และสมุทรปราการ ซึ่ง ชสอ. จะจ่ายค่าที่พกั ให้กบั ผูแ้ ทนสหกรณ์ สมาชิ กในจังหวัดดังกล่าว ที่เข้า
ร่วมประชุมใหญ่ สหกรณ์ละ 1,400 บาท โดยจ่ายพร้อมกับค่าพาหนะ
3. ค่าใช้จ่าย
		 3.1 ผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิก ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย เกีย่ วกับเอกสาร ค่าอาหาร และค่าทีพ่ กั
		 3.2 ชสอ. จะรับผิ ดชอบค่ าพาหนะตามระยะทาง ตัง้ แต่อ�ำเภอของจังหวัดซึ่ง
เป็ นทีต่ งั ้ ส�ำนักงานของสหกรณ์ ถึงอ�ำเภอของจังหวัด สถานทีป่ ระชุม อ�ำเภอปากกร็ด จังหวัดนนทบุร ี
(ตามระเบียบของ ชสอ.)
กรณีสหกรณ์ตงั ้ อยู่ต่างจังหวัด เหมาจ่ายตามระยะทางในอัตรากิโลเมตรละ 5.00 บาท
กับอีก 1,000 บาท ตัวอย่าง อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ห่างจาก อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี
815 กิโลเมตร จะได้รบั ค่าพาหนะ ดังนี้ (815 ก.ม. x 2 เทีย่ ว x 5.00 บาท) + 1,000 บาท = 9,150 บาท
กรณีสหกรณ์ ตงั ้ อยู่กรุงเทพฯ เหมาจ่ายตามระยะทางในอัตรากิโลเมตรละ 5.00 บาท
กับอีก 1,000 บาท ตัวอย่าง กรุงเทพฯ ห่างจาก อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี 30 กิโลเมตร จะได้รบั
ค่าพาหนะ ดังนี้ (30 ก.ม. x 2 เทีย่ ว x 5.00 บาท) + 1,000 บาท = 1,300 บาท
กรณีสหกรณ์ตงั ้ อยูใ่ นจังหวัดนนทบุรจี ะได้รบั ค่าพาหนะเหมาจ่าย เป็ นเงิน 1,000 บาท
ชสอ. จะจ่ายเงินให้กบั ผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิ กในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562
วันเสาร์ ที่ 8 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.
		 3.3 ผูส้ งั เกตการณ์ จากสหกรณ์สมาชิ กเข้าร่วมประชุมฯ ได้สหกรณ์ละไม่เกิน 5 คน
โดยคนแรก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เกีย่ วกับค่าเอกสาร ค่าอาหาร และของทีร่ ะลึกที่ ชสอ. จัดให้
		 3.4 ผูส้ งั เกตการณ์ จากสหกรณ์สมาชิกส่วนทีเ่ กินจาก 1 คน ผูส้ งั เกตการณ์ หรือ
สหกรณ์สมาชิก จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เป็ นค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 1 มือ้ อาหารว่าง 2 มือ้
และของทีร่ ะลึก รวมเป็ นเงินคนละ 1,500 บาท
		 3.5 ผูส้ งั เกตการณ์ หรือสหกรณ์สมาชิก รับผิดชอบค่าพาหนะ และค่าทีพ่ กั เอง
4. องค์ประชุม ตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 106 และข้อบังคับของชสอ.
ข้อ 35 ในการประชุมใหญ่ตอ้ งมีผแู้ ทนสหกรณ์สมาชิกมาประชุม ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนผูแ้ ทนสหกรณ์
สมาชิกทังหมด
้
หรือไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ร้อยคนแล้วแต่กรณี จึงจะเป็ นองค์ประชุม
5. ผูส้ งั เกตการณ์ เป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมใหญ่เท่านัน้ ไม่มสี ทิ ธิในการอภิปราย และออกเสียง
ลงคะแนน
จึงเรียนมาเพือ่ พิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ พลโท

