
1ประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2566

ที่่�  ชสอ.ว. 17/2566

23  กุุมภาพัันธ์์  2566

  ด้้วยชมุนมุสหกุรณ์์ออมที่รพััย์แห่งประเที่ศไที่ย จำกัุด้ (ชสอ.) กุำหนด้จดั้ประชมุใหญ่่สามญั่

ประจำปี 2566 ในวัันเสาร์์ ที่่� 10 มิิถุนุายน พ.ศ. 2566 ณ ห้้องร์อยัล จูบิูิล่� บิอลร์มูิ อาคาร์ชาเลนเจูอร์์  

ศนูย์แสดงสินค้าและการ์ปร์ะชุมิอิมิแพ็คเมืิองที่องธาน่ จูงัห้วััดนนที่บุิร์ ่โด้ยม่รายละเอย่ด้ตามระเบีย่บีวาระ

กุารประชุม และกุำหนด้กุารท่ี่�แนบีมาพัร้อมหนังสอืฉบีบัีน่�แล้ว

 ชสอ. ขอเร่ยนเชญิ่สหกุรณ์์สมาชกิุส่งผู้้แ้ที่นเข้าประชมุใหญ่่สามญั่ ประจำปี 2566 ในครั�งน่�ด้้วย 

และขอเรย่นช่�แจงรายละเอย่ด้เพัิ�มเตมิด้งัน่�

 1. การ์ตั้ั�งผูู้แ้ที่นสห้กร์ณ์สมิาชกิ เพัื�อให้กุารแต่งตั�งผู้้แ้ที่นสหกุรณ์์สมาชิกุไปเข้าประชมุใหญ่่ 

เป็นไปตามพัระราชบีญั่ญ่ตัสิหกุรณ์์ และข้อบีงัคบัีของ ชสอ. จูงึขอให้้สห้กร์ณ์โดยมิติั้ที่่�ปร์ะชุมิคณะกร์ร์มิการ์

ดำเนินการ์ แต่ั้งตั้ั�งผูู้้แที่นจูากกร์ร์มิการ์ดำเนินการ์ของสห้กร์ณ์ 1 คน เป็นผูู้้แที่นสห้กร์ณ์สมิาชิก  

เข้าปร์ะชมุิให้ญ่่และใช้สิที่ธต่ิั้างๆ ใน ชสอ.

 2. การ์ส่งห้นงัสอืแจู้งการ์ตัั้�งผูู้้แที่นสห้กร์ณ์ เพัื�อใช้เป็นหลักุฐานและข้อม้ลในกุารเตรย่มกุาร

ประชมุใหญ่่ให้เร่ยบีร้อย ขอให้สหกุรณ์์ด้ำเนินกุาร ด้งัน่�

   2.1 กุรอกุข้อม้ลหนงัสอืแจ้งกุารตั�งผู้้แ้ที่นผู่้าน Google Form ตามขั�นตอนและวธิ์กุ่ารฯ  

(ตามสิ�งที่่�ส่งมาด้้วย 3 )

   2.2 เมื�อด้ำเนินกุารตาม 2.1 เร่ยบีร้อยแล้ว ให้พิัมพ์ัหนังสือแจ้งกุารตั�งผู้้้แที่นสหกุรณ์์  

จากุ Email ท่ี่�สหกุรณ์์กุรอกุไว้ใน Google Form แล้วเสนอให้ผู้้แ้ที่นสหกุรณ์์ และผู้้ม่้อำนาจของสหกุรณ์์ลงนาม

พัร้อมประที่บัีตราสหกุรณ์์ (ถ้้าม่) 

199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำ�บลบ�งสีทอง อำ�เภอบ�งกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0 2496 1199 โทรส�ร 0 2496 1177, 0 2496 1188

199 Moo 2, Nakhon in Road, Bang Si Thong Subdistrict, Bang kruai District, Nonthaburi Province, 11130 
Tel. +66 2496 1199 Fax. +66 2496 1177, +66 2496 1188 Homepage http://www.fsct.com e-mail: info@fsct.com

