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ที่

1723/2559

11 พฤศจิกายน 2559

เรื่ อง

ขอให้ แต่งตังสมาชิ
้
กเข้ าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559

เรี ยน

ผู้อํานวยการฝ่ าย / ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด / ผู้จดั การสาขา

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย หนังสือแต่งตังสมาชิ
้
กผู้เข้ าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559
ด้ วย สหกรณ์ ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จํากัด (สอ.ธกส.) กําหนดให้ มีการประชุมใหญ่
สามัญประจําปี 2559 ในวันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560 ณ ห้ องริ ชมอนด์แกรนด์บอลรู ม ชัน้ 4 โรงแรมริ ชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ตังแต่
้
้
ก สอ.ธกส. สังกัดส่วนงานของท่าน เพื่อเข้ าร่ วมประชุมใหญ่สามัญ
เวลา 08.30 น. ในการนี ้ สอ.ธกส. ขอความร่ วมมือแต่งตังสมาชิ
ประจําปี 2559
สอ.ธกส. ขอแจ้ งกําหนดการ/ข้ อปฏิบตั ิเพื่อทราบ ดังนี ้
(1) สอ.ธกส. สนับสนุนค่าใช้ จ่ายให้ สมาชิกผู้ได้ รับการแต่งตังเข้
้ าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 สังกัด ของ ฝสข. /
สนจ. / สาขา สังกัดละ 1 คน
้ าร่วมประชุมสามารถเข้ าพักได้ ที่โรงแรมริ ชมอนด์ ตังแต่
้ วนั ที่ 26 มกราคม 2560
(2) การเข้ าพัก สมาชิกผู้ได้ รับการแต่งตังเข้
เวลา 14.00 น. เนื่องจากทางโรงแรมไม่สามารถจัดที่พกั ให้ เรี ยบร้ อยสําหรับสมาชิกครบทุกรายก่อนเวลา 14.00 น. ดังนัน้ สอ.ธกส.
จัดจุดบริ การรับฝากสัมภาระบริ เวณหน้ าเคาน์เตอร์ check in และกรุณาตอบกลับเพื่อสํารองที่พักภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2559
สอ.ธกส. ดําเนินการสํารองที่พักเฉพาะสมาชิกผู้ได้ รับการแต่ งตั้งเข้ าร่ วมประชุมใหญ่ ท่แี จ้ งรายชื่อภายในกําหนดเท่ านั้น
(3) สําหรับค่าพาหนะ ค่าตอบแทน สอ.ธกส. จ่ายเมื่อเสร็จวาระการเลือกตัง้
อนึ่ง เมื่ อ ส่ว นงานของท่ า นได้ แ ต่งตัง้ สมาชิ ก เข้ า ร่ ว มประชุม ใหญ่ ส ามัญ ประจํ า ปี 2559 (สมาชิ ก สมทบไม่ มี สิท ธิ ต าม
ข้ อบังคับ) เรี ยบร้ อยแล้ ว โปรดส่งหนังสือแต่งตังสมาชิ
้
ก (ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย) ทางโทรสารไปยัง สอ.ธกส. หมายเลข 0 2579 3311,
0 2579 5533 ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เพื่อ สอ.ธกส. จะได้ จดั เตรี ยมดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ ต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี ้
ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ปกป้อง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด

เสนอ ประธานกรรมการ ผ่าน เลขานุการ และฝ่ ายจัดการ
เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม
นวรัตน์/พิมพ์ : จอย/ตรวจ

“สอ.ธกส. ยุคใหม่ โปร่ งใส ใส่ ใจสมาชิก”

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย
หนังสือแต่งตัง้ สมาชิ กผูเ้ ข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด (สอ.ธกส.)
(ใช้เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 วันศุกร์ท่ี 27 มกราคม 2560)
วันที่ ...........................................

เรียน ประธานกรรมการ สอ.ธกส.

ส่วนงาน(1) .........................................................................................สังกัด/จังหวัด.......................................................................
ขอแต่งตัง้ นาย/นาง/นางสาว..................................................................สมาชิกเลขที.่ .........................โทรศัพท์มอื ถือ....................................
เพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 และให้ใช้สทิ ธิเบิกค่าใช้จ่ายจาก สอ.ธกส. ตามที่ สอ.ธกส. กําหนด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(.......................................................)
ตําแหน่ง............................................................... (หรือผูท้ าํ การแทน)
***************************************************************************************************************************************************
สมาชิกผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง้ ขอแจ้งความประสงค์เข้าพัก ดังนี้
การเข้าพัก จะเข้าพักวันที่ 26 มกราคม 2560 ตัง้ แต่เวลา 14.00 น. ประสงค์จะ
 พักคู่  ไม่ประสงค์เข้าพัก
อาหาร
 ไทย  อิสลาม มังสวิรตั ิ
การจ่ายเงินสําหรับสมาชิกผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าพาหนะเหมาจ่าย (จากบ้านพักไป-กลับ สถานนีรถโดยสาร)
3. ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุม (ค่ารถโดยสารไป-กลับ/รถปรับอากาศชัน้ 1หรือ รถไฟตูน้ อนชัน้ 2)
รวมทัง้ สิน้ (1+2+3)

จํานวน
500.- บาท
จํานวน
300.- บาท
จํานวน....................บาท
จํานวน....................บาท

ลงชื่อ

(.......................................................)
สมาชิกผูไ้ ด้รบั แต่งตัง้ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559
หมายเหตุ (1) ฝา่ ย/ สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด/ ธ.ก.ส.สาขา/ ผูเ้ กษียณ
สอ.ธกส. ขอแจ้งกําหนดการ/ข้อปฏิบตั เิ พื่อทราบ ดังนี้ การเข้าพักสมาชิกผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง้ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 สามารถเข้าพักได้
ตัง้ แต่วนั ที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. เนื่องจากโรงแรมไม่สามารถจัดที่พกั ให้เรียบร้อยสําหรับสมาชิกครบทุกรายก่อนเวลา 14.00 น. สอ.ธกส.
จัดจุดบริการรับฝากสัมภาระหน้ าเคาน์ เตอร์ Check in และกรุณาตอบกลับเพื่อสํารองที่ พกั ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 สอ.ธกส. ดําเนิ นการ
สํารองที่ พกั เฉพาะสมาชิ ก ผู้ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2559 ที่ แจ้งรายชื่อภายในกําหนดเท่ านัน้ สําหรับค่าพาหนะ
ค่าตอบแทน สอ.ธกส. จ่ายเมื่อเสร็จวาระการเลือกตัง้
*อนึ่งสมาชิกผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง้ ทีป่ ระสงค์จะพักเดีย่ ว สอ.ธกส.ไม่ได้สํารองจัดที่พกั ให้ แต่สามารถนําใบเสร็จค่าที่พกั มาเบิกได้ตามทีจ่ า่ ยจริงแต่ไม่เกิน
750 บาท

