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ประกาศ 
คณะกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากัด 

เรื่องการสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากัด  ชุดที ่๓๘ 
และผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
-------------------------------- 

     ด้วยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง  จ ากัด ชุดที่ ๓๗ ประกอบด้วย 
กรรมการด าเนินการ  ๖  คน  จะครบวาระในปี  ๒๕๖๐ และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ประมง จ ากัด ชุดที่ ๓๗ ครั้งที่ 16/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากัด ชุดที่ ๓๘ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี ๒๕๖๑ เพ่ือท าหน้าที่สรรหา 
กรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ดังกล่าว  ในการนี้  คณะกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการ และ
ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากัด จึงประกาศแจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากัด 
และผู้สนใจ ได้ทราบทั่วกัน ดังต่อไปนี้ 
                    ๑. ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากัด ชุดที่ ๓๘  
ประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน ๖ คน ต้องมีคุณสมบัติและใช้หลักฐานในการสมัคร ดังต่อไปนี้ 
                     ๑.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  
                           ๑.๑.๑  ต้องเป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากัด (สมาชิกสมทบสมัครไม่ได้)  
                          1.1.2 เป็นผู้ที่ปฏิบัติ ตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และข้อก าหนดของสหกรณฯ์  
       1.1.3 ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
ที่กระท าโดยทุจริต 
       1.1.4 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์กร หรือหน่วยงาน ของรัฐ                    
หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
       1.1.5 ไม่เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่ง
กรรมการ ตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
       1.1.6 ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริต  
ต่อหน้าที่ 
                          1.1.7 ไม่เคยผิดนัดการช าระเงินค่างวด ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปีทางบัญชี
นับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีท่ีเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดข้ึนจากการกระท าของตนเอง 
                          1.1.8 ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าในสหกรณ์ 

                    1.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
                          1.2.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกสหกรณ์  พร้อมรับรองส าเนา 
                          1.2.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ขนาด  3  นิ้ว  จ านวน  2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน 
                          1.2.3 หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา  ระดับผู้อ านวยการกอง หรือเทียบเท่า  
                          1.2.4 ส าหรับผู้สมัคร ผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป  และข้าราชการบ านาญ  
ให้รับรองตนเอง 
                          1.2.5 หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้สมาชิกอ่ืนมายื่นใบสมัครแทน) 
 

                              สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากัด 
                 กรมประมง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร  กทม 10900 
    โทร 0 2562 0572, 0 2562 0600-15 ต่อ 7600, 7601 โทรสาร 0 2562 0573 
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                    1.3 ก าหนดวันรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร 
                          1.3.1 ก าหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  25 – 29  ธันวาคม  2560 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. 
ณ สถานที่รับสมัคร  ที่ห้องประชุมส านักผู้ตรวจราชการกรม ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง กรุงเทพฯ 
                          1.3.2 ผู้สมัครต้องน าหลักฐานตามที่ได้ระบุไว้ใน ข้อ 1.2 หรือหากมอบอ านาจให้สมาชิกอ่ืน
มายื่นใบสมัครแทน  ต้องน าเอกสารหลักฐานของผู้สมัครตามข้อ 1.2 และส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกของผู้รับมอบ
อ านาจมายื่น  ณ สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง   
       1.3.3 การสมัคร จะสมัครเป็นรายบุคคล หรือเป็นทีมก็ได้  
       1.3.4 ผู้สมัครจะได้หมายเลขประจ าตัวก่อนหลังตามล าดับที่ยื่นใบสมัคร 
       1.3.5 หากมีผู้สมัครเป็นรายบุคคล หรือเป็นทีมมาพร้อมกัน ต้องให้ผู้สมัครทุกคนที่มาพร้อมกัน
จับสลากเพ่ือเลือกหมายเลขประจ าตัว ในวันสมัคร โดยผู้สมัครแต่ละคนจะได้รับหมายเลขประจ าตัวตามที่จับสลากได้  
                          1.3.6 ให้คณะอนุกรรมการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ ตรวจสอบคุณสมบัติและ
หลักฐานการสมัครของผู้สมัครตามที่ก าหนด และให้ถือว่าผลการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการรับสมัครและ
ตรวจสอบคุณสมบัติ ถือเป็นข้อยุติ        
         1.3.7 คณะกรรมการสรรหาฯ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครรับ
เลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ให้ทราบภายใน วันจันทร์ที่  ๘  มกราคม  2561 
 
                    2. ผู้สมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากัด 
                 2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
                          2.1.1 เป็นนิติบุคคล ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่   
                         2.1.2 ผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการรับรองหลักสูตร
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือเคยเป็นผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีภาครัฐ  และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น      
ผู้ตรวจสอบกิจการ และมีคุณสมบัติตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  
                          2.1.3 ผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การเงิน        
การบัญชี กฏหมายที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ การบริหารจัดการ และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 

                    2.2 ผู้สมัครต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
                          2.2.1 เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบ
บัญชีของสหกรณอ์อมทรัพย์กรมประมง จ ากัด ในปีบัญชี 2561 
                          2.2.2 เป็นกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากัด เว้นแต่ได้พ้นจากต าแหน่ง
กรรมการมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีบัญชีของสหกรณ์ฯ 
                          2.2.3 เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ 
                          2.2.4 เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ หรือสหกรณ์อ่ืน หรือเคยถูกให้ออกจาก
ต าแหน่งผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ หรือสหกรณ์อ่ืน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
                          2.2.5 เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
                              2.2.6  เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด  
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       2.2.7 เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
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       2.2.8 เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุด
ให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ หรือสหกรณ์อ่ืน  
                          2.2.9 เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ
เพราะเหตุทุจรติต่อหน้าที่ของสหกรณ์ฯ หรือสหกรณ์อ่ืน 
       2.2.10 เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ หรือสหกรณ์อ่ืน       
                          2.2.11 เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
                          2.2.12 เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชน ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
                          2.2.13 เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบ 

                     2.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
                          2.3.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 3 นิ้ว 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ของประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน จ านวน 2 รูป และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
                          2.3.2 หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถยื่นสมัครด้วยตนเอง) 
                          2.3.3 เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือ
การสหกรณ ์
                          2.3.4 หนังสือผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือเคยเป็นผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีภาครัฐ และได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 

                     2.4 ก าหนดวันรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร 
                           2.4.1 ก าหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  25 - 29  ธันวาคม  2560 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. 
ณ สถานที่รับสมัคร ทีห่้องประชุมส านักผู้ตรวจราชการกรม ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง กรุงเทพฯ  
                           2.4.2 ผู้สมัครต้องน าหลักฐานตามที่ได้ระบุไว้ใน ข้อ 2.3  หรือหากมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมายื่น 
ใบสมัครแทน  ต้องน าเอกสารหลักฐานของผู้สมัครตามข้อ 2.3 และส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับมอบอ านาจ มายื่น  
ณ สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง   
         2.4.3 ผู้สมัครจะได้หมายเลขประจ าตัวก่อนหลังตามล าดับที่ยื่นใบสมัคร 
         2.4.4 หากมีผู้สมัครมาพร้อมกัน ต้องให้ผู้สมัครทุกคนที่มาพร้อมกันจับสลากเพ่ือเลือก
หมายเลขประจ าตัว ในวันสมัคร โดยผู้สมัครจะได้รับหมายเลขประจ าตัวตามที่จับสลากได้  
                            2.4.5 ให้คณะอนุกรรมการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ ตรวจสอบคุณสมบัติและ
หลักฐานการสมัครของผู้สมัครตามที่ก าหนด และให้ถือว่าผลการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการรับสมัครและ
ตรวจสอบคุณสมบัติ ถือเป็นข้อยุติ        
                            2.4.6 คณะกรรมการสรรหาฯ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร
รบัเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ทราบภายใน วันจันทร์ที่  ๘  มกราคม 2561 
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หมายเลขประจ าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง……………………….       
  ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากัด 

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

ชื่อ  นาย        นาง     นางสาว…………………….…......ชื่อสกุล…….…………………………… 
อายุ……………ปี   เลขทะเบียนสมาชิก……………..ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง………..……………………………………..… 
สังกัด……………………………………………………..................................................................................................  
ขอสมัครรับเลือกตั้งเป็น      กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากัด ชุดที่ 38  พ.ศ. 2561 
ในนาม    อิสระ    ทีม(ระบุชื่อทีม)…………………………………………………………………………………......…… 

 ไม่เคยเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากัด 
 เคยเป็นกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากัด  ครั้งหลังสุดเมื่อปีพ.ศ....................... 

 
                 
                 ลงชื่อ……………………………………..............ผู้สมัคร 
            (….…………………..................……………… ) 
                 ต าแหน่ง.................................................... 
                 วันที่………เดือน………….......………พ.ศ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................ ............................................................................................ .......................... 

 
หนังสือรับรองผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง  จ ากัด 

(กรณีผู้สมัครด ารงต าแหน่งตั้งแต่ผู้อ านวยการกอง หรือเทียบเท่าและข้าราชการบ านาญ   ไม่ต้องใช้หนังสือรับรอง) 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  นาย   นาง นางสาว……………..………………………............………………….. 
เลขทะเบียนสมาชิก……………..เป็น   ข้าราชการ      ลกูจ้างประจ าต าแหน่ง..…………....…………...........…………… 
สังกัด  ………………………………....…………...……...………. เป็นผู้มีความประพฤติดีเรียบร้อยและอนุญาตให้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ได้ 
 
       (ลงชื่อ)……………………………...........…..............……….. 
                 (……………................…………………………) 
       ต าแหน่ง…………….........................………………………… 
 

 

 
รูปถ่ายสีหรือขาวด า 

ขนาด 3"X3" 
จ านวน  2  รูป 
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หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร……………………. 

 

ใบสมัครรับเลือกเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากัด ประจ าปี 2561 
------------------------------------------------------------------------ 

1.   ชื่อ   นาย    นาง    นางสาว…..……...............................…นามสกุล…….………………….อายุ..............ปี 
ต าแหน่ง...................................................ผู้รับมอบอ านาจนิติบุคคล ชื่อ................................................................ 
ตั้งอยู่ที่.................ซอย..................................ถนน.........................................ต าบล/แขวง......................................เขต
.....................................จังหวดั...............................รหสัไปรษณีย์.......................โทร............ .................. 
 ขอสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากัด  ประจ าปี 2561 ในนามนิติบุคคล 
 
 
 
 

       ลงชื่อ..............………………….............………….ผู้สมัคร 
                  (……………………..................…………… ) 
                   วันที่………เดือน…………..………พ.ศ………. 
      
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปถ่ายสีหรือขาวด า 
ขนาด 3"X3" 
จ านวน  2  รูป 

 




