
ประกาศ 
คณะกรรมการเลือกตั้ง 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด 
เร่ือง การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ 

และกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2566 
___________________ 

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด 
(สอ.กปน.) ได้อาศัยอำนาจตามความแห่งข ้อบังค ับ  ของ สอ.กปน. พ.ศ.  2562 ข ้อ 71(10) และ 
ระเบียบว่าด้วย การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ 
พ.ศ. 2552 ข้อ 5 และมติที่ประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 ในการประชุม ครั้งที่ 22/2565 
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ได้มีคำสั่งที่ 46/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง นั้น 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
อาศัยอำนาจตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 
ข ้อบ ังค ับ สอ.กปน. พ.ศ. 2562 และระเบ ียบว่าด้วย การเล ือกต ั ้ งประธานกรรมการดำเน ินการ 
กรรมการดำเนินการ และผู ้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2552 จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัคร และ 
จดัการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ของ สอ.กปน. ดังนี้ 

1. จำนวนประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ที่จะทำการเลือกตั้งมีดังนี้
1.1 ประธานกรรมการดำเนินการ 1 ตำแหน่ง 
1.2 กรรมการดำเนินการ 7 ตำแหน่ง 

โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ จะดำรงตำแหน่งในวาระได้ 2 ปี และ 
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ในอันดับที่ 1 - 7 จะดำรงตำแหน่งในวาระได้ 2 ปี 

2. คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
2.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด
2.2 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

2.2.1 เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

2.2.2 เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงาน 
ของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

2.2.3 เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุด ให้พ้นจาก
ตำแหน่งกรรมการ ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
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   2.2.4 เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการ เพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที ่

   2.2.5 เคยถ ูกท ี ่ประช ุมใหญ่ม ีมต ิลงโทษให ้งดเว ้นการสม ัครเป ็น กรรมการ               
ฐานบกพร่อง หรือทุจริตต่อหน้าที่ ตามระยะเวลาที่ที่ประชุมใหญ่เห็นสมควร 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด 

   2.2.6 เป็นผู ้ซ ึ ่งถ ูกสหกรณ์ฟ้องดำเน ินคดี ที ่กระทำให้สหกรณ์เส ียหายและ            
ศาลประทับรับฟ้องแล้ว หากคดีสิ้นสุดศาลตัดสินว่าไม่มีความผิดให้ถือว่าเป็น         
ผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ 

   2.2.7 ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 
   2.2.8 สมาช ิกซ ึ ่ งผ ิดน ัดชำระเง ินงวดชำระหน ี ้  ไม ่ว ่าต ้นเง ินหร ือดอกเบี้ย                

ในระยะเวลาสองปีทางบัญชี นับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งประธานกรรมการ
ดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดจากการ
กระทำของตนเอง 

   2.2.9 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ข้อ 9 

 3. สถานที่ เวลายื่นใบสมัคร และออกหมายเลขประจำตัวสมัคร 
 3.1  ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด พร้อมหลักฐาน ดังนี้ 
  3.1.1 รูปถ่ายขนาด 2" x 2.5" จำนวน  3 รปู 
  3.1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1 ฉบับ 
  3.1.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1 ฉบับ 
  3.1.4 สำเนาใบวุฒิการศึกษาหรือใบปริญญาบัตร จำนวน  1 ฉบับ 
  3.1.5 ใบแสดงรายงานข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปี (เครดิตบูโร) จำนวน 1 ฉบับ 
 3.2  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่สำนักงาน สอ.กปน. ภายในวันที่ 5 - 11

มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 15.00 น. พร้อมค่าสมัคร จำนวน 500 บาท
(หา้ร้อยบาทถ้วน) 

 3.3  เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบใบสมัครว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จะออกหมายเลขประจำตัว
ผู้สมัครให้ตามลำดับก่อนหลังการสมัคร หากผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมกันหลายคน
สหกรณ์จะจัดให้มีการจับฉลากลำดับการสมัคร 

