
 

 
 
ที่ ส.อ.ป./ว7255                                                                       สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 
                         69/1 กรมปศุสัตว์  แขวงถนนพญำไท 
                         เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
 

                                                                 28  กันยำยน  2561 
 

เรื่อง  ประกำศรับสมัครสรรหำเป็นกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด ชุดที่ 31 
 

เรียน  หัวหน้ำส่วนรำชกำร  
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด เรื่อง รับสมัครสรรหำเป็นกรรมกำรด ำเนินกำร     
                   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด ชุดที่ 31 
 

    ด้วยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด พ.ศ. 2545 ข้อ 22 วรรค 7 และข้อ 49 ก ำหนดวันสิ้นปี
ทำงบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยำยนของทุกปี และให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเรียกประชุมใหญ่สำมัญ
ปีละหนึ่งครั้งภำยในหนึ่งร้อยห้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทำงบัญชีสหกรณ์ ในปี 2561 วันสิ้นปีทำงบัญชีของสหกรณ์ฯ        
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561  สหกรณ์ฯจะต้องสรรหำกรรมกำรด ำเนินกำรแทนกรรมกำรด ำเนินกำรชุดที่ 31           
ที่ต้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 7 ต ำแหน่ง  คือ 
    1. ต ำแหน่งประธำนกรรมกำร   1  ต ำแหน่ง 
    2. ต ำแหน่งกรรมกำรด ำเนินกำร  6  ต ำแหน่ง 
 

     เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด ว่ำด้วยวิธีกำรสรรหำประธำนกรรมกำร
และกรรมกำรด ำเนินกำร พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 สหกรณ์ฯ จึงก ำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร                
ผู้มีควำมประสงค์จะสมัครรับกำรสรรหำเป็นกรรมกำรด ำเนินกำรฯ ตำมประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด    
เรื่อง รับสมัครสรรหำเป็นกรรมกำรด ำเนินกำรฯ ที่ได้แนบมำพร้อมนี้ 

 

    จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ และโปรดแจ้งให้สมำชิกสหกรณ์ฯ ได้ทรำบโดยทั่วกัน ขอขอบพระคุณมำ ณ โอกำสนี้ 
 
              ขอแสดงควำมนับถือ 

                                                             

                      (นำยทองทวี  ดีมะกำร)  
                      ประธำนอนุกรรมกำรสรรหำและเลือกตั้ง  
                        สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ำยสินเชื่อ 
โทร. 02-6534884 กด 2 ต่อ 13 - 16  /โทรสำร 02-6534560  
 
 
 
 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศสุตัว์ จ ำกดั โทร (๐๒) ๖๕๓๔๘๘๔, ๖๕๓๔๔๔๔, ๖๕๓๔๕๕๐-๕๗ ตอ่ ๕๓๑๒ - ๕๓๑๔ โทรสำร (๐๒) ๖๕๓๔๕๖๐ พญำไท กทม. ๑๐๔๐๐ 
The Department of Livestock Development Savings and Credit Cooperative,Ltd. Tel.( ๐๒) ๖๕๓๔๘๘๔, ๖๕๓๔๔๔๔, ๖๕๓๔๕๕๐-๕๗ ต่อ ๕๓๑๒ - ๕๓๑๔ Fax (๐๒) ๖๕๓๔๕๖๐  Phayathai Rd.Bkk. ๑๐๔๐๐ 



 
 
 
 
 
 

  
 

ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 
   เรื่อง  รับสมัครสรรหำกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด ชุดที่ 31 

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

    ด้วยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด พ.ศ.2545 ข้อ 22 วรรค 7  และข้อ 49  ได้ก ำหนด 
วันสิ้นปีทำงบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด  ณ วันที่ 30  กันยำยนของทุกปี   และให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ 
เรียกประชุมใหญ่สำมัญปีละหนึง่ครั้งภำยในหนึ่งร้อยห้ำสิบวันนบัแต่วันสิ้นปีทำงบัญชีของสหกรณ์   ในปี 2561  วันสิ้นป ี    
ทำงบัญชีของสหกรณ์ฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30  กันยำยน 2561  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด จะต้องสรรหำ 
กรรมกำรด ำเนินกำรแทนกรรมกำรด ำเนินกำรชุดที่ 30 ที่ต้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 7 ต ำแหน่ง  คือ 

