
 
 
 
 

 

ประกาศคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
เรื่อง  การรับสมัครและการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการ  
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ชุดที่ ๔๘ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

 

 

 ตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ 
ก าหนดให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการ
ด าเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก โดยกรรมการด าเนินการดังกล่าวให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
จากสมาชิกในสังกัดส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกในสังกัดส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ฝ่ายละไม่เกินเจ็ดคน นั้น  
 

 เพื่อให้การเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการ ชุดที่ ๔๘ ประจ าปี ๒๕๖๖ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงก าหนดให้ด าเนินการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ ชุดที่ ๔๘ ประจ าปี ๒๕๖๖ ขึ้น และประกาศการรับสมัครและ
เลือกตั้งให้สมาชิกทราบ ดังนี้ 

 ๑. การรับสมัคร และการเลือกตั้ง 
๑.๑ ประธานกรรมการ 
๑.๒ กรรมการ สัดส่วนส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา    จ านวน  ๑  ต าแหน่ง 
๑.๓ กรรมการ สัดส่วนส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   จ านวน  ๖  ต าแหน่ง 

 

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้มีความประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ฯ ก าหนด พร้อมหลักฐาน

การรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๖-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการ ณ ส านักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ชั้น ๑ อาคารส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนสามเสน แขวงถนน
นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

 

๓. การรับสมัคร 
ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือผู้แทนตามแบบที่สหกรณ์ฯ ก าหนดพร้อมเอกสาร หลักฐาน 

ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด  
 

๔. เอกสารและหลักฐาน 
 ๔.๑ ใบสมัคร 
 ๔.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
จ านวน ๑ ฉบับ 

๔.๓ กรณี... 



- ๒ - 
 

 ๔.๓ กรณีเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ต้องแนบส าเนาหลักฐานใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๔ รูปถ่ายหรือภาพถ่ายหน้าตรงและไม่สวมหมวก ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ เซนติเมตร โดยประมาณ 
จ านวน ๕ รูป 
 ๔.๕ วิสัยทัศน์ต่อการบริหารหรือด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
โดยสังเขป ไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ ขนาด A4 
 

 ๕. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๕.๑ เป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด  
๕.๒ ไม่เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ

ตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
๕.๓ ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
๕.๔ ไม่เป็นสมาชิกซึ่งผิดนัดการช าระเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปี

ทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัด ถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการด าเนินการ เว้นแต่ผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง 
๕.๕ ไม่เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
๕.๖ ไม่เป็นกรรมการด าเนินการซึ่งพ้นจากการด ารงต าแหน่งสองวาระติดต่อกัน 

 

๖. การก าหนดหมายเลขผู้สมัคร 
 การก าหนดหมายเลขผู้สมัคร ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครเรียงล าดับ
ก่อนหลังการยื่นใบสมัครตามล าดับเลขที่ใบรับสมัคร โดยให้ผู้สมัครได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครเรียงตามล าดับ
ต่อเนื่องกันไป 
 การรับสมัครประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการ เป็นการรับสมัครไว้ในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่
ผู้รับสมัครจะตรวจสอบคุณสมบัติ เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน สหกรณ์ฯ จะด าเนินการประกาศให้สมาชิกทราบ
ต่อไป 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  

 
 (นายต้นพงศ์  ตั้งเติมทอง) 
 ประธานอนุกรรมการจัดการเลือกตั้ง 
    สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
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รูปถ่ายหรือรูปภาพ 
ขนาด  ๘.๕ x ๑๓.๕ โดยประมาณ 

 

ใบสมัครล าดับที่ ..............   
(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก) 

 

 
ใบสมัครรับเลือกตั้งประธำนกรรมกำร 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ  จ ำกัด 
ชุดที่ ๔๘ ประจ ำปี ๒๕๖๖ 
------------------------------------ 

        
๑. ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/น.ส./ยศ) ............................................... 

๒. เลขที่สมาชิก .................................. 

๓. เกิดวันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. ...............  

๔. อายุ ................ ปี 

๕. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ........................................................... 

 กลุ่มงาน ................................................................................  

     ส านัก ..................................................................................... 

 ส านักงาน ..............................................................................  

     โทรศัพท์ ................................................................................ 

๖. ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ ............ หมู่ที่ ......... ตรอก ...............  

ซอย ........................... ถนน ................................................. 

 ต าบล/แขวง ..........................................................................   

     อ าเภอ/เขต ............................................................................ 

 จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ ...............  

     โทรศัพท์ ................................................................................   

     โทรศัพท์มือถือ ...................................................................... 

๗. วุฒิการศึกษาสูงสุด ................................................................................ .......................................... 

 สาขา ..................................................... สถานศึกษา ........................................................ ............. 
   

ข้ำพเจ้ำ ขอสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรฝ่ำย
รัฐสภำ จ ำกัด และขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ำมตำมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ จ ำกัด 

 
        ลงชื่อ ............................................................... ผู้สมัคร 

                              (..............................................................) 



วิสัยทัศน์ 
 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

 
             ลงชื่อ ......................................................... ผู้สมัคร 

               (.........................................................) 

                                           ยื่น  ณ  วันที่ ......... เดอืน .......................... พ.ศ. ........... 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปถ่ายหรือรูปภาพ 
ขนาด  ๘.๕ x ๑๓.๕ โดยประมาณ 

ใบสมัครล าดับที่ ..............   
(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก) 

 

 
ใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ  จ ำกัด 

 ชุดที่ ๔๘ ประจ ำปี ๒๕๖๖ 
------------------------------------ 

       สัดส่วนส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

       สัดส่วนส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 
 

๑. ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/น.ส./ยศ) ............................................... 

๒. เลขที่สมาชิก .................................. 

๓. เกิดวันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. ..............  

๔. อายุ ................ ปี 

๕. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ........................................................... 

 กลุ่มงาน ................................................................................  

     ส านัก ..................................................................................... 

 ส านักงาน ..............................................................................  

     โทรศัพท์ ................................................................................ 

๖. ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ ............ หมู่ที่ ......... ตรอก ...............  

ซอย ........................... ถนน ................................................. 

 ต าบล/แขวง ..........................................................................   

     อ าเภอ/เขต ............................................................................ 

 จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย์ ...............  

     โทรศัพท์ ............................................................  โทรศัพท์มือถือ ................................................................. 

๗. วุฒิการศึกษาสูงสุด .............................................................................................................. ............ 

 สาขา ..................................................... สถานศึกษา ..... ................................................................ 
   

ข้ำพเจ้ำ ขอสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ 
จ ำกัด และขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ จ ำกัด 

 
        ลงชื่อ ............................................................... ผู้สมัคร 

                              (..............................................................) 

                                                 ยื่น  ณ  วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. ........... 



วิสัยทัศน์ 
 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

 
             ลงชื่อ ......................................................... ผู้สมัคร 

               (.........................................................) 

                                           ยื่น  ณ  วันที่ ......... เดอืน .......................... พ.ศ. ........... 

 

 




