
การสรรหาผูแ้ทนหน่วยงานประจาํปี ���� 

ปีที� ๒๘ ฉบบัที� ๑๒ ประจาํเดอืนธนัวาคม ๒๕๖๑ 
 

ขอความร่วมมือสมาชกิ 
ตรวจสอบขอ้มูลจากหนงัสอืยนืยนัยอด 

 

สมาชิกที�ไดร้บัหนงัสือยืนยนัยอดจากสหกรณ์ท่านเป็นส่วน
หนึ�งที�ผูส้อบบญัชีไดสุ้่มใหส้อบทานยอดทุนเรือนหุน้ เงินฝาก และ
เงินกู ้เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้ง เมื�อท่านไดร้บัหนงัสือยืนยนัยอด
แลว้ แนะนาํใหส้มาชกิดาํเนินการ ดงันี� 
 ใหส้มาชิกตรวจสอบตวัเลขไดจ้ากใบเสร็จประจํางวดเดือน

ตุลาคม ���� จากระบบ Maejo Co-op E-Manage 
 สมาชิกท่านใดที�มีเงินฝากทุกประเภทไวก้บัสหกรณ์ใหส้มาชิก

ตรวจสอบจากสมุดเงินฝาก ณ ว ันที�  �� ตุลาคม ����  หาก
ตรวจสอบตวัเลขแลว้ไม่ตรงกบัหนงัสือยืนยนัยอดใหน้ําสมุดเงินฝาก
มาปรบัยอดอาจมีรายการเพิ�มดอกเบี�ยเงินรบัฝาก หรือยอดเงินฝากที�
สง่หกัรายเดอืน 
 สมาชกิทา่นใดที�ไดช้าํระเงินกูทุ้กประเภทหลงัจากการสง่หกัราย

เดอืนแลว้ ใหต้รวจสอบจากใบรบัเงินที�ชาํระในคราวนั�น ๆ 
 ตรวจสอบตวัเลขถูกตอ้งแลว้ ใหส้มาชิกลงชื�อและจดัส่งให ้

ผูส้อบบญัชีทางไปรษณียท์นัที ซึ�งสหกรณ์ไดแ้นบซองติดแสตมป์ให ้
ทา่นแลว้ 

 

“ตรวจสอบความถูกตอ้ง รีบจดัสง่ใหเ้ร็วไว  
รอรบัเงินปันผลเฉลี�ยคืนอย่างสบายใจไดเ้ลยคะ่” 

 

แอพพลเิคช ั�นบนมือถอื 
 
 

SmartMember  เป็นระบบสอบถามขอ้มูลของสมาชิก ที�จะ
ชว่ยเพิ�มช่องทาง และอาํนวยความสะดวกใหส้มาชิกในการตรวจสอบ
ฐานะทางการเงินของตนเองไดต้ลอดเวลาผ่านโทรศพัทม์ือถือ ซึ�งจะ
เป็นรายการต่างๆ ที�สมาชิกไดท้าํธุรกรรมกบัสหกรณ์ฯ ไดแ้ก่ ทุน
เรอืนหุน้ เงินฝาก เงินกู ้และภาระคํ�าประกนั 

ทั�งนี�  เมื�อสมาชิกได ้Login เขา้ใชร้ะบบแลว้ ในหนา้แรกของระบบ
จะแสดงรายการในภาพรวม ไดแ้ก่ รายการยอดคงเหลือ รายการ
เคลื�อนไหวลา่สุดของธุรกรรมทางการเงิน กราฟแสดงการเปรยีบเทียบ 
รายละเอยีดเงินรบัฝาก สญัญาเงินกู ้และภาระคํ�าประกนั  

นอกจากนี�ยงัมีเมนูใหส้มาชกิเขา้ดูรายละเอยีดในแตล่ะรายการ ดงันี�  
 หุน้ของฉนั แสดงยอดคงเหลือทนุเรอืนหุน้ และรายการเคลื�อนไหว 
 เงินฝากของฉนั แสดงรายการบญัชเีงินฝากทั�งหมดของสมาชกิ  

