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1. ดานการเงิน
(1) ลงทุนถือหุน สหกรณไดรับผลตอบแทน เงินปนผล
สิทธิพิเศษ หุน ชสอ. ใชประกันเงินกู ชสอ. ไดเต็มจํานวนของหุนที่นํามาเปนประกัน
(2) รับฝากเงินและบริการตัว๋ สัญญาใชเงิน อัตราดอกเบี้ยที่เปนธรรม คุมคาการลงทุน มั่นคง ปลอดภัย ไมเสียภาษี
สิทธิพิเศษ เงินฝากประจํา และหรือตั๋วสัญญาใชเงินของ ชสอ. ใชเปนประกันเงินกู ชสอ. ได ไมเกินรอยละ 90 ของ
เงินฝากประจําและหรือตัว๋ สัญญาใชเงินที่นํามาเปนประกัน
(3) ใหเงินกูยืม อัตราดอกเบี้ยที่เปนธรรม สะดวก รวดเร็ว มีเงินเฉลี่ยคืน
(4) สหกรณไดรับสิทธิในการสมัครเขารวมโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
2. ดานบริหารจัดการ
(1) แนะนํา ชวยเหลือ ใหคําปรึกษาการดําเนินกิจการและบริหารจัดการของสหกรณ
(2) ประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย โดยสหกรณสมาชิกสามารถ
ประเมินตนเองผานทางเว็ปไซตของ ชสอ. (www.fsct.com)
3. ดานวิชาการ
(1) สนับสนุนวิทยากร ใหการศึกษาฝกอบรมที่สหกรณสมาชิกจัดขึ้น
ปละไมเกิน 1 ครั้ง วิทยากรไมเกิน 2 คน หรือปละ 2 ครั้ง วิทยากร ครั้งละ 1 คน
(นับจากวันประชุมใหญสามัญประจําปครั้งที่ผานมาของ ชสอ. ถึงวันประชุมใหญสามัญ
ประจําปของ ชสอ. ครั้งตอไป)
(1.1) สหกรณที่ประสงคจะขอรับการสนับสนุนวิทยากร ตองทําหนังสือถึง
ประธานกรรมการ ชสอ. เพื่อพิจารณากอนวันที่จะจัด 15 วัน
(1.2) หนังสือคําขอรับการสนับสนุนใหระบุหัวเรื่อง วัน เวลา และสถานที่ศึกษาฝกอบรม
ทั้งนี้ ชสอ. จะพิจารณาจัดวิทยาการใหเหมาะสมกับหัวขอที่กําหนด
(2) สนับสนุนสหกรณขนาดเล็ก (ทุนดําเนินงาน ไมเกิน 500 ลานบาท) เขารับการฝกอบรม สัมมนา
โดยไมเก็บคาลงทะเบียน ปละ 1 หลักสูตร หลักสูตรละไมเกิน 1 คน ในปบัญชีของ ชสอ.(1 เมษายน – 31 มีนาคม)
(2.1) สหกรณที่ประสงคจะขอรับการสนับสนุน ตองทําหนังสือถึง ประธานกรรมการ ชสอ. เพื่อพิจารณา
กอนวันเขารับการอบรม สัมมนา 15 วัน
(2.2) ชสอ.สนับสนุนคาลงทะเบียน คาพาหนะตามอัตรารถปรับอากาศชัน้ 1 (VIP) ของบริษัทขนสง จํากัด
พรอมคาพาหนะเหมาจาย 1,000.- บาท และสนับสนุนคาที่พักตามกําหนดการ
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(3) สนับสนุนคาลงทะเบียนการอบรมสัมมนา
(3.1) สงกรรมการหรือเจาหนาที่เขารวมสัมมนาครั้งเดียว 10 คน แถมฟรี 1 คน ในวงเงินไมเกิน
2,000.- บาท
(3.2) สงกรรมการหรือเจาหนาที่เขารวมสัมมนา หรือฝกอบรมในรอบปเดียวกันในรอบปเดียวกัน
(รอบปบัญชี ชสอ. วันที่ 1 เมษายน – 31 มีนาคม ปถัดไป) สะสมครบ 20 คน แถมฟรี 1 คน ในวงเงินไมเกิน 2,000.- บาท
ยกเวนกรณีไดรับสิทธิ์ตามขอ 3.1 แลว
(4) สนับสนุนคาลงทะเบียนโครงการจัดการศึกษาสหกรณออมทรัพยระหวางประเทศ สําหรับสหกรณ
