
   
   

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด 

เรื่อง   การรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ 
(ชุดที่  35)  ประจำปี  พ.ศ.2566 

******************* 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  50  มาตรา  52  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542  

แก้ไขฉบับที่ 2 และ 3  ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  พ.ศ. 2543 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 
12)  พ.ศ. 2560  ข้อ  64  ข้อ 65  และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด   ว่าด้วย  การกำหนด
หน่วยเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์  พ.ศ.2560  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34/2565  
ประชุมครั้งที่ 17  เมื่อวันที่  23  เดือนกันยายน  พ.ศ.2565  จึงประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มีความประสงค์ 
จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ (ชุดที่ 35) ประจำปี 2566 แทนผู้ที่ต้องครบวาระการดำรงแหน่งตามข้อบังคับ 
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1.   ตำแหน่งที่รับสมัคร 
        กรรมการ   จำนวน  8 ตำแหน่ง 
        (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
   2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  

2.1 ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา  52  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  2  และ 3  

2.2 ไม่เป็นผู้ที ่ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   
จำกัด  ข้อ 31 และไม่ขาดสมาชิกภาพตามข้อบังคับฯ ข้อ 39  

2.3 ไม่เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   
จำกัด ข้อ 65  ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้   

 (1) เคยผิดนัดการส่งงวดชำระหนี้  ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับ
ถึงวันเลือกตั้ง 

 (2) เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจำของสหกรณ์ 
 (3) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้

กระทำ โดยความประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (4) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ  องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ    

      หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อ หน้าที่ 
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 (5) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่ง                
      กรรมการตามข้อ 69 (8) 

 (6) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อ  
      หน้าที่ 

 (7) เคยเป็นคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ 
2.4 เป็นสมาชิกประเภทสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด 
2.5 เป็นสมาชิกและเคยดำรงตำแหน่งครั้งสุดท้ายในจังหวัดสุรินทร์หรือปฏิบัติหน้าที่ประจำใน

เขตพ้ืนที่ตามหน่วยเลือกตั้งนั้น ๆ  
2.6 ผู้สมัครต้องมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด   เป็นผู้รับรอง 

จำนวน  3  คน 
  

  3.   คุณลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 ข้อ 9 ดังนี้ 

3.1 เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการหรือที่ปรึกษาของ  
ผู้ให้บริการทางการเงิน  ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว  เว้นแต่จะพ้น
ระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว  หรือได้รับการยกเว้นจากหน่วยงาน
กำกับดูแล  แล้วแต่กรณี 

3.2 มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการใดๆ อันผิดกฎหมายที่มีลักษณะ
เป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน 

3.3 เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
3.4 เป็นกรรมการหรือผู้จัดการสหกรณ์อ่ืน  เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นั้น

เป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนุ่งแห่ง 
3.5 เป็นกรรมการของสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี  หรือเป็น

ผู้จัดการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการของสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปีแล้วแต่กรณี 
3.6 ผิดนัดชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูล

เครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ 
รับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ 

3.7 ผิดนัดชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด    
ในระยะเวลาสองปีทางบัญชี  ก่อนวันที่รับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ 
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4.  วัน   เวลาและสถานที่รับสมัคร 
      4.1  ผูส้มัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบที่สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ 

    จังหวัดสุรินทร์   จำกัด  กำหนด   โดยผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว   
    ในกรณีที่ผู้สมัครมายื่นใบสมัครพร้อมกันหลายๆ คนก่อนเวลารับสมัคร   

   (ผู้ยื่นใบสมัครก่อนเวลา 08.30 น.ของแต่ละวัน ถือว่ายื่นใบสมัครพร้อมกัน  ณ   
   เวลา 08.30 น. ของวันนั้น)  ให้ดำเนินการจับฉลากหมายเลข 

       4.2  วันรับสมัคร  วันจันทร์  ที่ 31  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2565 ถึงวันศุกร์ ที่ 4  เดือนพฤศจิกายน  
     พ.ศ. 2565  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. ถึง  15.00  น. (ในวันทำการ)  

     4.3  สถานที่รับสมัคร  ณ  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด 
  5.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำไปสมัคร 
       5.1  ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด 
       5.2  รูปถ่ายหน้าตรง  สุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2  รูป 
             (ไม่เกิน 6 เดือน)  
       5.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบบั 
       5.4  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ 
       5.5  สำเนาหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ 
             แห่งชาติกำหนด  จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)  
       5.6  รายงานข้อมูลเครดิตของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ในระยะเวลา 2 ปี  

 ก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง 
       5.7  หนังสือยืนยันตัวตนตามแบบท่ีสหกรณ์กำหนด 
       5.8  หนังสือแสดงความยินยอมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
       5.9  หนังสือรับรองคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
  6.  การตรวจสอบคุณสมบัติและการประกาศรายช่ือ 
       6.1  สหกรณ์ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเพ่ือรับการเลือกตั้งใน   
             วันจันทร์ ที่  7 เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.2565 
       6.2  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง เพื่อรับการเลือกตั้ง  
             วันศุกร์ ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.2565 
                       ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด 
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  7.  วัน  เวลาและสถานที่ในการเลือกตั้ง 
       ดำเนินการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2565  

       วันเสาร ์ที่  24  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2565   ตั้งแต่เวลา 08.30  – 12.00  น. 
      ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตสุรินทร์) 

  8.  ผู้ที่มีสิทธิในการเลือกตั้งและวิธีการเลือกตั้ง 
       8.1  สมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด 

     8.2  สมาชิกในหน่วยเลือกตั้งที่ 1,2,3,4  และ 5   ให้เลือกตั้ง กรรมการประจำหน่วย  
           ได้เท่ากับจำนวนกรรมการประจำหน่วยที่หมดวาระลง 

       8.3  การเลือกตั้ง เป็นการเลือกตั้งแบบลับ  โดยใช้วิธีกดหมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
                                ในเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง  ที่มีอยู่ในแต่ละหน่วยเลือกตั้งหน่วยนั้น ๆ  
  9.  คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วย 
       เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดอ่ืนๆ  
  10. ในการเลือกตั้ง ถ้ามีคะแนนเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง 
        ชี้ขาด  เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ 
   11. การประกาศผลการเลือกตั้ง  
       ประกาศผลการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี  2565  
       วันเสาร ์ที่ 24 เดือนธันวาคม  พ.ศ.2565   เวลา 12.30 น.  

              ณ  ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตสุรินทร์) 
 

         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   30  กันยายน  2565 
 
 

(นายสำเริง   บุญโต) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์    จำกัด 
 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 
หน่วยเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  พ.ศ.2566 
ต่อท้ายประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มีความประสงค์รับการเลือกตั้ง 

เป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด 
(ชุดที่  35)  ประจำปี  พ.ศ.2566 

หน่วยเลือกตั้ง
ที ่

สมาชกิสังกัด 
ระเบียบกำหนดให้มี

กรรมการ (คน) 
ปัจจุบนัม ี

กรรมการ(คน) 
เลือกกรรมการเพ่ิม 

(คน) 

1 1. อำเภอเมืองสุรินทร์ 
2. อำเภอเขวาสินรินทร์ 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1    
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   มัธยมศึกษาสุรินทร์ 

4 3 1 

2 1. อำเภอจอมพระ 
2. อำเภอสำโรงทาบ  
3. อำเภอศีขรภูมิ  
4. อำเภอลำดวน    
5. อำเภอศรีณรงค์  
6. วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 

3 2 1 

3 1. อำเภอรัตนบุรี  
2. อำเภอชุมพลบุรี  
3. อำเภอท่าตูม                
4. อำเภอสนม    
5. อำเภอโนนนารายณ์    
6. วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม   
7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ประถมศึกษาสุรินทร์เขต  2     
8. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการ 
   จัดการรัตนบุรี 

