
ล ำดับที่................................. 

ใบสมัครรับเข้ำรับกำรคัดสรรและคัดเลือก 
เพื่อแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมกำรสงเครำะห์เกษตรกร 
 

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

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

 เพ่ือรับการคัดสรรและคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการู้้ทรงคณววณิใในควะกรรมการสงเคราะห์
เกษตรกร จึงขอแจ้งประวัตใและคณวสมบัตใต่อ หน่วยงานที่รับูใดชอบด าเนในการคัดสรร และควะกรรมการคัดเลือก
กรรมการู้้ทรงคณววณิใ ในควะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ดังต่อไปนี้ 

 
ส่วนที่ 1 

ข้อมูลประวัติของผู้สมัครหรือผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ 
1. ชื่อ...............................................................................นามสกณล................................... .......................................... 
2. เกใดวันที่..........................เดือน.............................................พ.ศ. .................................. อายณ..............................ปี 
3. อย้่บ้านเลขท่ี...........................หม้.่........................................ถนน.. ........................................................................ 

ตรอก/ซอย.............................................................ต าบล/แขวง............................................... ............................. 
อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด................................................โทรศัพท์..... .............................. 
โทรสาร...........................................อีเมล.............................................. ......โทรศัพท์มือถือ................................... 

4. เชื้อชาตใ...........................................สัญชาตใ................................................ศาสนา.......... ...................................... 
5. การศึกษา 

1) ชื่อสถานศึกษา..................................................................................................................................... ............. 
วณิใการศึกษา......................................................................................................... ........................................... 

2) ชื่อสถานศึกษา............................................................................................................. ..................................... 
วณิใการศึกษา....................................................................................................................................................  

3) ชื่อสถานศึกษา............................................................................................................. ..................................... 
วณิใการศึกษา................................................................................................................. ................................... 

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

1) อาชีพปัจจณบัน.................................................... ...............................................................................................  
2) ต าแหน่ง................................................................................................................... ......................................... 
3) องค์กร.................................................................................................................... .......................................... 
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8. ต าแหน่งที่สมัคร/เสนอชื่อเป็นกรรมการู้้ทรงคณววณิใ 
จากเกษตรกร ด้าน......................................................................................................................... .................. 
จากู้้แทนองค์กรเกษตรกร ประเภท.................................................................................. .............................. 

9. เหตณูลที่สมัคร/เสนอชื่อ 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 

ส่วนที่ 2 
ผลงำนที่ส ำคัญ แนวคิด และวิสันทัศน์ 

10. ความร้้ความสามารถ ประสบการว์ หรือูลงานที่ส าคัญที่ปรากฏต่อสาธารวะที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านการ
บรใหารองค์กรหรือด้านการพัินา 
........................................................ ............................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
......................................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ............................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
11. สรณปแนวคใด/วใสัยทัศน์ เกี่ยวกับงานของกองทณนสงเคราะห์เกษตรกร 
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................... .............................................
...................................................................................... ..............................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................................................................................................... ......................... 
 
12. พร้อมกันนี้ได้แนบแบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ร้ปถ่าย 1 ครึ่ง – 2 นใ้ว จ านวน 2 ร้ป 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้าน 
เอกสารอ่ืน ๆ .............................................................. ..................................................................................  
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กล่าวข้างต้นนี้เป็นความจรใงทณกประการและขอรับรองว่าเป็นู้้มีคณวสมบัตใ
ถ้กต้องครบถ้วนตามความในข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรว์ ว่าด้วยหลักเกวฑ์คณวสมบัตใ และ
วใธีการในการแต่งตั้งกรรมการู้้ทรงคณววณิใในควะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2556 ดังนี้ 

(1) มีสัญชาตใไทย 
(2) มีอายณไม่ต่ ากว่ายี่สใบห้าปีบรใบ้รว์ 
(3) เป็นเกษตรกร หรือเป็นู้้แทนองค์กรเกษตรกรที่ตนเป็นสมาชใก 
(4) มีความร้้หรือประสบการว์ด้านการเกษตร 
(5) ไม่เป็นบณคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบณคคลล้มละลายทณจรใต 
(6) ไม่เป็นู้้บรใหารหรือพนักงานของรัฐวใสาหกใจ 
(7) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือล้กจ้าง ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงในเดือนประจ าของราชการส่วนกลาง 

ราชการส่วนภ้มใถาค ราชการส่วนท้องถใ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(8) ไม่เป็นู้้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการบรใหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
(9) ไม่เคยถ้กไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวใสาหกใจ หรือหน่วยงานเอกชน 

เพราะทณจรใตต่อหน้าที ่

ในการนี้ข้าพเจ้ายในยอมให้หน่วยงานที่รับูใดชอบด าเนในการคัดสรร และควะกรรมการคัดเลือกตรวจสอบ
ข้อม้ลและคณวสมบัตใของข้าพเจ้าจากบณคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้าพเจ้ายอมรับูลการพใจารวาขอ ง
หน่วยงานที่รับูใดชอบด าเนในการคัดสรร และควะกรรมการคัดเลือกโดยไม่ตใดใจเรียกร้องไม่ว่าในกรวีใด ๆ  

