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ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั 

เร่ือง  รับสมคัรสมาชิกสหกรณ์ฯ เพ่ือสมคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั ชุดที ่28/2564 

 

   ดว้ยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  จ  ากดั 
ชุดท่ี 27/2563  มีกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ บางคนหมดวาระลง ดงันั้น เพื่อให้การบริหารงานสหกรณ์ฯ เป็นไปอยา่ง
ต่อเน่ืองและเป็นไปตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ จึงอาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ ขอ้ 55  ขอ้ 57  
และ ขอ้ 58 ประกาศรับสมคัรสมาชิกสหกรณ์ฯ เพ่ือสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที ่
28/2564  จ านวน 6 คน โดยสหกรณ์ฯ ก าหนดคุณสมบติั เอกสารประกอบการสมคัร สถานท่ีรับสมคัร และ
ระยะเวลาการรับสมคัร ดงัต่อไปน้ี 
 

คุณสมบัต ิและลกัษณะต้องห้าม ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
 1.  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั ไม่นอ้ยกวา่  
1 ปี นบัถึงวนัสมคัร 
 2.  เช่ือมัน่ศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์ฯ ด ารงชีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และไม่ใช้
สหกรณ์ฯ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
 3. ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีประจ าในสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั 
 4.  สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือนได ้อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 
 5.  สามารถยนิยอมเขา้ท าสัญญากูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินอ่ืน เพื่อน ามาใชใ้นกิจการของสหกรณ์ฯ      
ทั้งในทางตรงและทางออ้ม 
 6. ไม่เป็นผูท่ี้ผดินดัช าระหน้ีไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ีย ในระยะเวลาสองปีทางบญัชีถึงวนัสมคัรรับเลือกตั้ง 
หรือกระท าความผดิต่อระเบียบ หรือขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ฯ 

7. ไม่เป็นผูท่ี้เคยถูกใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการด าเนินการ หรือมีค าวินิจฉยัเป็นท่ีสุดใหพ้น้จากต าแหน่ง 
กรรมการ หรือประพฤติเส่ือมเสียทางดา้นการเงิน หรือกูเ้งินนอกระบบ หรือสถาบนัการเงินอ่ืนจนมีหน้ีสินลน้พน้ตวั 
หรือออกเงินกูคิ้ดดอกเบ้ียสูงกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด 
 8.  ไม่เป็นผูมี้ลกัษณะตอ้งหา้มตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 52 
 

          9. ไม่เป็น............./ 2 
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 9.   ไม่เป็นผูมี้ลกัษณะตอ้งหา้มตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
 10. ไม่เป็นผูท่ี้เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการด าเนินการ เพราะเหตุ
ทุจริตต่อหนา้ท่ี 
 11.  มีกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ รับรองอยา่งนอ้ย 1 คน 
 

เอกสารประกอบการสมัคร 
 1. รูปถ่ายหนา้ตรง ขนาด 2 น้ิว จ านวน 1 รูป และขนาด 4 x 6 น้ิว จ านวน 1 รูป    

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังานการรถไฟฯ หรือส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
จ านวน 1 ฉบบั 
 3. ส าเนาทะเบียนบา้น รับรองส าเนาถูกตอ้ง จ านวน 1 ฉบบั 
 4. เงินค่าสมคัร 500 บาท 

 

สถานทีรั่บสมัคร และก าหนดวนัรับสมัคร 
   ติดต่อขอรับใบสมคัรดว้ยตนเองได ้ณ ท่ีท าการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั อาคาร 4 ศูนยฝึ์กอบรมการรถไฟ ชั้น 1 นิคมรถไฟ กม. 11  ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร   
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900  ตั้งแต่ วนัจันทร์ที ่04 มกราคม 2564  ถึง วนัจันทร์ที ่11 มกราคม 2564  ตั้งแต่เวลา  
08.30 – 16.30  น. ในวนัและเวลาท าการ หรือติดต่อสอบถามไดท่ี้ เบอร์โทรศพัทห์มายเลข 02 105 4756  ต่อ 9003 
 
 
 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  30 พฤศจิกายน 2563 
 
 
 
 

  (นายภิญโญ   เรือนเพช็ร) 
  ประธานกรรมการด าเนินการ 
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