
ลำดับที.่................................ 

ใบสมัครรบัเขา้รบัการคดัสรรและคดัเลอืก 
เพือ่แต่งตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่กรรมการ 

ผูท้รงคุณวฒุ ิในคณะกรรมการสงเคราะหเ์กษตรกร 
 

 
เขียนที.่............................................................................ 

วันที่...............เดือน........................................พ.ศ. ....................  
 ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอสมัคร 
 ด้วย..............(องค์กรเกษตรกร)................มีความประสงค์เสนอชื่อข้าพเจ้า 

 เพื่อรับการคัดสรรและคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์
เกษตรกร จึงขอแจ้งประวัติและคุณสมบัติต่อ หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการคัดสรร และคณะกรรมการคัดเลือก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ดังต่อไปนี้ 

 
สว่นที ่1 

ขอ้มลูประวตัขิองผูส้มคัรหรอืผู้ไดร้บัการเสนอชือ่ 
1. ชื่อ...............................................................................นามสกุล................................... .......................................... 
2. เกิดวันที่..........................เดือน............................................ .พ.ศ. ..................................อายุ..............................ปี 
3. อยู่บ้านเลขท่ี...........................หมู.่........................................ถนน................................. ......................................... 

ตรอก/ซอย.............................................................ตำบล/แขวง........................................................... ................. 
อำเภอ/เขต................................................จังหวัด................................................โทรศัพท์..... .............................. 
โทรสาร...........................................อีเมล.............................................. ......โทรศัพท์มือถือ................................... 

4. เชื้อชาติ...........................................สัญชาติ................................................ศาสนา.......... ...................................... 
5. การศึกษา 

1) ชื่อสถานศึกษา..................................................................................................................................... ............. 
วุฒิการศึกษา......................................................................................................... ........................................... 

2) ชื่อสถานศึกษา............................................................................................................. ..................................... 
วุฒิการศึกษา....................................................................................................................................................  

3) ชื่อสถานศึกษา............................................................................................................. ..................................... 
วุฒิการศึกษา................................................................................................................. ................................... 

6. ความรู้พิเศษหรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ (ถ้ามี)....................................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................... ..................................................... 
7. อาชีพ 

1) อาชีพปัจจุบัน.................................................... ...............................................................................................  
2) ตำแหน่ง................................................................................................................... ......................................... 
3) องค์กร.................................................................................................................... .......................................... 
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8. ตำแหน่งที่สมัคร/เสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากเกษตรกร ด้าน......................................................................................................................... .................. 
จากผู้แทนองค์กรเกษตรกร ประเภท.................................................................................. .............................. 

9. เหตุผลที่สมัคร/เสนอชื่อ 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 

สว่นที ่2 
ผลงานทีส่ำคญั แนวคดิ และวสินัทศัน์ 

10. ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือผลงานที่สำคัญที่ปรากฏต่อสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านการ
บริหารองค์กรหรือด้านการพัฒนา 
........................................................ ............................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
......................................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ............................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
11. สรุปแนวคิด/วิสัยทัศน์ เกี่ยวกับงานของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................... .............................................
...................................................................................... ..............................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................................................................................................... ......................... 
 
12. พร้อมกันนี้ได้แนบแบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

รูปถ่าย 1 ครึ่ง – 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้าน 
เอกสารอ่ืน ๆ .............................................................. ..................................................................................  
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการและขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนตามความในข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์คุณสมบัติ และ
วิธีการในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2556 ดังนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
(3) เป็นเกษตรกร หรือเป็นผู้แทนองค์กรเกษตรกรที่ตนเป็นสมาชิก 
(4) มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการเกษตร 
(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(6) ไม่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ 
(7) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำของราชการส่วนกลาง 

ราชการส่วนภูมิถาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(8) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
(9) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน 