 

ลงชื่อ...............................................................ู้้สมัคร/ู้้รับการเสนอชื่อ  

             (                                        ) 

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



ใบรับรองคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรสงเครำะห์เกษตรกร 

องค์กรเกษตรกรที่มีกฎหมำยจัดตั้ง 

ประเภท 

ู้้แทนกลณ่มเกษตรกร 
ู้้แทนวใสาหกใจชณมชน 
ู้้แทนสหกรว์.............................................................(ระบณประเภท) 
ู้้แทนชณมนณมสหกรว์...................................................(ระบณประเภท) 
ู้้แทนองค์กรเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทณนฟ้ืนฟ้ฯ 
ู้้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาตใ 
 

ข้าพเจ้า.........................................................................ต าแหน่ง......... ............................................ 
ในฐานะู้้กระท าการแทนสังกัด...................(องค์กรเกษตรกร)...................ขอรบัรองว่า...............(ชื่อู้้แทน)............ 
เป็นู้้แทนของ.........................(องค์กรเกษตรกร)...........................จดทะเบียนเมื่อ(วัน/เดือน/ปี).............................. 
จรใงและมีคณวสมบัตใของู้้ด ารงต าแหน่งกรรมการู้้ทรงคณววณิใตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรว์ว่าด้วย
หลักเกวฑ์ คณวสมบัตใ และวใธีการในการแต่งตั้งกรรมการู้้ทรงคณววณิใในควะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร      
พ.ศ. 2556 ข้อ 5 ครบถ้วนทณกประการ 
 

ลงชื่อ..............................................(ู้้รับรอง) 
               (                                ) 
                ต าแหน่ง......................................................... 
                วันที่.........เดือน.........................พ.ศ. ............ 

 
(เฉพาะหนว่ยงานที่รับูใดชอบตามระเบยีบฯ ข้อ 8) 

 

ได้ตรวจสอบคณวสมบัตใเป็นที่เรีบยบร้อยแล้ว 
ลงชื่อ.............................................................. 

 ู่าน  ไมู่่าน            (                                          ) 
                ต าแหน่ง......................................................... 
                วันที่.........เดือน.........................พ.ศ. ............ 

หมำยเหตุ : 1. สมาชใกกลณ่มเกษตรกรสมัครให้ประธานกลณ่มเป็นู้้รับรองคณวสมบัตใ และในกรวีหากู้้สมัครเป็นประธานกลณ่มเกษตรกรให้
รับรองคณวสมบัตใตนเอง 

 2. สมาชใกสหกรว์ให้ประธานสหกรว์เป็นู้้รับรองคณวสมบัตใ และในกรวีหากู้้สมัครเป็นประธานสหกรว์ ให้ประธานสหกรว์
รับรองคณวสมบัตใตนเอง 

 3. ู้้แทนวใสาหกใจชณมชนด้านการเกษตรให้เกษตรอ าเภอเป็นู้้รับรอง หรือู้้รักษาการแทน 
 4. ู้้แทนองค์กรเกษตรกรในควะกรรมการกองทณนฟื้นฟ้และพัินาเกษตรกร ให้ส านักงานกองทณนฟื้นฟ้และพัินาเกษตรกร 

หรือส านักงานกองทณนฟื้นฟ้และพัินาเกษตรกรจังหวัดเป็นู้้รับรอง 
 5.  สมาชใกสภาเกษตรกรแห่งชาตใให้ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาตใ หรือส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นู้้รับรอง



 ใบรับรองคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรสงเครำะห์เกษตรกร 

เกษตรกร 

 ด้านพืช                          ด้านสัตว์           ด้านประมง 

 

ข้าพเจ้า..................................................................................................................... .(ชื่อเกษตรกร) 
ขอรับรองว่าเป็นเกษตรกรจรใงและมีคณวสมบัตใของู้้ด ารงต าแหน่งกรรมการู้้ทรงคณววณิใตามระเบียบกระทรวง
เกษตรและสหกรว์ว่าด้วยหลักเกวฑ์ คณวสมบัตใ และวใธีการในการแต่งตั้งกรรมการู้้ทรงคณววณิใในควะกรรมการ
สงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2556 ข้อ 5 ครบถ้วนทณกประการ 
 
 

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

 
 (เฉพาะหนว่ยงานที่รับูใดชอบตามระเบียบฯ ขอ้ 8) 

 

ได้ตรวจสอบคณวสมบัตใเป็นที่เรีบยบร้อยแล้ว 
ลงชื่อ.............................................................. 

 ู่าน  ไมู่่าน            (                                          ) 
                ต าแหน่ง......................................................... 
                วันที่.........เดือน.........................พ.ศ. ............ 

 
หมำยเหตุ : เกษตรกรู้้สมัครรับรองตนเอง 

 


