




 การสมัครเขารับการสรรหา   
เปน  “กรรมการดําเนินการ ประจําป 2565” 

สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ  จํากัด 
--------------------------- 

 
เอกสารประกอบการสมัคร     ประกอบดวย 

1. ใบสมัครตามแบบที่สหกรณกําหนด 

2. คาสมัครกรรมการ         จํานวน   1,000    บาท                                 

(เงินคาสมัครถือเปนรายไดของสหกรณ   และสหกรณจะไมจายคืนใหไมวากรณใีดๆ)    

3. รูปถาย  4  สี   อัดบนกระดาษอัดภาพ  ขนาด  4    6   นิ้ว       จํานวน     2   รูป                                 

(รูปถายหนาตรง ถายไวไมเกิน  6  เดือน ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา)    

4. สําเนาบัตรประจําตัวที่มีรูปถายประกอบซึ่งทางราชการออกให    จํานวน      1      ฉบับ                             

(พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ 65-01 



ขั้นตอนการสมัคร 
 
1. ตั้งแตวันจันทรท่ี 6 กันยายน 2564   ถึงวันท่ี  17 กันยายน 2564  เวลา 9.00 น –15.00 น.                  

ยื่นใบสมัครและเอกสารตามที่สหกรณกําหนดใหครบถวน พรอมท้ังชําระคาสมัครทันทีที่ยื่นเอกสารการสมัคร 
2. ผูสมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผูสมัครท่ีผานการรบัรองคุณสมบัติได  ในวันจันทรที่ 20 กันยายน 2564           

ณ สํานักงานสหกรณ และเว็บไซต http://www.correctsaving.com 
3. ประธานคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งหรือผูไดรับมอบหมาย  จะเปนผูจับฉลากหมายเลขประจําตัว

ผูสมัครใหกับผูสมัครทุกรายที่ไดรับการรับรองคุณสมบัติตามประกาศของสหกรณ  (ลําดับการเขาจับฉลาก
เรียงตามลําดับการรับสมัคร)  โดยจะมีการถายทอดสดบรรยากาศการจับฉลากหมายเลขประจําตัวผูสมัคร 
ในวันจันทรที่ 20 กันยายน 2564 ทางเพจเฟสบุคของสหกรณ ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ 65-02 



ใบสมัครเขารับการสรรหา 
เปนกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด 

ประจําป  2565 
-------------------------------------------- 

 

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

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

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

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

วุฒิการศกึษาสูงสุด………………………………………………………………...........................................สมาชิกสหกรณ

ออมทรัพยกรมราชทัณฑ  จํากัด     เลขทะเบียนที่……………….……………………....….. 

ขอสมัครเขารับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ  จํากัด  ประจําป  2565   

 

  อนึ่ง  ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ  และขาพเจามีคุณสมบัติ

ครบถวนตามที่สหกรณกําหนด 

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

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

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

 
 
 
หมายเหตุ   ผูสมัครตองย่ืนใบสมัครพรอมดวยเอกสารตามที่สหกรณกําหนดใหครบถวน ณ สํานักงานสหกรณ  
ตั้งแตวนัท่ี 6 กันยายน 2564  ถึงวันท่ี 17 กันยายน  2564   ระหวางเวลา 09.00 น. – 15.00 น.  โดยย่ืนใบ
สมัครดวยตนเอง   หรือมอบหมายเปนลายลักษณอักษรใหผูอื่นเปนผูย่ืนแทนได 
 

 
 
รูปถาย ขนาด 2 นิ้ว 

เลขที…่…………..............…………….......…. 
วันท่ี …………………………....................…. 

กรรมการ 65-03 

 



 
 

 
หนังสือมอบอาํนาจ 

 

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

เลขทะเบียนสมาชิกที่……....….....   ซึ่งเปนผูถือบัตรประจําตัว………...…..………. เลขที่…..............……………….  

ออกให  ณ……….…………………………. เมื่อวันที่………....………….………. หมดอายุวันที่…………………………..…… 

ปจจุบันอยูบานเลขที่………………………หมูบาน.........................................ตรอก/ซอย…………………...........…….  

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

จังหวัด……...………………………..  โทรศพัท………….....................................……………. 

  ขอมอบอํานาจให   นาย/นาง/นางสาว……………………………………………..................……….…..... 

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

เมื่อวันที่………....………….………. หมดอายุวันที่…………………………..…… ปจจุบันอยูบานเลขที่……………………… 

หมูบาน................................................. ตรอก/ซอย…………………...........…….  ถนน……………………..........………  

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

โทรศพัท…………............................. 

