
 การสมัครเขารับการสรรหา   

เปน  “กรรมการดําเนนิการ ประจําป 2564” 

สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ  จํากัด 

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

 
เอกสารประกอบการสมัคร     ประกอบดวย 

1. ใบสมัครตามแบบที่สหกรณกําหนด 

2. คาสมัครกรรมการ         จํานวน   1,000    บาท                                 

(เงินคาสมัครถือเปนรายไดของสหกรณ   และสหกรณจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ)    

3. รูปถาย  4  สี   อัดบนกระดาษอัดภาพ  ขนาด  4    6   นิ้ว       จํานวน     150   รูป                                 

(รูปถายหนาตรง ถายไวไมเกิน  6  เดือน ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา)    

4. สําเนาบัตรประจําตัวที่มีรูปถายประกอบซึ่งทางราชการออกให    จํานวน      1      ฉบับ                             

(พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ 64-01 



ขั้นตอนการสมัคร 
 

1. ตั้งแต วันจันทรที่ 13 กรกฎาคม 2563  ถึง วันศุกรที่ 24 กรกฎาคม 2563  เวลา  9.00 น – 15.00 น.  

ยื่นใบสมัครและเอกสารตามที่สหกรณกําหนดใหครบถวน พรอมทั้งชําระคาสมัครทันทีที่ยื่นเอกสารการสมัคร 

2. สหกรณจะทําการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร  และประกาศรายชื่อผูสมัครที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติ

และมีสิทธิ์ไดรับเลือกเปนกรรมการสหกรณได ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ สํานักงานสหกรณและ

เว็บไซด http;//www.correctsaving.com  

3. ผูสมัครที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติ ใหไปจับฉลากหมายเลขประจําตัวผูสมัคร ในวันศุกรที่  31  

กรกฎาคม 2563  ณ หองประชุมกรมราชทัณฑ  ชั้น  2  เวลา 9.30 น. ผูสมัครที่ไปไมทันกําหนดเวลา

หรือไมไปจับฉลาก ประธานคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งจะเปนผูจับฉลากหมายเลขประจําตัว                 

ผูสมัครแทน (ลําดับการเขาจับฉลากเรียงตามลําดับการรับสมัคร) 

4. ทุกหนวยสรรหาจะเปดใหสมาชิกลงคะแนนพรอมกันทั่วประเทศ ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ตั้งแต   

เวลา 09.00 น – 15.00 น. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ 64-02 



ใบสมัครเขารับการสรรหา 

เปนกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด 

ประจําป  2564 
-------------------------------------------- 

 

  ขาพเจา  นาย / นาง / นางสาว…………………………………………..…………………...................... 

ตําแหนง…………………………………………………………สังกัด…………....................................................................... 

อาย.ุ................ ป   ภูมิลําเนาปจจุบัน.............................................................................................................. 

................................................................................หมายเลขโทรศัพท........................................................... 

วุฒิการศึกษาสูงสุด………………………………………………………………...........................................สมาชิกสหกรณออม

ทรัพยกรมราชทัณฑ  จํากัด     เลขทะเบียนที่……………….……………………....….. 

ขอสมัครเขารับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ  จํากัด  ประจําป  2564   

 

  อนึ่ง  ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

 

    ลงชื่อ……………………………………….....……………ผูสมัคร 

                                            (……………………………………………………) 

      วันที…่……………../…………........…………/……….......... 

 

 

หมายเหตุ   ผูสมัครตองย่ืนใบสมัครพรอมดวยเอกสารตามท่ีสหกรณกําหนดใหครบถวน ณ  สํานักงานสหกรณ  

ตั้งแตวนัจันทรที ่13 กรกฎาคม 2563  ถึงวันศุกรที ่24 กรกฎาคม  2563 ระหวางเวลา 09.00 น. – 15.00 น.  

โดยย่ืนใบสมัครดวยตนเอง   หรือมอบหมายเปนลายลักษณอักษรใหผูอ่ืนเปนผูยื่นแทนได 

 

 

รูปถ่าย ขนาด  2” 

เลขที�……………..............…………….......…. 

วนัที� …………………………....................…. 

กรรมการ 64-03 



 

 

หนังสือมอบอํานาจ 
 

  โดยหนังสือฉบับนี้   ขาพเจา………………………………..……………………………...........................เลข

ทะเบียนสมาชิกที่……....….....   ซึ่งเปนผูถือบัตรประจําตัว………...…..………. เลขที่…..............……………….  ออกให  

ณ……….…………………………. เมื่อวันที่………....………….………. หมดอายุวันที่…………………………..…… ปจจุบันอยู
บานเลขที่………………………หมูบาน......................................................ตรอก/ซอย………………………............…….  

ถนน……………………..........………  แขวง/ตําบล……………………..........…… เขต/อําเภอ…………………………........  

จังหวัด……...………………………..  โทรศัพท………….....................................……………. 
  ขอมอบอํานาจให   นาย/นาง/นางสาว……………………………………………..................……….…..... 

 ซึ่งเปนผูถือบัตรประจําตัว………...…..………. เลขที่…..............……………….  ออกให  ณ……….……………………... เมื่อ

วันที่………....………….………. หมดอายุวันที่…………………………..…… ปจจุบันอยูบานเลขที่……………………… หมูบาน
................................................. ตรอก/ซอย…………………...........…….  ถนน……………………..........………  แขวง/

ตําบล……………………..........…… เขต/อําเภอ…………………………........  จังหวัด……...…………..............….. 

โทรศัพท…………............................. 
  เปนผูมีอํานาจยื่นใบสมัครเขารับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย- 

กรมราชทัณฑ  จํากัด  พรอมเอกสารตางๆ  แทนขาพเจา   

 
  ขาพเจาขอรับผิดชอบในการที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําลงไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้  เสมือน

วาขาพเจาไดกระทําดวยตนเองทั้งสิ้น 

  เพื่อเปนหลักฐาน  ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว 
 

 

        ลงชื่อ……………………………………………………ผูมอบอํานาจ 

(……………………………………………………) 

 

          ลงชื่อ……………………………………………………ผูรับมอบอํานาจ 

(……………………………………………………) 
 

ลงชื่อ……………………………………………………พยาน 

(……………………………………………………) 
 

ลงชื่อ……………………………………………………พยาน 

(……………………………………………………) 

 

เขียนที่…………………….....………………… 

วันที…่……..  เดือน…………..…. พ.ศ……. 
 

กรรมการ 64-04 



 

คุณสมบัติผูสมัครเขารับการสรรหา  เปนกรรมการดําเนินการ ประจําป 2564 

สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด 

 

สมาชิกผูสมัครเขารับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการ  ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

1. เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ  จํากัด  

2. ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ ไดกระทํา                 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

3. ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคกรหรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาที่ 

4. ไมเคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการ  หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการ  ตามมาตรา  

22  (4)   แหงพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ. 2542 

5. ไมเคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที ่

6. สมาชิกท่ีจงใจผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ไมมีสิทธิ์สมัคร 

รับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณฯ เปนเวลาสองปทางบัญชีนับแตปที่ผิดนัดครั้งสุดทาย   

7. ตองไมเปนคณะกรรมการสรรหา  หรือเจาหนาที่ประจําของสหกรณ 

8. ตองไมเปนบุคคลลมละลาย 

9. ตองเปนผูมีความเลื่อมใสในอุดมการณของสหกรณ  และไมเปนผูที่แสดงตนเปนปฏิปกษตอระบบสหกรณ 

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

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ 64-05 



 

การสรรหากรรมการดําเนินการ  ประจําป  2564 
 

ผูสมัครเขารับการสรรหาควรทราบรายละเอียดและขั้นตอนดังตอไปนีด้วย   

 

1. สหกรณไดกําหนดใหมีหนวยสรรหากรรมการดําเนินการทั่วประเทศ   จํานวน  140  หนวย ซึ่งสหกรณ ได

ประกาศใหสมาชิกทราบแลว  ตามประกาศของสหกรณ 

 

2. รายชื่อสมาชิกผูมีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา    สหกรณจะประกาศใหทราบ  ณ  เรือนจําและทัณฑสถาน                

ที่เปนหนวยสรรหา   ซึ่งสมาชิกสามารถตรวจสอบได     

 

3. ทุกหนวยสรรหา  จะเปดใหสมาชิกลงคะแนนพรอมกันทั่วประเทศ  ในวันพุธที่  16 กันยายน 2563                                     

ตั้งแตเวลา 09.00 น. – 15.00 น.    

 

4. สมาชิก  1  คน   มีสิทธิ์เลือกไดไมเกิน   6  หมายเลข 

 

5. สหกรณจะทําการเปดหีบใสบัตร  และทําการนับคะแนนของทุกหนวยสรรหาพรอมกัน  ณ  หองสัมมนากรม

ราชทัณฑ ชั้น 3 ในวันอังคารที ่6 ตุลาคม 2563 ผูสมัครและผูสนใจสามารถเขาชมการนับคะแนนได 

 

6. หากปรากฏวามีตําแหนงกรรมการดําเนินการ ประจําป 2563 วางลง เพิ่มจาก 6 ตําแหนงตามประกาศ

สหกรณ และการวางลงนั้นเกิดขึ้นกอนวันประชุมใหญสามัญประจําป  2563 สหกรณจะเสนอให                            

ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2563 พิจารณาเลือกตั้งผูสมัครที่มีคะแนนจากการสรรหาสูงเปนลําดับถัดไป                  

เปนกรรมการดําเนินการประจําป 2564 ตอไป ทั้งนี้ เพื่อใหครบตามจํานวนกรรมการดําเนินการที่วางลง

ทั้งหมด 

 

7. กรณีที่ผูสมัครกรรมการดําเนินการไดรับคะแนนจากการสรรหาเทากันอันเปนเหตุใหจํานวนผูที่ไดรับ             

การสรรหาที่สหกรณจะนําเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้งมีจํานวนเกินตําแหนงกรรมการดําเนินการ

