
ปีที� ๒๙ ฉบบัที� ๓ ประจาํเดอืนมีนาคม ๒๕๖๒ 
 

                     เงนิกูสามัญอนุมัติทุกวัน 
 
 

เพื�อเป็นการใหบ้ริการเงินกูส้ามญัแก่สมาชิกไดอ้ย่างต่อเนื�อง 
คณะกรรมการเงินกูม้ีมตอินุมตัเิงินกูส้ามญัแกส่มาชกิไดทุ้กวนั สมาชิก
จะไดร้บัเงินกูเ้มื�อเอกสารการกูค้รบถว้น ดงันี� 
 หนังสือกู ้เ งิน หนังสือคํ�าประกัน และเอกสารประกอบ

ครบถว้น 
 ผูกู้ ้ผูค้ ํ �าประกนั และพยาน ลงลายมือชื�อครบถว้น 
 ไดร้บัความคุม้ครองประกนัชวีติกลุม่ 
 ไดร้บัความคุม้ครองจากประกนัสินเชื�อ หรือเป็นสมาชิก

ฌาปนกิจสงเคราะห ์สสอค. และหรอื สส.ชสอ. (ถา้มี) 
เวน้แต่การยื�นกูส้ามญัรีไฟแนนช ์(หกัหนี� เดิม) ทุกอย่างตอ้ง

ครบถว้นกอ่นวนัที� �� เพื�อใหท้นัรบัเงินกูก้อ่นสง่หกัประจาํงวด 
 

#พเิศษสดุ ๆ เงนิไดค้งเหลือหลงัหกัชาํระหนี�   
�,��� บาท หรือ �,��� บาท # 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

คายเยาวชนสหกรณ 
“ทองดินแดนนกัลาแหงรัตติกาล เชียงใหมไนทซาฟารี” 

 

กิจกรรมดี ๆ ตอนรับปดเทอมที่จะ เปดโอกาสใหบุตร
ของทานไดมาหาประสบการณชีวิตกับเพื่อนใหมเพื่อเสริมสราง
พัฒนาการทางการศึกษาและจินตนาการ สหกรณชวนนอง ๆ ที่
มีอายุระหวาง 6-18 ป รวมสนุกกับคายเยาวชนสหกรณ “ทอง
ดินแดนนักลาแหงรัตติกาล เชียงใหมไนทซาฟารี” ในวันพุธที่ 1 
พฤษภาคม 2562 ตั้งแตเวลา 15.00-21.00 น. 

กิจกรรมสุดพิเศษ นั่งรถราง ตื่นเตนไปกับการผจญภัย
ชมสัตวปาหายากจากทั่วโลก สัมผัสวิถีชีวิตสัตวปาทามกลาง
ความมืดแหงรัตติกาล ชมลานน้ําพุดนตรี ที่สามารถรวมสนุกไป
กับการหลบหลีกไมใหเปยกน้ําที่ขึ้นลงตามจังหวัดดนตรี และ
มานน้ําพุดนตรีที่สุดของความอลังการ แสง สี เสียง  

คาลงทะเบียน คนละ 1,000 บาท สมาชิกจาย 100 
บาท สหกรณสมทบให 900 บาท (รวมคาพาหนะไป-กลับ คา
เขาชม คารถราง คาวิทยากร คาอาหารเย็น อาหารวาง และ
เคร่ืองดื่ม) 

 

“ปดเทอมนี้อยาปลอยใหลูกวางจนเหงา พามาพบกับเพื่อนใหม 
และทํากิจกรรมสนุก ๆ กันดีกวา” รับเพียง 40 คนแรกเทานั้น 

 

 

ตรวจสอบเงินปนผล-เฉลี่ยคืน 
จากระบบ Maejo Co-op E-Manage 

 

สหกรณ์ขอแนะนําการตรวจสอบปันผล-เฉลี�ยคืน จาก
ระบบ Maejo Co-op E-Manage ซึ�งสมาชิกสามารถดูขอ้มูล
ยอ้นหลงัไดถึ้ง � ปี โดยมีขั�นตอนง่าย ๆ ดงันี�  

 Login เขา้ใชง้านระบบ 
 คลิกเมนู ปันผล/เฉลี�ยคืน 
 หนา้จอจะปรากฏขอ้มูลปันผล-เฉลี�ยคืนยอ้นหลงั � ปี  

