
 

ท่ี ช.น.ส.ท.ธก.06/2565  

       14   พฤศจิกายน  2565 
เร่ือง ขอเชิญผู้แทนสหกรณ์สมาชิกสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบ

กิจการ ของชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด 
เรียน   ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์สมาชิก  135  สหกรณ์ 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. ประกาศสมัครรับเลือกต้ัง ประจำปี 2566  
 2. แบบฟอร์มใบสมัคร 
 3. รายชื่อศูนย์ประสานงานและผู้ประสานงาน 
 ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565
เวลา 0900 ณ แหล่งชุมนุมเจริญศิริ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบ
วาระเลือกต้ังประธานกรรมการ เลือกต้ังกรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน (ภาคเหนือ จำนวน 1 คน ภาคตะวันออก 
จำนวน 1 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 คน กรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 3 คน และโควต้ากลาง จำนวน 1 คน) 
และเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 1 คน ในวันประชุมใหญ่ดังกล่าวด้วย 
 ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด ขอเชิญผู้แทนสหกรณ์สมาชิก ซึ่งคณะกรรมการสหกรณ์มีมติแต่งต้ังให้เข้าประชุม
ใหญ่ มาสมัครรับเลือกต้ังเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ ดังมีรายละเอียด ตามสิ่ง
ท่ีส่งมาด้วย 1 – 3 ดังนี้ 
 1.  กำหนดเปิดสมัครรับเลือกต้ัง ระหว่างวันท่ี 1 – 9 ธันวาคม 2565 
 2. สถานท่ีสมัครรับเลือกต้ัง 
 2.1 ประธานกรรมการ สมัครได้ท่ี ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด 
 2.2 กรรมการดำเนินการในส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สมัครได้ท่ี ศูนย์ประสานงานของตนเอง 
 2.3 กรรมการดำเนินการในส่วนกรุงเทพและปริมณฑล สมัครได้ท่ี ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด  
 2.4 กรรมการดำเนินการในส่วนโควต้ากลาง สมัครได้ที ่ ช ุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด หรือศูนย์
ประสานงานของตนเอง 
 2.5 ผู้ตรวจสอบกิจการ สมัครได้ท่ี ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด หรือศูนย์ประสานงานของตนเอง 
 3. การตรวจสอบคุณสมบัติและกำหนดหมายเลขประจำตัว ระหว่างวันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2565  
 4. การประกาศรายชื่อ วันท่ี 16 ธันวาคม 2565 
 5. การหาเสียง ระหว่างวันท่ี 16 - 22 ธันวาคม 2565 
 6. การแนะนำตัวและการเลือกต้ัง ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันท่ี 23 ธันวาคม 2565 
 จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทราบต่อไป 
 
 

 พันเอก  
    (สิทธิชน นามสุข)  

                           ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด

 



 
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 

ประกาศสมัครรับเลือกต้ัง 

ประจำปี 2566 

 
 ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด กำหนดให้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการ แทนประธานกรรมการดำเนินการที่จะ
หมดวาระลง กรรมการดำเนินการ แทนกรรมการดำเนินการ ที่จะหมดวาระลง จำนวน 7 คน และผู้ตรวจสอบกิจการ แทน
ผู้ตรวจสอบกิจการท่ีจะหมดวาระลง จำนวน 1 คนหรือหนึ่งนิติบุคคล ดังนี้ 
 1. ประธานกรรมการ 
 1.1 การสมัคร  
  ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด กำหนดเปิดสมัครรับเลือกต้ังเป็นประธานกรรมการ ระหว่างวันท่ี 1 – 9 ธ.ค. 65 
ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่มีความประสงค์จะสมัครรับเลือกต้ังเป็นประธานกรรมการ ให้ย่ืนใบสมัครตามแนบท้ายประกาศนี้ด้วย
ตนเองพร้อมเอกสาร ได้ท่ี ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด 
 1.2 คุณสมบัติ 
 (1) เป็นกรรมการดำเนินการ หรือผู้จัดการสหกรณ์สมาชิก ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์
สมาชิกมีมติแต่งต้ังให้เป็นผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของ ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด 
 (2) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีกระทำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (3) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ  หรือเอกชน  
ฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
 (4) ไม่เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ
ตามมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542 
 (5) ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ี 
 1.3 เอกสารประกอบการสมัคร 
 (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 (2) สำเนาทะเบียนบ้าน 
 (3) สำเนาหนังสือแต่งต้ังผู้แทนสหกรณ์ 
 (4) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์สมาชิกที่แต่งต้ังผู้แทนสหกรณ์ 
 (5) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 
 1.4 การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสมัคร  
  ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นประธานกรรมการ ในวันท่ี 
16 – 22  ธ.ค. 65 
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 1.5 การหาเสียง  
  ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด กำหนดให้ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังหาเสียงได้ในระหว่างวันท่ี 16 – 
22 ธ.ค. 65 และแนะนำตัวในวันเลือกต้ัง 
 1.6 วันเลือกต้ัง  
  ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด กำหนดวันเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของ
ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด ในวันศุกร์ท่ี 23 ธ.ค. 2565 เวลา 1100 – 1200 
  2. กรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน 
 2.1 กรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน ประกอบด้วย 
 (1) กรรมการดำเนินการในส่วนภูมิภาค จำนวน 3 คน ได้แก่ ภาคเหนือ จำนวน 1 คน ภาค
ตะวันออก จำนวน 1 คน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 คน  
 (2) กรรมการดำเนินการในส่วนกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 3 คน 
 (3) กรรมการดำเนินการในส่วนโควต้ากลาง จำนวน 1 คน 
 2.2 การสมัคร  
  ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด กำหนดเปิดสมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการดำเนินการ ระหว่างวันท่ี 
1 – 9 ธ.ค. 65 ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่มีความประสงค์จะสมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการดำเนินการ ให้ย่ืนใบสมัครตาม
แนบท้ายประกาศนี้ด้วยตนเองพร้อมเอกสาร ดังนี้ 
 (1) กรรมการดำเนินการในส่วนภูมิภาค ผู้สมัครต้องมีสหกรณ์ต้นสังกัดอยู่ในเขต ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผู้สมัครมีสหกรณ์ต้นสังกัดอยู่ในเขตภาคใด ให้สามารถสมัครได้ในเขต
ภาคนั้น และให้สมัครได้ท่ีศูนย์ประสานงานกลุ่มสหกรณ์สมาชิกในภาคของตนเอง 
 (2) กรรมการดำเนินการในส่วนกรุงเทพและปริมณฑล ผู้สมัครต้องมีสหกรณ์ต้นสังกัดอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ  และจังหวัดสมุทรสาคร ให้สมัครได้ท่ี
ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด 
 (3) กรรมการดำเนินการในส่วนโควต้ากลาง ผู้สมัครที่มีต้นสังกัดอยู่ในส่วนภูมิภาค หรือใน
ส่วนกรุงเทพและปริมณฑล แต่ไม่ได้สมัครในต้นสังกัดของตนเอง ให้สมัครได้ที่ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด หรือศูนย์
ประสานงานกลุ่มสหกรณ์สมาชิกในภาคของตนเอง 
 2.3 คุณสมบัติ 
 (1) เป็นกรรมการดำเนินการ หรือผู้จัดการสหกรณ์สมาชิก ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของ
สหกรณ์สมาชิกมีมติแต่งต้ังให้เป็นผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของ ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด 
 (2) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ี
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (3) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชน  ฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
 (4) ไม่เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่ง
กรรมการตามมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
 (5) ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ี 
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 2.4 เอกสารประกอบการสมัคร 
 (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 (2) สำเนาทะเบียนบ้าน 
 (3) สำเนาหนังสือแต่งต้ังผู้แทนสหกรณ์ 
 (4) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์สมาชิกที่แต่งต้ังผู้แทนสหกรณ์ 
 (5) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 
 2.5 การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสมัคร  
  ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการ ในวันท่ี 16 ธ.ค. 65 
 2.6 การหาเสียง  
  ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด กำหนดให้ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังหาเสียงได้ในระหว่างวันท่ี 16 – 22 ธ.ค. 65 
และแนะนำตัวในวันเลือกต้ัง 
 2.7 วันเลือกต้ัง  
  ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด กำหนดวันเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของ
ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด ในวันศุกร์ท่ี 23 ธ.ค. 2565 เวลา 1100 – 1200 
 3. ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 1 คน หรือหนึ่งนิติบุคคล 
 3.1 การสมัคร  
  ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด กำหนดเปิดสมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ระหว่างวันท่ี 
1 - 9 ธ.ค. 65 ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกหรือบุคคลภายนอก ท่ีมีความประสงค์จะสมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
ให้ย่ืนใบสมัครตามแนบท้ายประกาศนี้ด้วยตนเองพร้อมเอกสาร ได้ท่ี ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด 
 3.2 คุณสมบัติ 
 (1) เป็นกรรมการดำเนินการ หรือผู้จัดการสหกรณ์สมาชิก ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของ
สหกรณ์สมาชิกมีมติแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของ ชุมนุมสหกรณ์ทหาร 
จำกัด หรือบุคคลภายนอก 
 (2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการเงิน การบัญชี หรือกฎหมาย 
 (3) เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 (4) เป็นผู้ผ่านการอบรมณ์หลักสูตรการตรวจสอบกิจการ 
 (5) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ี
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (6) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การ  หน่วยงานของรัฐ  หรือ
เอกชน  ฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
 (7) ไม่เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่ง
กรรมการตามมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542 
 (8) ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ี 
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 3.3 เอกสารประกอบการสมัคร 
 (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 (2) สำเนาทะเบียนบ้าน 
 (3) สำเนาหนังสือแต่งต้ังผู้แทนสหกรณ์ 
 (4) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์สมาชิกที่แต่งต้ังผู้แทนสหกรณ์ 
 (5) สำเนาใบประกาศหรือวุฒิบัตรหรือหลักฐานการผ่านการอบรมณ์หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ 
 (6) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 
 3.4 การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสมัคร  
  ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
ในวันท่ี 16 ธ.ค. 65  
 3.5 การหาเสียง  
  ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด กำหนดให้ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังหาเสียงได้ในระหว่างวันท่ี 16 – 22 ธ.ค. 65 
และแนะนำตัวในวันเลือกต้ัง 
 3.6 วันเลือกต้ัง  
  ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด กำหนดวันเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของ
ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด ในวันศุกร์ท่ี 23 ธ.ค. 2565 เวลา 1100 – 1200 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี     14    พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565 

