ปี ที ๓๑ ฉบับที ๑ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๔
กําหนดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี
หมายเลขประจําตัวผูส้ มัครรับการเลือกตัง
ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM
เลือกตังกรรมการ
วันศุกร์ที มกราคม

สมาชิ ก ทุ ก คน กา  หรื อ  ได้ไ ม่ เกิ น 4
คณะกรรมการดําเนินการ ชุด ที 30/2563 ได้มีมติ หมายเลข จากผูส้ มัครตําแหน่งกรรมการ ดังนี
กําหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี 3 ออนไลน์ผ่านสือ
หมายเลข
อาจารย์สรุ ะพงษ์ แตชะ
อิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM ในวันศุกร์ที 9 มกราคม หมายเลข
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว
หมายเลข
อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชยั
2564 ตามกําหนดการดังต่อไปนี
หมายเลข
อาจารย์อชั ญา ไพคํานาม
เวลา . น. สมาชิ ก ลงทะเบี ย นและเลื อ กตัง ใช้สิ ท ธิ
หมายเลข
นางสาวกัลย์ธีรา ทาเขียว
เลือกตัง ณ หน่วยเลือกตัง ดังนี
หมายเลข
นางสาวพรินทร บุญเรือง
อาคารแผ่พชื น์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หมายเลข
อาจารย์ ดร.ธรรมาพร ตันตรา
หมายเลข
นายสุมิตร เชือมชัยตระกูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
เลือกตังผูต้ รวจสอบกิจการ
เวลา 12.00 น. ปิ ดรับลงทะเบียนและเลือกตัง
สมาชิ ก ทุ ก คน กา  หรื อ  ได้ไ ม่ เกิ น
เวลา . น. เริมการประชุม ใหญ่ ส ามัญ ประจําปี
หมายเลข จากผูส้ มัครตําแหน่งผูต้ รวจสอบกิจการ ดังนี
ออนไลน์ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM
หมายเลข นางสาวมุทิตา ซิงห์
พิเศษ...สมาชิกรับค่าอาหารกลางวันจาก เป็ น บาท หมายเลข ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพรรดิ นิตยพงศ์ชยั
(เนืองจากประชุมออนไลน์และงวดกิจกรรมจับรางวัล)

เงินกูส้ ามัญสูภ้ ยั โควิด โครงการ

หมายเลข

อาจารย์ว่าทีร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์

สรรหากรรมการผูอ้ าวุโส

เฉพาะสมาชิกผู อ้ าวุโสจะสรรหากรรมการผู อ้ าวุ โส
เพื อ ช่ ว ย ส ม า ชิ ก บ ร ร เท า ผ ล ก ร ะท บ จ า ก ก า ร ด้ว ยวิ ธี ก ารลงคะแนนเลื อ กตัง กา  หรื อ  ได้ 1
แพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกที โดยมี หลักเกณฑ์ หมายเลข จากผูส้ มัคร ดังนี

หมายเลข นางศรีอนงค์ ใคร้มา
ดังนี
หมายเลข รองศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สรวมศิริ
1. สมาชิกกู ห้ รือรีไฟแนนช์เงินกูส้ ามัญสูภ้ ยั โควิด - 19 ได้
***************
ครังเดียว คนละ สัญญา
2. วงเงินกูส้ งู สุด , บาท ผ่อนชําระไม่เกิน งวด
แนะนําเมนูตรวจสอบปั นผล/เฉลียคืน
3. ผูก้ ูต้ อ้ งผ่อนชําระไม่ นอ้ ยกว่ า งวด จึงจะได้รบั สิทธิชาํ ระ
ระบบ Maejo Co-op E-Manage
ต้นเงินกูท้ งหมดหรื
ั
อบางส่วน
4. อัตราดอกเบียร้อยละ
สมาชิก สามารถตรวจสอบยอดปั นผล/เฉลียคื น ด้ว ย
5. เงินได้คงเหลือหลังหักชําระหนีไม่นอ้ ยกว่า , บาท
ขันตอนง่าย ๆ ดังนี
6. กรณีกูไ้ ม่ เกิน , บาท ใช้ผูค้ าประกั
ํ
นรายใหม่ อย่าง
1. เข้าเว็บสหกรณ์ฯ www.co-saving.mju.ac.th
น้อย คน หรือผูค้ ําประกัน รายเดิมอย่างน้อย คน หากกูเ้ กิ น
2. คลิกเลือกเมนูเข้าสู่ระบบ (ปรับปรุงใหม่)
30 , บาท ให้เพิมผูค้ าประกั
ํ
นอย่างน้อย คน
3. Login เข้า สู่ระบบ ด้วยเลยบัตรประชาชน และรหัสผ่านที
7. หลักเกณฑ์อนื ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยเงินให้กูแ้ ก่
ขอได้จากสหกรณ์ ทุกช่องทางติดต่อ
สมาชิกและดอกเบียเงินกู ้
4. เลือกเมนู ปั นผล/เฉลียคืน
8. ระยะเวลาสินสุดโครงการวันที มิถุนายน
5. จะปรากฏข้อมูลย้อนหลัง ปี

สหกรณ์ขอร่วมเป็ นส่วนหนึง
ในการฟั นฝ่ าวิกฤตโควิด – 19 ไปด้วยกัน

เพียงเท่านีสมาชิกก็สามารถตรวจสอบยอดเงินปั นผล/เฉลียคืน
ได้ดว้ ยตนเองตลอด ชัวโมง

คําถามยอดฮิต
ถาม : ถอนเงิน 9, บาท รับเป็ นเงินสดได้เลยไหม
ตอบ : ไม่ ไ ด้ค่ ะ ตังแต่ ว ัน ที กรกฎาคม
เป็ นต้น ไป
สหกรณ์ฯ ได้ปรับปรุงการให้บริการธุรกรรมการถอนเงินฝากและ
หรือเงินกูฉ้ กุ เฉิน โดยจะจ่ายเงินสดไม่เกินรายการละ , บาท
รายการทีเกิน สหกรณ์ฯ จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย
ของสมาชิก ผ่ า นระบบ Krungthai Corporate Online เฉพาะ
การทํ า รายการครังแรกแนบหลัก ฐานเลชที บัญ ชีเงิน ฝาก เช่ น
สําเนาหน้าสมุดธนาคาร หรือหลักฐานทีพิมพ์จากระบบ Krungthat
Next

****************
ถาม : เปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์ 60 งวด และเลือกส่ง
หักเพือนํา ฝากเดือนละ 2, บาท จะเพิ มเป็ นเดือ นละ 3,
บาท ได้หรือไม่
ตอบ : ไม่ได้ค่ะ เพราะเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์
แล้ว สมาชิกจะต้องฝากรายเดือ นเท่ ากัน ทุกเดือนจนกว่ า จะครบ
กําหนดก หากสมาชิกประสงค์จะเปลียนแปลงได้นนั แนะนําให้เปิ ด
บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พเิ ศษซึงจะเพิม/ลดหรืองดได้
****************
ถาม : มีเงินจํานวนหนึง สามารถนํามาเปิ ดบัญชีสะสมทรัพย์
งวด หรือ งวด โดยฝากครังเดียวได้ไหม
ตอบ : ไม่สามารถนําเงินก้อนมาเปิ ดบัญชีได้ค่ะ เนืองจากการฝาก
เงินประเภทสะสมทรัพย์ งวด หรือ งวด จะสามารถเป็ นราย
เดือน และเดือนละเท่า ๆ กันจนครบกําหนด
****************
ถาม : มี เงิ น กู ้ส ามั ญ แล้ว หากต้ อ งการกู ้พิ เศษเพื อการ
เคหะสงเคราะห์ จะได้อกี ไหม
ตอบ : ได้ค่ะ สมาชิกสามารถมีเงินกูพ้ ร้อมกันทัง ประเภท หากมี
เงินเหลือหลังหักชําระหนี เงินกูส้ ามัญ รวมกับเงินกูพ้ ิเศษเพือการ
เคหะสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์