3 - 3 
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หน่วยเลือกตั้ง
ที ่

สมาชกิสังกัด 
ระเบียบ

กำหนดให้มี
กรรมการ (คน) 

ปัจจุบนัม ี
กรรมการ

(คน) 

เลือกกรรมการเพ่ิม 
(คน) 

4 1. อำเภอปราสาท   
2. อำเภอสังขะ  
3. อำเภอกาบเชิง   
4. อำเภอพนมดงรัก   
5. อำเภอบัวเชด    
6. วิทยาลัยการอาชีพสังขะ   
7. วิทยาลัยการอาชีพปราสาท   
8. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
   สุรินทร์ เขต 3  

3 1 2 

5 วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย/ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์, สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์,  
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์,
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์, 
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด,
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ และ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์                  

1 - 1 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
                                  

 
ใบสมัครรับเลือกตั้ง      

                           เขียนที่................................................................ 
                                                 วันที่..............เดือน.........................................พ.ศ. 2565 
  ข้าพเจ้า (นาย, นาง,นางสาว ) .................................................เลขทะเบียนสมาชิก.................................... 
สังกัด/หน่วยงาน/โรงเรียน..............................................หนว่ยเลือกตั้งที่.......... ตำบล.....................อำเภอ...........................
จังหวัดสุรินทร์   หมายเลขโทรศัพท์...............................................มีความประสงค์ที่จะสมัครเพ่ือรับการเลือกตั้งในตำแหน่ง       
(    )  กรรมการดำเนินการ  หน่วยเลือกตั้งที่.......................................  
ในการสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้  ได้มีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด   
เป็นผู้รับรองจำนวน   3   คน  คือ 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกลุ 
เลขทะเบียน

สมาชกิ 
สังกัดหน่วยงาน ลายมือชื่อ 

1.     
2.     
3.     

  
 ข้าพเจ้ารับรองว่า  ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติถูกต้อง  และไม่เป็นบุคคลต้องห้าม ตามความในมาตรา  50 และ

มาตรา  52  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542 และแก้ไขฉบับที่ 2,  3   และกฎกระทรวงการดำเนินงานและการ
กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564  ข้อ 9  ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัด
สุรินทร์  จำกัด  พ.ศ. 2543 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12)  พ.ศ. 2560  ข้อ  64   และข้อ 65 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 
คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด   ว่าด้วย  การกำหนดหน่วยเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์  พ.ศ.2560  และ
ประกาศของสหกรณ ์

          หากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง  ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการ
ดำเนินการวินิจฉัยคุณสมบัติ ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตัดสิทธิ์ในการรับการเลือกตั้งทันที 

 
            ลงชื่อ...................................................ผู้สมัคร 
                 (..................................................) 
                ............/...................../.................. 

 
 
 

 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด  1 นิ้ว 
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คณะกรรมการรับสมัคร คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติของผู้สมัคร 

- รับสมัครเมื่อวันที่..............เดือนพฤศจิกายน
พ. ศ. 2565 

- ผู้สมัครได้หมายเลข............. 
ลงชื่อ...............................................ประธานกรรมการ 

      (นางชัญญาวีร์   พ่อค้า) 
 

ลงชื่อ..............................................กรรมการรับสมัคร 
    (นางสาวอุราภรณ์  พิทเนอร์) 
 

ลงชื่อ...........................................กรรมการและเลขาฯ 
        (นางสาวกฤตยา  ตั้งใจดุษณี) 

ได้วินิจฉัยคุณสมบัติแล้วปรากฏว่า 
         คุณสมบัติถูกต้อง 
         ขาดคุณสมบัติ 
ลงชื่อ.........................................ประธานกรรมการ 

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

ลงชื่อ...........................................กรรมการ 
        (......................................) 
 
