
 
 
 
 
 
ที่ สอ.รง.ว. 106/2560      สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากัด 
        ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
             15 พฤศจิกายน 2560 
เร่ือง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 
 

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากัด 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมใหญ่สามัญป ี2559 /รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ คร้ังที่ 1/2560 
  งบการเงินป ี2560 /กําหนดการและระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญปี 2560            จํานวน  4  ชุด 
 

  ด้วยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากัด มีมติให้เปิดการประชุมใหญ่
สามัญประจําปี 2560  ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวง
แรงงาน  ตามกําหนดการและระเบียบวาระการประชุมดังแนบ 
  การประชุมใหญ่คร้ังนี้มีความสําคัญมากเพราะสหกรณ์ฯ จะนําเสนอปัญหาเพื่อไม่ให้มีผลกระทบการ
ดําเนินงานในปีต่อๆ ไป พร้อมกันนี้สหกรณ์ฯ จะเสนอแนวทางการแก้ไข ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการไปบา้งแล้ว การดําเนินการ
ดังกล่าวสมาชิกบางรายก็สัมฤทธิผลบางรายก็ไม่อาจแก้ปัญหาได้  จึงต้องปล่อยให้เป็นไปตามขบวนการของกฎหมาย แต่จะ
อย่างไรก็ตามสหกรณ์ฯ จะให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาทุกรายอย่างเต็มความสามารถ  ฉะนั้น สมาชิกที่ประสบปัญหา
ต้องมีกําลังใจในการดําเนินชีวิตต่อไป โดยยึดมั่นความพอเพียงและต้องไม่หนีปัญหา สหกรณ์ฯ พร้อมที่จะหาแนวทางการให้
ความช่วยเหลือสมาชิกทุกคนตามระเบียบข้อบังคับสหกรณ ์
  สําหรับเร่ืองการจ่ายค่าเบี้ยประชุมที่ผ่านมามีการจ่ายเงินก่อนได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่และเป็นการใช้
เงินเกินกว่าร้อยละ 20 ของเงินงบประมาณประจําปี  ถือได้ว่าเป็นการใช้เงินที่ไม่ชอบด้วยข้อบังคับ  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปโดย
ชอบและเป็นประชามติ จึงมีแบบสอบถามไปยังสมาชิกทุกรายว่าจะให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการเช่นใด ผลปรากฏว่า 
สหกรณ์ฯ ได้รับแบบสํารวจ 7,620 ราย คิดเป็น 60.47% ของสมาชิกทั้งหมด และหักแบบสํารวจที่ไม่สมบูรณ์ออกคงเหลือ 
7,318 ราย สมาชิกเลือกให้ลงทะเบียนจ่ายแบบเดิม 2,145 ราย เลือกจ่ายเฉพาะอยู่ในห้องประชุม 1,029 ราย และเลือกให้
นําไปจ่ายเป็นเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน 4,144 ราย 
  ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ เห็นว่าแม้แบบผลสํารวจจะออกมาดังเช่นที่ทราบกันแล้ว แต่เน่ืองจาก
ในแบบสํารวจมิได้กําหนดวันเวลาบังคับใชเ้มื่อใด  คณะกรรมการดําเนนิการฯ จึงให้นําผลสํารวจประชามตไิปแจ้งในที่ประชุมใหญ่
ประจําปี 2560 ก่อน  และให้มีผลปฏิบัติตามประชามติในการประชุมใหญ่สมาชิกประจําป ี2561 
  อย่างไรก็ตาม แม้ปีนี้คณะกรรมการเสียงส่วนใหญ่ยังให้มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมเช่นเดิม แต่ต้องดําเนินการ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  ฉะนัน้ สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ต้องปฏิบัติการ ดังนี้  
  1.  ต้องลงลายมือช่ือผู้เข้าประชุม 
  2.  ต้องอยู่ร่วมประชุม 

3.  เมื่อปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว สหกรณ์ฯ จะแจกใบสําคัญรับเงินให้กับสมาชิกผู้เข้าประชุมทุกราย 
เมื่อสมาชิกกรอกใบสําคัญรับเงินแล้วนําส่งสหกรณ์ฯ ภายใน 30 วัน (ภายในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560) เมื่อสหกรณ์ฯ ได้รับ
ใบสําคัญและตรวจสอบกับรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่สมาชิกต่อไป  
  สหกรณ์ฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน ได้ใชโ้อกาสของการประชุมใหญ่นี้ เข้าร่วมรับฟังผลการดําเนินงาน 
ปัญหา และแนวทางการช่วยเหลือ และช่วยกันเสนอความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางที่จะทําให้สหกรณ์ฯ เติบโตอย่างมั่นคง และ
เป็นศูนย์กลางของสมาชิกท้ังมวล 
  จึงเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญตามวัน เวลา และสถานที่ดงักล่าว 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
(นางบุญราศรี  บุรพธานินทร์) 
ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากัด 
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กําหนดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากัด 

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 
------------------------ 

 

การลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ 
 

ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

  เวลา 07.30 น.   ลงทะเบียน 
       - รับบัตรเลือกตั้ง 
       - ลงคะแนน 
  เวลา 11.30 น.   ปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง 
       นับคะแนน 
       รายงานผลการเลือกตั้งฯ ต่อที่ประชุมใหญ่ 
 
 

การประชมุใหญ่สามัญประจําปี 2560 
 

 

ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน 
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

 
  เวลา 08.00 น.   ลงทะเบียน      
  เวลา 09.00 น.    เริ่มการประชุม 

ผลการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการฯ 
ปิดการประชุม    

 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากัด 
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 

………………………………………. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนตําแหน่งท่ีว่างลง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   3.1  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 
3.2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ คร้ังท่ี 1/2560 
 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง เพื่อทราบ 
4.1  รับทราบ สมาชิกเข้าใหม่ ลาออกจากสหกรณ์ ประจําปี 2560 
4.2  รับทราบ รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 
4.3  รับทราบ ผลการตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2560 
4.4  รับทราบ ผลสํารวจการจ่ายค่าเบ้ียประชุมใหญ่สามัญ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1  พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําปี 2560 
5.2  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2560 
5.3  พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2561 
5.4   พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ําประกัน ประจําปี 2561 
5.5  พิจารณาอนุมัติการนําเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ 

ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ ประจําปี 2561 
5.6  แจ้งผลเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2561 
5.7  พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจําปี 2561 
5.8  พิจารณาแก้ไขเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ประธานกรรมการ และกรรมการ  

ประจําปี 2561 
 

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 

------------------------ 
 
 


