ปี ที ๓๐ ฉบับที ๑๐ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
เชิญสมาชิกใหม่และบุคลากรผูส้ นใจเข้าร่วมโครงการ

กลับมาตามคําเรียกร้อง
“เงินกูส้ ามัญเพือกูเ้ งินปั นผล”

“เสวนาภาษาสหกรณ์” Co-op Lunch Talk

เพื อเป็ นสวัส ดิ ก ารรวมถึ ง เป็ นแหล่ ง ให้เ งิ น ทุ น ในอัต รา
ดอกเบียตําให้แก่สมาชิก โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี
วงเงินกูไ้ ม่เกินร้อยละ ของเงินปันผลในปี
(วงเงินกูใ้ ห้หกั เงินสงเคราะห์ลว่ งหน้าประจําปี )
ไม่ตอ้ งมีผคู ้ าประกั
ํ
น
กําหนดชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี ยงวดเดียว โดยหัก
จากเงินปั นผลในปี
อัตราดอกเบียร้อยละ .
สมาชิกทีสนใจ
download คําขอกูไ้ ด้ที http://www.co-saving.mju.ac.th
พร้อมแนบเอกสาร
1. รายงานเงิ น ปั นผลประจํา ปี
ที พิ ม พ์ จ ากระบบ
Maejo Co-op E-manage
2. หลักฐานเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

โครงการประกันชีวิตกลุ่ม ประจําปี
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ตังแต่เดือ นกัน ยายนถึ งเดือ นธัน วาคม 3 รวม
งวด สหกรณ์จะเรียกเก็บค่าเบียประกันกลุ่มประจําปี
กรมธรรม์ ที สําหรับสมาชิกต่อ เนื องอายุ ไม่เกิ น
ปี สมาชิก สมัค รใหม่ ระหว่างปี ไม่ เกิน ปี ทุ น ประกัน
, บาท ค่ า เบี ยประกั น คนละ , บาท ทังนี
สหกรณ์ได้จะจ่ายสมทบให้คนละ บาท เท่ากับทุนประกัน
, บาท สมาชิกจ่ายเพียง , บาท สหกรณ์จะเรียก
เก็บเดือนละ . บาท
กรมธรรม์ ที สําหรับ คู่ ส มรสอายุ ไ ม่ เกิ น 5 ปี
คู่สมรสของสมาชิก เข้าใหม่อ ายุไม่เกิน ปี และบุ ตรตังแต่
วัน ถึ ง ปี ทุน ประกัน , บาท ค่าเบี ยประกัน
คนละ
บาทต่ อ ปี สหกรณ์ จะเรียกเก็ บ เดื อ นละ 77.50
บาท
สมาชิ ก ที ประสงค์จะเข้าร่ว มโครงการประกัน ชีวิ ต กลุ่ ม
ประจําปี 4 ให้แจ้งชือได้ทสํี านักงานสหกรณ์ ตังแต่บดั นีเป็ น
ต้นไป จนถึงวันที 6 พฤศจิกายน
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เพื อให้ส มาชิก ใหม่ และบุ ค ลากรผู ส้ นใจสมัค รเป็ นสมาชิ ก
มีความรูค้ วามเข้าใจสิทธิและหน้าทีของสมาชิก การถือหุน้ การฝาก
เงิน การกูเ้ งิน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมทังตอบข้อสงสัย
ข้อปัญหาต่าง ๆ
กําหนดจัดเสวนา ในวัน อังคารที ตุลาคม
ตังแต่
เวลา . – 14. น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ชนั สํานัก งาน
สหกรณ์ฯ (รับประทานอาหารกลางวันระหว่างการเสวนา) โดยส่งใบ
ตอบรับเข้าร่วมโครงการภายในวันที ตุลาคม
**********************************

สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

สหกรณ์ขอเป็ นส่วนหนึง ทีได้มอบสวัสดิการดี ๆ สําหรับ
สมาชิกอาวุโส ดังต่อไปนี
 สวัส ดิ ก ารสมาชิ ก ที มี อ ายุ ต ั งแต่ ปี เป็ น สมาชิ ก
ต่ อ เนื องกัน ตังแต่ ปี ได้ร บั สวัส ดิ ก ารครังเดี ย วเมื อครบ
หลักเกณฑ์ตามจํานวนหุน้ ดังนี
- หุน้ ตังแต่ 100,000-250,000 บาท รับเงิน 5,000 บาท
- หุน้ ตังแต่ 250,010-500,000 บาท รับเงิน 6,000 บาท
- หุน้ ตังแต่ 500,010-750,000 บาท รับเงิน 7,000 บาท
- หุน้ ตังแต่ 750,010-1,000,000บาท รับเงิน 8,000 บาท
- หุน้ ตังแต่ 1,000,010 บาท ขึนไป รับเงิน 9,000 บาท
 สวัสดิการสมาชิกทีมีอายุตงแต่
ั 61 ปี บริบูรณ์ เป็ นสมาชิก
สหกรณ์ตอ่ เนืองกันตังแต่ 10 ปี ขึนไป รับทุกปี ๆ ละ , , บาท ตามช่วงอายุของสมาชิก ดังนี
- อายุ 61-65 ปี
รับเงินปี ละ 1,000 บาท
- อายุ 66-70 ปี
รับเงินปี ละ 2,000 บาท
- อายุ 71-75 ปี
รับเงินปี ละ 3,000 บาท
- อายุ 76-80 ปี
รับเงินปี ละ 4,000 บาท
- อายุ 81-85 ปี
รับเงินปี ละ 6,000 บาท
- อายุ 86-90 ปี
รับเงินปี ละ 7,000 บาท
- อายุ 91 ปี ขึนไป
รับเงินปี ละ 15,000 บาท
ในปี นี สหกรณ์ ไ ด้จ ดั พิ ธี ม อบสวัส ดิ ก ารสมาชิก อาวุ โส
ในวัน อัง คารที กัน ยายน
โดยมี ส มาชิก มี คุ ณ สมบัติ
ทีครบตามหลักเกณฑ์ได้รบั เงิน สวัสดิก าร จํานวน คน รวม
เป็ นเงิ น สวัส ดิ ก ารทังสิ น , บาท และมอบของที ระลึ ก
สําหรับสมาชิกอาวุโสทีเกษียณอายุในปี นี แต่มีคุณสมบัติไม่ครบ
ตามหลักเกณฑ์ เนืองจากอายุการเป็ นสมาชิกต่อเนืองกันไม่ถึง
ปี หรือมีหุน้ ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ จํานวน ราย เมือสมาชิกมี
คุณ สมบัติต ามครบหลัก เกณฑ์จะได้รบั สวัสดิการสมาชิก อาวุ โส
ดังรายละเอียดข้างต้น

เรียกเก็บเงินล่วงหน้าฌาปนกิจฯ ปี
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ แจ้งอัต ราเรียกเก็ บ เงิ น
สงเคราะห์ล่ว งหน้าและค่าธรรมเนี ยมรายปี สําหรับ ปี
ตามรอบการได้รบั สิทธิเป็ นสมาชิก ดังนี
 กองที สสอค. ดังนี
1) ตังแต่รอบ / -1/2563 จํานวน , 40 บาท
2) ตังแต่รอบ / - /
จํานวน 512-4,86 บาท

(การเรียกเก็ บเพิมเฉพาะรอบ / -1/2563 เรียกเก็บเงิน
สงเคราะห์ล่ ว งหน้า จํานวน , บาท เงิ น สงเคราะห์ ไม่ พ อจ่ า ย
. บาท เก็บเพิ มจากสมาชิก ทุก ราย 400 บาท ใช้เงินสวัสดิการ
สมทบ . บาท)

 กองที 2 สส.ชสอ. ตังแต่รอบ 1/2554-12/2563 ประมาณ
4,820 บาท
 กองที 3 สสอ.รท. ตังแต่รอบ 7/2562-12/2563 ประมาณ
4,840 บาท
(การเรียกเก็บเงินล่วงหน้าฌาปนกิจฯ สส.ชสอ.และ สสอ.รท.
เป็ นการประมาณการ ยอดเรียกเก็บจริงรอประกาศจากสมาคมอีกครัง
หนึง)

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

อัตราดอกเบียเงินฝากนิตบิ คุ คล
มีผลตังแต่วนั ที ตุลาคม
ค ณ ะกรรม ก ารดํ า เนิ น ก าร สห ก รณ์ ออม ท รั พ ย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จํากัด กําหนดอัตราดอกเบียเงินรับฝากจาก
นิติบุ คคลทีมี บุคลากรไม่ นอ้ ยกว่ากึงหนึ งของนิติบุค คลนันเป็ น
สมาชิก ดังนี
 ออมทรัพย์
ร้อยละ . ต่อปี
 ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ . ต่อปี
 ข้อปฏิ บตั ิ อืน ๆ เป็ นไปตามระเบี ยบว่าด้วยการรับ
ฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํา และระเบียบว่าด้วยเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ

คําถามพบบ่อยจากการใช้ระบบ
Maejo Co-op E-Manage
 กรอก Username และ Password แล้วคลิกเข้าสูร่ ะบบไม่ได้
ตอบ วิธีการ Login เข้าใช้งานระบบ มีดงั นี
1. กรอก Username และ Password
2. คลิกเลือก ฉันไม่ ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ
3. คลิก เข้าสูร่ ะบบ
 เรียกดูใบเสร็จรับเงินประจํางวดไม่ได้ตอ้ งทําอย่างไร
ตอบ วิธีการดูใบเสร็จรับเงิน มีดงั นี
1. ไปทีเมนูใบเสร็จรับเงิน
2. คลิก ดูรายละเอียด
จะปรากฏหน้าจอใบเสร็จ
3. กรณีเข้าใช้ครังแร คลิก
ยกเลิกการบล็อกป็ อบอัป
4. คลิกเลือก
5. คลิกเสร็จสิน
 ต้องการดูขอ้ มูลว่าเงินกูข้ องเรามีใครคําบ้าง
ตอบ วิธีการดูผคู ้ าประกั
ํ
น มีดงั นี
1. ไปทีเมนู เงินกู ้
2. คลิก สัญญาเงินกูท้ ีต้องการ
3. จะปรากฏหน้าจอแสดงผูค้ าประกั
ํ
น/หลักประกัน
 รหัสผ่านถูกล็อกเนืองจากใส่รหัสผิดเกิน ครัง ต้องทําอย่างไร
ตอบ หากสมาชิกลืมรหัสผ่านสามารถติดต่ อขอรหัสผ่านใหม่
หากยัง จํา รหัสผ่ า นได้ ให้ข อปลดล็อ กได้ทุ ก ช่ อ งทางติ ด ต่ อ
สหกรณ์ Line Official Facebook หรื อ ที หมายเลขภายใน
2003-200 ค่ะ
 ฝากเงินกับสหกรณ์ฯ แล้วสามารถดูยอดคงเหลือเงินฝากใน
ระบบได้ในวันเดียวกันไหม
ตอบ การทําธุรกรรมสหกรณ์ ฯ สมาชิ กสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลในระบบได้ในวันทําการถัดไปค่ะ

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

คุยกันมุมสบาย

ถาม : ของดค่าหุน้ รายเดือนและพักชําระเงินต้นได้ถึงเมือไหร่
ตอบ : การของดค่าหุ น้ รายเดือนสมาชิกสามารถยืนคําขอได้
จนถึงเดื อนกัน ยายน
และสามารถ งด หรือ ลด ได้ไม่
เกิน งวด ส่ว นการขอพักชําระหนี เงิน ต้น นัน ได้ สัญ ญา
ตังแต่งวดประจําเดื อนเมษายนถึ งงวดเดือ นกันยายน
เท่านัน
****************
ถาม : เงิน กู ้ส ามัญ เพื อกู ้เงิ น ปั นผล ใช้เ อกสารประกอบ
อะไรบ้าง
ตอบ : ใช้รายงานเงินปั นผลประจําปี
และหลักฐานเลขที
บัญชีธนาคารกรุงไทย

ถาม : ถอนเงิน , บาท รับเงินสดได้เลยไหมค่ะ
ตอบ : สมาชิก จะรับ เป็ นเงิ น สดเกิ น , บาท ไม่ ได้ค ะ
ตังแต่วนั ที กรกฎาคม
สหกรณ์ฯ ได้ปรับ ปรุง การ
ให้บริการธุรกรรมการถอนเงินฝากและ/หรือเงินกู ้ โดยจะจ่าย
เป็ นเงินสดไม่เกินรายการละ , บาท ส่วนรายการทีเกิน
1 , บาท สหกรณ์ฯ จะจ่ายให้สมาชิกด้วยการโอนเงินเข้า
บั ญ ชี เ งิ น ฝากธน าค ารกรุ ง ไท ยของสมาชิ ก ผ่ า น ระบ บ
Krungthai Corporate Online ย ก เว้ น ก า ร ถ อ น บั ญ ชี
เงิ น กองทุ น ของมหาวิท ยาลัย ให้มี ห นัง สือ แจ้งการถอนและ
ขอรับ เป็ นเงิน สดมายัง สหกรณ์ ฯ ล่ว งหน้าอย่างน้อ ย วัน
ทําการ

