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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ทหาร
ตู ้ ปณ.31 ปณ.บางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-496-1056 โทรสาร : 02-496-1057

ที่ สสอท. บ. 61/2563
21 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่ อง

ขอเชิญเข้าประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563

เรี ยน สมาชิก สสอท. ทุกคน
อ้างถึง ข้อบังคับ สสอท. พ.ศ. 2562 ข้อ 34
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563

จานวน 1 แผ่น

2. แบบหนังสือแจ้งการเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563

จานวน 1 แผ่น

3. แบบหนังสือมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเป็ นผูแ้ ทน

จานวน 1 แผ่น

1. ตามอ้างถึงฯ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) ได้กาหนดให้มี
การประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี 2563 ในวันเสาร์ ที่ 14 มี นาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็ นต้นไป
ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารชุมนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด เลขที่ 199 ถนนนครอิ นทร์
ตาบลบางสี ทอง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โดยมีระเบียบวาระการประชุ มตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
และมีกาหนดการ ดังนี้
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563
เวลา 08.30 - 09.00 น.

- ลงทะเบียน

เวลา 09.00 - 09.15 น.

- เปิ ดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 โดย
อธิบดีกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว หรื อผูแ้ ทน

เวลา 09.15 น.

- ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 โดย
พลเรื อโท บงกช ผาสุข ประธานที่ประชุม
- ปิ ดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563
- เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

2. สมาชิ กที่มีความประสงค์จะเข้าประชุ มใหญ่ตามวัน - เวลา และสถานที่ตามข้อ 1 ให้แจ้งความจานง
ตามแบบหนังสื อ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 โดยส่ งถึ ง สสอท. ภายในวันพุธที่ 4 มี นาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.00 น.
ทางไปรษณี ย ์ (ถื อตราประทับ) : ตู้ ปณ.31 ปณ.บางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 หรื อทาง
โทรสาร : 02 - 496 - 1057 หรื อ E-mail : mcf.fsct@gmail.com หากไม่ แจ้งภายในที่ ก าหนดดังกล่ าวนี้ อาจจะ
ไม่ได้รับความสะดวกในการรับรอง

2
3. ในกรณี ที่ติดภารกิจ หรื อมีกิจธุระจาเป็ นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมใหญ่ฯ ได้แต่มีความประสงค์จะ
มอบหมายให้ผูอ้ ื่ นเข้าประชุ มแทนตามข้อบังคับ สสอท. พ.ศ. 2562 ข้อ 23 (7) ให้สมาชิ กจัดทาหนังสื อมอบ
ฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยจะต้องมีประธานศูนย์ประสานงาน หรื อผูจ้ ดั การศูนย์ประสานงานต้นสังกัดลง
ลายมื อ ชื่ อ ด้วย และส่ งถึ ง สสอท. ตามก าหนดเช่ น เดี ยวกับ ข้อ 2 หรื อ ติ ดตามผลการประชุ มใหญ่ ไ ด้ท าง
www.ca-comil.com ตั้งแต่วนั ศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป
จึงเรี ยนมาเพือ่ เข้าประชุมตามวัน - เวลา และสถานที่ตามข้อ 1
ขอแสดงความนับถือ
พลเรื อโท
(บงกช ผาสุข)
นายกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร

2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2563
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ทหาร
วันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้ องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ แห่ งประเทศไทย จากัด
เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตาบลบางสี ทอง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

****************************
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่ องทีป่ ระธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรอง
2.1 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 (เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562)
2.2 รายงานการประชุมใหญ่วสิ ามัญ ปี 2562 (เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562)

ระเบียบวาระที่ 3

รายงานผลการดาเนินกิจการของสมาคมปี 2562

ระเบียบวาระที่ 4

รายงานจานวนสมาชิกที่เพิม่ ขึ้น - ลดลง ปี 2562

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิบญั ชีรายได้ - รายจ่าย และบัญชีงบดุล ปี 2562

