สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
REVENUE OFFICER SAVINGS CO – OPERATIVE LTD.
90 อาคารจอดรถชั้น 1 พหลโยธินซอย 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ10400
โทร. 0-2617-3350-52 หรือ 0-2272-8350 -53 หรือ 0-2272-8915-17 หรือ
0-2272-9042 - 9043 หรือ 0-2272 - 9164 FAX 0-2617-3353

ที่ สอ.สพก 260/2563
15 มกราคม 2563
เรื่อง

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
ด้วยคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด ได้กาหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคาร
สานักงานใหญ่กรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
และรับทราบ เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมใหญ่ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 การรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกลาออกและรายงานผลการดาเนินงานของสหกรณ์
ประจาปี 2562
3.2 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2562
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจาปี 2562
4.2 อนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562
4.3 อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจาปี 2563
4.4 อนุมัติโอนเงินรอตรวจสอบเข้าบัญชีทุนสารอง
4.5 การขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนใช้ข้อบังคับใหม่
4.6 กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปฏิบัติงานของคณะกรรมการดาเนินการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2563
4.7 กาหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้าประกันประจาปี 2563
4.8 อนุมัติการนาเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
4.9 คัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน และกาหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ประจาปี 2563
4.10 เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และกาหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2563

4.11 เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2563
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดชัย ไกรนรา)
กรรมการและเลขานุการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
REVENUE OFFICER SAVINGS CO – OPERATIVE LTD
90 อาคารจอดรถชั้น 1 พหลโยธินซอย 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ10400
โทร. 0-2617-3350-52 หรือ 0-2272-8350 -53 หรือ 0-2272-8915-17 หรือ
0-2272-9042 - 9043 หรือ 0-2272 - 9164 FAX 0-2617-3353
ที่ สอ.สพก. 383/2563
13 มกราคม 2563
เรื่อง

การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด ได้ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 ในวันเสาร์ที่
8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร นั้น
เพื่อให้การประชุมฯ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นไปตามเวลาที่กาหนด สหกรณ์ฯ จึงขอ
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน และเวลาในการเข้าร่วมประชุมฯ ดังนี้
1. การลงทะเบียน
1.1 สหกรณ์ฯ เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.30 น. โดยสมาชิกจะต้องนา
เอกสารขอลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญฯ ที่จัดพิมพ์จากระบบ Internet (www.rdcoop.com) พร้อม
บัตรประจาตัวประชาชนเห็นใบหน้าชัดเจนเป็นปัจจุบันเท่านั้น (บัตรที่นามาต้องเป็นบัตรจริงเท่านั้น) แสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ในการลงทะเบียนในวันประชุมใหญ่
1.2 การรับค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ สมาชิกจะต้องลงลายมือชื่อรับค่าเบี้ยประชุมต่อหน้าเจ้าหน้าที่
ด้วยตัวเองเท่านั้น (ไม่สามารถมอบอานาจให้ผู้อื่นรับแทนได้) หากพบว่ามีการนาบัตรผู้อื่นมารับแทนจะถูก
พิจารณาให้ออกจากการเป็นสมาชิก
1.3 หลังการลงทะเบียนสมาชิกจะได้รับชิ้นส่วนเพื่อการลงคะแนนเลือกตั้งและชิ้นส่วนสาหรับ
เข้าร่วมชิงรางวัลในห้องประชุม
1.4 โดยเปิดให้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเวลา 08.00 – 12.00 น.
1.5 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป สหกรณ์ฯ จะปิดการลงทะเบียนทันที โดยสมาชิก
ที่มาภายหลังเวลาดังกล่าว จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมรวมทั้งไม่สามารถลงคะแนนเลือกตั้ง และเข้าร่วม ชิง
รางวัลในห้องประชุม

2. การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
2.1 นาชิ้นส่วนที่ได้รับจากการลงทะเบียนพร้อมด้วยบัตรประจาตัวประชาชนที่เห็นใบหน้า
ชัดเจนเป็นปัจจุบัน (บัตรที่นามาต้องเป็นบัตรจริงเท่านั้น) แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ควบคุมการเลือกตั้งเพื่อเข้าคูหา
เลือกตั้ง
2.2 เลือกกรรมการดาเนินงานใหม่ทดแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตาแหน่งประจาปี 2562
จานวน 8 คน (ตามเอกสารประกาศรายชื่อผู้สมัคร)
2.3 สหกรณ์ฯ จะปิดการลงคะแนนเลือกกรรมการในเวลา 12.00 น. และจะทาการรวม
คะแนนในเวลา 12.30 น.
3. การเข้าร่วมประชุม
3.1 สหกรณ์ฯ เริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
4. การจับรางวัล
4.1 ให้นาชิ้นส่วนที่ได้รับจากการลงทะเบียนแผ่นที่ระบุว่า “เพื่อจับฉลากรับรางวัล”
ใส่กล่องรับชิ้นส่วน บริเวณหน้าห้องประชุมพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร
4.2 การจับรางวัล
รางวัลที่ 1 จานวน 1 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท
รางวัลที่ 2 จานวน 2 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท
รางวัลที่ 3 จานวน 10 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท
รางวัลที่ 4 จานวน 20 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท
รางวัลที่ 5 จานวน 30 รางวัล ๆ ละ

500 บาท

สาหรับรางวัลที่ 1-4 ผู้รับรางวัลจะต้องเป็นสมาชิกที่อยู่ในบริเวณห้องประชุมเท่านั้นส่วนรางวัลที่ 5
สหกรณ์ฯ จะได้โอนเข้าบัญชีผู้ได้รับรางวัล
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายณรงค์ อักษรนิตย์)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด

