ปี ที ๓๐ ฉบับที ๙ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๓

ยืนกูอ้ ยู่ในขันตอนไหน ทราบได้อย่างไร
สมาชิกสามารถดูได้ง่ายๆ จากระบบ Maejo Co-op E-Manage
ผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ที http://www.co-saving.mju.ac.th/

แอปพลิเคชัน “SmartMember”
ระบบสอบถามข้อ มู ล สมาชิก (SmartMember) ใช้งานง่ าย
สะดวกรวดเร็วผ่านโทรศัพท์มื อ สมาชิกสามารถตรวจสอบฐานะ
ทางการเงิน ได้ดว้ ยตนเองตลอด ชัวโมง ดังนี
ทุนเรือนหุน้ และรายการเคลือนไหวย้อนหลัง
เงินฝาก และรายการเคลือนไหวย้อนหลัง
เงินกู ้ และรายการเคลือนไหวย้อนหลัง
ภาระคําประกันทุกสัญญา

เข้าระบบ ใส่ Username และ Password จะขึนรูปแบบนี
. คลิก ตามหมายเลข หน้าจอจะขึน “ประวัติส่วนตัว ” ให้
ดาวน์โหลดใช้งานได้ที ระบบ iOS
สมาชิกดู สถานะการกูย้ มื หากขึนคําว่า
- รับเอกสาร แสดงว่า สหกรณ์รบั คําขอกูจ้ ากสมาชิกแล้ว
ระบบ Android
- พิมพ์สญั ญา แสดงว่า อยูร่ ะหว่างการพิมพ์สญ
ั ญา
หรือ สแกน QR Code
. คลิกตามหมายเลข (แสดงรายการกู)้ ดู สถานะ หากขึน
คําว่า
- รอเซ็นสัญญา แสดงว่า สัญ ญาพิ ม พ์เสร็จแล้ว รอผูก้ ู ้ ผูค้ ํา
**************************************
ประกันและพยานมาลงชือ
มุมนีมีของ
- รออนุมตั ิ แสดงว่า ผู ก้ ู ้ ผู ้คาประกั
ํ
น และพยาน ลงชือครบ
สมนาคุ
ณจ้า
แล้ว
เชิญชวนสมาชิก
- อนุมตั ิ / จ่ายแล้ว แสดงว่า คณะกรรมการเงิน กูอ้ นุ ม ตั ิ และ
เข้าร่วมโครงการ “สามสัมพันธ์” ประจําปี
โอนเงินให้แล้ว
***************************************
โครงการดี ๆ สําหรับ สมาชิก ทีให้ค วามไว้วางใจใช้บ ริก าร
สหกรณ์ และเพื อเป็ นการต้อนรับสมาชิกใหม่ ในปี นี สหกรณ์ขอ
ประกันกลุ่มสหกรณ์
มอบของขวัญ สุ ด พิ เศษให้กบั สมาชิก ทีทําธุ รกรรมกับสหกรณ์
ดังนี
ไม่ได้มีความคุม้ ครองเฉพาะเสียชีวิต
สมัครสมาชิกใหม่ รับกระเป๋ าเดินทางล้อลาก
กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มปี
นอกจากคุม้ ครอง
เปิ ดบัญ ชีเงิ น ฝากสะสมทรัพ ย์ งวด หรื อ งวด
จากการเสียชีวติ ทุกกรณี , บาท เสียชีวติ จากอุบตั ิเหตุ
ตังแต่ , บาท รับแก้วนําเก็บอุณหภูมิ
1,600, บาท และเสียชีวติ จากอุบตั ิเหตุพิเศษ 2,4 ,
ใช้บริการเงินกู ้ ดังนี
บาท ยังคุม้ ครองถึง กรณีดงั ต่อไปนี
800,000
- เงินกูส้ ุทธิตงแต่
ั
, บาท รับแก้วนําเก็บอุณหภูมิ
ทุพพลภาพสินเชิงถาวร ชดเชย
- เงินกูส้ ุทธิตงแต่
ั
, บาท รับกระเป๋ าเดินทางล้อลาก
800,000
สูญเสียอวัยวะ ส่วน ชดเชย

