
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
ที่  38 /2565 

เรื่อง  รับสมัครผู้เข้ารบัการสรรหาเพื่อรับการเลือกต้ังเปน็กรรมการดำเนนิการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 

*************************** 

 เพ่ือให้การดำเนินการสรรหากรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด (วาระปี 2566 – 
2567) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ มีความโปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด พ.ศ. 2564 ข้อ 70    
ข้อ 72 และตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลท่ีจะได้รับการ
เลือกต้ังเป็นกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2565  ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61     
ในการประชุมครั้งที่ 22 /2565  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  ให้สหกรณ์ดำเนินการสรรหากรรมการแทน
ตำแหน่งที่ว่างตามวาระ จำนวน 8 ตำแหน่ง  ดังน้ันสหกรณ์จึงประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพ่ือรับ
เลือกต้ังเป็นกรรมการดำเนินการ  ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. ตำแหน่งกรรมการดำเนินการที่รับสมัคร  จำนวน 8 ตำแหน่ง ดังนี้ 
 

หน่วยการ
สรรหา
สมาชิกท่ี 

สมาชิกท่ีระบุในสังกัด จำนวน
กรรมการ
ท่ีพึงมีได้
ในสังกัด 

กรรมการ
ท่ียังอยู่ใน
ตำแหน่ง
ตามวาระ 

จำนวน
กรรมการท่ี
จะรับสมัคร 

หมายเหตุ 

ตำแหน่งกรรมการ จำนวน 14 ตำแหน่ง     
1 สมาชิกสังกัดประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

ประกอบด้วย สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสำนักงาน และ
สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และข้าราชการบำนาญ
ท่ีเกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอเมืองสมุทรปราการ  
อำเภอพระประแดง  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมถึง
สมาชิกท่ีเคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย 
หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
 

4 4 - ไม่มีการ
เลือกต้ัง 

 
 
 

2 สมาชิกสังกัดประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
ประกอบด้วย สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสำนักงาน และ
สถานศึกษา ในสงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 2 และข้าราชการบำนาญท่ีเกษียณอายุ
หรือลาออกจากอำเภอบางพลี  อำเภอบางบ่อ  อำเภอ   
บางเสาธง  รวมถึงสมาชิกท่ีเคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้
ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
 

3 - 3 เลือกต้ังใหม่ 
3 ตำแหน่ง 
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หน่วยการ
สรรหา
สมาชิกท่ี 

สมาชิกท่ีระบุในสังกัด จำนวน
กรรมการ
ท่ีพึงมีได้
ในสังกัด 

กรรมการ
ท่ียังอยู่ใน
ตำแหน่ง
ตามวาระ 

จำนวน
กรรมการท่ี
จะรับสมัคร 

หมายเหตุ 

3 สมาชิกท่ีสังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 
ประกอบด้วย  สมาชิกท่ีปฏิบัติหนา้ท่ีในสำนักงาน และ
สถานศึกษา ในสงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ  และ ข้าราชการบำนาญท่ี
เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานนี้รวมถงึสมาชิกท่ีเคย
ปฏิบัติงานในหนว่ยงานน้ีก่อนการโอนย้าย หรือก่อน
เกษียณอายุ หรือลาออก 
 

4 2 2 เลือกต้ังใหม่ 
2 ตำแหน่ง 

4 สมาชิกท่ีสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด
สมุทรปราการ ประกอบด้วย สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าท่ีใน
สำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ  และ ข้าราชการบำนาญท่ี
เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานนี้รวมถึงสมาชิกท่ี
เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อน
เกษียณอายุ หรือลาออก 
 

1 - 1 เลือกต้ังใหม่ 
1 ตำแหน่ง 

5 สมาชิกท่ีสังกัดสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด
สมุทรปราการ ประกอบด้วย สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าท่ีใน
สำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสถานศึกษาเอกชนใน
จังหวัดสมุทรปราการ  หรือผู้ท่ีเคยเป็นครูและลาออก หรือ
เกษียณอายุการทำงานจากหน่วยงานนี้ รวมถึงสมาชิกท่ี
เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อน
เกษียณอายุ หรือลาออก 

