
ปีที� ๒๘ ฉบบัที� ๑๐ ประจาํเดอืนตุลาคม ๒๕๖๑ 
 

สมาชกิ (ลกูจา้งช ั�วคราว) ทาํประกนัชวิีตกลุ่มไดแ้ลว้ 
 

ลูกจา้งช ั�วคราวปัจจุบนัไดโ้อนเปลี�ยนสถานภาพเป็นสมาชิก
สหกรณ์แล ้ว ท่านสามารถเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตกลุ่ม
เชน่เดยีวกนักบัสมาชกิสามญัได ้ 

การทาํประกนัชวีติกลุม่ ประจาํปี ���� มีวงเงินคุม้ครองการ
เสียชีวิต ���,��� บาท คุ ้มครองการประสบอุบัติเหตุเพิ�มอีก 
���,��� บาท คุม้ครองการประสบอุบตัิเหตุพิเศษเพิ�มอีก ���,��� 
บาท  เริ�มคุ ้มครองต ั�งแต่ว ันที�  � ธ ันวาคม ���� ถึ งว ันที�  �� 
พฤศจิกายน ���� ค่าเบี� ยประกนัคนละ �,��� บาท สมาชิกจ่าย 
�,��� บาท สหกรณ์สมทบให ้��� บาท  โดยสหกรณ์จะหกัค่าเบี�ย
ประกนัจนถึงเดือนธนัวาคม ���� 

ทั�งนี�  สมาชิกยงัสามารถนําคู่สมรส และบุตรที�มีอายุไม่เกิน 
�� ปี เขา้ร่วมโครงการนี� ไดเ้ช่นกนั ในวงเงินคุม้ครองการเสียชีวิต 
���,��� บาท ค่าเบี�ยประกนัคนละ ��� บาท ประกนัชีวิตกลุ่มเป็น
การสรา้งหลกัประกนัของชวีติ การสรา้งความอบอุน่ใจใหก้บัครอบครวั   

 
ข่าวด่วน เดือนสดุทา้ยแลว้ของการสมคัรฌาปนกจิ  
อายุไม่เกิน �� ปี สสอค. ไดร้บัยกเวน้เงนิบริจาค 

 

สสอค. รบัสมคัรใหม่เป็นกรณีพิเศษอายุ ��–�� ปี (นับ
ตามปีปฏิทิน) เวน้เงินบริจาคเนื�องในวนัแม่แหง่ชาติ  เปิดรอบพิเศษ
ระหว่างวนัที� � กรกฎาคม – �� กนัยายน ���� เท่าน ั�น ค่าใชจ้า่ย
ท ั�งสิ�น �,��� บาท (เงินสงเคราะหล์่วงหนา้ �,��� บาท ค่าสมคัร,ค่า
บาํรุง �� บาท) ผูส้มคัรเป็นสมาชิก และสมาชิกสมทบของสหกรณ ์
หรือคู่สมรส บุตร บิดา–มารดา ของสมาชิก อย่าตดัสินใจนานนะ 
สปัดาหสุ์ดทา้ยของเดอืนสุดทา้ยของการสมคัรแบบไมม่ีเงินบรจิาคแลว้ 

สว่นผูท้ี�อายุไม่เกิน �� ปี สสอค. ยงัคงเปิดรบัสมคัรสมาชิก 
และสมาชิกสมทบที�เป็นคู่สมรส บุตร บิดา-มารดา โดยมีค่าใชจ้า่ยใน
การสมคัรรายละ �,��� บาท  

 

 
 

สหกรณย์กเลกิส่งใบเสรจ็รบัเงนิประจาํงวดและข่าวสหกรณ ์
\ 

สมาชกิบางทา่นอาจจะยงัไมท่ราบวา่ตั�งแตง่วดเดอืนมิถุนายน 
���� สหกรณ์ไดย้กเลิกการส่งใบเสร็จรบัเงินประจํางวดและข่าว
สหกรณ์  โดยสมาชิกจะสามารถดู หรือส ั�งพิมพ์ไดจ้ากระบบ Maejo 
Co-op E-manage และสมาชิกที�ยงัไม่ไดข้อรหสัสามารถขอรบัรหสัเขา้
ใชร้ะบบ ไดท้ี�สาํนกังานสหกรณ ์สว่นขา่วสหกรณส์มาชิกสามารถเขา้ไป
อา่นไดท้ี�เว็บไซต ์http://www.co-saving.mju.ac.th เฟสบุ๊ค:สหกรณ์

ออมทรพัย ์มหาวทิยาลยัแม่โจ ้หรือ LINE :  เพื�อทนัตอ่ขอ้มูล
ขา่วสารลา่สุด  

หากสมาชิกไม่สะดวกสามารถเขา้มาใชบ้ริการพิมพ์ ไดท้ี�
สาํนกังานสหกรณค์ะ่  

 
 
 

ที�อยู่อาศยัถือเป็นปัจจยัหลกัที� ทุกคนตอ้งมี และเป็น
ทรพัยส์นิที�มีมูลค่าเพิ�มขึ�นเรื�อย ๆ สหกรณข์อแนะนาํเงินกูพ้ิเศษ
เพื�อการเคหะสงเคราะห์ เพื�อเป็นสวสัดกิารใหแ้ก่สมาชกิ ดงันี� 
 วงเงนิกูส้งูสดุ �,���,��� บาท ผ่อนชาํระ ��� งวด 

 ดอกเบี�ยสามญัลบ � นาน �� ปี เหลอืรอ้ยละ �.�� 

 ไม่ตอ้งเสยีค่าจดจาํนอง 

 ดอกเบี� ย เงินกู ้นําไปลดหย่อนภาษีประจําปีได ้สูงสุด 
���,��� บาท 

 สิ�นปีรบัเงนิเฉลี�ยคนื (ปีที�ผ่านมารอ้ยละ ��.��) 
 

โดยมีวตัถุประสงคใ์นการกู ้ดงันี� 
1. เพื�อปลูกสรา้งบา้น 
2. เพื�อซื�อที�ดินพรอ้มสิ�งปลูกสรา้ง 
3. เพื�อซื�อที�ดินพรอ้มปลูกสรา้งบา้นเอง 
4. เพื�อซื�อหอ้งชุด (คอนโด) 
5. รีไฟแนนซเ์งินกูเ้พื�อการเคหะจากสถาบนัการเงินอื�น 

 

หลกัประกนั 
1. หุน้หรือเงินฝากในสหกรณไ์ดไ้ม่เกินรอ้ย �� ของหุน้หรือ

เงินฝาก และ/หรือ 
2. ที�ดินพรอ้มสิ�งปลูกสรา้งอนัปลอดจากภาระจาํนองรายอื�น 

ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ �� ของราคาประเมิน 
 

เอกสารในการยื�นกู ้
- คาํขอกู ้

- สลิปเงินเดือนยอ้นหลงั � เดือน และใบเสร็จสหกรณ ์

- สาํเนาบตัรประชาชนและทะเบียนบา้น 

- สาํเนาโฉนดทกุหนา้ 

- สญัญาซื�อขาย 

- สญัญาวา่จา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้งบา้น แบบบา้นและรายการ
ประมาณราคากอ่สรา้ง ใบอนุญาตกอ่สรา้งจากเทศบาลหรือ อบต. 
(กรณีปลูกสรา้งบา้น) 

- ใบเสร็จและสัญญาเงินกู ้จากสถาบันการเงิน (กรณี 
รีไฟแนนซ)์ 
 

เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห 



 
 
 

พธีิมอบสวสัดกิารสมาชกิอาวุโส 
 
 

 สหกรณจ์ดัพิธีมอบสวสัดิการสมาชิกอาวุโส ประจาํปี 
���� เมื�อวนัที� �� กนัยายน ���� ณ หอ้งประชุมสาํนกังาน
สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลยัแม่โจ ้จาํกดั สาํหรบัสมาชิกที�
มีอายุต ั�งแต่ �� ปี และเป็นสมาชิกต่อเนื�องตั�งแต่ �� ปี ไดร้บั
สวสัดิการครั�งเดียวเมื�อครบหลกัเกณฑ ์ดงันี�  

 หุน้ ���,���-250,000 บาท  รบั �,��� บาท 
 หุน้ ���,���-500,000 บาท  รบั �,��� บาท 
 หุน้ ���,���-750,000 บาท  รบั �,��� บาท 
 หุน้ ���,���-1,000,000 บาท  รบั �,��� บาท 
 หุน้ �,���,��� บาทขั�นไป   รบั �,��� บาท 

 

 ในปีนี�  มีสมาชิกเขา้หลกัเกณฑไ์ดร้บัเงินสวสัดิการ รวม 
�� ราย เป็นเงิน ���,��� บาท และยงัไม่ครบหลกัเกณฑ ์� 
ราย ซึ�งจะไดร้บัสวสัดิการเมื�อครบหลกัเกณฑ ์

 

ว้าว ๆ โครงการดี  ๆ จากสหกรณ์ออมทร ัพย์
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จาํกดั แทนคําขอบคุณสาํหรบัสมาชิกที�
ไวว้างใจใชบ้รกิารของสหกรณ ์เพยีงแค่ทาํธุรกรรมกบัสหกรณ ์
กมี็สทิธิ�รบักระเป๋าเดนิทางพบัได ้Maejo Co-op ดงันี� 

 

 สมคัรเป็นสมาชกิใหม่ 

 เปิดบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์ออมทรพัยพิ์เศษ
กอ้นใหม่ตั�งแต่ ���,��� บาท ขึ�นไป และคงไวใ้นบญัชีอย่าง
นอ้ย � เดือน หรือเปิดบญัชีเงินฝากประเภทสะสมทรพัย ์�� 
งวด หรือ �� งวด ตั�งแต ่�,��� บาท ขึ�นไป 

