
 

 
 
ที่ ส.อ.ป./ว7258                                                                        สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 
                          69/1 กรมปศุสัตว์  แขวงถนนพญำไท 
                          เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
 

                                                                 28  กันยำยน  2561 
 

เรื่อง  ประกำศรับสมัครสรรหำเป็นผู้แทนสมำชิกกลุ่มจังหวัด 
 

เรียน  หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด เรื่อง รับสมัครสรรหำเป็นผู้แทนสมำชิกกลุ่มจังหวัด 
                   ประจ ำปี  2562 -2563 
 

         ด้วยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551             
ข้อ 50/1 ให้มีกำรจัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี โดยผู้แทนสมำชิก ซึ่งผู้แทนสมำชิกได้มำจำกกำรสรรหำ              
จำกลุ่มสมำชิกจังหวัด ประกอบด้วยกลุ่มส่วนกลำงและกลุ่มจังหวัด และในปี 2561 สหกรณ์ฯจะต้องมีกำรสรรหำผู้แทนสมำชิก
แทนผู้แทนสมำชิกที่ต้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 134 คน  ดังนั้น เพ่ือให้กำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2561     
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตำมข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด จึงก ำหนดเปิด-ปิดรับสมัคร
สรรหำเป็นผู้แทนสมำชิกกลุ่มจังหวัด และขอควำมกรุณำประชำสัมพันธ์ให้สมำชิกในกลุ่มจังหวัดทรำบ ผู้มีควำมประสงค์
จะสมัครผู้แทนสมำชิกสมัครได้ที่ประธำนกรรมกำรสรรหำ ณ กลุ่มจังหวัด ตำมรำยละเอียดทีแ่นบมำพร้อมนี้ 

 

    จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ และโปรดแจ้งให้สมำชิกสหกรณ์ฯได้ทรำบโดยทั่วกัน 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  รับสมัครสรรหำผู้แทนสมำชิกกลุ่มจังหวัด ประจ ำปี 2562 - 2563 
   ------------------------------------------------ 

     ตำมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด พ.ศ.2545  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551          
ข้อ 50/1  ให้มีกำรจัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี โดยผู้แทนสมำชิก ซึ่งผู้แทนสมำชิกได้มำจำกกำรสรรหำ     
จำกกลุ่มสมำชิกจังหวัด ประกอบด้วยกลุ่มส่วนกลำง และกลุ่มจังหวัด และในปี 2561 สหกรณ์ฯจะต้องมีกำรสรรหำ
ผู้แทนสมำชิกแทนผู้แทนสมำชิกที่ต้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 131 ท่ำน  

     เพื่อให้กำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2561 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นไปตำมระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด ว่ำด้วยวธิีกำรสรรหำผู้แทนสมำชิก พ.ศ.2551และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 
สหกรณ์ฯ จึงก ำหนดเปิดรับสมคัรสรรหำสมำชิกผู้มีควำมประสงค์ จะสมัครรับกำรสรรหำผู้แทนสมำชิกกลุ่มจังหวัดประจ ำปี 
2562 - 2563 จ ำนวน 134 ท่ำน โดยยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 
ระหว่ำงเวลำ 09.00 น. - 16.30 น.  ในวันท ำกำร ณ กลุ่มจังหวัดที่สมำชิกสังกัด  
       

          ประกำศ ณ วันที่ 27  กันยำยน พ.ศ.2561 

                                                                      
                 (นำยทองทวี ดีมะกำร)  
               ประธำนอนุกรรมกำรสรรหำและเลือกตั้ง  
                 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

  
 
 
 

 
 

 

ใบสมัครรับการสรรหาผูแ้ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
ประจ าปี  2562 - 2563 

 

                     เขียน
ที…่…………………………………………….…... 

      วันที่………... เดือน……………………….………
พ.ศ…………..……… 

 

เร่ือง  ขอสมัครรับกำรสรรหำเป็นผู้แทนสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด ประจ ำปี 2562 - 2563 
 

เรียน  ประธำนกรรมกำรสรรหำ กลุ่มจังหวัด ........................................................... 
 

