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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  จํากดั 

Thrift and Credit Cooperative League of Thai Public Health Limited 

๔๙ ซอยงามวงศวาน ๖ แยก ๑๙ ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 
 

ชอ.สธ. ว ๔๙๖/๒๕๖๔ 

๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจำป  ๒๕๖๔ 

เรียน ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย  

สิ่งที่สงมาดวย ๑.  ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญ  ประจำป ๒๕๖๔ ๑ ฉบับ 

 ๒.  กำหนดการประชุมใหญสามัญ  ประจำป ๒๕๖๔ ๑ ฉบับ 

 ๓.  หนังสอืแจงชื่อกรรมการที่สหกรณจะเลือกตั้งใหเปนผแูทนสหกรณ ๑ ฉบับ 

 ๔.  หนังสอืแจงการตั้งผูแทนสหกรณ ๑ ฉบับ 

 ๕.  ใบตอบรบัการเขาประชุมใหญสามัญ  ประจำป ๒๕๖๔ ๑ ฉบับ 

 ๖.  แผนที่ ที่ตั้งสถานท่ีจัดประชุมใหญ  ๑ ฉบับ 

 

เนื่องจากการระบาดใหญของโรค COVID-19 ระลอกที่ ๓ ในประเทศไทย ตั้งแตตนเดือน

เมษายน ๒๕๖๔ เปนเหตุให ชุมนุมสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย จำกัด (ชอ.สธ.) ตองเลื่อนกำหนดการ

ประชุมใหญสามัญประจำป ๒๕๖๔ ที่กำหนดในวันเสารท่ี ๑๕  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ออกไป 

บัดนี้เปนเวลาลวงเลยมามากแลว แตการติดเชื้อ COVID-19 รายใหม ยังมีจำนวนประมาณ 

๑๐,๐๐๐ คน ตอวัน ดังนั้น จึงไมอาจคาดหวังที ่จะประชุมโดยวิธีปกติ คือจัดประชุมโดยใหผูแทนสหกรณ

สมาชิกมารวมกันในหองประชุมเดยีวกัน   

เพื่อไมใหการประชุมใหญสามัญประจำป ๒๕๖๔ ลาชาเกินไปอีก คณะกรรมการดำเนินการ 

ชอ.สธ. จึงกำหนดใหจัดประชุมใหญสามัญประจำป ๒๕๖๔ โดยผานสื ่ออิเล็กทรอนิกส (Zoom cloud 

meeting) ในวันเสารที่ ๓๐  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยใชหองกำกับ การประชุม ณ หองลาเวนเดอร ๑ ชั้น ๓ 

อาคารทีเค.๓ โรงแรมทีเคพาเลซ  ถนนแจงวัฒนะ ซอย ๑๕  แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 

แตดวยมาตรการ การเวนระยะหางระหวางบุคคล (physical distancing) ขณะออกหนังสือ

เชิญประชุมนี้ โรงแรมทีเคพาเลซ มีกรอบการจัดหองประชุมดังน้ี กำหนดใหแตละหองจะสามารถรับผูเขา

ประชุมไดไมเกิน ๒๕ คน  ถาผมูาประชุมเกิน ๕๐ คน แตไมเกิน ๗๕ คน และแจงแกทางโรงแรมแตเนิ่นๆ  ทาง

โรงแรมจะใช ๓ หองประชุมที่อยูตอเนื่องกัน  ในกรณีที่ผูมาประชุมมากกวา ๗๕ คน จะตองมีหองประชุมที่สี่  

ซึ่งอาจอยูตางชั้น (floor) แตทางโรงแรม จะทำใหผูมาประชุมทุกหอง ไดเห็นภาพการประชุม และไดยินเสียง 

เหมือนกันรวมทั้งสามารถพูดใหผูมาประชุมในทุกหอง ไดยินเหมือนกัน และดวยระบบ Zoom ผูเขาประชุม 
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ทาง Zoom ซึ่งไมไดไปที่โรงแรมก็สามารถ ทำหนาที่ผูมาประชุมได สื่อสารกับผูมาประชุมทุกคน และสามารถ

