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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ปีที่ 29 ฉบับที่ 362 เดือนสิงหาคม 2560

News



1. ด้านการเงิน
	 (1)	 ลงทนุถอืหุน้	สหกรณ์ได้รบัผลตอบแทน	เงนิปันผล สทิธพิเิศษ หุน้ ชสอ. ใช้ประกนัเงินกู้  
ชสอ. ได้เต็มจ�านวนของหุ้นที่น�ามาเป็นประกัน
	 (2)	 รบัฝากเงนิและบรกิารตัว๋สัญญาใช้เงนิ	อตัราดอกเบีย้ทีเ่ป็นธรรม	ไม่เสยีภาษ ีสทิธพิเิศษ  
เงินฝากประจ�า และหรือต๋ัวสัญญาใช้เงินของ ชสอ. ใช้เป็นประกันเงินกู้ ชสอ. ได้ไม่เกิน 
ร้อยละ 90	ของเงินฝากประจ�า	และหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่น�ามาเป็นประกัน
	 (3)	 ให้เงินกู้ยืม	อัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม	สะดวก	รวดเร็ว	มีเงินเฉลี่ยคืน
	 (4)	 สหกรณ์ได้รับสิทธิในการสมัครเข้าร่วมโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพ 
	 	 ทางการเงิน

2. ด้านบริหารจัดการ
	 แนะน�า	ช่วยเหลือ	ให้ค�าปรึกษาการด�าเนินกิจการและบริหารจัดการของสหกรณ์

3. ด้านวิชาการ
	 (1)	 สนับสนุนวิทยากร	ให้การศึกษาฝึกอบรมที่สหกรณ์สมาชิกจัดขึ้น	ปีละไม่เกิน 1 ครั้ง	วิทยากรไม่เกิน	2	คน	หรือปีละ	2	ครั้ง	วิทยากร	 
	 	 ครั้งละ	1	คน	
	 (2)	 สนับสนุนสหกรณ์ขนาดเล็ก	(ทุนด�าเนินงานไม่เกิน	500	ล้านบาท)	ดังรายละเอียดดังนี้
	 	 2.1)	 สหกรณ์ทีม่ทีนุด�าเนนิงานไม่เกนิ	100	ล้านบาท	สามารถส่งบคุลากรเข้าอบรมสมัมนาหลกัสตูรละไม่เกนิ	2	คน	ทัง้ปีรวมไม่เกนิ	4	คน
	 	 2.2)	 สหกรณ์ท่ีมีทุนด�าเนินงานเกิน	 100	 ล้านบาท	 แต่ไม่เกิน	 500	 ล้านบาท	 สามารถส่งบุคลากรเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตรละ 
	 	 	 ไม่เกิน	2	คน	ทั้งปีรวมไม่เกิน	2	คน
	 (3)	 	สนับสนุนค่าลงทะเบียน	ค่าพาหนะตามอัตรารถปรับอากาศชั้น	1	(VIP)	ของบริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด	พร้อมค่าพาหนะเหมาจ่าย	1,000	บาท	 
	 	 และสนับสนุนค่าที่พักตามก�าหนดการ	
	 (4)	 สนับสนุนค่าลงทะเบียนการอบรมสัมมนา
	 	 ส่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาคร้ังเดียว 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 
	 ได้รบัสทิธใินการสัง่ซือ้สนิค้าทกุชนดิพร้อมบรกิารจดัส่ง	ยอดซือ้	2,000	บาทขึน้ไป	ช�าระเงนิสดได้รบัส่วนลด 5%	และช�าระเงนิภายใน	30	วนั	 
ได้รับส่วนลด 3%

5. ด้านกฎหมาย 
 คลินิกสหกรณ์	 บริการให้ค�าแนะน�า	 ตอบข้อหารือการแก้ไขปัญหาด้านกฎหมาย	 โดยที่ปรึกษาด้านกฎหมายฟรี บริการทนายความ 
ให้ความช่วยเหลือในการด�าเนินคดีตามกฎหมายโดยมีค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรม	และพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของสหกรณ์สมาชิก

6. ด้านข้อมูลข่าวสาร
	 บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเครือข่าย	Internet	จดหมายข่าว	ชสอ.	การส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน	SMS	และ	LINE@fsct

7. ด้านขบวนการสหกรณ์
	 เข้าร่วมกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์	 ขบวนการสหกรณ์	 องค์การสหกรณ์ระหว่างประเทศที่	 ชสอ.	 เป็นสมาชิก	 สิทธิของ
สหกรณ์ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมใหญ่โดย	ชสอ.	สนับสนุนค่าพาหนะส�าหรับผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน	และสิทธิ
ในการส่งผู้แทนสหกรณ์สมัครเป็นกรรมการด�าเนินการ	ชสอ.	

8. ด้านสวัสดิการ
	 สหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมัครเป็นสมาชิก	ชสอ.	มีสิทธิพิเศษสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห	์	7	กลุ่มอาชีพ	ได้แก่	ครู	ต�ารวจ	ทหาร	
พนกังานรฐัวสิาหกจิ	สาธารณสขุ/โรงพยาบาล	ราชการ	และสถานประกอบการ	เพือ่เป็นการสร้างหลกัประกนัชวีติให้กบัสมาชกิของสหกรณ์		และ
สามารถน�ามาแบ่งเบาภาระของผู้ค�้าประกันของสมาชิกสหกรณ์ได้	
	 ชสอ.	จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าสงเคราะห์ศพแก่บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก	ได้แก่	คณะกรรมการด�าเนินการ	ผู้ตรวจสอบกิจการที่เป็น
สมาชิกสหกรณ์แห่งนั้น	 ผู้จัดการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ประจ�าของสหกรณ์	 โดยบุคลากรดังกล่าว	 หากเสียชีวิตในระหว่างที่ด�ารงต�าแหน่ง	 ชสอ.	
จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าสงเคราะห์ศพ	จ�านวน 20,000 บาท
	 คู่สมรสตามกฎหมายของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์สมาชิก	 โดยคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์นั้นต้องอยู่ระหว่างด�ารงต�าแหน่ง 
ในสหกรณ	์ชสอ.	จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือสงเคราะห์ศพ	จ�านวน 3,000 บาท	และพวงหรีดไม่เกิน 1,000 บาท
	 โดยให้ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียยื่นค�าขอตามแบบฟอร์มท่ี	 ชสอ.	 ก�าหนด	 ขอรับเงินภายใน	 1	 ปีนับแต่วันที่บุคคลนั้นถึงแก่ความตาย	หาก 
พ้นก�าหนด	ชสอ.	ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ศพแก่สหกรณ์สมาชิก
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สิทธิประโยชน์
การสมัครเป็น
สมาชิก ชสอ.



ประธานพบสมาชิก
(พลโท ดร.วีระ  วงศ์สรรค์)

ประธานกรรมการ
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สวัสดีครับ 

ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน

ตลอดเดือนสิงหาคม	-	กันยายนนี้	ผมขอเชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน ์

เพื่อทูลเกล้าฯ	 ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	แสดงความอาลัยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่	 9	 พระผู้ทรง 

สถิตอยู่ในดวงใจพสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์

ส�าหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดท�าเกณฑ์การก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์	 ชสอ.	 ได้เชิญรองอธิบดีกรม 

ส่งเสริมสหกรณ์มาประชุมหารือแนวทางในการพิจารณาเกณฑ์ที่จะใช้ในการก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ ์

เครดิตยูเนี่ยน	 โดยมุ่งเน้นในการรักษาสิทธิประโยชน์และความมั่นคงของสหกรณ์	 ทั้งน้ีกรมส่งเสริมสหกรณ์จะน�า 

ข้อคิดเห็นข้อมูลต่าง	ๆ	ไปหารือร่วมกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไปครับ

นอกจากนี	้ชสอ.	ได้จัดท�าหลักสูตรอบรมสัมมนาหลักสูตรการเงิน	-	การบัญชี	มืออาชีพให้กับสหกรณ์ทั่วประเทศ	

เข้ารับการอบรมโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เห็นชอบในหลักสูตร	 พร้อมกันนี้	 ชสอ.	 ได้จัดโครงการ

ชสอ.	สัญจรพบสหกรณ์	เพื่อแนะน�าผลิตภัณฑ์ด้านการเงินและสวัสดิการต่าง	ๆ	ในการเป็นสมาชิก	ชสอ.	โดยจะเข้าพบ

สหกรณ์ตามภูมิภาคต่าง	ๆ	ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ทั้งนี้	 ชสอ.	 ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส�าหรับเงินกู้ประเภทเดิมลดลง	 ร้อยละ	 0.10	 -	 0.25	 ต่อปี	 

เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยจ่ายให้กับสหกรณ์สมาชิกที่มีการกู้ยืมไว้แล้ว	 อีกทั้งได้เปิดบริการโครงการเงินกู้พิเศษ 

เพื่อให้บริการแก่สหกรณ์สมาชิกเพิ่มอีก	 3	 โครงการ	 ได้แก	่ 1.	 โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการรวมหนี	้ ชสอ.	 เพื่ออ�านวย 

ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเงินกู้	 ชสอ.	 หลายสัญญาและลดภาระดอกเบี้ยจ่ายให้แก่สหกรณ์สมาชิก	 2.	 โครงการ 

เงนิกูพ้เิศษเพือ่ผูใ้ช้บรกิารรายใหม่	เพือ่กระจายการให้บรกิารแก่สหกรณ์สมาชกิอย่างทัว่ถงึส�าหรบัสหกรณ์ทีไ่ม่เคยกูเ้งนิกบั	 

ชสอ.	 และ	 3.	 โครงการเงินกู้พิเศษอเนกประสงค์	 เพื่อการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสหกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 

โดยสหกรณ์ทีใ่ช้บรกิารสามารถเลอืกกูไ้ด้ตามอตัราดอกเบีย้เงนิกู้แบบมเีฉลีย่คนื	หรอืแบบไม่มีเฉลีย่คนื	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�าเนินงานตามเกณฑ์ก�ากับดูแล

สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

พลโท ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ	พร้อมด้วย	 
คณะกรรมการด�าเนินการ	ชสอ.	และผู้ที่เกี่ยวข้อง	ประชุมหารือ 
ร่วมกับนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ	รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ	์ 
พร ้อมทั้ งคณะ	 เกี่ ยวกับแนวทางและผลกระทบของ 
การด�าเนินงานตามเกณฑ์ก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ 
สหกรณ์ เครดิตยู เนี่ยน	 เมื่อวันที่ 	 27	 มิถุนายน	 2560	 
ณ	 ห้องประชุม	 601	 ชสอ.	 ทั้งนี้	 กรมส่งเสริมสหกรณ์จะน�า 
ข้อเสนอของ	 ชสอ.	 ในวันนี้ไปประชุมร่วมกับกระทรวงการคลัง	 
และธนาคารแห่งประเทศไทย	 เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันที่เป็น
ประโยชน์ต่อขบวนการสหกรณ์ต่อไป

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์	 เมื่อวันที่	 1	 มิถุนายน	 60	 เกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ 
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	สรุปได้ดังนี้

1.	 ก�าหนดให้อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภทของสหกรณ์และชุมนุม	ไม่เกิน	4.5%	ต่อปี	(ประกาศ)
2.	 ก�าหนดให้อัตราจ่ายเงินปันผล	ไม่เกิน	10%	ต่อปี	(อัตราเท่าเดิม)	แต่ไม่เกิน	80%	ของก�าไรสุทธิของสหกรณ์	(ร่างกฎกระทรวง)
3.	 การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น	สหกรณ์ผู้รับฝากจะรับฝากเงินจากสหกรณ์ใหญ่	5,000	ล้านบาทขึ้นไป	เมื่อรวมกับเงินกู	้(ถ้ามี)	ได้ไม่เกิน	10%	

ของทุนเรือนหุ้นบวกทุนส�ารองของสหกรณ์ผู้ฝาก	(ร่างระเบียบ)
4.	 สหกรณ์ขนาดใหญ่	 5,000	 ล้านบาทขึ้นไป	 จะปล่อยกู้ให้สหกรณ์แห่งใดแห่งหนึ่ง	 ได้ไม่เกิน	 10%	 ของทุนเรือนหุ้นบวกทุนส�ารองของสหกรณ ์

ผู้ให้กู้	(ร่างระเบียบ)

หมายเหต	ุ ข้อ	3.	และข้อ	4.	ให้สหกรณ์จังหวัดแจ้งสหกรณ์ให้แก้ไขระเบียบเดิมที่มีอยู่ให้เป็นไปตามร่างระเบียบใหม	่ภายใน	120	วัน	นับจาก	1	มิถุนายน 
	 	 กรณีสหกรณ์ใดไม่ด�าเนินการ	ให้สหกรณ์จังหวัดเพิกถอนการให้ความเห็นชอบระเบียบเดิม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fsct.com



5ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 362 เดือนสิงหาคม 2560

ชสอ. เข้าพบ กสส. น�าเสนอร่างเกณฑ์ 
ก�ากับดูแลชุมนุมสหกรณ์

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ	 

น�าคณะผู้แทน	 ชสอ.	 เข้าพบ	นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ  

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 เพื่อน�าเสนอร่างเกณฑ์ 

ก�ากบัดูแลชมุนมุสหกรณ์	โดย	ชสอ.	เมือ่วนัที	่17	กรกฎาคม	

2560	ณ	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 เทเวศร์	 ซึ่งเกณฑ์ที่จะใช ้

ในการก�ากับดูแลชุมนุมสหกรณ์มี	 4	 ด้านหลัก	 ๆ	 ได้แก	่ 

การก�ากับด้านธรรมาภิบาล	 การก�ากับความเสี่ยงด้านเครดิต	 การก�ากับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	 และการก�ากับด้านปฏิบัติการ	 

โดยร่วมกันหารือในด้านต่าง	 ๆ	 อย่างละเอียด	 รอบคอบ	 เป็นประโยชน์ต่อขบวนการสหกรณ์	 และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับ 

สหกรณ์มากขึ้น	ทั้งนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์จะน�าข้อคิดเห็นข้อมูลต่าง	ๆ	ไปหารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไป



“การท�าความเข้าใจในนโยบายและแผนงาน ชสอ.  
ประจ�าปี 2560”

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์	ประธานกรรมการ	ชสอ.	กล่าวเปิดการสัมมนา	เรื่อง	“การท�าความ

เข้าใจในนโยบายและแผนงาน ชสอ. ประจ�าปี 2560”	 ระหว่างวันที่	 23	 -	 25	 มิถุนายน	 2560	 

ณ	โรงแรม	เฟลิกซ์	ริเวอร์แคว	รีสอร์ท	อ�าเภอเมือง	จังหวัดกาญจนบุรี	โดยมีคณะกรรมการด�าเนินการ	 

ชุดที่	45	และเจ้าหน้าที่	ชสอ.	เข้าร่วมจ�านวน	107	คน	

การสมัมนาในคร้ังนี	้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้คณะกรรมการด�าเนนิการ	ทีป่รกึษา	และผู้ตรวจสอบ

กิจการชุดใหม่	 รวมถึงเจ้าหน้าท่ีทุกคน	 ได้สร้างความเข้าใจร่วมกันในการบริหารจัดการตามนโยบาย

และแผนงาน	 ชสอ.	 และภารกิจของแต่ละฝ่าย	 ประจ�าปี	 2560	 

เพื่อให้การบริหารงาน	 การจัดการ	 และการตรวจสอบกิจการ	 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และบรรลุผลส�าเร็จตามแผนพัฒนา	

โดย	ชสอ.	 ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์	และแผนพัฒนา	ฉบับที่	5	 (ปีบัญช	ี

2560	-	2564)	ขึ้น	เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนา	ชสอ.	และ

ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อเนื่อง	

ภายใต้วิสัยทัศน์

“ชสอ. เป็นผู้น�าขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย 
สู่ความเป็นสากลด้วยหลักธรรมาภิบาล และอุดมการณ์
สหกรณ์”
	 โดยมีพันธกิจ	5	ประการ	คือ

 พันธกิจที่ 1 เป็นศนูย์กลางการเงินของสหกรณ์ออมทรพัย์

 พันธกิจที่ 2  สร้างความมั่นคงแก่ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์

 พันธกิจที่ 3 พัฒนาบุคลากร ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นมืออาชีพ

 พันธกิจที่ 4 เป็นศูนย์กลางสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์

 พันธกิจที่ 5 เชื่อมโยงเครือข่ายกับขบวนการสหกรณ์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

6 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 362 เดือนสิงหาคม 2560



คลินิกกฎหมาย

โดย นายณฐกร		แก้วดี

กฎหมายแรงงานกับ 
การบริหารสหกรณ์ 

(ตอนที ่4)
เมื่อมีการเลิกจ้างเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างสหกรณ์ที่มีสัญญาจ้างไม่ได้ก�าหนดระยะเวลาแน่นอนไว้	 สหกรณ์ต้องบอกกล่าว

ล่วงหน้าก่อนการเลิกจ้าง	 ยกเว้นกรณีที่สัญญาจ้างระบุระยะเวลาไว้แน่นอน	 สหกรณ์ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเพราะถือว่า 
การจ้างน้ันส้ินสดุไปตามสญัญาจ้าง	เช่น	การจ้างผูจ้ดัการมกี�าหนดระยะเวลา	2	ปี	เมือ่ครบก�าหนด	2	ปี	สหกรณ์กมี็สทิธเิลกิจ้างได้ 
โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า	แต่ถ้าเป็นการเลิกจ้างเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างสหกรณ์ตามปกติก่อนเลิกจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้า	 
หากสหกรณ์ไม่บอกกล่าวล่วงหน้าจะต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า	หรือบางคนเรียกว่า	“ค่าตกใจ”	นั่นเอง

ระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้า	 กฎหมายได้ก�าหนดว่า	 “ในกรณีท่ีสัญญาจ้างไม่มีก�าหนดระยะเวลา	 นายจ้างหรือ 
ลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงก�าหนด 
จ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด	 เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากัน เมื่อถึงก�าหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไป แต่ไม่จ�าเป็นต้อง
บอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน”	 ระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้าจะยาวนานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจ่าย
ค่าจ้างของนายจ้างหรือสหกรณ์	 ซึ่งส่วนใหญ่มักจ่ายตอนสิ้นเดือน	 แต่หากมีนายจ้างหรือสหกรณ์ก�าหนดจ่ายค่าจ้างยาวเกิน	 
3	เดือน	ก็ให้บอกกล่าวล่วงหน้าเพียง	3	เดือนเท่านั้น

บอกกล่าวล่วงหน้าอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย	เพือ่ให้เข้าใจง่ายขึน้	ขอยกตวัอย่าง	กรณสีหกรณ์ก�าหนดจ่ายเงนิเดอืน	
เดือนละครั้ง	ทุกวันที่	25	ของเดือน	หากจะเลิกจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้า	เช่น	บอกกล่าววันที่	25	เมษายน	หรือก่อนนั้น	จะมี
ผลเลิกจ้างในวันที่	25	พฤษภาคม	เป็นต้น

แต่หากสหกรณ์บอกกล่าวหลงัวนัที ่25 เมษายน	เช่น	บอกกล่าววนัที	่26	จะท�าให้การเลกิจ้างมผีลในวนัที	่25	มถินุายน	
นัน่หมายความว่าสหกรณ์จะต้องให้เจ้าหน้าทีห่รอืลกูจ้างรายนัน้ท�างานไปจนถงึวนัที	่25	มถินุายน	หรอืประมาณ	2	เดอืนนัน่เอง

ปัญหาว่า	 หากสหกรณ์ไม่อยากเห็นหน้าเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างสหกรณ์รายนั้นถึงวันท่ี	 25	 มิถุนายน	 จะท�าอย่างไร	 
ค�าตอบกค็อืสหกรณ์ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าซึง่ตามกฎหมายเรยีกว่า	“สนิจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า”	หรอืเรยีกกนั 
เล่น	ๆ	ว่า	“ค่าตกใจ”	ให้กับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างสหกรณ์รายนี้	ตั้งแต่วันที่	26	เมษายน	ถึงวันที	่25	มิถุนายน	มีข้อสังเกตว่า	
หากบอกกล่าวก่อนหรือในวันที่ 25 เมษายน	ก็จะจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าถึง	25	พฤษภาคม	เท่านั้น

กรณีที่สหกรณ์ก�าหนดจ่ายเงินเดือน	 เดือนละ	2	ครั้ง	ทุกวันที	่ 15	ของเดือน	และวันสิ้นเดือน	การบอกกล่าวล่วงหน้า 
ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีแรก	 แต่รอบการบอกกล่าวล่วงหน้าสั้นกว่าการจ่ายแบบรายเดือน	 เช่น	 บอกกล่าวก่อนหรือ 
ในวันที	่15	เมษายน	และมผีลเลกิจ้างในวนัที	่30	เมษายน	แต่ถ้าบอกกล่าว 
ในวันที่	16	เมษายน	ก็จะมีผลเลิกจ้างในวันที่	15	พฤษภาคม	เป็นต้น

ดงัน้ัน	ก่อนเลกิจ้างเจ้าหน้าทีห่รอืลกูจ้างสหกรณ์	คณะกรรมการ 
ด�าเนินการสหกรณ์	 ควรค�านึงถึงก�าหนดวันจ่ายเงินเดือนด้วย	 
หากบอกกล่าวก่อนหรือในวันจ่ายเงินเดือน	 สหกรณ์จ่ายค่าตกใจ 
เพียงเดือนเดียว……..แน่นอน

7ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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ตามคตคิวามเชือ่ของชาวพทุธ	“ดอกไม้จนัทน์”	ถอืเป็นหนึง่ในสญัลกัษณ์ทีแ่สดงถงึความเคารพและไว้อาลยั	 
เพราะเช่ือว่ากลิ่นหอมของดอกไม้จันทน์จะน�าดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปสู่สรวงสวรรค์	 การท�าดอกไม้จันทน์ 
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	 จะมีประเภทดอกไม้ที่รัฐบาลก�าหนดใช้ในงานพระราชพิธีมี	 7 
แบบชนิด	 ที่ต้องท�าจากวัสดุธรรมชาติ	 อาทิ	 กระดาษสีที่ใช้ท�าดอกไม้จันทน์โดยเฉพาะ	 หรือจะเป็นใบไม้	 อย่าง 
ใบโพธิ	์ใบยางพารา	ซังข้าวโพด	ดังนี้

ดอกดารารัตน์
“ดอกดารารตัน์ หรอืดอก Daffodil เป็นดอกไม้ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช  

และพระราชทานให้กบัสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ อยูเ่สมอ เมือ่ครัง้ยงัทรงศกึษาและประทบัอยูท่ี่ 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นิยมใช้มอบให้แก่บคุคลอนัเป็นทีร่กั เพือ่บอกว่าไม่เคยหวงัสิง่ใดตอบแทน และยงัหมายถงึ  
เกยีรตยิศ ความกล้าหาญ สญัลกัษณ์ของความหวงั ชือ่ดอกดารารตัน์ยงัมคีวามหมายทีล่กึซึง้ โดยค�าว่า ดารา หมายถงึ  
ดวงดาว คือ สิ่งที่อยู่สูงสุด ค�าว่า รัตน์ หมายถึง แก้ว คือ สิ่งที่มีค่า” 

ดอกกุหลาบ
“ดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักอันบริสุทธิ์ด้วยอานุภาพแห่งความจงรักภักดีของทวยราษฎร ์

ทีร่ะลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุในองค์พระประมขุของชาติ เพ่ือถวายความอาลัยเป็นคร้ังสุดท้ายแด่พระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้เป็นกษัตริย์ที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย”

ดอกพุดตาน
“ดอกพุดตานเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์ ชาวจีนเชื่อว่าเป็นไม้มงคลเพราะ 

ดอกพดุตานเปลีย่นสไีด้ถงึสามสภีายในวนัเดยีวกนั ซึง่เปรยีบเสมอืนวฏัจกัรของชวีติมนษุย์ทีเ่ริม่ต้นเปรยีบเหมือน 
เด็กที่เป็นผ้าขาว เติบโตขึ้นพร้อมกับสีสันที่แต่งแต้มขึ้นมาจนกระทั่งสูงอายุมากขึ้นพร้อมกับสีที่เข้มขึ้นจนกระทั่ง
ร่วงโรยจากไป เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกุศลอุทิศถวายครั้งสุดท้ายแด่พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” 

ดอกลิลลี่
“ดอกลลิลีแ่สดงออกถงึความรกัทีบ่รสิทุธิเ์ช่นเดยีวกบัดอกกหุลาบสขีาว อกีทัง้ดอกลลิลีส่ขีาวยงัแสดงออกถงึ 

ความซื่อสัตย์และเทิดทูนด้วยอานุภาพแห่งความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น”

ดอกกล้วยไม้
“ดอกกล้วยไม้เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง ความรัก และความสง่างามสมดังพระมหากรุณาธิคุณ 

ในการบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้ขจรขจายไป 
ทั้งแผ่นดินไทยตลอดถึงนานาประเทศทั่วโลก”
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ศึกษาดูงาน ชสอ.

วันที่ 19 มิถุนายน 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจนครศรีธรรมราช จ�ากัด

วันที่ 22 มิถุนายน 2560
คณะ Development Educators  

from ACCU

วันที่ 8 กรกฏาคม 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ครเูชียงใหม่ จ�ากัด

วันที่ 7 กรกฏาคม 2560
สหกรณ์ออมทรพัย์กรมประชาสมัพนัธ์ จ�ากดั

พลโท ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ	พร้อมด้วยฝ่ายจดัการ	ชสอ.	
ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยนิดเีนือ่งในโอกาสครบรอบ	67	ปี	นสพ.	สยามรฐั	 
รายวัน	 โดยมี	นายวิโรจน์ วัฒนธาดากุล บรรณาธิการบริหาร	 บริษัท	 
สยามรัฐ	จ�ากัด	เป็นผู้รับมอบ	เมื่อวันที่	26	มิถุนายน	2560	ณ	ห้องบอลรูม	 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ	 ด�าเนินการก่อตั้งโดย	หม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์  
ปราโมช กับนายสละ ลิขิตกุล	เมื่อต้นป	ีพ.ศ.	2493	เป็นหนังสือพิมพ์รายวัน	 
ออกวางจ�าหน่ายเมื่อวันที	่ 25	 มิถุนายน	พ.ศ.	 2493	 ยึดถือพุทธสุภาษิตว่า	 
“นิคฺคณฺเห นิคฺคหารห� ปคฺคณฺเห ปคฺคหารห�”	แปลว่า	“พึงชมคนที่ควรชม  
และข่มคนที่ควรข่ม”