ที่วางลง ใหประธานในที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2563 ใชอํานาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 

มาตรา 59 ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด โดยประธานในที่ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2563 จะ

พิจารณาจากผูสมัครที่มีลําดับการสมัครกอน ใหเปน “กรรมการดําเนินการประจําป 2564” 

 

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

 

 

 

กรรมการ 64-06 



อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ 
 

เมื่อไดรับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการแลว จะมีวาระการดํารงตําแหนงสองปนับแตวัน

ไดรับการสรรหา เมื่อครบวาระการดํารงตําแหนงสามารถสมัครเขารับการสรรหาไดอีกหนึ่งวาระ แตตองไมเกินสอง

วาระติดตอกัน นอกจากนี้ผูสมัครควรจะไดทราบถึงภาระหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการดวย  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการดําเนินการจะตองประชุมเปนประจําอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาการดําเนินงานของสหกรณ   

2. คณะกรรมการดําเนินการ  รวม 15 คน  ประกอบดวย  ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ เลขานุการ 

เหรัญญิก และกรรมการดําเนินการ จะเลือกตั้งระหวางกันเองเพื่อทําหนาที่เปนคณะกรรมการอื่น  และ

คณะอนุกรรมการ   เชน 

2.1 คณะกรรมการอํานวยการ 

2.2   คณะกรรมการเงินกู 

2.3      คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 

2.4      คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง 

2.5      คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย  ขอบังคับและระเบียบสหกรณ 

2.6      คณะอนุกรรมการทุนสวัสดิการและทุนสาธารณประโยชน 

ซึ่ งกรรมการดํ า เนินการทุกท านจะได รั บแต งตั้ ง ให ดํ ารงตํ าแหน ง ในคณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการตางๆ   เพื่อพิจารณานโยบายตางๆ  และแนวทางการดําเนินงานแตละเรื่องตามที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอาจจะตองมีการนัดหมายประชุมมากกวาเดือนละ 1 ครั้ง ดังนั้น กรรมการดําเนินการจะตอง

สามารถเขารวมประชุมในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกลาวไดดวย  

3. เปนผูค้ําประกันวงเงินกู  วงเงินค้ําประกัน   หรือวงเงินเบิกเกินบัญชีของสหกรณ    

4. เปนผูดําเนินกิจการและเปนผูแทนสหกรณในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

5. สําหรับกรรมการดําเนินการที่ไดรับมอบหมายใหมีอํานาจลงนามในเช็คสั่งจายของสหกรณ  ตองเซ็น                

สั่งจายเช็คทุกวันเพื่อใหบริการทางการเงินแกสมาชิก 

6. ดําเนินการในเรื่องการรับสมาชิกและออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลใหปฏิบัติการตาง ๆ ตามกฎหมาย 

ขอบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ 

7. พิจารณาดําเนินการในเรื่องการรับฝาก การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือการลงทนุของสหกรณ 

8. ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ   เสนองบดุล  และรายจายประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ

ตอท่ีประชุมใหญ 

9. เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ 

10. เสนอแผนงานในการดําเนินงานรวมทั้งงบประมาณประจําป   เพื่อที่ประชุมใหญสามัญอนุมัต ิ

11. เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอสหกรณจังหวัดนนทบุรี และกรมสงเสริมสหกรณ ตามแบบและ

ระยะเวลาที่กรมสงเสริมสหกรณกําหนด 

12. พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง หรือจาง และกําหนดคาตอบแทนและจัดทําหลักประกันแกผูจัดการ และ

เจาหนาที่สหกรณ   ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการและเจาหนาที่ใหเปนการถูกตอง 
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13. เสนอประมาณการรายไดรายจายประจําปของสหกรณ  เพื่อที่ประชุมใหญสามัญพิจารณา   

14. กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ 

15. จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารหลักฐาน ทรัพยสิน และอุปกรณที่ใชในการ

ดําเนินงานของสหกรณ 

16. พิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อประโยชน                        

ในการดําเนินกิจการของสหกรณ ทั้งนี้รวมถึงการพิจารณาถอดถอนดวย 

17. พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนสอดสงดูแลโดยทั่วไป เพื่อให

กจิการของสหกรณดําเนินไปดวยด ี

18. ฟอง ตอสู หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบขอพิพาทให

อนุญาโตตุลาการชี้ขาด 

19. ทํานิติกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ และกระทําการอ่ืนเกี่ยวกับทรัพยสิน ดังระบุไวใน

วัตถุประสงคของสหกรณ 

20. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ  ถากรรมการดําเนินการสหกรณกระทําการหรืองดเวน               

กระทําการ  หรือกระทําโดยประมาทเลินเลอ   ในการปฏิบัติหนาที่ของตนจนทําใหเสื่อมเสียผลประโยชนของ

สหกรณหรือสมาชิก   หรือสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  หรือกิจการ  หรือฐานะการเงิน

ตามรายงานการสอบบัญชี   หรือรายงานการตรวจสอบ   เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย   

คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ” 
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