ลงชื่อ............................................กรรมการและเลขาฯ  
       (............................................) 

 
หมายเหตุ 
1. วัน เวลา รับสมัคร 
 วันรับสมัคร  วันจันทร์ ที่  31  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565  ถึงวันศุกร์ ที่  4  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2565    
เวลา  09.00 - 15.00 น. (ในวันทำการ) 
2.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำไปสมัคร 
      2.1  ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด 
      2.2  รูปถ่ายหน้าตรง  สุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2  รูป 
            (ไม่เกิน 6 เดือน)  
      2.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา  1  ฉบับ 
      2.4  สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ 
      2.5  สำเนาหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ 
            แห่งชาติกำหนด  จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)  
      2.6  รายงานข้อมูลเครดิตของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ในระยะเวลา 2 ปี  

 ก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง 
      2.7  หนังสือยืนยันตัวตนตามแบบท่ีสหกรณ์กำหนด 
      2.8  หนังสือแสดงความยินยอมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 
      2.9  หนังสือรับรองคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศ  

 



 

 
 

หนังสือยืนยันตนเอง 
************** 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส............................................................................................เป็นสมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด   เลขทะเบียน................................สังกัด/หน่วย/โรงเรียน

...........................................................ขอยืนยันว่าข้าพเจ้า 

                                 ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนแต่ประการใด 

  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนชื่อ....................................................................... 

  จึงขอยืนยันการเป็นสมาชิกภาพดังกล่าวด้วยความสัตย์จริง  และหากสหกรณ์ฯตรวจสอบพบว่าข้าพเจ้า

เป็นสมาชิกภาพสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นพร้อมกัน  2  แห่งเมื่อใด  ข้าพเจ้ายินดีให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการตามข้อบังคับข้อ 

39(7) ประกอบข้อ 31(4) ทันที และข้าพเจ้าไม่ขออุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้น. 

 

 

       (ลงชื่อ).................................................สมาชิก 

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

 

  (ลงชื่อ).................................................พยานที่เป็นสมาชิก 

              (...............................................)  เลขทะเบียนสมาชิก.................... 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

 

หนังสือแสดงความยินยอม (Consent Form) 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 
เขีบนที…่………………….........……………………….... 

วันที่............................................................... 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………………………อายุ..........................ปี 

 “ให้” ความยินยอม     “ไมใ่ห้” ความยินยอม 

แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  (“สหกรณ์ฯ”) ในการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยให้
สหกรณ์ฯ เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ได้แก่ 
       ชื่อนามสกุล   ที่อยู่   อายุ        วันเดือนปีเกิด   เบอร์โทรศัพท์ 

  อาชีพ    ชื่อบุตร   ชื่อคู่สมรส         ใบรบัรองแพทย์   ............................ 
  .........................    ...................    ......................     ..........................     ...........................      

เพ่ือ 

 ใช้ประกอบคำขอกู้เงิน สัญญากู้เงิน สัญญาค้ำประกันเงินกู้ 

 ใช้ประกอบการเป็นพยานในคำขอกู้เงิน สัญญากู้เงิน สัญญาค้ำประกันเงินกู้ 

 ขอรับสวัสดิการ...................................................................ของ............................................................. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ทั้งนี้ก่อนการแสดงเจตนา ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือนี้ และได้รับคำอธิบายจากสหกรณ์ฯ  
ถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และมีความเข้าใจดีแล้ว 

 ข้าพเจ้าให้ความยินยอมหรือปฏิเสธไม่ให้ความยินยอมในเอกสารนี้ด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือ 
ชักจูงและสหกรณ์ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมนี้เสียเมื่อใดก็ได้   เว้นแต่ในกรณี 
มีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับสหกรณ์ฯท่ีให้ประโยชน์ แก่ข้าพเจ้าอยู่ 
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 กรณีที่ข้าพเจ้าไม่ให้ความยินยอมหรือประสงค์จะขอถอนความยินยอม ข้าพเจ้าทราบว่าการไม่ให้ความยินยอม 
หรือการถอนความยินยอมจะมีผลทำให้ 

 ข้าพเจ้าอาจได้รับความสะดวกในการใช้บริการน้อยลง 

 ข้าพเจ้าไม่สามารถเข้าถึงระบบการใช้งานบางอย่างของออมทรัพย์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด ได้ 

 ................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................ 

