
 

ปีที� ๒๘ ฉบบัที� ๙ ประจาํเดอืนกนัยายน ๒๕๖๑ 
 

สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัแม่โจ ้จาํกดั 
กาํหนดวนัประชมุใหญ่วิสามญั คร ั�งที� �/����  

ในวนัองัคารที� �� กนัยายน ���� 
 

ขอเชญิสมาชกิทุกทา่น เขา้ร่วมการประชมุใหญ่วิสามญั 
คร ั�งที�  �/���� ในวนัองัคารที� �� กนัยายน ���� ณ 
อาคารสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 

 

ในวนัประชุมใหญ่วิสามญั สมาชิกจะรบัทราบผลการ
ดาํเนินงานครึ�งปี  ไดร้ว่มกนัพิจารณาแกไ้ขเพิ�มเตมิขอ้บงัคบั 
หมวด � ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ที�สหกรณ ์ขอ้ �� การพน้จาก
ตาํแหน่งของผูจ้ดัการ  และรบัฟังบรรยายหวัขอ้ “ภาระคํ�า
ประกนั : ผูกู้-้ผูค้ํ�า พงึตระหนกั”  

 
 

สหกรณเ์พิ�มช่องทางในการตรวจสอบการทาํธุรกรรม 
 

ข่าวดี สําหรับสมาชิกมหาวิทยาลัยแม่ โจ ้-แพร่ฯ และ
มหาวิทยาลัยแม่ โจ ้-ชุมพร สหกรณ์ได ้เ พิ�มช่องทางในการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารการทาํธุรกรรมจากสมาชิก
กอ่นสง่เอกสารฉบบัจริงมายงัสหกรณ ์เพื�อลดขั�นตอนในการแกไ้ข
ขอ้ผิดพลาดส่งยอ้นกลบัไปมา ไม่ว่าจะเป็นคําขอกูห้รือสญัญา
เงินกู ้ใบสมคัรสมาชิก คาํขอเปิดบญัชีเงินฝาก เอกสารการถอน
เงิน หรือใบสมคัรเขา้ฌาปนกิจสงเคราะห ์สมาชิกสามารถส่งเป็น
ไฟลเ์อกสารเพื�อตรวจสอบกอ่นไดผ้า่นทางชอ่งทาง ดงันี� 

 เอกสารเกี�ยวกบัเงนิกู ้ID LINE : nutco-mju 
 เอกสารเกี�ยวกบัการสมคัรสมาชิกหรือสวสัดิการต่าง ๆ 

ID LINE : supamju 
 เอกสารเกี�ยวกบัเงนิฝาก-ถอน ID LINE : 0823873272 
 เอกสารเกี�ยวกบัการสมคัรฌาปนกิจ ID LINE : 

nim081287862 

 
ทาํประกนัชวิีตกลุ่มระหว่างปีเพื�อกูเ้งนิ 

 

 กรมธรรม์ประกนัชีวิตกลุ่มปี ���� ใกลจ้ะสิ�นสุดครบ
กําหนดในวนัที� �� พฤศจิกายน ���� แลว้ สมาชิกท่านใดที�
ตอ้งการยื�นกูส้ามัญ กูพิ้เศษ และตอ้งการรบัเงินกูก้่อนวนัที� � 
ธนัวาคม ���� แตย่งัไม่ไดท้าํประกนัชีวติกลุ่ม สามารถทาํประกนั
ชีวิตกลุ่มไดไ้ม่เกินวนัที� �� ตุลาคม ���� นี�  หากพน้จากเวลาที�
กาํหนดไป สมาชิกจะไดร้บัเงินกูต้ ั�งแตว่นัที� � ธนัวาคม ���� 
 

 SmartMember 
สมาชกิรู ้“รูเ้คลื�อนไหว รูหุ้น้ รูเ้งนิฝาก  

รูเ้งนิกู ้รูค้ํ�าประกนั” 
 

 Application สาํหรบัสมาชิกตรวจสอบฐานะทางการ
เ งิ นที� ส ม า ชิ ก ไ ด ้ทํา ธุ ร กร รม ไ ว ้ก ับ สหกรณ์ ไ ด ้ทุ กที� ผ่ า น
โทรศพัทมื์อถือ ซึ�งเมื�อสมาชิกเปิด Application แลว้จะพบ
เมนูหลกัแสดงชื�อสมาชิกและเมนูยอ่ยตา่ง ๆ ดงันี� 
เมนูบญัชขีองฉนั แสดงยอดคง เห ลือทั�งหมด แล ะ 

รายการเคลื�อนไหวล่าสุดของหุน้ เงิน
ฝาก เงินกู ้และคํ�าประกนั 

เมนูหุน้ของฉนั  แสดงยอดหุน้คงเหลือ และรายการ 
   เคลื�อนไหวล่าสุด  
เมนูเงนิฝากของฉนั แสดงยอดคงเหลือเงินฝากทั�งหมด  

และจาํนวนบญัชีแยกตามประเภท เมื�อ
คลิกเลือกบญัชีเงินฝาก ระบบจะแสดง
รายการเคลื�อนไหวล่าสุดของบญัชีนั�น 

เมนูเงนิกูข้องฉนั แสดงยอดรวมของเงินกูท้ ั�งหมด และ
จาํนวนสญัญา แยกตามประเภท เมื�อ
คลิกเลือกสญัญาเงินกู ้ระบบจะแสดง
รายการเคลื�อนไหวล่าสุดของสญัญา
นั�น 

เมนูคํ�าประกนัของฉนั แสดงยอดรวมของวงเงินคํ�าประกนั  
จํานวนสัญญาคํ�า และรายละเอียด
สญัญาที�คํ �าประกนั 

เมนูเปลี�ยนรหสัผ่าน สาํหรบัเปลี�ยนรหสัผ่าน โดยระบุรหสั
เดิม รหสัใหม่ที�ตอ้งการ และยืนยนัรหสัใหม่อีกครั�ง เมื�อเรียบรอ้ย
แลว้คลิกปุ่ม เปลี�ยนรหสัผ่าน ระบบจะทาํการ Logout โดย
อตัโนมตัิ สมาชิกสามารถ Login เชา้ใชร้ะบบอีกครั�งไดท้นัท ี

 
เชญิชวนสมาชกิร่วมโครงการเสวนาภาษาสหกรณ ์ 

Co-op Lunch Talk “สมาชกิใหม่”  
 

 สหกรณจ์ดัโครงการสาํหรบัสมาชิกใหม่ที�สมคัรตั�งแต่ปี 
���� ถึงปัจจุบนั สนใจสมคัรร่วมโครงการเสวนาภาษาสหกรณ ์
Co-op Lunch Talk “สมาชิกใหม่” ในวนัพุธที� � ตุลาคม ����
เวลา ��.��-��.�� น. เพื�อสมาชิกใหม่ไดมี้ความรู ้ความเขา้ใจถึง
ระบบสหกรณ์ สิทธิหนา้ที� สิทธิประโยชน์ สวสัดิการ ตลอดจน
ธุรกรรมทั�งดา้นหุน้ เงินฝาก เงินกู ้และภาระคํ�าประกนั  

สนใจสมคัรร่วมโครงการฟรีไม่มีค่าใชจ้า่ย 



 
 
 
 
 
 
 

เชญิชวนสมาชกิ 
เขา้ร่วมโครงการสามสมัพนัธ์ ประจาํปี ���� 

 

กลบัมาอีกครั�งกบัโครงการดี ๆ สําเหรบัสมาชิกที�
ไวว้างใจใชบ้ริการของสหกรณ์เสมอมา และในปีนี� สหกรณ ์
ขอมอบของขวญัพิเศษสุด ๆ ใหก้บัสมาชิก ที�ทาํธุรกรรม ดงันี� 

 

 สมคัรเป็นสมาชกิใหม่ 

 เปิดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัยแ์ละออม
ทรพัย์พิเศษใหม่ ตั�งแต่ ���,��� บาท ขึ� นไป และคงไวใ้น
บญัชีอย่างนอ้ย � เดือน หรือเปิดบญัชีเงินฝากประเภทสะสม
ทรพัย ์�� งวด หรือ �� งวด ตั�งแต ่�,��� บาท ขึ�นไป 

 ยื�นกูทุ้กประเภทและรบัเงินต ั�งแต่ ���,��� 
บาท ขึ�นไป 

สมาชิกสนใจเขา้ร่วมโครงการไดต้ ั�งแต่เดือนกนัยายน
ถึงเดือนธนัวาคม ����  

 

พิเศษ สาํหรบัสมาชิกที�เขา้ร่วมโครงการ ��� ท่าน
แรก จะไดร้บักระเป๋าเดินทางพบัได ้ฟรี พกสะดวก ระยะทาง
ใกลไ้กลไม่เป็นอุปสรรค 
 

ขอเชญิชวนสมคัรเป็นสมาชกิฌาปนกิจสงเคราะห ์
สสอค. และ สส.ชสอ. 

 
สมาคมทั�ง � กอง ประกาศรบัสมัครสมาชิก โดยมี

รายละเอียด ดงันี�  
กองที� � สสอค. รบัสมัครสมาชิกสามัญและสมทบ  

(คู่สมรส บุตร บิดา และมารดา) อายุไม่เกิน �� ปี เงิน
สงเคราะหล์่วงหนา้ คา่สมคัรและคา่บาํรุง เป็นเงิน �,��� บาท 

พิเศษ สสอค. ไดเ้ปิดรบัสมคัรสมาชิกและสมทบ อายุ
ตั�งแต่ ��-�� ปี ไดร้บัการยกเวน้เงินค่าบริจาค ตั�งแต่บดันี�
เป็นตน้ไปจนถึงวนัที� �� กนัยายน ���� ผูส้มคัรชําระเงิน
สงเคราะห์ล่วงหนา้ ค่าสมคัร และค่าบํารุง เป็นเงิน �,��� 
บาท 

 

กองที� � สส.ชสอ. รบัสมคัรสมาชิกสามญัและสมทบ  
(คู่สมรส บุตร บิดา และมารดา) อายุไม่เกิน �� ปี เงิน
สงเคราะห์ล่วงหน้า ค่าสมัคร และค่าบํารุง เป็นเงิน �,��� 
บาท 

พเิศษ สส.ชสอ. ไดเ้ปิดรบัสมคัรสมาชิกและสมทบ อายุ
ตั�งแต ่��-�� ปี เงินสงเคราะหล์่วงหนา้ ค่าสมคัร และค่าบาํรุง 
�,��� บาท เพิ�มเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ชดเชยตามช ั�นอายุ
ต ั�งแต่ �,���-��,��� บาท ตั�งแต่บดันี� เป็นตน้ไปจนถึงวนัที� 
�� กนัยายน ����  

 
คุยกนัมุมสบาย 

 

ถาม : เป็นพนกังานราชการ เกษียณฯ แลว้ แต่อยากส่งค่าหุน้
รายเดอืน นาํเงนิสดมาชาํระที�สหกรณทุ์กเดอืนไดไ้หมค่ะ 
ตอบ : ไม่ไดค้่ะ เนื�องจากตามขอ้บงัคบัสหกรณ ์กาํหนดไวว้า่ 
การชาํระค่าหุน้รายเดือนนั�น ใหช้าํระโดยวิธีหกัจากเงินไดร้าย
เดือนของสมาชิกในวนัจา่ยเงินไดร้ายเดือน แต่สมาชิกเกษียณ
มีสทิธิซื�อหุน้เพิ�มเป็นกรณพีเิศษไม่เกนิ ���,��� บาท  

**************** 
ถาม : เป็นพนกังานมหาวิทยาลยัเกษียณฯ ปีนี� ตอ้งการใชเ้งนิ
หุน้ที�มีอยู่ในสหกรณ์ลาออกรบัเงินหุน้คืน อีก � ปี กลบัมา
สมคัรใหม่ไดไ้หมค่ะ 
ตอบ : เป็นพนกังานราชการหรือพนกัมหาวิทยาลยั เมื�อทา่น
เกษียณแลว้ ลาออกจากการเป็นสมาชิก จะกลบัมาเป็นสมคัร
อีกไม่ไดแ้ลว้นะคะ เนื�องจากขาดคุณสมบตัิการสมคัรสมาชิก
ใหม่ตามขอ้บงัคบัสหกรณ ์หากตอ้งการใชเ้งินใหม้ายื�นกูไ้ดไ้ม่
เกินรอ้ยละ �� ของทุนเรือนหุน้และหรือเงินฝากที�มีในสหกรณ ์
ผอ่นชาํระไม่เกิน ��� งวด  
 

ถาม : โหลด Application SmartMember สมคัรลงทะเบียน
แลว้ แต่ลมืรหสัผ่านทาํไงดค่ีะ 
ตอบ : กรณีลืมรหสัผ่าน Password ติดต่อเจา้หนา้ที�สหกรณ ์
(นอ้งนนั หมายภายใน ����) หากลืมรหสั Pin ใหส้มาชิกลบ 
Application SmartMember แลว้ดาวน์โหลด Application 
SmartMember ใหม่คะ่ 

**************** 
ถาม : กาํลงัจะจดังานมงคลสมรส สหกรณมี์เงินกูอ้ะไรบา้งที�
อตัราดอกเบี�ยพเิศษไหมค่ะ 
ตอบ : สหกรณมี์สวสัดิการเงินยืมทดรองจา่ยสาํหรบัสมาชิก
จดังานมงคลสมรสของตนเองรายละไม่เกิน ��,��� บาท โดย
ไม่มีดอกเบี�ย โดยแนบหลกัฐาน เช่น บตัรเชิญ และตอ้งชาํระ
คืนภายใน �� วนั นบัจากวนัรบัเงินคะ่   

**************** 
ถาม : ไม่ไดกู้เ้งนิสหกรณแ์ต่อยากร่วมทาํประกนัชีวิตกลุ่มกบั
สหกรณไ์ดไ้หมค่ะ 
ตอบ : ไดค้ะ่ สนใจสมคัรตอนนี�  และเริ�มคุม้ครองตั�งแต่วนัที� � 
ธนัวาคม ����  

โปรโมชั่นโดนใจ 


