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ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
เรื่อง รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ชุดที่ 15 ปี พ.ศ. 2563
ส่วนกลาง
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานรัฐวิส าหกิ จรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด กาหนดจัดการ
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 โดยกาหนดให้ผู้ แทนสมาชิกสหกรณ์ฯเป็นผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่แทน
สมาชิก ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 48 ในการนี้สหกรณ์ฯกาหนดจานวนผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯที่สมาชิก
พึงเลือกตั้งได้ โดยใช้ฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ฯ ณ วันที่ 03 ตุลาคม 2562 มีสมาชิกทั้งหมด 6,932 คน
มีผู้แทนสมาชิกได้ 138 คน จานวนนี้ไม่รวมสมาชิกสมทบ จานวน 727 คน
เพื่อให้การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 48 และข้อ 49 จึงอาศัย
อานาจตามความในข้อบังคับ ข้อ 49 (3) กาหนดจานวนผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯที่กลุ่มพึงเลือกได้ โดยกาหนด
ให้ที่ประชุมดาเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก อัตราส่วนจานวนสมาชิก 50 คน ต่อผู้แทนสมาชิก 1 คน ถ้าเศษ
ของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่ง หนึ่ง ให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผู้แทนสมาชิก
สหกรณ์ฯ มาทาหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ต่อไป
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารเลื อ กตั้ ง ผู้ แ ทนสมาชิ ก แล้ ว เสร็ จ ก่ อ นการประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปี 2562
สหกรณ์ฯ จึงกาหนดให้ประกาศรับสมัครผู้แทนสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562
เวลา 08.30 - 16.30 น. การสมัครผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ และกาหนดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
ชุดที่ 15 ปี พ.ศ. 2563 มีรายละเอียด ดังนี้
การแบ่งเขตเลือกตั้ง หรือกลุ่มสมาชิก และจานวนผู้แทนสมาชิกที่แต่ละเขตเลือกตั้งพึงมีได้
ส่วนกลาง แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 12 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย 12 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีผู้แทน
สมาชิกได้ดังนี้
กลุ่มเลือกตั้งที่ 1 สถานีกรุงเทพ
มีสมาชิก 375 คน
มีผู้แทนสมาชิกได้
กลุ่มเลือกตั้งที่ 2 โรงรถดีเซลรางกรุงเทพ
มีสมาชิก 235 คน
มีผู้แทนสมาชิกได้
กลุ่มเลือกตั้งที่ 3 โรงรถจักรบางซื่อ
มีสมาชิก 371 คน
มีผู้แทนสมาชิกได้
กลุ่มเลือกตั้งที่ 4 โรงรถพ่วงบางซื่อและย่านบางซื่อ
มีสมาชิก 195 คน
มีผู้แทนสมาชิกได้

8 คน
5 คน
7 คน
4 คน

THE STATE RAILWAY WORKERS’ UNION SAVING AND CREDIT COOPERATIVE OF THAILAND LIMITED (SRUSCT)
4th Building Personnel Department (Training) Moo 1 Jatujak Bangkok 10900 Thailand
Tel. -66 2537 9140, +66 2936 0400 Ext. 17-20 Fax. +66 2537 9278, +66 2936 0400 Ext.21 E-mail : srusct2555@gmail.com
www.srusct.or.th

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด ( สอ.สร.รฟท. )
อาคาร 4 ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ชั้น 1 นิคมรถไฟกม. 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02 936-0400 02 537 9140 02 105 4756 ต่อ 9001-9004 แฟ็กซ์ 02 105 4756 E-mail : srusct2555@gmail.com www.srusct.or.th
-2 -

