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ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

ที่  39 / 2564 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา 
ต าแหน่ง กรรมการด าเนินการ ชุดที่ 49 

********************** 

  เพ่ือให้การสรรหาต าแหน่งกรรมการด าเนินการ ของปีบัญชี 2564 แทนต าแหน่งของกรรมการ
ด าเนินการ ที่ต้องออกตามวาระ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์           
วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2558 ข้อ 7 คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการด าเนินการ และเลือกตั้งตัวแทนสมาชิกต่างสังกัด ประจ าปี 2564 จึงขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้ 

1.  วันรับสมัคร 
 1.1  ขอรับใบสมัครและช าระเงินค่าสมัคร ณ ส านักงานสหกรณ์ ต้ังแต่วันจันทร์ที่ 12 ถึงวันศุกร์ที่  
       23 กรกฎาคม 2564 ในวันท าการของสหกรณ์ เวลา 08.30 น. – 14.00 น.  
       (เว้นวันหยุดของสหกรณ์) 
 1.2  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ส านักงานสหกรณ์ ตั้งแต่วันจันทร์ที ่19 ถึงวันศุกร์ที่  
                      23 กรกฎาคม 2564 ในวันท าการของสหกรณ์ เวลา 08.30 น. – 14.00 น.  
  (เว้นวันหยุดของสหกรณ์) 

 1.3  กรณทีีผู่้สมัครมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจต้องไปปฏิบัติราชการ 
   ตามค าสั่ง หรือการเจ็บป่วยหรือเหตุสุดวิสัย ในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร ให้ผู้สมัครมอบอ านาจ 
            แก่ผู้แทนในการส่งเอกสารการสมัคร และแนบหลักฐานที่ผู้สมัครไม่สามารถมายื่นด้วยตนเองได้ 
 1.4  ผู้สมัครที่ไม่สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ ตามข้อ 1.3 การพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของ 
       คณะกรรมการสรรหาฯ  

 1.5  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

2.  ประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการสรรหา 
 วันศุกร์ที ่30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

3.  วันและเวลาลงคะแนนสรรหา 
 วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 14.30 น. ณ ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์  
                คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  หรือในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย  
                ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาฯ 

 4.  ประกาศผลการสรรหา 
 วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 หลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น 

 5.  การใช้สิทธิ์คัดค้านผลการสรรหา 
 5.1  สมาชิกผู้ประสงค์คัดค้านผลการสรรหา ให้ยื่นหนังสือคัดค้านต่อคณะกรรมการสรรหาฯ  
    ภายในวันพฤหัสบดีที ่26 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. 
 5.2  กรณีท่ีการคัดค้านเป็นผลให้ต้องมีการสรรหาใหม่ คณะกรรมการสรรหาฯ จะด าเนินการ 
    จัดการสรรหาให้แล้วเสร็จ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 
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 6.  ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการสรรหา  เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 
 สหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหา เรียงล าดับตามคะแนนผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดไปจนครบ
จ านวนของกรรมการด าเนินการของแต่ละกลุ่ม 
 อนึ่ง ในกรณีท่ีคะแนนสรรหาของผู้ทีส่มัครสองคนสุดท้ายของแต่ละกลุ่มมีคะแนนเท่ากัน คณะกรรมการ
สรรหาฯ จะจัดให้มีการสรรหาใหม่เฉพาะกลุ่มให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 
 ทั้งนี้สหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหา เพ่ือเตรียมเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2564 
ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ภายใน วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 

7.  จ านวนกรรมการด าเนินการ ที่ครบวาระที่จะต้องด าเนินการสรรหา 
 7.1  กรรมการจากกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ 2  ต าแหน่ง 
       นกัรงัสีการแพทย์  นกักายภาพบ าบดั 
 7.2  กรรมการจากกลุ่มพยาบาล       3  ต าแหน่ง 
 7.3  กรรมการจากกลุ่มบริหารงานทั่วไป    1  ต าแหน่ง 

(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี   
ฝ่ายซ่อมบ ารุงและก าจัดของเสีย  ฝ่ายพัสดุ  ฝ่ายโภชนาการ   
ฝ่ายวิชาการ  และนักสังคมสงเคราะห์) 

 7.4  กรรมการจากกลุ่มลูกจ้างประจ า     1  ต าแหน่ง 

8.  สมาชิกที่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหา 
 สมาชิกท่ีมีสิทธิ์สมัครเป็นผู้เข้ารับการสรรหา ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อที่ 65 และตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด วา่ด้วย การสรรหา 
คณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2558 ข้อที ่9 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 5 คน 

9.  สมาชิกทีไ่ม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหา 
 สมาชิกท่ีไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหา คือ ผู้ที่มีลักษณะตามข้อบังคับ ข้อ 66 และตามระเบียบ
สหกรณ์ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2558 ข้อ 11. ดังนี้ 
  (1)  เคยได้รับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
                      ที่กระท าโดยทุจริตเว้นแต่เป็นโทษที่กระท าความผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (2)  เคยถูกไล่ออก  ปลดออกหรือให้ออกจากราชการ  องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 
                      หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
 (3)  เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุด  ให้พ้นจากต าแหน่ง 
                      กรรมการตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
 (4)  เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติ  ให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
 (5)  สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกยังไม่ครบ 1 ปี  นับจนถึงวันรับสมัครเข้ารับการสรรหา 
 (6)  บุคคลที่ได้รับการสรรหา แต่เมื่อเสนอชื่อในที่ประชุมใหญ่แล้วไม่ได้รับความเห็นชอบ  
                      ให้เป็นกรรมการเพราะเหตุทุจริตอันเกี่ยวเนื่องจากการสรรหา 
 (7)  สมาชิกซึ่งผิดนัดการช าระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลา 2 ปีทางบัญชี    
  นับถึงวันเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ   
 (8)  ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจ าในสหกรณ์ 

 (9)  เป็นข้าราชการ หรือข้าราชการบ านาญ  หรือ ลูกจ้างประจ า หรือพนักงานที่อยู่นอกสังกัด 
 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
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จึงขอเรียนเชิญสมาชิก ผู้มีความสนใจจะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็น กรรมการด าเนินการ ยื่นใบสมัคร 
ตามวันและเวลาดังกล่าว ณ ส านักงานสหกรณ์ พร้อมด้วยรูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  
ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 6 รูป 

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ ค่าสมัครใบละ 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
ทั้งนี้ให้ช าระเงินพร้อมกับการขอรับใบสมัคร ค่าสมัครนี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะไม่คืนให้กับ

ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 อนึ่ง กรณีที่มีผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมกัน ณ เวลา 08.30 น. วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 สหกรณจ์ะ
ท าการจับสลากเพ่ือก าหนดหมายเลขประจ าตัวให้แก่ผู้สมัครดังกล่าว และกรณีท่ีมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา 
ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่เกินจ านวนที่ก าหนด ประธานกรรมการสรรหาฯ จะเสนอชื่อผู้สมัครของกลุ่มดังกล่าวในฐานะ
ผู้ได้รับการสรรหาโดยไม่ต้องมีการลงคะแนน 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
 
 
   

(ผศ.นพ.ณัฐพล  สันตระกูล) 
ประธานกรรมการสรรหา คณะกรรมการด าเนินการ 
และเลือกตั้งตัวแทนสมาชิกต่างสังกัด ประจ าปี 2564 