ข้ำพเจ้ำ……………………………………………….….………. อำยุ ..…….….ปี   ต ำแหน่ง 
…..…..........…..………….....………………..สังกัด…….………….………………….…….……..….. เลขทะเบียนสมำชิก ………….. มีควำม
ประสงค์จะสมัครรับกำรสรรหำผู้แทนสมำชิก ประจ ำปี 2562 - 2563  ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบก ำหนดกำรและวิธีกำรสรรหำเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว   และข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด วำ่
ด้วยวิธีกำรสรรหำผู้แทนสมำชิก พ.ศ.2551  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
 
       ขอแสดงควำมนับถือ 
 
                 ………………………..……..……………….. 
             (…………….……..…………….…………………….) 
               ผู้สมัคร  
              
 

ได้วินิจฉัยและพิจำรณำแล้วปรำกฏว่ำผู้สมัครดังกลำ่วมีคุณสมบตัิ 
            ครบถ้วน                
            ไม่ครบถ้วน เนื่องจำก  
                  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรหรือบัตรประจ ำตัวลูกจ้ำงหรือบัตรประชำชน  หรือบัตรอื่นใดที่ทำงรำชกำร 
                  ออกให้อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง จ ำนวน 1 ฉบบั 
                  รูปถ่ำยปัจจบุัน 2 นิ้ว  จ ำนวน 3 รูป 
 

       ลงชื่อ................................................................................ 
        (..................................................................) 
             กรรมกำรสรรหำ 
 
       ลงชื่อ................................................................................ 
                  (..................................................................) 
                            ประธำนกรรมกำรสรรหำ      

 
 

เลขที่รับ.............................................. 
วันที่................................................... 
เวลำ................................................... 

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



 
 
 
 

ขั้นตอน หลักเกณฑ์ การสมัครรับการสรรหาผู้แทนสมาชิกกลุ่มจังหวัด 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ประจ าปี 2562 - 2563 

……………………………………………………. 
 
1. ก ำหนดเปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 1 ตุลำคม 2561 - วันศุกร์ที่ 19 ตุลำคม 2561     
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นสมำชิกยกเว้นสมำชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด   
3. หลักฐำนกำรสมัคร 
    3.1 ใบสมัครรับกำรสรรหำเป็นผู้แทนสมำชิก  ตำมแบบที่สหกรณ์ฯ ก ำหนด 
    3.2 รูปถ่ำยปัจจุบันขนำด 2 นิ้ว  จ ำนวน  3  รูป   
4. วิธีกำรสมัครและวันเวลำที่สมัคร 
    4.1 สมัครด้วยตนเอง 
    4.2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีรำยชื่อตำมประกำศรำยชื่อกลุ่มสมำชิกที่ตนสังกัดอยู่ (สมำชิกสังกัดหน่วยงำนใด มีสิทธิ 
         สมัคร ณ กลุ่มจังหวัด ที่หน่วยงำนอยู่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดนั้น ๆ) แล้วยื่นใบสมัครต่อคณะกรรมกำรสรรหำ  
         ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 1 ตุลำคม 2561 - วันศุกร์ที่ 19 ตุลำคม 2561  ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. - 16.30 น. ในวันท ำกำร 
5. สถำนที่สมัคร 
    5.1 กลุ่มสมำชิกจังหวัด 
         - ณ กลุ่มจังหวัดที่สมำชิกสังกัด 
    5.2 กลุ่มสมำชิกส่วนกลำง  
         - ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 
6. หลังจำกปิดรับสมัคร คณะกรรมกำรสรรหำปิดประกำศรำยชื่อผู้สมัคร และหมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัคร   
   ณ กลุ่มสมำชิกที่ผู้สมัครสังกัดอยู่ แล้วแจ้งผู้สมัครทรำบภำยในวันพุธที่ 31 ตุลำคม 2561 

 
 

  
          
 
 
 
 

 