กลุ่มเลือกตั้งที่ 5 โรงรถดีเซลรางสมุทรสาคร
มีสมาชิก 66 คน
มีผู้แทนสมาชิกได้ 1 คน
กลุม่ เลือกตั้งที่ 6 โรงรถจักรธนบุรีและสถานีธนบุรีตลอดสายใต้ถึงหัวหิน
มีสมาชิก 269 คน
มีผู้แทนสมาชิกได้ 5 คน
กลุ่มเลือกตั้งที่ 7 โรงงานมักกะสัน -โรงพยาบาลบุรฉัตร
มีสมาชิก 454 คน
มีผู้แทนสมาชิกได้ 9 คน
กลุ่มเลือกตั้งที่ 8 โรงงานสื่อสารบางซื่อ
มีสมาชิก 40 คน
มีผู้แทนสมาชิกได้ 1 คน
กลุ่มเลือกตั้งที่ 9 ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ และโรงงานโยธาบางซื่อ สารวัตรสถานที่บางซื่อ
มีสมาชิก 109 คน
มีผู้แทนสมาชิกได้ 2 คน
กลุ่มเลือกตั้งที่ 10 การรถไฟ
มีสมาชิก 396 คน
มีผู้แทนสมาชิกได้ 8 คน
กลุ่มเลือกตั้งที่ 11 สถานีฉะเชิงเทราตลอดสายตะวันออกทั้งหมด
มีสมาชิก 249 คน
มีผู้แทนสมาชิกได้ 5 คน
กลุ่มเลือกตั้งที่ 12 กลุ่มผู้เกษียณอายุ
มีสมาชิก 637 คน
มีผู้แทนสมาชิกได้ 13 คน
**กรณีสมาชิกที่เกษียณอายุผู้มีความประสงค์จะอยู่ในสังกัดสาขา ส่วนภูมิภาคให้แจ้งความจานงเป็น
หนังสือต่อสหกรณ์ล่วงหน้าก่อนการประชุมกลุ่มผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 วัน**
ส่วนกลาง 12 กลุ่มเลือกตั้ง มีสมาชิก 3,396 คน มีผู้แทนสมาชิกได้ 68 คน
คุณสมบัติของผูส้ มัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท. จากัด ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัคร
2. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่ประจาใน สอ.สร.รฟท.
3. สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ หรือวิสามัญได้
4. เชื่อมั่นศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์ ฯ และไม่อาศัยสหกรณ์ฯ เพื่อแอบอ้างประโยชน์ของ
ตนเองหรือผู้อื่นทั้งในทางตรงและทางอ้อม
5. มีประธานกลุ่มผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ หรือกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับรองใบสมัคร
เอกสารประกอบการสมัครผู้แทนสมาชิก
1. ใบสมัครตามที่สหกรณ์ฯ กาหนด
2. สาเนาบัตรประจาตัวพนักงานการรถไฟฯ หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
สมาชิกสามารถขอรับใบสมัครได้ ณ ที่ทาการสหกรณ์ฯ ส่วนกลาง หรือประธานกลุ่มผู้แทนสมาชิก
ในพื้นที่เขตเลือกตั้ง ที่สมาชิกมีรายชื่ออยู่ในเขตเลือกตั้ง
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-3กาหนดวันรับสมัคร
สมาชิกที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้แทนสมาชิก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่
วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ที่ทาการสหกรณ์ฯส่วนกลาง
หรือประธานกลุ่มผู้แทนสมาชิก ชุดที่ 14 ปี พ.ศ. 2562 ที่ระบุรายชื่อไว้ในประกาศฉบับนี้ ตามเขตพื้นที่
ที่สมาชิกมีรายชื่ออยู่ในเขตเลือกตั้ง ทั้งนี้ กาหนดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกฯ สหกรณ์ฯได้ประกาศให้ทราบ
แนบท้ายประกาศฉบับนี้
ประธานกลุ่มผู้แทนสมาชิก ชุดที่ 14 ปี พ.ศ. 2562
กลุ่มเลือกตั้งที่ 1 สถานีกรุงเทพ
นายศุภชัย
กลุ่มเลือกตั้งที่ 2 โรงรถดีเซลรางกรุงเทพ
นายสุภวัฒน์
กลุ่มเลือกตั้งที่ 3 โรงรถจักรบางซื่อ
นายสุพิเชฐ
กลุ่มเลือกตั้งที่ 4 โรงรถพ่วงบางซื่อและย่านบางซื่อ
นายเมธินทร์
กลุ่มเลือกตั้งที่ 5 โรงรถดีเซลรางสมุทรสาคร
นายเศกสิทธิ์
กลุ่มเลือกตั้งที่ 6 โรงรถจักรธนบุรีและสถานีธนบุรีตลอดสายใต้
ถึงหัวหิน
นายสุเทพ
กลุ่มเลือกตั้งที่ 7 โรงงานมักกะสัน –โรงพยาบาลบุรฉัตร
นายนครชัย
กลุ่มเลือกตั้งที่ 8 โรงงานสื่อสารบางซื่อ
นายปรีชา
กลุ่มเลือกตั้งที่ 9 ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ และโรงงานโยธาบางซื่อฯ นายเกรียงศักดิ์
กลุ่มเลือกตั้งที่ 10 การรถไฟ
นายฐากูร
กลุ่มเลือกตั้งที่ 11 สถานีฉะเชิงเทราตลอดสายตะวันออกทั้งหมด นายสินชัย
กลุ่มเลือกตั้งที่ 12 กลุ่มผู้เกษียณอายุ
นายเฉลิมศักดิ์

ใบบาง
รัตนคชา
สุวรรณชาตรี
มั่นใจ
นาคสัมฤทธิ์
สามพี่น้อง
โยธะชัยสาร
เอี่ยมบ้านโคก
อยู่คง
เพชรมาตย์
อินทะ
สรโยธิน

ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(นายภิญโญ เรือนเพ็ชร)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
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ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
เรื่อง รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ชุดที่ 15 ปี พ.ศ. 2563
ส่วนภูมิภาค
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานรัฐวิส าหกิ จรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด กาหนดจัดการ
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 โดยกาหนดให้ผู้ แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่แทน
สมาชิกตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 48 ในการนี้สหกรณ์ฯกาหนดจานวนผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯที่สมาชิก
พึง เลือกตั้ง ได้ โดยใช้ฐานข้อ มู ล สมาชิก สหกรณ์ฯ ณ วันที่ 03 ตุลาคม 2562 มีสมาชิกทั้งหมด 6,932 คน
มีผู้แทนสมาชิกได้ 138 คน จานวนนี้ไม่รวมสมาชิกสมทบ จานวน 727 คน
เพื่อให้การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 48 และข้อ 49 จึงอาศัย
อานาจตามความในข้อบังคับ ข้อ 49 (3) กาหนดจานวนผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯที่กลุ่มพึงเลือกได้ โดยกาหนด
ให้ที่ประชุมดาเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก อัตราส่วนจานวนสมาชิก 50 คน ต่อผู้แทนสมาชิก 1 คน ถ้าเศษ
ของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งหนึ่ง ให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผู้แทนสมาชิก
สหกรณ์ฯ มาทาหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกแล้วเสร็จก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 สหกรณ์ฯ
จึงก าหนดให้ป ระกาศรับ สมั ครผู้แทนสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562
เวลา 08.30-16.30 น. การสมัค รผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯและก าหนดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
ชุดที่ 15 ปี พ.ศ. 2563 มีรายละเอียด ดังนี้
การแบ่งเขตเลือกตั้ง หรือกลุ่มสมาชิก และจานวนผู้แทนสมาชิกที่แต่ละเขตเลือกตั้งพึงมีได้
ส่วนภูมิภาค แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 9 เขตเลือกตั้ง โดยกาหนดให้ 1 สาขา เป็น 1 เขตเลือกตั้ง
และมีผู้แทนสมาชิกได้ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 สาขาปากน้าโพ
มีสมาชิก 318 คน
เขตเลือกตั้งที่ 2 สาขาอุตรดิตถ์
มีสมาชิก 498 คน
เขตเลือกตั้งที่ 3 สาขาลาปาง
มีสมาชิก 268 คน

ตั้งแต่เขตสถานีหนองวิวัฒน์ ถึงสถานีตะพานหิน
มีผู้แทนสมาชิกได้ 6 คน
ตั้งแต่เขตสถานีห้วยเกตุ ถึงสถานีเด่นชัย รวมถึงทางแยกตั้งแต่
ชุมทางบ้านดาราถึงสถานีสวรรคโลก
มีผู้แทนสมาชิกได้ 10 คน
ตั้งแต่เขตสถานีปากปาน ถึงสถานีเชียงใหม่
มีผู้แทนสมาชิกได้ 5 คน
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เขตเลือกตั้งที่ 4 สาขาแก่งคอย
มีสมาชิก 324 คน
เขตเลือกตั้งที่ 5 สาขานครราชสีมา
มีสมาชิก 429 คน
เขตเลือกตั้งที่ 6 สาขาอุบลราชธานี
มีสมาชิก 287 คน
เขตเลือกตั้งที่ 7 สาขาชุมพร
มีสมาชิก 392 คน
เขตเลือกตั้งที่ 8 สาขาทุ่งสง

มีสมาชิก 469 คน
เขตเลือกตั้งที่ 9 สาขาหาดใหญ่
มีสมาชิก 551 คน

-2ตั้งแต่เขตสถานีหนองกวย ถึงสถานีภูเขาลาด และทางแยกตั้งแต่
สถานีแก่งคอย ถึงหนองพวง
มีผู้แทนสมาชิกได้ 6 คน
ตั้งแต่เขตสถานีนครราชสีมา ถึงชุมทางถนนจิระ และทางแยกตั้งแต่
ชุมทางถนนจิระ ถึงสถานีหนองคาย
มีผู้แทนสมาชิกได้ 9 คน
ตั้งแต่เขตสถานีบ้านพะเนา ถึงสถานีอุบลราชธานี
มีผู้แทนสมาชิกได้ 6 คน
ตั้งแต่เขตสถานีหนองคาง ถึงสถานีมะลวน
มีผู้แทนสมาชิกได้ 8 คน
ตั้งแต่เขตสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์
ถึงสถานีปากคลอง สถานีคีรีรัฐนิคม และทางแยกตั้งแต่ชุมทางทุ่งสง
ถึงสถานีกันตัง และแยกตั้งแต่ชุมทางเขาชุมทอง ถึงสถานี
นครศรีธรรมราช
มีผู้แทนสมาชิกได้ 9 คน
ตัง้ แต่เขตสถานีพัทลุง ถึงสถานีสุไหงโกลก และทางแยกชุมทาง
หาดใหญ่ ถึงสถานีปาดังเบซาร์
มีผู้แทนสมาชิกได้ 11 คน

รวมจานวนสมาชิกส่วนภูมิภาค 9 สาขา มีสมาชิก จานวน 3,536 คน มีผู้แทนสมาชิกได้ 70 คน
คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จากัด ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัคร
2. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่ประจาใน สอ.สร.รฟท.
3. สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ หรือวิสามัญได้
4. เชื่อมั่นศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์ฯ และไม่อาศัยสหกรณ์ฯ เพื่อแอบอ้างประโยชน์
ของตนเองหรือผู้อื่นทั้งในทางตรงและทางอ้อม
5. มีประธานกลุ่มผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ หรือกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯเป็นผู้รับรองใบสมัคร
6. ในส่วนภูมิภาค ควรเป็นกรรมการสาขาหรืออนุกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการขอตัวเข้า
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี
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-3เอกสารประกอบการสมัครผู้แทนสมาชิก
1. ใบสมัครตามที่สหกรณ์ฯ กาหนด
2. สาเนาบัตรประจาตัวพนักงานการรถไฟฯ หรือบัตรประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ฉบับ
สมาชิกสามารถขอรับใบสมัครได้ ณ ที่ทาการสหภาพฯ สาขาส่วนภูมิภาคทุกสาขา ที่สมาชิกมีรายชื่อ
อยู่ในเขตเลือกตั้ง
กาหนดวันรับสมัคร
สมาชิกที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้แทนสมาชิก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่
วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ที่ทาการสหกรณ์ฯ สาขาส่วน
ภูมิภาค หรือประธานกลุ่มผู้แทนสมาชิก ชุดที่ 14 ปี พ.ศ. 2562 ที่ระบุรายชื่อไว้ในประกาศฉบับนี้ ตามเขตพื้นที่
ที่สมาชิกมีรายชื่ออยู่ในเขตเลือกตั้ง ทั้งนี้ กาหนดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกฯ สหกรณ์ฯได้ประกาศให้ทราบ
แนบท้ายประกาศฉบับนี้ เมื่อดาเนินการประชุมกลุ่มผู้แทนสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ประธานกลุ่มผู้แทน
สมาชิก หรือเลขานุการกลุ่มผู้แทนสมาชิก ส่งใบสมัครผู้แทนสมาชิกพร้อมแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิกในกลุ่ม
ของตนให้กับสหกรณ์ฯ ทราบโดยมิชักช้า
ประธานกลุ่มผู้แทนสมาชิก ชุดที่ 14 ปี พ.ศ. 2562
1. สาขา ปากน้าโพ
นายธนินท์รัฐ
2. สาขา อุตรดิตถ์
นายสุรัตน์
3. สาขา ลาปาง
นายประพัฒน์
4. สาขา แก่งคอย
นายกิตติศักดิ์
5. สาขา นครราชสีมา
นายรังษี
6. สาขา อุบลราชธานี
นายสาเริง
7. สาขา ชุมพร
นายจักรพันธ์
8. สาขา ทุ่งสง
นายสุเชษฐ์
9. สาขา หาดใหญ่
นายบรรยงค์

