
 
การสมัครเข้ารับการสรรหา   

เป็น “กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566” 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์  จำกัด 

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

เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย 

1. ใบสมัครตามแบบท่ีสหกรณ์ฯ กำหนด 

2. ค่าสมัครกรรมการ จำนวน 1,000.- บาท 
(เงินค่าสมัครถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ฯ และสหกรณ์ฯ จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

3. รูปถ่าย 4 สี อัดบนกระดาษอัดภาพ ขนาด 4 x 6 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
(รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ) 

4. สำเนาบัตรประจำตัวท่ีมีรูปถ่ายประกอบซ่ึงทางราชการออกให้ จำนวน 1 ฉบับ 
(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

5. รายงานข้อมูลเครดิต (รายงานเครดิตบูโร) จำนวน 1 ฉบับ 
(รายการย้อนหลัง 2 ปี นับต้ังแต่วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 ซ่ึงเป็นวันเปิดรับสมัคร) 
 

กรรมการ 66-01 



 

ข้ันตอนการสมัคร 

1. ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึงวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น –15.00 น. โดยยื่น
ใบสมัครและเอกสารตามท่ีสหกรณ์ฯ กำหนดให้ครบถ้วน พร้อมท้ังชำระค่าสมัครทันทีท่ียื่นเอกสารการสมัคร 

2. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติได้ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 
ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ และเว็บไซต์ www.correctsaving.com 

3. ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งหรือผู้ได้รับมอบหมาย จะเป็นผู้จับฉลากหมายเลขประจำตัว
ผู้สมัครให้กับผู้สมัครทุกรายที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติตามประกาศของสหกรณ์ฯ (ลำดับการเข้าจับฉลาก
เรียงตามลำดับการรับสมัคร) โดยจะมีการถ่ายทอดสดบรรยากาศการจับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 
ในวันอังคารท่ี 26 กรกฎาคม 2565 ทางเพจ Facebook ของสหกรณ์ฯตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  

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

กรรมการ 66-02 



 
 
รูปถ่าย ขนาด 2 น้ิว  

ใบสมัครเข้ารับการสรรหา 
เป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด 

ประจำปี  2566 
-------------------------------------------- 

 

  ข้าพเจ้า  นาย / นาง / นางสาว…………………………………………..…………………......................

ตำแหน่ง…………………………………………………………สังกัด…………....................................................................... 

อายุ................. ปี   ภูมิลำเนาปัจจุบัน.............................................................................................................. 

................................................................................หมายเลขโทรศัพท์........................................................... 

วุฒิการศึกษาสูงสุด………………………………………………………………...........................................สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์  จำกัด  เลขทะเบียนท่ี……………….……………………....….. 

ขอสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ประจำปี 2566  

  อนึ่ง  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามท่ีสหกรณ์ฯ กำหนด 

 
    ลงชื่อ……………………………………….....……………ผูส้มัคร 

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

      วันท่ี………………../…………........…………/……….......... 

 
 
 
หมายเหตุ   ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารตามที่สหกรณ์ฯ กำหนดให้ครบถ้วน ณ สำนักงาน
สหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 ถึงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 15.00 น.  
โดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง หรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ย่ืนแทนได้

เลขท่ี……………..............…………….......…. 
วันท่ี …………………………....................….. 

กรรมการ 66-03 



กรรมการ 66-04 
 

 

 
หนังสือมอบอำนาจ 

  โดยหนังสือฉบับนี้   ข้าพเจ้า………………………………..……………………………........................... 
เลขทะเบียนสมาชิกท่ี……....….....   ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรประจำตัว………...…..………. เลขท่ี…..............……………….   
ออกให้  ณ……….…………………………. เมื ่อวันท่ี………....………….………. หมดอายุวันท่ี…………………………..…… 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี………………………หมู่บ้าน.........................................ตรอก/ซอย…………………...........…….  
ถนน……………………..........………  แขวง/ตำบล……………………..........…… เขต/อำเภอ…………………………........  
จังหวัด……...………………………..  โทรศัพท์………….....................................……………. 