ลงมตไิดทุกวาระ เชนเดียวกัน 

อาจมีคำถามวา ถาในวันที่กำหนดการประชุม  สถานการณระบาดของ COVID-19 รุนแรงข้ึน

จนไมสามารถใชโรงแรมเปนสถานที่ประชุมได  จะเปนเชนไร  ทาง ชอ.สธ. ก็ยืนยันที่จะจัดประชุมใหญตาม

กำหนดเดมิ แตจะหาหองประชุม นอกโรงแรม เปนสถานที่ดำเนินการประชุม  ซึ่งจะรองรับผูเขาประชุมในหอง

ดำเนินการประชุม ไดจำนวนจำกัด  โดยมีรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมใหญ  และกำหนดการท่ี

แนบมาพรอมหนังสือฉบับนี้แลว  

  ชอ.สธ. ขอเรียนเชิญสหกรณสงผูแทนเขาประชุมใหญสามัญประจำป ๒๕๖๔ ในครั้งนี้ดวย  

และขอเรียนชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมดังน้ี 

๑.  การตั้งผูแทนสหกรณ  เพื่อใหการแตงตั้งผูแทนสหกรณสมาชิกไปเขาประชุมใหญ เปนไป

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ  และขอบังคบัของ ชอ.สธ. ขอใหสหกรณโดยคณะกรรมการดำเนินการ  เลือกตั้ง

ผแูทนจากกรรมการดำเนินการของสหกรณ ๑ คน เปนผแูทนเขาประชุมใหญ  

สำหรับสหกรณที่ไดแจงการแตงตั้งผูแทน จากการเชิญในครั้งกอนแลว ขอความกรุณาใหทุก

สหกรณ สงหนังสือแตงตั้งผูแทนไปใหม  สำหรับสหกรณที่ประสงคจะใหผูแทนสหกรณที่ไดเลือกตั้ง ใหเขา

ประชุมในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และยังมีคุณสมบัติครบ เปนผแูทนเขาประชุมใหญตามที่กำหนดวันใหม

นี้ ก็ใหใชมติเดิมได แตถาประสงคจะเปลี่ยนคนก็ขอให มีมติเลือกตั้งกรรมการดำเนินการคนใหมดวย  

๒.  การสงแบบพิมพ  เพื่อใชเปนหลักฐานและขอมูลในการเตรียมการประชุมใหญใหเรียบรอย  

จึงขอไดโปรดกรอกแบบพิมพที่แนบมาพรอมหนังสือน้ี แบบพิมพดังกลาวประกอบดวย 

 ๒.๑ หนังสือแจงการตั ้งผูแทนสหกรณ  ใหสหกรณจัดทำหนังสือแจงการตั ้งผูแทน

สหกรณฉบับใหมทุกปใหเปนปจจุบัน  โดยกรอกขอความใหมีความถูกตอง ชัดเจน สมบูรณดวย มิฉะนั้นจะ

ไมไดรับการพิจารณาเปนผแูทนสหกรณ สงไปยัง ชอ.สธ. ภายในวันองัคารที่  ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๖๔   

 ๒.๒ หนังสือแจงชื่อกรรมการที ่สหกรณจะเลือกตั้งใหเปนผูแทนสหกรณ  ในกรณีที่

สหกรณยังไมไดประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อเลือกตั้งผูแทนสหกรณ ไดทันวันที่ ๑๒ ตุลาคมใหใช

หนังสือแจงชื่อกรรมการที่สหกรณจะเลือกตั้งใหเปนผูแทนสหกรณ สงไปยัง ชอ.สธ. ภายในวันอังคารที่  ๑๒ 

ตุลาคม  ๒๕๖๔   แตถาสามารถแจงการตั้งผแูทนสหกรณไดทัน วันอังคารที่  ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๖๔  ก็ไมตองใช