480,000
สูญเสียอวัยวะ ส่วน ชดเชย
สู ญ เสี ย มื อ หรื อ นิ วมื อ (ตามเงื อนไข)
200,000
ชดเชย
ด้วยความห่วงใยจากสหกรณ์ฯ
สนใจเข้าร่วมโครงการ ตังแต่บดั นีถึงเดือนธันวาคม

เท่านัน

สาระน่ารูส้ วัสดิการของสมาชิก
การเป็ นสมาชิ กสหกรณ์น อกจากจะออมเงิน โดยการสะสมหุ น้
ออม เป็ นเงิ น ฝาก หรื อ เมื อจํ า เป็ นต้อ งใช้เ งิ น ก็ กู ้เ งิ น แ ล้ว
ยังมีสวัสดิการดี ๆ ให้สมาชิก ดังนี
 เงินรับขวัญบุตรแรกคลอด ขอรับภายใน วัน นับจาก
วัน ทีคลอดบุตรรายละ , บาท และเลือกรับ เพิ มเงินขวัญถุง
เมือเปิ ดบัญ ชีเงินฝาก 200– , บาท โดยแนบสําเนาสูติบตั ร
ส่วนสมาชิกเพศชาย แนบสําเนาทะเบียนสมรส หรือสําเนาหนังสือ
รับรองบุตร
 เงิน มงคลสมรส ภายใน วัน นับ จากวัน จดทะเบี ย น
สมรส รายละ , บาท และเลือกรับ เพิ มเงินขวัญ ถุงเมื อเปิ ด
บัญชีเงินฝาก 200– , บาท ต้องเป็ นคูส่ มรสใหม่ทีไม่ได้อยู่กนิ
ฉันสามีภรรยามาก่อน เดือน และแนบสําเนาทะเบียนสมรส
 ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ทุนละ , บาท จํานวนทุ น
ทีให้จะขึนอยู่กบั มติทประชุ
ี มคณะกรรมการดําเนินการ
 สวัส ดิการสมาชิก ที เป็ นโสด ขอรับ เมื อมี อายุค รบ ปี
บริบูรณ์และภายใน วันนับจากวันทีมี อายุครบ ปี รับ ครัง
เดี ย วรายละ , บาท โดยผ่ า นความเห็ น ชอบของผู ้แ ทน
หน่วยงาน และแนบสําเนาบัตรประชาชน
 สวัสดิการสมาชิกทีมีอายุตงแต่
ั
ปี อายุการเป็ นสมาชิก
ปี ขึนไป รับครังเดียวตามจํานวนการถือหุ น้ ตังแต่ ,
บาทขึนไป รายละ 5,000– , บาท
 สวัสดิการสมาชิกทีมีอายุตงแต่
ั
ปี อายุการเป็ นสมาชิก
ปี ขึนไป รับทุกปี ๆ ละ 1,000– , บาท ตามช่วงอายุของ
สมาชิก
 สวัส ดิการเงิน ช่ วยเหลือค่ ารักษาพยาบาล สมาชิกที เป็ น
ผูป้ ่ วยในคืนละ บาท ไม่เกินปี ละ , บาท และกระเช้าเยียม
ไข้จ ากผูแ้ ทนหน่วยงาน โดยขอรับภายใน วัน นับจากวันออก
จากโรงพยาบาล แนบสําเนาใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานการเข้า
รักษาตัว
 สวัส ดิการเกือกูลสมาชิกที เจ็บ ป่ วยด้วยโรคร้ายแรงและ
เรือรัง ขอรับได้โรคเดียวและครังเดียวรายละ , บาท แนบ
ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง โดยแพทย์วนิ ิจฉัยว่าเป็ นโรค ดังต่อไปนี
โรคมะเร็ง ระยะลุ กลาม, โรคกล้ามเนื อหัวใจตายครังแรกจากการ
ขาดเลือด, โรคหลอดเลือดสมอง, ภาวะหมดสติ, โรคไตวายเรือรัง
ทีต้องได้รบั การล้างไตอย่างสมําเสมอ, โรคปอดระยะสุดท้าย, การ
ผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะสําคัญ, ตับวาย, การทุพพลภาพถาวรสินเชิง
และการผ่าตัดเปลียนเส้นเลือดเลียงกล้ามเนือหัวใจ
 สวัส ดิ การสมาชิก ถึง แก่ ก รรม ตามอายุ การเป็ นสมาชิ ก
ทายาทจะได้รบั , – , บาท
 สวัสดิการครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม ได้แก่ บิดา มารดา
คู่สมรส หรือบุ ตร รับ , บาท ขอรับภายใน วัน นับจาก
วัน ที ถึ ง แก่ก รรม โดยแนบสํา เนาใบมรณบัต ร และหลัก ฐานที
เกียวข้อง เช่น สําเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส
 สวัสดิการเงินยืมทดรองจ่ายสมาชิก รายละ , บาท
โดยไม่มีดอกเบีย เพือจัดงานมงคลสมรสสมาชิก (บัตรเชิญ) หรือ
จัดงานฌาปนกิจบุคคลในครอบครัวสมาชิก (มรณบัตร)

