
การประชุมใหญ่วิสามัญ   
คร้ังท่ี 1 ประจำปี 2565 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565   
ณ อาคารโดมสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์  
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์  

จังหวัดสมุทรปราการ 
 
 
 
 



ที่ สอ. สป. ว.1456 / 2565 สหกรณอ์อมทรพัย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
     23/17 - 20  ถนนสุขุมวิท  ตำบลปากน้ำ 
                                      อำเภอเมือง  จงัหวัดสมทุรปราการ  10270 

           27  ตลุาคม  2565 

เรื่อง     ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครัง้ที่ 1 ประจำปี 2565 
เรียน สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด     

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้รับหนังสือจากสมาชิกที่ร่วมลงช่ือจำนวน 700 ราย 
เพื่อร้องขอให้คณะกรรมการดำเนินการ เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2564 ข้อ 65 วรรคสอง 
เพื่อดำเนินการปรับเปล่ียนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกรรมการ โดยให้สมาชิกได้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการได้ทุก
สังกัด เลือกตั้งได้ทุกปี และจะไปเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งใดก็ได้ที่ใกล้บ้านสมาชิก ดังเดิมที่เคยปฏิบัติกันมาในหลายๆ ปี
เพื่อมิให้เกิดความสับสนอลหม่านของสมาชิก ประกอบกับนายทะเบียนสหกรณ์ได้ออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
กำหนดรายการในข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ. 2565 
ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เพื่อให้โอกาสสมาชิกสามารถถอนค่าหุ้นบางส่วนไป
ใช้เพื่อการดำรงชีพ และยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปโดยไม่ต้องสร้างภาระหนี้สิน นายทะเบียนสหกรณ์จึงได้กำหนด
หลักเกณฑ์ตามระเบียบดังกล่าว เพื่อให้สหกรณ์ได้นำไปแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนั้นเพื่อให้ข้อบังคับและ
ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด สอดคลองกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ในการยื่นข้อเรียกร้องปรับเปล่ียนระเบียบการเลือกตั้งของสมาชิก  

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ชุดที่ 61/2565 ในการประชุม
ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 จึงได้มีมติกำหนดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ลงทะเบียนเวลา 08.00 – 09.30 น. ณ อาคารโดมสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์ โรงเรียน      
ป้อมนาคราชสวาทยานนท์  ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  สหกรณ์จะจ่าย
ค่าพาหนะสำหรับสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมท่านละ 300 บาท  โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครัง้ที่ 1 ประจำปี 2565 ทราบ 
ระเบียบวาระที่  2 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสมทุรปราการ จำกดั 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องพิจารณายกร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกดั ว่าด้วย 
 การสรรหาบุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ พ.ศ. .... 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่องปัญหาชะลอการพิจารณาเงินกู้สำหรับสมาชิกที่มีเงินเหลือใช้จ่ายต่ำกว่า 30% 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี) 

  จึงเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน ได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น      
โดยพร้อมเพรียงกัน  และโปรดแสดงบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด หรือบัตร
ประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภา อย่างใดอย่างหนึ่งต่อเจ้าหน้าที่  
ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกท่าน  
  หมายเหตุ  เริ่มประชุมใหญว่ิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  เวลา 09.30 น. 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

         (นายวรพจน์  สิงหราช) 
 ประธานกรรมการ 

        สหกรณอ์อมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 



ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ 
ครั้งท่ี 1 ประจำปี 2565 

วันเสาร์ท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  เวลา 09.30 น.     
ณ อาคารโดมสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์  

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์  จังหวัดสมุทรปราการ 
------------------------------------------- 

            หน้า 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ      4 
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมขอ้บังคับสหกรณอ์อมทรัพย์คร ู    5 
   สมุทรปราการ จำกัด   
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องพิจารณายกร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 13 
   ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ   

    ดำเนินการ  พ.ศ. .... 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องปัญหาชะลอการพิจารณาเงินกู้สำหรับสมาชิกที่มีเงินเหลือ 24  
   ใช้จ่ายต่ำกว่า 30%  
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี)         26 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ระเบยีบวาระที่  1   เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ี่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครัง้ท่ี 1 ประจำปี 2565 ทราบ 
 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................. 
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ระเบยีบวาระที่  2   เรื่องพจิารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รสูมุทรปราการ จำกัด  
 
ประเด็นที่ 1 แก้ไขเก่ียวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
  ด้วยนายทะเบียนสหกรณ์ได้ออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดรายการในข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เพื่อให้โอกาสสมาชิกสามารถถอนค่าหุ้นบางส่วนไปใช้เพื่อการ
ดำรงชีพ และยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปโดยไม่ต้องสร้างภาระหนี้สิน จึงควรให้โอกาสสมาชิกได้ใช้เงินค่า
หุ้นส่วนน้ีจำนวนหน่ึงอันจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ นายทะเบียน
สหกรณ์จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ตามระเบียบดังกล่าว เพ่ือให้สหกรณ์ได้นำไปแก้ไขข้อบังคับที่เก่ียวข้องต่อไป  
  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ  ในการประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 
ได้พิจารณากลั่นกรองการขอแก้ไขข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และได้
นำเสนอคณะกรรมการอำนวยการพิจารณา 
  คณะกรรมการอำนวยการ ในการประชุมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 ได้พิจารณา
ข้อมูลตามที ่คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบนำเสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณา   
  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ชุดที่ 61/2565 ในการ
ประชุมครั้งที่ 19/2565 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้นำเสนอการแก้ไข
ข้อบังคับสหกรณ์ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่  (รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร
ประกอบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 5 -



ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับเดิม และข้อบังคับส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2564 ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
หุ้น 

ข้อ 6 การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุน้ได้โดยไม่จำกัดจำนวน มีมลูค่าหุน้ละสบิบาท 
 