หนังสือ ขอ ๒.๒ นี้ 

 ๒.๓ ใบตอบรับการเขาประชุมใหญสามัญ  ประจำป  ๒๕๖๔ 

 ๓. คาใชจาย  สำหรับผูเขาประชุมที่โรงแรม ซึ่งยังตองเขาประชุมเพ่ือลงมติทาง Zoom 

  ๓.๑ ผูแทนสหกรณสมาชิก ๑ คน  ไมตองเสียคาใชจาย  เก่ียวกับเอกสาร และคาอาหาร 

  ๓.๒ สำหรับสหกรณที่แจงตอบรับเขารวมประชุม ภายในวันพฤหัสบดีที่  ๒๑  ตุลาคม  

๒๕๖๔ ผูสังเกตการณ ๑ คน ไมตองเสียคาใชจาย เปนคาเอกสาร  และคาอาหาร 

  ๓.๓ ผูสังเกตการณตั้งแตคนที่ ๒ เปนตนไปตอง เสียคาใชจาย เปนคาเอกสาร  คาอาหาร

กลางวัน  ๑  มื้อ  อาหารวาง  ๒  มื้อ  และของที่ระลึก  รวมเปนเงินคนละ  ๘๐๐ บาท 
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๔.   องคประชุม ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๑๐๖ และขอบังคับ 

ชอ.สธ. ขอ ๓๕ ในการประชุมใหญตองมีผูแทนสหกรณสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

๕.  การจับฉลากรางวัล  ชุมนุมสหกรณฯ จะใหมีการจับฉลากรางวัลเพ่ือมอบใหแก ผูแทน

สหกรณสมาชิก ซึ่งอยูในการประชุมขณะจับรางวัล  ซึ่งรางวัลคือ เปนเงินสดรางวัลละไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 

จำนวนหลายรางวัล   

 ๕.๑  จับคร้ังแรกเมื่อองคประชุมครบ และสามารถเปดประชุมได 

  ๕.๒ จับคร้ังสุดทายเมื่อการประชุมเสร็จส้ินและองคประชุมยังครบ 

๖.  ผูเขารวมประชุมใหญ ที่ไมใชผูแทนสหกรณตามขอ ๓.๑ ไมมีสิทธิในการอภิปราย  และออก

เสียง ลงคะแนน  จะไมสามารถเขารวมประชุมผาน Zoom เพราะจะทำใหมีปญหาในการลงมติ  แต ชอ.สธ.จะ

จัดใหมีการถายทอดผาน Facebook live ทาง Facebook “ชุมนุมสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย จำกัด” 

๗.  เนื่องจากในป ๒๕๖๔ นี้ ชอ.สธ.มีผลการดำเนินงานที่ดีมาก จึงจะจัดที่พัก ใหแกผูแทน

สหกรณสมาชิก ที่มาประชุมที่โรงแรม โดยจะใหสิทธิพักพรอมอาหารเชา ที่โรงแรมทีเคพาเลส ในคืนวันศุกรที่ 

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เปนสิทธเิฉพาะตัวของผูแทนสหกรณ ถาไมใชสิทธิเองก็ไมสามารถโอนใหบคุคลอื่นได   

ถาสหกรณสมาชิกใดไมไดสงผูแทนสหกรณมาประชุม  แตสงผูสังเกตการณ ก็จะไมไดรับสิทธิจัด

หองพักให  หรือกรณีผแูทนสหกรณ ที่แจงขอใชสิทธิ แลวไมใชสิทธิเขาพัก โดยไมแจงยกเลิกการใชสิทธิในเวลา

ที่สมควร  ผแูทนสหกรณนั้นตองรับผิดชอบคาหองพักที่จองสิทธิแลวไมเขาพักเอง  

การแจงการใชสิทธิ ใหแจงในใบตอบรับการเขาประชุมใหญสามัญประจำป  ๒๕๖๔ ตามขอ ๒.๓ 

การจัดหองพักใหแกผูแทนสหกรณในป ๒๕๖๔ นี้ เปนการจัดเฉพาะป ไมไดเปนการสงสัญญาน

วาปตอไปจะมีการจดัเชนนี้อีก     

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายแพทยอนุพงศ  เพ็ญจันทร) 

ประธานกรรมการดำเนินการ 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย  จำกัด 

 



สิงทีส่งมาดว้ย  ๑ 

 
ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญ  ประจำป ๒๕๖๔ 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย  จำกัด 