ปัจจบุนัด�าเนนิกจิการมาครบรอบ	67	ปี	ในนามบริษทั	สยามรฐั	จ�ากดั	 
มีนายชัชวาลย์ คงอุดม	 เป็นคอลัมนิสต์	 นายกตพล คงอุดม เป็น 
กรรมการผู้จัดการ	 นายวิโรจน์ วัฒนธาดากุล	 เป็นบรรณาธิการบริหาร	 
และนายทองแถม นาถจ�านง	เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
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ปีที่ 29 ฉบับที่ 362 เดือนสิงหาคม 2560

ครบรอบ 67 ปี นสพ. สยามรัฐ



พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ	 พร้อมด้วย นางประภาษร ทิพย์ดี และนายนลทวัช สมาธิ	 รองผู้จัดการใหญ่	 ชสอ.	 
มอบน�้าดื่ม	 ชสอ.	 จ�านวน	 30,000	 ขวด	 ให้กับนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 โดย	 ชสอ.	 ร่วมกับสหกรณ ์
ออมทรัพย์ทั่วประเทศ	ท�าความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	เมื่อวันที	่29	มิถุนายน	2560	 
ณ	ห้องประชุม	137	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์	 ประธานกรรมการ	 พร้อมด้วย	นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่	 ชสอ.	 มอบดอกไม้แสดงความยินดี	 
และเข้าร่วมงานพิธีท�าบุญเปิดส�านักงานแห่งใหม่	สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม	่จ�ากัด	เมื่อวันที	่27	มิถุนายน	2560	

สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุเชยีงใหม่	จ�ากดั	ก่อตัง้เมือ่ปี	พ.ศ.	2521	ภายใต้การน�าของนายแพทย์อทุยั สปูระดษิฐ์ นายแพทย์สาธารณสขุ 
จังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้น	 จดทะเบียนเมื่อวันที่	 5	 มิถุนายน	 2521	 มีสมาชิก	 51	 คน	 ทุนเรือนหุ้น	 8,050	 บาท	 เริ่มเปิดบริการครั้งแรก 
วันที	่1	กรกฎาคม	2521	ปัจจุบันม	ีดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน	เป็นประธานกรรมการ

ชสอ. มอบน�้าดื่ม ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

พิธีเปิดส�านักงานใหม่ สอ.สธ.เชียงใหม่ จก.

พลโท ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ	น�าคณะกรรมการด�าเนนิการ	 
ผูต้รวจสอบกจิการ	เจ้าหน้าที	่ชสอ.	และผู้แทนสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชกิ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	 ร่วมท�าบุญถวายเทียนพรรษา	 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา	 
และสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม	 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	 
ณ	วัดบางอ้อยช้าง	จังหวัดนนทบุรี	เมื่อวันที	่5	กรกฎาคม	2560
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ชสอ. ร่วมสืบสานประเพณีไทย



CSR ออมทรัพย์...เพื่อสังคม
สหกรณ์ใดอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน	“CSR ออมทรัพย์..เพ่ือสังคม”	 สามารถส่งภาพกิจกรรมพร้อมรายละเอียด 

มาได้ที่	email: prfsct@gmail.com  ทาง FSCT News จะเผยแพร่ภาพของสหกรณ์ท่านในฉบับต่อไปค่ะ
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สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขระยอง จ�ำกัด

มอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก	
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล	จังหวัดระยอง	
วันที่	6	มิถุนายน	2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ปฏิบัติงำนองค์กำร 
ส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์
ผู้ปฏิบัติงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	
ประจ�าปี	2559
วันที่	23	มิถุนายน	2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ จ�ำกัด

มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาข้าราชการต�ารวจในสังกัด	
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	ประจ�าปี	2560	
วันที่	9	พฤษภาคม	2560

มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ประจ�าปี	2560
วันที่	3	มิถุนายน	2560

สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยขอนแก่น จ�ำกัด



นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง	 
นายเด่นภูมิ ป่วนกระโทก	 เหรัญญิก	 และนายส�ารวย รอดวงษ์ เป็นตัวแทน	 ชสอ.	 
มอบทุนสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ประจ�าปี	 2560	 ของ	 ชสอ.	 
ให้แก่	1.	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุร	ีจ�ากัด	เพื่อมอบให้กับโรงเรียนวัดน้อย	ต.งิ้วราย	 
อ.อินทร์บุรี	จ.สิงห์บุรี	ในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในสถานศึกษา	จ�านวน	12,500	บาท	 
2.	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง	จ�ากัด	 เพื่อมอบให้กับโรงเรียนวัดท่าชุมนุม	อ.สามโก้	 
จ.อ่างทอง	 ในโครงการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนครบวงจร	จ�านวน	12,500	บาท	และ	 
3.	สหกรณ์ออมทรพัย์ครพูระนครศรอียธุยา	จ�ากดั	เพือ่มอบให้กบัโรงเรยีนวดัสว่างอารมณ์	 
หมู่	 1	 อ.วังน้อย	 จ.พระนครศรีอยุธยา	 ในโครงการปลูกพืชไร้ดินเพื่อการเรียนรู ้	 
จ�านวน	12,500	บาท	เมื่อวันที	่13	กรกฎาคม	2560

นายบัญชา เกษมสุข ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา	 จ�ากัด	 และ
กรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก	เป็นตัวผู้แทน	ชสอ.	มอบทุนสนับสนุนโครงการ
ของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประจ�าปี	2560	จ�านวน	12,500	บาท	ให้แก่โรงเรียน
วัดดอนทราย	จ.ฉะเชิงเทรา	โดยมี	นางสาวธัญญอร อนุศิริกุล	ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดดอนทราย	
เป็นผู้รับมอบ	เมื่อวันที่	12	กรกฎาคม	2560

นางสาวไพเราะ ประพิณเลิศ เลขานุการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคตะวันออก	 และนายประกิต ประทุมกาญจน์	 กรรมการ	 เป็นตัวแทน	
ชสอ.	 มอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 
ประจ�าปี	 2560	 จ�านวนเงิน	 12,500	 บาท	 ให้แก่นางสาวขวัญศิริ กันแตง  
ผู ้อ�านวยการสถานศึกษา	 โรงเรียนคลองบางกะอี่	 ต.บางปลา	 อ.บางพลี	 
จ.สมุทรปราการ	เมื่อวันที	่13	กรกฎาคม	2560

ชสอ. มอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียน 
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�าปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จ�ากัด

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก
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สั่งซื้อสินค้าได้ที่ 
www.fsctshop.lnwshop.com

กระเป๋ามีล้อลาก 
จ�านวน 4 ล้อ ขนาด 14 นิ้ว

ราคาใบละ 550 บาท

กระเป๋าเป้
ขนาด 4 X 8 X 10 นิ้ว  

ราคาใบละ 150 บาท

กระปุกออมทรัพย์
ราคาใบละ 50 บาท

รับสั่งท�าสินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์ สนใจติดต่อได้ที่ : ฝ่ายธุรกิจเสริม 0 2496 1199 ต่อ 121, 122, 105, 106
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ประเภทเงินกู้ อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อช�าระหนี้สถาบันการเงินอื่น 4.30

โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการบริหารสหกรณ์ 4.20

โครงการเงินกู้พิเศษเป็นทุนหมุนเวียนระยะสัน้ 3.80

โครงการเงินกู้พิเศษ 2 เพื่อการบริหารสหกรณ์ 3.90

โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็ก 3.90

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



จัดท�าโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด  
เลขที ่199 หมู ่2 ถนนนครอินทร์ ต�าบลบางสีทอง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบรุ ี11130
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ช�าระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่	พิเศษ	5/2552

ปณศ.บางกรวย

ปีที่ 29 ฉบับที่ 362 เดือนสิงหาคม 2560

พิมพ์ที่ : หจก. อรุณการพิมพ์ โทร. 0 2282 6033-4

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

News

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�า

ออมทรพัย์กบั ชสอ. ดอกเบีย้สงู...

อัตราดอกเบี้ย

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายสินเชื่อ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212 - 216, 223 และ 226
ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

บรกิารด ีมเีฉลีย่คนื นกึถึงสนิเชือ่ ชสอ.
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทเงินกู้ อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

เงินกู้ ระยะยาว 4.70
เงินกู้ ระยะกลาง 4.60
เงินกู้ ระยะสัน้ 4.15

รุ่น “7 วัน และ 14 วัน”

วงเงิน
อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ระยะเวลำ 7 วัน ระยะเวลำ 14 วัน
1 ล้านบาทขึ้นไป 0.60 0.65

10 ล้านบาทขึ้นไป 0.70 0.75

20 ล้านบาทขึ้นไป 0.80 0.85