ข้อ 7 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนตอ้งชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกท่ีเข้าเป็น
สมาชิกตามอตัราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ ์
          เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรอืค่าจ้างประจำ และ
เงินท่ีจ่ายควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ ซึ่งสมาชิกไดร้ับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และ
หมายถึงบำนาญตามกฎหมายว่าดว้ยบำเหน็จบำนาญ ซึ่งสมาชิกได้รบัจากทางราชการด้วย 
          ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ หรือจะขอซือ้หุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทำได้ โดยแสดงความจำนง
เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการแต่จำนวนหุ้นท้ังหมดต้องไม่เกินหน่ึงในห้าของหุ้น
ที่ชำระแล้วท้ังหมด 
          สมาชิกและสมาชิกสมทบจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างท่ีตนเป็นสมาชิกอยูไ่มไ่ด้ 
          สมาชิกและสมาชิกสมทบสามารถถือหุ้นสูงสดุไดไ้มเ่กินจำนวนเท่าใดให้เป็นไป
ตามที่กำหนดในระเบียบว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
          เมื่อสมาชิกภาพของสมาชกิและสมาชิกสมทบสิ้นสดุลง สหกรณ์มสีิทธินำเงินตาม
มูลค่าหุ้นท่ีสมาชิกมีอยูม่าหักกลบลบหนี้ท่ีสมาชิกและสมาชิกสมทบผูกพันต้องชำระหนี้แก่
สหกรณ์ได้และให้สหกรณม์ีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุรมิสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น 
 
ข้อ 8 การชำระค่าหุ้นรายเดือน การชำระค่าหุ้นรายเดือนนั้นให้ชำระโดยวิธีหักจากเงินได้
รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจำเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน 
           ถ้ากรณีที่สมาชิกไดร้ับคำสั่งให้ย้ายไปปฏิบัตหิน้าท่ีนอกจังหวัด ไมส่ามารถหักหุ้น
หนี้และเงินอ่ืนใดได้ ให้สมาชิกชำระเงินท่ีต้องหัก ณ ท่ีจ่าย ได้โดยตรงที่สหกรณ์หรือตาม
วิธีการที่สหกรณ์กำหนด และต้องชำระภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดอืน 
 

 
- คงเดิม - 

 
- คงเดิม - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คงเดิม - 
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ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2564 ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
          กรณีสมาชิกที่เกษียณอายรุาชการโดยไม่มีสิทธิรับเงินบำนาญ หรือลูกจา้งประจำ
หากเกษียณอายุราชการโดยไมม่ีสทิธิรับเงินบำเหน็จรายเดือน หรือสมาชิกอื่นที่ออกจาก
งานประจำโดยไม่มีเงินไดร้ายเดือน การชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนและหรือหน้ีเงินกู้ ให้
สมาชิกชำระเป็นเงินสดหรือชำระผ่านธนาคารหรือวิธีการอื่นใดตามที่สหกรณ์กำหนด และ
ต้องชำระภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน 
          เมื่อสมาชิกมีคำขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดำเนินการไดส้อบสวนพิจารณา
เห็นว่าสมาชิกนั้น ตกอยู่ในพฤติการณ์อันทำให้ไม่สามารถชำระค่าหุน้รายเดือนไดโ้ดยมิใช่
เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สจุริตของตน คณะกรรมการดำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิ
ต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนช่ัวระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรกไ็ด้ 
 
ข้อ 9  การงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อย
แปดสิบเดือนหรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าวงเงินกู้สามัญ และไม่มหีนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์
ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน จะงดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนกไ็ด้ โดยแจ้งความจำนงเป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
          กรณีสมาชิกประสงค์จะหยุดถือหุ้นรายเดือนเป็นการชั่วคราว หรือการลดจำนวน
การถือหุ้น รายเดือน แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบ ให้แจ้งความจำนงเป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
 
ข้อ 10 การแจ้งยอดจำนวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจำนวนหุ้นท่ีสมาชิกและสมาชิก
สมทบชำระเต็มมูลคา่แล้วใหส้มาชกิแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชขีองสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คงเดิม - 
 
 
 
 
 
 
 

- คงเดิม - 
 

 

 ข้อ 10/1 การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชกิ เมื่อสหกรณไ์ด้ปิดบญัชีเป็น
ปัจจุบัน และไม่มยีอดขาดทุนสะสม สหกรณ์จึงจะจา่ยคืนค่าหุ้นบางส่วนให้แก่สมาชิกใน
ระหว่างที่ยังเป็นสมาชิกได้และสมาชิกจะต้องให้หน่วยงานต้นสังกัดสมาชิกหักเงิน ณ ท่ีจ่าย
นำส่งสหกรณไ์ด ้
          คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจในการจัดทำแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้น
บางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกในปีถดัไป เสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ โดยให้คำนวณวงเงิน
การจ่ายในปีถัดไปจากการเปรยีบเทียบทุนเรือนหุ้น 2 ปีทางบัญชีท่ีผ่านมา ซึ่งให้จ่ายได้    
ไม่เกินยอดทุนเรือนหุ้นท่ีเพิม่ขึ้น 
 

เพิ่มเตมิข้อบังคับใน
หมวดหุ้นให้เป็นไป
ตามที่นายทะเบียน
สหกรณ์กำหนดและ
รองรับธุรกรรมที่
สหกรณ์ทำกับ
สมาชิกสมทบด้วย 
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ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2564 ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
           เมื่อท่ีประชุมใหญ่อนุมัติแผนการจ่ายเงินค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกแล้ว 

สหกรณ์จะจา่ยค่าหุ้นใหส้มาชิกไมเ่กินร้อยละ 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ ณ วันสิ้น
ปีทางบัญชีท่ีผ่านมา 
          สมาชิกแต่ละรายจะไดร้ับคืนค่าหุ้นไมเ่กินร้อยละ 75 ของมูลค่าหุ้นท่ีสมาชิกรายนั้น
ถืออยู ่
          ข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายคืนค่าหุ้น ลำดบัการจ่าย 
และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบยีบนายทะเบียนสหกรณแ์ละระเบียบของ
สหกรณ ์
 