  ขอมอบอำนาจให้   นาย/นาง/นางสาว……………………………………………..................……….…..... 
 ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรประจำตัว………...…..………. เลขท่ี…..............……………….  ออกให้  ณ……….……………………... 
เมื่อวันท่ี………....………….………. หมดอายุวันท่ี…………………………..…… ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี……………………… 
หมู่บ้าน................................................. ตรอก/ซอย…………………...........…….  ถนน……………………..........………  
แขวง/ตำบล……………………..........…… เขต/อำเภอ…………………………........  จังหวัด……...…………..............….. 
โทรศัพท์…………............................. 
  เป็นผู้มีอำนาจยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์- 
-กรมราชทัณฑ์  จำกัด  พร้อมเอกสารต่างๆ  แทนข้าพเจ้า   

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู ้รับมอบอำนาจได้กระทำลงไปตามหนังสือมอบอำนาจนี้ 
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองท้ังสิ้น 
  เพ่ือเป็นหลักฐาน  ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
 

        ลงชื่อ……………………………………………………ผู้มอบอำนาจ 

(……………………………………………………) 

          ลงชื่อ……………………………………………………ผู้รับมอบอำนาจ 

(……………………………………………………) 

ลงชื่อ……………………………………………………พยาน 

(……………………………………………………) 

ลงชื่อ……………………………………………………พยาน 

(……………………………………………………

เขียนท่ี…………………….....………………… 
วันท่ี………..  เดือน…………..…. พ.ศ……. 

 



กรรมการ 66-05 
 

คุณสมบัติกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด 

สมาชิกผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

01. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด 
02. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ                 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
03. ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริต

ต่อหน้าท่ี 
04. ไม่เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ   หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตาม

พระราชบัญญัติสหกรณ์ 
05. ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ี 
06. สมาชิกที่จงใจผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็น

กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ เป็นเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีท่ีผิดนัดครั้งสุดท้าย 
07. ต้องไม่เป็นคณะกรรมการสรรหา หรือเจ้าหน้าท่ีประจำของสหกรณ์ฯ 
08. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
09. ต้องเป็นผู้มีความเลื่อมใสในอุดมการณ์ของสหกรณ์ และไม่เป็นผู้ท่ีแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบสหกรณ์ 

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



กรรมการ 66-06 
 

การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566 
 

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาควรทราบรายละเอียดและข้ันตอนดังต่อไปนี้ด้วย   

1. กำหนดการลงคะแนนสรรหาในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ณ หน่วยสรรหาทั่วประเทศ 139 แห่ง 
และหน่วยสรรหาที่ 140 เลือกตั้งทางไปรษณีย์ และจะนับคะแนนในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565  
ณ ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ 

2. สมาชิก  1  คน   มีสิทธิ์เลือกได้ไม่เกิน  6  หมายเลข 

3. หากปรากฎว่ามีตำแหน่งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 ว่างลง เพิ่มจาก 6 ตำแหน่ง ตามประกาศ
สหกรณ์ฯ และการว่างลงนั้นเกิดขึ้นก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สหกรณ์ฯ จะเสนอให้ 
ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พิจารณาเลือกต้ังผู้สมัครท่ีมีคะแนนจากการสรรหาสูงเป็นลำดับถัดไป                  
เป็นกรรมการดำเนินการประจำปี 2566 ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้ครบตามจำนวนกรรมการดำเนินการที่ว่างลง
ท้ังหมด 

4. กรณีที่ผู ้สมัครกรรมการดำเนินการได้รับคะแนนจากการสรรหาเท่ากันอันเป็นเหตุให้จำนวนผู้ที ่ได้รับ             
การสรรหาที่สหกรณ์ฯ จะนำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งมีจำนวนเกินตำแหน่งกรรมการ
ดำเนินการที่ว่างลง ให้ประธานในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยประธานในที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565  
จะพิจารณาจากผู้สมัครท่ีมีลำดับการสมัครก่อน ให้เป็น “กรรมการดำเนินการประจำปี 2566” 

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



กรรมการ 66-07  
 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการ 

เมื่อได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการแล้ว จะมีวาระการดำรงตำแหน่งสองปีนับแต่
วันท่ีได้รับการสรรหา เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งสามารถสมัครเข้ารับการสรรหาได้อีกหนึ่งวาระ แต่ต้อง 
ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน นอกจากนี้ผู้สมัครควรจะได้ทราบถึงภาระหน้าท่ีของคณะกรรมการดำเนินการด้วย ดังนี้ 