 และข้าพเจ้าทราบว่าการถอนความยินยอมดังกล่าว  ไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม 
 
 

ลงชื่อ....................................................... ...... 
      (..............................................................) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง 
เป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด 

ชุดที่ 35  ประจำปี  2566 
 

วันที่.......... เดือน………………….………….พ.ศ...................... 
 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว......................................................................................... .............................................. 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน        -                          -                              -              -        
เป็นผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  ได้อ่านและศึกษา
ระเบียบการรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งตามประกาศของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัด
สุรินทร์  จำกัด วันที่ 30  กันยายน 2565  อย่างละเอียดชัดเจนแล้ว และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติตามประกาศและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 

1. ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา  52  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และฉบับ    
    แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  2  และ 3  

 2. ไม่เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  
    ข้อ 31 และไม่ขาดสมาชิกภาพตามข้อบังคับฯ ข้อ 39  
 3. ไม่เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด    

   ข้อ 65  ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้   
(1)  เคยผิดนัดการส่งงวดชำระหนี้  ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปีทางบัญชี            
     นับถึงวันเลือกตั้ง 
(2)  เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจำของสหกรณ ์
(3)  เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่          
     ได้กระทำ โดยความประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(4)  เคยถูกไล่ออก  ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ  องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ   
     เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
(5)  เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่ง                
     กรรมการตามข้อ 69 (8) 
(6)  เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
(7)  เคยเป็นคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ 

4. เป็นสมาชิกประเภทสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  
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5. เป็นสมาชิกและเคยดำรงตำแหน่งครั้งสุดท้ายในจังหวัดสุรินทร์หรือปฏิบัติหน้าที่ประจำในเขตพ้ืนที่ 
    ตามหน่วยเลือกตั้งนั้น ๆ  
6. ผู้สมัครต้องมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด เป็นผู้รับรองจำนวน  3  คน 

 7. คุณลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 ข้อ 9 ดังนี้ 

(1) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ                
     ตลาดหลักทรัพย์  หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
     ประกันภัยสั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ  ผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจในการ  จัดการหรือ          
     ที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงิน  ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว     
     เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว  หรือได้รับการยกเว้น   
     จากหน่วยงานกำกับดูแล  แล้วแต่กรณี 
(2)  มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการใดๆ อันผิดกฎหมายที่มี       

      ลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน 
(3)  เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
(4)  เป็นกรรมการหรือผู้จัดการสหกรณ์อ่ืน เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์สหกรณ์  
     นั้นเป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนุ่งแห่ง 

  (5)  เป็นกรรมการของสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี  หรือ  
            เป็นผู้จัดการสหกรณ์ซ่ึงพ้นจากตำแหน่งกรรมการของสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปีแล้วแต่กรณี 

(6)  ผิดนัดชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัท 
     ข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อน  
     วันที่รับสมัครสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ 
(7)  ผิดนัดชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด       
     ในระยะเวลาสองปีทางบัญชี  ก่อนวันที่รับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ     
     และกรรมการดำเนินการ 

หากข้าพเจ้าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินดีและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการกำหนดหน่วยเลือกตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด  พ.ศ.2560  ลงวันที่  28 ธันวาคม  2559 

 
ลงชื่อ................................................. 

(.............................................................) 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 ประจำปี 2566 

หน่วยสหกรณ์ที่..........หน่วย……………………………………หมายเลขผู้สมัคร......................... 
 




