ปที่ ๓๑ ฉบับที่ 8 ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
เชิญชวนสมาชิกเปดบัญชีออมทรัพย
เพือ่ รองรับการทําธุรกรรมผานมือถือ

ธุ รกรรมออนไลนไมใชเรื่ องไกลตั วอี กต อ ไป จะฝาก ถอน
กูเงิ น ชํ าระหนี้ ก็ ทํ าได ห มด กาวไปอี ก ขั้น กั บการใช งานผ านระบบ
Mobile Application : Maejo Co-op ของสหกรณที่ลดขั้นตอน
การเดิ น ทางมาทํ า ธุ ร กรรมฝาก ถอน โอน ไปยั ง บั ญ ชี เงิ น ฝาก
ธนาคารกรุงไทยไดโดยตรง
สหกรณ จึงขอเชิ ญ ชวนสมาชิกเป ดบั ญ ชี เงิน ฝากออมทรัพ ย
อัตราดอกเบี้ย 1.50 ตอป เปดบัญชีครั้งแรกไมนอยกวา 100 บาท
รั บ ดอกเบี้ ย ทบต นทุ ก 6 เดื อ น สามารถฝากถอนได ทุ ก วัน เพื่ อ
รองรับการใชงานระบบใหมที่กําลังจะมีขึ้นในเร็ว ๆ นี้

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

สหกรณปรับปรุงสวัสดิการเพื่อสมาชิก
 สวัสดิการสมรสสมาชิก ดังนี้
เป น สมาชิ ก ทั้ ง 2 คน มี สิ ท ธิ ข อรั บ ทั้ ง สองคน จ า ย
สวัสดิการสมรสสมาชิกคนละ 1,000 บาท และ/หรือจายเพิ่มเปนเงิน
เป ด บั ญ ชี ส ะสมทรัพ ย 36 หรื อ 60 งวด ตั้ งแต 200–1,000
บาท มีสิทธิขอเงินสมรสครั้งแรกและมีสิทธิไดรับเพียงครั้งเดียว
ขอรับภายใน 60 วัน นับจากวันจดทะเบียนสมรส
 สวัสดิการสมาชิกที่เปนโสดและมีอายุครบ 55 ปบริบูรณ
จายใหครั้งเดียวโดยรับ 100 บาท คูณอายุการเปนสมาชิก
(ป) ทั้งนี้ ตองไมมีคูสมรสทั้งโดยพฤตินัยและนิตินัย
ขอรับภายใน 1 ป นับจากวันที่มีอายุครบ 55 ป
 สวั สดิการเงินยื มทดรองจายสมาชิ ก ไดสู งสุด 50,000 บาท
โดยไมมีดอกเบี้ย ดังนี้
เพื่อจัดงานมงคลสมรส
เพื่อจัดงานฌาปนกิจครอบครัวสมาชิก ไดแก บิดา มารดา
คูสมรส และบุตร
เพื่อ จายค ารักษาพยาบาล สํ าหรับ สมาชิ กและครัว ครอบ
สมาชิก ที่เจ็บปวยและรักษาตัวในโรงพยาบาล
 สวัสดิการสมาชิกอาวุโส
สวัสดิการสมาชิกที่มีอายุตั้งแต 60 ป และมีอายุการเปน
สมาชิก 10 ปขึ้นไปนับถึง 30 กันยายนของป จายครั้งเดียว
สวัสดิการสมาชิกที่มีอายุ ตั้งแต 61 ปบริบูรณ และมีอายุ
การเปนสมาชิก 10 ปขึ้นไปนับถึง 31 ธันวาคมของป

คําแนะนําสมาชิกเกษียณฯ ป 2564
ขอใหสมาชิกติดตอสหกรณ เพื่อดําเนินการในเรื่องตอไปนี้
แจงที่อยูปจจุบัน หมายเลขโทรศัพท line Facebook หรือชองทาง
อื่น ๆ เพื่อการติดตอสื่อสารไดอยางรวดเร็ว หรือจัดสงเอกสารตาง ๆ
ตรวจสอบหนังสือแตงตั้งผูรบั ประโยชน ตามที่ไดทําไวกับสหกรณตรง
กับเจตนาของสมาชิกหรือไม
ตรวจสอบภาระที่มีอยูในสหกรณฯ เชน ภาระหนี้ หรือภาระค้ําประกัน
สมาชิ ก ที่มีบํานาญ หรือ บํ าเหน็ จชําระหนี้ (กรณี ไมได รับบําเหน็จ ราย
เดือน)
สิทธิในการถือหุน การฝากเงิน และการกูเงิน
การสงคาหุนรายเดือน เหลือรอยละ 2-6 ของเงินบํานาญ หรือหากมี
หนี้สินไมเกินหุนสามารถงดหรือลดได
ฝาก ถอน หรือเปดบัญชีเงินฝาก
เงินกู
 ยื่นกู ฉุกเฉิ น ทั่ วไปได 2 เทาของเงินเดื อ น สู งสุ ด 100,000
บาท ผอนชําระไมเกิน 18 งวด
 ยื่นกูสามัญ ไดในวงเงินสูงสุด 3,500,000 บาท ผอนชําระไม
เกิน 240 งวด ดังนี้
- ใชหุนหรือเงินฝากเปนหลักประกัน กูไดไมเกินรอยละ 90 ของ
หุนหรือเงินฝาก
- ใช บุคคลค้ําประกัน กูได 80 เท าของเงินเดื อน ผ อนชําระไม
เกินอายุ 75 ป กรณีเปน ขาราชการบํานาญหากเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะหฯ ผอนชําระไดไมเกินอายุ 80 ป ทั้งนี้ หากคํานวณหนี้คงคางหลัง
ประกันชีวิตกลุมไมคุมครอง ตองไมเกินทุนเรือนหุนและเงินสงเคราะหฌาปนกิจ
สวัสดิการสมาชิกอาวุโส
สวัสดิการไดรับครั้งเดียว สวัสดิการสมาชิกที่มีอายุตั้งแต 60 ป และ
เปนสมาชิกตอเนื่องกันตั้งแต 10 ปขึ้นไป มีใหเลือก 2 แบบ
- รั บ เงิ น ตั้ งแต 5,000-9,000 บาท ตามทุ น เรื อ นหุ น ตั้ งแต
100,000 บาทขึ้นไป หรือ
- รับเงิน ตามอายุการเปนสมาชิกป ละ 300 บาท สุด แตจํ านวนไหน
มากกวา
สวัส ดิ การได รับทุ กป สวั สดิ การสมาชิ กที่ มีอ ายุ ตั้ งแต 61 ป ขึ้น ไป
เป น สมาชิ ก ต อ เนื่ อ งกั น ตั้ ง แต 10 ป ขึ้ น ไป รั บ เงิ น ตั้ งแต 1,000 –
15,000 บาท ตามชวงอายุสมาชิก
ประกันชีวิต กลุม สามารถรวมทําประกั นชีวิตกลุมกั บสหกรณไดต าม
เกณฑอายุสมาชิกที่บริษัทรับประกันชีวิต (ปจจุบันรับถึงอายุ 75 ป)
สวัส ดิ การอื่ น ๆ เช น ทุ นการศึ กษา เงิน ชวยเหลือ คารักษาพยาบาล
และเยี่ยมไข เงินชวยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ เกื้อกูลสมาชิกที่เจ็บปวย
ดวยโรครายแรงและเรื้อ รัง ชวยเหลือสมาชิ กและครอบครัวที่ถึงแกกรรม และ
โครงการอบรมวิชาชีพ สุขภาพ และนันทนาการ

แนะนําขั้นตอนการสมัคร Mobile Application
Maejo Co-op.
1. ดาวนโหลด Application ดังนี้
สําหรับ ios
สําหรับ Android
พิมพค$นหา Maejo Co-op.
Co
กด ดาวนโหลด

2. วิธีการสมัครใช$บริการ Application (กรณีเข$าใช$งานครั้งแรก)

ไม่ ต้องใส่ เลข 0

สมัครใช้ บริ การ

กด ยอมรั บ

ตรวจสอบข้ อมูล

นายสะสม ออมทรั พย์

กรอกข้ อมูล กดยืนยัน

เพียงเท่ านีสมาชิกก็สามารถ กด

ตังรหัส PIN

เสร็ จสินขันตอน

เพื%อเข้ าสู่ระบบได้ แล้ ว