และรายการเคลื�อนไหว 
 เงินกูข้องฉนั แสดงรายการเงินกูท้ ั�งหมดของสมาชกิ รายการ 

    เคลื�อนไหว และยอดดอกเบี�ยสะสม 
 คํ�าประกนัของฉนั แสดงรายการภาระคํ �าประกนัท ั�งหมดของสมาชกิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามที� สหกรณไ์ดป้ระกาศรบัสมคัรผูแ้ทนหน่วยงาน ประจาํปี 
���� รวม � หน่วยงาน ไปแลว้นั�น  
 หน่วยงานที�มีผูส้มคัรตามจาํนวนที�สรรหา � หน่วยงาน อีก � 
หน่วยงานไม่มีผูส้มคัร  ดงันี� 

1. คณะเศรษฐศาสตร ์ ผศ. ดร.นิโรจน ์ สนิณรงค ์
2. คณะบรหิารธุรกิจ  นายสุมิตร  ชยัเขตร ์
3. สาํนกังานอธิการบด ี นางสาวภคัจริา  วจิติร 
4. คณะผลิตกรรมฯ  นางภชัราภรณ ์ จนัตะ๊ 
5. คณะพฒันาการทอ่งเที�ยว ไมม่ีผูส้มคัร 

 

ท ั�งนี�  จะมีผูแ้ทนหน่วยงานประสงค์จะรบัเลือกต ั�งจากที�ประชุม
ใหญ่สามญัประจาํปี ���� เป็นกรรมการดําเนินการ ชุดที� ��/���� 
เป็นผูส้มคัรใหม่ � ราย กบัผูแ้ทนหน่วยงานที�ยงัอยู่ในวาระ � ราย 
รวม � ราย ดงันี� 

1. คณะเศรษฐศาสตร ์ ผศ. ดร.นิโรจน ์ สนิณรงค ์
2. คณะบรหิารธุรกิจ  นายสุมิตร  ชยัเขตร ์
3. คณะผลิตกรรมฯ  นางภชัราภรณ ์ จนัตะ๊ 
4. คณะสถาปัตยกรรมฯ อาจารยสุ์ระพงษ ์ เตชะ 
5. สาํนกับรหิารฯ  นางสาวนิวตั ิ ชา่งซอ 

 

ทั�งนี� ตามระเบียบว่าดว้ยการสรรหาสมาชิกเพื�อรบัการเลือกต ั�ง
เ ป็ น คณ ะ ก ร รม ก า รดํ า เ นิ น ก า ร  คณ ะก ร รม ก า ร เ ลื อ ก ต ั�ง  
จะเป็นผูก้าํหนดหมายเลขผูส้มคัร เพื�อใหส้มาชิกเลือกได ้� คน จาก
ผูแ้ทนหน่วยงาน � หน่วยงาน 

 
การโอนเงนิปันผลและเฉลี�ยคืนปี ���� 

 

สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัแม่โจ ้จาํกดั จะปิดบญัชีใน
วนัที� �� ธนัวาคม ���� และจดัเตรียมขอ้มูลเพื�อการประชุมใหญ่
สามญั ประจาํปี ���� ในส่วนของบญัชีเงินฝากสมาชิกที�รบัโอนเงิน
ปันผลและเฉลี�ยคืน 

 

สมาชิกท่านใดที�มีความประสงค ์จะเปลี�ยนแปลงบญัชีที�รบั
โอนเงินปันผลและหรือเฉลี�ยคืน ขอใหส้มาชิกแจง้ขอเปลี�ยนแปลงกบั
สหกรณพ์รอ้มแนบสาํเนาหนา้สมุดบญัชีธนาคาร หรือแนบสาํเนา
บัญชีเงินฝากสหกรณ์พรอ้มรับรองสําเนาภายในวนัศุกร์ที� �� 
ธนัวาคม ���� 

