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ประกาศสหกรณออมทรพัยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 

ที่ 1/2564 

เรื่อง  การรับสมัครการสรรหาตําแหนงประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ ป 2565 

………………………………………………….. 
 อาศัยความตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัดพ.ศ. 2556 แกไขเพิ่มเติม ป 
พ.ศ. 2564  ประกอบกับระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด  วาดวย การสรรหาประธาน
กรรมการ  กรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2564  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 40 ครั้งที่13/2564  
วันที่ 22  พฤศจิกายน  2564 เพื่อใหการสรรหาเปนไปดวยความเรียบรอย เปนไปตามขอบังคับและระเบียบของ
สหกรณ จึงประกาศรับสมัครผูมีสิทธ์ิรับการสรรหา ตามตําแหนงดังน้ี 

1)  ตําแหนงท่ีรับการสรรหา  

ก. ตําแหนงประธานกรรมการ  จํานวน  1  คน 
ข. ตําแหนงกรรมการดําเนินการ  จํานวน  6  คน 

การสรรหากรรมการดําเนินการใหแบงเขตสรรหาโดยใชหลักเกณฑกลุมสมาชิก ที่ปฏิบัติงานใน
หนวยงานตางๆ โดยแบงตามกลุมสมาชิก ดังน้ี 

1.  กลุมสมาชิกรวม   
1.1 กลุมสมาชิกรวมโรงพยาบาลชุมชน  จํานวน  1  คน 
1.2 กลุมสมาชิกรวม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร กลุมสมาชิกบําเหน็จ 

บํานาญ กลุมสมาชิกพนักงานสหกรณ, ศตม.ที่ 8.3 สกลนคร,สมาชิกที่โอนยายสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน  1  คน 
2. กลุมสมาชิกทั่วไป จํานวน  4  คน 

    2)  คุณสมบัติผูสมัคร 

  ก. ตําแหนงประธานกรรมการตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
   1. เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 

2. ไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 
   (1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ 
                                       สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคกร หนวยงานของ 
                                        รัฐ หรือ เอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่ 
   (3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการ  
                                       หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงประธานกรรมการ หรือ 
                                       กรรมการดําเนินการ ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 
   (4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงประธาน 
                                       กรรมการหรือกรรมการดําเนินการ  
   (5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหน้ี ไมวาตนเงิน หรือดอกเบี้ย  
                                    ในระยะเวลาสองปทางบัญชีนับแตปทีผ่ิดนัดถึงปที่เลือกต้ังกรรมการ 
                                     ดําเนินการ เวนแตการผิดนัดน้ัน มิไดเกิดข้ึนจากการกระทําของตนเอง 
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   (6) ผูซึ่งเปนพนักงานในสหกรณ 
   (7) ไมมีคุณลักษณะตองหามตามกฎกระทรวง การดําเนินงานและการ 
                                       กํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเน่ียน พ.ศ.2564 

ข. ตําแหนงกรรมการดําเนินการตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
1. เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 
2. ปฏิบัติงานในหนวยงานที่อยูในกลุมสมาชิกรวมที่รับสมัครเลือกต้ังเวนแตรับสมัครสรร

หาในกลุมสมาชิกทั่วไป 
3. ไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามคุณสมบัติในขอ ก. ขอ 2 (1) ถึง (7) 

 
3) วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

 3.1 รับสมัครในวันที่ 25 – 30 พฤศจิกายน 2564 ในวันเวลาทําการของสหกรณ 
 (เวลา 08.30 – 16.30 น.) 
 3.2 ตองย่ืนใบสมัครดวยตนเองที่สํานักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 
4) หลักฐานการรับสมัคร 

4.1 ใบรับสมัครรับการสรรหาตามตําแหนงที่สมัคร และตามแบบของสหกรณ 
 4.2 รูปถาย ขนาด 1 น้ิว จํานวน 2 รูป และรูปถายขนาด 3.5*5 น้ิวจํานวน 2 รูป รูปถายหนาตรง ไม
สวมหมวกหรือโพกศีรษะ ไมสวมแวนตา พื้นหลังไมมีลวดลาย ถายไวไมเกิน 6 เดือน 
 4.3 สําเนาบัตรประชาชน 

4.4 สําเนาทะเบียนบาน 
4.5 หลักฐานการตรวจสอบขอมูลเครดิตบูโรตามกฎกระทรวง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

5) คาธรรมเนียมการรับสมัคร 

 ก. ตําแหนงประธานกรรมการคาธรรมเนียมคนละ 2,000 บาท 
 ข. ตําแหนงกรรมการดําเนินการ   คาธรรมเนียมคนละ 1,000 บาท 
          ทั้งน้ี เงินคาธรรมเนียมคาสมัครเมื่อย่ืนเอกสารคาสมัครเรียบรอยแลวสหกรณจะไมคืนเงินคาธรรมเนียม
สมัครไมวาในกรณีใดๆ 
6) การตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครและประกาศรายชื่อ 

สหกรณจะตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 
2564 ในกรณีขาดคุณสมบัติใหผูสมัครอุทธรณผลการพิจารณาในเวลา 3 วัน นับจากคณะกรรมการสรรหา 
ประกาศรายช่ือผูมีคุณสมบัติในการสมัคร ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาใหถือเปนที่สิ้นสุด 
7) หมายเลขผูสมัครจะเรียงตามลําดับ ณ วันสมัครโดยเริ่มนับจากเวลาเปดทําการ กรณีมาสมัครพรอมกันใหตก
ลงกัน หากตกลงกันไมไดใหจับสลากเรียงลําดับหมายเลข 
8) วันและเวลาการลงคะแนนสรรหา กําหนดใหมีการลงคะแนนสรรหาในวันอาทิตย ที่ 12 ธันวาคม 2564 (เวลา 
08.00 – 15.00 น.) 
9) การลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการหรือกรรมการดําเนินการ หากมีผูสมัครไดรับคะแนนเสียงเทากัน ซึ่ง
จะทําใหมีจํานวนผูสมัครที่ไดรับการสรรหาเกินกวาที่กําหนดไวในการสรรหาคราวน้ัน ใหประธานคณะกรรมการ
สรรหาจัดใหผูสมัครที่ไดรับคะแนนเทากันมาจับสลาก 
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10)  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิรับการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการ ป 2565 
      ในวันที่  17 ธันวาคม 2564 
11)  กําหนดใหผูไดรับการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ มารายงานตัว  
      ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ในเวลาทําการของสหกรณ (เวลา 08.30 – 16.30 น.)  
12)  สถานที่ลงคะแนนสรรหา 

ใหสมาชิกสามัญมีสิทธ์ิลงคะแนนที่หนวยลงคะแนนสรรหาตามที่สหกรณประกาศเรื่องกําหนดหนวย
ลงคะแนนสรรหาของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 

 
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

 
                              ประกาศ ณ วันที่  23 เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2564 

 
 

         
(นายเฉลียว  สัพโส) 

ประธานกรรมการสรรหา 
  ประธานกรรมการ  กรรมการดําเนินการ 

สหกรณสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด  
ประจําป 2565 

 
 
 

 
 


