
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากัด 
(ชสอ.) 

 
 
 
 
 

เอกสารประกอบที่ตองจัดสงไปพรอมกับใบสมัคร 
 
�1. ใบสมัครตามแบบที่ ชสอ. กําหนด ที่กรอกขอความเรียบรอยแลว 
�2. สําเนาใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณออมทรัพย 1 ฉบับ 
�3. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่มีมติใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิก  1  ชุด 
�4. สําเนาขอบังคับของสหกรณ 1 เลม 
�5. รายงานฐานะการเงิน หรืองบทดลองเดือนสุดทายกอนสมัครเปนสมาชิก 1 ชุด 
 
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม  กรุณาติดตอ  คุณวรัญญา  ชูสกุล  โทร. 0 2496 1199 ตอ 317 
 
 

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

 



 
 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากัดชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากัด  

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

  

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากัด  (ชสอ.)  เปนสถาบันระดับชาติของ 

สหกรณออมทรัพย  จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511  เม่ือวันศุกร ที่ 1 กันยายน    

พ.ศ. 2515  เปนสถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2526  และเปน

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยระดับประเทศที่มี สหกรณออมทรัพยทั่วภูมิภาคของประเทศไทยเปนสมาชิก  

รวมท้ังส้ิน 1,025 สหกรณ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557)  ทั้งที่ดําเนินการอยูในหนวยงานราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  และสถานประกอบการเอกชนตางๆ   มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการออมทรัพย  และความ

รวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลสมาชิกเปนสําคัญ   

  ชสอ. บริหารงานโดยคณะกรรมการดําเนินการ  ซึ่งไดรับเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญ

ผูแทนสหกรณสมาชิกทั่วประเทศ ปจจุบัน ชสอ. ดําเนินงานมาเปนปที่ 42  ไดดําเนินพันธกิจในการเปน

ศูนยกลางสหกรณออมทรัพย  ทั้งดานการเงิน  การพัฒนาบุคลากร  การพัฒนาองคกร  การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ  และการพิทักษสิทธิประโยชนของระบบสหกรณออมทรัพย  

 

๏ จํานวนสหกรณสมาชิก (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557)  

   

 สหกรณสมาชิก แยกตามภูมิภาค สหกรณสมาชิก แยกตามภูมิภาค

77
159

133

100

125
160

127

144

144  กรุงเทพฯ พื้นที่ 1

127 กรุงเทพฯ พื้นที่ 2

160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

125 ภาคเหนือ

100 ภาคใต

133 ภาคกลาง

159 ภาคตะวันออก

77 ภาคตะวันตก รวม 1,025 สหกรณ

2ณณ  วันที่วันที่  3131  มีนาคมมีนาคม  25572557
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๏  ผลการดําเนินงาน 

 

 สินทรัพยรวม สินทรัพยรวม

18,637
24,055

31,14330,754

42,622

49,839
53,071

58,239
61,164

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

12ณณ  วันที่วันที่  3131  มีนาคมมีนาคม  25572557  
 

ทุนเรือนหุนทุนเรือนหุน

4,598
4,634

5,328
5,669

6,257

9,018 9,425
9,961

10,283

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

1ณณ  วันที่วันที่  3131  มีนาคมมีนาคม  25572557  
 

ตั๋วสัญญาใชเงินและเงินรับฝากตั๋วสัญญาใชเงินและเงินรับฝาก

8,602

17,845

20,145

24,708
26,974

30,182 30,670
31,913 32,987

0
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2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

14ณณ  วันที่วันที่  3131  มีนาคมมีนาคม  25572557  
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เงินใหกูเงินใหกู

11,924
9,750

13,758
12,750

25,316

35,232 33,683
38,438 36,585

0
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15ณณ  วันที่วันที่  3131  มีนาคมมีนาคม  25572557  
 

 กําไรสุทธิ กําไรสุทธิ

345 348 366
260

435

495

713
679

914

0
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200

300

400

500
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700

800

900

1,000

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

16ณณ  วันที่วันที่  3131  มีนาคมมีนาคม  25572557  
 

๏  ผลตอบแทนคืนกบัสหกรณสมาชิก 

 

 ปบัญชี 2552 ปบัญชี 2553 ปบัญชี 2554 ปบัญชี 2555 ปบัญชี 2556 

เงินปนผล 5.10% 5.20% 5.35% 5.40% 5.60% 

เงินเฉลี่ยคนื 3.10% 3.30% 3.50% 3.60% 3.70% 
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๏  บริการของ ชสอ. 

   การใหบริการดานเงินฝาก 

  เงินรับฝากเปนบริการทางการเงินสําหรับสหกรณสมาชิกที่จะฝากเงินไวในที่ม่ันคง

ปลอดภัย  และใหผลตอบแทนที่ดี  ประการสําคัญ คือเปนการระดมทุนใหเขามาหมุนเวียนในระบบ

สหกรณโดยผาน ชสอ. ทั้งประเภทออมทรัพย  และประเภทประจํา  โดยใหดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม

และสูงกวาธนาคารอยูเสมอ 

วงเงินขั้นต่ํา  

ตอฉบับ

อัตราดอกเบี้ยรอยละตอป

15 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน

1 แสนบาท 3.55 3.70 3.95 4.20 4.45

1 ลานบาท 3.65 3.90 4.15 4.40 4.65

5 ลานบาท 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75

10 ลานบาท 3.85 4.10 4.35 4.60 4.85

20 ลานบาท 3.95 4.20 4.45 4.70 5.05

ขอกําหนดเงื่อนไขเงินฝากประจําระยะสั้น

1. เงินฝากประจําที่มีระยะเวลาการฝากไมถึง 5 วัน ถอนไดโดยไมมีดอกเบี้ย

2. เงินฝากประจําที่มีระยะเวลาการฝากตั้งแต 5 วันขึ้นไป ถอนไดโดยคํานวณดอกเบี้ยลดหลั่น

ตามสวนแหงระยะเวลาและวงเงิน ณ วันที่ฝาก

ขอกําหนดเงื่อนไขเงินฝากประจําระยะยาว

1. จายดอกเบี้ยทุกเดือน ตลอดอายุการฝาก

2. เงินฝากประจําที่มีระยะเวลาการฝากไมถึง  3 เดือน ถอนไดโดยไมมีดอกเบี้ย

3. เงินฝากประจําที่มีระยะเวลาการฝากตั้งแต  3 เดือนขึ้นไป แตไมครบกําหนดถอน  

ชสอ. จะจายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ถือจริง ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย ณ วันที่ฝาก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ : ฝายเงินทุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากัด 
199 หมู 2 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี11130

โทรศัพท 0 2496 1199 ตอ 125 – 127, 109 โทรสาร 0 2496 1188 www.fsct.com

มีผลตั้งแต วันที ่29 มิถุนายน 2555

ออมทรัพยวันนี้ มั่งมีวันหนา รวมสรางศรัทธา พัฒนาขบวนการสหกรณ

วงเงินขั้นต่ํา  

ตอฉบับ

อัตราดอกเบี้ยรอยละตอป

ออมทรัพย 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน

1 หมื่นบาท 1.05 1.80 2.45 2.85 3.25

1 แสนบาท 1.15 1.90 2.80 3.35 3.45

1 ลานบาท 1.25 2.00 2.85 3.40 3.55

5 ลานบาท 1.30 2.05 2.90 3.45 3.65

10 ลานบาท 1.35 2.10 3.05 3.55 3.75

20 ลานบาท 1.40 2.15 3.15 3.65 3.85

 
 

  

  การใหบริการต๋ัวสัญญาใชเงิน 

  ต๋ัวสัญญาใชเงิน เปนการระดมทุนชวยเหลือซึ่งกันและกันในขบวนการสหกรณออมทรัพย  

ชสอ. ไดพัฒนาเปนแหลงลงทุนของสหกรณออมทรัพยที่มีเงินเหลือจากการใหบริการแกสมาชิก และ

สหกรณที่บริหารเงินสด สภาพคลอง  โดยใหผลตอบแทนการลงทุนในอัตราที่เปนธรรม  สามารถแขงขัน

กับอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินได  โดยเลือกลงทุนทั้ง ชนิดเผื่อเรียก  และชนิดมีกําหนดระยะเวลา 

 

วงเงินขั้นต่ํา  

ตอฉบับ

อัตราดอกเบี้ยรอยละตอป

15 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน

1 แสนบาท 3.45 3.60 3.85 4.10 4.35

1 ลานบาท 3.55 3.80 4.05 4.30 4.55

5 ลานบาท 3.65 3.90 4.15 4.40 4.65

10 ลานบาท 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75

20 ลานบาท 3.85 4.10 4.35 4.60 4.95

ขอกําหนดเงื่อนไขตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้น

1. ตั๋วสัญญาใชเงินที่มีระยะเวลาการฝากไมถึง 5 วัน ไถถอนไดโดยไมมีดอกเบี้ย

2. ตั๋วสัญญาใชเงินที่มีระยะเวลาการฝากตั้งแต 5 วันขึ้นไป ไถถอนไดโดยคํานวณดอกเบี้ยลดหลั่น

ตามสวนแหงระยะเวลาและวงเงิน ณ วันที่ฝาก

ขอกําหนดเงื่อนไขตั๋วสัญญาใชเงินระยะยาว

1. จายดอกเบี้ยทุกเดือน ตลอดอายุการฝาก

2. ตั๋วสัญญาใชเงินที่มีระยะเวลาการฝากไมถึง  3 เดือน ไถถอนไดโดยไมมีดอกเบี้ย

3. ตั๋วสัญญาใชเงินที่มีระยะเวลาการฝากตั้งแต  3 เดือนขึ้นไป แตไมครบกําหนดไถถอน  

ชสอ. จะจายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ถือจริง ในอัตราดอกเบี้ยเผื่อเรียก ณ วันที่ฝาก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ : ฝายเงินทุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากัด 
199 หมู 2 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี11130

โทรศัพท 0 2496 1199 ตอ 125 – 127, 109 โทรสาร 0 2496 1188 www.fsct.com

มีผลตั้งแต วันที ่29 มิถุนายน 2555

ออมทรัพยวันนี้ มั่งมีวันหนา รวมสรางศรัทธา พัฒนาขบวนการสหกรณ

วงเงินขั้นต่ํา  

ตอฉบับ

อัตราดอกเบี้ยรอยละตอป

เผื่อเรียก 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน

1 หมื่นบาท 0.95 1.70 2.35 2.70 3.10

1 แสนบาท 1.05 1.80 2.70 3.25 3.35

1 ลานบาท 1.15 1.90 2.75 3.30 3.45

5 ลานบาท 1.20 1.95 2.80 3.35 3.55

10 ลานบาท 1.25 2.00 2.95 3.45 3.65

20 ลานบาท 1.30 2.05 3.05 3.55 3.75

             

2.652.6010,000,000.- บาท ขึ้นไป

วงเงินขั้นต่ําตอฉบับ 7 วัน 14 วัน

1,000,000.- บาท ขึ้นไป 2.50 2.55

20,000,000.- บาท ขึ้นไป 2.70 2.75

ตั้งแตวันที่ตั้งแตวันที่  2626  กุมภาพันธกุมภาพันธ  25562556  เปนตนไปเปนตนไป  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ : ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 199 หมู 2 

ถนนนครอินทร ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท 0 2496 1199 ตอ 

109 - 110, 125 – 127 โทรสาร 0 2496 1188 www.fsct.com

 
 

 

 

 

 



 5 

 

  การใหบริการเงินกู 

  ชสอ. ไดจัดใหมีบริการเงินกูประเภทตางๆ เพื่อใหสามารถรองรับความตองการของ

สมาชิก  ดังนี ้

1. เงินกูระยะส้ัน 

บริการแกสหกรณที่ตองการเงินกูไปใชในการรักษาสภาพคลองในระยะส้ัน วงเงิน    

ไมเกิน 500 ลานบาท  และไมเกินวงเงินกูยืมประจําปที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ  สิทธิ

ประโยชนตามเงื่อนไขพรอมดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือนไมเกิน 12 งวด 

เงินกูระยะสั้นเงินกูระยะสั้น วงเงินกูเทากับทุนเรือนหุน บวกทุนสํารองของสหกรณ
แตไมเกิน 500 ลานบาท

 บริการสินเชื่อ บริการสินเชื่อ

19

- สงชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยไมเกิน 12 งวด

- กูไดสหกรณละ 1 สัญญา

อัตราดอกเบี้ย 4.95 %

 
2. เงินกูระยะปานกลาง 

บริการแกสหกรณที่ตองการเงินกูไปใชในการใหสมาชิกกู  หรือบริหารกิจการของ 

สหกรณ  วงเงนิกูไมเกิน 400 ลานบาท  และไมเกินวงเงินกูยืมประจําปที่นายทะเบียนสหกรณใหความ

เห็นชอบ  สงชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือนไมเกิน 36 งวด 

- สงชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ย ไมเกิน 36 งวด

- กูไดสหกรณละ 1 สัญญา

อัตราดอกเบี้ย 5.15 %

 บริการสินเชื่อ บริการสินเชื่อ

20

เงินกูระยะปานกลางเงินกูระยะปานกลาง วงเงินกูเทากับทุนเรือนหุน บวกทุนสํารอง
ของสหกรณแตไมเกิน 400 ลานบาท
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3. เงินกูระยะยาว 

บริการแกสหกรณที่ตองการเงินกูไปใชในการใหสมาชิกสหกรณกู หรือบริหารกิจการ 

ของสหกรณ  วงเงินกูไมเกิน 300 ลานบาทและขึ้นอยูกับฐานะการเงิน  ความสามารถในการชําระหนี้ของ

สหกรณ  และวงเงินกูยืมประจําปที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ  สงชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ย

เปนงวดรายเดือนไมเกิน 100 เดือน 

 

- สงชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ย ไมเกิน 100 งวด

- กูไดสหกรณละ 1 สัญญา

อัตราดอกเบี้ย 5.25 %

 บริการสินเชื่อ บริการสินเชื่อ

21

เงินกูระยะยาวเงินกูระยะยาว วงเงินกูไมเกิน 300 ลานบาท

 
  

  การใหบริการดานธุรกิจเสริม 

  ชสอ. อํานวยความสะดวกแกสหกรณสมาชิกในการส่ังซื้อแบบพิมพ  และของที่ระลึก  

โดยเชิญชวนสหกรณสมาชิกเปนตัวแทนจําหนายของทีร่ะลึก  มีชมรมสหกรณออมทรพัยและสหกรณ

สมาชิกเปนตัวแทนจําหนายในภาคตางๆ 

 

 

บริการแบบพิมพและเครื่องใชสํานักงาน
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   การใหบริการดานสถานทีแ่ละการจัดสัมมนา 

ต้ังอยูเลขที่ 199 หมู 2 ถนนนครอินทร  ตําบลบางสีทอง  อําเภอบางกรวย จังหวัด 

นนทบุรี  เปนอาคารประหยัดพลังงานสูง 8 ชั้น  ใหบริการดานสถานที่และหองประชุมแกสหกรณสมาชิก

จัดประชุมสัมมนา  หนวยงานทั่วไป เพื่อจัดกิจกรรมในเทศกาลสําคัญตางๆ  รวมทั้งใหบริการสถานที่ถาย

ทําละครเพื่อเปนการประชาสัมพันธ ชสอ. ใหเปนที่รูจักแกบุคคลทั่วไป 

 

   การสงเสริมการใชเครื่องมอืการบริหารจัดการสหกรณ 

  ชสอ. และกรมสงเสริมสหกรณไดรวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยตามแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Cooperative 

Quality Award : CQA)  นอกจากนี้  ชสอ. ไดสงเสริมใหสหกรณสมาชิกไดนําเครื่องมือทางการบริหาร

จัดการสมัยใหม มาประยุกตใชในสหกรณ  โดยมีการจัดทําคูมือการวางแผนเชิงกลยุทธของสหกรณ     

ออมทรัพย และคูมือการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงของสหกรณออมทรัพย  เผยแพรบน  

เวปไซด ชสอ.  

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ 

(Cooperative Quality Award :CQA)

4  การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู4  การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

เกณฑเพื่อดําเนินการที่เปนเลิศ: มุมมองในเชิงระบบ

โครงรางองคกรสภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย

1 การนํา

องคกร

2    การวางแผน  

กลยุทธ

3 การมุงเนน

ผูใชบริการ

5 การมุงเนน

ทรัพยากรบุคคล

6 การจัดการ

กระบวนการ

7 ผลลัพธ

การดําเนินงาน

 
 

 การสงเสริมและพัฒนาเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยศึกษาตอปรญิญาโท 

ชสอ.  และภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรวมลงนามบันทึก 

ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ “การจัดการศึกษาสําหรับกรรมการ เจาหนาที่ และสมาชิกสหกรณ  

ออมทรัพย” ศึกษาตอในระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพิเศษ)  

 

 การสนับสนุนการจัดการศกึษา สัมมนาและฝกอบรมสหกรณออมทรัพย 

  ชสอ. ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการฝกอบรมและสัมมนาตลอดทั้งป ทั้งยังสนับสนุน

การจัดอบรมที่สหกรณสมาชิกจัดขึ้นเอง โดยชวยเหลือแนะนําในการกําหนดหลักสูตรและสนับสนุนวิทยากร

ใหแกสหกรณสมาชิก 
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การสนับสนุนการอบรมสัมมนาแกสหกรณขนาดเล็กการสนับสนุนการอบรมสัมมนาแกสหกรณขนาดเล็ก

- ชสอ. สนับสนุนสหกรณที่มีทุนดําเนินงานไมเกิน 500 ลานบาท

- การสนับสนุน  สหกรณสงกรรมการ ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบ

กิจการ เจาหนาที่ เขาอบรมสัมมนา ปละ 1 หลักสูตร หลักสูตรละ

ไมเกิน 1 คน 

- ชสอ. สนับสนุนคาลงทะเบียน คาพาหนะตามอัตรารถปรับ

อากาศชั้น 1 (VIP) ของบริษัทขนสง จํากัด พรอมคาพาหนะเหมา

จาย 1,000 บาท  และสนับสนุนที่พักตามกําหนดการ

59

การสนับสนุนการอบรมสัมมนา  และการสนับสนุน

วิทยากร 

 

การสนับสนุนวิทยากรการสนับสนุนวิทยากร

- การสนับสนุนวิทยากรปละไมเกิน 1 ครั้ง  วิทยากรไมเกิน

2 คน หรือปละ 2 ครั้ง วิทยากร ครั้งละ 1 คน

- ชสอ. รับภาระคาใชจายวิทยากร ไดแก คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ

เหมาจายตามระเบียบ 

60  
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

  ชสอ. ไดรวมกับภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จัดทํา

หลักสูตรการฝกอบรม นอกจากนี้ไดประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินกิจกรรมดานวิชาการ 

ไดแก  สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกรมตรวจบัญชีสหกรณ มหาวิทยาลัย

แมโจ กรมสงเสริมสหกรณ สมาคมเศรษฐศาสตรสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหง

ประเทศไทย จํากัด และสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

 การสานสัมพันธสรางภาพลักษณ ชสอ. 

  ชสอ. ไดดําเนินการประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ สงเสริมภาพลักษณและธุรกิจของ ชสอ. 

ตลอดจนสรางสัมพันธอันดี ระหวาง ชสอ. กบัสหกรณสมาชิก ส่ือมวลชน และประชาชนทั่วไป  ดังนี ้

1. เผยแพรขอมูลผานอินเตอรเนต็  ผานเวปไซด http://www.fsct.com 

2. จัดทําโลประกาศเกียรติคุณใหกับสหกรณสมาชิกที่สนับสนุนและใชบริการทาง 

ธุรกรรมกับ ชสอ. รวมทั้ง สหกรณออมทรพัยดีเดน และนักสหกรณดีเดน และสหกรณที่จัดทํารายงาน

กิจการประจําปดีเดน 

  3.  จัดทําจดหมายขาว ชสอ. เปนรายเดือน  และจดหมายขาวฉบับพิเศษสําหรับการ

ประชุมใหญ 

  4.  จัดแสดงนิทรรศการในโอกาสตางๆ เชน งานวันสหกรณสากล 

  5.  จดัพิมพปฏิทินต้ังโตะ มอบแกสหกรณสมาชิกและผูที่เกี่ยวของ 

  6.  สนับสนุนลงโฆษณาในหนังสือพิมพ  ไดแก หนังสือพิมพโคออปนิวส หนังสือพิมพ

เกลียวเชือก วารสารตนสหกรณ และหนังสือพิมพสยามรัฐ  

SMS “FSCT News”

41              
  

 

http://www.fsct.com/
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การรณรงคเชิญชวนใหสหกรณจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม 

  ชสอ. มีวัตถุประสงคในการดําเนินงานเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม

ของบรรดาสมาชิก โดยวิธีการชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ดังนี้ 

1. การสงเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ 

2. การจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม  และการสรางศาลาที่พักผูโดยสาร 

ใหทุนการศึกษาและสนับสนุนโครงการพัฒนาของโรงเรียน  

การประกวดอาคารสรางสรรคเพ่ือการอนุรักษพลังงาน 

  ชสอ. ไดเขารวมโครงการประกวด Thailand Engergy Award 2010  ประเภทอาคาร

สรางสรรคเพื่อการอนุรักษพลังงาน  จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  กระทรวง

พลังงาน  โดยไดรับรางวัลอาคารดีเดน 

 การเช่ือมโยงเครือขายขบวนการสหกรณ 

  ชสอ.ไดมีบทบาทในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับขบวนการสหกรณ  โดยมีการ

เชื่อมโยงเครือขายกันระหวางชุมนุมสหกรณระดับประเทศ ประกอบดวย ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง

ประเทศไทย  จํากัด   ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด  ชุมนุมรานสหกรณแหง

ประเทศไทย จํากัด  ชุมนุมสหกรณบริการเดินรถแหงประเทศไทย จํากัด  และสันนิบาตสหกรณแหง

ประเทศไทย   ซึ่งไดกําหนดประชุมรวมกันทุก 2 เดือน เพื่อแกไขปญหาของขบวนการสหกรณ  และ

เชื่อมโยงเครือขายระหวางกัน 

 การคัดเลือกสหกรณออมทรัพยดีเดน   

ชสอ.ไดจัดใหมีการคัดเลือกสหกรณออมทรัพยดีเดน เพื่อเปนการยกยองในความสําเร็จ 

ของสหกรณ พรอมทั้งใหสหกรณออมทรัพยอื่นสามารถนําไปเปนตนแบบในการพัฒนาตอไป   

การคัดเลือกนักสหกรณออมทรัพยดีเดน 

ชสอ. ไดจัดใหมีการคัดเลือกนักสหกรณออมทรัพยดีเดน  สาขาวิชาการ  สาขาบริหาร   

และสาขานักปฏิบัติการ  เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติสําหรับกรรมการสหกรณ  เจาหนาที่สหกรณ  

สมาชิกสหกรณ  ที่เสียสละทุมเทกําลังกาย  สติปญญา ในการพัฒนาสหกรณ  และขบวนการสหกรณ  

ออมทรัพย ตลอดจนชุมชนและสังคม 

การคัดเลือกรายงานกิจการประจําปดีเดน 

ชสอ. ไดจัดใหมีการคัดเลือกรายงานกิจการประจําปดีเดน  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให 

สหกรณจัดทํารายงานกิจการประจําปอยางมีคุณภาพ เปนรูปแบบในการจัดทําเปนมาตรฐานเดียวกันใน

ระบบสหกรณ เปนแหลงในการศึกษาหาความรู  และพัฒนาการจัดทําไปสูสากลตอไป 
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 การพิทักษสิทธิของสหกรณสมาชิก 

1. การผลักดันแกไขพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 

2. การผลักดันการแกไขปญหาหนี้สินขาราชการคร ู

3. การชวยเหลือสหกรณสมาชิกในการดําเนินการทางศาล 

4. คลินิกสหกรณ 

การพิทักษสิทธิ์ประโยชนการพิทักษสิทธิ์ประโยชน

-การแกไขพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542

-การผลักดันแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู

-การแกไขผลกระทบโครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตขาราชการ

39  
 

การศึกษาดูงาน ประชุม อบรม สัมมนาสหกรณออมทรัพยระหวางประเทศ 

1. การประสานความรวมมือ สรางสัมพันธอันดีกับองคการสหกรณในตางประเทศ 

2. การใหการตอนรับคณะนักสหกรณจากองคการสหกรณระหวางประเทศมาศึกษาดูงาน 

3. สนับสนุนสมาชิกไปศึกษาดูงานสหกรณระหวางประเทศ 

4. การสงบุคลากร ชสอ. และสหกรณสมาชิก เขารวมการประชุม อบรม สัมมนา และ

ศึกษาดูงานสหกรณระหวางประเทศ 
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 ขั้นตอนที่ 1  เสนอเรื่องเขาทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการของ 

สหกรณพิจารณาสมัครเขาเปนสมาชิก ชสอ. 

 

 

ขั้นตอนที่ 2  จัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร  และสงเอกสารมายัง ชสอ.  

ประกอบดวย 

1)  ใบสมัครตามแบบที่ ชสอ. กําหนด ที่ไดกรอกขอความแลว 

2)  สําเนาใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณออมทรัพย 1 ฉบับ 

3)  สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ครั้งที่มีมติให 

    สหกรณสมัครเขาเปนสมาชิก 1  ชุด 

4)  สําเนาขอบังคับสหกรณ 1 เลม 

5)  รายงานฐานะการเงิน หรอืงบทดลองเดือนสุดทายกอนสมัคร 

     เปนสมาชิก 1 ชุด 

           6) ทะเบียนสมาชิก ชสอ. 

 

ขั้นตอนที่ 3  ชสอ. นําเสนอเรื่องเขาที่ประชมุคณะกรรมการอํานวยการ ชสอ. เพื่อ

พิจารณา 

 
ขั้นตอนที่ 4  ชสอ. สงหนังสือแจงผลการสมัครเปนสมาชิก หาก ชสอ. พิจารณา

รับเปนสมาชิกจะขอใหสงคาหุนตามที่ระบุในใบสมัคร พรอมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา     

 

ขั้นตอนที่ 5  สหกรณสงคาหุน  คาธรรมเนียมแรกเขา  และ

ผูแทนสหกรณสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก ของ ชสอ. 

 จึงถือวาสหกรณเปนสมาชิกโดยสมบูรณและสามารถใชสิทธ์ิการ

เปนสมาชิกได 

 

ขั้นตอนที่ 6   ชสอ. มีหนังสือนําสงใบสําคัญการเปนสมาชิก ใบหุน และเอกสารทางการเงิน ใหไวกับ

สหกรณเพื่อเปนหลักฐาน 

****************************** 
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 1.  ดานการเงนิ 

(1)  ลงทุนถอืหุน  สหกรณไดรับผลตอบแทน เงนิปนผล   

สิทธิพิเศษ  หุน  ชสอ. ใชประกันเงินกู ชสอ. ไดเต็มจํานวนของหุนที่นํามาเปนประกัน 

 

(2)  รับฝากเงนิและบริการต๋ัวสัญญาใชเงิน  อัตราดอกเบี้ยที่เปนธรรม คุมคาการลงทุน มั่นคง ปลอดภัย  ไมเสียภาษี 

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

      เงินฝากประจําและหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่นํามาเปนประกัน 

(3) ใหเงินกูยืม  อัตราดอกเบี้ยที่เปนธรรม สะดวก รวดเร็ว  มีเงินเฉลี่ยคืน 
 

2.  ดานบริหารจัดการ 

(1)  แนะนํา ชวยเหลือ ใหคําปรึกษาการดําเนินกิจการและบริหารจัดการของสหกรณ 

(2)  ประเมินคณุภาพการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย 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 ตองทําหนังสือถงึ   

        ประธานกรรมการ ชสอ.  เพื่อพิจารณากอนวันที่จะจัด 15 วัน 

(1.2)  หนังสือคําขอรับการสนับสนุนใหระบุหัวเรื่อง วัน เวลา และสถานที่ศึกษาฝกอบรม  

        ทั้งนี ้ 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)  สหกรณที่ประสงคจะขอรับการสนบัสนุน ตองทําหนังสือถึง ประธานกรรมการ ชสอ. เพื่อพิจารณา 

  กอนวันเขารบัการอบรม สัมมนา 15 วัน 

(2.2)  ชสอ.สนับสนุนคาลงทะเบียน คาพาหนะตามอัตรารถปรับอากาศชั้น 1 (VIP) ของบริษัทขนสง จํากัด  

   พรอมคาพาหนะเหมาจาย 1,000.- บาท และสนับสนุนคาที่พักตามกําหนดการ 

 

http://www.fsct.com/


 

 

 (3)   สนับสนนุคาลงทะเบียนการอบรมสัมมนา 

       (3.1)  สงกรรมการหรือเจาหนาที่เขารวมสัมมนาครั้งเดียว 10 คน แถมฟร ี1 คน ในวงเงินไมเกนิ 

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 

ยกเวนกรณีไดรับสิทธ์ิตามขอ 3.1 แลว 

(4) สนับสนุนคาลงทะเบียนโครงการจัดการศึกษาสหกรณออมทรัพยระหวางประเทศ สําหรับสหกรณ 

ออมทรัพยขนาดเล็ก สงกรรมการ ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ หรือเจาหนาที่ เขารวมโครงการได  ปละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 คน 

ชสอ. สนับสนนุคาลงทะเบียน จํานวน 10,000.- บาทตอคน 
 

 4.  ดานการบริการเครื่องเขียนแบบพิมพ  

(1)  ไดรับสิทธิในการส่ังซื้อสินคาทุกชนิดพรอมบริการจัดสง ยอดซื้อ 2,000.- บาทขึ้นไป 

 (2)  ส่ังซื้อพรอมชําระเงินสดไดรับสวนลด 5% 

 (3)  ส่ังซื้อพรอมชําระเงินภายใน 30 วัน ไดรบัสวนลด 3% 
 

บริการแบบพิมพและเครื่องใชสํานักงาน

 
 

5.  ดานกฎหมาย  

 (1) คลินิกสหกรณ บริการใหคําแนะนํา ตอบขอหารือการแกไขปญหาดาน

กฎหมาย โดยที่ปรึกษาดานกฎหมาย (ไมมีคาใชจาย) 

 (2)  บริการทนายความใหความชวยเหลือในการดําเนินคดีตามกฎหมาย  

โดยมีคาใชจายที่เปนธรรม 

 (3)  พิทักษสิทธิประโยชนของสหกรณสมาชิก 

 

6.  ดานขอมูลขาวสาร 

 (1)  บริการขอมูลขาวสารผานระบบเครือขาย Internet (Website) 

 (2)  บริการจดหมายขาว ชสอ. 

 (3)  บริการสงขอมูลขาวสารผาน SMS ไปยังสหกรณสมาชิกและที่

เกี่ยวของโดยไมเสียคาใชจาย 

 (4)  บริการ Free E-mail ใหกับสหกรณสมาชิก โดยไมเสียคาใชจาย 

 

 



7.  ดานขบวนการสหกรณ 

 (1)  เขารวมกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือขายระหวางสหกรณ และ

ขบวนการสหกรณ 

 (2)  เขารวมกิจกรรมองคการสหกรณระหวางประเทศที่ ชสอ. เปน

สมาชิก 

 (3)  สิทธิในการสงผูแทนสหกรณสมัครเปนกรรมการดําเนินการ ชสอ.  

โดยมีการเลือกต้ังในที่ประชุมใหญสามัญประจําป 
 

8.  ดานสวัสดิการ 

(1) สหกรณออมทรัพยที่สมัครเปนสมาชิก ชสอ. มีสิทธิพิเศษสมัคร

เปนสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห  7 กลุมอาชีพ ไดแก ครู 

ตํารวจ ทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ สาธารณสุข/โรงพยาบาล ราชการ 