ข้อ 10/2 คุณสมบัติของสมาชกิที่สามารถรับคืนค่าหุ้นบางส่วน มีดังนี ้

(1)  เป็นสมาชิก โดยไม่รวมสมาชกิสมทบ 
(2)  ต้องพ้นจากงานประจำ 
(3)  ไม่มีภาระผูกพันต่อสหกรณ์ทัง้ในฐานะผู้กู้หรือผูค้้ำประกัน 
(4)  ไม่เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาของสหกรณ์และสถาบันการเงินอ่ืน ๆ 

 

เพิ่มเตมิข้อบังคับใน
หมวดหุ้นให้เป็นไป
ตามที่นายทะเบียน
สหกรณ์กำหนดและ
รองรับธุรกรรมที่
สหกรณ์ทำกับ
สมาชิกสมทบด้วย 

หมวด 7 
การประชุมใหญ ่

ข้อ 69 อำนาจหน้าท่ีของท่ีประชมุใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหนา้ที่พิจารณาวินิจฉัย
เรื่อง ท้ังปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาอนุมัตินโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของ
สหกรณ ์

(2) รับทราบผลการดำเนินการตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสีย่งด้าน
ต่างๆ ของสหกรณ ์

(3) พิจารณาอนุมัตินโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจาก
สหกรณ์อื่นและสถาบันการเงิน และการค้ำประกัน 

(4) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ และวินิจฉัยข้อ
อุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมไิดร้ับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ ์

(5) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ 
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ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2564 ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
(6) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี และจดัสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ ์
(7) รับทราบรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์จาก

คณะกรรมการดำเนินการและผลการตรวจสอบประจำปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ 
(8) พิจารณากำหนดบำเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดำเนินการ 
กรรมการอื่น ๆ และผู้ตรวจสอบกจิการ 
(9) พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยมืหรือคำ้ประกัน 
(10) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ 
 
(11) พิจารณาการแยกสหกรณ์ การควบสหกรณ ์
(12) กำหนดค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ

ดำเนินการ กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากติติมศักดิ ์
(13) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(14) รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ

ชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 
(15) พิเคราะห์และปฏิบัตติามคำสัง่หรือหนังสือหรือคำแนะนำของนายทะเบียน

สหกรณ์ รองนายทะเบยีนสหกรณ ์ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบญัชี หรือพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณม์อบหมาย 

(16) กำหนดรูปการณซ์ึ่งสหกรณ์คดิจะทำเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ ์
 

 
 
 
 
 
 
(10) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ หรือแผนปรับปรุงการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ หรือ แผนและวงเงินการจ่ายคืนหุน้บางสว่นระหว่างเป็นสมาชิก 

 
 
 
 
 
 
เพิ่มเตมิข้อความให้
เป็นไปตามที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์
กำหนด 
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ประเด็นที่ 2 แก้ไขเก่ียวกับการจัดสรรทุนสวัสดิการของสมาชิก 
  เนื่องจากข้อจำกัดในข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2564 ข้อ 29 วางหลักเกณฑ์การจัดสรรกำไรสุทธิ 
ตาม (7) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละสิบของกำไร
สุทธิตามระเบียบของสหกรณ์  ซึ่งจากข้อมูลการใช้จ่ายทุนสวัสดิการในแต่ละปีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น การจัดสรร
ในอัตราร้อยละสิบ ไม่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายทุนสวัสดิการในแต่ละปี 
  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ ในการประชุมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 
ได้พิจารณาข้อมูลแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาขอแก้ไขข้อบังคับ
สหกรณ์ พ.ศ. 2564 ข้อ 29 (7) โดยขอเพิ่มเติมอัตราการจัดสรรเป็น “ไม่เกินร้อยละยี่สิบของกำไรสุทธิตาม
ระเบียบของสหกรณ์” 
  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ชุดที่ 61/2565 ในการ
ประชุมครั้งที่ 21/2565 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้นำเสนอการแก้ไข
ขอ้บังคับสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบนำเสนอ เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากสมาชิก
ในที่ประชุมใหญ่  (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบ) 
 
  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบสหกรณ์จักได้นำข้อบังคับฉบับที่ขอแก้ไขไป
จดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ และเมื่อนายทะเบียนได้รับ
จดทะเบียนแล้วจึงให้มีผลบังคับใช้ได้ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 44 
 
 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................................. 
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ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับเดิม และข้อบังคับส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2564 ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
กำไรสุทธิประจำปี 

ข้อ 29 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี  เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไปและระเบียบนายทะเบยีนสหกรณ์แล้ว  ปรากฏว่าสหกรณ์
มีกำไรสุทธิ  ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสบิของกำไรสุทธิ  และเป็นค่าบำรุง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ในอัตราร้อยละหนึ่ง
ของกำไรสุทธิ แตไ่ม่เกินสามหมื่นบาท 
         กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอ่นนั้น  ท่ีประชุมใหญ่
อาจจะจัดสรรได้ดังต่อไปนี ้

(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ แต่ต้องไม่เกิน
อัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง  โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา  อนึ่ง  ถ้าสหกรณ์ถอน
ทุนรักษาระดับอตัราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสำหรับปีใดด้วยจำนวนเงิน
ปันผลทั้งสิ้นท่ีจ่ายสำหรับปีนั้นก็ตอ้งไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 

(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำไว้
กับสหกรณ์ในระหว่างปีตามมติที่ประชุมใหญ่ เว้นแต่สมาชิกท่ีผิดนัดการส่งเงินงวดชำระ
หนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยเดือนใดในปีบัญชี มิให้ไดร้ับเงินเฉลี่ยคนืสำหรับปีนั้น  โดยให้
คำนวณเงินเฉลี่ยคืนหักจำนวนเดือนท่ีผิดนัดชำระหนี ้

(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณไ์ม่เกินร้อยละสิบของกำไร
สทุธิ 

(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีน้ัน ทุนรักษาระดับอตัราเงินปันผลนีจ้ะถอนได้โดยมติแห่งท่ี
ประชุมใหญ่  เพ่ือจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1) 

(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไ์มเ่กินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ       
ตามระเบียบของสหกรณ ์

(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไมเ่กินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ  ตามระเบียบของ
สหกรณ ์

 

 
- คงเดิม - 

 
 
 
 
 
 

- คงเดิม - 
 
 
 