1. คณะกรรมการดำเนินการจะต้องประชุมเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือพิจารณาการดำเนินงาน
ของสหกรณ์  (ค่าเบ้ียประชุมครั้งละ 1,000 บาท)  

2. คณะกรรมการดำเนินการ  รวม 15 คน  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  
เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการดำเนินการ จะเลือกต้ังระหว่างกันเองเพ่ือทำหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการอ่ืน  
และคณะอนุกรรมการ  เช่น 
2.1 คณะกรรมการอำนวยการ 
2.2 คณะกรรมการเงินกู้ 
2.3 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
2.4 คณะกรรมการอำนวยการเลือกต้ัง 
2.5 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ 
2.6 คณะอนุกรรมการทุนสวัสดิการและทุนสาธารณประโยชน์ 
2.7 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2.8 คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน 

ซึ ่งกรรมการดำเนินการทุกท่านจะได้ร ับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการต่างๆ   เพื่อพิจารณานโยบายต่างๆ  และแนวทางการดำเนินงานแต่ละเรื ่องตามที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งอาจจะต้องมีการนัดหมายประชุมมากกว่าเดือนละ 1 ครั้ง ดังนั้น กรรมการดำเนินการจะต้อง
สามารถเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกล่าวได้ด้วย  

3. เป็นผู้ค้ำประกันวงเงินกู้  วงเงินค้ำประกัน   หรือวงเงินเบิกเกินบัญชีของสหกรณ์    
4. เป็นผู้ดำเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเก่ียวกับบุคคลภายนอก 
5. สำหรับกรรมการดำเนินการท่ีได้รับมอบหมายให้มีอำนาจลงนามในเช็คสั่งจ่ายของสหกรณ์  ต้องเซ็น                

สั่งจ่ายเช็คทุกวันเพ่ือให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก 
6. ดำเนินการในเรื่องการรับสมาชิกและออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้ปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย 

ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ 
7. พิจารณาดำเนินการในเรื่องการรับฝาก การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 
8. ดำเนินการเก่ียวกับการประชุมใหญ่   เสนองบดุล  และรายจ่ายประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของ

สหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ 
9. เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 
10. เสนอแผนงานในการดำเนินงานรวมท้ังงบประมาณประจำปี   เพ่ือท่ีประชุมใหญ่สามัญอนุมัติ
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11. เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามแบบ 
และระยะเวลาท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด 

12. พิจารณาดำเนินการแต่งตั ้ง หรือจ้างและกำหนดค่าตอบแทนและจัดทำหลักประกันแก่ผู ้จ ัดการ  
และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีให้เป็นการถูกต้อง 

13. เสนอประมาณการรายได้รายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ฯ เพ่ือท่ีประชุมใหญ่สามัญพิจารณา   
14. กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ 
15. จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซ่ึงบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารหลักฐาน ทรัพย์สิน และอุปกรณ์ท่ีใช้ใน

การดำเนินงานของสหกรณ์ฯ 
16. พิจารณาดำเนินการแต่งตั ้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื ่อประโยชน์ 

ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ฯ ท้ังนี้รวมถึงการพิจารณาถอดถอนด้วย 
17. พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ตลอดจนสอดส่งดูแลโดยทั่วไป 

เพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ฯ ดำเนินไปด้วยดี 
18. ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ฯ หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาท

ให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด 
19. ทำนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ และกระทำการอื่นเกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ 

ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ 
20. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการ  ถ้ากรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ กระทำการหรืองดเว้น

กระทำการ  หรือกระทำโดยประมาทเลินเล่อ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทำให้เสื่อมเสียผลประโยชน์
ของสหกรณ์ฯ หรือสมาชิก หรือสหกรณ์ฯ มีข้อบกพร่องเกี ่ยวกับการเงิน  การบัญชี  หรือกิจการ   
หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี   หรือรายงานการตรวจสอบ   เป็นเหตุให้สหกรณ์ฯ ได้รับ
ความเสียหาย  คณะกรรมการดำเนินการต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ฯ” 

 
 

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



 
การสมัครเข้ารับการสรรหา   

เป็น “กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566” 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์  จำกัด 

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

เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย 

1. ใบสมัครตามแบบท่ีสหกรณ์ฯ กำหนด 

2. ค่าสมัครกรรมการ จำนวน 1,000.- บาท 
(เงินค่าสมัครถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ฯ และสหกรณ์ฯ จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

3. รูปถ่าย 4 สี อัดบนกระดาษอัดภาพ ขนาด 4 x 6 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
(รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ) 

4. สำเนาบัตรประจำตัวท่ีมีรูปถ่ายประกอบซ่ึงทางราชการออกให้ จำนวน 1 ฉบับ 
(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

5. รายงานข้อมูลเครดิต (รายงานเครดิตบูโร) จำนวน 1 ฉบับ 
(รายการย้อนหลัง 2 ปี นับต้ังแต่วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 ซ่ึงเป็นวันเปิดรับสมัคร) 
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ข้ันตอนการสมัคร 

1. ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึงวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น –15.00 น. โดยยื่น
ใบสมัครและเอกสารตามท่ีสหกรณ์ฯ กำหนดให้ครบถ้วน พร้อมท้ังชำระค่าสมัครทันทีท่ียื่นเอกสารการสมัคร 

2. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติได้ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 
ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ และเว็บไซต์ www.correctsaving.com 

3. ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งหรือผู้ได้รับมอบหมาย จะเป็นผู้จับฉลากหมายเลขประจำตัว
ผู้สมัครให้กับผู้สมัครทุกรายที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติตามประกาศของสหกรณ์ฯ (ลำดับการเข้าจับฉลาก
เรียงตามลำดับการรับสมัคร) โดยจะมีการถ่ายทอดสดบรรยากาศการจับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 
ในวันอังคารท่ี 26 กรกฎาคม 2565 ทางเพจ Facebook ของสหกรณ์ฯตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  

 
------------------------------------------ 
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รูปถ่าย ขนาด 2 น้ิว  

ใบสมัครเข้ารับการสรรหา 
เป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด 

ประจำปี  2566 
-------------------------------------------- 

 

  ข้าพเจ้า  นาย / นาง / นางสาว…………………………………………..…………………......................

ตำแหน่ง…………………………………………………………สังกัด…………....................................................................... 

อายุ................. ปี   ภูมิลำเนาปัจจุบัน.............................................................................................................. 

................................................................................หมายเลขโทรศัพท์........................................................... 

วุฒิการศึกษาสูงสุด………………………………………………………………...........................................สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์  จำกัด  เลขทะเบียนท่ี……………….……………………....….. 

ขอสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ประจำปี 2566  

  อนึ่ง  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามท่ีสหกรณ์ฯ กำหนด 

 
    ลงชื่อ……………………………………….....……………ผูส้มัคร 

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

      วันท่ี………………../…………........…………/……….......... 

 
 
 
หมายเหตุ   ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารตามที่สหกรณ์ฯ กำหนดให้ครบถ้วน ณ สำนักงาน
สหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 ถึงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 15.00 น.  
โดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง หรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ย่ืนแทนได้

เลขท่ี……………..............…………….......…. 
วันท่ี …………………………....................….. 
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หนังสือมอบอำนาจ 

  โดยหนังสือฉบับนี้   ข้าพเจ้า………………………………..……………………………........................... 
เลขทะเบียนสมาชิกท่ี……....….....   ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรประจำตัว………...…..………. เลขท่ี…..............……………….   
ออกให้  ณ……….…………………………. เมื ่อวันท่ี………....………….………. หมดอายุวันท่ี…………………………..…… 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี………………………หมู่บ้าน.........................................ตรอก/ซอย…………………...........…….  
ถนน……………………..........………  แขวง/ตำบล……………………..........…… เขต/อำเภอ…………………………........  
จังหวัด……...………………………..  โทรศัพท์………….....................................……………. 

  ขอมอบอำนาจให้   นาย/นาง/นางสาว……………………………………………..................……….…..... 
 ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรประจำตัว………...…..………. เลขท่ี…..............……………….  ออกให้  ณ……….……………………... 
เมื่อวันท่ี………....………….………. หมดอายุวันท่ี…………………………..…… ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี……………………… 
หมู่บ้าน................................................. ตรอก/ซอย…………………...........…….  ถนน……………………..........………  
แขวง/ตำบล……………………..........…… เขต/อำเภอ…………………………........  จังหวัด……...…………..............….. 
โทรศัพท์…………............................. 
  เป็นผู้มีอำนาจยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์- 
-กรมราชทัณฑ์  จำกัด  พร้อมเอกสารต่างๆ  แทนข้าพเจ้า   

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู ้รับมอบอำนาจได้กระทำลงไปตามหนังสือมอบอำนาจนี้ 
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองท้ังสิ้น 
  เพ่ือเป็นหลักฐาน  ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
 

        ลงชื่อ……………………………………………………ผู้มอบอำนาจ 

(……………………………………………………) 

          ลงชื่อ……………………………………………………ผู้รับมอบอำนาจ 

(……………………………………………………) 

ลงชื่อ……………………………………………………พยาน 

(……………………………………………………) 

ลงชื่อ……………………………………………………พยาน 

(……………………………………………………

เขียนท่ี…………………….....………………… 
วันท่ี………..  เดือน…………..…. พ.ศ……. 
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คุณสมบัติกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด 

สมาชิกผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

01. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด 
02. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ                 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
03. ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริต

ต่อหน้าท่ี 
04. ไม่เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ   หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตาม

พระราชบัญญัติสหกรณ์ 
05. ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ี 
06. สมาชิกที่จงใจผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็น

กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ เป็นเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีท่ีผิดนัดครั้งสุดท้าย 
07. ต้องไม่เป็นคณะกรรมการสรรหา หรือเจ้าหน้าท่ีประจำของสหกรณ์ฯ 
08. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
09. ต้องเป็นผู้มีความเลื่อมใสในอุดมการณ์ของสหกรณ์ และไม่เป็นผู้ท่ีแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบสหกรณ์ 

-------------------------
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การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566 
 

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาควรทราบรายละเอียดและข้ันตอนดังต่อไปนี้ด้วย   

1. กำหนดการลงคะแนนสรรหาในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ณ หน่วยสรรหาทั่วประเทศ 139 แห่ง 
และหน่วยสรรหาที่ 140 เลือกตั้งทางไปรษณีย์ และจะนับคะแนนในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565  
ณ ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ 

2. สมาชิก  1  คน   มีสิทธิ์เลือกได้ไม่เกิน  6  หมายเลข 

3. หากปรากฎว่ามีตำแหน่งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 ว่างลง เพิ่มจาก 6 ตำแหน่ง ตามประกาศ
สหกรณ์ฯ และการว่างลงนั้นเกิดขึ้นก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สหกรณ์ฯ จะเสนอให้ 
ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พิจารณาเลือกต้ังผู้สมัครท่ีมีคะแนนจากการสรรหาสูงเป็นลำดับถัดไป                  
เป็นกรรมการดำเนินการประจำปี 2566 ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้ครบตามจำนวนกรรมการดำเนินการที่ว่างลง
ท้ังหมด 

4. กรณีที่ผู ้สมัครกรรมการดำเนินการได้รับคะแนนจากการสรรหาเท่ากันอันเป็นเหตุให้จำนวนผู้ที ่ได้รับ             
การสรรหาที่สหกรณ์ฯ จะนำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งมีจำนวนเกินตำแหน่งกรรมการ
ดำเนินการที่ว่างลง ให้ประธานในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยประธานในที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565  
จะพิจารณาจากผู้สมัครท่ีมีลำดับการสมัครก่อน ให้เป็น “กรรมการดำเนินการประจำปี 2566” 

 
---------------------------------------------
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อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการ 

เมื่อได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการแล้ว จะมีวาระการดำรงตำแหน่งสองปีนับแต่
วันท่ีได้รับการสรรหา เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งสามารถสมัครเข้ารับการสรรหาได้อีกหนึ่งวาระ แต่ต้อง 
ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน นอกจากนี้ผู้สมัครควรจะได้ทราบถึงภาระหน้าท่ีของคณะกรรมการดำเนินการด้วย ดังนี้ 

