2

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

ที่ สสอท. บ. 238/2561
16 ตุลาคม 2561
เรื่ อง

ขอเชิญเข้าประชุมใหญ่วสิ ามัญปี 2561

เรี ยน สมาชิก สสอท. ทุกคน
อ้างถึง ข้อบังคับ สสอท. พ.ศ. 2561 ข้อ 35
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วสิ ามัญปี 2561

จานวน 1 แผ่น

2. แบบหนังสือแจ้งการเข้าประชุมใหญ่วสิ ามัญปี 2561

จานวน 1 แผ่น

3. แบบหนังสือมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเป็ นผูแ้ ทน

จานวน 1 แผ่น

1. ตามอ้างถึงฯ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) มีความจาเป็ น
และเร่ งด่วนที่จะต้องเปิ ดประชุ มใหญ่วิสามัญ เพื่อให้การบริ หารงานของ สสอท. เป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง และ
เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อมวลสมาชิก ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4
อาคารกรมหมื่ นพิทยาลงกรณ สานักพัฒนาและถ่ ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชยั แขวงถนนนคร
ไชยศรี เขตดุสิต กรุ งเทพฯ 10300 โดยมีระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญปี 2561 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
และมีกาหนดการ ดังนี้
วันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 - 10.00 น.

- ลงทะเบียน

เวลา 10.00 น.

- เปิ ดการประชุมใหญ่วสิ ามัญปี 2561
โดย พลเรื อโท บงกช ผาสุข นายกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร
(ดาเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระ)
- ปิ ดการประชุมฯ
- รับประทานอาหารกลางวัน
- เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

2. สมาชิกผูม้ ีความประสงค์จะเข้าประชุมตามวัน - เวลา และสถานที่ตามข้อ 1 ให้แจ้งความจานงตาม
แบบหนั งสื อ (ตามสิ่ ง ที่ ส่ งมาด้ว ย 2) โดยส่ งถึ ง สสอท. ภายในวัน พุ ธ 31 ตุ ล าคม 2561 เวลา 16.30 น.
ทางไปรษณี ย ์ “ตู ้ ปณ. 31 ปณ.บางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130” หรื อโทรสาร : 02-496-1057
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หรื อ E-mail : mcf.fsct@gmail.com หากไม่แจ้งภายในกาหนด ดังกล่าวนี้ อาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการ
รับรอง
3. ในกรณี ที่ ติดภาระกิ จ หรื อ มี กิจธุ ระจาเป็ นไม่ สามารถเข้าร่ วมประชุ ม ได้ แต่มี ความประสงค์จะ
มอบหมายให้ผูอ้ ื่ นเข้าประชุ ม แทนตามข้อบังคับ สสอท. พ.ศ. 2561 ข้อ 23 (7) ให้สมาชิ กจัดท าหนังสื อ
มอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยจะต้องให้ประธานหรื อผูจ้ ดั การศูนย์ประสานงานต้นสังกัดลงนามด้วย
และต้อ งส่ ง ถึ ง สสอท. ตามกาหนดเช่ น เดี ยวกับ ข้อ 2 หรื อ ติด ตามผลการประชุ ม ใหญ่ วิส ามัญ ฯ ได้ท าง
www.ca-comil.com ตั้งแต่วนั ที่ 2 ธันวาคม 2561 เป็ นต้นไป
จึงเรี ยนมาเพือ่ เข้าประชุมตามวัน - เวลา และสถานที่ตามข้อ 1 ต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ
พลเรื อโท
(บงกช ผาสุข)
นายกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร

2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ วสิ ามัญปี 2561
วันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ ห้ องประชุมชั้น 4 อาคารสานักพัฒนา และถ่ ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
*****************************************************
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่ องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

การอนุมตั ิใช้เงินทุนสะสม เพือ่ การพัฒนากิจการของสมาคม
2.1 ค่าโปรแกรมบริ หารงาน และอุปกรณ์
2.2 ค่าใช้จ่ายอาคาร สฌ.สอ.
2.3 ค่าครุ ภณั ฑ์ประจาสานักงาน