- คงเดิม - 
 
 
 

- คงเดิม - 
 

- คงเดิม - 
 
 

- คงเดิม - 
 

- คงเดิม - 
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ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2564 ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
         (7) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว     
ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิตามระเบยีบของสหกรณ ์
         (8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสำนกังานหรือทุนอื่น ๆ  เพื่อเสริมสรา้งความมั่นคงให้แก่
สหกรณ ์
         (9) เป็นเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน   ไมเ่กินร้อยละสองของกำไรสุทธิ 
         (10) กำไรสุทธิส่วนท่ีเหลือ  (ถ้ามี)  ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น 
         การใช้จ่ายทุนสะสมตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์และให้
กำหนดระเบียบสำหรับแต่ละทุนเป็นการเฉพาะ 
 

         (7) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว       
ไม่เกินร้อยละยีส่ิบของกำไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ ์

- คงเดิม - 
 

- คงเดิม - 
- คงเดิม - 
- คงเดิม - 

เพิ่มอัตราการจัดสรร
ให้สอดคล้องกับการ
ใช้จ่ายจริง 
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ระเบยีบวาระที่  3   เรื่องพิจารณายกร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จำกัด   
   ว่าด้วยการสรรหาบคุคลท่ีจะได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการดำเนินการ  
   พ.ศ. .... 

 
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้รับหนังสือจากสมาชิกที่ร่วมลงช่ือจำนวน 700 

ราย เพื่อร้องขอให้คณะกรรมการดำเนินการ เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2564 ข้อ 65 
วรรคสอง เพื่อดำเนินการปรับเปลี่ยนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกรรมการ โดยให้สมาชิกได้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
กรรมการได้ทุกสังกัด เลือกตั้งได้ทุกปี และจะไปเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งใดก็ได้ที่ใกล้บ้านสมาชิก ดังเดิมที่เคย
ปฏิบัติกันมาในหลายๆ ปีเพื่อมิให้เกิดความสับสนอลหม่านของสมาชิก  ประกอบกับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
และระเบียบเสนอให้แก้ไขการแบ่งหน่วยสมาชิก เพื่อให้หน่วยสมาชิกที่มีจำนวนสมาชิกไม่มากนักได้มีตัวแทน
กรรมการจากหน่วยสมาชิกของตน ทั้งน้ีเพ่ือให้ได้มีกรรมการจากทุกหน่วยสังกัดช่วยดูแลมวลสมาชิกท้ังหมด  

ดังนั้นทางคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ ในการประชุมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 
2565 จึงได้นำประเด็นข้อเรียกร้องของสมาชิก รวมถึงข้อเสนอให้แก้ไขการแบ่งหน่วยสมาชิก มาปรับปรุงระเบียบ
ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที ่จะได้ร ับการเลือกตั ้งเป็นกรรมการดำเนินการในคราวเดียวกัน และนำเสนอ
คณะกรรมการอำนวยการพิจารณา 

คณะกรรมการอำนวยการ ในการประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ได้พิจารณา
ประเด็นการแก้ไขระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลที ่จะได้รับการเลือกตั ้งเป็นกรรมการดำเนินการ ตามที่
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบนำเสนอ  และให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา   
  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 21/2565 เม่ือวันที่ 26 ตุลาคม 
2565 ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเห็นชอบให้นำเสนอร่างระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ และคณะกรรมการ
อำนวยการนำเสนอ  เพ่ือที่จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่วิสามัญพิจารณาต่อไป 
  ข้อกฎหมาย 
  ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2564 

“ข้อ  70  คณะกรรมการดำเนินการ    ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วย 
ประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการดำเนินการอีกสิบสี่คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกแต่ละ
หน่วยงานซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎกระทรวงกำหนด โดยให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่
จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ  และระเบียบน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ 

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

ฯลฯ   
  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2564 

ข้อ 31 การขอใช้และแก้ไขระเบียบนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ โดยถือเสียง
สมาชิกข้างมาก 

การดำเนินการตามความในวรรคแรก จะต้องเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือนำเข้า
บรรจุเป็นวาระการประชุมก่อน  จึงจะดำเนินการขอใช้และแก้ไขระเบียบน้ีได้ 
  
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  

มติที่ประชุม .................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................................. 
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ตารางเปรยีบเทียบระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ และยกร่างใหม่ 
 

ข้อความตามระเบียบเดิม ข้อความที่ขอยกร่างใหม่ หมายเหตุ 
ข้อ 9 ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหา ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ทุกคน ดังนี้ 
          9.1 การออกเสียงสำหรับสรรหาประธานกรรมการ สมาชิกสหกรณ์    
ทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียง 
          9.2 การออกเสียงสำหรับสรรหากรรมการ สมาชิกสามารถออกเสียงได้
เฉพาะผู้สมัครกรรมการในหน่วยสมาชิกของตนเองเท่านั้น และสมาชิกคนหนึ่งมี
สิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการได้ไม่เกินจำนวนตามประกาศ
ตำแหน่งที่ว่าง 

ข้อ  9  ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหา ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ทุกคน โดยไป
ออกเสียงได้ในหน่วยสรรหาที่สมาชิกสังกัดอยู่ และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์
ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ได้ไม่
เกินจำนวนตามประกาศตำแหน่งที่ว่างลง 

แก้ไขเพื่อให้สมาชิกทุกคน
สามารถลงคะแนนสรรหา
ประธานกรรมการและ
กรรมการจากทุกหน่วยสมาชิก 
 
(เสนอแก้ไขตามข้อเรียกร้อง
ของสมาชิก) 

 ข้อ 10 ผู้มีสิทธิ์สมัครรับการสรรหา ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์นี้  ตามหน่วยสมาชิก
ที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน หรือก่อนการเกษียณอายุ หรือลาออกจากการปฏิบัติงาน 
ให้มีสิทธิ์สมัครรับการสรรหาตามหน่วยสมาชิกที่ตนเอง    สังกัดอยู่ 