1. คณะกรรมการดำเนินการจะต้องประชุมเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือพิจารณาการดำเนินงาน
ของสหกรณ์  (ค่าเบ้ียประชุมครั้งละ 1,000 บาท)  

2. คณะกรรมการดำเนินการ  รวม 15 คน  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  
เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการดำเนินการ จะเลือกต้ังระหว่างกันเองเพ่ือทำหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการอ่ืน  
และคณะอนุกรรมการ  เช่น 
2.1 คณะกรรมการอำนวยการ 
2.2 คณะกรรมการเงินกู้ 
2.3 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
2.4 คณะกรรมการอำนวยการเลือกต้ัง 
2.5 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ 
2.6 คณะอนุกรรมการทุนสวัสดิการและทุนสาธารณประโยชน์ 
2.7 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2.8 คณะอนุกรรมการบริหารการเงิน 

ซึ ่งกรรมการดำเนินการทุกท่านจะได้ร ับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการต่างๆ   เพื่อพิจารณานโยบายต่างๆ  และแนวทางการดำเนินงานแต่ละเรื ่องตามที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งอาจจะต้องมีการนัดหมายประชุมมากกว่าเดือนละ 1 ครั้ง ดังนั้น กรรมการดำเนินการจะต้อง
สามารถเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกล่าวได้ด้วย  

3. เป็นผู้ค้ำประกันวงเงินกู้  วงเงินค้ำประกัน   หรือวงเงินเบิกเกินบัญชีของสหกรณ์    
4. เป็นผู้ดำเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเก่ียวกับบุคคลภายนอก 
5. สำหรับกรรมการดำเนินการท่ีได้รับมอบหมายให้มีอำนาจลงนามในเช็คสั่งจ่ายของสหกรณ์  ต้องเซ็น                

สั่งจ่ายเช็คทุกวันเพ่ือให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก 
6. ดำเนินการในเรื่องการรับสมาชิกและออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้ปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย 

ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ 
7. พิจารณาดำเนินการในเรื่องการรับฝาก การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 
8. ดำเนินการเก่ียวกับการประชุมใหญ่   เสนองบดุล  และรายจ่ายประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของ

สหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ 
9. เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 
10. เสนอแผนงานในการดำเนินงานรวมท้ังงบประมาณประจำปี   เพ่ือท่ีประชุมใหญ่สามัญอนุมัติ
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11. เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามแบบ 
และระยะเวลาท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด 

12. พิจารณาดำเนินการแต่งตั ้ง หรือจ้างและกำหนดค่าตอบแทนและจัดทำหลักประกันแก่ผู ้จ ัดการ  
และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีให้เป็นการถูกต้อง 

13. เสนอประมาณการรายได้รายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ฯ เพ่ือท่ีประชุมใหญ่สามัญพิจารณา   
14. กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ 
15. จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซ่ึงบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารหลักฐาน ทรัพย์สิน และอุปกรณ์ท่ีใช้ใน

การดำเนินงานของสหกรณ์ฯ 
16. พิจารณาดำเนินการแต่งตั ้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื ่อประโยชน์ 

ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ฯ ท้ังนี้รวมถึงการพิจารณาถอดถอนด้วย 
17. พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ตลอดจนสอดส่งดูแลโดยทั่วไป 

เพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ฯ ดำเนินไปด้วยดี 
18. ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ฯ หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาท

ให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด 
19. ทำนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ และกระทำการอื่นเกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ 

ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ 
20. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการ  ถ้ากรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ กระทำการหรืองดเว้น

กระทำการ  หรือกระทำโดยประมาทเลินเล่อ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทำให้เสื่อมเสียผลประโยชน์
ของสหกรณ์ฯ หรือสมาชิก หรือสหกรณ์ฯ มีข้อบกพร่องเกี ่ยวกับการเงิน  การบัญชี  หรือกิจการ   
หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี   หรือรายงานการตรวจสอบ   เป็นเหตุให้สหกรณ์ฯ ได้รับ
ความเสียหาย  คณะกรรมการดำเนินการต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ฯ” 

 
 

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


