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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  จํากดั 

Thrift and Credit Cooperative League of Thai Public Health Limited 

๔๙ ซอยงามวงศวาน ๖ แยก ๑๙ ตำบลบางเขน อำเภอเมอืงนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

 

ชอ.สธ. ว ๑๓๕/๒๕๖๔ 

๒๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจำป  ๒๕๖๔ 

เรยีน ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย.................................... จำกัด  

สิ่งที่สงมาดวย ๑.  ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญ  ประจำป ๒๕๖๔ ๑ ฉบับ 

 ๒.  กำหนดการประชุมใหญสามัญ  ประจำป ๒๕๖๔ ๑ ฉบับ 

 ๓.  หนังสือแจงการตั้งผูแทนสหกรณ ๑ ฉบับ 

 ๔.  ใบตอบรับการเขาประชุมสามัญ  ประจำป ๒๕๖๔ ๑ ฉบับ 

 ๕.  แผนท่ี ที่ตั้งสถานที่จัดประชุมใหญ ๑ ฉบับ 

 ๖.  แบบจองหองพักโรงแรมทีเคพาเลซ ๑ ฉบับ 

 

  ดวยชุมนุมสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย จำกัด (ชอ.สธ.) กำหนดจัดประชุมใหญสามัญ

ประจำป ๒๕๖๔ ในวันเสารที่ ๑๕  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ หองสุวิทยศักดานนท ชั้น ๕  อาคารทีเค ๓ 

โรงแรมทีเคพาเลซ   ถนนแจงวัฒนะ ซอย ๑๕  แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  โดยมีรายละเอียดตาม

ระเบียบวาระการประชุมใหญ  และกำหนดการที่แนบมาพรอมหนังสือฉบับนี้แลว  

  ชอ.สธ. ขอเรียนเชิญสหกรณสงผูแทนเขาประชุมใหญสามัญ ประจำป ๒๕๖๔ ในครั้งนี้ดวย  

และขอเรียนชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมดงัน้ี 

 ๑. การตั้งผูแทนสหกรณ  เพ่ือใหการแตงตั้งผูแทนสหกรณสมาชิกไปเขาประชุมใหญ เปนไป

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ  และขอบังคับของ ชอ.สธ. ขอใหสหกรณโดยคณะกรรมการดำเนินการ  เลือกตั้ง

ผแูทนจากกรรมการดำเนินการของสหกรณ ๑ คน เปนผแูทนเขาประชุมใหญ 

 ๒. การสงแบบพิมพ  เพื่อใชเปนหลักฐานและขอมูลในการเตรียมการประชุมใหญให

เรียบรอย  จึงขอไดโปรดกรอกแบบพิมพที่แนบมาพรอมหนังสือนี้ สงไปยัง ชอ.สธ. ภายในวันพฤหัสบดีท่ี  ๖  

พฤษภาคม  ๒๕๖๔  แบบพิมพดังกลาวประกอบดวย 

 ๒.๑ หนังสือแจงการตั้งผูแทนสหกรณ  ใหสหกรณจัดทำหนังสือแจงการตั้งผูแทน

สหกรณฉบับใหมทุกปใหเปนปจจุบัน  โดยกรอกขอความใหมีความถูกตอง ชัดเจน สมบูรณดวย มิฉะนั้นจะ

ไมไดรับการพิจารณาเปนผแูทนสหกรณ 

 ๒.๒ ใบตอบรับการเขาประชุมใหญสามัญ  ประจำป  ๒๕๖๔ 
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 ๓. คาใชจาย 

  ๓.๑ ผูแทนสหกรณสมาชิก ๑ คน  ไมตองเสียคาใชจาย  เก่ียวกับเอกสาร และคาอาหาร 

  ๓.๒ สำหรับสหกรณ ที่ แจงตอบรับ เขารวมประชุม  ภายในวันพฤหัสบดี ท่ี   ๖  

พฤษภาคม  ๒๕๖๔ ผสูังเกตการณ ๑ คน ไมตองเสียคาใชจาย เปนคาเอกสาร  และคาอาหาร 

  ๓.๓ ผูสังเกตการณตั้งแตคนท่ี ๒ เปนตนไปตอง เสียคาใชจาย เปนคาเอกสาร  คาอาหาร

กลางวัน  ๑  มื้อ  อาหารวาง  ๒  มื้อ   และของที่ระลึก  รวมเปนเงินคนละ  ๘๐๐ บาท 

 ๔. องคประชุม ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๑๐๖ และขอบังคับ 

ชอ.สธ. ขอ ๓๕ ในการประชุมใหญตองมีผูแทนสหกรณสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง 

 ๕. การจับฉลากรางวัล  ชุมนุมสหกรณฯ จะใหมีการจับฉลากรางวัลเพ่ือมอบใหแก ผูแทน

สหกรณสมาชิก ซึ่งอยูในที่ประชุมขณะจับรางวัล  ซึ่งรางวัลคือ เปนเงินสดรางวัลละไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 

จำนวนหลายรางวัล   

  ๕.๑  จับครั้งแรกเมื่อองคประชุมครบ และสามารถเปดประชุมได 

  ๕.๒ จับครั้งสุดทายเมื่อการประชุมเสรจ็สิ้นและองคประชุมยังครบ 

 ๖. ผูเขารวมประชุมใหญ ที่ไมใชผูแทนสหกรณตามขอ ๓.๑ ไมมีสิทธิในการอภิปราย  และ

ออกเสียง ลงคะแนน 

 อนึ่ง กรณีทีผู่มาประชุมประสงคจะเขาพักคางคืนที่ โรงแรมทีเคพาเลซ สามารถขอจอง

หองพัก โดยตรงกับทางโรงแรม ซึ่งจะไดราคาตามที่แจงในแบบจอง ที่สงมาดวย 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายแพทยอนุพงศ  เพ็ญจันทร) 

ประธานกรรมการดำเนินการ 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย  จำกัด 
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ  ประจ าปี ๒๕๖๔ 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  จ ากัด 

วันเสารท์ี ่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
ณ ห้องสุวิทย์ศักดานนท์ ช้ันที่ ๕ อาคารทีเค ๓ โรงแรมทีเคพาเลซ    
ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย ๑๕  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 

--------------------- 
วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
วาระท่ี ๒ รับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๓ 
วาระท่ี ๓ รับทราบการรับสหกรณ์สมาชิกเข้าใหม่ 
วาระท่ี ๔ รับทราบรายงานประจ าปี ๒๕๖๓ แสดงผลงานของชุมนุมสหกรณ์ 
วาระท่ี ๕ พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี  ๒๕๖๓ 
วาระท่ี ๖ พิจารณาอนุมัติงบดุลประจ าปี ๒๕๖๓ 
วาระท่ี ๗ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ๒๕๖๓ 
วาระท่ี ๘ พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๔ 
วาระท่ี ๙ พิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งชุมนุมสหกรณ์อาจกู้ยืมประจ าปี  ๒๕๖๔ 
วาระท่ี ๑๐ พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี  ๒๕๖๔ 
วาระท่ี ๑๑ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี เพ่ือเสนอนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง ประจ าปี ๒๕๖๔ 
วาระท่ี ๑๒ พิจารณาอนุมัติการน าเงินไปฝากหรือลงทุน ตาม ข้อ ๓ (๗) ในประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณ์แห่งชาติ 
วาระท่ี ๑๓ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
วาระท่ี ๑๔ เรื่องอ่ืนๆ 
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ก าหนดการประชุมใหญ่สามัญ  ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  จ ากัด  

วันเสาร์ที่  ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
ณ ห้องสุวิทย์ศักดานนท์ ชั้นที่ ๕ อาคารทีเค ๓ โรงแรมทีเคพาเลซ    
ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย ๑๕  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 

  

 
วันเสาร์ที่  ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

 ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 
 ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. เปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
   และการมอบโล่เกียรติคุณ    
 ๑๐.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 

********************************************* 
 
หมายเหตุ อาหารว่างเช้า     ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. 
 อาหารกลางวัน    ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 

 อาหารว่างบ่าย    ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 
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หนังสือแจ้งการตั้งผู้แทนสหกรณ์ 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์           จ ากัด 
ส านักงาน         
          

 
วันที่      

 คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์                จ ากัด 
ชุดที่  ในการประชุมครั้งที่  วันที่     ได้มีมติตั้งให้ 
กรรมการด าเนินการ ชื่อ      นามสกุล           . 
ต าแหน่ง (ในสหกรณ์)            เป็นผู้แทนของสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
และข้อบังคับของสหกรณ์ ให้ผู้แทนสหกรณ์มีอ านาจเข้าประชุมใหญ่และใช้สิทธิต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับ
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  จ ากัด   
  
 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป  จนกว่าจะพ้นจากการเป็นผู้แทนสหกรณ์หรือ
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์คนใหม่หรือขาดคุณสมบัติที่จะเป็นผู้แทนสหกรณ์สมาชิกตามข้อบังคับของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  
 
 

      
(     ) 

       ประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการ 
 
 

       ลายมือชื่อผู้แทนสหกรณ์ 
 
     
(    ) 
 
หมายเหตุ  1. โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วน พร้อมประทับตราสหกรณ์และส่งให้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

ภายในวันพฤหัสบดีท่ี  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  หรือในกรณมีีความจ าเป็นให้ผู้แทนสหกรณ์ฯ ถือไปใน
วันประชุมใหญ ่ 

  

ประทับ 

ตราสหกรณ์ 
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ใบตอบรับการประชุมใหญ่สามัญ  ประจ าปี ๒๕๖๔ 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  จ ากัด 

วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
ณ ห้องสุวิทย์ศักดานนท์ ช้ันที่ ๕ อาคารทีเค ๓ โรงแรมทีเคพาเลซ    
ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย ๑๕  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 

 
วันที่      

 สหกรณ์ออมทรัพย์                    จ ากัด  ขอส่ง 
ผู้แทนสหกรณ์เข้าประชุมใหญ่สามัญ  ประจ าปี  ๒๕๖๔ 
 คือ              ต าแหน่ง            . 
 และสหกรณ์ฯ ขอส่งผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ  ประจ าปี  ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 

ล าดับ    ชื่อ – สกุล     ต าแหน่ง 
 ๑.     
 ๒.     
 ๓.     
 ๔.     
 ๕.     
 ๖.     
 ๗.     
 ๘.     
  
ค่าลงทะเบียนของผู้สังเกตการณ์ กรุณาช าระเงินสด   *** ในวันลงทะเบียนที่หน้างาน***   
 

(ลงชื่อ)      
(     ) 

ต าแหน่ง      
 
หมายเหตุ  ๑.   กรุณาส่งใบตอบรับการประชุมใหญ่สามัญ   ประจ าปี  ๒๕๖๔  ภายในวันพฤหัสบดีท่ี  ๖  

พฤษภาคม  ๒๕๖๔   ทางไปรษณีย์  หรือโทรสารหมายเลข  ๐ ๒๑๙๕ ๙๒๖๐ หรือ          
Email = tccloph@hotmail.com 

  ๒.   ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  คุณพิสมัย หรือ คุณวรินท์มาศ  
  โทรศัพท์ ๐๘ ๔๙๗๑ ๙๓๗๙  
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แผนที ่
โรงแรม ทีเค พาเลซ (TK. PALACE HOTEL & CONVENTION) 
54/7 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย15  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทร. 0-2574-1588  หรือโทรสาร. 0-2574-2622  
 หรือ E-mail : tk-palace@hotmail.com 

 
Fax. (662) 574-2622 
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