สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
REVENUE OFFICER SAVINGS CO – OPERATIVE LIMITED
90 อาคารจอดรถชั้น 1 พหลโยธินซอย 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2617-3351 0-2272-8350 -53 0-2272-8915-17 FAX 0-2617-3353

ที่ สอ.สพก. 392/2564
4 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง

ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563

เรียน

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด

อ้างถึง หนังสือที่ สอ.สพก. 267/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564
ตามที่ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข้า ราชการสรรพากร จ ากั ด ได้ ส่ ง หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ มใหญ่ สามั ญ
ประจาปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องอาหารกรมสรรพากร ชั้น 1
อาคารสวัสดิการกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ นั้น
ที่ป ระชุม คณะกรรมการดาเนิน การ สหกรณ์อ อมทรัพ ย์ข้า ราชการสรรพากร จากัด ครั้ง ที่
3/2564 เมื่อ วัน ที่ 4 กุม ภาพัน ธ์ 2564 มีม ติใ ห้ เ ปลี ่ย นแปลงสถานที่ จัด ประชุม ใหญ่ส ามัญ ประจาปี
2563 เป็น โรงแรม RICHMOND STYLISH CONVENTION HOTEL ถนนรัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ห้องประชุม Citrine 1-3 ชั้น 5
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดชัย ไกรนรา)
กรรมการและเลขานุการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงาน นางสาวอริสรา พอดี
โทร.02 2728350

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
REVENUE OFFICER SAVINGS CO – OPERATIVE LTD
90 อาคารจอดรถชั้น 1 พหลโยธินซอย 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2617-3351 0-2272-8350 -53 0-2272-8915-17 FAX 0-2617-3353

ที่ สอ.สพก. 393/2564
4 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง

การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
ตามที่ ส หกรณ์ ออมทรั พย์ ข้ าราชการสรรพากร จ ากั ด ก าหนดให้ มี การจั ดประชุ มใหญ่ ส ามั ญ
ประจาปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น. โดยมีสมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่
และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 200 คน ณ โรงแรม RICHMOND STYLISH CONVENTION HOTEL
ถนนรัตนาธิเบศร์ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ห้องประชุม Citrine 1-3 ชั้น 5 นั้น
เพื่อให้การประชุมฯ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นไปตามเวลาที่กาหนด สหกรณ์ฯ จึง
ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน และเวลาในการเข้าร่วมประชุมฯ ดังนี้
1. การลงทะเบียน
1.1 สหกรณ์ฯ เปิ ดให้ล งทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00 น. โดยสมาชิกจะนาบัตร
ประจาตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการเห็นใบหน้าชัดเจนเป็นปัจจุบันเท่านั้น (บัตรที่นามาแสดงต้องเป็นบัตรจริง
ไม่ถ่ายสาเนา และไม่หมดอายุ) แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในการลงทะเบียนในวันประชุมใหญ่
1.2 หลังการลงทะเบียนสมาชิกจะได้รับคูปองค่าตอบแทน (ค่าพาหนะ) ซึ่งต้องนามารับเงิน
ค่าตอบแทน (ค่าพาหนะ) หลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ
1.3 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สหกรณ์ฯ จะปิดการลงทะเบียนทันที โดยสมาชิกที่มา
ภายหลังเวลาดังกล่าว จะไม่ได้เข้าร่วมประชุมฯ และไม่ได้รับค่าตอบแทน (ค่าพาหนะ)
2. การเข้าร่วมประชุม
2.1 สหกรณ์ฯ เริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
3. การรับเงินค่าตอบแทน (ค่าพาหนะ)
3.1 การรับเงินค่าตอบแทน (ค่าพาหนะ) หลังการประชุมฯ เสร็จสิ้น สมาชิกสามารถนาคูปองที่
ได้ รั บจากการลงทะเบี ยน พร้ อมลงลายมื อชื่ อมาแสดงต่ อเจ้าหน้าที่ (หากคู ปองสู ญหายสหกรณ์ ฯ งดจ่ ายเงิ นฯ
ทุกกรณี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายเชิดชัย ไกรนรา)
กรรมการและเลขานุการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด

มาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
ประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2563
วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ โรงแรม RICHMOND STYLISH CONVENTION HOTEL
ถนนรัตนาธิเบศร์ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ห้องประชุม Citrine 1-3 ชั้น 5
****************************
1. ทาความสะอาดพื้นผิวสัมผัสทั้งก่อนและหลังการเข้าใช้พื้นที่
2. ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด
ผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้าห้องประชุม
3. ติดสติ๊กเกอร์หรือสัญลักษณ์ที่แสดงว่าได้ผ่านจุดคัดกรองเรียบร้อยแล้ว
4. มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่จัดประชุม และเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามที่ทางราชการกาหนด
5. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในห้องประชุม
6. ควบคุมจานวนผู้เข้าประชุมมิให้แออัด ทั้งพื้นที่รอเข้างาน จุดคัดกรองลงทะเบียน และการบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม
7. กาหนดจานวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 200คน
8. เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างทางเดินอย่างน้อย 1.5 เมตร
9. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) ภายใน 14 วัน
10. ต้องไม่มีประวัติการเดินทางไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดตาม ข้อ 9 ภายใน 14 วัน
11. ต้องไม่มีประวัติสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อหรือผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อภายใน 14 วัน