ข้อ 10 ผู้มีสิทธิ์สมัครรับการสรรหา ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์นี้  ตามหน่วยสมาชิก
ที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน หรือก่อนการเกษียณอายุ หรอืก่อนการโอนย้ายออกนอก
เขตจังหวัดสมุทรปราการ หรือลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้มีสิทธิ์สมัครรับการ
สรรหาตามหน่วยสมาชิกที่ตนเองสังกัดอยู่ 

เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในการตีความสำหรับ
สมาชิกกลุ่มที่มีการโอนย้าย
ออกนอกเขตจังหวัด
สมุทรปราการ ให้สมัครรับการ
สรรหาได้ตามหน่วยงาน
สุดท้ายก่อนการโอนย้าย 
 

(คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
และระเบียบ เสนอขอแก้ไข) 

ข้อ 26  การกำหนดสัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการของแต่ละหน่วย
สมาชิกในแต่ละปี  ให้เป็นไปตามสัดส่วนของสมาชิกหน่วยสมาชิกของตนเอง  
โดยถือเอาจำนวนสมาชิก  ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปีเป็นเกณฑ์ในการ
คำนวณสัดส่วนกรรมการแต่ละหน่วยสมาชิกสรรหา 
           สัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการทั้ง 14 คน ได้มาจากสัดส่วนของ
จำนวนสมาชิกทั้งหมดทุกหน่วยสมาชิกรวมกันในปีนั้นๆ 
            สัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการในแต่ละหน่วยสมาชิกในปีนั้น
ได้มาจากสัดส่วนของ จำนวนสมาชิกของหน่วยสมาชิกตนเอง เมื่อเทียบกับ
สมาชิกทั้งหมดทุกหน่วยสมาชิกรวมกันในปีนั้นเป็นจำนวนเต็ม เศษของจำนวน
เต็มใช้ทศนิยม 2  ตำแหน่งโดยให้เก็บพักไว้ก่อน 
 

 
- คงเดิม - 
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ข้อความตามระเบียบเดิม ข้อความที่ขอยกร่างใหม่ หมายเหตุ 

           ถ้าคำนวณจำนวนของกรรมการดำเนินการทุกหน่วยสมาชิกแล้ว หาก
จำนวนกรรมการดำเนินการยังไม่ครบ 14 คน ให้ดูเศษทศนิยมของจำนวนเต็มใน
แต่ละหน่วยสมาชิก ถ้าหน่วยสมาชิกใดมีเศษทศนิยมมากที่สุดให้หน่วยนั้นได้
จำนวนกรรมการดำเนินการเพิ่มอีก 1 คน เรียงในแต่ละหน่วยสมาชิกจนครบ     
14 คน 

 
- คงเดิม - 

 

 หน่วยการสรรหาสมาชิก 
 หน่วยสมาชิกที่ 1  ได้แก่   
1) สมาชิกสังกัดประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประกอบด้วย สมาชิกที่
ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และข้าราชการบำนาญที่
เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอเมืองสมุทรปราการ  อำเภอพระประแดง  
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการ
โอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
2) สมาชิกสังกัดอาชีวะศึกษาในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ  อำเภอพระ
ประแดง  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
สำนักงาน และสถานศึกษาในสังกัด และข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือ
ลาออกจากอำเภอเมืองสมุทรปราการ  อำเภอพระประแดง  อำเภอพระสมุทร
เจดีย์ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อน
เกษียณอายุ หรือลาออก

 หน่วยการสรรหาสมาชิก 
 หน่วยสมาชิกที่ 1  สมาชิกสังกัดประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหนา้ที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และข้าราชการ
บำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอเมืองสมุทรปราการ  อำเภอพระ
ประแดง  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้
ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
  

 
ย้ายสมาชิกสังกัดอาชีวะศึกษา 
และสมาชิกสังกดัอื่นๆ ไปอยู่
หน่วยสมาชิกที่ 6 

3) สมาชิกสังกัดอื่นๆ ประกอบด้วย ข้าราชการ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่
สังกัดศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  วัฒนธรรม
จังหวัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู  รวมถึง
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณท์ี่ปฏิบัติหน้าที่หรือลาออก หรือเกษียณอายุ
การทำงานจากอำเภอเมืองสมุทรปราการ  อำเภอพระประแดง  อำเภอพระ
สมุทรเจดีย์ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือ
ก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก  และสมาชิกอื่นๆ    ที่มิได้สังกัดในหน่วยสมาชิกที่ 
2 ถึง 5 
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ข้อความตามระเบียบเดิม ข้อความที่ขอยกร่างใหม่ หมายเหตุ 
 หน่วยสมาชิกที่ 2  ได้แก่ 
1) สมาชิกสังกัดประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ประกอบด้วย สมาชิกที่
ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และข้าราชการบำนาญที่
เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอบางพลี  อำเภอบางบ่อ  อำเภอบางเสาธง  
รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อน
เกษียณอายุ หรือลาออก 
2) สมาชิกสังกัดอาชีวะศึกษาในเขตอำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสา
ธง ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานและสถานศึกษาในสังกัด 
และข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอบางพลี  อำเภอบาง
บ่อ  อำเภอบางเสาธง  รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการ
โอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
 

 หน่วยสมาชิกที่ 2  สมาชิกสังกัดประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และข้าราชการ
บำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอบางพลี  อำเภอบางบ่อ  อำเภอบาง
เสาธง  รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อน
เกษียณอายุ หรือลาออก 

 

ย้ายสมาชิกสังกัดอาชีวะศึกษา 
ไปอยู่หน่วยสมาชิกที่ 6 

    หน่วยสมาชิกที่ 3  สมาชิกที่สังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 
ประกอบด้วย  สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  และ ข้าราชการ
บำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานนี้รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
 

 
- คงเดิม - 

 

 หน่วยสมาชิกที่ 4  สมาชิกที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และ
สถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ  และ 
ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานนี้รวมถึงสมาชิกที่เคย
ปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
 

 
- คงเดิม - 

 

          หน่วยสมาชิกที่ 5  สมาชิกที่สังกัดสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด
สมุทรปราการ ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และ
สถานศึกษา ในสังกัดสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ  หรือผู้ที่เคย
เป็นครูและลาออก หรือเกษียณอายุการทำงานจากหน่วยงานนี้ รวมถึงสมาชิกที่
เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือ
ลาออก 

 
- คงเดิม - 
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ข้อความตามระเบียบเดิม ข้อความที่ขอยกร่างใหม่ หมายเหตุ 
           หน่วยสมาชิกที่ 6  สมาชิกสังกัดอาชีวะศกึษาในจังหวัดสมุทรปราการ 

ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาอาชวีะศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ  และข้าราชการบำนาญที่
เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานนี้รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานใน
หน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
          สมาชิกสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ 
ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษาในสังกัดศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ  และข้าราชการบำนาญที่
เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานนี้รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานใน
หน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 

           สมาชิกสังกัดอื่นๆ ประกอบด้วย ข้าราชการ หรือบุคลากรทางการศึกษา
ที่สังกัดศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  วัฒนธรรมจังหวัด  สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดสมุทรปราการ  รวมถึงเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ที่ปฏิบัติหน้าที่
หรือลาออก หรือเกษียณอายุการทำงาน และข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุ
หรือลาออกจากหน่วยงานนี้ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติในหน่วยงานนี้ก่อนการ
โอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก และสมาชิกอื่นๆ ที่มิได้สังกัดในหน่วย
สมาชิกที่ 1 ถึง 5 

แก้ไขเพื่อให้หน่วยสมาชิกที่มี
จำนวนสมาชิกไม่มากนักได้มี
ตัวแทนกรรมการจากหน่วย
สมาชิกของตน ทั้งนี้เพื่อให้ได้
มีกรรมการจากทุกหน่วยสังกัด
ช่วยดูแลมวลสมาชิกทั้งหมด 
 
(คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
และระเบียบ เสนอขอแก้ไข) 
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(ร่าง)   
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการดำเนินการ   

พ.ศ. 25 .... 
--------------------------------------------- 

 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด พ.ศ. 2564 ข้อ 77 
(19) และข้อ 117 (12) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61/2565 ครั้งที่ 21 /2565 วันที่ 26 ตุลาคม     
พ.ศ. 2565 และที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ .... พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ได้กำหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกต้ังเป็น
กรรมการดำเนินการ พ.ศ. 25...  โดยได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1   ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหา 
บุคคลที่จะได้รบัการเลือกต้ังเป็นกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 25....” 
 ข้อ  2   ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันที่ประกาศใช้ระเบียบน้ีเป็นต้นไป 
 ข้อ  3   ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะ
ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2564  และบรรดาระเบียบ  ประกาศ  คำสั่ง  มติหรือ
ข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี 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 

- 18 -



- 2 - 
 

  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 ตามวรรคหนึ่ง
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
สมาชิกในแต่ละหน่วยสมาชิกท่ีกรรมการดำเนินการมีตำแหน่งว่าง ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 
 ข้อ  8   วิธีการสรรหาให้กระทำโดยการลงคะแนนโดยตรงและลับ 
 ข้อ  9 ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหา ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ทุกคน โดยไปออกเสียงได้ใน
หน่วยสมาชิกสังกัดอยู่ และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ และ
กรรมการดำเนินการ ได้ไม่เกินจำนวนตามประกาศตำแหน่งที่ว่างลง   

ข้อ 10 ผูม้ีสิทธ์ิสมัครรับการสรรหา ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์น้ี  ตามหน่วยสมาชิกที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน 
หรือก่อนการเกษียณอายุ หรอืก่อนการโอนย้ายออกนอกเขตจังหวัดสมุทรปราการ หรือลาออกจากการ
ปฏิบัติงาน ให้มีสิทธ์ิสมัครรับการสรรหาตามหน่วยสมาชิกที่ตนเองสังกัดอยู่ 
           ข้อ  11  ห้ามไมใ่ห้บุคคลซึ่งมลีักษณะดังต่อไปน้ี 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 
               (6) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
               (7) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
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               (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  เว้นแต่การผิดนัดน้ันมิได้เกิดข้ึนจากการกระทำของ
ตนเอง 
               (15) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์น้ี 
               (16) ลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่กฎกระทรวงกำหนด 
 ข้อ  12  รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการสรรหา  วันเวลารับสมัคร  ระยะเวลารับสมัคร  สถานที่รับสมัคร   
วันเวลาสรรหา  สถานที่สรรหา  การประกาศผลการสรรหา และอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 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 
 ข้อ 16  ผู้ที่สมัครรับการสรรหา  จะต้องกรอกข้อความในใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด และยื่น
ใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ภายในวัน
เวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด และให้สหกรณ์จัดหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหา           
เรียงตามลำดับการสมัคร ก่อน-หลัง ในกรณีที่ผู้สมัครรับการสรรหา ส่งใบสมัครพร้อมกันให้ผู้สมัครจับฉลาก
หมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหาเรียงตามลำดับต่อเน่ืองจากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหา
คนสุดท้ายก่อนหน้าที่ออกให้แล้ว  
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 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
เคร่ืองหมายอ่ืนหรือกากบาทเกินจำนวนผู้ที่สมัครรับการสรรหา 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
ไม่ต้องดำเนินการสรรหาให้ถือว่าบุคคลนั้นผ่านการสรรหาแล้ว 
 ข้อ 26  การกำหนดสัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการของแต่ละหน่วยสมาชิกในแต่ละปี  ให้เป็นไปตาม
สัดส่วนของสมาชิกหน่วยสมาชิกของตนเอง  โดยถือเอาจำนวนสมาชิก  ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี       
เป็นเกณฑ์ในการคำนวณสัดส่วนกรรมการแต่ละหน่วยสมาชิกสรรหา 
            สัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการทั้ง 14 คน ได้มาจากสัดส่วนของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
ทุกหน่วยสมาชิกรวมกันในปีน้ันๆ 
  สัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการในแต่ละหน่วยสมาชิกในปีน้ันได้มาจากสัดส่วนของ 
จำนวนสมาชิกของหน่วยสมาชิกตนเอง เมื่อเทียบกับสมาชิกทั้งหมดทุกหน่วยสมาชิกรวมกันในปีน้ันเป็นจำนวนเต็ม 
เศษของจำนวนเต็มใช้ทศนิยม 2  ตำแหน่งโดยให้เก็บพักไว้ก่อน 
            ถ้าคำนวณจำนวนของกรรมการดำเนินการทุกหน่วยสมาชิกแล้ว หากจำนวนกรรมการ
ดำเนินการยังไม่ครบ 14 คน ให้ดูเศษทศนิยมของจำนวนเต็มในแต่ละหน่วยสมาชิก ถ้าหน่วยสมาชิกใดมีเศษ
ทศนิยมมากที่สุดให้หน่วยน้ันได้จำนวนกรรมการดำเนินการเพ่ิมอีก 1 คน เรียงในแต่ละหน่วยสมาชิกจนครบ 
14 คน 
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  หน่วยการสรรหาสมาชิก 
 หน่วยสมาชิกที่ 1  สมาชิกสังกัดประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
และข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอเมืองสมุทรปราการ  อำเภอพระประแดง  อำเภอ
พระสมุทรเจดีย์ รวมถึงสมาชิกท่ีเคยปฏิบัติงานในหน่วยงานน้ีก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือ
ลาออก 
 หน่วยสมาชิกที่ 2  สมาชิกสังกัดประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
และข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอบางพลี  อำเภอบางบ่อ  อำเภอบางเสาธง  รวมถึง
สมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานน้ีก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
    หน่วยสมาชิกที่ 3  สมาชิกที่สังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย  สมาชิกที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  และ 
ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานน้ีรวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานน้ีก่อน
การโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
 หน่วยสมาชิกที่ 4  สมาชิกทีส่ังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย 
สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
สมุทรปราการ  และ ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานน้ีรวมถึงสมาชิกท่ีเคย
ปฏิบัติงานในหน่วยงานน้ีก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก   

          หน่วยสมาชิกท่ี 5  สมาชิกท่ีสังกัดสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย สมาชิกที่
ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ  หรือผู้ที่เคย
เป็นครูและลาออก หรือเกษียณอายุการทำงานจากหน่วยงานน้ี รวมถึงสมาชิกท่ีเคยปฏิบัติงานในหน่วยงานน้ี
ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
         หน่วยสมาชิกที่ 6  สมาชิกสังกัดอาชีวะศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษาอาชีวะศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ  และขา้ราชการ
บำนาญท่ีเกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานน้ีรวมถึงสมาชิกท่ีเคยปฏิบัติงานในหน่วยงานน้ีก่อนการ
โอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
       สมาชิกสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่
ในสำนักงาน และสถานศึกษาในสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ  และข้าราชการ
บำนาญท่ีเกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานน้ีรวมถึงสมาชิกท่ีเคยปฏิบัติงานในหน่วยงานน้ีก่อนการ
โอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
           สมาชิกสังกัดอ่ืนๆ ประกอบด้วย ข้าราชการ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ  วัฒนธรรมจังหวัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู  ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ  รวมถึงเจ้าหน้าที่หรือลกูจ้างของสหกรณ์ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือลาออก หรือ
เกษียณอายุการทำงาน และขา้ราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานน้ี รวมถึงสมาชิกที่เคย
ปฏิบัติในหน่วยงานน้ีก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก และสมาชิกอ่ืนๆ ทีม่ิได้สังกัดในหน่วย
สมาชิกที่ 1 ถึง 5 
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หมวด 2 
การเลือกต้ัง 

 ข้อ 27  การเลือกต้ังประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ให้กระทำในที่ประชุมใหญ ่
 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 ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ โดยถือเสียงสมาชิกข้างมาก 
การดำเนินการตามความในวรรคแรก จะต้องเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือนำเข้าบรรจุ 

เป็นวาระการประชุมก่อน  จึงจะดำเนินการขอใช้และแก้ไขระเบียบน้ีได้ 

ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รกัษาการตามระเบียบน้ี 

                      ประกาศ  ณ  วันที่ ...... เดือน ........................ พ.ศ. 25.... 
 

                                     (ลงช่ือ)             วรพจน์  สงิหราช 
                                                                                (นายวรพจน์  สิงหราช) 
                                                                                   ประธานกรรมการ 
                                                                    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องปัญหาชะลอการพิจารณาเงินกู้สำหรับสมาชิกที่มีเงินเหลือใช้จ่ายต่ำกว่า 30%  
 

  ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้ออกประกาศที่ 27/2565 ลงวันที่ 13 
กันยายน 2565 เรื่อง ชะลอการพิจารณาเงินกู้สำหรับสมาชิกท่ีมีเงินเหลือใช้จ่ายต่ำกว่า 30% ส่งผลทำให้สมาชิกท่ี
มีความประสงค์จะกู้เงินกับสหกรณ์ทุกประเภท จะต้องมีเงินเหลือใช้จ่ายหลังคำนวณการหักชำระหนี้แล้วมากกว่า 
30% ขึ้นไปเท่านั้น (จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง) แต่ทั้งนี้ยกเว้นสมาชิกที่สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สามารถยื่นกู้ได้ตามเงื่อนไขเดิมของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการจะใช้ดุลพินิจพิจารณาเป็นรายๆ ไป   

  สาเหตุที่สหกรณ์ต้องประกาศชะลอการพิจารณาเงินกู้ข้างต้นนั้น สืบเนื่องจากมีสมาชิกบางกลุ่ม
ได้ยื่นหนังสือต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเรียกร้องให้ตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ซึ ่งเป็นผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
ฉะเชิงเทราด้วย โดยร้องเรียนว่าสหกรณ์มีการอนุมัติให้กู้สำหรับคนที่มีเงินเหลือต่ำกว่า 30% เป็นจำนวนมาก ซึ่ง
หากผู้กู้ผ่อนชำระไม่ได้จะส่งผลต่อผู้ค้ำประกันที่อาจถูกดำเนินคดี ถูกยึดทรัพย์ ประกอบกับเรียกร้องให้สหกรณ์
ดำเนินการตามนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินครูของกระทรวงศึกษาธิการ หักเงินเดือนของสมาชิกให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ ให้แก่สวัสดิการภายใน
ส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 โดยให้ข้าราชการมีเงินเหลือใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 30%  