   1.  ต ำแหน่งประธำนกรรมกำร    1  ต ำแหน่ง 
   2.  ต ำแหน่งกรรมกำรด ำเนินกำร     6  ต ำแหน่ง 
 

     เพ่ือให้กำรเลือกตั้งเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย   ตำมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด ว่ำด้วย 
วิธีกำรสรรหำประธำนกรรมกำรและกรรมกำรด ำเนินกำร พ.ศ.2555  และฉบับแก้ไขเพ่ิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556  สหกรณ์ 
ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด  จึงก ำหนดเปิดรับสมัครสมำชิกผู้มีควำมประสงค์จะสมัครรับกำรสรรหำต ำแหน่ง 
ประธานกรรมการ หรือต าแหน่งกรรมการด าเนินการ ตั้งแตวั่นจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561     
ระหว่ำงเวลำ 09.00 น. - 15.00 น. ในวันท ำกำร ณ ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด  ทั้งนี้ สมำชิกมีสิทธิสมัคร 
ต ำแหน่งประธำนกรรมกำร  หรือต ำแหน่งกรรมกำรด ำเนินกำร  ได้เพียงต ำแหน่งเดียว  สมำชิกที่มีควำมประสงค์ 

 สมัครรับกำรสรรหำกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด ชุดที่ 31  ขอรับใบสมัครและ
ผู้สมัครต้องปฏิบัติตำมขั้นตอนหลักเกณฑ์กำรสมัครที่สหกรณ์ฯก ำหนด ได้ที่ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 
ผู้สมัครสำมำรถดำวน์โหลดได้จำก Web Site สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด (www.dldcoop.com)  
 

       ประกำศ ณ วันที่ 27 กันยำยน พ.ศ.2561 

                                                               
            (นำยทองทวี ดีมะกำร)  
          ประธำนอนุกรรมกำรสรรหำและเลือกตั้ง  
             สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dldcoop/


 
                                     

 
 
 
                     ใบสมัครรับการสรรหากรรมการด าเนินการ 
      สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ชุดที่ 31 ประจ าปี 2562 

 

                         เขียนที…่…………………………………………..……… 
                                             วันท่ี…………... เดือน……………………………….………พ.ศ…………… 
 

เรื่อง  ขอสมัครรับกำรสรรหำกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศสุัตว์ จ ำกัด ชุดที่ 31 ประจ ำปี 2562 
 

เรียน  ประธำนอนุกรรมกำรสรรหำและเลือกตั้ง 
 

ข้ำพเจ้ำ………………………………..…………….…….   อำย.ุ.…….ปี  ต ำแหน่ง …................…………………………….....
สังกัด…….…………………………………………..…….. เลขทะเบียนสมำชกิ…………….. มีควำมประสงค์จะสมัครรับกำรสรรหำ 
กรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศสุัตว์ จ ำกดั ชุดที่ 31 ประจ ำปี 2562 
ในต ำแหน่ง                        ประธำนกรรมกำร  
 

                           กรรมกำรด ำเนินกำร 
 

ข้ำพเจ้ำไดร้ับทรำบก ำหนดกำรและวิธีกำรเลือกตั้งเป็นท่ีเรยีบร้อยแลว้   และขอให้สัญญำวำ่หำกข้ำพเจำ้ได้รบักำรเลือกตั้ง
จำกสมำชิกในที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2561 ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรด ำเนินกำร  ข้ำพเจ้ำยอมตนเข้ำผูกพันใน
กำรท ำ 
นิติกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมปศุสตัว์ จ ำกัด  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนนิกำรต่อไป 
 

       ขอแสดงควำมนับถือ 
 

                    ………………………..……..……………….. 
               (…………….……..…………….…………………….) 
               ผู้สมัคร  

 

ได้ตรวจสอบคณุสมบัติและเอกสำรดังนี ้
            ครบถ้วน                
            ไม่ครบถ้วน เนื่องจำก  
                  รูปถ่ำยปัจจุบัน 2 น้ิว  จ ำนวน 3 รูป  
                  ค่ำธรรมเนียมสมัคร 500 บำท 
       ลงช่ือ................................................................................ 
        (..................................................................) 
                เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรพัย์กรมปศสุัตว์ จ ำกัด 
 

       ลงช่ือ................................................................................ 
                  (..................................................................) 
                   ประธำนอนุกรรมกำรสรรหำและเลือกตั้ง   
 
 

หมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัคร.................. 