ระเบียบวาระที่ 3

การอนุมตั ิร่างระเบียบฯ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสมาคม พ.ศ. 2561

ระเบียบวาระที่ 4

การอนุมตั ิร่างระเบียบฯ ว่าด้วย การเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญ พ.ศ. 2561

ระเบียบวาระที่ 5

การอนุมตั ิร่างระเบียบฯ ว่าด้วย การประชุม พ.ศ. 2561
*****************************************************

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

2

แบบหนังสื อเข้ าประชุมใหญ่ วสิ ามัญปี 2561
*********************************
เขียนที่.........................................................
วันที่............. เดือน........................................ พ.ศ...............
เรื่ อง

เข้าประชุมใหญ่วสิ ามัญปี 2561

เรี ยน นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร
อ้างถึง หนังสือ สสอท.บ. 238/2561 ลง 16 ต.ค. 61 เรื่ อง ขอเชิญเข้าประชุมใหญ่วสิ ามัญปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิก สสอท.

จานวน 1 แผ่น

ตามอ้างถึ งฯ ข้าพเจ้า.......................................................................................... สมาชิ ก สสอท.
เลขทะเบียนฌาปนกิจ................................ มีความประสงค์ที่จะเข้าร่ วมประชุมใหญ่วสิ ามัญประจาปี 2561 ด้วย
ตนเอง พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานการเป็ นสมาชิกตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพือ่ กรุ ณาทราบ
ขอแสดงความนับถือ
........................................................................
(.............................................................)
สมาชิก สสอท.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

2

แบบหนังสื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู นื่ เป็ นผู้แทน
ประชุมใหญ่ วสิ ามัญปี 2561 วันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้ องประชุมชั้น 4 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ สานักพัฒนาและถ่ ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
*********************************
เขียนที่ศูนย์ประสานงาน สอ....................................................
วันที่............. เดือน........................................ พ.ศ...............
เรื่ อง

ขอมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเป็ นผูแ้ ทน

เรี ยน นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร
อ้างถึง หนังสือ สสอท.บ. 238/2561 ลง 16 ต.ค. 61 เรื่ อง ขอเชิญเข้าประชุมใหญ่วสิ ามัญปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิก สสอท. ของผูม้ อบฉันทะ
2. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อลูกจ้าง หรื อพนักงานราชการ
หรื อบัตรประจาตัวประชาชน (หน้า - หลัง) ของผูร้ ับมอบฉันทะ

จานวน 1 แผ่น
จานวน 1 แผ่น

ด้วยกระผม/ดิ ฉัน....................................................................................................... สมาชิ ก สสอท.
เลขทะเบี ยนฌาปนกิ จ .................................. ตามส าเนาบัตร (สิ่ งที่ ส่ งมาด้วย 1) มี ความประสงค์จะมอบ
ฉันทะให้................................................................................. ตามสาเนาบัตร (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2) เป็ นผูแ้ ทนเข้า
ประชุมใหญ่วสิ ามัญปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
จึงเรี ยนมาเพือ่ กรุ ณาทราบ
ขอแสดงความนับถือ

- ทราบ
พลเรื อโท
(บงกช ผาสุข)
นายกสมาคม

.......................................................... ผูม้ อบฉันทะ
(...................................................)
.......................................................... ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...................................................)
.......................................................... ประธาน/ผูจ้ ดั การศูนย์ฯ
(...................................................)

หมายเหตุ 1. สสอท. จะรับพิจารณาเฉพาะแบบหนังสื อมอบฉันทะที่มีตราประทับของศูนย์ประสานงานต้นสังกัด
และมีลายมือชื่อของประธาน หรื อผูจ้ ดั การศูนย์ฯ กับสาเนาเอกสารที่กาหนดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
และทันตามเวลาที่กาหนด เท่านั้น
2. การพิจารณาของ สสอท. ถือว่าเป็ นที่ส้ิ นสุ ด

