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News

ชุ มนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “A-/Stable”
ประเมินโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 362 เดือนสิงหาคม 2560
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 362 เดือนสิงหาคม 2560

สิทธิประโยชน์
การสมัครเป็น
สมาชิก ชสอ.

1. ด้านการเงิน

(1) ลงทุนถือหุน้ สหกรณ์ได้รบั ผลตอบแทน เงินปันผล สิทธิพเิ ศษ หุน้ ชสอ. ใช้ประกันเงินกู้
ชสอ. ได้เต็มจ�ำนวนของหุ้นที่นำ� มาเป็นประกัน
(2) รับฝากเงินและบริการตัว๋ สัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบีย้ ทีเ่ ป็นธรรม ไม่เสียภาษี สิทธิพเิ ศษ
เงินฝากประจ�ำ และหรือตั๋วสัญญาใช้เงินของ ชสอ. ใช้เป็นประกันเงินกู้ ชสอ. ได้ไม่เกิน
ร้อยละ 90 ของเงินฝากประจ�ำ และหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่น�ำมาเป็นประกัน
(3) ให้เงินกู้ยืม อัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว มีเงินเฉลี่ยคืน
(4) สหกรณ์ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการสมั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการเงิ น ออมเพื่ อ รั ก ษาเสถี ย รภาพ
ทางการเงิน

2. ด้านบริหารจัดการ

แนะน�ำ ช่วยเหลือ ให้คำ� ปรึกษาการด�ำเนินกิจการและบริหารจัดการของสหกรณ์

3. ด้านวิชาการ

(1) สนับสนุนวิทยากร ให้การศึกษาฝึกอบรมที่สหกรณ์สมาชิกจัดขึ้น ปีละไม่เกิน 1 ครั้ง วิทยากรไม่เกิน 2 คน หรือปีละ 2 ครั้ง วิทยากร
ครั้งละ 1 คน
(2) สนับสนุนสหกรณ์ขนาดเล็ก (ทุนด�ำเนินงานไม่เกิน 500 ล้านบาท) ดังรายละเอียดดังนี้
2.1) สหกรณ์ทมี่ ที นุ ด�ำเนินงานไม่เกิน 100 ล้านบาท สามารถส่งบุคลากรเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตรละไม่เกิน 2 คน ทัง้ ปีรวมไม่เกิน 4 คน
2.2) สหกรณ์ที่มีทุนด�ำเนินงานเกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท สามารถส่งบุคลากรเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตรละ
ไม่เกิน 2 คน ทั้งปีรวมไม่เกิน 2 คน
(3) สนับสนุนค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะตามอัตรารถปรับอากาศชั้น 1 (VIP) ของบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด พร้อมค่าพาหนะเหมาจ่าย 1,000 บาท
และสนับสนุนค่าที่พักตามก�ำหนดการ
(4) สนับสนุนค่าลงทะเบียนการอบรมสัมมนา
ส่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งเดียว 10 คน แถมฟรี 1 คน ในวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท หรือส่งในรอบปีเดียวกัน
วันที่ 1 เมษายน - 31 มีนาคม ปีถัดไป สะสมครบ 20 คน แถมฟรี 1 คน ในวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท ยกเว้นกรณีได้รับสิทธิแล้ว

4. ด้านการบริการเครื่องเขียนแบบพิมพ์

ได้รบั สิทธิในการสัง่ ซือ้ สินค้าทุกชนิดพร้อมบริการจัดส่ง ยอดซือ้ 2,000 บาทขึน้ ไป ช�ำระเงินสดได้รบั ส่วนลด 5% และช�ำระเงินภายใน 30 วัน
ได้รับส่วนลด 3%

5. ด้านกฎหมาย

คลินิกสหกรณ์ บริการให้ค�ำแนะน�ำ  ตอบข้อหารือการแก้ไขปัญหาด้านกฎหมาย โดยที่ปรึกษาด้านกฎหมายฟรี บริการทนายความ
ให้ความช่วยเหลือในการด�ำเนินคดีตามกฎหมายโดยมีค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรม และพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของสหกรณ์สมาชิก

6. ด้านข้อมูลข่าวสาร

บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเครือข่าย Internet จดหมายข่าว ชสอ. การส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS และ LINE@fsct

7. ด้านขบวนการสหกรณ์

เข้าร่วมกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ องค์การสหกรณ์ระหว่างประเทศที่ ชสอ. เป็นสมาชิก สิทธิของ
สหกรณ์ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมใหญ่โดย ชสอ. สนับสนุนค่าพาหนะส�ำหรับผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน และสิทธิ
ในการส่งผู้แทนสหกรณ์สมัครเป็นกรรมการด�ำเนินการ ชสอ.

8. ด้านสวัสดิการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมัครเป็นสมาชิก ชสอ. มีสิทธิพิเศษสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  7 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ ครู ต�ำรวจ ทหาร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ สาธารณสุข/โรงพยาบาล ราชการ และสถานประกอบการ เพือ่ เป็นการสร้างหลักประกันชีวติ ให้กบั สมาชิกของสหกรณ์  และ
สามารถน�ำมาแบ่งเบาภาระของผู้คำ�้ ประกันของสมาชิกสหกรณ์ได้
ชสอ. จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าสงเคราะห์ศพแก่บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก ได้แก่ คณะกรรมการด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการที่เป็น
สมาชิกสหกรณ์แห่งนั้น ผู้จัดการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ประจ�ำของสหกรณ์ โดยบุคลากรดังกล่าว หากเสียชีวิตในระหว่างที่ด�ำรงต�ำแหน่ง ชสอ.
จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าสงเคราะห์ศพ จ�ำนวน 20,000 บาท
คู่สมรสตามกฎหมายของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์สมาชิก โดยคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์นั้นต้องอยู่ระหว่างด�ำรงต�ำแหน่ง
ในสหกรณ์ ชสอ. จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือสงเคราะห์ศพ จ�ำนวน 3,000 บาท และพวงหรีดไม่เกิน 1,000 บาท
โดยให้ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียยื่นค�ำขอตามแบบฟอร์มที่ ชสอ. ก�ำหนด ขอรับเงินภายใน 1 ปีนับแต่วันที่บุคคลนั้นถึงแก่ความตาย หาก
พ้นก�ำหนด ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ศพแก่สหกรณ์สมาชิก
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ประธานพบสมาชิก
(พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

สวัสดีครับ
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน
ตลอดเดือนสิงหาคม - กันยายนนี้ ผมขอเชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ แสดงความอาลัยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรง
สถิตอยู่ในดวงใจพสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์
ส�ำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดท�ำเกณฑ์การก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ ชสอ. ได้เชิญรองอธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์มาประชุมหารือแนวทางในการพิจารณาเกณฑ์ที่จะใช้ในการก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน โดยมุ่งเน้นในการรักษาสิทธิประโยชน์และความมั่นคงของสหกรณ์ ทั้งนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์จะน�ำ
ข้อคิดเห็นข้อมูลต่าง ๆ ไปหารือร่วมกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไปครับ
นอกจากนี้ ชสอ. ได้จัดท�ำหลักสูตรอบรมสัมมนาหลักสูตรการเงิน - การบัญชี มืออาชีพให้กับสหกรณ์ทั่วประเทศ
เข้ารับการอบรมโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เห็นชอบในหลักสูตร พร้อมกันนี้ ชสอ. ได้จัดโครงการ
ชสอ. สัญจรพบสหกรณ์ เพื่อแนะน�ำผลิตภัณฑ์ด้านการเงินและสวัสดิการต่าง ๆ ในการเป็นสมาชิก ชสอ. โดยจะเข้าพบ
สหกรณ์ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ชสอ. ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส�ำหรับเงินกู้ประเภทเดิมลดลง ร้อยละ 0.10 - 0.25 ต่อปี
เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยจ่ายให้กับสหกรณ์สมาชิกที่มีการกู้ยืมไว้แล้ว อีกทั้งได้เปิดบริการโครงการเงินกู้พิเศษ
เพื่อให้บริการแก่สหกรณ์สมาชิกเพิ่มอีก 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการรวมหนี้ ชสอ. เพื่ออํานวย
ความสะดวกแกผูใชบริการเงินกู  ชสอ. หลายสัญญาและลดภาระดอกเบี้ยจายใหแกสหกรณสมาชิก 2. โครงการ
เงินกูพ้ เิ ศษเพือ่ ผูใ้ ช้บริการรายใหม่ เพือ่ กระจายการใหบ ริการแกส หกรณส มาชิกอยา งทัว่ ถึงสาํ หรับสหกรณท ไี่ มเ คยกูเ งินกับ
ชสอ. และ 3. โครงการเงินกู้พิเศษอเนกประสงค์ เพื่อการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสหกรณ์ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โดยสหกรณ์ทใี่ ช้บริการสามารถเลือกกูไ้ ด้ตามอัตราดอกเบีย้ เงินกูแ้ บบมีเฉลีย่ คืน หรือแบบไม่มเี ฉลีย่ คืน ตามความประสงค์
ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดแต่ละโครงการเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ www.fsct.com หรือสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสินเชื่อ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212-216, 223, 226 และ 227 ครับ
ขอบคุณครับ
พลโท
(ดร.วีระ วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ
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ชสอ. ร่วมประชุมหารือกับรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรื่อง แนวทางและผลกระทบของการด�ำเนินงานตามเกณฑ์ก�ำกับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย
คณะกรรมการด�ำเนินการ ชสอ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือ
ร่วมกับนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
พร้ อ มทั้ ง คณะ เกี่ ย วกั บ แนวทางและผลกระทบของ
การด�ำเนินงานตามเกณฑ์ก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย น เมื่ อ วั น ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2560
ณ ห้องประชุม 601 ชสอ. ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะน�ำ
ข้อเสนอของ ชสอ. ในวันนี้ไปประชุมร่วมกับกระทรวงการคลัง
และธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันที่เป็น
ประโยชน์ต่อขบวนการสหกรณ์ต่อไป

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 60 เกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สรุปได้ดังนี้
1. ก�ำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภทของสหกรณ์และชุมนุม ไม่เกิน 4.5% ต่อปี (ประกาศ)
2. ก�ำหนดให้อัตราจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน 10% ต่อปี (อัตราเท่าเดิม) แต่ไม่เกิน 80% ของก�ำไรสุทธิของสหกรณ์ (ร่างกฎกระทรวง)
3. การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น สหกรณ์ผู้รับฝากจะรับฝากเงินจากสหกรณ์ใหญ่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป เมื่อรวมกับเงินกู้ (ถ้ามี) ได้ไม่เกิน 10%
ของทุนเรือนหุ้นบวกทุนส�ำรองของสหกรณ์ผู้ฝาก (ร่างระเบียบ)
4. สหกรณ์ขนาดใหญ่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป จะปล่อยกู้ให้สหกรณ์แห่งใดแห่งหนึ่ง ได้ไม่เกิน 10% ของทุนเรือนหุ้นบวกทุนส�ำรองของสหกรณ์
ผู้ให้กู้ (ร่างระเบียบ)
หมายเหตุ ข้อ 3. และข้อ 4. ให้สหกรณ์จังหวัดแจ้งสหกรณ์ให้แก้ไขระเบียบเดิมที่มีอยู่ให้เป็นไปตามร่างระเบียบใหม่ ภายใน 120 วัน นับจาก 1 มิถุนายน
กรณีสหกรณ์ใดไม่ด�ำเนินการ ให้สหกรณ์จังหวัดเพิกถอนการให้ความเห็นชอบระเบียบเดิม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fsct.com

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 362 เดือนสิงหาคม 2560
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ชสอ. เข้าพบ กสส. น�ำเสนอร่างเกณฑ์
ก�ำกับดูแลชุมนุมสหกรณ์