(ดร.วีระ วงศ์สวรรค์)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

สำ�นักผู้บริหาร
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
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
วันเสาร์ ที่ 8 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์
ศูนย์แสดงสิ นค้าและการประชุมอิ มแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
		 2.1 รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2561
		 2.2 รายงานการประชุมใหญ่วสิ ามัญ ครัง้ ที่ 1 ปี พ.ศ. 2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
		 3.1 การรับสหกรณ์สมาชิกเข้าใหม่ และการออกจากชุมนุมสหกรณ์
		 3.2 รายงานประจ�ำปี 2561
		 3.3 รายงานของผูต้ รวจสอบกิจการประจ�ำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิ จารณา
		 4.1 เลือกตัง้ คณะกรรมการการเลือกตัง้
		 4.2 เลือกตัง้ ประธานกรรมการ กรรมการด�ำเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการ
		 4.3 อนุมตั งิ บดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) ประจ�ำปี 2561
		 4.4 อนุมตั จิ ดั สรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2561
		 4.5 อนุมตั แิ ผนงานและงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจ�ำปี 2562
		 4.6 ก�ำหนดวงเงินซึง่ ชุมนุมสหกรณ์อาจกูย้ มื หรือค�ำ้ ประกันประจ�ำปี 2562
		 4.7 คัดเลือกผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี 2562
		 4.8 อนุมตั กิ ารน�ำเงินไปฝาก หรือลงทุนทีบ่ ริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล
		 4.9 อนุมตั กิ ารน�ำเงินไปฝากหรือลงทุนอืน่ ใด ตามประกาศ
			 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ข้อ 3 (7)
ระเบียบวาระ
5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
		 5.1 รับทราบเรือ่ งการด�ำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 			
			 สถาบัน หรือองค์การทีช่ มุ นุมสหกรณ์เป็ นสมาชิก

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
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ก�ำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
วันเสาร์ ที่ 8 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์
ศูนย์แสดงสิ นค้าและการประชุมอิ มแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

วันเสาร์ ที่ 8 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2562
07.00 – 08.30 น.		
08.30 – 12.00 น.		
			
12.00 – 13.00 น.		
13.00 – 16.30 น.		

ลงทะเบียน
การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
รับประทานอาหารกลางวัน
การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562 (ต่อ)

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

หมายเหตุ พัก (น�้ำชา – กาแฟ)
					

เช้า
บ่าย

เวลา 10.30 น. - 10.45 น.
เวลา 14.30 น. - 14.45 น.

สาระส�ำคัญที่ต้องจัดท�ำในหนังสือแจ้งการตัง้ ผูแ้ ทนสหกรณ์
1. มติที่ประชุม (ชุดที่.......ในการประชุมครัง้ ที่........วันที่..................)
2. ลายมือชื่อผูม้ ีอำ� นาจลงนาม
		 (ประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการ)
3. ประทับตราสหกรณ์
หากจัดทำ�เอกสารไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ จะไม่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้แทนสหกรณ์
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เลขทะเบียนสหกรณ์สมาชิก..............................

หนังสือแจ้งการตัง้ ผูแ้ ทนสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์....................................................................................................จ�ำกัด
ส�ำนักงานเลขที.่ .................................................................................................................
..........................................................................................................................................
โทรศัพท์....................................................โทรสาร............................................................
			

วันที.่ ..............................................................................

คณะกรรมการด�ำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์........................................................................จ� ำกัด
ชุดที.่ ....................ในการประชุมครัง้ ที.่ .........................วันที.่ ........................................................ได้มมี ติตงั ้ ให้
ชือ่ ……………................................................นามสกุล...................................................................................
ต�ำแหน่ ง (ในสหกรณ์ ) * ประธานกรรมการ * รองประธานกรรมการ * เลขานุ การ * เหรัญญิก
* กรรมการด�ำเนิ นการ เป็ นผู้แทนของสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ และข้อบังคับของสหกรณ์
ให้ผู้แ ทนสหกรณ์ ม ีอ�ำ นาจเข้า ประชุ ม ใหญ่ แ ละใช้ส ิท ธิต่ า งๆ ตามที่ก�ำ หนดในข้อ บัง คับ ของชุ ม นุ ม สหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ทีค่ ณะกรรมการด�ำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้มมี ติแต่งตัง้ ให้เป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์
จนกว่าจะพ้นจากการเป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์หรือจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ ผูแ้ ทนสหกรณ์คนใหม่หรือขาดคุณสมบัตทิ จ่ี ะ
เป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิกตามข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

ประทับตรา
สหกรณ์

......................................................
(....................................................)
ประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการ

ลายมือชือ่ ผูแ้ ทนสหกรณ์
......................................................
(....................................................)
หมายเหตุ 1.
		
		
2.
		
3.
		
		
4
		
5
		

โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วน พร้อมประทับตราสหกรณ์และส่งฉบับจริ งให้ชมุ นุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ก่อนวันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 หรือในกรณีมคี วามจ�ำเป็ นให้ผแู้ ทนสหกรณ์ ถือฉบับจริ ง
ไปในวันประชุมใหญ่
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้แต่งตัง้ “คณะวินิจฉัยรับรองผูแ้ ทนทีเ่ ข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562”
ค�ำวินิจฉัยของคณะวินิจฉัยรับรองผูแ้ ทนฯ ให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะจ่ายค่าพาหนะให้กบั ผูแ้ ทนสหกรณ์ ต่อเมือ่ ได้รบั หนังสือแจ้งการตัง้
ผูแ้ ทนสหกรณ์ฉบับจริ งเท่านัน้ และให้ผแู้ ทนสหกรณ์น�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตน
ที่มีรปู ถ่ายมา เพือ่ ใช้สทิ ธิในการรับเงินค่าพาหนะ
กรณีสหกรณ์มปี ระเด็นหารือเกีย่ วกับการแต่งตัง้ ผูแ้ ทนสหกรณ์ ติดต่อสอบถามได้ท่ี โทรศัพท์ 0 2496 1199 		
คุณยุวดี ต่อ 115 คุณวราพร ต่อ 305
ส่งโทรสาร ได้ที่ 0 2496 1177 หรือ 0 2496 1188 สอบถามการส่งโทรสาร 0 2496 1199 กด 0 			
ติ ดต่อคุณวุฒิภทั ร
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เลขทะเบียนสหกรณ์สมาชิก..............................

ใบตอบรับการเข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562
วันเสาร์ ที่ 8 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์
ศูนย์แสดงสิ นค้าและการประชุมอิ มแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
						
วันที.่ .........................................................................
สหกรณ์ออมทรัพย์...................................................................................................จ� ำกัด ขอส่ง
..................................................................................... ต�ำแหน่ง ........................................................
เป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์เข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ฯ ขอส่งผูส้ งั เกตการณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562 ดังนี้
ล�ำดับ
ชือ่ – นามสกุล
ต�ำแหน่ง
1. ................................................................ ..........................................
2. ............................................................... ..........................................
3. ............................................................... ..........................................
4. ............................................................... ..........................................
5. ............................................................... ..........................................

ใช้สทิ ธิผสู้ งั เกตการณ์
ช�ำระเงิน 1,500 บาท
ช�ำระเงิน 1,500 บาท
ช�ำระเงิน 1,500 บาท
ช�ำระเงิน 1,500 บาท

พร้อมนี้ได้สง่ ค่าใช้จา่ ยในการประชุมใหญ่สำ� หรับผูส้ งั เกตการณ์ คนละ 1,500.- บาท
จ�ำนวน .................. คน รวมเป็ นเงิน ...............................บาท ( ........................................................ )
โดยเช็ค เลขที่ .................................................... หรือโอนเข้าบัญชี ชือ่ บัญชี “ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด” โดยน�ำ ใบแจ้งการช�ำระเงิน (Payment) ทีแ่ นบมาพร้อมนี้ ช�ำระเงินได้ท่ี
ธนาคารตามทีร่ ะบุในใบแจ้งการช�ำระเงิน (เมือ่ โอนเงินแล้ว กรุณาส่งโทรสารใบน�ำฝากให้แก่ชมุ นุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ฯ พร้อมใบตอบรับการเข้าประชุมใหญ่ฯ ด้วย)
(ลงชือ่ ) ...........................................................
(...........................................................)
ต�ำแหน่ง ...........................................................
หมายเหตุ 1. การส่งผูส้ งั เกตการณ์เข้าร่วมการประชุมใหญ่ได้สหกรณ์ละไม่เกินจ�ำนวน 5 คน
2. กรุณาน�ำรายงานกิจการประจ�ำปี ล่าสุด ของสหกรณ์ทา่ นไปให้ ชสอ. จ�ำนวน 1 เล่ม ด้วย
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1 0 5 ค่าลงทะเบียนผู้สังเกตการณ์ จำ�นวนเงิน 1,500 บาท

1 0 5 ค่าลงทะเบียนผู้สังเกตการณ์ จำ�นวนเงิน 1,500 บาท
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2 เม.ย. 62

1,200.-

1 0 5 ค่าลงทะเบียนผู้สังเกตการณ์ จำ�นวนเงิน 1,500 บาท

2 เม.ย. 62
61

1 0 5 ค่าลงทะเบียนผู้สังเกตการณ์ จำ�นวนเงิน 1,500 บาท

12 ประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2562

1,200.-

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โทร. 02 8335256
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ
อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. 02 504 8713
อาคารสัมมนา 600 บาท ไม่รวมอาหารเช้า ไม่มีตู้เย็น ไม่มีรถรับส่ง

14 ประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2562
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16 ประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2562

