กรรมการ 61-01

การสมัครเข้ารับการสรรหา
เป็น “กรรมการดาเนินการ ประจาปี 2561”
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จากัด
--------------------------เอกสารประกอบการสมัคร

ประกอบด้วย

1. ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
2. ค่าสมัครกรรมการ

จานวน 1,000 บาท

(เงินค่าสมัครถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ และสหกรณ์จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ)
3. รูปถ่าย 4 สี อัดบนกระดาษอัดภาพ ขนาด 4  6 นิ้ว

จานวน

150 รูป

(รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา)
4. สาเนาบัตรประจาตัวที่มีรูปถ่ายประกอบซึ่งทางราชการออกให้
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)

จานวน

1

ฉบับ

กรรมการ 61-02

ขั้นตอนการสมัคร
1. ตั้งแต่ วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น – 15.00 น.
ยื่นใบสมัครและเอกสารตามที่สหกรณ์กาหนดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งชาระค่าสมัครทันทีที่ยื่นเอกสารการสมัคร
2. สหกรณ์จะทาการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบ
คุ ณ สมบั ติ แ ละมี สิ ท ธิ์ ไ ด้ รั บ เลื อ กเป็ น กรรมการสหกรณ์ ไ ด้ ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 18 สิ ง หาคม 2560
ณ สานักงานสหกรณ์ และเว็บไซด์ http;//www.correct.go.th/sahakorncor/
3. ผู้ ส มั ค รที่ ผ่ า นการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ให้ ไ ปจั บ ฉลากหมายเลขประจ าตั ว ผู้ ส มั ค ร ในวั น พุ ธ ที่
23 สิ ง หาคม 2560 ณ ห้ อ งประชุ ม กรมราชทั ณ ฑ์ ชั้ น 2 เวลา 13.30 น. ผู้ ส มั ค รที่ ไ ปไม่ ทั น
กาหนดเวลาหรือไม่ไปจับฉลาก ประธานคณะกรรมการอานวยการเลือกตั้งจะเป็นผู้จับฉลากหมายเลข
ประจาตัวผู้สมัครแทน (ลาดับการเข้าจับฉลาก เรียงตามลาดับการรับสมัคร)
4. ทุกหน่วยสรรหาจะเปิดให้สมาชิกลงคะแนนพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ตั้งแต่
เวลา 09.00 น – 15.00 น.
------------------------------------------

กรรมการ 61-03
เลขที่……………..............…………….......….
วันที่ …………………………....................….
รู ปถ่าย ขนาด 2”

ใบสมัครเข้ารับการสรรหา
เป็นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จากัด
ประจาปี 2561
--------------------------------------------

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว…………………………………………..…………………......................
ตาแหน่ง…………………………………………………………สังกัด………….......................................................................
อายุ................. ปี ภูมิลาเนาปัจจุบัน..............................................................................................................
................................................................................หมายเลขโทรศัพท์...........................................................
วุฒิการศึกษาสูงสุด………………………………………………………………...........................................สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จากัด

เลขทะเบียนที่……………….……………………....…..

ขอสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จากัด ประจาปี 2561
อนึ่ง ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ……………………………………………………ผู้สมัคร
(……………………………………………………)
วันที่………………../…………........…………/………..........

หมายเหตุ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารตามที่สหกรณ์กาหนดให้ครบถ้วน ณ สานักงานสหกรณ์
ตั้งแต่วนั อังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นแทนได้

กรรมการ 61-04

เขียนที่…………………….....…………………
วันที่……….. เดือน…………..…. พ.ศ…….

