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และสมทุรปราการ ซ่ึง ชสอ. จะจ่ายค่าท่ีพกัให้กบัผูแ้ทนสหกรณ์สมาชิกในจงัหวดัดงักล่าว ท่ีเข้า

ร่วมประชมุใหญ่ สหกรณ์ละ 1,400 บาท โดยจ่ายพร้อมกบัค่าพาหนะ

 3. ค่าใช้จ่าย

  3.1 ผูแ้ทนสหกรณ์สมาชกิ ไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย เกีย่วกบัเอกสาร คา่อาหาร และคา่ทีพ่กั

  3.2 ชสอ. จะรบัผิดชอบค่าพาหนะตามระยะทาง ตัง้แต่อ�าเภอของจงัหวดัซึ่ง

เป็นทีต่ ัง้ส�านกังานของสหกรณ์ ถงึอ�าเภอของจงัหวดั สถานทีป่ระชุม อ�าเภอปากกรด็  จงัหวดันนทบุร ี 

(ตามระเบยีบของ ชสอ.)

 กรณีสหกรณ์ตัง้อยู่ต่างจงัหวดั เหมาจ่ายตามระยะทางในอตัรากโิลเมตรละ 5.00 บาท

กบัอกี 1,000 บาท ตวัอย่าง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย หา่งจาก อ�าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี 

815 กโิลเมตร จะไดร้บัคา่พาหนะ ดงัน้ี (815 ก.ม. x 2 เทีย่ว x 5.00 บาท) + 1,000 บาท = 9,150 บาท  

 กรณีสหกรณ์ตัง้อยู่กรุงเทพฯ เหมาจ่ายตามระยะทางในอตัรากโิลเมตรละ 5.00 บาท  

กบัอกี 1,000 บาท ตวัอย่าง กรงุเทพฯ หา่งจาก อ�าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี 30 กโิลเมตร จะไดร้บั

คา่พาหนะ ดงัน้ี (30 ก.ม. x 2 เทีย่ว x 5.00 บาท) + 1,000 บาท = 1,300 บาท  

 กรณสีหกรณ์ตัง้อยูใ่นจงัหวดันนทบุรจีะไดร้บัคา่พาหนะเหมาจา่ย เป็นเงนิ 1,000 บาท 

 ชสอ. จะจ่ายเงินให้กบัผูแ้ทนสหกรณ์สมาชิกในวนัประชมุใหญ่สามญั ประจ�าปี 2562 

วนัเสาร ์ท่ี 8 มิถนุายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.   

  3.3 ผูส้งัเกตการณ์ จากสหกรณ์สมาชิกเข้ารว่มประชมุฯ ได้สหกรณ์ละไมเ่กิน 5 คน  

โดยคนแรก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เกีย่วกบัคา่เอกสาร คา่อาหาร และของทีร่ะลกึที ่ชสอ. จดัให ้

  3.4 ผูส้งัเกตการณ์ จากสหกรณ์สมาชกิสว่นทีเ่กนิจาก 1 คน ผูส้งัเกตการณ์ หรอื

สหกรณ์สมาชกิ จะตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่าย เป็นค่าเอกสาร อาหารกลางวนั 1 มือ้ อาหารว่าง 2 มือ้   

และของทีร่ะลกึ รวมเป็นเงนิคนละ 1,500 บาท 

  3.5 ผูส้งัเกตการณ์ หรอืสหกรณ์สมาชกิ รบัผดิชอบคา่พาหนะ และคา่ทีพ่กัเอง

 4. องคป์ระชมุ  ตามพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 106 และขอ้บงัคบัของชสอ.  

