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แนะนําสมาชิกเกษียณ ป 2561  
 

 

 ในป พ.ศ. 2561 สหกรณมีสมาชิกจะเกษียณอายุงาน 
จํานวน 17 คน มีคําแนะนํา ดังนี้  

 ตามขอบังคับสหกรณ สมาชิกที่ เกษียณฯ ยังคงเปน
สมาชิกสหกรณตอไปได ถาไมไดลาออกจากสหกรณ ใหถือวาคงเปน
สมาชิกอยู สวนการงดชําระคาหุนไดก็ตอเมื่อมีหนี้สินไมเกินหุน และ
ยังคงกูเงินจากสหกรณไดดวย 

 ใหสมาชิกติดตอสหกรณในเรื่อง ดังนี ้
1. เรื่องการสงเงินคาหุนรายเดือน (เพิ่ม ลด หรืองด) 
2. สมาชิกที่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ เชน ตองการยื่นกู

ใหมหลังเกษียณ หรือการขอผอนผันการชําระหนี้เพื่อรอรับบําเหน็จ
ชําระหนี้ (กรณีไมไดรับบํานาญ) หรือขอสงสัยอื่นเกี่ยวกับเงินกูของ
สมาชิก 

3. ตรวจสอบหนังสือแตงตั้งผูรับโอนประโยชน ที่ไดทําไว
กับสหกรณ ตรงตามเจตนารมณของสมาชิกหรือไม 

4. แจงที่อยูปจจุบัน หมายเลขโทรศัพท เขารวมกลุมไลน 
หรื อ  facebook เ พื่ อ กา รติ ดต อ สื่ อ ส า ร  หรื อ จั ด ส ง เ อกส าร 
ตาง ๆ อาทิเชน ขาวสหกรณ จุลสาร จากสหกรณ 

 เมื่อสมาชิกเกษียณอายุงานแลว จะไดรับสวัสดิการของ
สหกรณ ดังนี ้

1. ซื้อหุนเปนกรณีพิเศษ ไดคนละไมเกิน 300,000 บาท 
2. รับสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุตั้งแต 60 ป เปนสมาชิก

ตอเนื่องกันตั้งแต 10 ป ไดรับสวัสดิการครั้งเดียวเมื่อครบหลักเกณฑ 
ตามจํานวนหุนตั้งแต 100,000 บาท ขึ้นไป เปนเงินตั้งแต 5,000 – 
9,000 บาท  

3. สวัสดิการสมาชิกที่อายุตั้ งแต 61 ป เปนสมาชิก
ตอเนื่องกันตั้งแต 10 ป ข้ึนไป รับทุกป ๆ ละ 1,000 – 15,000 บาท 
ตามชวงอายุสมาชิก 

4. สวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมายตามหลักเกณฑ อาทิเชน 
สวัสดิการทุนการศึกษาบุตร สวัสดิการเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 
สวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกที่ เจ็บปวยดวยโรครายแรงและเรื้อรัง 
สวัสดิการเงินชวยเหลือสมาชิก หรือครอบครัวสมาชิกที่ถึงแกกรรม 
และรวมโครงการอบรมวิชาชีพ สุขภาพ และนันทนาการ 

 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่สํานักงานสหกรณ เจาหนาที่
สหกรณยินดีและเต็มใจบริการสมาชิกทุกทานคะ 

 
 

 
 
 

เพื่อถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ-
วรางกูร 

 

สหกรณขอเชิญชวนสมาชิกและบุคลากรรวมบริจาคเงินหรือ
สิ่งของ อุปกรณเรียนแกเด็ก ๆ ศูนยฝกวิชาชีพคนตาบอด 
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ โดยสหกรณจะรวบรวมไป
มอบในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561  

 

เงินบริจาคสามารถนําไปลดหยอนภาษีเงินไดประจําปได 2 เทา 
 

“มารวมปนรัก สรางรอยยิ้ม สูมือนอง ๆ กันนะคะ” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    สสอค. กอง 1 รบัสมคัรสมาชิกและสมทบ 
 

 “เนื่องในโอกาสวันแมแหงชาติ ป 2561” สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย หรือ 
สสอค. ไดเปดรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และสมาชิกสมทบ 
(ไดรับการยกเวนเงินคาบริจาค ตั้งแตจํานวน 10,200-12,000 
บาท) อายุระหวาง 51-60 ป กรณีพิเศษ โดยคาใขจายในการ
สมัครจายเปนเงินลวงหนาจํานวน 4,860 บาท เปนเงินสงเคราะห
ลวงหนา 4,800 บาท+คาสมัคร 20 บาท+คาบํารุง 40 บาท 
เทานั้น  
 

 เริ่มรับสมัครตั้ งแตบัดนี้ เปนตนไปจนถึงวันที่  30 
กันยายน 2561 
 

 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่สหกรณ โทร 
2004  
 
 

เชิญชวนสมาชิกและบุคลากร 
รวมโครงการเพื่อสังคมและชุมชน ประจําป 2561 

รับสมัครดวน 
 อายุ 51-60 ป 



 

แนะนําแอพพลิเคชั่นบนมือถือ 
SmartMember ระบบสอบถามขอมลูสมาชิก 

 

SmartMember ห รื อ ร ะบบสอบถามข อมู ล
สมาชิก เปนแอพพลิเคชั่นที่ชวยใหสมาชิกสามารถดูขอมูลการทํา
ธุรกรรมตาง ๆ ของตนเองไดงาย ๆ ทุกที่  ทุกเวลา ผาน
อุปกรณโทรศัพทมือถือที่รองรับทั้งระบบ IOS และ Android  
ดังนี ้

เขาใชงานครั้งแรก 
 ด า ว น โ ห ล ด  Application : 

SmartMember (สําหรับ IOS ดาวนโหลดจาก App 

Store, Android ดาวนโหลดจาก Play Store) 
 สมัครใชงานระบบ โดยคลิกเลือกสหกรณออม

ทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
อีเมล รหัสผาน เสร็จแลว คลิกเลือก สรางผูใชงาน 

 
การเขาใชงาน 
 คลิกไอคอน SmartMember     บ น 

โทรศัพทมือถือ 
 เลือกสหกรณ : สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

แมโจ จํากัด  
 กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือรหัสสมาชิก 

8 หลัก 
 กรอกรหัสผาน 
 ค ลิ ก ปุ ม  เ ข า สู ร ะ บ บ  เ พื่ อ เ ข า สู ร ะ บ บ 

SmartMember 
เม่ือ Login เขาสูระบบแลวจะปรากฏหนาจอฐานะทาง

การเงินของสมาชิก ณ วันที่ทําการที่ปรากฏในระบบโดยระบบจะ
แสดงรายการธุรกรรมทั้งหมดของสมาชิกที่ทํากับสหกรณฯ เชน 
ทุนเรือนหุน เงินฝาก เงินกู ภาระค้ําประกัน รายการเคลื่อนไหว
ลาสุดของธุรกรรมทางการเงิน รายการยอดคงเหลือ กราฟแสดง
การเปรียบเทียบและอื่น ๆ 

 

เปดใหสมาชิกใชงานระบบในตนเดือนสิงหาคม 2561 นี ้
ระบบทันสมัยใชงานไดทุกที่ ทุกเวลา 

 

ขยายเวลาตามคําเรยีกรองเงินกูเพื่อการเคหะไมมี
คาใชจายและเงินกูพิเศษเพื่อซื้อที่ดนิ 

 

  
โอกาสดี ๆ เพื่อเปนสวัสดิการใหแกสมาชิกที่ตองการ

ไมวาจะซื้อ สราง รีไฟแนนซ ตองการที่ดินเปลาไวสําหรับสราง
บานในอนาคต หรือเพื่อทําการเกษตร สหกรณไดขยายเวลาถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดวยเงื่อนไขพิเศษสุด ดังตอไปนี ้

โครงการกูเงินเพื่อการเคหะวันนี้ ฟรีไมมีคาใชจาย  
 วงเงินกูสูงสุด 4,000,000 บาท 
 ผอนชําระไมเกิน 300 งวด 
 อัตราดอกเบี้ย 12 ปแรกลบหนึ่งอัตราดอกเบี้ย

เงินกูสามัญ (รอยละ  5.75) 
 ฟรีคาประเมินหลักทรัพย 
 ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมในการจดจํานองรอยละ 

1 ของวงเงินกู 
 เงินเฉลี่ยคืนเทากับเงินกูสามัญ (ปที่ผานมารับรอย

ละ 14.75) 
 ดอกเบี้ยเงินกูนําไปลดหยอนภาษีประจําปไดสูงสุด 

100,000 บาท 
 ไมเสียคาธรรมเนียมหากนําเงินมาชําระกอนกําหนด 
 หลักทรัพยจํานองไดสูงสุดถึงรอยละ 90 ของราคา

ประเมิน 
โครงการเงินกูพิเศษเพื่อซื้อที่ดิน 
 วงเงินกูสูงสุด 3,000,000 บาท 
 ผอนชําระไมเกิน 300 งวด หรือแลวแตวงเงินกู 
 อัตราดอกเบี้ยเทากับเงินกูสามัญลบ 0.50 (รอยละ 

6.25) 
 ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมในการจดจํานองรอยละ 

1 ของวงเงินกู 
 เงินเฉลี่ยคืนเทากับเงินกูสามัญ (ปที่ผานมารับรอย

ละ 14.75) 
 หลักประกัน ที่ดินแปลงที่ซื้อจํานองรอยละ 90 ของ

ราคาประเมินจากสํานักงานที่ดิน พิเศษสุด บวกเพิ่มใหอีกจาก
ราคาประเมินไมเกินรอยละ 10-20 โดยแบงตามคุณภาพของ
หลักทรัพยตามการเขาถึงของระบบสาธารณูปโภค 

 
 

    แจงขาว! ยกเลิกการสงใบเสร็จรับเงินประจํางวดรายบุคคล 
 

ชวงนี้สมาชิกจะถามกันเยอะวาใบเสร็จรับเงินประจํางวดของสหกรณทําไมยังไมไดรับ เนื่องจากสหกรณยกเลิกการสงใบเสร็จรับเงินประจํา
งวดใหสมาชิกเปนรายบุคคล ต้ังแตงวดเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ใสใจส่ิงแวดลอม และลดปริมาณการใชกระดาษดวยการ
สงขอมูลขาวสารในรูปแบบขอมลูทางอิเล็กทรอนิคสแทน โดยสมาชิกสามารถดูหรือพิมพดวยตนเองจากระบบ Maejo Co-op E-manage  

ขอยํ้า! สมาชิกท่ีเขาใชระบบครั้งแรก ขอรับรหัสเขาใชระบบ ไดที่สํานักงานสหกรณคะ 
“รับขาวสาร กระซับ ฉับไว สงตรงถึงสมาชิก”  

มุงสู GREEN OFFICE 

สํานักงานสีเขียว 