พลโท ดร.วี ร ะ วงศ์ ส รรค์ ประธานกรรมการ
น�ำคณะผู้แทน ชสอ. เข้าพบ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อน�ำเสนอร่างเกณฑ์
ก�ำกับดูแลชุมนุมสหกรณ์ โดย ชสอ. เมือ่ วันที่ 17 กรกฎาคม
2560 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ ซึ่งเกณฑ์ที่จะใช้
ในการก�ำกับดูแลชุมนุมสหกรณ์มี 4 ด้านหลัก ๆ ได้แก่
การก�ำกับด้านธรรมาภิบาล การก�ำกับความเสี่ยงด้านเครดิต การก�ำกับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และการก�ำกับด้านปฏิบัติการ
โดยร่วมกันหารือในด้านต่าง ๆ อย่างละเอียด รอบคอบ เป็นประโยชน์ต่อขบวนการสหกรณ์ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
สหกรณ์มากขึ้น ทั้งนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์จะน�ำข้อคิดเห็นข้อมูลต่าง ๆ ไปหารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไป
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“การท�ำความเข้าใจในนโยบายและแผนงาน ชสอ.
ประจ�ำปี 2560”
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการสัมมนา เรื่อง “การท�ำความ
เข้าใจในนโยบายและแผนงาน ชสอ. ประจ�ำปี 2560” ระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรม เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีคณะกรรมการด�ำเนินการ
ชุดที่ 45 และเจ้าหน้าที่ ชสอ. เข้าร่วมจ�ำนวน 107 คน
การสัมมนาในครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการ ทีป่ รึกษา และผูต้ รวจสอบ
กิจการชุดใหม่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้สร้างความเข้าใจร่วมกันในการบริหารจัดการตามนโยบาย
และแผนงาน ชสอ. และภารกิจของแต่ละฝ่าย ประจ�ำปี 2560
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงาน การจั ด การ และการตรวจสอบกิ จ การ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลส�ำเร็จตามแผนพัฒนา
โดย ชสอ. ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ และแผนพัฒนา ฉบับที่ 5 (ปีบัญชี
2560 - 2564) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนา ชสอ. และ
ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อเนื่อง
ภายใต้วิสัยทัศน์

“ชสอ. เป็นผู้น�ำขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
สู่ความเป็นสากลด้วยหลักธรรมาภิบาล และอุดมการณ์
สหกรณ์”

โดยมีพันธกิจ 5 ประการ คือ
พันธกิจที่ 1 เป็นศูนย์กลางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
พันธกิจที่ 2 สร้างความมั่นคงแก่ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์
พันธกิจที่ 3 พัฒนาบุคลากร ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นมืออาชีพ
พันธกิจที่ 4 เป็นศูนย์กลางสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์
พันธกิจที่ 5 เชื่อมโยงเครือข่ายกับขบวนการสหกรณ์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 362 เดือนสิงหาคม 2560
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คลินิกกฎหมาย

กฎหมายแรงงานกับ
การบริหารสหกรณ์
(ตอนที่ 4)

โดย นายณฐกร  แก้วดี

เมื่อมีการเลิกจ้างเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างสหกรณ์ที่มีสัญญาจ้างไม่ได้ก�ำหนดระยะเวลาแน่นอนไว้ สหกรณ์ต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้าก่อนการเลิกจ้าง ยกเว้นกรณีที่สัญญาจ้างระบุระยะเวลาไว้แน่นอน สหกรณ์ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเพราะถือว่า
การจ้างนัน้ สิน้ สุดไปตามสัญญาจ้าง เช่น การจ้างผูจ้ ดั การมีกำ� หนดระยะเวลา 2 ปี เมือ่ ครบก�ำหนด 2 ปี สหกรณ์กม็ สี ทิ ธิเลิกจ้างได้
โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า แต่ถ้าเป็นการเลิกจ้างเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างสหกรณ์ตามปกติก่อนเลิกจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
หากสหกรณ์ไม่บอกกล่าวล่วงหน้าจะต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า หรือบางคนเรียกว่า “ค่าตกใจ” นั่นเอง
ระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้า กฎหมายได้ก�ำหนดว่า “ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีก�ำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือ
ลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงก�ำหนด
จ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากัน เมื่อถึงก�ำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไป แต่ไม่จ�ำเป็นต้อง
บอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน” ระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้าจะยาวนานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจ่าย
ค่าจ้างของนายจ้างหรือสหกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่มักจ่ายตอนสิ้นเดือน แต่หากมีนายจ้างหรือสหกรณ์ก�ำหนดจ่ายค่าจ้างยาวเกิน
3 เดือน ก็ให้บอกกล่าวล่วงหน้าเพียง 3 เดือนเท่านั้น
บอกกล่าวล่วงหน้าอย่างไรให้ถกู ต้องตามกฎหมาย เพือ่ ให้เข้าใจง่ายขึน้ ขอยกตัวอย่าง กรณีสหกรณ์กำ� หนดจ่ายเงินเดือน
เดือนละครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน หากจะเลิกจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้า เช่น บอกกล่าววันที่ 25 เมษายน หรือก่อนนั้น จะมี
ผลเลิกจ้างในวันที่ 25 พฤษภาคม เป็นต้น
แต่หากสหกรณ์บอกกล่าวหลังวันที่ 25 เมษายน เช่น บอกกล่าววันที่ 26 จะท�ำให้การเลิกจ้างมีผลในวันที่ 25 มิถนุ ายน
นัน่ หมายความว่าสหกรณ์จะต้องให้เจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างรายนัน้ ท�ำงานไปจนถึงวันที่ 25 มิถนุ ายน หรือประมาณ 2 เดือนนัน่ เอง
ปัญหาว่า หากสหกรณ์ไม่อยากเห็นหน้าเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างสหกรณ์รายนั้นถึงวันที่ 25 มิถุนายน จะท�ำอย่างไร
ค�ำตอบก็คอื สหกรณ์ตอ้ งจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าซึง่ ตามกฎหมายเรียกว่า “สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า” หรือเรียกกัน
เล่น ๆ ว่า “ค่าตกใจ” ให้กับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างสหกรณ์รายนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน ถึงวันที่ 25 มิถุนายน มีข้อสังเกตว่า
หากบอกกล่าวก่อนหรือในวันที่ 25 เมษายน ก็จะจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าถึง 25 พฤษภาคม เท่านั้น
กรณีที่สหกรณ์ก�ำหนดจ่ายเงินเดือน เดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 15 ของเดือน และวันสิ้นเดือน การบอกกล่าวล่วงหน้า
ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีแรก แต่รอบการบอกกล่าวล่วงหน้าสั้นกว่าการจ่ายแบบรายเดือน เช่น บอกกล่าวก่อนหรือ
