2 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบำงสีทอง อำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
ที่ สสอท. บ. 17/2560
3 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง

ขอเชิญเข้าประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560

เรียน สมาชิก สสอท. ทุกคน
อ้างถึง ข้อบังคับ สสอท. พ.ศ. 2558 ข้อ 34
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560

จานวน 1 แผ่น

2. แบบหนังสือแจ้งการเข้าประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560

จานวน 1 แผ่น

3. แบบหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้แทน

จานวน 1 แผ่น

1. ตามอ้างถึง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) ได้กาหนดให้มี
การประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจาปี 2560 ในวัน เสาร์ที่ 11 มี น าคม 2560 ตั้ง แต่ เวลา 13.00 น. เป็ น ต้ น ไป
ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 4 อาคารกรมหมื่ น พิ ท ยาลงกรณ ส านั ก พั ฒ นาและถ่ ายทอดเทคโนโลยี ก ารสหกรณ์
ถนนพิ ชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุ สิ ต กรุงเทพฯ 10300 โดยมี ระเบี ยบวาระการประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ
ประจาปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และมีกาหนดการดังนี้
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560
เวลา 11.00 – 12.30 น. - รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 12.30 – 13.00 น. - ลงทะเบียน
เวลา 13.00 น.

- เปิดการประชุมฯ โดย
พลเรือโท บงกช ผาสุข นายกสมาคม
- ปิดประชุม / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

2. สมาชิกที่มีความประสงค์จะเข้าประชุมตามวัน – เวลา และสถานที่ตามข้อ 1 ให้แจ้งความจานงตาม
แบบหนั งสื อ สิ่ งที่ส่ งมาด้ วย 2 โดยส่งถึ ง สสอท. ภายในวัน ที่ 3 มี นาคม 2560 ทางไปรษณี ย์ (ถื อ ตรา
ประทับ) หรือทางโทรสาร 02-496-1057 หรือทาง E-Mail : mcf.fsct@gmail.com หากไม่แจ้งอาจจะไม่ได้รับ
ความสะดวกในการรับรอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ สานักพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
********************************

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจาปี 2559

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานกิจการของสมาคมในรอบปี 2559
3.2 สถานภาพเงินทุนสะสม ณ 31 ธันวาคม 2559
3.3 การลงนามปฏิญญาว่าด้วย ความร่วมมือเพื่อมุ่งมั่นในสิทธิประโยชน์
แห่งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 4 กลุ่มวิชาชีพ
3.4 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชีพ ฉบับ พ.ศ. 2559
3.5 การจัดกลุ่มไลน์ของศูนย์ประสานงานสาหรับติดต่อเฉพาะงานฌาปนกิจ กับสมาคม
3.6 การเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จฯ พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
3.7 แผนงาน และงบประมาณประจาปี 2560

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 อนุมัติบัญชีงบดุล และบัญชีรายได้ – รายจ่าย ประจาปี 2559
4.2 ยกเลิก และกาหนดข้อบังคับ สสอท. พ.ศ. 2560
4.3 อนุมัติแก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วยค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก
ของกรรมการ และบุคคลอื่นใดที่ทาประโยชน์ให้แก่สมาคม พ.ศ. 2559
4.4 อนุมัติแก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของ
เจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ. 2556
4.5 อนุมัติการถือกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
4.6 การเลือกตั้งคณะกรรมการ สสอท. ชุดที่ 3 (ประจาปี 2560 - 2561)
4.7 ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ตรวจบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
4.8 ให้ความเห็นชอบการออกจากสมาชิกสมทบของ สสอ.รรท.

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
****************************

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
แบบหนังสือแจ้งการเข้าประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
*****************************************
เขียนที่ ........................................................................
วันที่ ............... เดือน ............................... พ.ศ. ....................
เรื่อง

ขอแจ้งเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560

เรียน นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร
อ้างถึง หนังสือ สสอท. ที่ บ. 17/2560 ลง 3 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2560
ข้าพเจ้า ............................................................ สมาชิก สสอท. เลขทะเบียนฌาปนกิจ....................
มีความประสงค์ที่จะเข้าประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 ตามวัน – เวลา และสถานที่กาหนด
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

ขอแสดงความนับถือ
..................................................................
(...................................................)
สมาชิกศูนย์ประสานงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์...........................................................

หมายเหตุ : หนังสือฉบับนี้ จะต้องส่งถึง สสอท. ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ทางไปรษณีย์ (ถือตรา
ประทับไปรษณีย์) หรือ ทางโทรสาร 02-496-1057 หรือทาง E-mail : mcf.fsct@gmail.com

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

แบบหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้แทน
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
**********************************
เขียนที่ศูนย์ประสานงาน สอ .......................................
วันที่ ....................... เดือน .................................... พ.ศ. 2560
เรื่อง

ขอมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้แทน

เรียน

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร

อ้างถึง หนังสือ สสอท. ที่ บ. 17/2560 ลง 3 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิก สสอท. ของผู้มอบฉันทะ (หน้า – หลัง)

จานวน 1 แผ่น

2. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ ลูกจ้าง หรือ พนักงานราชการ หรือ บั ตรประจาตัวประชาชน
(หน้า – หลัง) ของผู้รับมอบฉันทะ

จานวน 1 แผ่น

ด้วย ....................................................................................................... สมาชิก สสอท. เลขทะเบียนฌาปนกิจ .............................
ตามสาเนาบัตร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ ................................................................................. ตามสาเนาบัตร
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เป็นผู้แทนเข้าประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 ของ สสอท. ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ประทับตรา
ศูนย์ประสานงาน
ต้นสังกัด

............................................................................ ผู้มอบฉันทะ
(.......................................................)
....................................................................... ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.......................................................)
................................................. ประธาน/ผู้จัดการศูนย์ (พยาน)

- ทราบ

(.......................................................)

พลเรือโท
( บงกช ผาสุข )
นายกสมาคม
........... / มี.ค. / 60
หมายเหตุ : 1. สสอท. จะไม่รับพิจารณาแบบหนังสือมอบฉันทะที่ไม่มีตราประทับของศูนย์ประสานงานต้นสังกัด
2. สสอท. จะรับพิจารณาเฉพาะสาเนาเอกสารที่กาหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย และทันตามเวลาที่กาหนดจึงจะสมบูรณ์
3. การพิจารณาของ สสอท. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

