ปี ที ๓๐ ฉบับที ๑๑ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

รับสมัครผูแ้ ทนหน่วยงานประจําปี

สหกรณ์ ฯ เปิ ดรับ สมัค รสมาชิก ที ประสงค์ จ ะรับ การ
สรรหาเป็ นผูแ้ ทนหน่วยงาน และเพือรับเลือกตังจากทีประชุม
ใหญ่ ส ามัญ ประจําปี
เป็ นกรรมการดําเนิ นการ ชุด ที
/
โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ ง ปี (พ.ศ.
) หรือตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการดําเนินการ
ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี
 ต้องเป็ นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า ปี
 มีความชือสัตย์สจุ ริต
 ไม่ เป็ นผู ม้ ี คุ ณ สมบัติ ต ้อ งห้ามตามกฎหมายว่ า ด้ว ย
สหกรณ์
 เฉพาะผู ้ส มัค รฯ ที ประสงค์ จ ะรับ การเลื อ กตังเป็ น
กรรมการ ต้องเคยเป็ นกรรมการหรือผูต้ รวจสอบกิจการ หรือ
ผ่านการอบรมทีสหกรณ์ฯ กําหนด
หน่วยงานและจํานวนผูแ้ ทนฯ ทีจะสรรหา หน่วยงาน ดังนี
 คณะเศรษฐศาสตร์
จํานวน คน
 คณะสถาปั ตยกรรมฯ
จํานวน คน
 คณะบริหารธุรกิจ
จํานวน คน
 คณะผลิตกรรมการเกษตร
จํานวน คน
 คณะพัฒนาการท่องเทียว
จํานวน คน
 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จํานวน คน
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
จํานวน คน
สมาชิกทีสนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ทีประกาศสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จํากัด ที 3/2563 เรือง รับสมัคร
ผู แ้ ทนหน่ วยงานประจํา ปี
และดาวน์ โหลดใบสมัค ร ได้ที
http://www.co-saving. mju.ac.th หรือขอรับและยืนใบสมัคร
พร้อมเอกสารหลัก ฐาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิมเติม ได้ที
สํ า นัก งาน สหกรณ์ ตังแ ต่ บั ด นี เป็ น ต้น ไปจน ถึ ง วัน ที
พฤศจิกายน
เวลา . - . น. เว้นวันหยุดทําการ

แจ้งข่าว

ขอความร่วมมือสมาชิกตรวจสอบข้อมูลจาก
หนังสือยืนยันยอด

สมาชิกทีผูส้ อบบัญชีได้ส่มุ ให้สอบทานยอดทุนเรือนหุน้ เงินฝาก
และเงินกู ้ เมือท่านได้รบั หนังสือยืนยันยอดแล้ว สหกรณ์ขอแนะนําให้
ท่านปฏิบตั ิตามขันตอน ดังนี
 ให้สมาชิกตรวจสอบตัวเลขในใบเสร็จประจํางวดเดือนตุลาคม
จากระบบ Maejo Co-op E-Manage
 สมาชิกท่านใดทีมีเงินฝาก ให้สมาชิกตรวจสอบจากสมุดเงิน
ฝากของท่าน ณ วันที ตุลาคม
หากไม่ตรงกับหนังสือยืนยัน
ยอดให้นําสมุ ด เงิน ฝากมาปรับ ยอดที สหกรณ์ อาจมี ร ายการเพิ ม
ดอกเบียเงินฝาก หรือยอดเงินฝากทีส่งหักรายเดือน
 สมาชิกท่ านใดที ได้ชาํ ระเงินกูท้ ุกประเภทหลังจากการส่งหัก
รายเดือนแล้ว ให้ตรวจสอบจากใบเสร็จรับเงินทีชําระในคราวนัน ๆ
อีกหนึ งช่ อ งทางที สะดวกที สุด สามารถตรวจสอบข้อมู ลได้จ าก
แอปพลิเคชัน SmartMember บนมือถึงของท่าน โดยสามารถดูขอ้ มูล
ทังเงินฝาก เงินกู ้ และหุน้ ได้ยอ้ นหลัง เดือน
ตรวจสอบตัวเลขถูกต้องแล้ว ให้สมาชิกลงชือและจัดส่งให้ผูส้ อบ
บัญชีทางไปรษณียท์ นั ที ซึงสหกรณ์ได้แนบซองติดแสตมป์ ให้ท่านแล้ว
และขอความร่วมมือสมาชิกตอบกลับภายในวันที ธันวาคม

การเปลียนแปลงเลขทีบัญชีรบั โอน
เงินปั นผลและเฉลียคืน ประจําปี
สหกรณ์ ฯ ใกล้จ ะปิ ดบัญ ชี สินปี ในวัน ที ธัน วาคม
2563 นี แล้ว เพื อจัด เตรี ย มข้อ มู ล ในการประชุม ใหญ่ ส ามัญ
ประจํา ปี
โดยสหกรณ์ จะโอนเงินปั นผลและเฉลียคื น เข้า
บัญชีเงินฝากของสมาชิกหลังการประชุมใหญ่ฯ ดังนี
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารหรือเงินฝากสหกรณ์ บัญชีเดิม
ในปี ทีผ่านมา
 สมาชิกใหม่ สหกรณ์จะโอนเข้าบัญชีทีรับโอนเงินเดือน
 กรณี ส มาชิ ก ที รับ เงิน ปั นผลและเฉลี ยคื น ไม่ ถึ ง 50 บาท
ขอให้สมาชิกติดต่อรับเป็ นเงินสดได้ทีสหกรณ์หลังวันประชุมใหญ่ฯ

การลงคะแนนสรรหาผูแ้ ทนหน่วยงาน เฉพาะหน่ วยงาน
สมาชิก ที มี ความประสงค์ จะขอเปลียนแปลงเลขทีบัญ ชี
ทีมีผูส้ มัครเกินจํานวนที สรรหา ลงคะแนนสรรหาในวันอังคาร เพือการรับโอนเงินปั นผลและเฉลียคืนจากบัญชีเดิมทีรับโอนในปี
ที พฤศจิกายน
เวลา . – . น.
ที ผ่ านมา ขอให้สมาชิก กรอกหนังสือขอเปลียนแปลงเลขที บัญ ชี
ได้ที สํา นัก งานสหกรณ์ หรื อ ดาวน์ โหลดหนังสือ ได้ที เว็ บ ไซต์
www.co-saving.mju.ac.th โดยแนบสํ า เนาหน้า แรก
ของสมุ ด บัญ ชี เงิน ฝาก พร้อมรับ รองสําเนาถูก ต้อ ง แล้ว จัด ส่ ง
มายังสหกรณ์ภายในวันที 18 ธันวาคม

เปิ ดให้บริการแล้ว

ขยายระยะเวลาเงินกูส้ ามัญสูภ้ ยั โควิด-19
ถึงวันที ธันวาคม
หลักเกณฑ์การยืนกูม้ ี ดังนี
กูไ้ ด้ครังเดียววงเงินสูงสุด , บาท โดยไม่
นับรวมวงเงินกูเ้ ดิม ระยะเวลาผ่อนชําระไม่เกิน งวด
อัตราดอกเบียร้อยละ . ต่อปี
เงินได้คงเหลือหลังหักชําระหนีไม่นอ้ ยกว่า ,
บาท
การคําประกัน ดังนี
 ผูค้ าประกั
ํ
นรายใหม่อย่างน้อย คน หรือ
 ผูค้ าประกั
ํ
นรายเดิมอย่างน้อย คน วงเงินกู ้
ไม่เกิน , บาท ผูค้ าประกั
ํ
นอย่างน้อย คน
ทังนี ผูท้ ี เป็ นพนักงานส่วนงาน ให้ใช้ผูค้ ําประกัน
รายใหม่เท่ านัน
หลัก เกณฑ์ แ ละข้อ ปฏิ บ ตั ิ อื น ๆ เป็ นไปตาม
ระเบีย บ และประกาศว่ าด้วยการให้เงิน กู แ้ ก่ ส มาชิกและ
ดอกเบียเงินกู ้

เงินกูเ้ พือซือทีดิน
เพือเป็ นสวัสดิก ารให้แ ก่สมาชิก ที ต้อ งการมี ทีดิ น
เป็ นของตนเองหรือครอบครัว โดยใช้แ หล่งเงินกู ท้ ีมี อตั รา
ดอกเบียตํา สหกรณ์ได้เปิ ดบริการเงินกูเ้ พือซือทีดินอีกครัง
หนึง โดยมีหลักเกณฑ์การให้กู ้ ดังนี
 วงเงินกู ส้ ูงสุด , , บาท ผ่ อนชําระไม่ เกิน
งวด
 ดอกเบียอัตราเงินกูส้ ามัญลบ ตลอดสัญญา โดย
ไม่มีเงินเฉลียคืน
 หลักประกันใช้ทีดินแปลงทีซืออันปลอดภาระจํานอง
รายอืน จํานองภายในร้อ ยละ ของราคาประเมิ น จาก
สํานัก งานที ดิน โดยแบ่ งตามคุณภาพของหลัก ทรัพย์ตาม
การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ดังนี
คุณภาพพอใช้ ให้บวกเพิมไม่เกินร้อยละ
คุณภาพดี ให้บวกเพิมไม่เกินร้อยละ
คุณภาพดีมาก ให้บวกเพิมไม่เกินร้อยละ
 กรณี ผู ก้ ู ช้ ําระต้น เงิน กู ท้ งหมดก่
ั
อ นระยะเวลา
งวด ผูก้ ูจ้ ะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมชําระเงินก่อนกําหนด
ในอัตราร้อยละ ของวงเงินกูท้ ีได้รบั อนุมตั ิ
 เงือนไขอืนให้เป็ นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ว่า
ด้วยเงินกูพ้ เิ ศษ เพือความมันคงของสมาชิก

อัตราเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ปี

4

ใกล้จะถึงปี
แล้ว สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทีสหกรณ์ฯ เป็ นศูนย์ประสานงานทัง กอง ได้แจ้งอัตราเรียกเก็บ
เงินสงเคราะห์และค่าธรรมเนียมรายปี สําหรับปี 4 ดังนี
กองที สสอค.
เก็บเพิมของปี
จํานวนเงิน บาท (รอบตังแต่ปี
– 1/2563)
เก็บปี
จํานวน – , บาท ดังนี
 รอบตังแต่ปี
- 1/2563 (รวมเก็บเพิม บาท)รายละ , บาท
 รอบตังแต่ /
- 12/2563 รายละ – 4, บาท
กองที 2 สส.ชสอ. เก็บปี
จํานวน – , บาท ดังนี
 รอบตังแต่ปี
- 12/2562
รายละ , บาท
 รอบตังแต่ /
- 12/2563 รายละ – , บาท
กองที 3 สสอ.รท. เก็บปี
จํานวน – , บาท ดังนี
 รอบตังแต่ปี 2562 - 1/2563
รายละ , บาท
 รอบตังแต่ /
- 12/2563 รายละ – , บาท
ทังนี สหกรณ์จะเรียกเก็บโดยหักจากเงินปั นผลและเฉลียคืนประจําปี
ของสมาชิกก่อนการโอนเข้าบัญชีสมาชิกในวัน
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ประมาณปลายเดือนมกราคม

