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	 สหกรณ์ออมทรัพย ์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 มีโครงการพัฒนาความรู ้ที่ เกี่ยวข ้องกับข ้อบังคับและ

ระเบียบของสหกรณ์ฯ	 โดยมุ่งเน้นท่ี	 กรรมการ	 ตัวแทนสมาชิก	 และเจ้าหน้าที่	 เพื่อให้การปฏิบัติงาน	 การประชุม	 

การตัดสินใจใด	ๆ 	ในธุรกรรมต่าง	ๆ 	ใช้อารมณ์และความรู้สึกให้น้อยลง	ยึดหลักการเหตุผล	บนพื้นฐานของข้อบังคับ 

และระเบียบให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดแนวทางที่แจ่มชัด	ไม่สับสน	มีความเที่ยงตรง	และเที่ยงธรรม	ใช้อ้างอิงได้ในโอกาส 

ต่อ	ๆ 	ไปเม่ือเกิดเหตุการณ์เดียวกันซ�้า	ๆ 	เมื่อเร็ว	ๆ 	นี้	สหกรณ์ได้จัดให้มีการทดสอบความรู้	ที่เก่ียวกับข้อบังคับและ

ระเบียบของกรรมการ	ตัวแทนสมาชิก	และเจ้าหน้าที่ทุกคน	ผลการทดสอบพบว่า	คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี	แสดงว่า	บุคลากร

ในระดับกรรมการหรือตัวแทน	 รวมถึงเจ้าหน้าที่มีความรู้	 และสามารถจดจ�าข้อบังคับหรือระเบียบได้อย่างแม่นย�า	 

ปัญหาใหญ่คือ	สมาชิก	โดยเฉพาะสมาชิกท่ีสมัครใหม่	ยังมีความรู้ความเข้าใจไม่มาก	บ่อยคร้ังที่ปฏิบัติผิดข้อบังคับ

หรือผิดระเบียบโดยไม่ตั้งใจ	หากเป็นเรื่องเล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	ไม่กระทบต่อสหกรณ์ฯ	หรือไม่กระทบต่อสมาชิกอื่น	ยังพอ

ว่ากล่าวตักเตือนได้	แต่บางเรื่องไม่ได้	โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวินัยทางการเงิน	ยกตัวอย่างเช่น	การขาดส่งเงิน

ค่าหุ้นรายเดือนโดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด�าเนินการ	หรือการขาดส่งเงินงวดช�าระหน้ี	ตามปกติ	สหกรณ์ฯ	 

จะหักเงินค่าหุ้นหรือเงินงวดช�าระหนี้จากเงินเดือนท่ีสมาชิกได้รับจากต้นสังกัด	มีสมาชิกบางรายท่ีแสดงความประสงค์

จะให้หักเงินจากบัญชีออมทรัพย์เพราะไม่ได้รับเงินเดือนแล้ว	 ที่เจอปัญหาบ่อยมาก	 คือ	 เงินมีไม่พอหัก	 ทั้งจาก 

เงินเดือน	และ	จากบัญชีออมทรัพย์ท่ีมี	เป็นเหตุให้เกิดการท�าผิดข้อบังคับหรือผิดระเบียบโดยไม่ต้ังใจ	

	 ตามข้อบังคับ	ฯ	ข้อ	41	(2)	สมาชิก	ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนติดต่อกันถึง	3	งวด	หรือขาดส่งรวมถึง	

6	งวด	โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด�าเนินการ	ให้ถือว่า	สมาชิกผู้นั้น	ขาดสมาชิกภาพ

	 ตามข้อบังคับ	 ฯ	 ข ้อ	 41	 (5)	 สมาชิก	 ค ้างส ่งเงินช�าระหนี้ไม ่ว ่าต ้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต ่อกัน	 

เป็นเวลาถึงสองเดือน	 หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช�าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส�าหรับเงินกู้รายหนึ่ง	 ๆ	 ก็ให้ถือว่า	

