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ที่  ว. 7/2564 
       3  กุมภาพันธ  2564 

เรื่อง    แจงกําหนดการจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2563 
เรียน สมาชิกสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด 

สิ่งที่สงมาดวย 1. ระเบียบวาระการประชุม จํานวน 1 ฉบับ 
  2. งบแสดงฐานะการเงินของสหกรณฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 1 ชุด 
  3. รายละเอียดการขอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณฯ จํานวน 1 ชุด 

  ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด ไดกําหนดวันประชุมใหญสามัญ 
ประจําป 2563 ครั้งที่ 74 ในวันเสารท่ี 20 กุมภาพันธ 2564 ณ หองรอยัล จูบิล่ี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร 1 
ศูนยประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยกําหนดใหลงทะเบียนและลงคะแนน 
เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ตั้งแตเวลา 07.30 น สิ้นสุดเวลา 10.30 น. และจะเริ่มประชุมในเวลา 09.00 น. 
รายละเอียดระเบียบวาระการประชมุ และเอกสารประกอบอื่น ๆ ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 
  เนื่องดวยในสถานการณปจจุบันมีการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการจัดประชุมทั้ง   
ผูจัดประชุมและเจาของสถานที่ประชุมจึงตองปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางเครงครดั ดังนั้น จึงขอความรวมมือจากสมาชิกผูเขารวมประชุมทุกทานได 
โปรดปฏิบัติตามมาตรการปองกันตางๆ อยางเครงครดัดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการสวมหนากากอนามยัตลอดเวลา 
การเขาจุดคัดกรองดวยการตรวจอุณหภูมิรางกายและการใชแอลกอฮอลลางมือ การลงทะเบียนบน Application 
“ไทยชนะ” จากรหัส QR code ที่ประตูเขา - ออก ทุกครั้งและตองเวนระยะหางจากบุคคลอื่นอยางนอย 1 เมตร 
เปนตน พรอมทั้งตองปฏิบัติตามมาตรการตรวจคัดกรองบุคคลที่จําเปนตองเดินทางเขา - ออกพื้นที่จังหวัดนนทบรุี 
ดวยการกรอกขอมูลผาน QR code และดําเนินการตาง ๆ ตามที่จังหวัดนนทบุรีกาํหนดสําหรับผูที่เดินทางมาจาก 
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุมและเฝาระวังสูง 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญสมาชิกทุกทานเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2563 
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวดวย จักขอบคุณยิ่ง 
 
                                                                    ขอแสดงความนับถือ 

 

                        (นายสุรินทร  วทัญู)  
                                   เลขานุการ  
              สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด 
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วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  เมื่อเวลา 09.00 น. สมาชิกมาประชุม .......................... คน  (สมาชิกทั้งหมด 7,561 คน)   

เมื่อสมาชิกมาประชุมเกินกวา 100 คน ครบองคประชุมแลว นายปริญญา  เพ็งสมบัติ ประธานกรรมการ 

กลาวเปดการประชุมใหญสามัญประจําป 2563  ดังตอไปนี้  

  การประชุมใหญสามัญประจําป 2563  สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด ครั้งที่ 74 ในวันเสารที่ 
20 กุมภาพันธ  2564  ณ ศูนยประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี หองรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 
  1. การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ซึ่งกําหนดไวในวาระที่ 4 ไดเริ่มลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแตเวลา 

07.30 น.  จะสิ้นสุดการลงคะแนนเวลา 10.30 น. และเมื่อทราบผลการลงคะแนนแลว ประธานกรรมการเลือกตั้ง 

จะแจงใหที่ประชุมทราบตอไป 

  2. สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด ขอขอบคุณ ร.ต.สอาด แกวเกษ สมาชิกเลขทะเบียน 1180  

บริจาคเงิน เขาทุนสํารอง จํานวน 1,000 บาท สหกรณไดดําเนินการตามความประสงคของทานเรียบรอยแลว 
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์ จ�ากัด
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รายงาน

ประจ�าปี 2
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์ข้าราชการสห

กรณ
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รายงาน

ประจ�าปี 2
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กรณ
์ข้าราชการสห

กรณ
์ จ�ากัด
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รายงาน

ประจ�าปี 2
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กรณ
์ข้าราชการสห

กรณ
์ จ�ากัด
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รายงาน

ประจ�าปี 2
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 สห

กรณ
์ข้าราชการสห

กรณ
์ จ�ากัด



62 รายงานประจ�าปี 2563 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด



63รายงานประจ�าปี 2563 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด



64
รายงาน

ประจ�าปี 2
5
6
3
 สห

กรณ
์ข้าราชการสห

กรณ
์ จ�ากัด



65
รายงาน

ประจ�าปี 2
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 สห

กรณ
์ข้าราชการสห

กรณ
์ จ�ากัด
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รายงาน

ประจ�าปี 2
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กรณ
์ข้าราชการสห

กรณ
์ จ�ากัด
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์ข้าราชการสห

กรณ
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์ข้าราชการสห

กรณ
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รายงาน

ประจ�าปี 2
5
6
3
 สห

กรณ
์ข้าราชการสห

กรณ
์ จ�ากัด



70 รายงานประจ�าปี 2563 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด



71รายงานประจ�าปี 2563 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด



72 รายงานประจ�าปี 2563 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด



73รายงานประจ�าปี 2563 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด



74 รายงานประจ�าปี 2563 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด



75รายงานประจ�าปี 2563 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด



76 รายงานประจ�าปี 2563 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด



77รายงานประจ�าปี 2563 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด



78 รายงานประจ�าปี 2563 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด



79รายงานประจ�าปี 2563 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด



80 รายงานประจ�าปี 2563 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด




