
 

 

 

 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภู จ ากดั 
ฉบับที ่ 11/2563 

เร่ือง  โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลีย่นเรียนรู้ส าหรับสมาชิกสหกรณ์ ประจ าปี 2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู จ ากัด โดยคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 26 ได้จัดท า
โครงการศึกษาดูงานและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับสมาชิกประจ าปี 2563 ข้ึน เพื่อให้สมาชิกศึกษาดูงานและแลกเปล่ียน
เรียนรู้  น าองคค์วามรู้ประสบการณ์มาพฒันาสหกรณ์ฯ ร่วมกบัคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 26 ให้มีความเจริญกา้วหนา้  และ
มัน่คงสืบต่อไป            

 ในการน้ี สหกรณ์ฯ ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการศึกษาดูงานและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ดงักล่าว สามารถสมคัรได ้รายละเอียด ดงัน้ี  

1. โครงการจดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 14-17 พฤษภาคม 2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจนัทบุรี จ.จนัทบุรี 
2. รับสมคัร จ านวน 65 คน เท่านั้น โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

2.1 สมาชิกสามญัและสมาชิกสมทบ 
1) สมาชิกท่ีไม่เคยไปศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ 
2) สมาชิกท่ีไม่ไดไ้ปศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ ปี 2562 (ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูประจวบคีรีขนัธ์ จ ากดั) 
รับสมคัรในวนัท่ี 2-15 มีนาคม 2563 เท่านั้น กรณีท่ีเกิน 65 คน ใหพิ้จารณา ดงัน้ี 
1) อายขุองการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
2)    ช าระเงินก่อนไดสิ้ทธ์ิก่อน 

2.2  สมาชิกสามญัและสมทบท่ีนอกเหนือจากขอ้ 2.1 รับสมคัรในช่วงวนัท่ี 16-20 มีนาคม 2563  
2.3  เพ่ือป้องกนัการระบาดของโรค ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูท่ี้มีประวติั เดินทางไปยงัพ้ืนท่ีประเทศ หรือเมือง   
       ท่ีมีรายงานการระบาด โรคติดเช้ือไวรัส Corona 2019 (covid-19) ในระหวา่งวนัท่ี 14 เม.ย.-14 พ.ค. 2563 

3. ช่องทางการสมคัร 
3.1 สมคัรผา่นคณะกรรมการด าเนินการ 
3.2 สมคัร ณ ส านกังานสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ ากดั   

4. การสมคัร 
4.1 กรอกเอกสารใบสมคัร 
4.2 ช าระเงิน 2,000 บาท(สองพนับาทถว้น) เขา้บญัชีธนาคารกรุงไทย เลขท่ีบญัชี  402-1-40227-6 ช่ือบญัชี

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ ากดั   
4.3 ปฏิบติัครบตามขอ้ 4.1 และ 4.2 ถือวา่การสมคัรสมบูรณ์ 

5. ประกาศรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมศึกษาดูงานท่ีหนา้เวบ็ไซตส์หกรณ์ฯ ในวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 
6. หากสมาชิกสมคัรเตม็จ านวนก่อนก าหนด ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 28  กมุภาพนัธ์ 2563 

       
(นายศรายทุธ สมศรี) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ ากดั 

 



 
 
 
 

ใบสมัครเข้าร่วม 
โครงการศึกษาดูงานและการแลกเปลีย่นเรียนรู้ส าหรับสมาชิกประจ าปี 2563 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู จ ากดั 
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี ระหว่างวนัที ่ 14 – 17 พฤษภาคม 2563   

 
รับสมัครจ านวน 65 คน เท่าน้ัน รับสมัคร 

ช่วงที ่1 คือ วนัที ่2-15 มี.ค. 2563  ส าหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ ทีไ่ม่เคยสมัคร 
                        ช่วงที ่2 คือ วนัที ่16-20 มี.ค. 2563 จ านวนทีเ่หลือ จากช่วง 2-15 มี.ค. 2563 
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ขอแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานจังหวดัจันทบุรี ระหว่างวนัท่ี  14 – 17 
พฤษภาคม 2563  ทั้งน้ี ขา้พเจา้ ขอปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู 
จ  ากดั ก าหนดไวด้งัน้ี 

1. ผูมี้สิทธ์ิสมคัรคือสมาชิกสามญั และสมาชิกสมทบ (ตอ้งเป็นสมาชิกไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน นบัถึงวนั
สมคัร) 

2. ขา้พเจา้ทราบวา่สิทธิในการขอเขา้ร่วมโครงการฯ ในคร้ังน้ีเป็นสิทธิเฉพาะตวัเท่านั้นไม่สามารถ 
น าผูติ้ดตามไปได ้ 

3. ขา้พเจา้ยนิยอมท่ีจะจ่ายเงินในการเขา้ร่วมโครงการฯ จ านวน 2,000 บาท ในวนัท่ียืน่ใบสมคัร 
การสมคัรจึงจะสมบูรณ์ (หากไม่ช าระเงินยงัไม่ถือวา่สมคัร) กรณีท่ีผูส้มคัรเกินจ านวนท่ีรับสมคัร ข้ึนอยูก่บั
ดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขหนองบวัล าภู ชุดท่ี 26   

4. หากขา้พเจา้ไดรั้บการประกาศรายช่ือเขา้ร่วมโครงการฯ เรียบร้อยแลว้ แต่ไม่สามารถร่วมเดินทาง
ได ้ขา้พเจา้ยนิยอมให ้สหกรณ์ฯ ยดึเงินค่าสมคัรจ านวน 2,000 บาท (สามารถใหส้มาชิกท่านอ่ืนไปแทนได)้ 

5. ประกาศรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมศึกษาดูงานเวบ็ไซตส์หกรณ์ฯ วนัท่ี 26 มีนาคม 2563 
 

 
ลงช่ือ.......................................... 
        ......./ ……………./ 2563 

 