1 - 1 เลือกต้ังใหม่ 
1 ตำแหน่ง 

6 สมาชิกสังกัดอาชีวะศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ 
ประกอบด้วย สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสำนักงาน และ
สถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษาอาชีวะศึกษาในจังหวัด
สมุทรปราการ  และข้าราชการบำนาญท่ีเกษียณอายุหรือ
ลาออกจากหน่วยงานนี้รวมถึงสมาชิกท่ีเคยปฏิบัติงานใน
หน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือ
ลาออก 
สมาชิกสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัด
สมุทรปราการ ประกอบด้วย สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าท่ีใน
สำนักงาน และสถานศึกษาในสงักัดศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ  และข้าราชการบำนาญ
ท่ีเกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานนี้รวมถึงสมาชิกท่ี
เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อน
เกษียณอายุ หรือลาออก 
 

1 - 1 เลือกต้ังใหม่ 
1 ตำแหน่ง 
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หน่วยการ
สรรหา
สมาชิกท่ี 

สมาชิกท่ีระบุในสังกัด จำนวน
กรรมการ
ท่ีพึงมีได้
ในสังกัด 

กรรมการ
ท่ียังอยู่ใน
ตำแหน่ง
ตามวาระ 

จำนวน
กรรมการท่ี
จะรับสมัคร 

หมายเหตุ 

6 สมาชิกสังกัดอื่นๆ ประกอบด้วย ข้าราชการ หรือบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีสังกัดศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  
วัฒนธรรมจังหวัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครู  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดสมุทรปราการ  รวมถึงเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างของ
สหกรณ์ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีหรือลาออก หรือเกษียณอายุการ
ทำงาน และข้าราชการบำนาญท่ีเกษียณอายุหรือลาออก
จากหน่วยงานนี้ รวมถึงสมาชิกท่ีเคยปฏิบติัในหน่วยงานนี้
ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก และ
สมาชิกอ่ืนๆ ท่ีมิได้สังกัดในหน่วยสมาชิกท่ี 1 ถึง 5 
 

    

รวม 14 6 8  
 
  2. กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
    (1) รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2565  ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 15.00 น. 
    (2) สถานที่รับสมัคร  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด  (สำนักงานใหญ่) 
    (3) ประกาศรายช่ือผู้สมัคร  ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 
 
 3. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อรับเลือกต้ังเป็นกรรมการดำเนินการ 
    (1) ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด  ประเภทสามัญเท่าน้ัน 
    (2) ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ  มีสิทธิสมัครรับการสรรหาได้เฉพาะในหน่วย
สมาชิกที่ตนเองสังกัดเท่าน้ัน  (หน่วยสมาชิกที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน หรือก่อนการเกษียณอายุ หรือก่อนการ
โอนย้ายออกนอกเขตจังหวัดสมุทรปราการ หรือลาออกจากการปฏิบัติงาน)       
 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อรับเลือกต้ังเป็นกรรมการดำเนินการ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 
                 (1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
               (2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การหน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
               (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ
ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
               (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อ
หน้าที่ 
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               (5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการ ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง        
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
               (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 
 
 4. หลักฐานประกอบการสมัคร 
    (1) ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด  สามารถขอรับได้ที่ฝ่ายธุรการ  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรปราการ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้ต้ังแต่วันประกาศน้ีเป็นต้นไป ในวันและเวลาทำการ  
    (2) สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา  จำนวน 1 ฉบับ 
    (3) สำเนาหลักฐานที่แสดงถึงการผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ คพช.กำหนด (ถ้ามี) 
    (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ 
    (5) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ 
    (6) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  ขนาด 4 x 6 น้ิว  จำนวน 1 รูป 
    (7) หนังสือแสดงข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูล
เครดิต ตามข้อ 3(13)  โดยเป็นข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี  
 
 
 



- 5 - 
 

 5. การถอนชื่อจากการเป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อรับเลือกต้ังเป็นกรรมการดำเนินการ 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ประสงค์จะขอถอนช่ือจากการเป็นผู้สมัคร ให้ย่ืนคำร้องขอถอนช่ือ
ต่อประธานกรรมการ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2565  
 
 6. ขั้นตอนการรับสมัคร 
    (1) การสมัคร ต้องย่ืนใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนดด้วยตนเองพร้อมเอกสาร ในวัน เวลา และ
สถานที่ตามประกาศของสหกรณ์ ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
    (2) สหกรณ์จะจัดหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหา โดยเรียงตามลำดับการสมัคร  
ก่อน – หลัง ตามตำแหน่งในแต่ละหน่วยสรรหา  โดยถือเกณฑ์ ดังน้ี 

2.1) กรณีผู้มาสมัครภายในเวลา 08.30 น. ถือว่าเป็นผู้มาย่ืนใบสมัครพร้อมกัน ให้ทำการ     
จับสลากครั้งที่ 1 เพ่ือให้สิทธ์ิในการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร  

2.2) จับสลากครั้งที่ 2 เพ่ือจัดหมายเลขผู้สมัคร โดยจะเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก       
ตามตำแหน่งในแต่ละหน่วยสรรหา 
    (3) ผู้มาสมัครหลังจากเวลา 08.30 น. ให้ได้รับหมายเลขเรียงลำดับตามเวลาการย่ืนใบสมัคร 
 
 7. วัน เวลา สถานที่ลงคะแนนสรรหา 
  ลงคะแนนสรรหาโดยสมาชิกสามัญ   ได้ในหน่วยสรรหาที่สมาชิกแจ้งความประสงค์            
ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ระหว่างเวลา 08.00 น. – 12.00 น.  ณ หน่วยสรรหาที่กำหนด 
 
 8. การนับคะแนน 
  เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนแล้ว  เริ่มนับคะแนน ต้ังแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ หน่วย
สรรหาโดยคณะกรรมการประจำหน่วยสรรหา 
 
 9. ประกาศผลการสรรหา 
  สหกรณ์จะประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับการสรรหาเพ่ือรับเลือกต้ังเป็นกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรปราการ จำกัด  ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 
 
 10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด  จะนำรายช่ือบุคคลที่ได้รับการสรรหาทุกคน เสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพ่ือเลือกต้ัง ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 ประกอบ
ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2564 ข้อ 70 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการ      
สรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2565 จึงจะถือว่าเป็นกรรมการดำเนินการ
โดยถูกต้อง และสมบูรณ์ตามกฎหมาย 
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11. การจัดทำหนังสือรับรองตนเอง  
  บุคคลที่ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการดำเนินการ จะต้องดำเนินการจัดทำหนังสือพร้อมลง
ลายมือช่ือย่ืนต่อสหกรณ์เพ่ือรับรองตนเองว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตรา 52 และ
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวง การดำเนินการและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ.2564 และแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565  
  เอกสารประกอบการรับรองตนเอง ได้แก่ 
  1) หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา 
  2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยส่วนราชการ 
  3) หลักฐานที่แสดงถึงการผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ คพช. กำหนด 
  4) หนังสือแสดงข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด 
 
 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด  ที่สนใจจะสมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือรับเลือกต้ัง
เป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ให้ย่ืนใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนดด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐาน 
ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ในวันเวลา และสถานที่ ตามประกาศ
ของสหกรณ์ 

ประกาศ  ณ วันที่  14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 
 

                                   (นายวรพจน์  สิงหราช) 
                ประธานกรรมการ 

       สหกรณอ์อมทรัพย์ครสูมุทรปราการ จำกัด 