สมาชิกผู้นั้นขาดสมาชิกภาพ

	 อีกข้อหน่ึงท่ีน่าสนใจ	คือ	ข้อบังคับ	ฯ	ข้อ	22	 (2)	การจัดสรรก�าไรสุทธิเป็นเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิก

ตามส่วนธุรกิจท่ีสมาชิกได้ท�าไว้กับสหกรณ์และตามจ�านวนรวมแห่งดอกเบ้ียเงินกู้ซ่ึงสมาชิกนั้น	ๆ	ได้ส่งแก่สหกรณ์

ในระหว่างปี	 แต่..สมาชิกท่ีผิดนัดการส่งเงินงวดช�าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด	 มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืน 

ในปีนั้น

	 ข้อบังคับ	 เปรียบเสมือน	 กฎหมายตัวแม่	 ต่างจากระเบียบที่เป็นกฎหมายลูก	 การแก้ไขข้อบังคับ	 

จะกระท�าได้ต่อเมื่อน�าเสนอท่ีประชุมใหญ่ให้สมาชิกท้ังมวลพิจารณา	 ต่างจากการแก้ไขระเบียบซึ่งเป็นอ�านาจของ

คณะกรรมการด�าเนินการ	 เม่ือข้อบังคับเขียนไว้ชัดเจน	 จะกระท�าผิดข้อบังคับแล้วอ้างว่าไม่รู ้กฎหมายคงไม่ได้	 

ฝากไว้ให้สมาชิกใหม่ทั้งหลายช่วยกันศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตาม	 ถ้ากฎหมายศักด์ิสิทธิ์	 ปฏิบัติต่อทุกคนเสมอกัน

องค์กรจะเข้มแข็งและยั่งยืน	 สมาชิกในองค์กรจะมีความมั่นใจ	 ว่าได้เป็นสมาชิกขององค์กรที่ม่ันคงดังเช่นสหกรณ์

ของเรา

สารจาก
ประธานคณะกรรมการข้อบังคับและระเบียบ 
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	 ตามกฎหมายแล้วทุกคนจะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
ได้แค่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ้านหรือผู้อาศัย	 หากเราซื้อบ้าน 
ไว้หลายหลังสามารถปล่อยทะเบียนบ้านว่างไว้ได้	โดยการ
เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะถูกระบุชื่อไว้ใน
โฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธ์ิรูปแบบอ่ืน	ๆ 	แทน	เช่น	สัญญา
ซื้อขาย
	 ประโยชน์จากการมีชื่อเจ้าของบ้านหรือคอนโดอยู่
ในทะเบียนบ้านคือในกรณีที่เจ้าของบ้านหรือคอนโดต้องการ
จะขายบ้านหรือคอนโดนั้น	หลังจากที่มีชื่อตนเองในทะเบียน
บ้านเกินกว่า	 1	 ปีแล้ว	 หากจะขายบ้านหรือคอนโดนั้น 
จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ	(ร้อยละ	3.3 
ของราคาประเมิน	 หรือคิดง่าย	 ๆ	 ล้านละ	 30,000	 บาท)	 
โดยไม่จ�าเป็นต้องรอถึง	 5	 ปี	 แต่ท้ังนี้ต้องช�าระค่าอากร	
จ�านวน	ร้อยละ	0.5	จากราคาประเมินแทน
	 ถ้ามีชื่อในโฉนด	2	คนเป็นเจ้าของร่วม	ก็ต้องมีชื่อ
ทั้ง	 2	 คน	 อยู่ในทะเบียนบ้าน	 เพื่อขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
ธุรกิจเฉพาะ	เจ้าของบ้านหรือคอนโดที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน
แล้ว	 1	 ปี	 แล้วย้ายออก	 ก็สามารถขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
ธุรกิจเฉพาะได้เช่นกัน
	 เราจะได้รับประโยชน์จากการย้ายชื่อเข้าทะเบียน
บ้านใหม่ก็ต่อเม่ือในอนาคต	หากเราคิดอยากจะเปล่ียนมือ
การเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ท่ีเราถือครองอยู่	 โดยการ
ขอสิทธิยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ	
	 หากว ่า เราไม ่ ได ้คิด ท่ีจะขายหรือเป ล่ียนมือ 
การเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์	 และไม่อยากเสียเวลาไป
ส�านักงานเขตเพื่อแจ้งชื่อย้ายเข้าย้ายออก	 การมีชื่อหรือ 
ไม่มีช่ือในทะเบียนบ้านก็ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใด	

การแจ้งย้ายเข้า/การแจ้งย้ายออก
	 เมื่อมีผู ้ย ้ายท่ีอยู ่ เข ้าอยู ่ในบ้าน	 หรือเม่ือผู ้อยู  ่
ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้าน	ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายเข้าหรือ 
ย้ายออกภายใน	15	วันนับแต่วันที่มีผู้ย้ายเข้าหรือย้ายออก	
หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน	1,000	บาท

การแจ้งย้ายปลายทาง
	 การแจ ้งย ้ายที่อยู ่ปลายทาง	 หมายความว ่า	 
การแจ ้งย ้ายที่อยู ่ โดยผู ้ขอแจ ้งย ้ายสามารถไปขอแจ ้ง 
ย้ายออก	 และขอแจ้งย้ายเข้าต่อนายทะเบียนผู ้รับแจ้ง 
แห่งท้องที่ที่ไปอยู่ใหม่	 โดยไม่ต้องเดินทางกลับไปขอแจ้ง
ย้ายออก	ณ	ส�านักทะเบียนเดิมที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
	 1.	ส�าเนาทะเบียนบ้าน	(ฉบับเจ้าบ้าน)	ของบ้าน
ที่จะย้ายเข้า
	 2.	บัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้แจ้งย้าย	 หรือ
บัตรประจ�าตัวอื่นพร้อมส�าเนาบัตรที่ลงชื่อเจ ้าของบัตร
ก�ากับไว้
	 3.	บัตรประจ�าตัวประชาชนของเจ ้าบ ้านที่จะ 
ย้ายเข้าอยู่ใหม่
	 4.	หนังสือยินยอมให้แจ้งย้ายเข้าของเจ้าบ้าน 
ที่จะเข้าอยู่ใหม่	(กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถไปด�าเนินการแจ้ง
ย้ายได้)
	 5.	หนงัสอืมอบหมายจากผูย้้ายทีอ่ยู	่บัตรประจ�าตวั 
ประชาชน	 พร้อมด้วยส�าเนาบัตรฯ	 ที่ลงชื่อเจ้าของบัตร
ก�ากับไว้	ทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ (กรณีผู้แจ้งย้ายที่อยู่มอบ 
ผู้อื่นมาด�าเนินการแทน ผู้รับมอบหมาย 1 คน ควรด�าเนินการ 
แทนผู้ประสงค์ จะแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางได้ไม่เกิน 3 คน 
และทั้ง 2 ฝ่ายควรเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไม่ว่า
จะเป็นญาติ คนรู้จัก ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่มีนิติสัมพันธ์)

เมื่อซื้อบ้านหรือคอนโดแล้ว 
จ�าเป็นต้องท�าเร่ืองย้ายชื่อ
เข้าทะเบียนบ้านใหม่หรือไม่
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ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ ณ 30 มิถุนายน 2562
สินทรัพย์ จ�านวนเงิน (บาท)

เงินสด	/	เงินฝากธนาคาร 347,018,586.57

เงินฝากประจ�า	/	ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ	จ�ากัด 100,000,000.00

เงินให้สมาชิกกู้ 1,952,436,090.27

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 9,046,876,280.00

เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 5,681,332,489.48

ลูกหน้ีอ่ืน	-	สุทธิ 4,906,646.95

ที่ดิน	อาคาร	อุปกรณ์สุทธิ 13,221,121.17

สินทรัพย์อ่ืน 62,307,994.28

รวมสินทรัพย์ 17,208,099,208.72

หนี้สิน จ�านวนเงิน (บาท)

เงินรับฝาก	สมาชิก 8,915,996,427.85

เงินรับฝาก	สหกรณ์อ่ืน 958,000,000.00

หนี้สินอื่น 2,158,366,756.03

ทุน จ�านวนเงิน (บาท)

ทุนเรือนหุ้น 3,421,523,740.00

ทุนส�ารอง 981,617,071.26

ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ 263,436,804.44

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการลงทุนท่ียังไม่เกิดขึ้น 219,591,868.22

ก�าไรสุทธิ 289,566,540.92

รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ์ 17,208,099,208.72

	 ขณะนี้หมายเลขภายใน	 3532 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	
จ�ากัด	 ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจาก	
คณะแพทยศาสตร ์ ว ชิ รพยาบาล	
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	 ก�าลัง
ด�าเนินการก่อสร้างอาคาร	 ท�าให้มีผล 
กระทบกับคู ่ สายโทรศัพท ์ภายใน	
สมาชิกสามารถติดต่อกับสหกรณ์ฯ	 
ได้ตามหมายเลขโทรศัพท์	ดังน้ี

ประชาสัมพันธ์

สายตรง 0-2241-8111 
	 กด	5	 ฝ่ายสินเชื่อ
	 กด	6	 ฝ่ายคอมพิวเตอร์
	 กด	7	 ฝ่ายการเงิน	
	 กด	8	 ฝ่ายส�านักงาน	
	 กด	0	 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
หรือ	 086-355-5738			ฝ่ายการเงิน
	 086-319-0869			ฝ่ายสินเชื่อ
	 081-357-5387			ฝ่ายส�านักงาน		
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สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
ปรับเปลี่ยนวิธีการแจ้งยอดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
	 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จ�ากัด	มีการจ่าย
เงินปันผล-เฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกหลังเสร็จสิ้นการประชุม
ใหญ่ทุก	ๆ	ปี	ซึ่งปีท่ีผ่าน	ๆ	มาสหกรณ์แจ้งยอดเงินปันผล-
เฉลี่ยคืนให้สมาชิกทราบด้วยวิธีการแจกเป็นใบแจ้งยอด
เงินปันผล-เฉลี่ยคืน	ซึ่งพบว่ามีปัญหาต่าง	ๆ	กล่าวคือ
	 1.	สมาชิกต้องเสียเวลามายืนต่อแถวรับใบแจ้ง
ยอดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน	เพราะไม่รู้ยอดเงิน	ที่จะถอน	ท�าให้ 
ใช้เวลาในการท�าธุรกรรมแต่ละคนเป็นเวลานาน
	 2.	สหกรณ์ต้องพิมพ์ใบแจ้งยอดเงินปันผล-เฉลี่ย
คืนเท่ากับจ�านวนสมาชิกท้ังหมด	หรือประมาณ	8,000	ใบ	 
ซึ่ งจะมีใบแจ ้งยอดเงินป ันผล-เฉล่ียคืน	 เหลือทิ้ ง เป ็น
จ�านวนมาก	 เน่ืองจากสมาชิกบางท่านไม่รอรับใบแจ้งยอด
เงินปันผล-เฉลี่ยคืน	 แต่ใช้วิธีการปรับสมุดบัญชีและเขียน
ใบถอนเงินแทน
	 3.	สหกรณ์ต้องจัดเจ้าหน้าที่	3	–	4	คน	ให้บริการ
แจกใบแจ้งยอดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน	 แทนที่จะให้บริการ
สมาชิกในด้านอ่ืน	ๆ	ได้อีก
	 จากปัญหาดงักล่าว	ปี	2561	สหกรณ์ฯ	ได้ปรบัเปลีย่น 
วิธีการแจ ้งยอดเงินป ันผล-เฉลี่ ยคืน	 โดยเพิ่มวิธีการ 
ส่งข้อความ	(SMS)	ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของสมาชิกที่ได้

แจ้งไว้กับสหกรณ์ควบคู่กับการแจกใบแจ้งยอด 
ซึ่งปรากฏว่า

	 1.	 ลดความแออัดจาก
ก า ร ที่ ส ม า ชิ ก

ต้องมายืนรอต่อแถวรับใบแจ้งยอดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน	
เน่ืองจากสมาชิกรู ้ยอดถอนมาก่อนล่วงหน้าจาก	 SMS	 
จึงสามารถเขียนใบถอนเงินได้เลย
	 2.	สมาชิกใช้เวลาที่สหกรณ์น้อยลงไม่ต้องรีบมา
ต่อคิวรับใบแจ้งยอดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน	สามารถเปิด	SMS	 
ดูเมื่อไหร่ก็ได้
	 3.	เพ่ิมความเป็นส่วนตัวให้กับสมาชิกมากขึ้น
	 4.	ประหยัดค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ฯ	ในการจัดพิมพ์
	 ดังนั้นปี	2562	คณะกรรมการด�าเนินการ	จึงมีมต ิ
ให้สหกรณ์ฯ	 งดการแจกใบแจ้งยอดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน	 
โดยจะส่งเป็นข้อความ	 (SMS)	 ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ 
ที่สมาชิกได้แจ้งไว้กับสหกรณ์	 ซึ่งท่านประธานกรรมการ	 
ได้แจ้งต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ	ปี	2561	ไว้แล้ว
	 ดังนั้น	สมาชิกโปรดตรวจสอบว่า	เมื่อมาท�าธุรกรรม 
ฝาก-ถอน	กับสหกรณ์แล้ว	 ได้รับ	 SMS	แจ้งยืนยันการท�า
ธุรกรรมไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของท่านหรือไม่	หากไม่ได้
รับ	SMS	อาจมาจากสาเหตุต่าง	ๆ	เช่น
	 1.	สมาชิกไม่ได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ให้ไว้แก่

สหกรณ์
	2 . 	 สมาชิกมีการ เปลี่ ยนแปลงหมายเลข
โทรศัพท์	และไม่ได้แจ้งแก่สหกรณ์
	 หากสมาชิกท่านใด	 ยังไม่ได ้แจ้งหมายเลข
โทรศัพท์	 หรือมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลข
โทรศัพท์	 โปรดแจ้งสหกรณ์ภายในวันศุกร์ที่	 

30	 สิงหาคม	 2562	 เพ่ือประโยชน์ในการส่ง	
SMS	แจ้งยอดเงินปันผลดังกล่าว
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	 ข ้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย ์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 ก�าหนดให้กรรมการด�าเนินการสหกรณ์มีวาระ 

อยู่ในต�าแหน่งได้คราวละ	2	ปี	นับแต่วันเลือกต้ัง	และก�าหนดให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกที่ได้รับการสรรหาเป็น 

คณะกรรมการด�าเนินการ

	 ในปี	2562	มีกรรมการด�าเนินการ	ที่ครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง	จ�านวน	7	คน	แยกตามกลุ่มได้	ดังนี้

	 1.	 กลุ่มแพทย์	ทันตแพทย์	เภสัชกร	นักวิทยาศาสตร์ฯ	 2	ต�าแหน่ง

	 2.	 กลุ่มพยาบาล	 	 	 	 	 3	ต�าแหน่ง

	 3.	 กลุ่มบริหารงานท่ัวไป	 	 	 	 1	ต�าแหน่ง

	 4.	 กลุ่มลูกจ้างประจ�า	 	 	 	 	 1	ต�าแหน่ง

	 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 ได้ด�าเนินการรับสมัครและ	 ก�าหนดวัน เวลาลงคะแนนสรรหา  

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 14.30 น.	ณ	ลานอเนกประสงค์	ชั้น	6	อาคารเพชรรัตน์	

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	 โดยในแต่ละกลุ่มมีผู ้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหา 

เป็นกรรมการด�าเนินการ	แทนต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการท่ีครบวาระ	ดังต่อไปน้ี

	 1.	 ต�าแหน่งกรรมการ	กลุ่มแพทย์ฯ	เลือกได้ไม่เกิน	2	คน	มีผู้สมัคร	จ�านวน	3	คน	ดังนี้

	 	 หมายเลข	1		นายสุระ		ประเสริฐกุล	

	 	 หมายเลข	2		นางปิยนันท์		เกื้อสกูล

	 	 หมายเลข	3		นายแพทย์ณัฐพล		สันตระกูล

	 2.	 ต�าแหน่งกรรมการ	กลุ่มพยาบาล	เลือกได้ไม่เกิน	3	คน	มีผู้สมัคร	จ�านวน	4	คน	ดังนี้

	 	 หมายเลข	1		นางรัสวดี		บุษยะจารุ	

	 	 หมายเลข	2		นางสาวศุลีมาศ		โลพินิจ

	 	 หมายเลข	3		นางฉวีวรรณ		สระสงค์

	 	 หมายเลข	4		นางสาวกิตติพร		เอี๊ยะสมบูรณ์

	 3.	 ต�าแหน่งกรรมการ	กลุ่มบริหารงานท่ัวไป	เลือกได้ไม่เกิน	1	คน	

	 	 มีผู้สมัคร	จ�านวน	3	คน	ดังนี้

	 	 หมายเลข	1		นางณัฐพิมล		บุญเกิด	

	 	 หมายเลข	2		นางสาวสุภาวดี		ขาวแก้ว

	 	 หมายเลข	3		นางสาวศิริพรรณ		ปราบหงส์

	 4.	 ต�าแหน่งกรรมการ	กลุ่มลูกจ้างประจ�า	เลือกได้ไม่เกิน	1	คน	

	 	 มีผู้สมัคร	จ�านวน	3	คน	ดังนี้

	 	 หมายเลข	1		นายสมจิต		สีพลไกร	

	 	 หมายเลข	2		นายมานัส		พูนทราย

	 	 หมายเลข	3		นายสมบูรณ์		หมวกยอด

การสรรหา กรรมการด�าเนินการ 
ประจ�าปี 2562
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	 ทั้งนี้สหกรณ์ฯ	 จะประกาศผลการสรรหาหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้นในวันที่ 	 22	 สิงหาคม	 2562	 

หากสมาชิกมีความประสงค์คัดค้านผลการสรรหา	ให้ยื่นหนังสือคัดค้าน	ภายในวันท่ี	29	สิงหาคม	2562	เวลา	15.00	น. 

และกรณีท่ีการคัดค ้านเป ็นผลให้มีการสรรหาใหม่	 คณะกรรมการสรรหาฯ	 จะจัดการสรรหาให้แล ้วเสร็จ 

ภายในวันท่ี	27	กันยายน	2562	

	 สหกรณ์ฯ	จะน�ารายช่ือผู้ท่ีได้รับสรรหา	เสนอต่อประชุมใหญ่สามัญ	ประจ�าปี	2562	เพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่

เลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการ	ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จ�ากัด	ต่อไป

 ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนสรรหากรรมการด�าเนินการ

	 1.	 สมาชิกตรวจสอบรายช่ือของตนเอง

	 2.	 ลงทะเบียนเพื่อรับบัตรลงคะแนนสรรหา

	 3.	 เข้าคูหาใช้ปากกา	(งดใช้ดินสอ)	ท�าเคร่ืองหมาย	X	(กากบาท)	ลงในช่อง	 	หน้าหมายเลขที่ต้องการ	 

	 	 และไม่เกินจ�านวนท่ีต้องการสรรหาในแต่ละกลุ่ม

	 4.	 หย่อนบัตรลงคะแนนสรรหาลงหีบ	ณ	จุดท่ีก�าหนดไว้

 สมาชิกทุกคนไม ่ว ่าจะอยู ่กลุ ่มใดมีสิทธ์ิลงคะแนนสรรหากรรมการด�าเนินการ ได ้ทั้ง 4 กลุ ่ม  

(กลุ่มแพทย์ฯ  กลุ่มพยาบาล กลุ่มบริหารงานทั่วไป และกลุ่มลูกจ้างประจ�า) รวมทั้งส้ิน 7 ต�าแหน่ง 

 อย่านอนหลับทับสิทธิ์นะคะ

 *สหกรณ์ตั้งอยู่บนรากฐานของประชาธิปไตย สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของสหกรณ์ แต่ทุกคนไม่สามารถ

ร่วมบริหารกิจการของสหกรณ์ได้ จึงต้องมีการเลือกต้ังคณะกรรมการด�าเนินการเป็นผู้บริหารงานแทน ซึ่งตาม 

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ก�าหนดให้มีคณะกรรมการด�าเนินการไม่เกิน 15 คน มีอ�านาจหน้าที่  

เป็นผู้ด�าเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการทั้งปวง 

 *อ้างอิงจาก

	 ความรู ้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์.	 (ส�านักนายทะเบียนและกฎหมาย	 กรมส่งเสริมสหกรณ์)	 ค้นเมื่อวันที	่ 

6	สิงหาคม	2562.	จาก	http://office.cpd.go.th/rlo/index.php/2016-05-23-06-56-36/2016-06-02-02-37-

35/2016-06-02-02-43-26?showall=&start=4

	 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีโครงการเงินฝากออมทรัพย์ 

ยั่งยืน	 49	 (16)	 ใหม่	 จะต้องฝากครั้งแรกไม่น้อยกว่า	 100,000.00	 บาท	 (หนึ่งแสนบาทถ้วน)	 ระหว่าง 

วันที่	1	–	22	สิงหาคม	2562	ในวันและเวลาท�าการของสหกรณ์

	 กรณีที่สมาชิกมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน	 47	 (16)	 อยู่แล้วสามารถฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต�่ากว่า	

10,000.00	บาท	(หน่ึงหมื่นบาทถ้วน)

เงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 49 (16) ระยะเวลา 4 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปี
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คณะผู้จัดท�ำ - คณะกรรมกำรศึกษำอบรมและกำรประชำสัมพันธ์

โทร : 02-241-8111 Fax: 02-241-3451  Website: www.vajiracoop.com

ID LINE @vajiracoop
สมาชิกสามารถรับข่าวสารสหกรณ์ผ่าน ID LINE ได้ที่นี่

กรุณาส่ง

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
โทรศัพท์ : 02-2418111 กด 0   โทรสาร : 02-2413451   Mail : mail.vjrc@gmail.com
ส่งหลักฐานการโอนเงิน : พร้อมระบุ ชื่อ - สกุล เลขที่สมาชิก

รายละเอียดธนาคารพาณิชย์ที่สหกรณ์ใช้บริการฝาก-ถอน

ล�าดับ ชื่อธนาคาร - สาขา บัญชีออมทรัพย์ เบอร์โทร

1 ธนาคารกรุงเทพ-ราชวิถี 131-0-48900-8 02-2430075-78

2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา-ราชวัตร 094-1-29372-4 02-2414143

3 ธนาคารธนชาติ-อรุณอัมรินทร์ 500-2-20287-8 02-8663217

4 ธนาคารไทยพาณิชย์-สามเสน 073-2-09794-1 02-2410584

5 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย-เทเวศร์ 700-0-37361-9 02-2800481-2,	02-2815453

6 ธนาคารกรุงไทย-ศรีย่าน 012-1-34476-2 02-2433738-40

7 ธนาคารธนชาติ-บางล�าภู	 072-2-01177-7 02-3560783-6

8 ธนาคารทหารไทย-ศรีย่าน 041-2-29720-2 02-2431446-7

9 ธนาคารกสิกร-บางกระบือ 007-2-49792-9 02-2437818-9,	02-2803930

10 ธนาคารออมสิน-ศรีย่าน 020-0-6628245-8 02-2430295
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