ปที่ ๓๑ ฉบับที่ ๓ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
หนังสือรับรองดอกเบีย้

เงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะห ประจําป 2563
สมาชิก ที่กู เงินพิ เศษเพื่ อการเคหะสงเคราะหจากสหกรณ
ทานสามารถนํา “หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกูยืม” ที่สหกรณออก
ใหไปใชประกอบการลดหย อนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ประจําป
2563 ไดทั้งจํานวนเทาที่จายจริง แตไมเกิน 100,000 บาท
ดังนั้น สมาชิกที่มีเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห ทาน
สามารถติดตอขอรับหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกูยืม ที่สํานักงาน
สหกรณ เพื่อใชสิทธิหักลดหยอนในการคํานวณภาษีเงินได สําหรับ
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประจําปตอไป
***************************

เบี้ยประกันสินเชื่อสหกรณลดหยอนภาษีได
ในป 2563 สหกรณ ฯ ได ทํ าประกั น สิ น เชื่อ กับ บริษั ท
เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ดังนั้น สมาชิกที่ทําประกัน
สิ น เชื่ อ ระหว า งป 2563 ที่ มี ร ะยะเวลาคุ ม ครอง 10 ป ขึ้ น ไป
สามารถขอหนังสือรับรองการชําระเบี้ยประกันภัย เพื่อนําไปใชเปน
หลั ก ฐานประกอบการลดหย อ นภาษี เงิน ได ป ระจําป ซึ่ ง สมาชิ ก
สามารถทําไดดวยตนเอง ดังนี้
ชองทางที่ 1
ดาวนโหลด Application : MTL Click
เขาสูระบบ : MTL Click
สรางบัญชีใหม
กรอกขอมูลสวนตัว แลวทําตามขั้นตอนที่ระบบแจง
ชองทางที่ 2
โทร 1766 แลว กด 1 ทํารายการอัตโนมัติ
กด 3 เพื่อ ขอหนังสือรับรองการชําระเบี้ยประกัน ภัย
และระบุหมายเลขบัตรประชาชนและหมายเลขกรมธรรม
เลื อ กช อ งทางที่ ต อ งการรั บ หนั ง สื อ รั บ รอง ได 2
ชองทาง ไดแก อีเมล หรือไปรษณีย
ชองทางที่ 3
รอรั บ หนั ง สื อ รั บ รองจากบริษั ท ฯ ตามที่ อ ยูที่ ส มาชิ ก
ระบุไว ซึ่งบริษัทอยูระหวางการดําเนินการจัดสงใหสมาชิก
ประกันสินเชื่อใหสิทธิประโยชนนําไปลดหยอนภาษีได

รายการที่หักจากเงินปนผล-เฉลีย่ คืน
การประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ประจํ าป 2563 เมื่ อ วั น ที่ 29
มกราคม 2564 แลวเสร็จ สหกรณได ดํ าเนิน การโอนเงินป นผล
และเฉลี่ยคื น ใหสมาชิก ในวัน เดี ย วกั น ผ านช องทางต าง ๆ ที่
สมาชิกแจงความประสงคไว ไดแก บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย
จํากัด ธนาคารกรุงเทพ จํากัด ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด และ
บัญชีเงินฝากสหกรณ กรณีสมาชิกไมไดแจงไว สหกรณไดโอนเขา
บัญชีธนาคารที่สมาชิกรับโอนเงินเดือนจากมหาวิทยาลัย
สมาชิกบางทานจะมี รายการที่ สหกรณ หักจากเงิ นป นผล
และเฉลี่ยคืน ไดแก
เงินกูสามัญเพื่อกูเงินปนผลพรอมดอกเบี้ย
เงิน สงเคราะห ล ว งหน า ฌาปนกิ จ เพื่ อ คงสภาพ
ประจําป 2564 ซึ่งในปนี้ จะมีจํานวนที่เรียกเก็บเพิ่มเนื่องจากในป
ที่ผ าน ๆ มา สมาชิ กที่ เสีย ชี วิ ต มี จํานวนมากกว าเงิน สงเคราะห
ลวงหนา เพื่อคงสภาพที่เรียกเก็บ ดังนี้
กองที่ 1 สสอค.
 เงินสงเคราะหลวงหนาป 2564
 สมัครรอบ 1/2554-1/2563 จํานวน 4,840 บาท
 สมัครรอบ 2/2563-11/2563 จํานวน 904-4,825 บาท

 เก็บเพิ่มป 2563 จํานวน 400 บาท
 เก็บเพิ่มป 2557–2561 คนละตั้งแต 806-1,526 บาท
รวมเป น เงิ น ล ว งหน าและค า บํ า รุ ง รายป เพื่ อ คงสภาพที่
เรียกเก็บของป 2564 คนละตั้งแต 472 – 6,766 บาท
กองที่ 2 สส.ชสอ.
 เงินสงเคราะหลวงหนาป 2564
 สมัครรอบ 2/2554-12/2562 จํานวน 4,820 บาท
 สมัครรอบ 1/2563-12/2563 จํานวน 419-4,785 บาท

รวมเป น เงิ น ล ว งหน าและค า บํ า รุ ง รายป เพื่ อ คงสภาพที่
เรียกเก็บของป 2564 คนละตั้งแต 419 – 4,820 บาท
กองที่ 3 สสอ.รท.
 เงินสงเคราะหลวงหนาป 2564
 สมัครรอบ 7/2562-1/2563 จํานวน 4,840 บาท
 สมัครรอบ 3/2563-11/2563 จํานวน 880-4,220 บาท

รวมเป น เงิ น ล ว งหน าและค า บํ า รุ ง รายป เพื่ อ คงสภาพที่
เรียกเก็บของป 2564 คนละตั้งแต 460 – 4,840 บาท

แนะนําคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 31/2564
1. รศ. ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
2. นางศรีอนงค ใครมา
3. ผศ.พรศักดิ์ โพธิอุโมงค
4. นางสาวภัคจิรา วิจิตร
5. นางจรรยา ภูคําวงศ
6. รศ. ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
7. ผศ. ดร.สนิท สิทธิ
8. ผศ.ไพโรจน ศิลมั่น
9. อาจารยสุระพงษ เตชะ
10. อาจารยสุวรรณ เลียงหิรญ
ั ถาวร
11. นายอุนเรือน ขยัน
12. นางบุษบา กาหล
13. อาจารย ดร.รัชชานนท สมบูรณชัย
14. ผศ. ดร.พิมพชนก สังขแกว
15. นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการคนที่ 1
รองประธานกรรมการคนที่ 2
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แนะนําผูแทนหนวยงาน
นางศรีอนงค ใครมา
นางสาวภัคจิรา วิจิตร
นางจรรยา ภูคาํ วงศ
อาจารยสุระพงษ เตชะ
ผศ.ไพโรจน ศิลมั่น
อาจารยสุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
นางบุษบา กาหล
นายอุนเรือน ขยัน
อาจารย ดร.รัชชานนท สมบูรณชัย
ผศ. ดร.พิมพชนก สังขแกว
นายสุมติ ร เชื่อมชัยตระกูล
อาจารยชัช พชรธรรมกุล
อาจารย ดร.ธรรมพร ตันตรา
อาจารยอัชญา ไพคํานาม
นางสาวพรินทร บุญเรือง
นางสาวกัลยธีรา ทาเขียว
นางสาวเปรมจิตร เทพานนท
นางจิราพร ดุษฎี
นางกาญจนา โกะสูงเนิน
อาจารยอุทัยวรรณ ศรีวชิ ัย

ผูแทนสมาชิกอาวุโส
สํานักงานมหาวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีการประมงฯ
คณะสถาปตยกรรมฯ
คณะสัตวศาสตรฯ
คณะศิลปศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
สํานักวิจัยและสงเสริมฯ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
คณะเศรษฐศาสตร
คณะวิศวกรรมฯ
คณะพัฒนาการทองเที่ยว
วิทยาลัยบริหารศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ
สํานักบริหารและพัฒนาฯ
สํานักหอสมุด
คณะสารสนเทศฯ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพรฯ
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร

แนะนํากรรมการทําหนาทีผ่ ูแทนหนวยงาน
นางสาวภัคจิรา วิจิตร
อาจารย ดร.รัชชานนท สมบูรณชัย
นางจรรยา ภูคาํ วงค

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
วิสาหกิจ
สหกรณออมทรัพยฯ

แนะนําที่ปรึกษาฯ
เพื่ อใหการดําเนิ นงานของสหกรณ มีความมั่นคงและเจริญ กาวหน า
คณ ะกรรมการดํ า เนิ น การ จึ ง มี ม ติ เชิ ญ ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู
ความสามารถ เปนที่ปรึกษาฯ เพื่ อใหความเห็น แนะนําการดําเนินงานของ
สหกรณ ดังตอไปนี้
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
1. อธิการบดี รองศาสตราจารย ดร.วีระพล ทองมา
ที่ปรึกษาอาวุโส
1. ศาสตราจารย(พิเศษ) ดร.ยรรยง สิทธิชัย
2. ผูชวยศาสตราจารยสุภร เกตุวราภรณ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิสุทธิ์ เนียมทรัพย
ที่ปรึกษา
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กชพร ศิริโภคากิจ
2. รองศาสตราจารย ดร.จําเนียร บุญมาก

แนะนําผูต รวจสอบกิจการ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทพรรดิ์ นิตยพงศชัย
2. อาจารย วาที่รอยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงศ
***********************************

สหกรณฯ จายเงินสวัสดิการสมาชิกอาวุโสแลว
ภายหลังการประชุมใหญ สามัญ ประจําป เสร็จสิ้น สํ าหรับสมาชิก
เกษียณฯ จะไดรับเงินสวัสดิ การสมาชิกอาวุโสที่มีอ ายุตั้ งแต 61 ป ขึ้นไป
และเปนสมาชิกสหกรณตอเนื่องกันตั้งแต 10 ปขึ้นไป สหกรณจะจายเงิน
สวัสดิการใหทุกป โดยมีหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
อายุตั้งแต 61-65 ป รับเงินปละ 1,000 บาท
อายุตั้งแต 66-70 ป รับเงินปละ 2,000 บาท
อายุตั้งแต 71-75 ป รับเงินปละ 3,000 บาท
อายุตั้งแต 76-80 ป รับเงินปละ 4,000 บาท
อายุตั้งแต 81-85 ป รับเงินปละ 6,000 บาท
อายุตั้งแต 86-90 ป รับเงินปละ 8,000 บาท
อายุ 91 ปขึ้นไป
รับเงินปละ 15,000 บาท
ในปนี้ สหกรณ ไดดําเนิ นการโอนเงินสวัสดิ การใหสมาชิ กอาวุโส
จํานวน 149 ราย รวมเปนเงินสวัสดิการทั้งสิ้น 276,000 บาท โดยเขา
บั ญ ชี เงินฝากธนาคารกรุ งไทย ธนาคารไทยพาณิ ช ย และบั ญ ชี เงิ นฝาก
สหกรณ ซึ่ งเป น บั ญ ชี ข องสมาชิก ที่ รั บโอนเงิ นป นผลและเฉลี่ ยคืน เป นที่
เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2564 จึงขอใหสมาชิกอาวุโสทุก
ทานไดตรวจสอบยอดเงินสวัสดิการในวันดังกลาว