  ท้ังนี้หากพิจารณาระเบียบการให้กู้เงินของสหกรณ์แล้ว พบว่าคณะกรรมการดำเนินการสามารถ
ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิกท่ีมีความจำเป็นเดือดร้อนเป็นรายๆ ไป แม้จะมีเงินเหลือใช้จ่าย
ต่ำกว่า 30% ก็ได้ ซึ่งในส่วนนี้การดำเนินการที่ผ่านมาจะใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เนื่องจาก
คณะกรรมการมีความมุ่งมั ่นต้ังใจที ่จะดูแลช่วยเหลือสมาชิกตามหลักการ อุดมการณ์ของสหกรณ์ ภายใต้
แนวความคิดที่เชื่อว่าวิธีการสหกรณ์จะช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิก ให้มีความอยู่ดีกินดี
และมีสันติสุขโดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

  แม้จะมีปัญหาในการส่งหักเงินงวดชำระหนี้รายเดือนของสมาชิกกับหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งใช้
หลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของสมาชิกเพื่อชำระหนี้ให้สหกรณ์ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหัก
เงินเดือนบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 โดย
หนว่ยงานต้นสังกัดจะหักเงินเดือนสมาชิกนำส่งให้สหกรณ์เพียง 70% ของเงินเดือน ส่วนท่ีเหลือ 30% จะคงเหลือ
คืนให้แก่ให้สมาชิก ในกรณีนี้สหกรณ์ก็ได้มีแนวทางแก้ไขปัญหาโดยให้สมาชิกโอนเงินชำระหนี้ส่วนที่ขาดโดยตรง
กับสหกรณ์เอง หรือใช้วิธีการหักเงิน Direct Debit ส่วนที่ขาดจากบัญชีเงินเดือนของสมาชิกที่ได้ให้ความยินยอม
กับสหกรณ์ไวแ้ล้ว ณ วันกู้เงิน 

  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า สหกรณ์พยายามช่วยเหลือดูแลสมาชิกอย่างถึงที่สุด โดยคำนึงถึงความเสี่ยง
รอบด้านทั้งในส่วนของการกู้เงินและคํ้าประกัน รวมทั้ง เจรจาหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกที่มีปัญหาหนี้สิน 
เพื่อเป็นการแบ่งเบาความเดือดร้อนของเพื่อนสมาชิกที่มีความเดือดร้อนจำเป็นและต้องไม่เป็นหนี้สินนอกระบบ 
เพราะจะเป็นการซ้ำเติมให้ปัญหาทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

  จากปัญหาทีส่หกรณ์ชะลอการพิจารณาเงินกู้สำหรับสมาชิกท่ีมีเงินเหลือใช้จ่ายต่ำกว่า 30% นั้น 
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างแก่สมาชิกหลายรายที่ไม่สามารถขอกู้เงินกับสหกรณ์ได้ จึงได้นำเสนอปัญหานี้เพื่อหารือ
ต่อท่ีประชุมใหญ่วิสามัญในครั้งนี้ 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา  
 
มติท่ีประชุม .................................................................................................................................................. 
  ..................................................................................................................................................    
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 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จำกัด 
ที่  27 /2565 

เรื่อง  ชะลอการพิจารณาเงนิกู้สำหรับสมาชิกที่มีเงนิเหลือใช้จ่ายต่ำกว่า 30% 
..............................     

 
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงประเด็นที่มี

สมาชิกบางกลุ่มได้ยื่นหนังสือต่อกระทรวงศึกษาธิการเรียกร้องให้ตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของ
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ซึ ่งเป็นผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทราด้วย โดยร้องเรียนว่าสหกรณ์มีการอนุมัติให้กู้สำหรับคนที่มีเงินเหลือต่ำกว่า 
30% เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากผู้กู ้ผ่อนชำระไม่ได้จะส่งผลต่อผู้ค้ำประกันที่อาจถูกดำเนินคดี ถูกยึดทรัพย์ 
ประกอบกับเรียกร้องให้สหกรณ์ดำเนินการตามนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินครูของกระทรวงศึกษาธิการ หัก
เงินเดือนของสมาชิกให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนบำนาญข้าราชการเพ่ือ
ชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 โดยให้ข้าราชการมีเงินเหลือใช้จ่าย
ไม่น้อยกว่า 30% น้ัน  

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ทางคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61/2565 ในการประชุมครั้งที่ 18 
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ประชุมจึงมีมติด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากให้ชะลอการพิจารณาเงินกู้ทุกประเภท สำหรับสมาชิกที่มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิภายหลังจากหักชำระหน้ี
แล้วน้อยกว่า 30%   

ดังนั้นนับตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2565 เป็นต้นไป สมาชิกที่จะยื่นเอกสารการขอกู้เงินกับ
สหกรณ์ทุกประเภทได้นั้น จะต้องมีเงินคงเหลือใช้จ่ายหลังคำนวณการหักชำระหนี้แล้วมากกว่า 30% ขึ้นไป
เท่านั้น (จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง) แต่ทั้งน้ียกเว้นสมาชิกที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สามารถย่ืนกู้ได้ตามเง่ือนไขเดิมของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการจะใช้ดุลพินิจพิจารณาเป็นรายๆ ไป 

ทั้งน้ีทางสหกรณ์ฯ ขอเรียนว่ามิได้นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่สมาชิก โดยอยู่ระหว่างการศึกษาหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการดูแลช่วยเหลือสมาชิกตามหลักการ 
อุดมการณ์ของสหกรณ์ ภายใต้แนวความคิดที่เชื่อว่าวิธีการสหกรณ์จะช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
ของมวลสมาชิก ให้มีความอยู่ดีกินดีและมีสันติสุขโดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ต่อไป 

ประกาศ ณ วันที่  13  กันยายน  พ.ศ. 2565 
 

 
       (นายวรพจน์  สิงหราช) 
                                       ประธานกรรมการ 
                        สหกรณ์ออมทรัพย์ครสูมุทรปราการ จำกัด  
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ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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