 ท ั�งนี�  ยอดที�ปรากฏจะเป็นยอดเงินปันผล-เฉลี�ยคืนจาํนวน
เต็ม หากสมาชิกท่านใดที�เป็นสมาชิก สสอค. และหรือ สส.ชสอ. 
ยอดที�โอนเขา้บญัชีเงินฝากสหกรณจ์ะหกัเงินสงเคราะหล์่วงหนา้ 
โดย สสอค. คนละประมาณ ���-�,��� บาท และสส.ชสอ. คนละ
ประมาณ ���-�,��� บาท 
 

สมาชิกที�ตอ้งการพิมพ์รายงานเงินปันผล-เฉลี�ยคืน
สามารถ คลกิเมนู        ทางดา้นขวาสดุของแต่ละปีไดเ้ลยค่ะ 

 
 

 
 
 

กูเงินสหกรณสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีได 
 

ชวงเวลานี้ สมาชิกบางทานอาจจะรูสึกวาจะตองมี
รายจายอีกกอนที่กําลังจะเกิดขึ้น จากการชําระภาษีเงินได
ซึ่งกําหนดใหเปนหนาที่ของผูมีรายไดทุกคนที่จะตองยื่น
แบบแสดงรายไดและชําระภาษีภายในเดือนมีนาคมของทุก
ป ทานรูหรือไมวา 

 

 สมาชิกผูกูเงินพิเศษเพื่อการเคหสงเคราะห 
สามารถนําหนังสือรับรองการจายดอกเบี้ยเงินกูประจําป 
เพื่อนําไปหักลดหยอนภาษีไดเทาที่ ไดจายจริงไมเกิน 
100,000 บาท 

 

 สมาชิกผูกู เงินสหกรณทุกประเภทที่ไดทํา
ประกันสินเชื่อ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) ที่มีระยะเวลาคุมครองตั้งแต 10 ป 
ขึ้นไป ก็สามารถนําใบเสร็จรับเงินคาเบี้ยประกันสินเชื่อไป
หักลดหยอนภาษีได 

 

รูห้รือไม่ว่า 

ข่าวด ี

เปิดประสบการณ ์
นอกตาํราเรียน 



แนะนาํกรรมการทาํหนา้ที�ผูแ้ทนหน่วยงาน 

แนะนาํคณะกรรมการดาํเนนิการ 
ชดุที� ��/���� 

 

�. นางศรอีนงค ์ ใครม้า  ประธานกรรมการ 
�. รศ. ดร.จาํเนียร  บุญมาก  รองประธานกรรมการคนที� � 
�. ผศ. วา่ที�ร.ต.ดร.นิโรจน ์สนิณรงค ์ รองประธานกรรมการคนที� � 
�. นายพงษพิ์พฒัน ์ ราชจนัทร ์ เลขานุการ 
�. นางศิรริตัน ์ พุกกะพนัธุ ์  เหรญัญิก 
�. อาจารยช์ชั  พชรธรรมกุล  กรรมการ 
�. ผศ. ดร.ทดัพงศ ์อวโิรธนานนท ์ กรรมการ 
�. ผศ.ไพโรจน ์ ศิลมั�น  กรรมการ 
�. อาจารยสุ์ระพงษ ์ เตชะ  กรรมการ 
��.นางอรทยั  ใจป้อ  กรรมการ  
��.นางเยาวภา  เขื�อนคาํ  กรรมการ 
��.นายสุมิตร  ชยัเขตร ์  กรรมการ 
��.นายอุน่เรอืน  ขยนั  กรรมการ 
��.นางบุษบา  กาหล  กรรมการ 
��.นางสาวนิวตั ิ ชา่งซอ  กรรมการ  

 
 