 

หากพ้นจากกําหนดนี�  สหกรณ์จะโอนเข้าบัญชีเ งินฝาก
ธนาคาร หรือเงินฝากสหกรณเ์ดิมที�แจง้ไวก้บัสหกรณเ์มื�อปี ����  



ประกนัชวิีตกลุ่มสหกรณ ์ ช่วงเวลาอนุมตัิเงนิกูส้หกรณ ์
 
 
 

 
 

 
 ประกันชีวิตกลุ่มสหกรณ์ เริ�มคุ ้มครองตั�งแต่ � 
ธนัวาคม ถึง �� พฤศจิกายน ของทุกปี สําหรบัในปี ���� 
คณะกรรมการดาํเนินการ ไดเ้ลือก บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า 
ประกนัชวิีต จาํกดั โดยมีผลประโยชนค์วามคุม้ครอง ดงันี� 
  

 
ผลประโยชนค์วามคุม้ครอง 

จาํนวนเงนิเอาประกนั 
สมาชกิ คู่สมรส

และบุตร 
1. เสียชีวิตทุกกรณี (ยกเวน้การฆ่าตวั

ตายในปีแรกที�เขา้รว่มประกนั) 
���,��� ���,��� 

2. เสยีชวีติเนื�องจากอุบตัเิหตุ �,���,��� 100,000 
3. ทุพพลภาพสิ� นเชิงถาวร (กรณีไม่

สามารถประกอบอาชีพการงานใด ๆ 
ไดต้ลอดไป) 

���,��� ไม่คุม้ครอง 

4. การสญูเสยีอวยัวะเนื�องจากอบุตัิเหตุ   
- มือ � ขา้ง หรือเทา้ � ขา้ง หรือสายตา 

� ขา้ง 
���,��� 

 
ไม่คุม้ครอง 

 
- มือ � ขา้งและเทา้ � ขา้ง หรอืมือ � ขา้ง

และสายตา � ขา้ง หรือเทา้ � ขา้ง และ
สายตา � ขา้ง 

���,��� 
 

ไม่คุม้ครอง 
 

- มือ � ขา้ง หรือเทา้ � ขา้ง หรือสายตา 
� ขา้ง 

���,��� 
 

ไม่คุม้ครอง 
 

- นิ�วหวัแม่มือและนิ�วชี�ของมือขา้งเดยีวกนั ���,��� ไม่คุม้ครอง 
สว่นคา่เบี�ยประกนัคนละ �,��� บาท โดยสหกรณไ์ด ้

จ่ายสมทบใหค้นละ ��� บาท เท่ากบัทุนประกนั ���,��� 
บาท สมาชิกจา่ยจริงคนละ �,��� บาท และไดแ้บ่งเรียกเก็บ � 
งวด (ตั�งแต่เดือนกันยายน – ธนัวาคม ����) ส่วนเบี� ย
ประกนัของคู่สมรสและบุตร นั�น สมาชิกตอ้งแจง้ร่วมโครงการ 
คา่เบี�ยประกนัคนละ ��� บาท 

 
 
 
 

ในแตล่ะเดือนสหกรณไ์ดอ้นุมตัิเงินกู ้� รอบ จะมีรอบ
ตน้เดือน รอบกลางเดือน และรอบปลายเดือน 

 

แต่ละรอบต่างกนัอย่างไร 
สหกรณ์ไดอ้นุมัติเงินกู ้� รอบ แต่สําหรบัสมาชิก    

ที� รี ไฟแนนซ์เ งินกู ้เ ดิ ม  นั�น  หาก เ ป็นข้าร าชการ  หรื อ
ลูกจา้งประจาํ หรือขา้ราชการบาํนาญ จะไดร้บัเงินกูใ้นรอบตน้
เดือน ส่วนพนกังานมหาวิทยาลยั หรือพนกังานราชการ หรือ
ลูกจา้งช ั�วคราวจะไดร้บัเงินกู ้� รอบ คือ รองตน้เดือนและรอบ
กลางเดือน เนื�องจาก สหกรณไ์ดท้าํรายการเรียกเก็บเงินงวด
ชาํระหนี� เพื�อส่งหอ้งคลงัไปแลว้ สําหรบัสมาชิกที�ยื�นกูใ้หม่จะ
ไม่ไดร้บัผลกระทบอะไรเลยคะ่ 
 