  เปนผูมีอํานาจยื่นใบสมัครเขารับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย- 

กรมราชทัณฑ  จํากัด  พรอมเอกสารตางๆ  แทนขาพเจา   

 

  ขาพเจาขอรับผิดชอบในการที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําลงไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้  

เสมือนวาขาพเจาไดกระทําดวยตนเองทั้งสิ้น 

  เพ่ือเปนหลักฐาน  ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว 
 

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

(……………………………………………………) 

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

(……………………………………………………) 

ลงชื่อ……………………………………………………พยาน 

(……………………………………………………) 

ลงชื่อ……………………………………………………พยาน 

(……………………………………………………) 

เขียนที่…………………….....………………… 
วันที…่……..  เดือน…………..…. พ.ศ……. 

 

กรรมการ 65-04 



 

คุณสมบัติกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด 

 

สมาชิกผูสมัครเขารับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการ  ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

1. เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ  จํากัด  

2. ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา                 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

3. ไมเคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ องคกรหรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริต

ตอหนาที่ 

4. ไมเคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการ  หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการ  ตาม

พระราชบัญญัติสหกรณ   

5. ไมเคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 

6. สมาชิกที่จงใจผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ไมมีสิทธิ์สมัคร 

รับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณฯ เปนเวลาสองปทางบัญชีนับแตปที่ผิดนัดครั้งสุดทาย   

7. ตองไมเปนคณะกรรมการสรรหา  หรือเจาหนาที่ประจําของสหกรณ 

8. ตองไมเปนบุคคลลมละลาย 

9. ตองเปนผูมีความเลื่อมใสในอุดมการณของสหกรณ  และไมเปนผูที่แสดงตนเปนปฏิปกษตอระบบสหกรณ 

10. ตองเปนผูมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562    

11. ตองไมเปนผูมีลักษณะตองหามเปนกรรมการ  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562    

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

 

 

 
 
 
 
 

กรรมการ 65-05 



 

การสรรหากรรมการดําเนินการ  ประจําป  2565 
 

ผูสมัครเขารับการสรรหาควรทราบรายละเอียดและขัน้ตอนดังตอไปนี้ดวย   
 
1. สําหรับวิธีการสรรหา  วันและเวลาในการสรรหา  หนวยสรรหา  รายชื่อสมาชิกผูมีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา

และการนับคะแนน  สหกรณฯ จะประกาศใหทราบตอไป 
 

2. สมาชิก  1  คน   มีสิทธิ์เลือกไดไมเกิน   8  หมายเลข 
 
3. หากปรากฎวามีตําแหนงกรรมการดําเนินการ ประจําป 2564 วางลง เพ่ิมจาก 8 ตําแหนงตามประกาศ

สหกรณ และการวางลงนั้นเกิดข้ึนกอนวันประชุมใหญสามัญประจําป 2564 สหกรณจะเสนอใหที่ประชุม
ใหญสามัญประจําป 2564 พิจารณาเลือกตั้งผูสมัครที่ มีคะแนนจากการสรรหาสูงเปนลําดับถัดไป                  
เปนกรรมการดําเนินการประจําป 2565 ตอไป ทั้งนี้ เพ่ือใหครบตามจํานวนกรรมการดําเนินการที่วางลง
ทั้งหมด 

 
4. กรณีที่ผูสมัครกรรมการดําเนินการไดรับคะแนนจากการสรรหาเทากันอันเปนเหตุใหจํานวนผูที่ไดรับ             

การสรรหาที่สหกรณจะนําเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้งมีจํานวนเกินตําแหนงกรรมการ
ดําเนินการท่ีวางลง ใหประธานในที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ใชอํานาจตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ ออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด โดยประธานในที่ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2564 จะ
พิจารณาจากผูสมัครท่ีมีลําดับการสมัครกอน ใหเปน “กรรมการดําเนินการประจําป 2565” 

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

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กรรมการ 65-06 



 

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ 
 
เมื่อไดรับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการแลว   จะมีวาระการดํารงตําแหนงสองปนับแต

วันไดรับการสรรหา เมื่อครบวาระการดํารงตําแหนงสามารถสมัครเขารับการสรรหาไดอีกหนึ่งวาระ แตตองไม
เกินสองวาระติดตอกัน นอกจากนี้ผูสมัครควรจะไดทราบถึงภาระหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการดวย   ดังนี้ 

 
1. คณะกรรมการดําเนินการจะตองประชุมเปนประจําอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือพิจารณาการดําเนินงาน

ของสหกรณ  (คาเบี้ยประชุมครั้งละ 1,000 บาท)  
2. คณะกรรมการดําเนินการ  รวม 15 คน  ประกอบดวย  ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  

เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการดําเนินการ จะเลือกตั้งระหวางกันเองเพ่ือทําหนาที่เปนคณะกรรมการ
อ่ืน  และคณะอนุกรรมการ   เชน 
2.1 คณะกรรมการอํานวยการ 
2.2 คณะกรรมการเงินกู 
2.3 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 
2.4 คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง 
2.5 คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย  ขอบังคับและระเบียบสหกรณ 
2.6 คณะอนุกรรมการทุนสวัสดิการและทุนสาธารณประโยชน 

ซึ่งกรรมการดําเนินการทุกทานจะไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการตางๆ   เพ่ือพิจารณานโยบายตางๆ  และแนวทางการดําเนินงานแตละเรื่องตามที่ไดรับ
มอบหมาย ซึ่งอาจจะตองมีการนัดหมายประชุมมากกวาเดือนละ 1 ครั้ง ดงันั้น กรรมการดําเนินการ
จะตองสามารถเขารวมประชุมในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกลาวไดดวย  

3. เปนผูค้ําประกันวงเงินกู  วงเงินค้ําประกัน   หรือวงเงินเบิกเกินบัญชีของสหกรณ    
4. เปนผูดําเนินกิจการและเปนผูแทนสหกรณในกิจการอันเก่ียวกับบุคคลภายนอก 
5. สําหรับกรรมการดําเนินการที่ไดรับมอบหมายใหมีอํานาจลงนามในเช็คสั่งจายของสหกรณ  ตองเซ็น                

สั่งจายเช็คทุกวันเพ่ือใหบริการทางการเงินแกสมาชิก 
6. ดําเนินการในเรื่องการรับสมาชิกและออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลใหปฏิบัติการตาง ๆ ตามกฎหมาย 

ขอบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ 
7. พิจารณาดําเนินการในเรื่องการรับฝาก การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือการลงทุนของสหกรณ 
8. ดําเนินการเก่ียวกับการประชุมใหญ   เสนองบดุล  และรายจายประจําปแสดงผลการดําเนินงานของ

สหกรณตอที่ประชุมใหญ 
9. เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ 
10. เสนอแผนงานในการดําเนินงานรวมทั้งงบประมาณประจําป   เพ่ือที่ประชุมใหญสามัญอนุมัต ิ
11. เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอสหกรณจังหวัดนนทบุรี และกรมสงเสริมสหกรณ ตามแบบและ

ระยะเวลาที่กรมสงเสริมสหกรณกําหนด 
12. พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง หรือจาง และกําหนดคาตอบแทนและจัดทําหลักประกันแกผูจัดการ และ

เจาหนาที่สหกรณ   ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการและเจาหนาที่ใหเปนการถูกตอง 
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13. เสนอประมาณการรายไดรายจายประจําปของสหกรณ   เพ่ือที่ประชุมใหญสามัญพิจารณา   
14. กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ 
15. จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารหลักฐาน ทรัพยสิน และอุปกรณที่ใชใน

การดําเนินงานของสหกรณ 
16. พิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพ่ือประโยชนใน                

การดําเนินกิจการของสหกรณ ทั้งนี้รวมถึงการพิจารณาถอดถอนดวย 
17. พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนสอดสงดูแลโดยท่ัวไป 

เพ่ือใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยดี 
18. ฟอง ตอสู หรือดําเนินคดีเก่ียวกับกิจการของสหกรณ หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบขอพิพาทให

อนุญาโตตุลาการชี้ขาด 
19. ทํานิติกรรมตาง ๆ เก่ียวกับการดําเนินงานของสหกรณ และกระทําการอ่ืนเก่ียวกับทรัพยสิน ดังระบุไวใน

วัตถุประสงคของสหกรณ 
20. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ  ถากรรมการดําเนินการสหกรณกระทําการหรืองดเวน

กระทําการ  หรือกระทําโดยประมาทเลินเลอ   ในการปฏิบัติหนาที่ของตนจนทําใหเสื่อมเสียผลประโยชน
ของสหกรณหรือสมาชิก   หรือสหกรณมีขอบกพรองเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  หรือกิจการ  หรือฐานะ
การเงินตามรายงานการสอบบัญชี   หรือรายงานการตรวจสอบ   เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย   
คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ” 
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