ในวันที่ 15 เมษายน และมีผลเลิกจ้างในวันที่ 30 เมษายน แต่ถา้ บอกกล่าว
ในวันที่ 16 เมษายน ก็จะมีผลเลิกจ้างในวันที่ 15 พฤษภาคม เป็นต้น
ดังนัน้ ก่อนเลิกจ้างเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างสหกรณ์ คณะกรรมการ
ด� ำ เนิ น การสหกรณ์ ควรค� ำ นึ ง ถึ ง ก� ำ หนดวั น จ่ า ยเงิ น เดื อ นด้ ว ย
หากบอกกล่าวก่อนหรือในวันจ่ายเงินเดือน สหกรณ์จ่ายค่าตกใจ
เพียงเดือนเดียว……..แน่นอน
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ตามคติความเชือ่ ของชาวพุทธ “ดอกไม้จนั ทน์” ถือเป็นหนึง่ ในสัญลักษณ์ทแี่ สดงถึงความเคารพและไว้อาลัย
เพราะเชื่อว่ากลิ่นหอมของดอกไม้จันทน์จะน�ำดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปสู่สรวงสวรรค์ การท�ำดอกไม้จันทน์
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จะมีประเภทดอกไม้ที่รัฐบาลก�ำหนดใช้ในงานพระราชพิธีมี 7
แบบชนิด ที่ต้องท�ำจากวัสดุธรรมชาติ อาทิ กระดาษสีที่ใช้ท�ำดอกไม้จันทน์โดยเฉพาะ หรือจะเป็นใบไม้ อย่าง
ใบโพธิ์ ใบยางพารา ซังข้าวโพด ดังนี้
ดอกดารารัตน์
“ดอกดารารัตน์ หรือดอก Daffodil เป็นดอกไม้ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช
และพระราชทานให้กบั สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ อยูเ่ สมอ เมือ่ ครัง้ ยังทรงศึกษาและประทับอยูท่ ี่
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นิยมใช้มอบให้แก่บคุ คลอันเป็นทีร่ กั เพือ่ บอกว่าไม่เคยหวังสิง่ ใดตอบแทน และยังหมายถึง
เกียรติยศ ความกล้าหาญ สัญลักษณ์ของความหวัง ชือ่ ดอกดารารัตน์ยงั มีความหมายทีล่ กึ ซึง้ โดยค�ำว่า ดารา หมายถึง
ดวงดาว คือ สิ่งที่อยู่สูงสุด ค�ำว่า รัตน์ หมายถึง แก้ว คือ สิ่งที่มีค่า”
ดอกกุหลาบ
“ดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักอันบริสุทธิ์ด้วยอานุภาพแห่งความจงรักภักดีของทวยราษฎร์
ทีร่ ะลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ในองค์พระประมุขของชาติ เพือ่ ถวายความอาลัยเป็นครัง้ สุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้เป็นกษัตริย์ที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย”
ดอกพุดตาน
“ดอกพุดตานเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์ ชาวจีนเชื่อว่าเป็นไม้มงคลเพราะ
ดอกพุดตานเปลีย่ นสีได้ถงึ สามสีภายในวันเดียวกัน ซึง่ เปรียบเสมือนวัฏจักรของชีวติ มนุษย์ทเี่ ริม่ ต้นเปรียบเหมือน
เด็กที่เป็นผ้าขาว เติบโตขึ้นพร้อมกับสีสันที่แต่งแต้มขึ้นมาจนกระทั่งสูงอายุมากขึ้นพร้อมกับสีที่เข้มขึ้นจนกระทั่ง
ร่วงโรยจากไป เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกุศลอุทิศถวายครั้งสุดท้ายแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช”
ดอกลิลลี่
“ดอกลิลลีแ่ สดงออกถึงความรักทีบ่ ริสทุ ธิเ์ ช่นเดียวกับดอกกุหลาบสีขาว อีกทัง้ ดอกลิลลีส่ ขี าวยังแสดงออกถึง
ความซื่ อ สั ต ย์ แ ละเทิ ด ทู น ด้ ว ยอานุ ภ าพแห่ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ข องพสกนิ ก รชาวไทยที่ มี ต ่ อ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น”
ดอกกล้วยไม้
“ดอกกล้วยไม้เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง ความรัก และความสง่างามสมดังพระมหากรุณาธิคุณ
ในการบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้ขจรขจายไป
ทั้งแผ่นดินไทยตลอดถึงนานาประเทศทั่วโลก”
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 362 เดือนสิงหาคม 2560