ยื�นกูช่้วงไหนด ี
 ส่วนสมาชิกที�กูปิ้ดสญัญาเดิม หากประสงคร์บัเงินกู ้
รอบตน้เดือนทา่นควรยื�นเอกสารอย่างชา้ไม่เกินวนัที� �� ของ
เดือนก่อนหนา้ แต่หากตอ้งการเงินกูร้อบกลางเดือนควรยื�น
เอกสารในช่วงตน้เดือน อย่างไรก็ตามมีหลายปัจจยัที�มีผลต่อ
การไดร้บัเงินกูข้องทา่นชา้หรือเร็ว ดงันี�   

 เอกสารของทา่นครบถว้นหรือไม่ 
 ไดร้บัความคุม้ครองประกนัชีวติกลุ่มแลว้หรือยงั 
 ต้องทําประกันสินเชื� อ  หรือสมัครฌาปนกิจ

สงเคราะห ์เพิ�มเติมหรือไม่ 
 การลงลายมือชื�อในสญัญาของผูกู้ ้ผูค้ ํ �าประกนั 

และพยาน ครบถว้นหรือไม่ 
 

“ยื�นใหถู้กช่วง เอกสารครบถว้น รบัเงนิเรว็ทนัใจ”

 
 
 

ด่วนสมคัรสมาชกิ สสอค. รบัถงึวนัที� �� พฤศจกิายน ���� นี� เท่าน ั�น อายุไม่เกิน �� ปี ยกเวน้เงนิบริจาค 
 

 
สสอค. กองที� � รบัอายุระหวา่ง ��-�� ปี เป็นกรณีพิเศษ ยกเวน้เงินบริจาค (��,���-��,���) มีค่าใชจ้า่ยในการสมคัรเป็น

เงินสงเคราะหล์่วงหนา้และคา่ธรรมเนียมฯ รายละ �,��� บาท ผูส้มคัรเป็นสมาชิก และสมาชิกสมทบ (คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของ
สมาชิก)  

สว่นผูท้ี�อายุไม่เกิน �� ปี สสอค. ยงัคงเปิดรบัสมคัรโดยมีค่าใชจ้า่ยในการสมคัรเป็นเงินสงเคราะหล์่วงหนา้และค่าธรรมเนียม
ฯ รายละ �,��� บาท 
 และสส.ชสอ. กองที� � รบัอายุไม่เกิน �� ปี มีค่าใชจ้่ายในการสมคัรเป็นเงินสงเคราะหล์่วงหนา้และคา่ธรรมเนียมฯ รายละ 
�,��� บาท โดยมีเงื�อนไขผูส้มคัรจะตอ้งเป็นสมาชิก สสอค. มากอ่น หรือสมคัรพรอ้มกนัทั�งสองกองก็ไดค้ะ่ 
 เอกสารการรบัสมคัร 

1. ชุดเอกสารการสมคัร กองละ � ชุด 
2. สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้น ทั�งผูส้มคัรและผูร้บัเงินสงเคราะห ์กองละ � ชุด 
3. ใบรบัรองแพทยฉ์บบัจริงจากโรงพยาบาลของรฐัพรอ้มประทบัตรา  
4. เอกสารอื�น ๆ (ถา้มี) เชน่ สาํเนาทะเบียนสมรส ใบสาํคญัเปลี�ยนชื�อ-สกุล  
5. เฉพาะผูส้มคัร สส.ชสอ. เพิ�มแบบรายงานสุขภาพตนเอง 

 