วันเสารท่ี  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

--------------------- 

วาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

วาระที่ ๒ รับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป ๒๕๖๓ 

วาระที่ ๓ รับทราบการรับสหกรณสมาชิกเขาใหม 

วาระที่    ๔  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 

  (ชวงท่ี ๑ เปดใหมีการสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการ และ 

  เลีอกตั้งกรรมการนับคะแนน 

เนื่องจากผูควบคุมสื่อการประชุม จะทำบัตรลงคะแนนให ดังนั้น จึงขอใหผูแทนที่ประสงค

จะสมัครเขารับเลือกตั้งโปรดสงภาพถาย ระบุชื่อ สกุล และสหกรณที่สังกัด ใหชอ.สธ.ดวย 

หรือมิฉะนั้น ในระหวางประชุม ใหผคูวบคุมการประชุมจับภาพของผูสมัครก็ได แตภาพอาจ

ไมดีเทาภาพที่ผูสมคัรจัดให  

ชวงที่ ๒ จะเปดใหมีการลงคะแนนเลือกตั้ง ระหวางเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๓.๑๕ น. โดยจะ

ลงผาน Google form  แลวจงึใหนับคะแนนโดยกรรมการนับคะแนน 

เนื่องจากผูแทนแตละคนจะมีเสียงลงคะแนนไมเทากัน กรรมการนับคะแนนจะตรวจคะแนน

ของผูแทนแตละคนใหเปนไปตามสิทธิที่กำหนดในขอบังคับ)  

วาระที่ ๕ รับทราบรายงานประจำป ๒๕๖๓ แสดงผลงานของชุมนุมสหกรณ 

วาระที่ ๖ พิจารณารายงานของผูตรวจสอบกิจการประจำป  ๒๕๖๓ 

วาระที่ ๗ พิจารณาอนุมัติงบดุลประจำป ๒๕๖๓ 

วาระที่ ๘ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป ๒๕๖๓ 

วาระที่ ๙ พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจายประจำป  ๒๕๖๔ 

วาระที่ ๑๐ พิจารณากำหนดวงเงนิซึ่งชุมนุมสหกรณอาจกูยืมประจำป  ๒๕๖๔ 

วาระที่ ๑๑ พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการประจำป  ๒๕๖๔ 

วาระที่ ๑๒ พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี เพ่ือเสนอนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง ประจำป ๒๕๖๔ 

วาระที่  ๑๓  พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

วาระที่ ๑๔ พิจารณาอนุมัติการนำเงนิไปฝากหรือลงทุน ตาม ขอ ๓ (๗) ในประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณแหงชาติ 

วาระที่ ๑๕ เรื่องอ่ืนๆ 
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กำหนดการประชุมใหญสามัญ  ประจำป ๒๕๖๔ 

 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย  จำกัด  

วันเสารท่ี  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

  

การเตรียมการประชุม 

วันท่ี  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๖๔ วันสุดทายรับหนังสือแตงตั้งผแูทน 

วันท่ี  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๔  จะ  add Line ชองผูแทนสหกรณ เขาเปนเพื่อนกับ LINE “การประชุมใหญ 

ชอ.สธ.๒๕๖๔” ตาม LINE ID ที่แจงมาในหนังสือแตงตั้งผูแทน เพื่อใชสื่อสารโดยตรงกับผูแทน  และ

แจงวิธีการเขาประชุมผาน Zoom และแจงรหัส เฉพาะตัวในวาระเลือกตั้งกรรมการ  เพ่ือใชในการ

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการผาน Google form 

การซักซอมการประชุม 

ครั้งท่ี ๑ วันเสารที่  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๑๓.๐๐ น. ประเด็นในการซกัซอม 

 ๑. การลงทะเบียนเพ่ือเขาประชุม 

 ๒. ตรวจสอบการใชอุปกรณของผูเขาประชุม ทั้ง microphone กลองจับภาพ และลำโพง เพื่อใหมั่นใจ

วาผเูขาประชุมสามารถแสดงตัวในการเขาประชุม สามารถพูดใหที่ประชุมไดยินเสียง และสามารถเห็นและไดยิน