ศึกษาดูงาน ชสอ.

วันที่ 19 มิถุนายน 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจนครศรีธรรมราช จ�ำกัด

วันที่ 22 มิถุนายน 2560
คณะ Development Educators
from ACCU

วันที่ 7 กรกฏาคม 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จ�ำกัด

วันที่ 8 กรกฏาคม 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด

ครบรอบ 67 ปี นสพ. สยามรัฐ

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ชสอ.
ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีเนือ่ งในโอกาสครบรอบ 67 ปี นสพ. สยามรัฐ
รายวัน โดยมี นายวิโรจน์ วัฒนธาดากุล บรรณาธิการบริหาร บริษัท
สยามรัฐ จ�ำกัด เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ห้องบอลรูม
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ด�ำเนินการก่อตั้งโดย หม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์
ปราโมช กับนายสละ ลิขิตกุล เมื่อต้นปี พ.ศ. 2493 เป็นหนังสือพิมพ์รายวัน
ออกวางจ�ำหน่ายเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2493 ยึดถือพุทธสุภาษิตว่า
“นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ” แปลว่า “พึงชมคนที่ควรชม
และข่มคนที่ควรข่ม”
ปัจจุบนั ด�ำเนินกิจการมาครบรอบ 67 ปี ในนามบริษทั สยามรัฐ จ�ำกัด
มี น ายชั ช วาลย์ คงอุ ด ม เป็ น คอลั ม นิ ส ต์ นายกตพล คงอุ ด ม เป็ น
กรรมการผู้จัดการ นายวิโรจน์ วัฒนธาดากุล เป็นบรรณาธิการบริหาร
และนายทองแถม นาถจ�ำนง เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 362 เดือนสิงหาคม 2560
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ชสอ. ร่วมสืบสานประเพณีไทย

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ น�ำคณะกรรมการด�ำเนินการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ ชสอ. และผูแ้ ทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ร่วมทําบุญถวายเทียนพรรษา เพื่อถวายเปนพุทธบูชา
และสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา
ณ วัดบางอ้อยช้าง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

ชสอ. มอบน�ำ้ ดื่ม ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางประภาษร ทิพย์ดี และนายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ.
มอบน�้ำดื่ม ชสอ. จ�ำนวน 30,000 ขวด ให้กับนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ชสอ. ร่วมกับสหกรณ์
ออมทรัพย์ทั่วประเทศ ท�ำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุม 137 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พิธีเปิดส�ำนักงานใหม่ สอ.สธ.เชียงใหม่ จก.

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. มอบดอกไม้แสดงความยินดี
และเข้าร่วมงานพิธีทำ� บุญเปิดส�ำนักงานแห่งใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ�ำกัด ก่อตัง้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2521 ภายใต้การน�ำของนายแพทย์อทุ ยั สูประดิษฐ์ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้น จดทะเบียนเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2521 มีสมาชิก 51 คน ทุนเรือนหุ้น 8,050 บาท เริ่มเปิดบริการครั้งแรก
วันที่ 1 กรกฎาคม 2521 ปัจจุบันมี ดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน เป็นประธานกรรมการ
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 362 เดือนสิงหาคม 2560

CSR ออมทรัพย์...เพื่อสังคม
สหกรณ์ใดอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “CSR ออมทรัพย์..เพื่อสังคม” สามารถส่งภาพกิจกรรมพร้อมรายละเอียด
มาได้ที่ email: prfsct@gmail.com ทาง FSCT News จะเผยแพร่ภาพของสหกรณ์ท่านในฉบับต่อไปค่ะ

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ จ�ำกัด

มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาข้าราชการต�ำรวจในสังกัด
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจ�ำปี 2560
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จ�ำกัด
มอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง
วันที่ 6 มิถุนายน 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ำกัด
มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�ำปี 2560
วันที่ 3 มิถุนายน 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ปฏิบัติงานองค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
มอบทุ น การศึ ก ษาแก่ บุ ต รสมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ผู้ปฏิบัติงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
ประจ�ำปี 2559
วันที่ 23 มิถุนายน 2560

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 362 เดือนสิงหาคม 2560
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ชสอ. มอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จ�ำกัด
นายสุ รั ต น์ จั น ทร์ วั น เพ็ ญ ประธานชมรมสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ภ าคกลาง
นายเด่นภูมิ ป่วนกระโทก เหรัญญิก และนายส�ำรวย รอดวงษ์ เป็นตัวแทน ชสอ.
มอบทุนสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปี 2560 ของ ชสอ.
ให้แก่ 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จ�ำกัด เพื่อมอบให้กับโรงเรียนวัดน้อย ต.งิ้วราย
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในสถานศึกษา จ�ำนวน 12,500 บาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จ�ำกัด เพื่อมอบให้กับโรงเรียนวัดท่าชุมนุม อ.สามโก้
จ.อ่างทอง ในโครงการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนครบวงจร จ�ำนวน 12,500 บาท และ
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จ�ำกัด เพือ่ มอบให้กบั โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
หมู่ 1 อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในโครงการปลูกพืชไร้ดิน เพื่อ การเรียนรู้
จ�ำนวน 12,500 บาท เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

