
 

 

 

 

 

                                      ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู จ ากดั 

                                                                     ฉบับที ่  ๑๘ / ๒๕๕๘ 
                  เร่ือง  การรับสมัครประธานกรรมการ  และกรรมการด าเนินการ  ชุดที ่ ๒๒  ประจ าปี  ๒๕๕๙  

            ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ดว้ย ประธานกรรมการและคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
หนองบวัล าภู  จ  ากดั ชุดท่ี ๒๑ จะหมดวาระการด าเนินงานลงในวนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๘ ดงันั้น เพื่อใหก้าร
ด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย              
จึงประกาศรับสมคัรเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ จ านวน  ๑  คน  และคณะกรรมการด าเนินการ  
จ านวน  ๘  คน   ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

๑. คุณสมบัติทัว่ไป 

๑. เป็นสมาชิกสามญัของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั  ต่อเน่ืองกนั
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  ๑  ปี  นบัถึงวนัปิดรับสมคัร 
 ๒. เป็นผูมี้คุณสมบติัไม่ขดัต่อขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ในการเป็นกรรมการ 
 ๓. มีสมาชิกสหกรณ์รับรองไม่นอ้ยกวา่  ๕  คน  
 ๔. ไม่เป็นบุคคลท่ีเคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกในความผดิเก่ียวกบัทรัพยท่ี์
กระท าโดยทุจริต 
 ๕. ไม่เป็นบุคคลท่ีเคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือใหอ้อกจากราชการ  องคก์ร  หรือหน่วยงานของรัฐ  
หรือเอกชน  ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
 ๖. ไม่เป็นบุคคลท่ีเคยถูกใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ  หรือมีค าวนิิจฉยัเป็นท่ีสุดใหพ้น้จากต าแหน่ง
กรรมการตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ๗. ไม่เป็นบุคคลท่ีเคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนจากต าแหน่งกรรมการเพราะทุจริตต่อหนา้ท่ี  
 ๘. ไม่เป็นสมาชิกท่ีผดินดัการส่งช าระงวดหน้ี  ไม่วา่เงินตน้หรือดอกเบ้ีย   ในระยะเวลา ๒ ปี ทางบญัชี  
นบัแต่ปีท่ีผดินดัถึงปีท่ีเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ  เวน้แต่การผดินดันั้นมิไดเ้กิดข้ึนจากการกระท าของตวัเอง  
 ๙. ไม่เป็นสมาชิกท่ีด ารงต าแหน่งเป็นลูกจา้งประจ าหรือลูกจา้งชัว่คราวของสหกรณ์  
 ๑๐  ส าหรับต าแหน่งประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์  ตอ้งเคยเป็นผูท่ี้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ฯ  มาแลว้อยา่งนอ้ย ๑วาระ 
๒. การรับสมัคร 
 สมาชิกผูส้นใจขอรับใบสมคัรและสมคัรดว้ยตนเอง  ณ  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
หนองบวัล าภู จ  ากดั ในระหวา่งวนัที ่๑ – ๒๓ กนัยายน ๒๕๕๘ ในวนัและเวลาราชการ 
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๓. หลกัฐานการรับสมัคร 
 ๑. รูปถ่ายขนาด  ๓ x ๕ น้ิว (ไม่เกิน ๖ เดือน)   จ านวน  ๔   แผน่  
 ๒. ส าเนาทะเบียนบา้น      จ  านวน   ๑   แผน่  
 ๓. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน     จ  านวน   ๑   แผน่  
 ๔. ใบสมคัรท่ีมีลายมือช่ือสมาชิกรับรองอยา่งนอ้ย  ๕  คน  จ านวน   ๑   แผน่  
๔. การให้หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 
 ผูส้มคัรรับเลือกตั้งจะไดรั้บหมายเลขประจ าตวัเรียงล าดบัตามล าดบัการสมคัรก่อนหลงั  
 ในกรณีท่ีผูส้มคัรรับเลือกตั้งมาพร้อมกนั  ใหผู้ส้มคัรท่ีมาพร้อมกนัจบัสลากหมายเลขประจ าตวั
ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง  เรียงตามล าดบัต่อเน่ืองจากหมายเลขประจ าตวัผูส้มคัรรับเลือกตั้งคนสุดทา้ยก่อนหนา้น้ีท่ี
ไดอ้อกใหแ้ลว้ 
๕. วนัเลอืกตั้ง     ในวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  ๒๕๕๘ 
๖. ผู้สมัครรับเลอืกตั้งจะสมัครรับเลอืกตั้งเป็นประธานกรรมการ, คณะกรรมการด าเนินการ  และผู้ตรวจสอบ
กจิการในคราวเดียวกนัมิได้ 
๗. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับเลอืกตั้ง    ในวนัที ่๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 
 
               ประกาศ  ณ  วนัท่ี   ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   

 

                                                                                      
                                                                           (นายศรายทุธ    สมศรี) 
                                                                      ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                                สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

                                      ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู จ ากดั 
                                                                        ฉบับที ่ ๑๙ / ๒๕๕๘ 
                                       เร่ือง  การรับสมัครผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์  ประจ าปี  ๒๕๕๙ 
               ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ดว้ยผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั  จะไดห้มดวาระ
การด าเนินงานลงในวนัท่ี  ๓๐ กนัยายน  ๒๕๕๘  จ านวน  ๒  คน    ดงันั้น  เพื่อใหก้ารด าเนินงานของสหกรณ์
ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั  จึงประกาศรับสมคัรเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
๑. ต าแหน่ง 
 ๑. ผูต้รวจสอบกิจการดา้นการเงินการบญัชี  และการสหกรณ์  จ  านวน  ๑  คน  
 ๒. ผูต้รวจสอบกิจการทัว่ไป  จ  านวน  ๑  คน  
 

๒. คุณสมบัติทัว่ไป 
๑. มีสัญชาติไทย 
๒. มีอายไุม่ต  ่ากวา่  ๒๕  ปีบริบูรณ์ 

 ๓. เป็นสมาชิก สามญัของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั  หรือ
บุคคลภายนอก  หรือนิติบุคคล  หากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ตอ้งไม่ผดินดัช าระหน้ีใน ๒ ปีทางบญัชีของ
สหกรณ์ 
 ๔. ไม่เป็นบุคคลท่ีเคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก  หรือในความผดิเก่ียวกบัทรัพย์
ท่ีกระท าโดยทุจริต  เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ   
 ๕. ไม่เป็นบุคคลท่ีเคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือใหอ้อกจากราชการ  องคก์ร  หรือหน่วยงานของรัฐ  
หรือเอกชน  ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
 ๖. ไม่เป็นบุคคลท่ีเคยถูกใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ  หรือมีค าวนิิจฉยัเป็นท่ีสุดใหพ้น้จากต าแหน่ง
กรรมการ 
 ๗. ไม่เป็นบุคคลท่ีเคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนจากต าแหน่งกรรมการเพราะทุจริตต่อหนา้ท่ี  
 ๘. ไม่เป็นผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์นั้น  หรือสหกรณ์อ่ืน  
 ๙.  ไม่เป็นผูส้อบบญัชี  หรือผูช่้วยผูส้อบบญัชี  หรือบุคคลท่ีอยูใ่นสังกดันิติบุคคลท่ีรับงานสอบบญัชี
ของสหกรณ์ 
          ๑๐. ไม่เป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์นั้น 
          ๑๑.  พน้จากต าแหน่งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปีทางการบญัชีของสหกรณ์  

 



                                                                                         - ๒ - 
  ๓. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ๓.๑ ผูต้รวจสอบกิจการดา้นการเงินการบญัชี  
  ๑. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง(ปวส.                      
ดา้นบริหารธุรกิจ  การเงิน  การบญัชี   การเศรษฐศาสตร์  หรือการสหกรณ์   หรือเทียบเท่าไม่ต ่ากวา่น้ี)  
  ๒. มีหนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชายนืยนั  เพื่อรับรองความสามารถ  
 ๓.๒ ผูต้รวจสอบกิจการทัว่ไป  
  ๑. มีความรู้  และมีประสบการณ์ทางดา้นสหกรณ์มาไม่นอ้ยกวา่  ๒  ปี  

๒. มีหนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชายนืยนั  เพื่อรับรองความสามารถ  
 

๔. การรับสมัคร 
 ผูส้นใจขอรับใบสมคัรและสมคัรดว้ยตนเอง  ณ  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  
จ  ากดั  ในระหวา่ง   วนัที ่ ๑  –   ๒๓  กนัยายน   ๒๕๕๘  ในวนัและเวลาราชการ 
๕. หลกัฐานการรับสมัคร 
 ๑. รูปถ่ายขนาด  ๓ x ๕ น้ิว (ไม่เกิน ๖ เดือน)   จ านวน  ๔   แผน่  
 ๒. ส าเนาทะเบียนบา้น      จ  านวน   ๑   แผน่  
 ๓. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน     จ  านวน   ๑   แผน่  
 ๔. ใบสมคัรท่ีมีลายมือช่ือสมาชิกรับรองอยา่งนอ้ย  ๕  คน  จ านวน   ๑   แผน่  
 ๕. ส าเนาคุณวฒิุการศึกษา (ส าหรับผูต้รวจสอบกิจการดา้นบญัชี) จ านวน   ๑   แผน่ 
๖. การให้หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 
 ผูส้มคัรรับเลือกตั้งจะไดรั้บหมายเลขประจ าตวัเรียงล าดบัตามล าดบัการสมคัรก่อนหลงั  
 ในกรณีท่ีผูส้มคัรรับเลือกตั้งมาพร้อมกนั  ใหผู้ส้มคัรท่ีมาพร้อมกนัจบัสลากหมายเลขประจ าตวั
ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง  เรียงตามล าดบัต่อเน่ืองจากหมายเลขประจ าตวัผูส้มคัรรับเลือกตั้งคนสุดทา้ยก่อนหนา้น้ี      
ท่ีไดอ้อกใหแ้ลว้ 
๗. วนัเลอืกตั้ง     ในวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  ๒๕๕๘ 
๘. ผู้สมัครรับเลอืกตั้งจะสมัครรับเลอืกตั้งเป็นประธานกรรมการ, คณะกรรมการด าเนินการ  และผู้ตรวจสอบ
กจิการในคราวเดียวกนัมิได้ 
๙. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับเลอืกตั้ง     ในวนัที ่๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 
 

                       ประกาศ  ณ  วนัท่ี   ๓๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

                                                                                      
                                                                             (นายศรายทุธ    สมศรี) 
                                                                        ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                                สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั 