   ในกรณีผู้สมัครเป็นกลุ่ม หรือ เป็นคณะ ให้ผู้แทนของผู้สมัครของกลุ่ม หรือคณะ
เพียงคนเดียวเป็นผู้จับสลากแทน หากได้ลำดับหมายเลขใด ให้เรียงลำดับของผู้สมัคร
ของกลุ่ม หรือ คณะไปตามที่กลุ่ม หรือ คณะจัดไว้ 

 3.4 เม ื ่อคณะกรรมการเล ือกตั ้งได ้ตรวจสอบคุณสมบัต ิของผู ้สม ัครถูกต ้องแล้ว
คณะกรรมการเลือกตั้งจะประกาศรายชื่อผู้สมัครพร้อมหมายเลข เพื่อประกาศให้
สมาชิกทราบทั่วกัน  
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 4. การออกเสียงลงคะแนน และประกาศผลเลือกตั้ง 
  กำหนดวันเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 
โดยสมาชิกที่มาลงชื่อเท่านั้น ที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งการลงคะแนนจะใช้วิธีลงคะแนนลับ ดังนี้ 
 4.1  ให้สมาชิกผู ้ม ีส ิทธิลงคะแนนเลือกตั ้ง มาแสดงตัวพร้อมบัตรประจำตัว หรือ       

หนังสือรับรอง หรือ เอกสารอื่นใดที่มีรูปถ่ายยืนยันตัวบุคคล ต่อกรรมการเลือกตั้ง
ดำเนินการตรวจรายชื่อ เพ่ือรับบัตรลงคะแนน ภายในเวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. 

 4.2 เมื่อรับบัตรลงคะแนนแล้ว จะต้องเข้าคูหาเลือกตั้ งเพื่อลงคะแนนทันที และห้าม      
นำบัตรลงคะแนนออกจากคูหาเลือกตั้ง 

 4.3 ห้ามมิให้ม ีการหาเสียงสนับสนุนผู ้สม ัครรับเล ือกตั ้ง ในวันเล ือกตั ้งห่างจาก            
เขตปริมณฑลเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 50 เมตร 

 4.4 ห้ามมิให้ผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งเข้าไปในคูหาเลือกตั้ง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการเลือกตั้ง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไป 

 4.5 ห้ามมิให้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งแทนกัน 
 4.6  การลงคะแนนให้ทำเครื่องหมายกากบาท  ในช่องสี่เหลี่ยมหน้าหมายเลขของ

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดย 
  4.5.1 บัตรลงคะแนนเลือกประธานกรรมการดำเนินการ ลงได้ไม่เกิน 1 หมายเลข 
  5.5.2 บัตรลงคะแนนเลือกกรรมการดำเนินการ ลงได้ไม่เกิน 7 หมายเลข 
 4.6 เมื่อทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งแล้ว ให้นำไปหย่อนบัตรลงในหีบเลือกตั้งที่กำหนดไว้ 
 4.7 การนับคะแนนให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจนับคะแนนที่แต่งตั้งจาก

คณะกรรมการเลือกตั้ง 
 4.8  เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลง ให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนน ส่งมอบผลการนับ

คะแนนต่อประธานกรรมการเลือกตั้ง เพ่ือประกาศผล ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้ 
  4.8.1 ผู ้ท ี ่ได ้ร ับคะแนนสูงส ุดจากผู ้สมัครรับเลือกตั ้งเป็นประธานกรรมการ

ดำเนินการ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ อยู่ในวาระ 2 ปี 
  4.8.2 ผู ้ที ่ได้รับคะแนนสูงสุดจากผู ้สมัครรับเลือกตั ้งเป็นกรรมการดำเนินการ 

เรียงลำดับลงมาจากอันดับที่ 1 - 7 เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการดำเนินการ   
อยู่ในวาระ 2 ปี 

   ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2565 
    

    
   (นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์) 
   ประธาน 
   คณะกรรมการเลือกตั้ง 



หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 

ใบสมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการดำเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด 

ประจำปี พ.ศ. 2566 
วันที่ ......... เดือน……………….. พ.ศ. ........... 

ข้าพเจ้า.................................................................................................................. อายุ ................. ปี 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ……………………….…...... ถนน .............................................ตำบล/แขวง ......................................
อำเภอ/เขต ..............................................…..จังหวัด ..........................................รหัสไปรษณีย์ ....................................
เบอร์โทร ……………......……………………………. เบอร์มือถือ.................................... E-Mail……………………………...............
วุฒิการศึกษา ................................................สาขา…………………..……………….…. 