ขอ้ 35 ในการประชมุใหญ่ตอ้งมผีูแ้ทนสหกรณ์สมาชกิมาประชมุ ไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของจ�านวนผูแ้ทนสหกรณ์

สมาชกิทัง้หมด  หรอืไมน้่อยกวา่หน่ึงรอ้ยคนแลว้แต่กรณ ีจงึจะเป็นองคป์ระชมุ

 5. ผูส้งัเกตการณ์ เป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุใหญ่เทา่นัน้ไมม่สีทิธใินการอภปิราย และออกเสยีง 

ลงคะแนน

 จงึเรยีนมาเพือ่พจิารณา

ส�านักผู้บริหาร
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 204, 205, 206, 224, 225
โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188  สอบถามการส่งโทรสาร 0 2496 1199 กด 0 ติดต่อคุณวุฒิภัทร
e-mail : news@fsct.com 

รองศาสตราจารยพ์เิศษ พลโท

ขอแสดงความนบัถอื

(ดร.วรีะ วงศส์วรรค)์

ประธานกรรมการ

ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จ�ากดั
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ระเบยีบวาระการประชมุใหญ่สามญั ประจ�าปี 2562
ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ�ากดั

วนัเสาร ์ท่ี 8 มิถนุายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องรอยลั จบิูล่ี บอลรมู อาคารชาเลนเจอร์

ศนูยแ์สดงสินค้าและการประชมุอิมแพค็เมืองทองธานี จงัหวดันนทบรีุ

ระเบยีบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบยีบวาระท่ี 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชมุ

  2.1 รายงานการประชมุใหญ่สามญั ประจ�าปี 2561

  2.2 รายงานการประชมุใหญ่วสิามญั ครัง้ที ่1 ปี พ.ศ. 2561

ระเบยีบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ

  3.1 การรบัสหกรณ์สมาชกิเขา้ใหม ่และการออกจากชมุนุมสหกรณ์

  3.2 รายงานประจ�าปี 2561

  3.3 รายงานของผูต้รวจสอบกจิการประจ�าปี 2561

ระเบยีบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา

  4.1 เลอืกตัง้คณะกรรมการการเลอืกตัง้

  4.2 เลอืกตัง้ประธานกรรมการ  กรรมการด�าเนินการ และผูต้รวจสอบกจิการ

  4.3 อนุมตังิบดลุ (งบแสดงฐานะการเงนิ) ประจ�าปี 2561

  4.4 อนุมตัจิดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปี 2561

  4.5 อนุมตัแิผนงานและงบประมาณรายรบั - รายจา่ย ประจ�าปี 2562

  4.6 ก�าหนดวงเงนิซึง่ชมุนุมสหกรณ์อาจกูย้มืหรอืค�า้ประกนัประจ�าปี 2562

  4.7 คดัเลอืกผูส้อบบญัชปีระจ�าปี 2562

  4.8 อนุมตักิารน�าเงนิไปฝาก หรอืลงทนุทีบ่รหิารโดยกองทนุสว่นบุคคล

  4.9 อนุมตักิารน�าเงนิไปฝากหรอืลงทนุอืน่ใด  ตามประกาศ

        คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แหง่ชาต ิขอ้ 3 (7)

ระเบยีบวาระ  5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)

  5.1 รบัทราบเรือ่งการด�าเนินงานของสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย    

   สถาบนั หรอืองคก์ารทีช่มุนุมสหกรณ์เป็นสมาชกิ

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1



ประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 25624

ก�าหนดการประชมุใหญ่สามญั ประจ�าปี 2562
ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ�ากดั

วนัเสาร ์ท่ี 8 มิถนุายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องรอยลั จบิูล่ี บอลรมู อาคารชาเลนเจอร์

ศนูยแ์สดงสินค้าและการประชมุอิมแพค็เมืองทองธานี จงัหวดันนทบรีุ

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

  วนัเสาร ์ท่ี 8 มิถนุายน พ.ศ. 2562

 07.00 – 08.30  น.  ลงทะเบยีน

 08.30 – 12.00  น.  การประชมุใหญ่สามญั ประจ�าปี 2562

   ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จ�ากดั

 12.00 – 13.00  น.  รบัประทานอาหารกลางวนั

 13.00 – 16.30  น.  การประชมุใหญ่สามญั ประจ�าปี 2562 (ต่อ)

หมายเหต ุ พกั (น�้าชา – กาแฟ)  เชา้ เวลา 10.30 น.  -  10.45 น.

     บา่ย เวลา 14.30 น.  -  14.45 น.