รำยชื่อผู้รับรอง 
ล ำดับที ่ ช่ือ – สกุล เลขสมำชิก ต ำแหน่ง สังกัด ลำยมือช่ือ 

1      
2      
3      
4      
5      



 
 
 

ขั้นตอน หลักเกณฑ์ การรับสมัครสรรหากรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ชุดที่ 31 

……………………………………………………. 
 
1. ก ำหนดเปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 1 ตุลำคม 2561 - วันศุกร์ที่ 19 ตุลำคม 2561     
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร   
    2.1 ต้องเป็นสมำชิกยกเว้นสมำชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป  
    2.2 ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำ 
         โดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
    2.3 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกรำชกำร องค์กำร หรือหนว่ยงำนของรัฐ หรอืเอกชน ฐำนทุจรติ ต่อ
หน้ำที ่
    2.4 ไม่เคยถูกให้พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำร หรือมีค ำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรตำมค ำสั่ง  
         ของนำยทะเบียนสหกรณ์ 
    2.5 ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ 
         เพรำะเหตุทุจริตต่อหน้ำที่ 
    2.6 ไม่เคยผิดนัดกำรช ำระเงินงวดช ำระหนี้ ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลำสองปีทำงบัญชีของสหกรณ์ 
         นับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีท่ีเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ เว้นแต่กำรผิดนัดนั้นมิได้เกิดข้ึนจำกกำร  
         กระท ำของตนเอง 
    2.7 ไม่เป็นเจ้ำหน้ำที่ในสหกรณ์นี้ 
    2.8 มีสมำชิกสหกรณ์ฯ จ ำนวน 5 คน เป็นผู้รับรอง 
3. หลักฐำนกำรสมัคร 
    3.1 ใบสมัครเพ่ือเข้ำรับกำรสรรหำกรรมกำรด ำเนินกำร  ตำมแบบที่สหกรณ์ฯ ก ำหนด 
    3.2 รูปถ่ำยปัจจุบันขนำด 2 นิ้ว  จ ำนวน  3  รูป   
4. ต ำแหน่งสมัคร   
    4.1  ประธำนกรรมกำร  1  ต ำแหน่ง 
    4.2  กรรมกำรด ำเนินกำร 6  ต ำแหน่ง 
5. ค่ำธรรมเนียมรับสมัคร 500 บำท   
6. วิธีกำรสมัคร 
    6.1 สมัครด้วยตนเอง ณ ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด  ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึง 
           วันศุกร์ที่ 19 ตุลำคม 2561  ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. - 15.00 น. ในวันท ำกำร 
    6.2 ผู้มำสมัครภำยในเวลำ 09.00 น. ถือว่ำเป็นผู้มำยื่นใบสมคัรพร้อมกัน ให้ท ำกำรจับสลำก เพ่ือจัดล ำดับกำรจับ
หมำยเลข 
    6.3 ให้ผู้สมัครจับสลำกหมำยเลขเรียงตำมล ำดับจำกน้อยไปหำมำก 
    6.4 ผู้มำสมัครหลังจำกเวลำ 09.00 น. ให้ได้รับหมำยเลขเรียงตำมล ำดับเวลำกำรยื่น 
    6.5 ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นเอกสำรหลักฐำนถูกต้องครบถ้วนตำมขั้นตอน หลักเกณฑ์ กำรรับสมัครสรรหำกรรมกำร  
         ด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด ชุดที่ 31 
7. หลังจำกปิดรับสมัคร สหกรณ์ฯจะประกำศรำยชื่อผู้สมัคร และจัดส่งประกำศบัญชีรำยชื่อไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆ  
    ภำยในวันพุธที่ 31 ตุลำคม 2561 

 