 เกษียณอายุงาน 
 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ......................................หน่วยงาน …..……………………………………………

กอง ......................................ฝ่าย ........................................ สายงาน (รอง) …......………………... 
หลักฐาน 1. รูปถ่ายขนาด 2" x 2.5" จำนวน 3 รปู 

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 

เลขที่บัตรประชาชน ----
หมดอายุ ณ วันที่ ........../.........../.............. 

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
4. สำเนาใบวุฒิการศึกษาหรือใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ 
5. ใบแสดงรายงานข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปี (เครดิตบูโร) จำนวน 1 ฉบับ 

ข้าพเจ้าขอสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็น ประธานกรรมการดำเนินการ ของ สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการประปานครหลวง จำกดั (สอ.กปน.) ประจำ พ.ศ. 2566 โดยมีนโยบายการบริหารงานให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ระเบียบ และเป็นไปตามมติท่ีประชุมใหญ่ทุกประการ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ และยินยอม
ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2566 ของ สอ.กปน. และขอรับผิดชอบต่อทุกๆ 
ถ้อยคำทีข่้าพเจ้าได้กรอกลงในใบสมัครนี้ 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สมัคร 
( ................................................ ) 
เลขทะเบียนสมาชิก ……...………. 

ข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรับรองให้ ………………………………………………….………......................... 

เข้ารับสมัครเลือกตั้งเป็น ประธานกรรมการดำเนินการ 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับรอง ลงชื่อ.....................................................ผู้รับรอง 
(..................................................) (..................................................)  
เลขทะเบียนสมาชิก…………………. เลขทะเบียนสมาชิก…………………. 

2” x 2.5” 



หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 

ใบสมัครรับเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด 

ประจำปี พ.ศ. 2566 
 วันที่ ......... เดือน……………….. พ.ศ. ........... 

ข้าพเจ้า.................................................................................................................. อายุ ................. ปี 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ……………………….…...... ถนน .............................................ตำบล/แขวง ......................................
อำเภอ/เขต ..............................................…..จังหวัด ..........................................รหัสไปรษณีย์ ....................................
เบอร์โทร ……………......……………………………. เบอร์มือถือ.................................... E-Mail……………………………...............
วุฒิการศึกษา ................................................สาขา…………………..……………….…. 

 เกษียณอายุงาน 
 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ......................................หน่วยงาน …..……………………………………………

กอง ......................................ฝ่าย ........................................ สายงาน (รอง) …......………………... 
หลักฐาน 1. รูปถ่ายขนาด 2" x 2.5" จำนวน 3 รปู 

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 

เลขที่บัตรประชาชน ----
หมดอายุ ณ วันที่ ........../.........../.............. 

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
4. สำเนาใบวุฒิการศึกษาหรือใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ 
5. ใบแสดงรายงานข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปี (เครดิตบูโร) จำนวน 1 ฉบับ 

ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าร ับการเลือกตั ้งเป ็น กรรมการดำเน ินการ  ของ สหกรณ์ออมทร ัพย์  
พนักงานการประปานครหลวง จำกดั (สอ.กปน.) ประจำ พ.ศ. 2566 โดยมีนโยบายการบริหารงานให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ระเบียบ และเป็นไปตามมติท่ีประชุมใหญ่ทุกประการ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ และยินยอม
ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2566 ของ สอ.กปน. และขอรับผิดชอบต่อทุกๆ 
ถ้อยคำทีข่้าพเจ้าได้กรอกลงในใบสมัครนี้ 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สมัคร 
( ................................................ ) 
เลขทะเบียนสมาชิก ……...………. 

ข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรับรองให้ ………………………………………………….………......................... 

เข้ารับสมัครเลือกตั้งเป็น กรรมการดำเนินการ 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับรอง ลงชื่อ.....................................................ผู้รับรอง 
(..................................................) (..................................................)  
เลขทะเบียนสมาชิก…………………. เลขทะเบียนสมาชิก…………………. 

2” x 2.5” 


