
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง 
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด 

เรื่อง   รับสมัครสมาชิกเพ่ือเข$ารับการเลือกตั้งเป%นกรรมการดําเนินการสหกรณ� ชุดท่ี 39 
 
  เพ่ือให	การประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2565 ของสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด    
เป&นไปด	วยความเรียบร	อยและสอดคล	องกับข	อบังคับของสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด พ.ศ.2560     
ข	อ 79(8) และ ข	อ 107(10) อาศัยอํานาจตามระเบียบว�าด	วยวิธีการเลือกต้ังประธานกรรมการดําเนินการ และ
กรรมการดําเนินการ พ.ศ.2564  คณะกรรมการเลือกต้ัง จึงได	มีมติในการประชุมคณะกรรมการเลือกต้ัง ครั้งท่ี 
1/2565 เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2565  ให	ดําเนินการประกาศรับสมัครสมาชิกเพ่ือเข	ารับการเลือกต้ัง เป&นกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด  ชุดท่ี 39  เพ่ือทดแทนตําแหน�งกรรมการ ท่ีจะหมดวาระ 
ในป�บัญชี 2565 ดังนี้         
            ประธานกรรมการ 

   1. นางสาวรุ�งนภา อุดานนท� รพ.ท�าอุเทน  ครบ  1 วาระ 

           กรรมการดําเนินการ 
   1. นายวรพิชญ�  สังข�พุทธินันทน� บํานาญ   ครบ  1 วาระ 
   2. นายนิมิตร  พรหมวิศาสตร� รพร.ธาตุพนม  ครบ  1 วาระ 
   3. นางจิรัชญา  อุไรวงศ�  รพ.วังยาง  ครบ  2 วาระ 
   4. นายบุญเลิศ  คลีล	วน  สสจ.นครพนม  ครบ  2 วาระ 
   5. นางพิชญา  สําราญพิศ รพ.ปลาปาก  ครบ  1 วาระ 
   6. นายชูชีพ  มณีพรรณ สสจ.นครพนม  ครบ  1 วาระ 
   7. นายดาบชัย  มาภา  สสอ.ท�าอุเทน  ครบ  1 วาระ 

  โดยให	สมาชิกท่ีสนใจสมัครโดยตรงได	 ณ ห	องประชุมสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด     
ต้ังแต�เวลา  08.30 – 16.30  น.  โดยมีรายละเอียดในการสมัคร ดังนี้ 
  ระยะเวลาการรับสมัคร 
  ต้ังแต�วันท่ี 10 - 11 , 14 - 16  พฤศจิกายน  พ.ศ.2565 
  ภายในเวลาราชการ (ติดต�อสมัครได	ท่ีคุณวราลักษณ�   ไชยรัตน� : ต๊ัก )  

คุณสมบัติผู$สมัคร 
 (1) เป&นสมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด  ประเภทสามัญเท.านั้น 
 (2) ไม�เป&นบุคคลท่ีเคยได	รับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดให	จําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย�ท่ี

กระทําโดยทุจริต 
(3) ไม�เป&นบุคคลท่ีเคยถูกไล�ออก ปลดออก หรือให	ออกจากราชการ องค�การหรือหน�วยงานของรัฐ 

หรือเอกชน ฐานทุจริตต�อหน	าท่ี 
 (4) ไม�เป&นบุคคลท่ีเคยถูกให	พ	นจากตําแหน�งกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัยเป&นท่ีสุดให	พ	นจากตําแหน�ง

กรรมการสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม  จํากัด 



(5)  ไม�เป&นบุคคลท่ีเคยถูกท่ีประชุมใหญ�สามัญประจําป� ของสหกรณ�ฯ  มีมติให	ถอดถอนออกจาก
ตําแหน�งกรรมการเพราะเหตุทุจริต ต�อหน	าท่ี