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2

หากจัดท�าเอกสารไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ จะไม่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้แทนสหกรณ์

สาระส�าคญัท่ีต้องจดัท�าในหนังสือแจ้งการตัง้ผูแ้ทนสหกรณ์

 1. มติท่ีประชมุ (ชดุท่ี.......ในการประชมุครัง้ท่ี........วนัท่ี..................)

 2. ลายมือช่ือผูมี้อ�านาจลงนาม  

  (ประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการ)

 3. ประทบัตราสหกรณ์
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เลขทะเบยีนสหกรณส์มาชกิ..............................

หนังสือแจ้งการตัง้ผูแ้ทนสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรพัย.์...................................................................................................จ�ากดั 

ส�านกังานเลขที.่.................................................................................................................

..........................................................................................................................................

โทรศพัท.์...................................................โทรสาร............................................................

                  วนัที.่..............................................................................

 คณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์ออมทรพัย.์.......................................................................จ�ากดั 
ชดุที.่....................ในการประชมุครัง้ที.่.........................วนัที.่........................................................ไดม้มีตติัง้ให ้
ชือ่……………................................................นามสกุล...................................................................................
ต�าแหน่ง (ในสหกรณ์) *  ประธานกรรมการ *  รองประธานกรรมการ *  เลขานุการ *  เหรญัญิก 
* กรรมการด�าเนินการ เป็นผู้แทนของสหกรณ์ตามพระราชบญัญัติสหกรณ์และข้อบงัคบัของสหกรณ์  
ให้ผู้แทนสหกรณ์มีอ�านาจเข้าประชุมใหญ่และใช้สิทธิต่างๆ ตามที่ก�าหนดในข้อบงัคบัของชุมนุมสหกรณ์ 
ออมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จ�ากดั
 ทัง้น้ี ตัง้แต่วนัทีค่ณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์ออมทรพัย ์ ไดม้มีตแิต่งตัง้ใหเ้ป็นผูแ้ทนสหกรณ์    
จนกวา่จะพน้จากการเป็นผูแ้ทนสหกรณ์หรอืจนกวา่จะมกีารแต่งตัง้ผูแ้ทนสหกรณ์คนใหมห่รอืขาดคณุสมบตัทิีจ่ะ
เป็นผูแ้ทนสหกรณ์สมาชกิตามขอ้บงัคบัของชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยฯ์

ประทับตรา

สหกรณ์

ลายมอืชือ่ผูแ้ทนสหกรณ์

 ......................................................

(....................................................)

ประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการ

 ......................................................

(....................................................)

หมายเหตุ 1. โปรดกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น พรอ้มประทบัตราสหกรณ์และสง่ฉบบัจริงใหช้มุนุมสหกรณ์ออมทรพัยฯ์ 
  ก่อนวนัศกุร ์ท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 หรอืในกรณมีคีวามจ�าเป็นใหผู้แ้ทนสหกรณ์  ถอืฉบบัจริง
  ไปในวนัประชมุใหญ่ 
 2. ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยฯ์ ไดแ้ต่งตัง้ “คณะวนิิจฉยัรบัรองผูแ้ทนทีเ่ขา้ประชมุใหญ่สามญั ประจ�าปี 2562” 
  ค�าวนิิจฉยัของคณะวนิิจฉยัรบัรองผูแ้ทนฯ ใหถ้อืเป็นทีส่ดุ
 3. ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยฯ์  จะจา่ยคา่พาหนะใหก้บัผูแ้ทนสหกรณ์ ต่อเมือ่ไดร้บัหนงัสอืแจง้การตัง้
  ผูแ้ทนสหกรณ์ฉบบัจริงเทา่นัน้  และใหผู้แ้ทนสหกรณ์น�าบตัรประจ�าตวัประชาชน หรือบตัรแสดงตน
               ท่ีมีรปูถ่ายมา เพือ่ใชส้ทิธใินการรบัเงนิคา่พาหนะ
 4 กรณสีหกรณ์มปีระเดน็หารอืเกีย่วกบัการแต่งตัง้ผูแ้ทนสหกรณ์ ตดิต่อสอบถามไดท้ี ่โทรศพัท ์0 2496 1199    
  คณุยวุดี ต่อ 115   คณุวราพร ต่อ 305  
 5 ส่งโทรสาร ได้ท่ี 0 2496 1177 หรอื 0 2496 1188 สอบถามการส่งโทรสาร 0 2496 1199 กด 0      
  ติดต่อคณุวฒิุภทัร

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3
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เลขทะเบยีนสหกรณส์มาชกิ..............................

ใบตอบรบัการเข้าประชมุใหญ่สามญั ประจ�าปี 2562

วนัเสาร ์ท่ี 8 มิถนุายน พ.ศ. 2562

ณ ห้องรอยลั จบิูล่ี บอลรมู  อาคารชาเลนเจอร ์

ศนูยแ์สดงสินค้าและการประชมุอิมแพค็เมืองทองธานี จงัหวดันนทบรีุ

       วนัที.่.........................................................................

 สหกรณ์ออมทรพัย ์...................................................................................................จ�ากดั  ขอสง่ 

..................................................................................... ต�าแหน่ง ........................................................

เป็นผูแ้ทนสหกรณ์เขา้ประชมุใหญ่สามญั ประจ�าปี 2562

 สหกรณ์ฯ  ขอสง่ผูส้งัเกตการณ์เขา้รว่มประชมุใหญ่สามญั ประจ�าปี 2562 ดงัน้ี

ล�าดบั ชือ่ – นามสกุล ต�าแหน่ง

 1. ................................................................ .......................................... ใชส้ทิธผิูส้งัเกตการณ์

 2. ............................................................... .......................................... ช�าระเงนิ 1,500 บาท

 3. ............................................................... .......................................... ช�าระเงนิ 1,500 บาท

 4. ...............................................................  .......................................... ช�าระเงนิ 1,500 บาท

 5. ............................................................... .......................................... ช�าระเงนิ 1,500 บาท

 พรอ้มน้ีไดส้ง่คา่ใชจ้า่ยในการประชมุใหญ่ส�าหรบัผูส้งัเกตการณ์ คนละ 1,500.- บาท

จ�านวน .................. คน รวมเป็นเงนิ ...............................บาท  ( ........................................................ )  

โดยเชค็ เลขที ่ .................................................... หรอืโอนเขา้บญัช ีชือ่บญัช ี“ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัย ์

แห่งประเทศไทย จ�ากดั” โดยน�า ใบแจง้การช�าระเงนิ (Payment) ทีแ่นบมาพรอ้มน้ี ช�าระเงนิไดท้ี ่

ธนาคารตามทีร่ะบุในใบแจง้การช�าระเงนิ (เมือ่โอนเงนิแลว้ กรณุาสง่โทรสารใบน�าฝากใหแ้ก่ชมุนุมสหกรณ์

ออมทรพัยฯ์ พรอ้มใบตอบรบัการเขา้ประชมุใหญ่ฯ ดว้ย)

(ลงชือ่) ...........................................................

        (...........................................................)

ต�าแหน่ง ...........................................................

หมายเหตุ 1. การสง่ผูส้งัเกตการณ์เขา้รว่มการประชมุใหญ่ไดส้หกรณ์ละไมเ่กนิจ�านวน 5 คน 

 2. กรณุาน�ารายงานกจิการประจ�าปี ลา่สดุ ของสหกรณ์ทา่นไปให ้ชสอ. จ�านวน 1 เลม่ ดว้ย

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4
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1   0   5 ค่าลงทะเบียนผู้สังเกตการณ์ จำานวนเงิน 1,500 บาท

1   0   5 ค่าลงทะเบียนผู้สังเกตการณ์ จำานวนเงิน 1,500 บาท



ประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 256212

1,200.-

1,200.-

1   0   5 ค่าลงทะเบียนผู้สังเกตการณ์ จำานวนเงิน 1,500 บาท

2 เม.ย. 62

1   0   5 ค่าลงทะเบียนผู้สังเกตการณ์ จำานวนเงิน 1,500 บาท

2 เม.ย. 6162
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ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โทร. 02 8335256

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ
อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. 02 504 8713
อาคารสัมมนา 600 บาท ไม่รวมอาหารเช้า ไม่มีตู้เย็น ไม่มีรถรับส่ง
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