แนะนาํผูแ้ทนหน่วยงาน 
 

ผศ. วา่ที�ร.ต. ดร.นิโรจน ์สนิณรงค ์คณะเศรษฐศาสตร ์
ผศ.ไพโรจน ์ ศิลมั�น         คณะสตัวศาสตรฯ์ 
อาจารยสุ์ระพงษ ์ เตชะ         คณะสถาปัตยกรรมฯ 
นายสุมิตร  ชยัเชตร ์         คณะบริหารธุรกิจ 
นางบุษบา  กาหล          คณะวิทยาศาสตร ์
นางอรทยั  ใจป้อ          วิทยาลยับริหารศาสตร ์
นางเยาวภา  เขื�อนคาํ         สาํนกัหอสมุด 
นายอุน่เรอืน  ขยนั          สาํนกัวิจยัและส่งเสริมฯ 
นางสาวนิวตั ิ ชา่งซอ         สาํนกับริหารและพฒันาฯ 
นายพงษพิ์พฒัน ์ ราชจนัทร ์         สาํนกังานอธิการบดี 
นางสาวภคัจริา  วจิติร         สาํนกังานอธิการบดี 
อาจารยพิ์รุฬพฒัน ์ภู่นอ้ย         คณะพฒันาการท่องเที�ยว 
นางจรรยา  ภูคาํวงศ ์         คณะเทคโนโลยกีารประมงฯ 
นางภชัราภรณ ์ จนัตะ๊         คณะผลติกรรมฯ 
นางสาวดวงดาว  อุตรสกั         คณะวิศวกรรมฯ 
อาจารยภ์าคศิร ิ ทองเสน         คณะศิลปศาสตร ์
นางสาวณฎัทญา  ภิรอด         คณะสารสนเทศฯ 
นายนกัรบ  กลดักลีบ         วิทยาลยัพลงังานทดแทน 
นางสาวปาณิสรา  มีคุณ         มหาวิทยาลยัแม่โจ-้แพร่ฯ 
อาจารยอุ์ทยัวรรณ  ศรวีชิยั         มหาวิทยาลยัแม่โจ-้ชมุพร 
 

 
 
 
 
นายพงษพิ์พฒัน ์ ราชจนัทร ์       หน่วยงานวิสาหกิจ 
นางศิรริตัน ์ พุกกะพนัธุ ์            หน่วยงานสหกรณอ์อมทรพัยฯ์ 
นางสาวนิวตั ิ ชา่งซอ       หน่วยงานบณัฑติวิทยาลยั 
 
 

 

แนะนาํที�ปรกึษาฯ  
 

 

เพื�อใหก้ารดําเนินงานของสหกรณ์ มีความมั�นคงและ
เจริญก้าวหน้า คณะกรรมการดําเนินการ จึงมีมติ เชิญ
ผูท้รงคุณวุฒิ ที�มีความรู ้ความสามารถ เป็นที�ปรึกษาฯ 
เพื�อใหค้วามเห็น แนะนาํการดาํเนินงานของสหกรณ ์ดงัตอ่ไปนี�  

ที�ปรกึษากติติมศกัดิ� 
1. ผูช้ว่ยศาตราจารย ์ดร.จาํเนียร  ยศราช 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.วรีะพล  ทองมา 

 

ที�ปรกึษาอาวุโส 
1. ศาสตราจารย(์พิเศษ) ดร.ยรรยง  สิทธิชยั 
2. ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์ุภร  เกตุวราภรณ ์
3. ดร.หม่อมราชวงศเ์จริญสุข  สุขสวสัดิ� 
4. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.พิสุทธิ�  เนียมทรพัย ์
5. รองศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน ์ ศิร ิ
6. อาจารย ์ดร.วนิยั  โยธินศิริกุล 

 

ที�ปรกึษา 
1. รองศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ 
2. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.กชพร  ศิริโภคากิจ 
3. ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์รศกัดิ�  โพธิอุโมงค ์

 
  

แนะนาํผูต้รวจสอบกิจการ  
 

1. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นนัทพรรดิ�  นิตยพงศช์ยั 
2. อาจารย ์ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสาํเร็จ 

 
 
 

แนะนาํคณะกรรมการเลอืกต ั�ง  
 

 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.เกรียงศกัดิ�  เม่งอาํพนั 
2. อาจารย ์ดร.วนิยั  โยธินศิริกุล 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.สมปอง  สรวมศิร ิ
4. อาจารย ์ดร.สมคิด  แกว้ทพิย ์
5. นายประคอง  ยอดหอม 

 

เงินปนผล/เฉลี่ยคนื มาซ้ือเปนหุน 
 

โอกาสเดียวในรอบปี สาํหรบัสมาชิกที�ตอ้งการออม
เงิน โดยการนําเงินปันผล/เฉลี�ยคืน กลบัมาซื� อเป็นหุ ้น 
นอกเหนอืจากการสะสมรายเดือน สหกรณเ์ปิดใหส้มาชิกซื�อได ้
ไม่เกินยอดปันผล/เฉลี�ยคืนที�ไดร้บัปัดเศษเป็นหลกัพนัสงูสุด
ไม่เกนิ ��,��� บาท 

 

ออมเป็นหุน้กบัสหกรณฯ์ ผลตอบแทนคุม้ค่า  
ถงึวนัพฤหสับดทีี� �� กุมภาพนัธ์ ���� นี� เท่าน ั�น 