(6)  ไม�เป&นสมาชิกซ่ึงผิดนัดการส�งเงินงวดชําระหนี้ ไม�ว�าต	นเงินหรือดอกเบ้ียในระยะเวลาสองป�ทาง
บัญชีนับแต�ป�ท่ีผิดนัดถึงป�เลือกต้ังกรรมการ เว	น

(7)  ไม�เป&นเจ	าหน	าท่ีฝNายจัดการของสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม  จํากัด
(8)  ไม�เป&นผู	ผิดนัดชําระเงินต	นหรือดอกเบ้ียเกินกว�าเก	าสิบวันกับนิติบุคคลท่ีเป&นสมาชิกของบริษัท

ข	อมูลเครดิตตามกฎหมายว�าด	วยการประกอบธุรกิจข	อมูลเครดิตในระยะเวลาสองป�
กรรมการหรือในขณะท่ีดํารงตําแหน�งนั้น
  หลักฐานประกอบการสมัคร
  1. ให	ผู	สมัครยื่นใบสมัครตามแบบฟอร�มท่ีสหกรณ�ฯ
1 แผ�น พร	อมเงินค�าสมัคร คนละ 5

2. แนบเอกสาร บริษัท
  หมายเหตุ  ในกรณีผู	สมัครมายื่นใบสมัครเป&นกลุ�มหรือเป&นคณะ  ให	ผู	แทนของผู	สมัครของกลุ�มหรือ
คณะเพียงคนเดียวจับสลากแทน หากได	ลําดับหมายเลขใด ให	เรียงลําดับของผู	สมัครของกลุ�มไปตามท่ีกลุ�ม
นั้น ได	จัดเรียงไว	 

จึงประกาศให	ทราบโดยท่ัวกัน

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  

                                                                                            
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป&นบุคคลท่ีเคยถูกท่ีประชุมใหญ�สามัญประจําป� ของสหกรณ�ฯ  มีมติให	ถอดถอนออกจาก
ตําแหน�งกรรมการเพราะเหตุทุจริต ต�อหน	าท่ี 

ไม�เป&นสมาชิกซ่ึงผิดนัดการส�งเงินงวดชําระหนี้ ไม�ว�าต	นเงินหรือดอกเบ้ียในระยะเวลาสองป�ทาง
บัญชีนับแต�ป�ท่ีผิดนัดถึงป�เลือกต้ังกรรมการ เว	นแต�การผิดนัดนั้นมิได	เกิดข้ึนจากการกระทําของตนเอง

ไม�เป&นเจ	าหน	าท่ีฝNายจัดการของสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม  จํากัด
ผิดนัดชําระเงินต	นหรือดอกเบ้ียเกินกว�าเก	าสิบวันกับนิติบุคคลท่ีเป&นสมาชิกของบริษัท

ข	อมูลเครดิตตามกฎหมายว�าด	วยการประกอบธุรกิจข	อมูลเครดิตในระยะเวลาสองป�  ก�อนวันท่ีได	รับ
กรรมการหรือในขณะท่ีดํารงตําแหน�งนั้น 

หลักฐานประกอบการสมัคร 
ให	ผู	สมัครยื่นใบสมัครตามแบบฟอร�มท่ีสหกรณ�ฯ กําหนด พร	อมรูปถ�าย ขนาด 

500 บาท และเงินค�าสมัครถือเป&นรายได	ของสหกรณ� ผู	สมัครจะขอรับคืนไม�ได	
บริษัท ข	อมูลเครดิตแห�งชาติ จํากัด (เครดิตบูโร) 

ในกรณีผู	สมัครมายื่นใบสมัครเป&นกลุ�มหรือเป&นคณะ  ให	ผู	แทนของผู	สมัครของกลุ�มหรือ
คณะเพียงคนเดียวจับสลากแทน หากได	ลําดับหมายเลขใด ให	เรียงลําดับของผู	สมัครของกลุ�มไปตามท่ีกลุ�ม