และสถานประกอบการ เพื่อเปนการสรางหลักประกันชีวิตใหกับสมาชิก

ของสหกรณ  และสามารถนํามาแบงเบาภาระของผูค้ําประกันของ 

      สมาชิกสหกรณได 

 (2) ชสอ.จายเงินสวัสดิการชวยเหลือคาสงเคราะหศพแกบุคลากรของสหกรณสมาชิก ดังตอไปนี้ 

(2.1)  ประธานกรรมการ 

 (2.2)  กรรมการดําเนินการ 

 (2.3)  ผูตรวจสอบกิจการที่เปนสมาชิกสหกรณแหงนั้น 

(2.4)  ผูจัดการสหกรณ 

 (2.5)  เจาหนาที่ประจําของสหกรณ 

โดยบุคลากรดังกลาว หากเสียชีวิตในระหวางที่ดํารงตําแหนง ให ชสอ.จายเงินสวัสดิการชวยเหลือคา 

สงเคราะหศพ  จํานวน 10,000.- บาท โดยใหทายาทหรือผูมีสวนไดเสียยื่นคําขอตามแบบฟอรมที่ ชสอ. กําหนด 

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



 
 

 

หลักเกณฑการรับสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ 
*************************************************** 

 

1. มีเอกสารตอไปน้ีครบถวน 

1.1 กรอกใบสมัครตามแบบที่ชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ กําหนด 

1.2 สําเนาหนังสือจดทะเบียนสหกรณออมทรัพย 1 ชุด 

1.3 สําเนารายงานการประชมุคณะกรรมการดําเนินการครั้งที่มีมติใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชกิ 1 ชุด    

1.4 ขอบังคับของสหกรณ  1  เลม 

1.5 รายงานฐานะการเงิน หรืองบทดลองเดือนสุดทายกอนสมัครเปนสมาชิก 

2. เม่ือสหกรณไดรับการพิจารณาอนุมัติใหเปนสมาชิก สหกรณตองดําเนินการดังน้ี 

2.1 ชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 300.-  บาท 

2.2 ถือหุนอยางนอยหนึ่งหุน (มูลคาหุนละ 500.-  บาท) 

3. สหกรณสมาชิกตองถอืหุนรายป ใหครบตามเกณฑถือหุน                      

กลาวคือ สองหุนทุกๆ จํานวนทุนเรือนหุนของสหกรณสมาชิกหนึ่งลานบาท  

          (หรือ 0.1% ของทุนเรือนหุนสหกรณสมาชิก) 
 

 
    

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 37 ไดเห็นชอบตามมติที่ประชุม ครัง้ที่ 8 เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2552 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

 

ใบสมัครเขาเปนสมาชกิ 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากัด  

*****************************************  
       เขียนที่………………………………………  

                                                                    วันที…่………เดือน…………………พ.ศ.…………. 
 

เรียน  คณะกรรมการอํานวยการ  ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย   จํากัด  
  

โดยมติแหงที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ …………… วันที…่………………… 

สหกรณออมทรัพย (ภาษาไทย)……………………………………………………………………………จํากัด  

สหกรณออมทรัพย (ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………  

ใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณเลขที่……………………ที่ตั้งสํานักงานเลขที่…………… ตําบล/แขวง …………… 

อําเภอ/เขต……………………………….จังหวัด…………………………….รหัสไปรษณีย…………………..  

โทรศัพท…………………………โทรสาร……..……….email address………………………………………  

ไดพิจารณาขอบังคับของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด   โดยตลอดแลว    เห็นชอบ 

ในวตัถุประสงคของชุมนุมสหกรณ  จึงลงมติใหสหกรณเขาเปนสมาชิก โดยคณะกรรมการดําเนินการ  จะได     

แตงตั้งผูแทนสหกรณเขารวมประชุมและออกเสียงในการประชุมใหญของชุมนุมสหกรณ   ตามที่กําหนดไว  

ในขอบังคับ และทําการอ่ืนๆ ตามที่จะไดรับมอบหมายแทนสหกรณตอไป  ทั้งนี้ ตามความในมาตรา 106       

แหงพระราชบัญญัตสิหกรณ พ.ศ. 2542  และขอแจงรายละเอียดตางๆ ดังนี้   

1. สหกรณไดรับการจดทะเบียนเม่ือวันที…่………เดือน………………….พ.ศ………….....  

2. ในขณะนี้  สหกรณมีสมาชิกจํานวน ………………………คน  

3. เม่ือไดเปนสมาชิกของชมุนุมสหกรณ แลวสหกรณขอถือหุนในชุมนุมสหกรณ ซึ่งมีมูลคา   

    หุนละ  500.-บาท  ในขั้นตนนี้จํานวน ………………… หุ น  

4. สหกรณจะปฏิบัติตามขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังตางๆ ของชุมนุมสหกรณ  

    ทุกประการ  
  

ขอรับรองวารายการตางๆ ในใบสมัครนีถู้กตองตรงตามจริงทุกประการ  

   
 

                                                             …………………………………………..ประธานกรรมการ    

                                                            (…………………………………………..)  