 
 พันเอก 

 (  สิทธิชน นามสุข  ) 

 ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด 
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***************************** 
 

1. ประวัติส่วนตัว 
ยศ-ช่ือ.....................................................นามสกุล.............................................................สัญชาติ.......................
ศาสนา.............................เกิดวันท่ี............................เดือน...............................พ.ศ......................อายุ................ปี
เป็นผู้แทนสหกรณ์สมาชิกของสหกรณ์...............................................................................จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์
ที่ตั ้งอยู่ในจังหวัด..........................................................................โดยได้รับการแต่งตั ้งจากท่ี ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ ครั้งท่ี...........เมื่อวันท่ี.................และมีตำแหน่งในสหกรณ์เป็น.................................... 
ท่ีอยู่ปัจจุบันเลขท่ี.................................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................โทรศัพท์.................................. 
2. ประวัติการศึกษา (ข้ันสูงสุด) 
(วุฒิการศึกษา)....................................................................................................................................................... 
จากสถาบันการศึกษา............................................................................................................................................ 
3. ประวัติทำงาน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน ณ วันสมัคร ดังนี้ 
    (1) เป็นกรรมการดำเนินการ หรือผู้จัดการสหกรณ์สมาชิก ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์สมาชิกมี

มติแต่งต้ังให้เป็นผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของ ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด 

    (2) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

/(3) ไม่เคยถูกไล่ออก….. 
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    (3) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริต

ต่อหน้าท่ี 

    (4) ไม่เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตาม

มาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542 

    (5) ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ี 

5. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าเขียนไว้ข้างต้นนั้นเป็นความจริงทุกประการ หากพบว่าข้อมูลท่ี
ข้าพเจ้าให้ไว้นี้เป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้ ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด ยกเลิกใบสมัครครั้งนี้ พร้อมนี้ได้แนบ
หลักฐานการสมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้ 
 (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 (2) สำเนาทะเบียนบ้าน 
 (3) สำเนาหนังสือแต่งต้ังผู้แทนสหกรณ์ 
 (4) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์สมาชิกท่ีแต่งต้ังผู้แทนสหกรณ์ 
 (5) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 
 

 

 ลงช่ือ.......................................................... 