ปุณยกุลเศรษฐ์
บุญคง
พยัคฆบุตร
ดีช่วย
อุปแก้ว
นากระโทก
ทองบุญ
จันทร์คง
พงศ์ประยูร

ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(นายภิญโญ เรือนเพ็ชร)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
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คุณสมบัติ อานาจหน้าที่ และการพ้นจากตาแหน่งของผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท. จากัด ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัคร
2. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่ประจาในสหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท. จากัด
3. สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ หรือวิสามัญได้
4. เชื่อมั่นศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์ฯ และไม่อาศัยสหกรณ์ฯ เพื่อแอบอ้างประโยชน์ของ
ตนเอง หรือผู้อื่นทั้งในทางตรงและทางอ้อม
5. ต้องมีกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ รับรองอย่างน้อย 1 คน
6. ในส่วนภูมิภาค ควรเป็นกรรมการบริหารสหภาพฯ เพื่อความสะดวกในการขอตัวเข้าร่วมประชุม
ใหญ่สามัญประจาปี
อานาจหน้าที่ของผู้แทนสมาชิกในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ฯ แทน
สมาชิก ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่องรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ฯ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และ
วินิจฉัย ข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกและสมาชิกที่ถกู ให้ออกจาก
สหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีของสหกรณ์ฯ
(4) รับทราบรายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ฯ ของคณะกรรมการดาเนินการ
และรายงานผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ฯ
(5) พิจารณากาหนดบาเหน็จและค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดาเนินการ
หรือกรรมการอื่นๆ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ
(6) พิจารณากาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ฯอาจกู้ยืมหรือค้าประกัน
(7) อนุมัติแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจาปีของสหกรณ์ ฯ
(8) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(9) รับทราบเรื่องการดาเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด สหกรณ์ที่สหกรณ์ฯ เป็นสมาชิกอยู่
(10) พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์
หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
(11) กาหนดรูปการซึ่งสหกรณ์ฯ คิดจะจาเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
( 1 ) ติดต่อประสานงานกับสมาชิกสหกรณ์ฯ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
( 2 ) ให้คาแนะนา ปรึกษา และชี้แจงให้สมาชิกได้เข้าใจในการดาเนินกิจการของสหกรณ์ฯ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ คาสั่งของสหกรณ์ฯ
( 3 ) จัดทาทะเบียนสมาชิกในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง ให้เป็นไปตามสถานะความ
เป็นจริง เป็นปัจจุบัน
( 4 ) แนะนาสมาชิกในการกรอกรายละเอียดสัญญาเงินกู้ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่
สหกรณ์ฯ กาหนด พร้อมกับตรวจสอบเอกสารประกอบสัญญาเงินกู้ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน
( 5 ) ติดต่อประสานงานในการดาเนินการของสหกรณ์ฯ กับกรรมการดาเนินการหรือ
ผู้จัดการในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้มีความรวดเร็ว ตอบสนองความประสงค์ของ
สมาชิก
( 6 ) ดาเนินการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงให้สมาชิกในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รับทราบ รับรู้
ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ฯ อย่างทั่วถึง
( 7 ) ห้ามมิให้ดาเนินการหรือกระทาการใดๆ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ฯ
เช่น เขียนสัญญาเงินกู้ เป็นธุระจัดหาผู้ค้าประกันให้กับสมาชิก หรือเรียกร้องผล
ประโยชน์ตอบแทนในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯใดๆ ทั้งสิ้น
( 8 ) ดาเนินการหรือกระทาการแทนสหกรณ์ฯ ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการได้
มอบหมายภารกิจการดาเนินงานของสหกรณ์ฯ ในแต่ละกรณี
( 9 ) ในกรณีที่มีปัญหาซึ่งไม่สามารถแก้ไขและดาเนินการได้ ให้ขอความเห็นชอบต่อคณะ
กรรมการอานวยการต่อไป
การพ้นจากตาแหน่งของผู้แทนสมาชิก
ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
( 1 ) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่
( 2 ) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด
( 3 ) ขาดจากสมาชิกภาพ
( 4 ) ที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน

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

ขั้นตอนการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
1. ประกาศรับสมัครสมาชิก เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก (ส่วนกลางประกาศให้ทราบ)
2. ให้กลุ่มเลือกตั้ง และส่วนภูมิภาค (สาขา) ปิดประกาศให้สมาชิกทราบ
3. ประกาศกาหนดวันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก (คณะกรรมการดาเนินการจะประสานงานกับ
กลุ่มเลือกตั้ง และส่วนภูมิภาค ในการกาหนดวันประชุมเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก)
4. ดาเนินการประชุมกลุ่ม เพื่อเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก (ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
ประเภทสามัญเท่านั้น แต่ไม่รวมสมาชิกสมทบ)
5. เมื่อได้ผลการเลือกตั้งแล้วให้ประธานกลุ่มผู้แทนสมาชิกรวบรวมเอกสารใบสมัคร และประกาศ
ต่างๆ ตาม ข้อ 1–4 ส่งให้สหกรณ์ฯส่วนกลางทันทีที่ดาเนินการเสร็จ เพื่อสหกรณ์ฯส่วนกลางจะได้ดาเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งทั้งหมด และดาเนินการขอตัวเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2561

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