ถาม : อยากทราบเวลาสหกรณ์เปิ ด-ปิ ดการรับ-จ่าย ประจําวัน
ตอบ : กรณีเงินสดเปิ ดรับบริการตังแต่เวลา 08.30-15.30 น.
กรณีเงินโอนปิ ดรับเวลา 6.0 น.
ส่วนรายการทีมาหลังจากนี จะรับเป็ นวันทําการถัดไป
ถาม : ต้อ งการเปิ ดบัญ ชีเงิน ฝากออมทรัพ ย์พิ เศษเงือนไข
เดือน อัตราดอกเบียร้อยละเท่าไหร่
ตอบ : เงิน ฝากประเภทนี “หมดโครงการแล้ว” แนะนําให้เปิ ด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ อัตราดอกเบียร้อยละ .50 ฝากได้
ทุกวัน ถอนได้เดือนละ ครัง
****************
ถาม : สหกรณ์ ยงั มี โครงการฟรีค่ าใช้จ่า ยเงิน กูพ้ ิ เศษเพื อการ
เคหะสงเคราะห์ อยู่หรือเปล่าคะ
ตอบ : สหกรณ์ฯ ขยายเวลาโครงการฟรีค่าใช้จา่ ยเงินกูพ้ ิเศษเพือ
การเคหะสงเคราะห์วงเงินกูส้ ูงสุด , , บาท ถึงงวันที
มิถุนายน 4 ค่ะ
****************
ถาม : เนืองจากกูไ้ ม่ เต็ ม วงเงิน จะกู ส้ ามัญ โควิด ขอรีไฟแนนซ์
ได้ไหมค่ะ
ตอบ : ได้ค่ะ สหกรณ์ฯ เปิ ดเงิน กูส้ ามัญ สูภ้ ยั โควิด โครงการ
สมาชิกกูห้ รือรีไฟแนนซ์สญั ญาเดิมได้สงู สุด , บาท ผ่อน
ชําระไม่เกิน งวด
****************
ถาม : เงินกูส้ ามัญ นําบ้านพร้อมทีดินมาใช้เป็ นหลักประกันแทน
บุคคลได้ไหม
ตอบ : ได้ค่ะ หลักทรัพย์ทีนํามาคําประกัน ต้องปลอดภาระจํานอง
และกรรมสิทธิต้องเป็ นของสมาชิกกูไ้ ด้ไม่ เกินร้อยละ ของราคา
ประเมินหลักทรัพย์
****************
ถาม : ประกันชีวิตกลุ่มทีหักเงินรายเดือนตังแต่ เดือนกันยายนถึง
เดือนธันวาคม นัน เริมคุม้ ครองเมือไหร่ค่ะ
ตอบ : เป็ นประกันชีวิตกลุ่มปี 4 ค่ะ เริมคุม้ ครองตังแต่ วนั ที
ธันวาคม 3 ถึงวันที พฤศจิกายน 4

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

รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (สสอค.) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (สส.ชสอ.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท) กําลังเปิ ดรับสมัครสมาชิกทัง
กอง โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี
กองที สสอค. รับสมัครสมาชิกสามัญและสมทบ (คู่สมรส บุต ร บิดา และมารดา) อายุไม่เกิน ปี เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
ค่าสมัคร และค่าบํารุงรายปี คนละ , บาท
กองที สส.ชสอ. รับ สมัค รสมาชิก สามัญ และสมทบ (คู่สมรส บุ ต ร บิ ด า และมารดา) อายุไม่ เกิ น ปี เงิ น สงเคราะห์
ล่วงหน้า ค่าสมัค ร และค่าบํารุงรายปี คนละ , บาท โดยกําหนดคุณสมบัติของผูส้ มัครจะต้องเป็ นสมาชิกกองที สสอค. ก่อน
หรือสมัครพร้อมกันทัง กอง
กองที สสอ.รท. รับ สมัค รสมาชิกสมทบ สําหรับสมาชิกสหกรณ์อายุไม่เกิน ปี เงิน สงเคราะห์ล่วงหน้า ค่าสมัคร และ
ค่าบํารุงรายปี , บาท โดยกําหนดคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครต้องเป็ นสมาชิกกองที สสอค. และมีเลขทีสมาชิกแล้วเท่านัน
ทังนี ผูร้ บั เงินสงเคราะห์หรือทายาท จะได้รบั เงินสงเคราะห์ศพกองละประมาณ , บาท

สมาชิกทีสนใจ สอบถามรายละเอียดเพิมเติมและขอรับใบสมัครได้ทีสํานักงาน
หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไชต์ www.co-saving.mju.ac.th สหกรณ์ฯ นะคะ