สาระน่ารูเ้ กียวฌาปนกิจสงเคราะห์

(กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม)
เมื อสมาชิกถึงแก่กรรม ให้ผู ร้ บั เงิน สงเคราะห์ตามที
สมาชิกได้มีหนังสือแสดงเจตนาจ่ายสงเคราะห์ทีพึงจ่ายให้ นัน
แจ้ง ต่อ สหกรณ์ พ ร้อ มกับ แนบเอกสารพร้อ มรับ รองสําเนา
จํานวน ชุด ดังนี
สําเนาใบมรณบัตร
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูเ้ สียชีวติ
สําเนาทะเบียนบ้านผูเ้ สียชีวติ ประทับ“ตาย”
สํ า เนาบั ต รประจํา ตัว ประชาชนของผู ้ ร ับ เงิ น
สงเคราะห์
สําเนาทะเบียนบ้านของผูร้ บั เงินสงเคราะห์
และเอกสารอืน ๆ เช่น รายงานแพทย์ผู ท้ ํา การรักษา
(กรณี เสีย ชีวิต ที โรงพยาบาล), สํา เนารายงานการชัน สู ต ร
พลิก ศพ และสําเนาบัน ทึ ก ประจําวัน เกี ยวกับ คดี ให้ร บั รอง
สําเนาถูกต้องและประทับตราโดย สภ.เจ้าของคดี
จากนั น สหกรณ์ จ ะจัด ส่ ง เอกสารหลั ก ฐานไปยัง
ส่ว นกลาง เมื อผ่านการพิ จารณาแล้ว จะนําส่งเงิน สงเคราะห์
มายัง สหกรณ์ ซึงจะได้แ จ้ง ให้ผู ้รบั เงิ น สงเคราะห์ม ารับ เงิ น
สงเคราะห์ตอ่ ไป

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

คุยกันมุมสบาย

ถาม : ฝาก - ถอน ชําระเงิน ได้ถึงกีโมงคะ
ตอบ : เวลาทํ า การของสหกรณ์ ต งแต่
ั
. – . น.
สมาชิกสามารถทําธุรกรรมเงินสด ตังแต่ 08.30– . น.
ส่วนธุรกรรมซึงเป็ นเงินโอนไม่เกิน . น. โดยไม่หยุดพัก
กลางวัน
****************
ถาม : เปิ ดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ งวด และนํามาฝาก
เพิมจนครบ งวด ได้ไหมคะ
ตอบ : ไม่ได้ค่ะ เงินฝากประเภทสะสมทรัพย์หลังจากเปิ ดบัญชี
แล้ว ต้องสะสมโดยวิ ธีหกั จากเงิน เดือ นจํา นวนเท่ ากับ ที เปิ ด
บัญชีทุกงวดจนกว่าจะครบ งวด
****************
ถาม : เข้า ระบบ Maejo Co-op E-manage ไม่ ได้ เนื องจาก
พิมพ์รหัสผิดเกิน ครัง ทํายังไงดีคะ
ตอบ : ติ ดต่อเจ้าหน้าที สหกรณ์ หากจํารหัสผ่านเดิมได้ให้ขอ
ปลดล็อกระบบ หากจําไม่ได้ให้ขอรหัสผ่านใหม่
****************
ถาม : มี เงินเหลืออยู่กอ้ นหนึงสามารถนํามาชําระหนีสหกรณ์
ได้บางส่วนไหม
ตอบ : ได้ค่ ะ สมาชิ ก สามารถนํ า เงิน มาชํ า ระหนี สหกรณ์
นอกเหนือจากการส่งหักเงินรายเดือน บางส่วนหรือทังหมดก็
ได้คะ่

