บันทึกข้อความ

ด่วนที่สดุ
สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จากัด โทร.93107 , 93927, 93975
ที่ สอ.วพ. /64
วันที่ 1 ต.ค.64
เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2565 ( ชุดที่ 39 )
เรียน จก.พบ. , ผอ.รพ.รร.6 , ผอ.วพม. , ผอ.ศพม. , ผอ.สพธ. , ผอ.สวพท. , ผอ.วพบ.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายละเอียดการรับสมัครกรรมการฯ
จานวน 1 ฉบับ
2.ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการฯ
จานวน 1 ฉบับ
เนื่องด้วยคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯชุดที่ 38 จะหมดวาระลง ในปี 2564 เพื่อให้
การดาเนินงานของสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ดาเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ ประจาปี 2565
(ชุดที่ 39) ต่อไป ดังนี้
คณะกรรมการดาเนินการประจาปี 2564 ชุดที่ 38
ยศ-ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
สังกัด
1. พล.ต. สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม
ประธานกรรมการ
รพ.รร.6
2. พล.ต.หญิง ปริยนันทน์ จารุจินดา
รองประธานกรรมการ(1) สพธ.
3. พ.อ รชต ลากูล
รองประธานกรรมการ(2) รพ.รร.6
4. พล.ต.หญิง อังคณา สุเมธสิทธิกุล
กรรมการ/เลขานุการ นอกหน่วย
5. พล.ต.หญิง ขวัญใจ ธนกิจจารุ
กรรมการ
นอกหน่วย
6. พ.อ.หญิง รุ่งทิวา พิมพ์สักกะ
กรรมการ
นอกหน่วย
7. พ.อ.หญิง สุขฤทัย วิโรจน์ยุติ
กรรมการ
นอกหน่วย
8. พ.อ. ธฤต มุนินทร์นพมาศ
กรรมการ
พบ.
9. พ.อ.หญิง ปฤษณา นะวะมวัฒน์
กรรมการ
นอกหน่วย
10. พ.อ.หญิง ไพจิตต์ เพิ่มพูล
กรรมการ
นอกหน่วย
11. พ.ท.หญิง ปรีชญา มรรคผล
กรรมการ/เหรัญญิก
รพ.รร.6
12. พ.ท.หญิง สุภาพร บุญทับ
กรรมการ
วพม.
13. ร.อ. ไชยยันต์ สิงห์ทอง
กรรมการ
รพ.รร.6
14. จ.ส.อ.หญิง ณมนต์ โอสถศรี
กรรมการ
รพ.รร.6
15. นาง รัตนา ชิณวงศ์
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ นอกหน่วย
ประธานกรรมการที่ครบ 1 วาระ ( 2 ปี / ปีที่ 2 แทน พล.ท. สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ )
1. พล.ต. สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม
ประธานกรรมการ
รพ.รร.6
รองประธานกรรมการที่ครบ 1 วาระ ( 2 ปี )
2. พล.ต.หญิง ปริยนันทน์ จารุจินดา
รองประธานกรรมการ(1) สพธ.
กรรมการที่ครบ 1 วาระ ( 2 ปี )
3. พล.ต.หญิง อังคณา สุเมธสิทธิกุล
กรรมการ/เลขานุการ นอกหน่วย
4. พ.อ.หญิง รุ่งทิวา พิมพ์สักกะ
กรรมการ
นอกหน่วย
5. พ.ท.หญิง สุภาพร บุญทับ
กรรมการ
วพม.
6. จ.ส.อ.หญิง ณมนต์ โอสถศรี
กรรมการ
รพ.รร.6

กรรมการที่ครบ 2 วาระ ( 4 ปีติดต่อกัน
7. พ.อ.หญิง สุขฤทัย วิโรจน์ยุติ
กรรมการที่ยังอยู่ในวาระ ( ชุดที่ 39 )
1. พ.อ รชต ลากูล
2. พล.ต.หญิง ขวัญใจ ธนกิจจารุ
3. พ.อ. ธฤต มุนินทร์นพมาศ
4. พ.อ.หญิง ปฤษณา นะวะมวัฒน์
5. พ.อ.หญิง ไพจิตต์ เพิ่มพูล
6. พ.ท.หญิง ปรีชญา มรรคผล
7. ร.อ. ไชยยันต์ สิงห์ทอง
8. นาง รัตนา ชิณวงศ์

)
กรรมการ

นอกหน่วย

รองประธานกรรมการ(2)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ

รพ.รร.6
นอกหน่วย
พบ.
นอกหน่วย
นอกหน่วย
รพ.รร.6
รพ.รร.6
นอกหน่วย

ตาแหน่งที่ขอให้ที่ประชุมรับรองและมีมติอนุมัติให้เป็นกรรมการ เนื่องจากเป็นตาแหน่งสาคัญในการบริหารงาน
ของสหกรณ์ฯ ดังนี้
1.ประธานกรรมการ
( ผอ.รพ.รร.6 )
2.รองประธานกรรมการ ( รองผอ.รพ.รร.6 )
กรรมการอีก 5 ท่าน ที่จะต้องทาการเลือกตั้ง โดยแบ่งเป็น
1.นายทหารสัญญาบัตร 4 ท่าน 2.นายทหารประทวน 1 ท่าน
การลงคะแนนเลือกตั้ง ให้สมาชิกมาลงคะแนนเลือกตั้ง ผ่าน WEBBASED ( ONLINE ) ในวันประชุม
ใหญ่สามัญประจาปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ย.64 หากสมาชิกไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตามวันและเวลาที่กาหนด
ถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นคณะกรรมการดาเนินการทุกท่าน จะต้องแสดงตัวในที่ประชุมใหญ่
ในวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 39 เพื่อให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมรับรองก่อน จึงจะมีสิทธิ
ได้รับการเลือกตัง้ ให้เป็นคณะกรรมการดาเนินการได้
การนับคะแนน คณะอนุกรรมการเลือกตั้งจะนับคะแนนหลังจากปิดการลงคะแนน ในวันประชุมใหญ่
สามัญประจาปี และคณะอนุกรรมการเลือกตั้ง จะคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุด ซึ่งได้รับการรับรองแล้ว เข้าเป็น
กรรมการต่อไป
ขอเชิญสมาชิก ที่มีคุณสมบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการ
ได้ที่สานักงานสหกรณ์ฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัย และพัฒนาทางชีววิทยาศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 ต.ค.64 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. และให้เข้ารับฟังคาชี้แจง จากประธานคณะอนุกรรมการ
เลือกตั้ง พร้อมกับจับสลากหมายเลขผู้สมัคร ในวันที่ 11 ต.ค.64 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมออมสิน
กองโสต ศอ นาสิกกรรม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.รร.6
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
(ลงชื่อ)

พล.ต.หญิง ปริยนันทน์ จารุจินดา
( ปริยนันทน์ จารุจินดา )
ประธานคณะอนุกรรมการดาเนินการจัดการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2565

รายละเอียดการรับสมัครกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จากัด ชุดที่ 39
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
1.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จากัด
1.2 ไม่เคยได้รับโทษจาคุก
1.3 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก ฐานทุจริตต่อหน้าที่
1.4 ไม่เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการดาเนินการ
1.5 ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการดาเนินการเพราะเหตุทุจริต
ต่อหน้าที่
1.6. ไม่เคยผิดนัดการชาระเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์
1.7. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
2. รับใบสมัคร ณ สานักงานสหกรณ์ฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัย และพัฒนาทางชีววิทยาฯ รพ.รร.6
หรือโหลดจากเว็บไซด์ของสหกรณ์
3. เอกสารประกอบใบสมัคร
3.1 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว x 2.5 นิ้ว จานวน 1 รูป
3.2 รูปถ่ายขนาด 4 นิ้ว x 6 นิ้ว (หน้าตั้ง) จานวน 1 รูป
3.3 สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ จานวน 1 ฉบับ
เอกสารเพิ่มเติม 1.หนังสือตรวจสอบหนี้สินของผู้สมัครจาก เครดิตบูโร จานวน 1 ฉบับ ( เคาเตอร์บริษัทข้อมูล
เครดิตแห่งชาติ บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โทร.0-2643-1250 วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 9.00 – 16.30 น. ใช้บัตรประชาชน ได้รับผลภายใน 15 นาที ค่าธรรมเนียม 100 บาท )
4. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 4 – 8 ต.ค.64 เวลา 09.00 น.- 15.00 น.
ณ สานักงานสหกรณ์ฯ ( ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารให้ครบถ้วนภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 8 ต.ค.64 )
5. ผู้สมัครกรรมการ หรือผู้แทน (พร้อมหนังสือผู้รับมอบอานาจ) มารับฟังคาชี้แจงในรายละเอียดของการ
เลือกตั้ง ( ตามระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ.2562 ) จากคณะอนุกรรมการ
ดาเนินการจัดการเลือกตั้งฯ และจับสลากหมายเลขประจาตัว วันที่ 11 ต.ค.64 ณ ห้องประชุมออมสิน
กองโสตศอนาสิก ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.รร.6 เวลา 14.00 – 15.00 น.
6. ประกาศหมายเลข ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการภายใน วันที่ 15 ต.ค.64 ณ สานักงานสหกรณ์ฯ
การหาเสียง คณะอนุกรรมการฯจัดให้มีการหาเสียง ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.64 – วันที่ 10 พ.ย.64 ต่อไป
7. ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการฯจะต้องแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
8. ประกาศผลผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการฯ วันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564
บริเวณหน้าสานักงานสหกรณ์ และทาง WEBSITE สหกรณ์
สานักงานสหกรณ์
ชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัย และพัฒนาทางชีววิทยาศาสตร์ รพ.รร.6
โทร.93107, 93927, 93975
WEBSITE สหกรณ์
http:// sahakorn.pmk.ac.th

ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จากัด
O นายทหารสัญญาบัตร / O นายทหารประทวน
วันที่……….…ต.ค.64
ข้าพเจ้า………………..………………………..……...อายุ…………..ปี เลขที่สมาชิก…………………………
สังกัด……….……………..ตาแหน่ง……………………………สถานที่ทางาน.......................………โทร................
ภูมิลาเนา บ้านเลขที่……………..ถนน……………..…….……….ตาบล/แขวง…………………….……….…………..
อาเภอ/เขต…………………….……จังหวัด…………………….……รหัสไปรษณีย์……..……….โทร…….……………
คุณวุฒิทางการศึกษา…………………………………………………………………………………………………………….…
ประสบการณ์การทางาน……………………………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ความมุ่งมั่นในการทางานในสหกรณ์ฯ ถ้าได้รับเลือกตั้ง........................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
มีความประสงค์สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จากัด
ชุดที่ 39 ประจาปี 2565 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จากัด
ข้าพเจ้าได้แนบใบสมัครพร้อมเอกสารมาดังนี้
1.รูปถ่าย ขนาด 2" x 2.5"
จานวน 1 รูป
2.รูปถ่าย ขนาด 4" x 6" ( หน้าตั้ง)
จานวน 1 รูป
3.สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ
จานวน 1 ฉบับ
4.หนังสือตรวจสอบข้อมูลเครดิตของผู้สมัครจากบ.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด จานวน 1 ฉบับ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามิใช่บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 52
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
ลงชื่อ……………………………………………
(………………….…………………..…)
บันทึกเจ้าหน้าที่
หมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
ลงชื่อ…………………………….เจ้าหน้าที่
ว/ด/ป ที่รับสมัคร………………............

