ปที่ ๓๒ ฉบับที่ ๒ ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๕
เบี้ยประกันสินเชื่อสหกรณลดหยอนภาษีได
ในป 2564 สหกรณ ฯ ได ทําประกัน สิ นเชื่ อ กั บบริษั ท
เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ดังนั้น สมาชิกที่ทําประกัน
สิ น เชื่ อ ระหว า งป 2564 ที่ มี ระยะเวลาคุ ม ครอง 10 ป ขึ้ น ไป
สามารถขอหนังสือรับรองการชําระเบี้ยประกันภัย เพื่อนําไปใชเปน
หลั ก ฐานประกอบการลดหย อ นภาษี เงิน ได ป ระจําป ซึ่ งสมาชิ ก
ส าม ารถ ทํ าได ด ว ย ต น เอ ง โด ย เข าสู ระบ บ MTL click
Applicationดังนี้
ชองทางที่ 1
ดาวนโหลด Application : MTL Click
เขาสูระบบ : MTL Click
สรางบัญชีใหม
กรอกขอมูลสวนตัว แลวทําตามขั้นตอนทีร่ ะบบแจง
ชองทางที่ 2
โทร 1766 แลว กด 1 ทํารายการอัตโนมัติ
กด 3 เพื่ อขอหนังสือ รับ รองการชําระเบี้ยประกันภัย
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 งสื อ รับ รองจากบริษั ท ฯ ตามที่ อ ยูที่ ส มาชิ ก
ระบุไว ซึ่งบริษัทอยูระหวางการดําเนินการจัดสงใหสมาชิก
ประกันสินเชื่อใหสิทธิประโยชนนําไปลดหยอนภาษีได

รายการที่หักจากเงินปนผล-เฉลี่ยคืน
การประชุม ใหญ ส ามัญ ประจําป 2564 เมื่ อ วั นที่ 28
มกราคม 2565 แลวเสร็จ สหกรณไดโอนเงินปนผลและเฉลี่ยคืน
ใหสมาชิก 3 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 วันที่ 28 มกราคม 2565 ผานบัญชีออมทรัพย
รอบที่ 2 วันที่ 31 มกราคม 2565 ผานบัญชีออมทรัพย
รอบที่ 3 วัน ที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ 2565 ผ า นบั ญ ชี อ อม
ทรั พ ย พิ เศษ และบั ญ ชี ธ นาคารที่ ส มาชิ ก รับ โอนเงิ น เดื อ นจาก
มหาวิทยาลัย
สมาชิกบางรายจะมีรายการที่สหกรณหักจากเงินปนผลและ
เฉลี่ยคืน ดังนี้
เงินกูสามัญเพื่อเงินปนผลพรอมดอกเบี้ย
เงิน สงเคราะห ล วงหน า ฌาปนกิ จ เพื่ อ คงสภาพประจํ าป
2565
กองที่ 1 เงินสงเคราะหลวงหนาป 2565 และคาบํารุงรายป
และเงินสงเคราะหไมพอจายป 2564 ดังนี้
 รอบ 1/2553-1/2564 จํานวน 5,540 บาท
 รอบ 2/2564
จํานวน 5,040 บาท
กองที่ 2 เงินสงเคราะหลวงหนาป 2565 และคาบํารุงรายป
และเงินสงเคราะหไมพอจายป 2564 ดังนี้
 รอบ 1/2554-1/2564 จํานวน 4,970 บาท
กองที่ 3 เงินสงเคราะหลวงหนาป 2565 และคาบํารุงรายป
และเงินสงเคราะหไมพอจายป 2564 ดังนี้
 รอบ 3/2562-2/2564 จํานวน 5,440 บาท

***************************
หนังสือรับรองดอกเบี้ย
เงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะห ประจําป 2564
สมาชิกที่กูเงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหกับสหกรณ ขอเชิญรับ “หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกูยืม” เพื่อใชประกอบการลดหยอนภาษี
เงินไดบุค คลธรรมดา ประจําป 2564 สามารถนําไปลดหยอนภาษี ไดแตไมเกิ น 100,000 บาท สมาชิกสามารถติดตอขอรับหนั งสือไดที่
สํานักงานสหกรณตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สํ าหรับ สมาชิ ก ที่ กู พิ เศษเพื่ อ การเคหะสงเคราะห ใหม ให ส มาชิ ก กรอกขอหนั ง สื อ รั บ รองดอกเบี้ ย เงิ น กู ยื ม ได ที่ สํ า นั ก งานสหกรณ
เพื่อจะไดออกหนังสือรับรองใหสมาชิกตอไป

แนะนําคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 32/2565

1. รศ. ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
2. นางศรีอนงค ใครมา
3. ผศ.พรศักดิ์ โพธิอุโมงค
4. นางสาวภัคจิรา วิจิตร
5. นางจรรยา ภูคําวงศ
6. ผศ. ดร.สนิท สิทธิ
7. ผศ. ดร.ทัดพงศ อวิโรธนานนท
8. อาจารยสุระพงษ เตชะ
9. อาจารยสุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
10. อาจารย ดร.รัชชานนท สมบูรณชัย
11. ผศ. ดร.พิมพชนก สังขแกว
12. นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล
13. นางสาวพรินทร บุญเรือง
14. นางเยาวภา เขื่อนคํา

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

แนะนําผูแทนสวนงาน
นางศรีอนงค ใครมา
นางสาวภัคจิรา วิจิตร
นางสาวสวิตตา สิงหคํา
นางจรรยา ภูคําวงศ
อาจารยสุระพงษ เตชะ
อาจารยสุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
อาจารย ดร.รัชชานนท สมบูรณชัย
ผศ. ดร.พิมพชนก สังขแกว
นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล
นางสาวพรินทร บุญเรือง
นางเยาวภา เขื่อนคํา
อาจารยชัช พชรธรรมกุล
อาจารยอัชญา ไพคํานาม
นางจิราพร ดุษฎี
นางสาวอุบล เจริญนวกุล
นายอภิชาติ หมั่นวิชา
นางสาวอาษิรญา อินทนนท
นายสมยศ มีสุข
อาจารย ดร.อุดมลักขณ ธรรมปญญา
วาที่รอยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
นางสาวศิริมาศ เจียมกลิ่น

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

แนะนํากรรมการทําหนาที่ผูแทน
นางสาวภัคจิรา วิจิตร

อาจารย ดร.รัชชานนท สมบูรณชัย
นางจรรยา ภูคําวงศ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะพยาบาลศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร
วิสาหกิจ
สหกรณออมทรัพยฯ

แนะนําที่ปรึกษาฯ
เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณ มีความมั่นคงและเจริญ กาวหนา
คณ ะกรรมการดํ า เนิ น การ จึ ง มี ม ติ เชิ ญ ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู
ความสามารถ เปนที่ปรึกษาฯ เพื่อใหความเห็น แนะนําการดําเนินงานของ
สหกรณ ดังตอไปนี้
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
1. รองศาสตราจารย ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี
ที่ปรึกษา
1. ศาสตราจารย(พิเศษ) ดร.ยรรยง สิทธิชัย
2. ผูชวยศาสตราจารยสุภร เกตุวราภรณ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิสุทธิ์ เนียมทรัพย

แนะนําผูตรวจสอบกิจการ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทพรรดิ์ นิตยพงศชยั
2. อาจารย วาที่รอ ยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค
***********************************

สหกรณฯ จายเงินสวัสดิการสมาชิกอาวุโสแลว
เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ 2565
ภายหลังการประชุมใหญสามัญประจําปเสร็จสิ้น สมาชิก
อาวุ โสที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต 61 ป ขึ้ น ไป และเป น สมาชิ ก สหกรณ
ตอเนื่องกันตั้งแต 10 ปขึ้นไป จะไดรับสวัสดิการสมาชิกอาวุโส
โดยสหกรณจะจายเงินสวัสดิการใหทุกป มีหลักเกณฑดังตอไปนี้
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 สหกรณไดดําเนินการโอนเงินสวัสดิการใหสมาชิก
อ าวุ โ ส จํ า นวน 168 ราย รวมเป น เงิ น สวั ส ดิ ก ารทั้ ง สิ้ น
332,000 บาท โดยเขาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
ไทยพาณิชย และบัญชีเงินฝากสหกรณ ซึ่งเปนบัญชีของสมาชิก
ที่รับ โอนเงิน ป น ผลและเฉลี่ย คื น เป น ที่ เรีย บรอ ยแล ว จึงขอให
สมาชิ ก อาวุ โ สทุ ก ท านได ต รวจสอบยอดเงิน สวั ส ดิ ก ารในวั น
ดังกลาว

