ปี ที ๓๐ ฉบับที ๑๒ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

เชิญชวนสมาชิกเกษียณ
สมัครเป็ นผูแ้ ทนผูอ้ าวุโส

รายชือผูแ้ ทนหน่วยงาน ประจําปี

ตามที สหกรณ์ ไ ด้ป ระกาศรับ สมัค รผู ้แ ทนหน่ ว ยงาน
ประจําปี 4 ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที ครังที
/
ได้มีมติแต่งตังผูแ้ ทนหน่วยงาน รวม 19 หน่วยงาน ดังนี
สหกรณ์ เปิ ดรับ สมัค รสมาชิ ก ที เกษี ยณอายุร าชการ ที
คณะสัตวศาสตร์ฯ
ผศ.ไพโรจน์ ศิลมัน
ประสงค์ จ ะสมัค รรับ การสรรหาเป็ นผู ้แ ทนผู ้อ าวุ โส และรับ
คณะศิ
ล
ปศาสตร์
อาจารย์สวุ รรณ เลียงหิรญั ถาวร
เลือกตังจากที ประชุมใหญ่ สามัญ ประจําปี
เป็ นกรรมการ
คณะวิทยาศาสตร์
นางบุษบา กาหล
ดําเนินการ ชุดที /
โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง ปี
สํ
า
นั
ก
วิ
จ
ย
ั
และส่
ง
เสริ
ม
ฯ
นายอุ
น่ เรือน ขยัน
(พ.ศ.
– 2565)
คณะประมงฯ
นางจรรยา ภูคาํ วงศ์
สมาชิกทีสนใจสามารถยืนใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทาง
สํานักงานมหาวิทยาลัย น.ส.ภัคจิรา วิจติ ร
ไปรษณีย์ หรือขนส่งเอกชน ได้ตงแต่
ั บดั นีจนถึงวันจันทร์ที
คณะพัฒนาการท่องฯ อาจารย์ชชั พชรธรรมกุล
ธันวาคม
เท่านัน
แม่โจ้-ชุมพร
อาจารย์อทุ ยั วรรณ ศรีวิชยั
คุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร
แม่โจ้-แพร่ฯ
นางกาญจนา โกะสูงเนิน
 ต้องเป็ นสมาชิกทีเกษียณอายุราชการจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะสารสนเทศฯ
นางสาวเปรมจิตร เทพานนท์
วิทยาลัยพลังงานฯ นางจิราพร ดุษฎี
 มีความซือสัตย์ สุจริต
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ อาจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา
 ไม่เป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติตอ้ งห้ามตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
คณะวิศวกรรมฯ
นายสุมิตร เชือมชัยตระกูล
 เป็ นผูอ้ าวุโสทีสําเร็จการศึกษาไม่ ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาสํานักหอสมุด
น.ส.กัลย์ธีรา ทาเขียว
ตอนต้นหรือเทียบเท่า
คณะสถาปั ตยกรรมฯ อาจารย์สรุ ะพงษ์ เตชะ
สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ทีสํานักงานสหกรณ์หรือ
คณะเศรษฐศาสตร์
ผศ. ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว
โทรศัพ ท์ -5387-8077 และดาวน์ โ หลดใบสมัค รได้ที
คณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์อชั ญา ไพคํานาม
http://www.co-saving.mju.ac.th
คณะผลิตกรรมฯ
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชยั
สํ
า
นั
ก
งานบริ
ห
ารฯ
นางสาวพริ
นทร บุญเรือง
*******************************
ทังนี คณะกรรมการเลือกตัง ประกาศหมายเลขประจํา ตัว
รับสมัครผูต้ รวจสอบกิจการ
ผู ส้ มัค ร เฉพาะผูแ้ ทนหน่ วยงานที ประสงค์ จะรับ การเลือ กตังเป็ น
สหกรณ์รบั สมัครผู ต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ เพือรับการ กรรมการดําเนินการเพือให้สมาชิกลงคะแนนเลือกตังในการประชุม
เลือกตังในทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี
ให้เป็ นผูต้ รวจสอบ ใหญ่สามัญประจําปี
ต่อไป
กิจการของสหกรณ์ กําหนดวาระ ปี ปี (2564 – 2565)
*******************************
แจ้งเปลียนแปลงเลขทีบัญชี
คุณสมบัติของผูส้ มัคร : เป็ นสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู ้
มีคุณ วุ ฒิ ความรูค้ วามสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญ ชี เพือรับเงินปั นผลและเฉลียคืน ประจําปี
การบริ ห ารจัด การ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที
สหกรณ์จะปิ ดบัญชีสนปี
ิ นี เพือจัดเตรียมข้อมู ลในการโอน
เกี ยวข้อ งกับ สหกรณ์ และเป็ นผู ผ้ ่ า นการอบรมการตรวจสอบ
เงิ
น
ปั
นผลและเฉลี
ยคื
น
หลั
งประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจําปี
กิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ห รือหน่วยงานอืนที หลักสูต ร
เป็ นไปด้วยความเรียบร้อ ย สมาชิก ท่ านใดที มี ความประสงค์ จะ
ได้รบั การรับรองจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ส่วนรายละเอียดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์อนื และระเบียบนาย เปลียนแปลงบัญชีในการรับเงินปั นผลและเงินเฉลียคืน
ขอให้สมาชิก ยืนหนังสือขอเปลียนแปลงเลขทีบัญ ชี ได้ที
ทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.
2559 สามารถอ่านได้ทีประกาศสหกรณ์ที /
เรือง การรับ สํ า นัก งาน สหกรณ์ สม าชิ ก สาม ารถด าวน์ โ หลด แ บบขอ
สมั ค รผู ้ ต รวจสอบ กิ จก ารสห ก รณ์ ที http://www.co- เปลียนแปลงเลขที บัญ ชีเพือรับ โอนเงิน ปั นผลและเฉลียคื น ได้ที
http://www.co-saving.mju.ac.th โดยแนบสํา เนาหน้า สมุ ด
saving.mju.ac.th หรือโทรศัพท์ -5387-8077
บัญ ชี ธ นาคารหรื อ สําเนาบัญ ชีเงิน ฝากสหกรณ์ พร้อมรับ รอง
ผูส้ นใจ ขอรับ และยืนใบสมัค รพร้อมเอกสารหลัก ฐาน ณ สําเนาแล้วจัดส่งสหกรณ์ภายในวันที ธันวาคม
นี
สํานักงานสหกรณ์ ได้ต งแต่
ั บ ดั นีจนถึงวัน จัน ทร์ที ธัน วาคม
หากสมาชิ กไม่แจ้งเปลียนแปลงตามกําหนดนี สหกรณ์จะ
เวลา .30 – . น. เว้นวันหยุดทําการ
โอนเข้าบัญชีเดียวกับทีรับโอนให้ในปี ทีผ่านมา

