สหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการสรรพากร จากัด
REVENUE OFFICER SAVINGS CO – OPERATIVE LIMITED
90 อาคารจอดรถชั้น 1 พหลโยธิ นซอย 7 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
โทร. 0-2272-8915- 7หรื อ 0-2272-8351-3 FAX 0-2617-3353
ที่ สอ.สพก.3978/2561
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เรื่ อง

ขอความร่ วมมือในการเลือกตั้ง

เรี ยน ผูส้ มัครรับเลือกตั้งตาแหน่งกรรมการดาเนินการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
ตามที่สหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด (สอ.สพก.)ได้กาหนดวันประชุ มใหญ่สามัญ
ประจาปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพระอุเทน 1 กรมสรรพากร ซึ่ งมีระเบียบ
วาระการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการรวมอยูด่ ว้ ยนั้น
เพื่อให้เกิ ดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และยุติธรรมต่อผูส้ มัครรับเลื อกตั้งทุกท่าน คณะกรรมการ
การเลื อกตั้ง จึ ง ขอเรี ย นมายังผูส้ มัค รรั บเลื อกตั้ง ทุ ก ท่ า นที่ มี ความประสงค์จะติ ดตั้ง ป้ ายประชาสั ม พันธ์
เพื่อการหาเสี ยงในบริ เวณพื้นที่ของ สอ.สพก. โปรดดาเนินการดังนี้
1. ผูส้ มัค รรั บ เลื อกตั้ง จะต้องดาเนิ นการจัดทาและติ ดตั้ง ป้ ายประชาสัม พันธ์ หาเสี ยงของตนเอง
(ไม่จากัดขนาด) ตามความเหมาะสมเพื่อติ ดตั้งภายในบริ เวณพื้นที่ของ สอ.สพก. โดยไม่กีดขวางทางเดิ น
ของสมาชิกสหกรณ์
2. เมื่อได้รับอนุ ญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว ให้ผสู้ มัครรับเลือกตั้งดาเนิ นการติดตั้งป้ าย
ประชาสัมพันธ์ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 11.30 น.
3. ก าหนดวันรื้ อถอนป้ ายในวันเสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ตั้ง แต่ เวลา 12.00 น. เป็ นต้นไป
ทั้งนี้ หากผูส้ มัครรับเลือกตั้งท่านใดหรื อทีมใดไม่ดาเนิ นการรื้ อถอนป้ ายของตนหรื อทีมผูส้ มัครตามกาหนด
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะทาการรื้ อถอนและไม่รับผิดชอบเรื่ องความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้
และเพื่อให้เกิ ดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในวันประชุ มใหญ่สามัญประจาปี 2561 คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ขอความร่ วมมือมายังผูส้ มัครรับเลือกตั้งทุกท่านให้ปฎิบตั ิตามคาแนะนา และระเบียบว่าด้วยการ
เลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการ พ.ศ.2561 โดยห้ามกระทาการใด ๆ ดังนี้
1. กระทาการใด ๆ เพื่อการหาเสี ยงในบริ เวณคูหาเลือกตั้ง
2. นาที มงานสวมเสื้ อหรื อสัญลักษณ์ ที่ แสดงถึ งหมายเลขประจาตัว ของผูส้ มัคร เพื่อหาเสี ยงใน
บริ เวณคูหาเลือกตั้ง

3. ทีมงานของผูส้ มัครรับเลือกตั้งแสดงกิริยา วาจา และแต่งกายไม่สุภาพ
4. กีดขวางทางเดินของสมาชิ กสหกรณ์ที่จะไปลงทะเบียน และเข้าคูหาเลือกตั้ง
5. ติดบอร์ ดหรื อป้ ายประชาสัมพันธ์ของผูส้ มัครรับเลือกตั้งในบริ เวณคูหาเลือกตั้ง
6. แจกเอกสารหรื อนามบัตรแนะนาตัวต่าง ๆ ในบริ เวณคูหาเลือกตั้ง
7. แจกใบปลิวที่มีขอ้ ความใส่ ร้ายป้ ายสี ผอู ้ ื่น
8. หาเสี ยงด้วยการแจกสิ่ งของต่าง ๆ เพื่อจูงใจให้ผอู ้ ื่นเลือกตนหรื อผูอ้ ื่น
หากผูส้ มัครหรื อที มงานผูส้ มัครหรื อสมาชิ กผูห้ นึ่ งผูใ้ ด ละเมิ ด ฝ่ าฝื นระเบี ยบว่าด้วยการเลื อกตั้ง
ประธานกรรมการ และกรรมการดาเนินการ พ.ศ. 2561 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งรวบรวมหลักฐานต่างๆ
เสนอคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพิจารณาดาเนินการถอดถอนเป็ นผูส้ มัครรับเลือกตั้งต่อไป
จึงเรี ย นมาเพื่อทราบ และคณะกรรมการการเลื อกตั้ง หวัง เป็ นอย่า งยิ่งว่า จะได้รับ ความร่ วมมื อ
จากท่านในการปฎิบตั ิตามระเบียบและคาแนะนาดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดชัย ไกรนรา)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด

งานการเลือกตั้ง
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