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 1.  ดานการเงิน 

(1)  ลงทุนถือหุน  สหกรณไดรับผลตอบแทน เงินปนผล   

สิทธิพิเศษ  หุน  ชสอ. ใชประกันเงินกู ชสอ. ไดเต็มจํานวนของหุนท่ีนํามาเปนประกัน 

 

(2)  รับฝากเงินและบริการต๋ัวสัญญาใชเงิน  อัตราดอกเบี้ยท่ีเปนธรรม คุมคาการลงทุน มั่นคง ปลอดภัย  ไมเสียภาษ ี

      สิทธิพิเศษ  เงินฝากประจํา และหรือต๋ัวสัญญาใชเงินของ ชสอ. ใชเปนประกันเงินกู ชสอ. ได ไมเกินรอยละ 90 ของ 

      เงินฝากประจําและหรือต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีนํามาเปนประกัน 

(3) ใหเงินกูยืม  อัตราดอกเบี้ยท่ีเปนธรรม สะดวก รวดเรว็  มีเงินเฉลี่ยคืน 

(4)  สหกรณไดรับสิทธิในการสมัครเขารวมโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน 
 

2.  ดานบริหารจัดการ 

(1)  แนะนํา ชวยเหลือ ใหคําปรึกษาการดําเนนิกิจการและบริหารจดัการของสหกรณ 

(2)  ประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย โดยสหกรณสมาชิกสามารถ

ประเมินตนเองผานทางเว็ปไซตของ ชสอ. (www.fsct.com) 

 

3.  ดานวิชาการ  

(1)  สนับสนนุวิทยากร ใหการศึกษาฝกอบรมท่ีสหกรณสมาชิกจัดขึ้น  

ปละไมเกิน 1 ครั้ง วิทยากรไมเกิน 2 คน หรือปละ 2 ครั้ง วทิยากร ครั้งละ 1 คน  

(นับจากวนัประชุมใหญสามัญประจาํปครั้งท่ีผานมาของ ชสอ. ถึงวันประชุมใหญสามัญ

ประจาํปของ ชสอ. ครั้งตอไป) 

(1.1)  สหกรณท่ีประสงคจะขอรับการสนบัสนนุวิทยากร ตองทําหนังสือถึง   

        ประธานกรรมการ ชสอ.  เพื่อพิจารณากอนวันท่ีจะจดั 15 วัน 

(1.2)  หนังสือคําขอรับการสนับสนุนใหระบุหัวเรื่อง วัน เวลา และสถานท่ีศึกษาฝกอบรม  

        ท้ังนี้  ชสอ. จะพจิารณาจัดวิทยาการใหเหมาะสมกับหัวขอท่ีกําหนด 

(2)  สนับสนนุสหกรณขนาดเล็ก (ทุนดําเนินงาน ไมเกิน 500 ลานบาท) เขารับการฝกอบรม สัมมนา 

โดยไมเก็บคาลงทะเบียน ปละ 1 หลักสูตร หลักสูตรละไมเกิน 1 คน ในปบัญชีของ ชสอ.(1 เมษายน – 31 มีนาคม) 

      (2.1)  สหกรณท่ีประสงคจะขอรับการสนับสนุน ตองทําหนังสือถึง ประธานกรรมการ ชสอ. เพื่อพิจารณา 

  กอนวันเขารับการอบรม สัมมนา 15 วัน 

(2.2)  ชสอ.สนบัสนนุคาลงทะเบยีน คาพาหนะตามอัตรารถปรบัอากาศชัน้ 1 (VIP) ของบรษิัทขนสง จํากัด  

   พรอมคาพาหนะเหมาจาย 1,000.- บาท และสนบัสนุนคาท่ีพักตามกําหนดการ 

 

http://www.fsct.com/
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 (3)   สนับสนุนคาลงทะเบียนการอบรมสัมมนา 

       (3.1)  สงกรรมการหรือเจาหนาท่ีเขารวมสัมมนาครั้งเดียว 10 คน แถมฟรี 1 คน ในวงเงินไมเกิน 

2,000.- บาท  

       (3.2)  สงกรรมการหรือเจาหนาท่ีเขารวมสัมมนา หรือฝกอบรมในรอบปเดียวกันในรอบปเดียวกัน 

(รอบปบัญช ีชสอ. วนัท่ี 1 เมษายน – 31 มนีาคม ปถัดไป) สะสมครบ 20 คน แถมฟร ี1 คน  ในวงเงินไมเกิน 2,000.- บาท 