ความคุม้ ครองประกันชีวิตกลุ่ม ประจําปี

4

แทนความห่วงใยเสมอมา สําหรับสมาชิกทีทําประกันชีวติ
กลุ่ม ไว้ก ับ สหกรณ์ ฯ ความคุ ม้ ครองจากบริ ษ ัท ไทยสมุ ท ร
ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เริมตังแต่ว นั ที ธันวาคม
ถึงวันที พฤศจิกายน
กรมธรรม์ที ทุนประกัน , บาท เบียประกันคน
ละ , บาท โดยสหกรณ์ได้จ่ายสมทบเพือเป็ นสวัสดิการให้
สมาชิ ก คนละ
บาท เท่ า กับ ทุ น ประกัน , บาท
สมาชิกจ่ายเพี ยงคนละ , บาท และได้แบ่งเรียกเก็บ งวด
ตังแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคม
โดยผูเ้ ข้าร่วมโครงการจะ
มีผลประโยชน์ความคุม้ ครองดังนี
ตารางผลประโยชน์
ประกัน ชี วิ ต คุม้ ครองเสีย ชี วิต ทุ ก กรณี ตลอดเวลา
ชัวโมง ทุกสถานทีทัวโลก (กรณีเจ็บป่ วย อุบตั ิเหตุ การถูก
ลอบทําร้าย)
ประกันอุบตั ิเหตุ คุม้ ครองการเสียชีวติ และสูญเสียอวัยวะ
เนื องจากอุ บ ัติ เ หตุ ภ ายใน
วัน นับ ตั งแต่ ว ัน เกิ ด
อุบตั ิเหตุ โดยบริษทั ฯจะจ่ายเงินทดแทนให้ดงั นี
-เสียชีวติ จากอุบตั ิเหตุธรรมดา
-เสียชีวติ จากอุบตั ิเหตุอนั เกิดจากการโดยสารรถไฟ รถ
ประจําทาง หรือลิฟต์ หรือไฟไหม้ โรงมหรสพ โรงแรม
อาคารสาธารณะ
-สูญเสียมือสองข้างหรือเท้าสองข้างหรือสายตาสองข้าง
-สูญเสียมือหนึงข้างและเท้าหนึงข้าง
-สูญเสียมือหนึงข้างและสายตาหนึงข้าง
-สูญเสียเท้าหนึงข้างและสายตาหนึงข้าง
-สูญเสียมือหนึงข้าง
-สูญเสียเท้าหนึงข้าง
-สูญเสียสายตาหนึงข้าง
-สูญเสียนิวหัวแม่มือและนิวชี ข้างเดียวกัน
-ถูกฆ่าหรือทําร้ายร่างกายโดยเจตนา
-การขับขีหรือการโดยสารรถจักรยานยนต์
ประกันทุพพลภาพสินเชิงถาวร ไม่สามารถประกอบหน้าที
การงานใดๆ ในอาชี พ ประจํา และอาชี พ อื นๆ ได้ โดย
สินเชิงตลอดไปติดต่อกัน เดือน

ทุนประกัน
(บาท)
800,000

800,000
1,600,000
800,000
800,000
800,000
800,000
480,000
480,000
480,000
200,000
800,000
800,000
800,000