ออมทรัพยขนาดเล็ก สงกรรมการ ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ หรือเจาหนาที่ เขารวมโครงการได ปละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 คน
ชสอ. สนับสนุนคาลงทะเบียน จํานวน 10,000.- บาทตอคน
4. ดานการบริการเครื่องเขียนแบบพิมพ
(1) ไดรับสิทธิในการสั่งซื้อสินคาทุกชนิดพรอมบริการจัดสง ยอดซื้อ 2,000.- บาทขึ้นไป
(2) สั่งซื้อพรอมชําระเงินสดไดรับสวนลด 5%
(3) สั่งซื้อพรอมชําระเงินภายใน 30 วัน ไดรบั สวนลด 3%
บริการแบบพิมพและเครื่องใชสํานักงาน

5. ดานกฎหมาย
(1) คลินิกสหกรณ บริการใหคําแนะนํา ตอบขอหารือการแกไขปญหาดาน
กฎหมาย โดยที่ปรึกษาดานกฎหมาย (ไมมีคาใชจาย)
(2) บริการทนายความใหความชวยเหลือในการดําเนินคดีตามกฎหมาย
โดยมีคาใชจา ยที่เปนธรรม
(3) พิทักษสิทธิประโยชนของสหกรณสมาชิก
6. ดานขอมูลขาวสาร
(1) บริการขอมูลขาวสารผานระบบเครือขาย Internet (Website)
(2) บริการจดหมายขาว ชสอ.
(3) บริการสงขอมูลขาวสารผาน SMS ไปยังสหกรณสมาชิกและที่
เกี่ยวของโดยไมเสียคาใชจาย
(4) บริการ Free E-mail ใหกับสหกรณสมาชิก โดยไมเสียคาใชจาย
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7. ดานขบวนการสหกรณ
(1) เขารวมกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือขายระหวางสหกรณ และ
ขบวนการสหกรณ รวมทั้งองคืการสหกรณระหวางประเทศที่ ชสอ.เปนสมาชิก
(2) สิทธิของสหกรณสงผูแทนและผูสังเกตุการณเขารวมประชุมใหญโดย
ไมเสียคาลงทะเบียน
(3) สิทธิในการสงผูแทนสหกรณสมัครเปนกรรมการดําเนินการ ชสอ.
โดยมีการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญสามัญประจําป
8. ดานสวัสดิการ
(1) สหกรณออมทรัพยที่สมัครเปนสมาชิก ชสอ. มีสิทธิ
พิเศษสมัครเปนสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห 7 กลุมอาชีพ
ไดแก ครู ตํารวจ ทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ สาธารณสุข/โรงพยาบาล
ราชการ และสถานประกอบการ เพื่อเปนการสรา งหลั กประกัน ชีวิ ต
ใหกับสมาชิกของสหกรณ และสามารถนํามาแบงเบาภาระของผูค้ํา

ประกันของสมาชิกสหกรณได
(2) ชสอ.จายเงินสวัสดิการชวยเหลือคาสงเคราะหศพแกบุคลากรของสหกรณสมาชิก ดังตอไปนี้
(2.1) คณะกรรมการดําเนินการ
(2.2) ผูตรวจสอบกิจการที่เปนสมาชิกสหกรณแหงนั้น
(2.3) ผูจัดการสหกรณและเจาหนาที่ประจําของสหกรณ
โดยบุคลากรดังกลาว หากเสียชีวิตในระหวางที่ดํารงตําแหนง ชสอ.ดําเนินการจายเงินสวัสดิการชวยเหลือ
คาสงเคราะหศพ จํานวน 20,000.- บาท โดยใหทายาทหรือผูมีสวนไดเสียยื่นคําขอตามแบบฟอรมที่ ชสอ. กําหนด
และทายาทหรื อผู มี ส ว นได เ สี ย ต องยื่ นความประสงค ข อรั บ เงิ น ภายใน 1 ป นั บ แต วั น ที่ บุ คคลนั้ น ถึ งแก ความตาย
หากพนกําหนดดังกลาว ชสอ. ขอสงวนสิทธิในการไมจายเงินสงเคราะหศพแกสหกรณสมาชิก
*************************************************************