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

 ยื่นใบสมัครวันท่ี.............เดือน......................พ.ศ............. 

 

 

หมายเหตุ:-  ข้าพเจ้ายินยอมให้เผยแพร่ หรือให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกตรวจสอบเอกสารนี้ได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คำรับรองของผู้ประสานงาน 
ลงช่ือ.................................................... 
      (................................................) 
ผู้ประสานงานกลุ่มสหกรณ์สมาชิก 

ชุมนุมสหกรณ์ทหารภาค............................. 
วันท่ี...............เดือน..................พ.ศ............. 
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2. ประวัติการศึกษา (ข้ันสูงสุด) 
(วุฒิการศึกษา)....................................................................................................................................................... 
จากสถาบันการศึกษา............................................................................................................................................ 
3. ประวัติทำงาน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน ณ วันสมัคร ดังนี้ 
    (1) เป็นกรรมการดำเนินการ หรือผู้จัดการสหกรณ์สมาชิก ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์สมาชิกมี

มติแต่งต้ังให้เป็นผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของ ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด 

    (2) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

/(3) ไม่เคยถูกไล่ออก….. 
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    (3) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริต

ต่อหน้าท่ี 

    (4) ไม่เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตาม

มาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542 

    (5) ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ี 

5. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าเขียนไว้ข้างต้นนั้นเป็นความจริงทุกประการ หากพบว่าข้อมูลท่ี
ข้าพเจ้าให้ไว้นี้เป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้ ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด ยกเลิกใบสมัครครั้งนี้ พร้อมนี้ได้แนบ
หลักฐานการสมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้ 
    (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

 (2) สำเนาทะเบียนบ้าน 

 (3) สำเนาหนังสือแต่งต้ังผู้แทนสหกรณ์ 

 (4) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์สมาชิกท่ีแต่งต้ังผู้แทนสหกรณ์ 

 (5) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 

 

 

 ลงช่ือ.......................................................... 

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

 ยื่นใบสมัครวันท่ี.............เดือน......................พ.ศ............. 

 

 

หมายเหตุ:-  ข้าพเจ้ายินยอมให้เผยแพร่ หรือให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกตรวจสอบเอกสารนี้ได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

คำรับรองของผู้ประสานงาน 
ลงช่ือ.................................................... 
      (................................................) 
ผู้ประสานงานกลุ่มสหกรณ์สมาชิก 

ชุมนุมสหกรณ์ทหารภาค............................. 
วันท่ี...............เดือน..................พ.ศ............. 
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4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน ณ วันสมัคร ดังนี้ 
    (1) เป็นกรรมการดำเนินการ หรือผู้จัดการสหกรณ์สมาชิก ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์สมาชิกมี

มติแต่งต้ังให้เป็นผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของ ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด 

 (2) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

/(3) ไม่เคยถูกไล่ออก….. 



- 2 - 

    (3) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริต

ต่อหน้าท่ี 

    (4) ไม่เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตาม

มาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542 

    (5) ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ี 

5. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าเขียนไว้ข้างต้นนั้นเป็นความจริงทุกประการ หากพบว่าข้อมูลท่ี
ข้าพเจ้าให้ไว้นี้เป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้ ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด ยกเลิกใบสมัครครั้งนี้ พร้อมนี้ได้แนบ
หลักฐานการสมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้ 
 (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 (2) สำเนาทะเบียนบ้าน 
 (3) สำเนาหนังสือแต่งต้ังผู้แทนสหกรณ์ 
 (4) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์สมาชิกท่ีแต่งต้ังผู้แทนสหกรณ์ 
 (5) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 
 

 

 ลงช่ือ.......................................................... 

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

 ยื่นใบสมัครวันท่ี.............เดือน......................พ.ศ............. 

 

 

หมายเหตุ:-  ข้าพเจ้ายินยอมให้เผยแพร่ หรือให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกตรวจสอบเอกสารนี้ได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

คำรับรองของผู้ประสานงาน 
ลงช่ือ.................................................... 
      (................................................) 
ผู้ประสานงานกลุ่มสหกรณ์สมาชิก 

ชุมนุมสหกรณ์ทหารภาค............................. 
วันท่ี...............เดือน..................พ.ศ............. 
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1. ประวัติส่วนตัว 
ยศ-ช่ือ.....................................................นามสกุล.............................................................สัญชาติ.......................
ศาสนา.............................เกิดวันท่ี............................เดือน...............................พ.ศ......................อายุ................ปี
เป็นผู้แทนสหกรณ์สมาชิกของสหกรณ์...............................................................................จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์
ที่ตั ้งอยู่ในจังหวัด..........................................................................โดยได้รั บการแต่งตั ้งจากที ่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ ครั้งท่ี............เมื่อวันท่ี.........และมีตำแหน่งในสหกรณ์เป็น...........................................
ท่ีอยู่ปัจจุบันเลขท่ี.................................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................โทรศัพท์.................................. 
2. ประวัติการศึกษา (ข้ันสูงสุด) 
(วุฒิการศึกษา)....................................................................................................................................................... 
จากสถาบันการศึกษา............................................................................................................................................ 
3. ประวัติทำงาน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน ณ วันสมัคร ดังนี้ 
 (1) เป็นกรรมการดำเนินการ หรือผู้จัดการสหกรณ์สมาชิก ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์สมาชิกมี

มติแต่งต้ังให้เป็นผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของ ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด 

    (2) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

/(3) ไม่เคยถูกไล่ออก..... 
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    (3) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริต

ต่อหน้าท่ี 

 (4) ไม่เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตาม

มาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542 

 (5) ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ี 

5. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าเขียนไว้ข้างต้นนั้นเป็นความจริงทุกประการ หากพบว่าข้อมูลท่ี
ข้าพเจ้าให้ไว้นี้เป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้ ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด ยกเลิกใบสมัครครั้งนี้ พร้อมนี้ได้แนบ
หลักฐานการสมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้ 
 (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 (2) สำเนาทะเบียนบ้าน 
 (3) สำเนาหนังสือแต่งต้ังผู้แทนสหกรณ์ 
 (4) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์สมาชิกท่ีแต่งต้ังผู้แทนสหกรณ์ 
 (5) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 
 

 

 ลงช่ือ.......................................................... 

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

 ยื่นใบสมัครวันท่ี.............เดือน......................พ.ศ............. 

 

 

หมายเหตุ:-  ข้าพเจ้ายินยอมให้เผยแพร่ หรือให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกตรวจสอบเอกสารนี้ได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

คำรับรองของผู้ประสานงาน 
ลงช่ือ.................................................... 
      (................................................) 
ผู้ประสานงานกลุ่มสหกรณ์สมาชิก 

ชุมนุมสหกรณ์ทหารภาค............................. 
วันท่ี...............เดือน..................พ.ศ............. 
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1. ประวัติส่วนตัว 
ยศ-ช่ือ.....................................................นามสกุล.............................................................สัญชาติ.......................
ศาสนา.............................เกิดวันท่ี............................เดือน...............................พ.ศ......................อายุ................ปี 

 □ เป็นนิติบุคคล 

 □ เป็นบุคคลภายนอก 

 □ เป็นผู้แทนสหกรณ์สมาชิกของสหกรณ์.........................................................................จำกัด 
โดยได้รับการแต่งต้ังจากท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งท่ี..................เมื่อวันท่ี...............และมีตำแหน่ง
ในสหกรณ์เป็น....................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจุบันเลขท่ี.................................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................โทรศัพท์................................. 
2. ประวัติการศึกษา (ข้ันสูงสุด) 
 (วุฒิการศึกษา)...................................................................................................................................................... 
จากสถาบันการศึกษา............................................................................................................................................ 
3. ประวัติทำงาน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน ณ วันสมัคร ดังนี้ 
 (1) เป็นกรรมการดำเนินการ หรือผู้จัดการสหกรณ์สมาชิก ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์สมาชิกมี
มติแต่งต้ังให้เป็นผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของ ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด หรือ
บุคคลภายนอก 
 (2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการเงิน การบัญชี หรือกฎหมาย 

