
 
 

 
 
 

 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 

เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้ง กรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2566 

       
ด้วย กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด  ครบวาระ

จ านวน 7 ต าแหน่ง และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2565 ครบวาระ จ านวน 1 ต าแหน่ง 

  อาศัยความตามความในข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สมุทรสงคราม จ ากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ  พ.ศ. 
2559 และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ชุดที่ 41 
ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 จึงก าหนดให้มีการรับสมัครกรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบ
กิจการ ดังนี้ 

1. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2566 
1.1 กรรมการด าเนินการ จ านวน 7 ต าแหน่ง อยู่ในต าแหน่งตามวาระ 2 ปี 

(ผู้ได้รับการเลือกตั้งล าดับที่ 1-7)  
1.2 ผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 1 ต าแหน่ง อยู่ในต าแหน่งตามวาระ 1 ปี 

  2. การขอรับใบสมัคร 
ขอรับใบสมัครที่ได้ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด หรือ

ดาวน์โหลดในเว็บไซด์ของสหกรณ์ฯ (www.sahakornhealth.net) 
 3. การยื่นใบสมัคร 

ผู้สมัครเลือกตั้ง ต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานเอกสารด้วยตนเอง ที่ส านักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ในวันที่ 3 - 19 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 
08.30 - 16.00 น.  

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
4.1 กรรมการด าเนินการ 

(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด   
(2) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(3) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงาน

ของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
(4) ไม่เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก

ต าแหน่งกรรมการตามมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
(5) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากต าแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริต

ต่อหน้าที่ 
 

(6) ไม่เคย... 
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 (6) ไม่เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา 89/3  

วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
(7) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 

แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
(8) ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
(9) ไม่เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลา 

สองปีทางบัญชี นับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการด าเนินการ เว้นแต่การผิดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระท า
ของตนเอง 

(10) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 
4.2 ผู้ตรวจสอบกิจการ 

(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด หรือ
บุคคลภายนอก  

(2) ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

(3) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(5) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือผิดลหุโทษ 
(6) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงาน   

ของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
(7) ไม่ เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

สมุทรสงคราม จ ากัด หรือสหกรณ์อ่ืน 
(8) ไม่เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ หรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 

หรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ หรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด หรือสหกรณ์อ่ืน 

(9) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ หรือ         
ผู้ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด หรือ
สหกรณ์อ่ืน 

(10) ไม่ เป็นผู้ จั ดการ  หรือเจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สมุทรสงคราม จ ากัด หรือสหกรณ์อ่ืน หรือเคยถูกให้ออกจากต าแหน่งผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์   
ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด หรือสหกรณ์อ่ืนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

(11) ไม่เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 

(12) ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด    
เว้นแต่ได้พ้นจากต าแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีบัญชีของสหกรณ์ 

 
 
 

(13) ไม่เป็น... 
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(13) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่

รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือ
ลาออกจากนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

(14) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่ งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี    
รับอนุญาต 

(15) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือขีดชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต หรือบุคคลอื่นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

4.3 ข้อห้ามในการรับสมัครรับเลือกตั้ง  
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง จะสมัครรับเลือกตั้ง กรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบ

กิจการ ในคราวเดียวกันไม่ได้ 
 5. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง 

(1) ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ก าหนด (ยื่นด้วยตนเองกับกรรมการรับสมัคร 
การเลือกตั้ง) 

(2) รูปถ่ายสีหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตา จ านวน 1 รูป  
(3) ส าหรับผู้สมัครกรรมการด าเนินการ มีคุณวุฒิ ด้านการเงิน การบัญชี การ

บริหารจัดการเศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าว หรือด้านอ่ืนตามที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนดให้ส่งส าเนาหลักฐาน (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง)  

(4) ส าหรับผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องมีหลักฐานผ่านการอบรมการตรวจสอบ
กิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จ านวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 

(5) หลักฐานอ่ืนๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี ) จ านวน 1 ฉบับ 
(พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
   6. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 

เมื่อกรรมการรับสมัครการเลือกตั้ง ได้ตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัครครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว กรรมการรับสมัครการเลือกตั้ง จะต้องออกหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครเรียงตามล าดับต่อเนื่องกันไป
ตามรายการยื่นใบสมัครก่อน – หลัง 

ในกรณีที่ผู้สมัครเลือกตั้งส่งใบสมัครพร้อมกัน ให้กรรมการรับสมัครการเลือกตั้ง   
จัดให้ผู้สมัครที่ผู้ส่งใบสมัครพร้อมกันจับฉลากหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง เรียงตามล าดับต่อเนื่อง
จากหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งคนสุดท้ายก่อนหน้านี้ที่ได้ออกให้แล้ว 

การรับสมัคร และการให้หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร เป็นการรับสมัครไว้ในเบื้องต้น      
เมื่อตรวจสอบแล้วถูกต้องตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ว่าด้วย การเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559 จะประกาศให้ทราบคราวต่อไป 

ในกรณีที่ผู้สมัครขอถอนตัวจากการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อ
ประธานกรรมการการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ โดยประธานกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศถอนการรับสมัคร
เลือกตั้งของผู้สมัครนั้น และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครออกทันที 

 
  
  

7. วิธีการ... 
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  7. วิธีการเลือกตั้ง 
(1) เลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ในวันที่ 10 ธันวาคม 2565 โดยผู้สมัคร

รับเลือกตั้งจะต้องไปแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีด้วย 
(2) ลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง จากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า

จังหวัดสมุทรสงคราม 
(3) วิธีการนับคะแนน แบบนับรวม เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 

 

ประกาศ ณ วันที่  23 กันยายน พ.ศ. 2565 
 
 
 

  (นายพิเชษฐ์  จั่นแก้ว) 
  ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม ชุดที่ 41 
 

 