เสียงจากผูเขาประชุมอ่ืน และใหรวูิธีการขอพูดในท่ีประชุมโดยการ Raise hand  

 ๓. ทดลองการออกเสียงในวาระตาง ๆ 

 ๔.  ทดลองการออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ 

ครั้งท่ี ๒ วันอาทิตยท่ี  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ซักซอมคร้ังที่ ๒ สำหรับผูที่ยังไมม่ันใจในการซอมครั้งแรก  

 

 วันเสารท่ี  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

 ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 

 ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. เปดการประชุมใหญสามัญ ประจำป ๒๕๖๔ 

   และการมอบโลเกียรติคุณ    

 ๑๐.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ประชุมใหญสามัญ ประจำป ๒๕๖๔ 

 

********************************************* 

 

หมายเหตุ อาหารวางเชา     ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. 

 อาหารกลางวัน    ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. (ถามีผมูาประชุมตั้งแต ๕๐ คนจะเปนบุฟเฟตนานาชาติ) 

 อาหารวางบาย    ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 
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หนังสือแจงชื่อกรรมการท่ีสหกรณจะเลือกตั้งใหเปนผแูทนสหกรณ 

 

สหกรณออมทรัพย           จำกัด 

สำนักงาน         
 

วันที่      

 ตามที่ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย จำกัด (ชอ.สธ.)  ประสงคใหสหกรณสมาชิก แจงชื่อ

ผูแทนสหกรณภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพ่ือใชในการเตรียมการประชุมใหญสามัญ ประจำป ๒๕๖๔ ผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส ตามกำหนดการในสิ่งที่สงมาดวย ๒  

เนื่องจากตามเวลาที่กำหนด  ใหสหกรณสงหนังสือแจงการแตงตั้งผูแทนสหกรณนั้น  สหกรณออมทรัพย

                จำกัด  ยังมีไดมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อ

เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ๑ คน เปนผูแทนเพื่อเขารวมประชุมใหญและใชสิทธิตาง ๆ ในชุมนุมสหกรณ ตาม

ขอบังคับ ชอ.สธ. ขอ ๓๐ 

“ขอ  ๓๐.  การแตงตั้งผูแทนสหกรณสมาชิก ใหคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณสมาชิก แตละ

สหกรณ เลือกตั้งผูแทนจากกรรมการดำเนินการของตน สหกรณละ ๑ คน เปนผูแทนเพื่อเขารวมประชุมใหญ

และใชสิทธิตาง ๆ ในชุมนุมสหกรณ” 

แตดวยไดมีการหารือกันในระหวางกรรมการดำเนินการแลว ไดเห็นพองกันวาจะเสนอกรรมการ

ดำเนินการผใูดใหคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งใหเปนผแูทนสหกรณ จึงขอแจงชื่อ กรรมการดำเนินการ  ผูที่

จะไดรับเลือกตั้ง ใหเปนผูแทนสหกรณ ตามพระราชบัญญัติสหกรณและขอบังคับของสหกรณ ใหผูแทนสหกรณมี

อำนาจเขาประชุมใหญและใชสิทธิตาง ๆ ตามท่ีกำหนดในขอบังคับของชุมนุมสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย  

จำกัด  คือ ชื่อ     นามสกุล      

ตำแหนง (ในสหกรณ)     หมายเลขโทรศัพท     

LINE ID      

  

 ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการดำเนินการไดเลือกตั้งใหเปนผูแทนสหกรณแลว สหกรณจะสงหนังสือแจงการตั้ง

ผูแทนสหกรณ ใหชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ ภายในวันอังคารท่ี  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๔  

 

      

(     ) 

       ประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการ 

 
 

       ลายมือชื่อผูแทนสหกรณ 
 

     

(    ) 

โปรดกรอกขอความใหครบถวน พรอมประทับตราสหกรณและสงใหชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ ภายในวันอังคาร

ที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

ประทับ 

ตราสหกรณ์ 
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หนังสือแจงการตั้งผูแทนสหกรณ 

 

สหกรณออมทรัพย           จำกัด 

สำนักงาน         

          

 

วันที่      

 คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณออมทรัพย                จำกัด 

ชุดท่ี  ในการประชุมครั้งที่  วันที่     ไดมีมต ิต ั ้ งให

กรรมการดำเนินการ  ชื่อ      นามสกุล            . 