     /(3) เป็นผู้มีประสบการณ์….. 
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 (3) เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

 (4) เป็นผู้ผ่านการอบรมณ์หลักสูตรการตรวจสอบกิจการ 

 (5) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีกระทำโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (6) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริต

ต่อหน้าท่ี 

 (7) ไม่เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตาม

มาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

 (8) ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ี  

5. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าเขียนไว้ข้างต้นนั้นเป็นความจริงทุกประการ หากพบว่าข้อมูลท่ี
ข้าพเจ้าให้ไว้นี้เป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้ ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด ยกเลิกใบสมัครครั้งนี้ พร้อมนี้ได้แนบ
หลักฐานการสมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้ 
 (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 (2) สำเนาทะเบียนบ้าน 
 (3) สำเนาหนังสือแต่งต้ังผู้แทนสหกรณ์ 
 (4) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์สมาชิกท่ีแต่งต้ังผู้แทนสหกรณ์ 

(5) สำเนาใบประกาศหรือวุฒิบัตรหรือหลักฐานการผ่านการอบรมณ์หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการ
(6) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 

 

 

 ลงช่ือ.......................................................... 

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

 ยื่นใบสมัครวันท่ี.............เดือน......................พ.ศ............. 

 

 

หมายเหตุ:-  ข้าพเจ้ายินยอมให้เผยแพร่ หรือให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกตรวจสอบเอกสารนี้ได้ 

 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อศูนย์ประสานงานและผู้ประสานงาน 

------------------------ 
 1. กลุ่มสหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ทหาร ภาคเหนือ มีสหกรณ์ออมทรัพย์ ม. พัน 12 จำกัด 
เป็นศูนย์ประสานงาน และ นางสาววาสนา สิงห์นาท เป็นผู้ประสานงาน  
***เบอร์ติดต่อ 062-919-6392   
 2. กลุ่มสหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ทหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสหกรณ์ออมทรัพย์
มณฑลทหารบกที่ 23 จำกัด จังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์ประสานงาน และพันเอกยุสชนา ตระกูลเสนาธง 
เป็นผู้ประสานงาน  
***เบอร์ติดต่อ 085-399-9345 
 3. กลุ่มสหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ทหาร ภาคตะวันออก มีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบ
ที่ 2 รักษาพระองค์ จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี เป็นศูนย์ประสานงาน  และพันเอก รณกร ลังกาพินธ์ เป็นผู้
ประสานงาน  
***เบอร์ติดต่อ 081-913-9465 
 4. กลุ่มสหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ทหาร ภาคกลาง มีสหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์อำนวยการ
สร้างอาวุธ จำกัด จังหวัดลพบุรี เป็นศูนย์ประสานงาน และพันเอกปรีชา รื ่นกลิ ่นจันทร์ เป็นผู้
ประสานงาน  
***เบอร์ติดต่อ 081-972-2345 
 5. กลุ่มสหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ทหาร ภาคใต้ มีสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 7 จำกัด 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์ประสานงาน และนาวาอากาศเอก สราวุฒิ เนื่องชมพ ูเป็นผู้ประสานงาน  
***เบอร์ติดต่อ 081-538-1584 
 6. กลุ่มสหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ทหาร ภาคตะวันตก มีสหกรณ์ออมทรัพย์ ร. 19 จำกัด 
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นศูนย์ประสานงาน และพันตรีณรงค์เดช พรมนิล เป็นผู้ประสานงาน  
***เบอร์ติดต่อ 082-831-3501 
 7. กลุ่มสหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ทหาร กรุงเทพและปริมณฑล มีชุมนุมสหกรณ์ทหาร 
จำกัด เป็นศูนย์ประสานงาน และพลโท นพดล แสงพลสิทธ์ิ ผู้จัดการ เป็นผู้ประสานงาน  
***เบอร์ติดต่อ 086-576-0262   

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


