บันทึกข้ อความ
หน่ วยงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป โทร. 0-2272-8350ที่ สอ.สพก. 185 /2561
วันที่ 31 มกราคม 2561
เรื่อง ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560
เรี ยน

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด

ด้วยคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด ได้จดั ให้
มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมพระอุเทน 1
ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็ นต้นไป ซึ่งสหกรณ์ฯ จัดให้มีการลงทะเบียนด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับปี ที่ผา่ นมา เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการลงทะเบียน จึงขอแจ้งวิธีการ
จัดเตรี ยมเอกสารลงทะเบียนสาหรับสมาชิกที่มีความประสงค์เข้าร่ วมประชุม ดังนี้
1. การจัดพิมพ์เอกสารการลงทะเบียน
1.1 เข้าระบบลงทะเบียนที่ Intranet พิมพ์ Address ดังนี้
http : // 10.20.15.18 : 8080 /coop /
1.2 คลิกที่ “ แบบฟอร์มลงทะเบียน”
1.3 พิมพ์เลขทะเบียนสมาชิก แล้วคลิก “ตกลง” หรื อกดปุ่ ม Enter หน้าจอจะปรากฎ
เอกสารลงทะเบียนเข้าประชุ มใหญ่สามัญประจาปี 2560
1.4 ให้ใส่ ขอ้ มูล “เลขประจาตัวประชาชน” คลิกเลือก “หน่วยงาน” รวมทั้ง
ช่วยราชการ (ถ้ามี) แล้วใส่ ขอ้ มูล “หมายเลขโทรศัพท์” หรื อ “โทรศัพท์มือถือ”
เสร็ จแล้วให้คลิกที่ “พิมพ์”
2. สิ่ งที่ตอ้ งนามาในวันเข้าร่ วมประชุม
2.1 บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวข้าราชการ/ใบขับขี่ ที่เห็น
ใบหน้าชัดเจนเป็ นปัจจุบนั (บัตรที่นามาต้องเป็ นบัตรจริ งเท่านั้น)
2.2 แบบลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560
(ที่จดั พิมพ์ไว้แล้วตามข้อ 1.4)
ทั้งนี้ สมาชิกสามารถจัดพิมพ์เอกสารการลงทะเบียนได้ต้ งั แต่บดั นี้ เป็ นต้นไป

(นางนิตยา หินทอง)
เลขานุการกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการสรรพากร จากัด
REVENUE OFFICER SAVINGS CO – OPERATIVE LTD
90 อาคารจอดรถชั้น 1 พหลโยธินซอย 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ10400
โทร. 0-2617-3350-52 หรื อ 0-2272-8350 -53 หรื อ 0-2272-8915-17 หรื อ
0-2272-9042 - 9043 หรื อ 0-2272 - 9164 FAX 0-2617-3353

ที่ สอ.สพก. 365 /2561
31 มกราคม 2561
เรื่ อง

ซักซ้อมความเข้าใจในการเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 และรายชื่อผูส้ มัคร
รับเลือกตั้งกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ ประจาปี 2561

เรี ยน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด ได้ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560
ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร นั้น
เพื่อให้การประชุมฯ เป็ นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ ว และเป็ นไปตามเวลาที่กาหนด สหกรณ์ฯ
จึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน และเวลาในการเข้าร่ วมประชุมฯ ดังนี้
1. การลงทะเบียน
1.1 สหกรณ์ฯ เปิ ดให้ลงทะเบียนได้ต้ งั แต่เวลา 08.00 น. - 11.30 น. โดยสมาชิกจะต้อง
นาเอกสารขอลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญฯ ที่จดั พิมพ์จากระบบ Intranet บัตรประจาตัวประชาชน/
บัตรประจาตัวข้ าราชการ/ใบขับขี่ ที่เห็นใบหน้ าชั ดเจนเป็ นปัจจุบัน (บัตรที่นามาต้องเป็ นบัตรจริ งเท่านั้น) แสดง
ต่อเจ้าหน้าที่ในการลงทะเบียน
1.2 การรับค่าเบี้ยประชุม สมาชิกจะต้องลงลายมือชื่อรับค่าเบี้ยประชุมต่อหน้าเจ้าหน้าที่
ด้วยตัวเองเท่านั้น (ไม่สามารถมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นรับแทนได้) หากพบว่ามีการนาบัตรผูอ้ ื่นมารับแทนจะถูก
พิจารณาให้ออกจากการเป็ นสมาชิก
1.3 หลังการลงทะเบียนสมาชิกจะได้รับชิ้นส่ วนเพื่อการลงคะแนนเลือกตั้งและชิ้นส่ วน
สาหรับเข้าร่ วมชิงรางวัลในห้องประชุม
1.4 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็ นต้นไป สหกรณ์ฯ จะปิ ดการลงทะเบียนทันที โดยสมาชิก
ที่มาภายหลังเวลาดังกล่าว จะไม่ ได้ รับค่ าเบีย้ ประชุ มรวมทั้งไม่ สามารถลงคะแนนเลือกตั้ง และเข้ าร่ วม
ชิ งรางวัลในห้ องประชุ ม

2. การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
2.1 นาชิ้นส่ วนที่ได้รับจากการลงทะเบียนพร้อมด้วยบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัว
ข้ าราชการ/ใบขับขี่ ที่เห็นใบหน้ าชั ดเจนเป็ นปัจจุบัน (บัตรที่นามาต้องเป็ นบัตรจริ งเท่านั้น) แสดงต่อเจ้าหน้าที่
ควบคุมการเลือกตั้งเพื่อเข้าคูหาเลือกตั้ง
2.2 เลือกกรรมการดาเนินงานใหม่ทดแทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่ง
ประจาปี 2561 จานวน 8 คน (ตามเอกสารประกาศรายชื่อผูส้ มัคร)
สหกรณ์ฯ จะปิ ดการลงคะแนนเลือกกรรมการในเวลา 12.00 น. และจะทาการรวมคะแนน
ในเวลา 14.00 น.
3. การเข้าร่ วมประชุม
3.1 สหกรณ์ฯ เริ่ มประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็ นต้นไป
4. การจับรางวัล
4.1 ให้นาชิ้นส่ วนที่ได้รับจากการลงทะเบียนแผ่นที่ระบุวา่ “เพื่อจับฉลากรับรางวัล”
ใส่ กล่องรับชิ้นส่ วน บริ เวณหน้าห้องประชุมพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร
4.2 การจับรางวัล
รางวัลที่
รางวัลที่
รางวัลที่
รางวัลที่
รางวัลที่

1
2
3
4
5

จานวน 1 รางวัล ๆ ละ 10,000
จานวน 2 รางวัล ๆ ละ 3,000
จานวน 10 รางวัล ๆ ละ 2,000
จานวน 20 รางวัล ๆ ละ 1,000
จานวน 30 รางวัล ๆ ละ 500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สาหรับรางวัลที่ 1-4 ผูร้ ับรางวัลจะต้องเป็ นสมาชิกที่อยูใ่ นบริ เวณห้องประชุมเท่านั้น ส่ วนรางวัลที่ 5
สหกรณ์ฯ จะได้โอนเข้าบัญชีผไู้ ด้รับรางวัล
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

(นางนิตยา หินทอง)
เลขานุการคณะกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด