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับ สสอท. พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิเพิม่ เติมระเบียบ สสอท. ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจการ
ของสมาคม พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณายกเลิก และอนุมตั ิระเบียบ สสอท. ว่าด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
และค่าเช่าที่พกั ของกรรมการสมาคม พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิเพิม่ เติม ระเบียบ สสอท. ว่าด้วย กองทุนบาเหน็จเจ้าหน้าที่
สมาคม พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระที่ 10

พิจารณาอนุมตั ิขายและซื้อสานักงาน

ระเบียบวาระที่ 11

เรื่ องอื่นๆ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

2

แบบหนังสื อเข้ าประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี 2563
****************************
ศูนย์ประสานงาน สอ. .............................................
วันที่................ เดือน........................................ พ.ศ. 2563
เรื่ อง

เข้าประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563

เรี ยน นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร
อ้างถึง หนังสือ สสอท.บ. 61/2563 ลง 21 ก.พ. 63 เรื่ อง ขอเชิญเข้าประชุมใหญ่ประจาปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิก สสอท.

จานวน 1 แผ่น

ตามอ้างถึงฯ ข้าพเจ้า................................................................. สมาชิก สสอท. ประเภทสมาชิกสามัญ
เลขทะเบียนฌาปนกิจ................................... มีความประสงค์ที่จะเข้าร่ วมประชุ มใหญ่สามัญประจาปี 2563
ด้วยตนเอง พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพือ่ กรุ ณาทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ประทับตรา
ศูนย์ประสานงาน
ต้นสังกัด

....................................................................
(............................................................)
สมาชิก สสอท. ประเภทสามัญ

หมายเหตุ หนังสือฉบับนี้ตอ้ งส่งถึง สสอท. ภายใน 4 มี.ค. 63 เวลา 12.30 น.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

2

แบบหนังสื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเป็ นผู้แทน
ประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2563 วันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้ องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ แห่ งประเทศไทย จากัด
เลขที่ 199 ถนนนครอินทร์ ตาบลบางสี ทอง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทุบรี 11130

****************************
ศูนย์ประสานงาน สอ. .............................................
วันที่................ เดือน........................................ พ.ศ. 2563
เรื่ อง

ขอมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเป็ นผูแ้ ทน

เรี ยน

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร

อ้างถึง หนังสื อ สสอท.บ. 61/2563 ลง 21 ก.พ. 63 เรื่ อง ขอเชิญเข้าประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563
สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิก สสอท. ของผูม้ อบฉันทะ (หน้า - หลัง)

จานวน 1 แผ่น

2. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อลูกจ้าง หรื อพนักงานราชการ
หรื อบัตรประจาตัวประชาชน (หน้า - หลัง) ของผูร้ ับมอบฉันทะ

จานวน 1 แผ่น

ตามอ้างถึงฯ ข้าพเจ้า......................................................................................... สมาชิก สสอท. ประเภทสมาชิกสามัญ
เลขทะเบียนฌาปนกิจ.............................................. ตามสาเนาบัตรประจาตัวสมาชิก (สิ่ งที่ส่ งมาด้วย 1) มีความประสงค์
ขอมอบฉันทะให้............................................................................................... ตามสาเนาบัตร (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2) เป็ นผูแ้ ทน
เข้าประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 ของ สสอท. ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563
จึงเรี ยนมาเพื่อกรุ ณาทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ประทับตรา
ศูนย์ประสานงาน
ต้นสังกัด

- ทราบ

.....................................................ผูม้ อบฉันทะ
(...................................................)
.....................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ

พลเรื อโท
(บงกช ผาสุ ข)
นายกสมาคม
มี.ค. 63

(...................................................)
.....................................................ประธาน/ผูจ้ ดั การศูนย์ฯ
(...................................................)

หมายเหตุ 1. สสอท. จะรับพิจารณาเฉพาะแบบหนังสื อมอบฉันทะที่มีตราประทับของศูนย์ประสานงานต้นสังกัด
และลายมือชื่อของประธานศูนย์ฯ หรื อผูจ้ ดั การศูนย์ฯ กับสาเนาเอกสารที่กาหนด ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
และทันตามกาหนดเวลา เท่านั้น
2. การพิจารณาของ สสอท. ถือว่าเป็ นที่สิ้นสุ ด

