
 
 
 
ที่ สอ.ขถ.ชม.ว. 108  / 2558                               สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด  

           330/9-10 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ต าบลช้างคลาน  
         อ าเภอเมือง เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่     50100 

         27  มีนาคม  2558 

เร่ือง   เชิญประชุมใหญ่สามัญประจ าปีบัญชี  2557 

เรียน   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่  จ ากัด ทุกท่าน 

  ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด ได้ด าเนินงานมาครบปีบัญชีสหกรณ์
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ แล้ว จึงได้ก าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557 ขึ้น เพื่อรับทราบและพิจารณา
อนุมัติเร่ืองต่างๆตามก าหนดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557 ที่แนบมาพร้อมนี้  

   ในการน้ี สหกรณ์ฯ จึงใคร่ขอ เรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน ได้เข้า ร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปีบัญชี 2557  ในวันศุกร์ ท่ี 15 พฤษภาคม 2558  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  
อ าเภอเมือง    จังหวัดเชียงใหม่   

  จึงเรียนมาเพื่อขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้   

  ขอแสดงความนับถือ 

 
 

     
                             ( นายอินทปัตร  บุญทวี ) 
      ประธานกรรมการด าเนินการ 

      สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด 

 
หมายเหตุ   1. ลงทะเบียนเวลา 12.00 น. ปิดลงทะเบียนเวลา 14.00 น. 

  2. ค่าพาหนะจ่ายให้สมาชิกสหกรณ์ที่ลงทะเบียนภายในก าหนดเวลา 

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 
โทรศัพท์ 053-277197-8 โทรสาร 053-277199 



ใบแจ้งรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด  
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีบัญชี 2557 

ในวันศุกร์ ท่ี  15  พฤษภาคม  2558 
ณ   ห้องสันพระเนตร  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัด / เทศบาล / องค์การบริหารส่วนต าบล ......................................................................  
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม :- 

1. ...............................................................................ต าแหน่ง................................................. 
2. ...............................................................................ต าแหน่ง................................................. 
3. ...............................................................................ต าแหน่ง................................................. 
4. ...............................................................................ต าแหน่ง................................................. 
5. ...............................................................................ต าแหน่ง................................................. 
6. ...............................................................................ต าแหน่ง................................................. 
7. ...............................................................................ต าแหน่ง................................................. 
8. ...............................................................................ต าแหน่ง................................................. 
9. ...............................................................................ต าแหน่ง................................................. 
10. ...............................................................................ต าแหน่ง................................................. 
11. ...............................................................................ต าแหน่ง................................................. 
12. ...............................................................................ต าแหน่ง................................................. 
13. ...............................................................................ต าแหน่ง................................................. 
14. ...............................................................................ต าแหน่ง................................................. 
15. ...............................................................................ต าแหน่ง................................................. 
16. ...............................................................................ต าแหน่ง................................................. 
17. ...............................................................................ต าแหน่ง................................................. 
18. ...............................................................................ต าแหน่ง................................................. 
19. ...............................................................................ต าแหน่ง................................................. 
20. ...............................................................................ต าแหน่ง................................................. 

 

 
หมายเหตุ   ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมก่อนวันที่  30  เมษายน  2558 
 



ก าหนดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีบัญชี  2557 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด 

วัน ศุกร์ ท่ี  15  พฤษภาคม  2558 
ณ ห้องสันพระเนตร  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

…………………………………………………………………… 

เวลา  12.00-13.30  น  ลงทะเบียนรับเอกสาร  
เวลา  13.30-13.45  น. จับรางวัลรอบที่ 1  
เวลา  13.45-14.15  น. ประธานในพิธี เดินทางมายังสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปีบัญชี 2557 

- ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัด
ประชุมใหญ่สามัญ ต่อประธานในพิธี 

- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทฯ และ เปิดการประชุม 
เวลา  14.15-15.30  น.  ประธานกรรมการด าเนินการฯ ด าเนินการประชุมสามัญฯ 

- ระเบียบวาระที่ 1-4 
เวลา  15.30-16.00  น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

- จับรางวัลส าหรับผู้เข้าประชุมในรอบที่ 2 
- มอบทุนการศึกษาแก่บุตรผู้น าส่งเงินให้สหกรณ์ฯและบุคคลทั่วไป 

เวลา  16.00-17.00  น.  ด าเนินการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557 (ต่อ) 
- วาระที่  5-8 

เวลา  17.00-17.15  น.  จับรางวัลส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมในรอบที่ 3  
เวลา  17.15-17.45  น.  ด าเนินการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557 (ต่อ) 

- ระเบียบวาระที่ 9-12 
เวลา  17.45  น.   ประธานกรรมการด าเนินการฯ กล่าวปิดประชุม 

- จับรางวัลรอบสุดท้าย          
- รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจ าปี 2557 
- รับเงินค่าตอบแทนส าหรับผู้น าเงินหักส่งสหกรณ์แต่ละ ทต./อบต. 

................................................................................................. 

หมายเหตุ:  ก าหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 