เรื�อง  ขอเชิญ่ประชุมใหญ่่สามัญ่ ประจำปี 2566

เร่ยน  ประธ์านกุรรมกุารสหกุรณ์์ออมที่รัพัย์

สิ�งที่่�ส่งมาด้้วย 1. ระเบี่ยบีวาระกุารประชุมใหญ่่สามัญ่ ประจำปี 2566 1  ฉบีบัี
 2. กุำหนด้กุารประชุมใหญ่่สามัญ่ ประจำปี 2566  1  ฉบีบัี
  3. ขั�นตอนและวิธ์่กุารจัด้ที่ำหนังสือแจ้งกุารตั�งผู้้้แที่นสหกุรณ์์ประชุมใหญ่่
   สามัญ่ ประจำปี 2566 1 ฉบีบัี
  4. ตัวอย่างหนังสือแจ้งกุารตั�งผู้้้แที่นสหกุรณ์์ ผู้่าน Google Form 1  ฉบีบัี
  5. ขั�นตอนและวิธ์่กุารจัด้ที่ำใบีตอบีรับีผู้้้สังเกุตกุารณ์์เข้าร่วมประชุมใหญ่่
   สามัญ่ ประจำปี 2566  1 ฉบีบัี
  6. ตัวอย่างใบีตอบีรับีผู้้้สังเกุตกุารณ์์ ผู้่าน Google Form  1 ฉบีบัี
  7. แผู้นผู้ังสถ้านที่่�จัด้ประชุมใหญ่่สามัญ่ ประจำปี 2566 1  ฉบีบัี
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   2.3 ส่งหนงัสือแจ้งกุารตั�งผู้้แ้ที่นสหกุรณ์์ตาม 2.2 ที่่�ลงนามครบีถ้้วนแล้วไปยงั ชสอ.ที่าง

ไปรษณ์ย์่ ที่างโที่รสาร หรือ Email : news@fsct.com และขอให้สหกุรณ์์ด้ำเนินกุารจัด้ส่งหนังสือแจ้งกุารตั�ง 

ผู้้แ้ที่น ภายในวัันพธุ ที่่� 31 พฤษภาคมิ พ.ศ. 2566 ห้ากพ้นจูากวัันดงักล่าวั ชสอ. ถุอืว่ัาสห้กร์ณ์ไม่ิปร์ะสงค์

ส่งผูู้แ้ที่นเข้าปร์ะชมุิให้ญ่่ และไม่ิม่ิสิที่ธเิบิิกค่าใช้จู่ายใดๆ จูาก ชสอ.

 กุรณ์ท่่ี่�สหกุรณ์์ส่งรายชื�อผู้้้แที่นสหกุรณ์์ มาแล้วม่เหตุท่ี่�ต้องกุารเปล่�ยนตวัผู้้้แที่นสหกุรณ์์ ชสอ.

ขอความร่วมมือให้สหกุรณ์์ด้ำเนินกุารจดั้ที่ำหนงัสอืแจ้งกุารตั�งผู้้แ้ที่นสหกุรณ์์ใหม่ผู่้านระบีบี Google Form  

ตามขั�นตอนดั้งกุล่าวข้างต้นอกุ่ครั�ง ที่ั�งน่�เพัื�อเป็นหลกัุฐานและเก็ุบีรวบีรวมข้อม้ลในกุารเตร่ยมกุารประชุมใหญ่่ ชสอ.

 3. ค่าใช้จู่ายให้้กบัิผูู้แ้ที่นสห้กร์ณ์สมิาชิก

  3.1 ชสอ.จูะจู่ายค่าที่่�พกัเห้มิาจู่ายให้้กบัิผูู้แ้ที่นสห้กร์ณ์สมิาชกิที่่�เข้าร่์วัมิปร์ะชมุิให้ญ่่

สามิญั่ สห้กร์ณ์ละ 1,400 บิาที่ โดยจู่ายพร้์อมิกับิค่าพาห้นะ

  3.2 ชสอ. จูะร์บัิผู้ดิชอบิค่าพาห้นะตั้ามิร์ะยะที่าง ตั�งแต่อำเภอของจงัหวดั้ซึ่่�งเป็นที่่�ตั�ง

สำนกัุงานของสหกุรณ์์ ถ้ง่อำเภอของจังหวัด้ สถ้านที่่�ประชุม อำเภอปากุเกุร็ด้ จงัหวัด้นนที่บุีร ่ (ตามระเบ่ียบี 

ของ ชสอ.)

  กุรณ์ส่หกุรณ์์ตั�งอย่้ต่างจังหวัด้ ค่าพัาหนะเหมาจ่าย โด้ยคำนวณ์ระยะที่าง กุบัีอ่กุ 2,000 บีาที่ 

ด้งัน่�

  (1) เด้นิที่างขาไปและกุลับี ไม่เกิุน 300 กุโิลเมตรแรกุ ในอัตรากุโิลเมตรละ 5 บีาที่ เกิุนกุว่า  

300 กุโิลเมตร ในอัตรากิุโลเมตรละ 3 บีาที่ กุบัีอ่กุ 2,000 บีาที่ ตั้วััอย่าง อำเภอเมอืง จงัหวัด้เชย่งราย  

ห่างจากุอำเภอปากุเกุร็ด้ จงัหวดั้นนที่บีรุ่ 815 กุโิลเมตร จะได้้รับีค่าพัาหนะ ด้งัน่� (300 กุ.ม. x 2 เที่่�ยว x 5 บีาที่  

+ 515 กุ.ม.x 2 เที่่�ยว x 3 บีาที่ ) + 2,000 บีาที่ = 8,090 บีาที่ 

  กุรณ่์สหกุรณ์์ตั�งอย้กุ่รงุเที่พัฯ เหมาจ่ายตามระยะที่างในอตัรากุโิลเมตรละ 5 บีาที่ กุบัีอกุ่ 

2,000 บีาที่ ตั้วััอย่าง กุรงุเที่พัฯ ห่างจากุ อำเภอปากุเกุรด็้ จงัหวดั้นนที่บีรุ่ 30 กุโิลเมตร จะได้้รับีค่าพัาหนะ ด้งัน่� 

(30 กุ.ม. x 2 เท่ี่�ยว x 5 บีาที่) + 2,000 บีาที่ = 2,300 บีาที่ 

  กุรณ์ส่หกุรณ์์ตั�งอย้ใ่นจังหวดั้นนที่บีรุ่จะได้้รบัีค่าพัาหนะเหมาจ่าย เป็นเงนิ 2,000 บีาที่ 

   ชสอ. จูะโอนเงนิให้้กบัิผูู้แ้ที่นสห้กร์ณ์สมิาชิกที่่�เข้าปร์ะชุมิให้ญ่่สามิญั่ ปร์ะจูำปี 2566 

โดยผูู้แ้ที่นต้ั้องลงลายมิอืชื�อ ณ จูดุลงที่ะเบ่ิยนเวัลา 14.00 - 18.00 น. และ ชสอ.จูะโอนเงนิเข้าบิญั่ช่ผูู้้แที่นที่่�

ได้แจู้งไว้ัแล้วั ตั้ั�งแต่ั้เวัลา 17.00 น. ของวัันที่่� 10 มิิถุนุายน 2566 เป็นต้ั้นไป

  4. การ์ส่งผูู้ส้งัเกตั้การ์ณ์ จูากสห้กร์ณ์สมิาชิกเข้าร่์วัมิปร์ะชมุิฯ 

   4.1 กุรอกุข้อม้ลรายชื�อผู้้้สังเกุตกุารณ์์ ผู่้าน Google Form ตามขั�นตอนและวิธ์่กุารฯ  

(ตามสิ�งที่่�ส่งมาด้้วย 5)

   4.2 ผู้้สั้งเกุตกุารณ์์ จากุสหกุรณ์์สมาชกิุเข้าร่์วัมิได้สห้กร์ณ์ละไม่ิเกนิ 3 คน โดยไม่ิต้ั้องเส่ย 

ค่าใช้จู่าย 1 คน ส่วนที่่�เกุนิจากุ 1 คน ผู้้สั้งเกุตกุารณ์์ หรือสหกุรณ์์สมาชกิุ จะต้องรับีผู้ดิ้ชอบีค่าใช้จ่าย เป็นเงิน

คนละ 1,500 บีาที่ 
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สำานักุผู้้้บีริหาร
โที่รศัพัที่์ 0 2496 1199 ต่อ 204, 205, 206, 225, 228
โที่รสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188 สอบถามการส่งโทรสาร 0 2496 1199 กด 0 ติดต่อคุณวุัฒิภัที่ร์
e-mail : news@fsct.com 

 5. องค์ปร์ะชุมิ ตามพัระราชบัีญ่ญ่ตัสิหกุรณ์์ พั.ศ.2542 มาตรา 106 และข้อบัีงคบัีของ ชสอ.  

ข้อ 35 ในกุารประชุมใหญ่่ต้องม่ผู้้แ้ที่นสหกุรณ์์สมาชิกุมาประชุม ไม่น้อยกุว่ากุ่�งหน่�งของจำนวนผู้้แ้ที่นสหกุรณ์์

สมาชกิุที่ั�งหมด้ หรอืไม่น้อยกุว่าหน่�งร้อยคนแล้วแต่กุรณ์ ่จง่จะเป็นองค์ประชุม

  6. ผูู้สั้งเกตั้การ์ณ์ เป็นผู้้เ้ข้าร่วมประชมุใหญ่่เท่ี่านั�นไม่ม่สทิี่ธ์ใินกุารอภปิราย และออกุเส่ยง  

ลงคะแนน

  จ่งเร่ยนมาเพัื�อพัิจารณ์า

 ขอแสด้งความนับีถ้ือ

 

 รองศาสตราจารย์พัิเศษ พัลโที่

 (ด้ร.ว่ระ วงศ์สรรค์)

 ประธ์านกุรรมกุาร

 ชุมนุมสหกุรณ์์ออมที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย จำกุัด้
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ร์ะเบิ่ยบิวัาร์ะการ์ปร์ะชุมิให้ญ่่สามิัญ่ ปร์ะจูำปี 2566
ชุมินุมิสห้กร์ณ์ออมิที่ร์ัพย์แห้่งปร์ะเที่ศไที่ย จูำกัด

วัันเสาร์์ ที่่� 10 มิิถุุนายน พ.ศ. 2566
ณ ห้้องร์อยัล จููบิิล่� บิอลร์ูมิ อาคาร์ชาเลนเจูอร์์ 

ศูนย์แสดงสินค้าและการ์ปร์ะชุมิอิมิแพ็คเมิืองที่องธาน่ จูังห้วััดนนที่บิุร์่

ร์ะเบิ่ยบิวัาร์ะที่่� 1  เร์ื�องที่่�ปร์ะธานแจู้งให้้ที่ร์าบิ

ร์ะเบิ่ยบิวัาร์ะที่่� 2  เร์ื�องร์ับิร์องร์ายงานการ์ปร์ะชุมิ

  รายงานกุารประชุมใหญ่่สามัญ่ ประจำปี 2565

ร์ะเบิ่ยบิวัาร์ะที่่� 3  เร์ื�องเพื�อที่ร์าบิ

  3.1 กุารรับีสหกุรณ์์สมาชิกุเข้าใหม่ และกุารออกุจากุชุมนุมสหกุรณ์์

   3.2  รายงานประจำปี 2565

   3.3  รายงานของผู้้้ตรวจสอบีกุิจกุาร ประจำปี 2565

  3.4 รับีที่ราบีนโยบีายและแผู้นงานกุารบีริหารความเส่�ยง ชสอ.

  3.5 รายงานข้อร้องเร่ยน

ร์ะเบิ่ยบิวัาร์ะที่่� 4  เร์ื�องเพื�อพิจูาร์ณา

  4.1   เลือกุคณ์ะกุรรมกุารกุารเลือกุตั�ง

   4.2   เลือกุตั�งประธ์านกุรรมกุาร กุรรมกุารด้ำเนินกุาร และผู้้้ตรวจสอบีกุิจกุาร

   4.3   อนุมัติงบีแสด้งฐานะกุารเงิน ประจำปี 2565

   4.4   อนุมัติจัด้สรรกุำไรสุที่ธ์ิ ประจำปี 2565

   4.5   กุารแกุ้ไขเพัิ�มเติมข้อบีังคับี

   4.6   แกุ้ไขระเบี่ยบี ชสอ.ว่าด้้วยกุารกุำหนด้วิธ์่กุารในกุารเลือกุตั�งประธ์าน

          กุรรมกุาร และกุรรมกุารด้ำเนินกุาร  ของชุมนุมสหกุรณ์์ พั.ศ.2562 

   4.7   อนุมัตินโยบีายและแผู้นงานกุารลงทีุ่น ชสอ.

   4.8   อนุมัติแผู้นงานและงบีประมาณ์รายรับี - รายจ่าย ประจำปี 2566   

  4.9   กุำหนด้วงเงินซึ่่�งชุมนุมสหกุรณ์์อาจกุ้้ยืมหรือค�ำประกุัน ประจำปี 2566

  4.10  คัด้เลือกุผู้้้สอบีบีัญ่ช่ ประจำปี 2566

ร์ะเบิ่ยบิวัาร์ะที่่�  5  เร์ื�องอื�นๆ (ถุ้ามิ่)

  5.1  รับีที่ราบีเรื�องกุารด้ำเนินงานของสันนิบีาตสหกุรณ์์แห่งประเที่ศไที่ย 

    สถ้าบีัน หรือองค์กุารที่่�ชุมนุมสหกุรณ์์เป็นสมาชิกุ

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
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สิ�งที่่�ส่งมาด้้วย 1



5ประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2566

กำห้นดการ์ปร์ะชุมิให้ญ่่สามิัญ่ ปร์ะจูำปี 2566
ชุมินุมิสห้กร์ณ์ออมิที่ร์ัพย์แห้่งปร์ะเที่ศไที่ย จูำกัด

วัันเสาร์์ ที่่� 10  มิิถุุนายน พ.ศ. 2566
ณ ห้้องร์อยัล จููบิิล่� บิอลร์ูมิ อาคาร์ชาเลนเจูอร์์ 

ศูนย์แสดงสินค้าและการ์ปร์ะชุมิอิมิแพ็คเมิืองที่องธาน่ จูังห้วััดนนที่บิุร์่
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

  วัันเสาร์์ ที่่� 10 มิิถุุนายน พ.ศ. 2566

 07.00 – 08.30  น.  ลงที่ะเบี่ยน

 08.30 – 12.00  น.  กุารประชุมใหญ่่สามัญ่ ประจำปี 2566

   ชุมนุมสหกุรณ์์ออมที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย จำกุัด้

 12.00 – 13.00  น.  รับีประที่านอาหารกุลางวัน

 13.00 – 16.30  น.  กุารประชุมใหญ่่สามัญ่ ประจำปี 2566 (ต่อ)

ห้มิายเห้ตัุ้  พัักุ (น�ำชา – กุาแฟ)  เช้า เวลา 10.30 น.  -  10.45 น.

     บี่าย เวลา 14.30 น.  -  14.45 น.

สิ�งที่่�ส่งมาด้้วย 2

ห้ากจัูดที่ำาเอกสาร์ไม่ิคร์บิถุ้วัน สมิบูิร์ณ์ จูะไมิ่ได้ร์ับิการ์พิจูาร์ณาเป็นผูู้้แที่นสห้กร์ณ์

สาร์ะสำคัญ่ที่่�ตั้้องจูัดที่ำในห้นังสือแจู้งการ์ตั้ั�งผูู้้แที่นสห้กร์ณ์

1. มิตั้ิที่่�ปร์ะชุมิ (ชุดที่่� .........ในการ์ปร์ะชุมิคร์ั�งที่่� .........วัันที่่� ........................)

2. ลายมิือชื�อผูู้้มิ่อำนาจูลงนามิ

   (ปร์ะธานกร์ร์มิการ์/ร์องปร์ะธานกร์ร์มิการ์)

3. ปร์ะที่ับิตั้ร์าสห้กร์ณ์



6 ประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2566
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8 ประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2566
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9ประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2566

สิ�งที่่�ส่งมาด้้วย 6

ประสานงาน นายโชคทรัพย์ รักออม โทร. 024961199
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...........

...........



11ประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2566
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