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

ขอสงวนสิทธิ�สําหรบัผูร้่วมโครงการ ��� คนแรก 
เทา่นั�น ตั�งแตบ่ดันี�  จนถึงเดือนธนัวาคม ���� 

 

สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัแม่โจ ้จาํกดั  
เต็มที� เต็มใจ ใหบ้รกิารสมาชกิ

 
คาํถามที�พบบ่อยจากการใชง้านระบบสอบถามขอ้มูลสมาชกิออนไลน ์

 

ระบบ Maejo Co-op E-Manage 
�. ในเมนู “ใบเสรจ็รบัเงนิ” คลกิ ดรูายละเอยีดแลว้ไม่ปรากฏ
ขอ้มูลใด ๆ ขึ�นมาเลยค่ะ  
ตอบ : สมาชิกตอ้งคลิก อนุญาต Pop-up ก่อนโดยไปที�ขวาสุด

ของซ่องที�สมาชิกใส่ URL จะมีเครื�องหมาย (X) หรือ
เครื�องหมาย (-) สีแดงอยูใ่หค้ลิกเขา้ไปแลว้เลือก “อนุญาต” 
หลงัจากนั�นมา กด ดูรายละเอียด อีกครั�งจะปรากฏหนา้จอ
ใบเสร็จขึ�นมาตามปกติคะ่  

**************** 
�. รหสัผ่านที�ขอจากสหกรณส์ามารถเปลี�ยนไดไ้หมค่ะ 
ตอบ : เปลี�ยนไดค่้ะ หลงัจากที�สมาชิกไดร้หสัผ่านจากสหกรณ์
แลว้ควรจะเปลี�ยนเป็นรหสัที�สมาชิกจาํไดง้่าย ๆ โดยคลิก
เปลี�ยนที�รปูกุญแจ  จะทาํใหง้่ายต่อการเขา้ใชง้านคร ั�งถดัไป  

**************** 
�. ตอ้งการดรูายชื�อสมาชกิที�คํ�าประกนัใหเ้รา ดไูดต้รงไหนค่ะ 
ตอบ : คลิกเมนู “เงินกู”้ และคลิกเลือกสญัญาที�สมาชิก
ตอ้งการดูผูค้ํ�าประกนั จะปรากฏหนา้จอแสดงรายการผูค้ํ�า
ประกนัของสญัญาน ั�นค่ะ 

**************** 
�. ตอ้งการดรูายชื�อคนที�เราไปคํ�าให ้ตอ้งไปดตูรงไหนค่ะ 
ตอบ : คลิกที�เมนูภาระคํ�าประกนั จะปรากฏหนา้จอแสดง
รายชื�อสมาชกิที�เราไปคํ�าประกนัใหค่้ะ 

Application บนมือถอื SmartMember 
�. ใบเสร็จเดือนกนัยายน ในเมนูเงินกูฉ้กุเฉิน มีรายการเงนิกู ้
เพิ�มขึ�นมาอกี � รายการ คอื อะไรค่ะ 
ตอบ : เป็นรายการส่งหกัประกนัชีวิตกลุ่ม ประจาํปี ���� 
ส่วนที�สมาชิกจ่าย �,��� บาท สหกรณ์สมทบใหค้นละ ��� 
บาท รวมเงินเบี�ยประกนักลุ่ม �,��� บาท ซึ�งสหกรณส์่งหกั
ตั�งแตเ่ดือนกนัยายน-ธนัวาคม ���� เดือนละ ���.�� บาท  

**************** 
�. ดาวน์โหลดและติดต ั�งลงเครื�องแลว้แต่ไม่สามารถล็อกอิน
เขา้ระบบไดต้อ้งทาํอย่างไรค่ะ 
ตอบ : หลงัจากติดตั�งลงเครื�องครั�งแรกสมาชิกจะตอ้งคลิก 
“ลงทะเบียน” กอ่น จงึจะสามารถล็อกอินเขา้ใชร้ะบบไดค้ะ่    

**************** 
�. Application SmartMember สามารถดใูบเสรจ็ไดไ้หมค่ะ 
ตอบ : ระบบยงัไม่รบัรองการดูหรือพิมพใ์บเสร็จรบัเงินคะ่   

**************** 
�. กรณลีมืรหสัผ่าน ตอ้งทาํอย่างไรค่ะ 
ตอบ : หากลืมรหสัผ่านสามารถติดต่อขอรหสัผ่านใหม่ได ้
ที�หมายเลขภายใน ���� คะ่ 

 **************** 
�. กรณลีมืรหสัผ่าน ตอ้งทาํอย่างไรค่ะ 
ตอบ : หากสมาชิกลืมรหสั PIN จะตอ้งลบแอพเดิมฯ และ
ดาวนโ์หลดใหม่คะ่   

โปรโมชั่นสามสัมพันธ 