หนังสือมอบอานาจ
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า………………………………..……………………………...........................
เลขทะเบียนสมาชิกที่……....…..... ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรประจาตัว………...…..………. เลขที่…..............……………….
ออกให้ ณ……….…………………………. เมื่อวันที่………....………….………. หมดอายุวันที่…………………………..……
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่………………………หมู่บ้าน.........................................ตรอก/ซอย…………………...........…….
ถนน……………………..........……… แขวง/ตาบล……………………..........…… เขต/อาเภอ…………………………........
จังหวัด……...……………………….. โทรศัพท์………….....................................…………….
ขอมอบอานาจให้ นาย/นาง/นางสาว……………………………………………..................……….….....
ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรประจาตัว………...…..………. เลขที่…..............………………. ออกให้ ณ……….……………………...
เมื่อวันที่………....………….………. หมดอายุวันที่…………………………..…… ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่………………………
หมู่บ้าน................................................. ตรอก/ซอย…………………...........……. ถนน……………………..........………
แขวง/ตาบล……………………..........…… เขต/อาเภอ…………………………........ จังหวัด……...…………..............…..
โทรศัพท์………….............................
เป็นผู้มีอานาจยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จากัด พร้อมเอกสารต่างๆ แทนข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอานาจได้กระทาลงไปตามหนังสือมอบอานาจนี้
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาด้วยตนเองทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานแล้ว
ลงชื่อ……………………………………………………ผู้มอบอานาจ
(……………………………………………………)
ลงชื่อ……………………………………………………ผู้รับมอบอานาจ
(……………………………………………………)
ลงชื่อ……………………………………………………พยาน
(……………………………………………………)
ลงชื่อ……………………………………………………พยาน
(……………………………………………………)

กรรมการ 61-05

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสรรหา เป็นกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จากัด
สมาชิกผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดาเนินการ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จากัด
2. ไม่ เ คยได้ รั บ โทษจ าคุ ก โดยค าพิ พากษาถึ งที่ สุ ด ให้ จาคุ ก เว้ น แต่ เ ป็น โทษส าหรั บ ความผิ ด ที่ ได้ ก ระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริต
ต่อหน้าที่
4. ไม่เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ หรือมีคาวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ ตามมาตรา
22 (4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
5. ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
6. สมาชิกที่จงใจผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ไม่มีสิทธิ์สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ เป็นเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดครั้งสุดท้าย
7. ต้องไม่เป็นคณะกรรมการสรรหา หรือเจ้าหน้าที่ประจาของสหกรณ์
8. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
9. ต้องเป็นผู้มีความเลื่อมใสในอุดมการณ์ของสหกรณ์ และไม่เป็นผู้ที่แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบสหกรณ์
--------------------------

กรรมการ 61-06

การสรรหากรรมการดาเนินการ ประจาปี 2561
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาควรทราบรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปนี้ด้วย
1. สหกรณ์ได้กาหนดให้มีหน่วยสรรหากรรมการดาเนินการทั่วประเทศ จานวน 140 หน่วย ซึ่งสหกรณ์
ได้ประกาศให้สมาชิกทราบแล้ว ตามประกาศของสหกรณ์
2. รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา สหกรณ์จะประกาศให้ทราบ ณ เรือนจาและทัณฑสถาน
ที่เป็นหน่วยสรรหา ซึ่งสมาชิกสามารถตรวจสอบได้
3. ทุกหน่วยสรรหา จะเปิดให้สมาชิกลงคะแนนพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
4. สมาชิก 1 คน มีสิทธิ์เลือกได้ไม่เกิน 8 หมายเลข
5. สหกรณ์จะทาการเปิดหีบใส่บัตร และทาการนับคะแนนของทุกหน่วยสรรหาพร้อมกัน ณ ห้องสัมมนา
กรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 ผู้สมัครและผู้สนใจสามารถเข้าชมการนับคะแนนได้
6. หากปรากฎว่ามีตาแหน่งกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2560 ว่างลง เพิ่มจาก 8 ตาแหน่งตามประกาศ
สหกรณ์ และการว่างลงนั้นเกิดขึ้นก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 สหกรณ์จะเสนอให้ที่ประชุม
ใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปี 2560 พิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง ผู้ ส มั ค รที่ มี ค ะแนนจากการสรรหาสู ง เป็ น ล าดั บ ถั ด ไป
เป็นกรรมการดาเนินการประจาปี 2561 ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้ครบตามจานวนกรรมการดาเนินการที่ว่างลง
ทั้งหมด
7. กรณีที่ผู้ส มัครกรรมการดาเนิน การได้รับคะแนนจากการสรรหาเท่ากัน อันเป็นเหตุให้ จานวนผู้ที่ได้รับ
การสรรหาที่ ส หกรณ์ จ ะน าเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ พิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง มี จ านวนเกิ น ต าแหน่ ง กรรมการ
ดาเนิ นการที่ว่างลง ให้ป ระธานในที่ประชุมใหญ่ส ามัญประจาปี 2560 ใช้อานาจตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 59 ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยประธานในที่ประชุมใหญ่
สามัญ ประจาปี 2560 จะพิจารณาจากผู้สมัครที่มีลาดับการสมัครก่อน ให้เป็น “กรรมการดาเนินการ
ประจาปี 2561”
---------------------------------------------

กรรมการ 61-07

อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินการ
เมื่อได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดาเนินการแล้ว จะมีวาระการดารงตาแหน่งสองปีนับแต่
วันได้รับการสรรหา เมื่อครบวาระการดารงตาแหน่งสามารถสมัครเข้ารับการสรรหาได้อีกหนึ่งวาระ แต่ต้องไม่
เกินสองวาระติดต่อกัน นอกจากนี้ผู้สมัครควรจะได้ทราบถึงภาระหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการด้วย ดังนี้
1. คณะกรรมการดาเนินการจะต้องประชุมเป็นประจาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาการดาเนินงาน
ของสหกรณ์ (ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 1,000 บาท)
2. คณะกรรมการดาเนินการ รวม 15 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการดาเนินการ จะเลือกตั้งระหว่างกันเองเพื่อทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
อื่น และคณะอนุกรรมการ เช่น
2.1 คณะกรรมการอานวยการ
2.2 คณะกรรมการเงินกู้
2.3 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
2.4 คณะกรรมการอานวยการเลือกตั้ง
2.5 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์
2.6 คณะอนุกรรมการทุนสวัสดิการและทุนสาธารณประโยชน์
ซึ่งกรรมการดาเนินการทุกท่านจะได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อพิจารณานโยบายต่างๆ และแนวทางการดาเนินงานแต่ละเรื่องตามที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งอาจจะต้องมีการนัดหมายประชุมมากกว่าเดือนละ 1 ครั้ง ดังนั้น กรรมการดาเนินการ
จะต้องสามารถเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกล่าวได้ด้วย
3. เป็นผู้ค้าประกันวงเงินกู้ วงเงินค้าประกัน หรือวงเงินเบิกเกินบัญชีของสหกรณ์
4. เป็นผู้ดาเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
5. สาหรับกรรมการดาเนินการที่ได้รับมอบหมายให้มีอานาจลงนามในเช็คสั่งจ่ายของสหกรณ์ ต้องเซ็น
สั่งจ่ายเช็คทุกวันเพื่อให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก
6. ดาเนินการในเรื่องการรับสมาชิกและออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้ปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์
7. พิจารณาดาเนินการในเรื่องการรับฝาก การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
8. ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ เสนองบดุล และรายจ่ายประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของ
สหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
9. เสนอการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีต่อที่ประชุมใหญ่
10. เสนอแผนงานในการดาเนินงานรวมทั้งงบประมาณประจาปี เพื่อที่ประชุมใหญ่สามัญอนุมัติ
11. เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามแบบและ
ระยะเวลาที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กาหนด
12. พิจารณาดาเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และกาหนดค่าตอบแทนและจัดทาหลักประกันแก่ผู้จัดการ และ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ให้เป็นการถูกต้อง
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13. เสนอประมาณการรายได้รายจ่ายประจาปีของสหกรณ์ เพื่อที่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณา
14. กาหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
15. จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารหลักฐาน ทรัพย์สิน และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การดาเนินงานของสหกรณ์
16. พิจารณาดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานเพื่อประโยชน์ใน
การดาเนินกิจการของสหกรณ์ ทั้งนี้รวมถึงการพิจารณาถอดถอนด้วย
17. พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนสอดส่งดูแลโดยทั่วไป
เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดาเนินไปด้วยดี
18. ฟ้อง ต่อสู้ หรือดาเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้
อนุญาโตตุลาการชี้ขาด
19. ทานิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของสหกรณ์ และกระทาการอื่นเกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
20. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินการ ถ้ากรรมการดาเนินการสหกรณ์กระทาการหรืองดเว้น
กระทาการ หรือกระทาโดยประมาทเลินเล่อ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทาให้เสื่อมเสียผลประโยชน์
ของสหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิ จการ หรือฐานะ
การเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย
คณะกรรมการดาเนินการต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์”
----------------------------------