ยกเวนกรณีไดรับสิทธิ์ตามขอ 3.1 แลว 

(4) สนับสนุนคาลงทะเบียนโครงการจัดการศึกษาสหกรณออมทรัพยระหวางประเทศ สําหรับสหกรณ 

ออมทรัพยขนาดเล็ก สงกรรมการ ท่ีปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ หรือเจาหนาท่ี เขารวมโครงการได  ปละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 คน 

ชสอ. สนบัสนนุคาลงทะเบียน จํานวน 10,000.- บาทตอคน 
 

 4.  ดานการบริการเคร่ืองเขียนแบบพิมพ  

(1)  ไดรับสิทธิในการสั่งซื้อสินคาทุกชนิดพรอมบริการจัดสง ยอดซื้อ 2,000.- บาทขึ้นไป 

 (2)  สั่งซื้อพรอมชําระเงินสดไดรับสวนลด 5% 

 (3)  สั่งซื้อพรอมชําระเงินภายใน 30 วัน ไดรบัสวนลด 3% 
 

บริการแบบพิมพและเครื่องใชสํานักงาน

 
 

5.  ดานกฎหมาย  

 (1) คลินิกสหกรณ บริการใหคําแนะนํา ตอบขอหารือการแกไขปญหาดาน

กฎหมาย โดยท่ีปรึกษาดานกฎหมาย (ไมมีคาใชจาย) 

 (2)  บริการทนายความใหความชวยเหลือในการดําเนินคดีตามกฎหมาย  

โดยมีคาใชจายท่ีเปนธรรม 

 (3)  พิทักษสิทธิประโยชนของสหกรณสมาชิก 

 

6.  ดานขอมูลขาวสาร 

 (1)  บริการขอมูลขาวสารผานระบบเครือขาย Internet (Website) 

 (2)  บริการจดหมายขาว ชสอ. 

 (3)  บริการสงขอมูลขาวสารผาน SMS ไปยังสหกรณสมาชิกและท่ี

เก่ียวของโดยไมเสียคาใชจาย 

 (4)  บริการ Free E-mail ใหกับสหกรณสมาชิก โดยไมเสียคาใชจาย 
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7.  ดานขบวนการสหกรณ 

 (1)  เขารวมกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือขายระหวางสหกรณ และ

ขบวนการสหกรณ  รวมท้ังองคืการสหกรณระหวางประเทศท่ี ชสอ.เปนสมาชิก 

 (2)  สิทธิของสหกรณสงผูแทนและผูสังเกตุการณเขารวมประชุมใหญโดย 

ไมเสียคาลงทะเบียน   

 (3)  สิทธิในการสงผูแทนสหกรณสมัครเปนกรรมการดําเนินการ ชสอ.  

โดยมีการเลือกต้ังในท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 
 

8.  ดานสวัสดิการ 

      (1) สหกรณออมทรัพยท่ีสมัครเปนสมาชิก ชสอ. มีสิทธิ

พิเศษสมัครเปนสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห  7 กลุมอาชีพ 

ไดแก ครู ตํารวจ ทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ สาธารณสุข/โรงพยาบาล 

ราชการ และสถานประกอบการ เพื่อเปนการสรางหลักประกันชีวิต

ใหกับสมาชิกของสหกรณ  และสามารถนํามาแบงเบาภาระของผูคํ้า

ประกันของสมาชิกสหกรณได 

 (2) ชสอ.จายเงินสวสัดิการชวยเหลือคาสงเคราะหศพแกบุคลากรของสหกรณสมาชิก ดังตอไปนี้ 

(2.1)  คณะกรรมการดําเนินการ 

 (2.2)  ผูตรวจสอบกิจการท่ีเปนสมาชิกสหกรณแหงนั้น 

 (2.3)  ผูจัดการสหกรณและเจาหนาท่ีประจาํของสหกรณ 

โดยบุคลากรดังกลาว หากเสียชีวิตในระหวางท่ีดํารงตําแหนง  ชสอ.ดําเนินการจายเงินสวัสดิการชวยเหลือ 

คาสงเคราะหศพ  จํานวน 20,000.- บาท โดยใหทายาทหรือผูมีสวนไดเสียยื่นคําขอตามแบบฟอรมท่ี ชสอ. กําหนด  

และทายาทหรือผูมีสวนไดเสียตองยื่นความประสงคขอรับเงินภายใน 1 ป  นับแตวันท่ีบุคคลนั้นถึงแกความตาย      

หากพนกําหนดดังกลาว ชสอ. ขอสงวนสิทธิในการไมจายเงินสงเคราะหศพแกสหกรณสมาชิก 

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


