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ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

ที่  35 / 2565 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา 

ต าแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 50 
********************** 

  เพ่ือให้การสรรหาต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ ที่ต้องออกตามวาระ          
ของปีบัญชี 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565  และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยการสรรหา
คณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2558 ข้อ 7. จึงขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้ 

1.  วันรับสมัคร 
 1.1  ขอรับใบสมัครและช าระเงินค่าสมัคร ณ ส านักงานสหกรณ์ ต้ังแต่วันจันทร์ที่ 11 ถึงวันศุกร์ที่  
       22 กรกฎาคม 2565 ในวันท าการของสหกรณ์ เวลา 08.30 น. – 14.00 น.  
       (เว้นวันหยุดของสหกรณ์) 
 1.2  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ส านักงานสหกรณ์ ตั้งแต่วันจันทร์ที ่18 ถึงวันศุกร์ที่  
                      22 กรกฎาคม 2565 ในวันท าการของสหกรณ์ เวลา 08.30 น. – 14.00 น. 
                      (เว้นวันหยดุของสหกรณ)์ 

 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 
 วันจันทร์ที ่1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

3.  วันและเวลาลงคะแนนสรรหา 
 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 14.30 น. ณ ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์                  
                คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  หรือในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย  
                ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาฯ 

 4.  ประกาศผลการสรรหา 
 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565  หลังการนับคะแนนเสรจ็สิ้น 

 5.  การใช้สิทธิ์คัดค้านผลการสรรหา 
 5.1  สมาชิกผู้ประสงค์คัดค้านผลการสรรหา ให้ยื่นหนังสือคัดค้านต่อคณะกรรมการสรรหาฯ  
    ภายในวันพฤหัสบดีที ่1 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. 
 5.2  กรณีท่ีการคัดค้านเป็นผลให้ต้องมีการสรรหาใหม่ คณะกรรมการสรรหาฯ จะด าเนินการ 
    จัดการสรรหาให้แล้วเสร็จ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 
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 6.  ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการสรรหา  เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2565 
  สหกรณฯ์ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหา เรียงล าดับตามคะแนนผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด         
ไปจนครบจ านวนของกรรมการด าเนินการของแต่ละกลุ่ม 
 อนึ่ง ในกรณีท่ีคะแนนสรรหาของผู้ทีส่มัครสองคนสุดท้ายของแต่ละกลุ่มมีคะแนนเท่ากัน คณะกรรมการ
สรรหาฯ จะจัดให้มีการสรรหาใหม่เฉพาะกลุ่มให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 
 ทั้งนี้สหกรณ์ฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหา เพ่ือเตรียมเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 
2565 ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 

7.  จ านวนประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ ที่ครบวาระที่จะต้องด าเนินการสรรหา 
 7.1  ประธานกรรมการ      1  ต าแหน่ง 

 7.2  กรรมการจากกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ 4  ต าแหน่ง 
       นกัรงัสีการแพทย์  นกักายภาพบ าบดั 
 7.3  กรรมการจากกลุ่มพยาบาล       2  ต าแหน่ง 
 7.4  กรรมการจากกลุ่มลูกจ้างประจ า     1  ต าแหน่ง 

8.  สมาชิกที่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหา ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
 สมาชิกที่มีสิทธิ์สมัครเป็นผู้เข้ารับการสรรหา ต าแหน่ง ประธานกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564 ข้อที่ 65 ผู้สมัครเข้ารับ
การสรรหาต าแหน่งประธานกรรมการ ถ้ามิได้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการด าเนินการอยู่ในขณะนั้น ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
  (1)  อายุการเป็นสมาชิกไม่ต่ ากว่า 5 ปี 
                 (2)  เคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด อย่างน้อย 1 วาระ (2 ปี) 
                 (3)  จบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี  
                 (4)  ไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการในสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

9.  สมาชิกที่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหา ต าแหน่ง กรรมการด าเนินการ 
 สมาชิกท่ีมีสิทธิ์สมัครเป็นผู้เข้ารับการสรรหา ต าแหน่ง กรรมการด าเนินการ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564 ข้อที่ 65 ผู้สมัครเข้ารับ
การสรรหาต าแหน่งกรรมการ ถ้ามิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการด าเนินการอยู่ในขณะนั้น ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ดังนี้ 
  (1)  อายุการเป็นสมาชิกไม่ต่ ากว่า 1 ปี 
                 (2)  ไมด่ ารงต าแหน่งประธานกรรมการในสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด  
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10.  สมาชิกทีไ่ม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหา 
  สมาชิกที่ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหา คือ ผู้ที่มีลักษณะตามมาตรา 52 และตามข้อบังคับ  
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564  ข้อ 66 ดังนี้ 

   (1)  เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดทีไ่ดก้ระท า 
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
                (2)  เคยถูกไล่ออก  ปลดออกหรือให้ออกจากราชการ  องค์การหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

(3)  เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่ง 
กรรมการหรือผู้จัดการตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 

(4)  เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
(5)  เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตาม มาตรา 89/3 วรรคสอง แห่ง

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 (6)  สมาชิกซึ่งผิดนัดการช าระหนี้ทุกชนิด  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย  ในระยะเวลา 2 ปีทางบัญชี 
นับแต่ปีที่ผิดนัดถึงวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ โดยมิได้รับการผ่อนผันการช าระหนี้จาก 
คณะกรรมการด าเนินการ เว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการจะได้วินิจฉัยว่าการผิดนัดนั้นมิได้เกิดข้ึนจากการกระท า 
หรือเจตนาของสมาชิก   
                (7)  ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์ 
  (8)  เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย   สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ 
ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
หน่วยงานดังกล่าว  เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่ก าหนดห้ามด ารงต าแหน่งดังกล่าวแล้วหรือได้รับการยกเว้นจาก
หน่วยงานก ากับดูแล แล้วแต่กรณี 
  (9)  มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการด าเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมายที่มีลักษณะ
เป็นการหลอกลวงผู้อ่ืนหรือฉ้อโกงประชาชน 
  (10)  เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
  (11)  เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อ่ืน เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์
เป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง 
  (12)  พ้นจากต าแหน่งผู้จัดการของสหกรณ์นี้ไม่เกินหนึ่งปี 
  (13)  ผิดนัดช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิก ของบริษัท
ข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปี ก่อนวันที่ได้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่ท าสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ด ารงต าแหน่งนั้น 
  (14)  ลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่กฎกระทรวงก าหนด 
  (15)  ลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
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  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม         
ให้สหกรณ์ฯ แจ้งเหตุที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามให้กรรมการรายนั้นทราบเพ่ือหยุดปฏิบัติหน้าที่และ
พ้นจากต าแหน่งทันท ี

  จึงขอเรียนเชิญสมาชิก ผู้มีความสนใจจะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็น ประธานกรรมการ หรือ 
กรรมการด าเนินการ ยื่นเอกสารประกอบ ใบสมัครตามวันและเวลาดังกล่าว ณ ส านักงานสหกรณ์ ดังนี้  

1. รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 2 นิ้ว  
จ านวน 6 รูป 

2. ข้อมูลเครดิตบูโรในระยะเวลาสองปีก่อนวันสมัคร 
3.  หนังสือรับรองตนเองว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 52 และตามข้อบังคับที่

กฎกระทรวงก าหนด 

11.  ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ดังนี้ 
   11.1  ต าแหน่งประธานกรรมการ    ค่าสมัคร 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน) 
   11.2  ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ  ค่าสมัคร 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

          ทั้งนี้ให้ช าระเงินพร้อมกับการขอรับใบสมัคร ค่าสมัครนี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะไม่คืน 
ให้กับผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

12.  กรณีท่ีมีผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมกัน ณ เวลา 08.30 น. วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 สหกรณ์ฯ
จะท าการจับสลากเพ่ือก าหนดหมายเลขประจ าตัวให้แก่ผู้สมัครดังกล่าว และกรณีที่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา     
ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่เกินจ านวนที่ก าหนด ประธานกรรมการสรรหาฯ จะเสนอชื่อผู้สมัครของกลุ่มดังกล่าว         
ในฐานะผู้ได้รับการสรรหาโดยไม่ต้องมีการลงคะแนน 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 
 
 
    

(ผศ.นพ.ณัฐพล  สันตระกูล) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการด าเนินการ 
ประจ าปี 2565 