กรมธรรม์ที ทุนประกัน , บาท เบียประกันคน
ละ บาท คุม้ ครองคูส่ มรสและบุตร ตามเงือนไข โดยผูเ้ ข้าร่วม
โครงการจะมีผลประโยชน์ความคุม้ ครอง ดังนี
ตารางผลประโยชน์
ประกันชีวิต คุม้ ครองเสียชีวติ ทุกกรณี ตลอดเวลา
2 ชัวโมง ทุกสถานทีทัวโลก

ทุนประกัน (บาท)
100,000

“ทุกชีวิตมีค่า มอบให้คนข้างหลังได้อบอุ่นใจ”

เงินกูเ้ พือการเคหะฯ กูซ้ อบ้
ื านหลังที ได้
ภายในวงเงินรวมสูงสุด ล้านบาท
เพือเป็ นสวัส ดิ การให้ก บั สมาชิกที ต้องการมี ที อยู่อาศัย
หลายหลังสามารถกูเ้ งินพิเศษเพือการเคหะสงเคราะห์ ได้โดยไม่
จํากัด จํา นวนบ้า นที จะซือหรื อสร้า ง หรื อซือห้อ งชุด (คอนโด)
สามารถยืนกูพ้ ร้อมกัน หลัง หรือจะรีไฟแนนซ์เงินกูเ้ พือการ
เคหะจากสถาบันการเงินอืน
 ภายในวงเงินกูร้ วมทุกสัญญาสูงสุด , , บาท
ผ่อนชําระไม่เกิน งวด
 อัตราดอกเบีย ปี แรกลบหนึงของอัตราดอกเบีย
เงินกูส้ ามัญ (ร้อยละ . )
 ได้รบั เงินเฉลียคืน
 ดอกเบียเงินกูน้ ําไปลดหย่อนภาษี ประจํา ปี ได้ สูง สุด
, บาท
พิเศษสุด ๆ ๆ ฟรี ค่าประเมินหลักทรัพย์ ค่าตรวจงวด
งานก่ อ สร้า ง ค่ า ธรรมเนี ย มในการจดจํา นอง สมาชิ ก ไม่ มี
ค่าใช้จา่ ยใด ๆ

*******************************

รับสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ อายุ ปี
ภายในเดือนธันวาคม 2564 นี เท่านัน
สมาคมฌาปนกิจทัง กอง รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน
55 ปี สํา หรับ ผู ้ทีเกิด พ.ศ. 8 ให้รีบสมัค รภายในวันที
ธันวาคม
นี ก่อนพลาดโอกาสนะคะ
กองที สสอค. รับ สมัค รสมาชิ ก และสมาชิ ก สมทบ
(คู่สมรส,บุ ตร,บิ ด า-มารดา) อายุ ไม่ เกิ น 5 ปี เงิ น สงเคราะห์
ล่วงหน้า , บาท ค่าสมัคร บาท ค่าบํารุ ง บาท รวม
เป็ นเงิน , บาท
กองที สส.ชสอ. รับ สมัค รสมาชิก และสมาชิก สมทบ
(คู่สมรส,บุ ตร,บิ ด า-มารดา) อายุ ไม่ เกิ น 5 ปี เงิ น สงเคราะห์
ล่วงหน้า , บาท ค่าสมัคร บาท ค่าบํารุง บาท รวม
เป็ นเงิน , บาท ผู ส้ มัครจะต้องเป็ นสมาชิกกองที สสอค.
ก่อนหรือสมัครพร้อมกันทัง กอง
กองที สสอ.รท. รับ สมัค รสมาชิ ก สมทบ (สมาชิ ก
สหกรณ์) อายุไม่เกิน 5 ปี เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า , บาท ค่า
สมัคร ค่าบํารุง บาท รวมเป็ นเงิน , บาท โดยกําหนด
คุณ สมบัติของผู ส้ มัค รจะต้อ งเป็ นสมาชิกกองที สสอค. และมี
เลขทีสมาชิกแล้วเท่านัน

************************************************

ด่วน ! ยืนยันยอดทุนเรือนหุน้ เงินฝาก และเงินกู ้
สหกรณ์ ได้มีหนังสือยืนยันยอด ณ วันที ตุลาคม ถึงสมาชิกบางรายตามการสุ่มสอบทานของผูส้ อบบัญ ชี
โดยขอ
ความร่วมมือจากสมาชิกตอบกลับภายในวันที ธันวาคม
ซึงใกล้จะครบกําหนดอีกไม่กีวันแล้ว
สมาชิก สามารถตรวจสอบได้หลายช่ องทางจากระบบ Maejo Co-op E-Manage แอบพลิเคชัน SmartMember หรือ ใน
ใบเสร็จประจํางวดเดือนตุลาคม
หากถูกต้อง โปรดลงนามยืนยันว่าถูกต้องในท้ายเอกสารและจัดส่งให้ผูส้ อบบัญชีทางไปรษณียโ์ ดยใช้ซองติดแสตมป์ทีแนบมา
ให้ท่านแล้ว หากไม่ถูกต้องหรือมีขอ้ สงสัย สอบถามได้ทีสํานักงานสหกรณ์
หวังเป็ นอย่างยิง จะได้รบั ความร่วมมือจากสมาชิก เพือความสมบูรณ์ของการสอบบัญชีประจําปี

