สหกรณ์ ออมทรัพย์ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จํากัด (สอ.ธกส.)

The Saving co-operatives limited“สอ.ธกส.
of The Bank
for Agriculture
Agricultural
Co-operatives
ยุคใหม่
โปร่ งใส ใส่and
ใจสมาชิ
ก”

2346 อาคารโพเดียม ชั้น 5 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุ งเทพฯ 10900 โทร 0-25586100 ต่ อ 8995 แฟกซ์ 0-2579-3311
2346 Podium 5 Fl. Phahon Yotin Rd. Senanikom Chatuchak Bangkok 10900 http://baacnet/saving E-mail : baaccoop@gmail.com

ที่
เรื่ อง

853/2559
โครงการพบปะสมาชิกสัญจร ประจําปี 2559

เรี ยน

สมาชิกสังกัดฝ่ ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

14 มิถุนายน 2559

1. โครงการและกําหนดการพบปะสมาชิกสัญจร ประจําปี 2559
2. หนังสื ออนุญาตจากธนาคาร
3. แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ

ด้วยสหกรณ์ ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จํากัด (สอ.ธกส.) ได้กาํ หนดโครงการ
พบปะสมาชิกสัญจร ประจําปี 2559 ทัว่ ประเทศ ในช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน 2559 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกรับทราบ
ผลการดําเนิ นงานของ สอ.ธกส. ส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจ อุดมการณ์ และหลักการสหกรณ์ สิ ทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบของ
สมาชิ ก รวมทั้ง รั บ ฟั ง ปั ญ หา ความคิ ด เห็ น จากสมาชิ ก สํ าหรั บ สมาชิ ก สั ง กั ด ฝนบ. จะจั ด วั น อั ง คารที่ 26 กรกฎาคม 2559
เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ โรงแรมลําพูน วิล อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน (รายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1)
สอ.ธกส. ขอความอนุ เคราะห์ท่าน กรุ ณาแจ้ง สนจ. และสาขาในสังกัด เพื่อมอบหมายพนักงานที่เป็ นสมาชิ ก
สอ.ธกส. ประจํา สนจ. 1 คน และสาขาละ 1 คน เข้าร่ วมโครงการพบปะสมาชิ ก สัญ จร ประจําปี 2559 โดย สอ.ธกส. จะจ่ าย
ค่าตอบแทน คนละ 500.- บาท เพื่อให้สมาชิกเดิ นทางไป-กลับระหว่าง สนจ. ถึงสถานที่ จดั โครงการ สอ.ธกส. ยินดี รับภาระค่า
นํ้ามันเชื้อเพลิงและค่าบํารุ งรักษารถยนต์ ดังนี้
1. กรณี ใช้รถยนต์ของ สนจ. หรื อ รถยนต์ของสาขา หรื อ รถยนต์ส่วนตัว ต้องมีสมาชิกร่ วมเดินทางไม่นอ้ ยกว่า
3 คน จึ งสามารถเบิ กชดเชยค่ านํ้ามัน เชื้ อ เพลิ งตามที่ จ่ายจริ งในอัต รา 10 กิ โลเมตรต่ อลิ ตร และค่ าบํารุ งรั ก ษารถยนต์ในอัต รา
กิโลเมตรละ 1.50 บาท
2. กรณี ใช้รถยนต์ส่วนตัว (เฉพาะจังหวัดใกล้เคี ยงเดิ นทาง 1-2 คน) สอ.ธกส. จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง
ไป-กลับ ในอัตราค่ารถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 ระหว่างจังหวัดที่สงั กัดของสมาชิกถึงจังหวัดที่จดั โครงการ
ทั้งนี้ ขอให้ สนจ.โปรดรวบรวมรายชื่ อสมาชิ กจะที่ เข้าร่ วมโครงการ แจ้งมายัง สอ.ธกส. ทางโทรสารหมายเลข
0-2579-3311 หรื อ ID Line : baaccoop2 หรื อ Email : baaccoop@gmail.com ภายในวั น ที่ 5 กรกฎาคม 2559 และสอ.ธกส.
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ กรณี ไม่ได้แจ้งข้อมูลการเข้าร่ วมโครงการและการเดินทางมาล่วงหน้า
อนึ่ง ขอได้โปรดให้ความอนุเคราะห์สมาชิกผูเ้ กษียณ ที่จะขอร่ วมเดินทางเข้าร่ วมโครงการดังกล่าวด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอขอบคุณ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ปกป้ อง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด

“สอ.ธกส. ยุคใหม่ โปร่ งใส ใส่ ใจสมาชิ ก”

แบบฟอร์มแจ้งรายชื�อผู้เข้าร่วมโครงการพบปะสมาชิกสัญจร ประจําปี 2559
วันอังคารที� 26 กรกฎาคม 2559
ณ โรงแรมลําพูน วิล อ.เมือง จ.ลําพูน
ลําดับ

สังกัด

ชื�อ - สกุล

ตําแหน่ง

เบอร์มือถือ

เข้าพัก
พัก

เดินทางโดย

ไม่พัก กรณีที� 1 กรณีที� 2

**หากสาขาใดไม่มีผู้เข้าร่วม สามารถโอนโควต้าจากสาขานั�นให้สาขาอื�นภายใน สนจ. ได้**
***ระยะทาง ไป-กลับ ระหว่าง สนจ./สาขา ถึงโรงแรม จํานวน............................กิโลเมตร***
การเดินทาง
 1. กรณีใช้รถยนต์ธนาคาร/รถยนต์ส่วนตัว ชดเชยค่านํ�ามันเชื�อเพลิงตามที�จ่ายจริงในอัตรา 10 กิโลเมตร/ลิตร
และค่าบํารุงรักษารถยนต์ในอัตรากิโลเมตรละ 1.50 บาท (ต้องมีสมาชิกร่วมเดินทางตั�งแต่ 3 คนขึ�นไป)
- ชื�อสมาชิก..........................................................................ทะเบียนรถยนต์ ...........................................มือถือ...................................................
- สาขา..............................................สาขา..............................................สาขา..............................................สาขา..............................................
- สาขา..............................................สาขา..............................................สาขา..............................................สาขา..............................................
 2. กรณีใช้รถยนต์ธนาคาร/รถยนต์ส่วนตัว จะจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับในอัตราค่ารถโดยสารปรับอากาศชั�น 1
ระหว่างจังหวัดที�สังกัดของสมาชิกถึงจังหวัดที�จัดโครงการ (เฉพาะจังหวัดใกล้เคียงเดินทาง 1-2 คน)
- ชื�อสมาชิก..........................................................................ทะเบียนรถยนต์ ...........................................มือถือ...................................................
- สาขา..............................................สาขา..............................................
*หมายเหตุ : กรุณาตอบกลับภายในวันที� 5 กรกฎาคม 2559 เพื�อ สอ.ธกส.จะได้เตรียมค่าใช้จ่าย และขอสงวนสิทธิ�กรณีไม่ได้แจ้งล่วงหน้า*