ตำแหนง (ในสหกรณ)           หมายเลขโทรศัพท                    

LINE ID    เปนผแูทนของสหกรณตามพระราชบัญญัติสหกรณและขอบังคับของสหกรณ 

ใหผูแทนสหกรณมีอำนาจเขาประชุมใหญและใชสิทธิตาง ๆ ตามที่กำหนดในขอบังคับของชุมนุมสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขไทย  จำกัด  และมีความประสงคจะประชุมทาง Zoom ที่  ○  ในโรงแรม  หรือ 

          ○  นอกโรงแรม 

  

 ทั้งนี้  ตั้งแตวันเสารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เปนตนไป จนกวาจะพนจากการเปนผูแทนสหกรณหรือ

จนกวาจะมีการแตงตั้งผูแทนสหกรณคนใหมหรือขาดคุณสมบัติที่จะเปนผูแทนสหกรณสมาชิกตามขอบังคับของ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ  

 

 

      

(     ) 

       ประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการ 

 

 

       ลายมือชื่อผูแทนสหกรณ 

 

     

(    ) 

 

หมายเหตุ  1. โปรดกรอกขอความใหครบถวน พรอมประทับตราสหกรณและสงใหชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ 

ภายในวันอังคารที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๖๔ หรือ ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

  

ประทับ 

ตราสหกรณ์ 
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ใบตอบรับการประชุมใหญสามัญ  ประจำป ๒๕๖๔ 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย  จำกัด 

วันเสารที่ ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

 

วันที่      

 สหกรณออมทรัพย                    จำกัด  ขอสง 

ผูแทนสหกรณเขาประชุมใหญสามัญ  ประจำป  ๒๕๖๔ 

 คือ              ตำแหนง            . 

ซึ่งผูแทนสหกรณ              ○ มีความประสงค          ○ ไมมีความประสงค  

ที่จะใชสิทธิเขาพักฟรี ในหองพักโรงแรม ทีเคพาเลส ที่ ชอ.สธ.จัดใหในคืนวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔  โดยสิทธินี้

เปนสิทธิเฉพาะของผูแทนสหกรณ จะโอนสิทธิใหคนอื่นไมได  แตถาผูแทนเขาพักแลวจะใหบุคคลอื่นเขาพักรวม

ดวยก็ได   ถาประสงคจะเขาพักจะเดินทางถึงโรงแรมเวลาประมาณ    น. 

 และสหกรณฯ ขอสงผสูังเกตการณเขารวมประชุมใหญสามัญ  ประจำป  ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 

ลำดับ    ชื่อ – สกุล     ตำแหนง 

 ๑.     

 ๒.     

 ๓.     

 ๔.     

 ๕.     

 ๖.     

 ๗.     

 ๘.     

  

คาลงทะเบียนของผูสังเกตการณ กรุณาชำระเงินสด   *** ในวันลงทะเบียนท่ีหนางาน***   

 

  

(ลงชื่อ)      

(     ) 

ตำแหนง      

 

หมายเหตุ  ๑.   กรุณาสงใบตอบรับการประชุมใหญสามัญ   ประจำป  ๒๕๖๔  ภายในวันพฤหัสบดี ที่  ๒๑  

ตุลาคม  ๒๕๖๔   ทางไปรษณีย  หรือโทรสารหมายเลข  ๐ ๒๑๙๕ ๙๒๖๐ หรือ  

   Email = tccloph@hotmail.com  หรือ LINE ชอ.สธ. id 084 971 9379 

  ๒.   ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี  คุณพิสมัย หรือ คุณวรินทมาศ  

                 โทรศพัท ๐๘ ๔๙๗๑ ๙๓๗๙,  ๐๒ ๑๙๕ ๙๒๖๐,  ๐๖๔ ๐๙๐ ๐๘๓๖ 
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แผนที่ 

โรงแรม ทีเค พาเลซ (TK. PALACE HOTEL & CONVENTION) 
54/7 ถนนแจงวัฒนะ ซอย15  แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทร. 0-2574-1588  หรือโทรสาร. 0-2574-2622  
 หรือ E-mail : tk-palace@hotmail.com 

 

Fax. (662) 574-2622 

 
 


