ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
ที่ 38 / 2565
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นตัวแทนสมาชิกต่างสังกัด
**********************
เพื่อให้การเลือกตั้งตัวแทนสมาชิกต่างสังกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ว่าด้วยการเลือกตั้งและการจ่ายค่าตอบแทนตัวแทนสมาชิก พ.ศ. 256 5 ข้อ 7.
คณะกรรมการเลื อ กตั้ ง ตั ว แทนสมาชิ ก ต่ า งสั ง กั ด ประจ าปี 2565 จะด าเนิ น การเลื อ กตั้ ง ตั ว แทนสมาชิ ก
ของหน่วยงานในสังกัดสานักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ที่มีสมาชิกสหกรณ์ เกิน 300 คนขึ้นไป นาเสนอที่ประชุม
ใหญ่เพื่อทราบ ดังนี้
1. วันรับสมัคร
1.1 ขอรับใบสมัครและชาระเงินค่าสมัคร ณ สานักงานสหกรณ์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ถึงวันศุกร์ที่
22 กรกฎาคม 2565 ในวันทาการของสหกรณ์ เวลา 08.30 น. – 14.00 น.
(เว้นวันหยุดของสหกรณ์)
1.2 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สานักงานสหกรณ์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 ถึงวันศุกร์ที่
22 กรกฎาคม 2565 ในวันทาการของสหกรณ์ เวลา 08.30 น. – 14.00 น.
(เว้นวันหยุดของสหกรณ์)
1.3 กรณีที่ผู้สมัครมีเหตุจาเป็นไม่สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจต้องไปปฏิบัติราชการ
ตามคาสั่ง หรือการเจ็บป่วยหรือเหตุสุดวิสัย ในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร ให้ผู้สมัครมอบอานาจ
แก่ผู้แทนในการส่งเอกสารการสมัคร และแนบหลักฐานที่ผู้สมัครไม่สามารถมายื่นด้วยตนเองได้
1.4 ผู้สมัครที่ไม่สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ ตามข้อ 1.3 การพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ
1.5 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
2. วันและเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง
2.1 ตัวแทนสมาชิก สังกัดโรงพยาบาลกลาง
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม พี เอ ไนติงเกล ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์
100 ปี โรงพยาบาลกลาง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 13.00 น.
2.2 ตัวแทนสมาชิก สังกัดโรงพยาบาลสิรินธร
ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 อาคารบริการ
โรงพยาบาลสิรินธร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 13.00 น.
2.3 ตัวแทนสมาชิก สังกัดโรงพยาบาลตากสิน
ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมวงศ์ปัญญาถาวร
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 13.00 น.
3. จานวนตัวแทนสมาชิก ที่ดาเนินการเลือกตั้ง 1 ตาแหน่ง
3.1 สังกัดโรงพยาบาลกลาง
1 ตาแหน่ง
3.2 สังกัดโรงพยาบาลตากสิน
1 ตาแหน่ง
3.3 สังกัดโรงพยาบาลสิรินธร
1 ตาแหน่ง
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4. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นตัวแทนสมาชิกสังกัดต่าง ๆ ต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 5 คน และ
ต้ อ งเป็ น สมาชิ ก ที่ เ ป็ น ข้ า ราชการ สั ง กั ด ฝ่ า ยงบประมาณการเงิ น และบั ญ ชี หรื อ กลุ่ ม งานการเจ้ า หน้ า ที่
สังกัดโรงพยาบาลกลาง หรือโรงพยาบาลตากสิน หรือโรงพยาบาลสิรินธร
กรณี ใ นช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วไม่ มี ส มาชิ ก ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ข้ า งต้ น ให้ ห น่ ว ยงานใดก็ ไ ด้ ใ นสั ง กั ด สามารถ
สมัครเข้ารับการเลือกตั้งได้
5. สมาชิกทีไ่ ม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
สมาชิกที่ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง คือ ผู้ที่มีลักษณะตามระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย การเลือกตั้ง
และการจ่ายค่าตอบแทนตัวแทนสมาชิก พ.ศ. 2565 ข้อ 11. ดังนี้
(1) เคยได้รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทา
โดยทุจริต
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกที่ประชุมใหญ่ หรือคณะกรรมการ มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งตัวแทน
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ หรือทางานที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์
(4) สมาชิกที่มีอายุสมาชิกยังไม่ครบ 1 ปี นับจนถึงวันรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลา 2 ปีทางบัญชี
นับถึงวันเลือกตั้งตัวแทนสมาชิก
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกผู้มีความสนใจจะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นตัวแทนสมาชิกต่างสังกัด
ยื่นใบสมัครตามวัน และเวลาดังกล่าว ณ สานักงานสหกรณ์ พร้อมด้วยรูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังขาว ถ่ายไม่เกิน
6 เดือน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 2 นิ้ว จานวน 6 รูป
6. ค่าสมัคร จานวน 500.00 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ให้ชาระพร้อมกับการขอรับใบสมัคร ค่าสมัครนี้
ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะไม่คืนให้กับผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
7. กรณีที่มีผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมกัน ณ เวลา 08.30 น. วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 สหกรณ์จะ
ทาการจับสลากเพื่อกาหนดหมายเลขประจาตัวให้แก่ผู้สมัครดังกล่าว และกรณีที่มีผู้สมัครเข้ารับ
การสรรหาไม่เกินจานวนที่กาหนด ประธานกรรมการสรรหาฯ จะประกาศชื่อผู้สมัครดังกล่าว เป็นผู้ได้รับ
การเลือกตั้งเป็นตัวแทน โดยไม่ต้องมีการลงคะแนน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565
(ผศ.นพ.ณัฐพล สันตระกูล)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการ เลือกตั้งตัวแทนสมาชิกต่างสังกัด
ประจาปี 2565
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