดยติดประกาศไว้ในที่
เปิดเผยอันเหมาะสมบริเวณสำนักงานสหกรณ์ และแจ้งให้สมาชิกทราบด้วย 
 ข้อ 18 ในกรณีที่ผู้สมัครรายใดขอถอนการสมัครรับการสรรหา ต้องทำเป็นหนังสือย่ืนต่อประธาน
กรรมการหลังวันประกาศรายช่ือผู้สมัครรับการสรรหา ภายใน 7 วันทำการ ให้ประธานกรรมการประกาศถอน
การสมัครรับการสรรหาของผู้สมัครรายน้ัน และให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ถอนช่ือออกทันที โดยให้คงหมายเลข
ประจำตัวผู้สมัครไว้ตามเดิม 
 ข้อ 19  การลงคะแนนสรรหาให้ใช้วิธีทำเครื่องหมายกากบาท   (×)   ลงในบัตรลงคะแนนหากใช้
เครื่องหมายอ่ืนหรือกากบาทเกินจำนวนผู้ที่สมัครรับการสรรหา ให้ถือว่าบัตรเสีย 
 ข้อ 20 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการใดเพ่ือขัดขวางหรือหน่วงเหน่ียว หรือช้ีนำให้สมาชิกลงคะแนนให้ 
ผู้ใดผู้หน่ึง หรือเข้าไปในคูหาและบริเวณที่ลงคะแนนในระหว่างเปิดการลงคะแนน 
 ข้อ 21  เมื่อปิดการลงคะแนนแล้วให้เจ้าหน้าที่สรรหานับคะแนนโดยเปิดเผยจนแล้วเสร็จ  ณ หน่วยสรรหา 
 ข้อ 22  ให้เจ้าหน้าที่สรรหารายงานผลการนับคะแนนต่อคณะกรรมการดำเนินการตามแบบรายงาน  
ที่สหกรณ์กำหนด  และให้สหกรณ์เก็บหลักฐานการสรรหาทั้งหมดไว้ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด  ห้ามทำลายก่อน 90 วัน  
 ข้อ 23  ให้สหกรณ์สรุปผลการนับคะแนนเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ซึ่งผู้ที่ได้รับการ
สรรหาในตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ หรือกรรมการดำเนินการตามจำนวนท่ีประกาศตำแหน่งที่ว่าง
ในแต่ละหน่วยสมาชิก  
 ข้อ 24  ในกรณีผลการสรรหามีผู้ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเท่ากันจับสลาก เพ่ือหาผู้ที่
ได้รับการสรรหาในวันประกาศผลการสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ณ 
สำนักงานสหกรณ์ 
 ข้อ 25  การสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ หรือกรรมการดำเนินการ ในกรณีมีผู้สมัครรับการ
สรรหาไม่เกินจำนวนประธานกรรมการดำเนินการ หรือกรรมการดำเนินการที่มีตำแหน่งว่างตามข้อ 7 สหกรณ์
ไม่ต้องดำเนินการสรรหาให้ถือว่าบุคคลน้ันผ่านการสรรหาแล้ว 
 ข้อ 26  การกำหนดสัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการของแต่ละหน่วยสมาชิกในแต่ละปี  ให้เป็นไปตาม
สัดส่วนของสมาชิกหน่วยสมาชิกของตนเอง  โดยถือเอาจำนวนสมาชิก  ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี       
เป็นเกณฑ์ในการคำนวณสัดส่วนกรรมการแต่ละหน่วยสมาชิกสรรหา 
            สัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการทั้ง 14 คน ได้มาจากสัดส่วนของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
ทุกหน่วยสมาชิกรวมกันในปีน้ันๆ 
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  สัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการในแต่ละหน่วยสมาชิกในปีน้ันได้มาจากสัดส่วนของ 
จำนวนสมาชิกของหน่วยสมาชิกตนเอง เมื่อเทียบกับสมาชิกทั้งหมดทุกหน่วยสมาชิกรวมกันในปีน้ันเป็นจำนวนเต็ม 
เศษของจำนวนเต็มใช้ทศนิยม 2  ตำแหน่งโดยให้เก็บพักไว้ก่อน 
            ถ้าคำนวณจำนวนของกรรมการดำเนินการทุกหน่วยสมาชิกแล้ว หากจำนวนกรรมการ
ดำเนินการยังไม่ครบ 14 คน ให้ดูเศษทศนิยมของจำนวนเต็มในแต่ละหน่วยสมาชิก ถ้าหน่วยสมาชิกใดมีเศษ
ทศนิยมมากที่สุดให้หน่วยน้ันได้จำนวนกรรมการดำเนินการเพ่ิมอีก 1 คน เรียงในแต่ละหน่วยสมาชิกจนครบ 
14 คน 
  หน่วยการสรรหาสมาชิก 
 หน่วยสมาชิกที่ 1  ได้แก่   

1) สมาชิกสังกัดประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
สำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และ
ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระ
สมุทรเจดีย์ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานน้ีก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 

2) สมาชิกสังกัดอาชีวะศึกษาในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอ
พระสมุทรเจดีย์ ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษาในสังกัด และข้าราชการ
บำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานน้ีก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 

3) สมาชิกสังกัดอ่ืนๆ ประกอบด้วย ข้าราชการ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัด
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  วัฒนธรรมจังหวัด  สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู  รวมถึงเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือลาออก หรือ
เกษียณอายุการทำงานจากอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมถึง
สมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานน้ีก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก  และสมาชิกอ่ืนๆ    
ที่มิได้สังกัดในหน่วยสมาชิกที่ 2 ถึง 5 

 
 หน่วยสมาชิกที่ 2  ได้แก่ 

1) สมาชิกสังกัดประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
สำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และ
ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง รวมถึงสมาชิก
ที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานน้ีก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 

2) สมาชิกสังกัดอาชีวะศึกษาในเขตอำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง 
ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานและสถานศึกษาในสังกัด และข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุ
หรือลาออกจากอำเภอเมืองบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานใน
หน่วยงานน้ีก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
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    หน่วยสมาชิกที่ 3  สมาชิกที่สังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย  สมาชิกที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  และ 
ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานน้ีรวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานน้ีก่อน
การโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
 
 หน่วยสมาชิกที่ 4  สมาชิกทีส่ังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย 
สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
สมุทรปราการ  และ ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานน้ีรวมถึงสมาชิกที่เคย
ปฏิบัติงานในหน่วยงานน้ีก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรอืลาออก 
  
          หน่วยสมาชิกที่ 5  สมาชิกที่สังกัดสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย สมาชิกที่
ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ  หรือผู้ที่เคย
เป็นครูและลาออก หรือเกษียณอายุการทำงานจากหน่วยงานน้ี รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานน้ี
ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
 

หมวด 2 
การเลือกต้ัง 

 ข้อ 27  การเลือกต้ังประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ใหก้ระทำในที่ประชุมใหญ ่
 ข้อ 28  ผู้มีสิทธ์ิรับเลือกต้ังเป็นประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ต้องเป็นผู้ที่
ได้รับการสรรหาตามระเบียบน้ี 
 ข้อ 29   ให้ประธานกรรมการในที่ประชุมใหญ่ เสนอช่ือผู้ที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบน้ี  เพ่ือให้
สมาชิกในท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ังเป็นประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ในการดำเนินการ
ตามระเบียบน้ี หากมีปัญหาเกิดขึ้นให้อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการ  
 ข้อ 30 ให้สหกรณ์โดยประธานกรรมการ เป็นผู้ลงนามประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับการเลือกต้ังเป็น
คณะกรรมการดำเนินการ แจ้งให้สมาชิกทราบภายใน 7 วัน หลังจากการประชุมใหญ่ 

ข้อ 31  การขอใช้และแก้ไขระเบียบน้ี ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ โดยถือเสียงสมาชิก
ข้างมาก 

การดำเนินการตามความในวรรคแรก จะต้องเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือนำเข้าบรรจุ 
เป็นวาระการประชุมก่อน  จึงจะดำเนินการขอใช้และแก้ไขระเบียบน้ีได้ 

                       ประกาศ ณ วันที่ ..... เดือน............... พ.ศ. ....... 
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