จึงประกาศให	ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.2565 

                                                                              
    (  นายไพโรจน�   คําหาญ  
           ประธานคณะกรรมการเลือกต้ัง

ป&นบุคคลท่ีเคยถูกท่ีประชุมใหญ�สามัญประจําป� ของสหกรณ�ฯ  มีมติให	ถอดถอนออกจาก

ไม�เป&นสมาชิกซ่ึงผิดนัดการส�งเงินงวดชําระหนี้ ไม�ว�าต	นเงินหรือดอกเบ้ียในระยะเวลาสองป�ทาง
แต�การผิดนัดนั้นมิได	เกิดข้ึนจากการกระทําของตนเอง 

ไม�เป&นเจ	าหน	าท่ีฝNายจัดการของสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม  จํากัด 
ผิดนัดชําระเงินต	นหรือดอกเบ้ียเกินกว�าเก	าสิบวันกับนิติบุคคลท่ีเป&นสมาชิกของบริษัท 

ก�อนวันท่ีได	รับการเลือกต้ังเป&น

กําหนด พร	อมรูปถ�าย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน     
บาท และเงินค�าสมัครถือเป&นรายได	ของสหกรณ� ผู	สมัครจะขอรับคืนไม�ได	 

ในกรณีผู	สมัครมายื่นใบสมัครเป&นกลุ�มหรือเป&นคณะ  ให	ผู	แทนของผู	สมัครของกลุ�มหรือ
คณะเพียงคนเดียวจับสลากแทน หากได	ลําดับหมายเลขใด ให	เรียงลําดับของผู	สมัครของกลุ�มไปตามท่ีกลุ�มหรือคณะ

 
นายไพโรจน�   คําหาญ  ) 

ประธานคณะกรรมการเลือกต้ัง 



 
ใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ 

สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม  จํากัด 
 

         
วันท่ี…........…เดือน............................ พ.ศ…............…….. 

 
 

  ข	าพเจ	านาย/นาง/นางสาว………………………..........……………..….………สมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�
สาธารณสุขนครพนม จํากัด สมาชิกเลขท่ี.......…........…..สังกัด ..................................ขอสมัครรับเลือกต้ังเป&นกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ� ชุดท่ี 39 ตําแหน�ง........................................ และขอรับรองว�าข	าพเจ	า มีคุณสมบัติครบถ	วนทุก
ประการ 
  หากคณะกรรมการเลือกต้ังได	ตรวจสอบแล	วพบว�า ข	าพเจ	าขาดคุณสมบัติในการสมัคร ข	าพเจ	า
ยินยอมให	คณะกรรมการเลือกต้ังถอดรายชื่อของข	าพเจ	าออกจากการสมัครเป&นกรรมการดําเนินการสหกรณ� และ
ข	าพเจ	าจะไม�เรียกร	องในสิทธิใดๆ 
 
       ลงชื่อ……………………………………..ผู	สมัคร 
             (………………………….………….) 
 
เรียน คณะกรรมการเลือกต้ัง 
  ข	าพเจ	า ได	ตรวจสอบคุณสมบัติของผู	สมัครเห็นว�ามีคุณสมบัติครบถ	วนถูกต	อง  จึงเสนอเพ่ือพิจารณา 
ต�อไป  
 
 
       ลงชื่อ……………………………………..เจ	าหน	าท่ีรับสมัคร 
           (นางสาววราลักษณ�   ไชยรัตน�) 

สําหรับคณะกรรมการรับสมัคร 
  คณะกรรมการรับสมัครได	ตรวจสอบคุณสมบัติผู	สมัครเห็นว�ามีคุณสมบัติครบถ	วนถูกต	องจึงกําหนด
หมายเลขประจําตัวผู	สมัครได	แก�  หมายเลข  
 
         
       ลงชื่อ………………………...…………..กรรมการเลือกต้ัง 
       ลงชื่อ…………………………...………..กรรมการเลือกต้ัง 
 