เพราะทุจริตต่อหน้าที ่

ในการนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการคัดสรร และคณะกรรมการคัดเลือกตรวจสอบ
ข้อมูลและคุณสมบัติของข้าพเจ้าจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้าพเจ้ายอมรับผลการพิจารณาของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการคัดสรร และคณะกรรมการคัดเลือกโดยไม่ติดใจเรียกร้องไม่ว่าในกรณีใด ๆ  

 

ลงชื่อ...............................................................ผู้สมัคร/ผู้รับการเสนอชื่อ 

             (                                        ) 

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



ใบรบัรองคณุสมบตัิการเปน็กรรมการผูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการสงเคราะหเ์กษตรกร 

องคก์รเกษตรกรที่มกีฎหมายจดัตัง้ 

ประเภท 

ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร 
ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน 
ผู้แทนสหกรณ์.............................................................(ระบุประเภท) 
ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์...................................................(ระบุประเภท) 
ผู้แทนองค์กรเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟ้ืนฟูฯ 
ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
 

ข้าพเจ้า.........................................................................ตำแหน่ง..................................... ................ 
ในฐานะผู้กระทำการแทนสังกัด...................(องค์กรเกษตรกร)...................ขอรบัรองว่า...............(ชื่อผู้แทน)............ 
เป็นผู้แทนของ.........................(องค์กรเกษตรกร)...........................จดทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี).............................. 
จริงและมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร      
พ.ศ. 2556 ข้อ 5 ครบถ้วนทุกประการ 
 

ลงชื่อ..............................................(ผู้รับรอง) 
               (                                ) 
                ตำแหน่ง......................................................... 
                วันที่.........เดือน.........................พ.ศ. ............ 

 
(เฉพาะหนว่ยงานที่รับผิดชอบตามระเบยีบฯ ข้อ 8) 

 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเป็นที่เรีบยบร้อยแล้ว 
ลงชื่อ.............................................................. 

 ผ่าน  ไม่ผ่าน            (                                          ) 
                ตำแหน่ง......................................................... 
                วันที่.........เดือน.........................พ.ศ. ............ 

หมายเหตุ : 1. สมาชิกกลุ่มเกษตรกรสมัครให้ประธานกลุ่มเป็นผู้รับรองคุณสมบัติ และในกรณีหากผู้สมัครเป็นประธานกลุ่มเกษตรกรให้
รับรองคุณสมบัติตนเอง 

 2. สมาชิกสหกรณ์ให้ประธานสหกรณ์เป็นผู้รับรองคุณสมบัติ และในกรณีหากผู้สมัครเป็นประธานสหกรณ์ ให้ประธานสหกรณ์
รับรองคุณสมบัติตนเอง 

 3. ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรให้เกษตรอำเภอเป็นผู้รับรอง หรือผู้รักษาการแทน 
 4. ผู้แทนองค์กรเกษตรกรในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

หรือสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดเป็นผู้รับรอง 
 5.  สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นผู้รับรอง



 ใบรบัรองคณุสมบตัิการเปน็กรรมการผูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการสงเคราะหเ์กษตรกร 

เกษตรกร 

 ด้านพืช                          ด้านสัตว์           ด้านประมง 

 

ข้าพเจ้า..................................................................................................................... .(ชื่อเกษตรกร) 
ขอรับรองว่าเป็นเกษตรกรจริงและมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
สงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2556 ข้อ 5 ครบถ้วนทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ.................................................(ผู้รับรอง) 
     (                                     ) 
  วันที่.........เดือน............................พ.ศ. ............ 

 
 (เฉพาะหนว่ยงานที่รับผิดชอบตามระเบียบฯ ขอ้ 8) 

 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเป็นที่เรีบยบร้อยแล้ว 
ลงชื่อ.............................................................. 

 ผ่าน  ไม่ผ่าน            (                                          ) 
                ตำแหน่ง......................................................... 
                วันที่.........เดือน.........................พ.ศ. ............ 

 
หมายเหตุ : เกษตรกรผู้สมัครรับรองตนเอง 

 