นายบัญชา เกษมสุข ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จ�ำกัด และ
กรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก เป็นตัวผู้แทน ชสอ. มอบทุนสนับสนุนโครงการ
ของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปี 2560 จ�ำนวน 12,500 บาท ให้แก่โรงเรียน
วัดดอนทราย จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี นางสาวธัญญอร อนุศิริกุล ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดดอนทราย
เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จ�ำกัด
นางสาวไพเราะ ประพิณเลิศ เลขานุการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคตะวันออก และนายประกิต ประทุมกาญจน์ กรรมการ เป็นตัวแทน
ชสอ. มอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจ�ำปี 2560 จ�ำนวนเงิน 12,500 บาท ให้แก่นางสาวขวัญศิริ กันแตง
ผู ้ อ� ำ นวยการสถานศึ ก ษา โรงเรี ย นคลองบางกะอี่ ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 362 เดือนสิงหาคม 2560

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 362 เดือนสิงหาคม 2560

ประเภทเงินกู้

15
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อช� ำระหนี้สถาบันการเงินอื่น

4.30

โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการบริหารสหกรณ์

4.20

โครงการเงินกู้พิเศษเป็นทุนหมุ นเวียนระยะสัน้

3.80

โครงการเงินกู้พิเศษ 2 เพื่อการบริหารสหกรณ์

3.90

โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็ก

3.90

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายสินเชื่อ
โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212-216, 223 และ 226

กระเป๋าเป้

ขนาด 4 X 8 X 10 นิ้ว
ราคาใบละ 150 บาท

กระเป๋ามีล้อลาก

จ�ำนวน 4 ล้อ ขนาด 14 นิ้ว
ราคาใบละ 550 บาท

กระปุกออมทรัพย์
ราคาใบละ 50 บาท

สั่งซื้อสินค้าได้ที่
www.fsctshop.lnwshop.com
รับสั่งท�ำสินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์ สนใจติดต่อได้ที่ : ฝ่ายธุรกิจเสริม 0 2496 1199 ต่อ 121, 122, 105, 106

อัตราดอกเบี้ย

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�ำ

รุ่น “7 วัน และ 14 วัน”

ออมทรัพย์กบั ชสอ. ดอกเบีย้ สูง...

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
ระยะเวลา 7 วัน
ระยะเวลา 14 วัน

วงเงิน
1 ล้านบาทขึ้นไป
10 ล้านบาทขึ้นไป
20 ล้านบาทขึ้นไป

0.60
0.70
0.80

0.65
0.75
0.85

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายเงินทุน โทร. 0 2496 1199 ต่อ 109 - 110, 126 - 127

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

บริการดี มีเฉลีย่ คืน นึกถึงสินเชือ่ ชสอ.
ประเภทเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

4.70
4.60
4.15
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายสินเชื่อ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212 - 216, 223 และ 226
ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
เงินกู้ ระยะยาว
เงินกู้ ระยะกลาง
เงินกู้ ระยะสัน้

News
ช�ำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552
ปณศ.บางกรวย
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จ� ำ กั ด

ปีที่ 29 ฉบับที่ 362 เดือนสิงหาคม 2560

บรรณาธิการ
: นางสาวศิริพร  อินทรประสิทธิ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางวรรณรัตน์  ฮวดตี๋
ที่ปรึกษา
: นางสาวพจนา  วาสิกรัตน์
พิมพ์ที่ : หจก. อรุณการพิมพ์ โทร. 0 2282 6033-4
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