
 
 

 

 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู จ ากดั 

ฉบับที ่25/2562 
เร่ือง  การรับสมัครกรรมการด าเนินการ  ชุดที ่ 26 ประจ าปี  2563 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ดว้ย คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั ชุดท่ี 25              
จะหมดวาระการด าเนินงานลงในวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ดงันั้น เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศรับสมคัรเลือกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ โดยรับสมคัรกรรมการด าเนินการจ านวน 7 คน ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

1. คุณสมบัติทัว่ไป 

1. เป็นสมาชิกสามญัของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั ต่อเน่ืองกนั
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  1  ปี  นบัถึงวนัปิดรับสมคัร 
 2. เป็นผูมี้คุณสมบติัไม่ขดัต่อขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ในการเป็นกรรมการ 
 3. มีสมาชิกสหกรณ์รับรองไม่นอ้ยกวา่ 5 คน 
 4. ไม่เป็นบุคคลท่ีเคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุกในความผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์
กระท าโดยทุจริต 
 5. ไม่เป็นบุคคลท่ีเคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องคก์ร หรือหน่วยงานของรัฐ  
หรือเอกชน  ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
 6. ไม่เป็นบุคคลท่ีเคยถูกใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ หรือมีค าวินิจฉยัเป็นท่ีสุดให้พน้จากต าแหน่ง
กรรมการตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
 7. ไม่เป็นบุคคลท่ีเคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนจากต าแหน่งกรรมการเพราะทุจริตต่อหนา้ท่ี 
 8. ไม่เป็นสมาชิกท่ีผดินดัการส่งช าระงวดหน้ี ไม่วา่เงินตน้หรือดอกเบ้ีย ในระยะเวลา 2 ปี ทางบญัชี  
นบัแต่ปีท่ีผิดนัดถึงปีท่ีเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ  เวน้แต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดข้ึนจากการกระท าของ
ตวัเอง 
 9. ไม่เป็นสมาชิกท่ีด ารงต าแหน่งเป็นลูกจา้งประจ าหรือลูกจา้งชัว่คราวของสหกรณ์ 
 10.  ส าหรับต าแหน่งประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ตอ้งเคยเป็นผูท่ี้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ฯ มาแลว้อยา่งนอ้ย  1 วาระ 
2. การรับสมัคร 
 สมาชิกผูส้นใจขอรับใบสมคัรและสมคัรด้วยตนเอง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดั
หนองบวัล าภู จ  ากดั ในระหว่าง วนัที ่2-20 กนัยายน 2562 ในวนัและเวลาราชการ 
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3. หลกัฐานการรับสมัคร 
 1. รูปถ่ายขนาด  3 x 5 น้ิว (ไม่เกิน  6  เดือน)   จ านวน  4   แผน่ 
 2. ส าเนาทะเบียนบา้น      จ านวน   1   แผน่ 
 3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน     จ านวน   1   แผน่ 
 4. ใบสมคัรท่ีมีลายมือช่ือสมาชิกรับรองอยา่งนอ้ย  5  คน  จ านวน   1   แผน่ 
4. การให้หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 
 ผูส้มคัรรับเลือกตั้งจะไดรั้บหมายเลขประจ าตวัเรียงล าดบัตามล าดบัการสมคัรก่อนหลงั 
 ในกรณีท่ีผูส้มคัรรับเลือกตั้งมาพร้อมกนั ใหผู้ส้มคัรท่ีมาพร้อมกนัจบัสลากหมายเลขประจ าตวั
ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง เรียงตามล าดบัต่อเน่ืองจากหมายเลขประจ าตวัผูส้มคัรรับเลือกตั้งคนสุดทา้ยก่อนหนา้น้ีท่ี
ไดอ้อกใหแ้ลว้ 
5. วนัเลอืกตั้ง     ในวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2562 
6. ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะสมัครรับเลอืกตั้งเป็นประธานกรรมการ, คณะกรรมการด าเนินการ  และผู้ตรวจสอบ
กจิการในคราวเดียวกันมิได้ 
7. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร              ในวนัประชุมประจ าเดือนกนัยายน 2562 
8. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับเลอืกตั้ง     ในวนัท่ี  1 ตุลาคม 2562 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  26  กรกฎาคม 2562 

                                                
 (นายศรายทุธ สมศรี) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

          ใบสมัครรับเลอืกตั้ง ประธานกรรมการด าเนินการ กรรมการด าเนินการ ผู้ตรวจสอบกจิการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู  จ ากดั 

        

     วนัท่ี.......................................... 
 

 ขา้พเจ้า  นาย/นาง/นางสาว……………………………………….………………………สมาชิกเลขท่ี……………….… 

ต าแหน่ง………………………………………สงักดั………………………...…………...................................... จงัหวดัหนองบวัล าภู 

เกิดวนัท่ี…………………..………เดือน……………….….………………พ.ศ. ……..……….อาย…ุ………..….….ปี...................เดือน 

อยูบ่า้นเลขท่ี………….…….หมู่ท่ี………………………ซอย.………..…….…….….……….ถนน............................... .…………..… 
ต าบล …………………………………………อ าเภอ……………………………….…….จงัหวดั............……..….……………..……..… 

โทรศพัทมื์อถือ……………………………….โทรศพัทบ์า้น……………………………โทรศพัทท่ี์ท างาน..................................…. 

E-mail(ถา้มี)................................................................................................................................................................................  
 ประวติัโดยสงัเขป  
 - ระดบัการศึกษา……………………………สถาบนัการศึกษา…………….…………………………… 

 - เคยเป็น       ประธานกรรมการ        กรรมการด าเนินการ         ผูต้รวจสอบกิจการ            ไม่เคย  
 - นโยบายในการบริหารสหกรณ์ฯ /นโยบายในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ดงัน้ี 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 
 

 ขา้พเจา้ขอสมคัรรับเลือกตั้ง   ในต าแหน่ง                                      
                       กรรมการด าเนินการ         ผูต้รวจสอบกิจการดา้นการเงินการบญัชี        ผูต้รวจสอบกิจการทัว่ไป 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติมีสิทธิรับเลือกตั้ งและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  
พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2554 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ ากดั ว่าดว้ยการ
เลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ กรรมการด าเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2560 
 
 

     ลงช่ือ …………………………………..ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 

              (…………………………………) 
สมาชิกสหกรณ์ผูรั้บรอง 

1   ……………………………........      (…………………….………………………..)    เลขท่ีสมาชิก…….……. 
2   ……………………………........      (…………………….………………………..)    เลขท่ีสมาชิก………..…. 
3   ……………………………........      (…………………….………………………..)    เลขท่ีสมาชิก………..…. 
4   ……………………………........      (…………………….………………………..)    เลขท่ีสมาชิก………..…. 
5   ……………………………........      (…………………….………………………..)    เลขท่ีสมาชิก………..….  

                           
ลงช่ือ....................................................เจา้หนา้ท่ีผูรั้บสมคัร 

                                                                                 (..................................................) 
 

หมายเลข 
............... 


