วันฉัตรมงคล
5 พฤษภาคม

ชุ ม นุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง ประเทศไทย จ�ำกัด
อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “A- / Stable”
ประเมินโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด
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ชสอ. มอบอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
โรงเรียน ตชด.สันติราษฎร์ประชาบ�ำรุง จ.ตรัง

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีมอบอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบ�ำรุง อ�ำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมี พันต�ำรวจโท พิภพ พรมยก
รองผู้ก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 รับมอบ และมีคณะกรรมการด�ำเนินการ ชสอ. คณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จ�ำกัด นางสมจิตร ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วม
เป็นเกียรติในงาน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา
ชสอ. ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง
อาคารกิ จ กรรมสหกรณ์ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นต� ำ รวจ
ตระเวนชายแดนมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2549 จนถึง
ปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนโครงการพระราชด�ำริในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริเกี่ยวกับ
การสหกรณ์ โดยด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จ�ำนวน 16
อาคาร งบประมาณในการก่อสร้างรวม 6,748,020 บาท
และอยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง จ�ำนวน 2 อาคาร
ส�ำหรับโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบ�ำรุง จังหวัดตรัง แห่งนี้ ชสอ. ได้รับข้อมูลว่า โรงเรียน
แห่งนี้ยังไม่มีอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ส�ำหรับใช้ฝึกปฏิบัติด้านสหกรณ์ของนักเรียน จึงได้สนับสนุนงบประมาณ
จ�ำนวน 500,000 บาท ในการจัดสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนหลังใหม่ เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติด้านสหกรณ์ การออมทรัพย์ และสามารถน�ำความรู้ด้านสหกรณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินวิถีชีวิตตาม
แนวทางของสหกรณ์ต่อไป
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ประธานพบสมาชิก
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

เรียน ท่านประธานกรรมการ/ผู้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน
สวัสดีครับ พบกันอีกครั้ง ส�ำหรับ FSCT News ฉบับเดือนพฤษภาคมครับ
ฉบับนี้ขอเรียนให้ท่านสมาชิกได้ทราบว่า ในเดือนหน้าก็จะมาถึงการประชุมใหญ่สามัญ ประจ� ำปี 2558 ในวันเสาร์ที่
6 มิถุนายน ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ผมขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกโปรดแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์ไปยัง ชสอ. ตามก�ำหนด ซึ่ง ชสอ. จะรับผิดชอบคาพาหนะเดินทาง
คาลงทะเบียน ของผูแทนสหกรณ สหกรณ์ละ 1 ท่าน และใหสิทธิผูเขาสังเกตการณฟรี 1 ทานในสวนคาลงทะเบียน ซึ่งในปีนี้
มีการเลือกตั้งประธานกรรมการ 1 คน (อยู่ในต�ำแหน่งตามวาระ 2 ปี) กรรมการด�ำเนินการ 9 คน (ล�ำดับที่ 1 - 7 อยู่ในต�ำแหน่ง
ตามวาระ 2 ปี และล�ำดับที่ 8 - 9 อยู่ในต�ำแหน่งตามวาระ 1 ปี) และผู้ตรวจสอบกิจการ 3 คน (อยู่ในต�ำแหน่งตามวาระ 1 ปี)
นอกจากนี้ยังมีการมอบโล่เกียรติคุณแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ที่สนับสนุนการใช้ธุรกรรมกับ ชสอ. มากที่สุด สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
นักสหกรณ์ดีเด่น รายงานกิจการดีเด่น และชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ซึ่งด�ำเนินการคัดเลือกโดย ชสอ. สามารถตรวจสอบ
รายชื่อได้ที่ www.fsct.com หรือ FSCT News ฉบับนี้ครับ
การด�ำเนินงานของ ชสอ. ตลอดปีบัญชี 2557 ที่ผ่านมา (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558) มีผลประกอบการประสบความส�ำเร็จ
ในทุก ๆ ด้าน เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นผลมาจากที่สหกรณ์สมาชิกได้ให้ความร่วมมือ สนับสนุน ชสอ. มาด้วยดี และ
มอบความไว้วางใจ ให้การสนับสนุน ชสอ. มาโดยตลอด
วันที่ 30 มีนาคม ทีผ่ า่ นมา ผมและคณะกรรมการด�ำเนินการ ได้เข้ายืน่ หนังสือข้อเสนอแนวทางการปฏิรปู โครงสร้างสหกรณ์ไทย
ต่อ นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่อขอให้ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และพัฒนาสหกรณ์
ออมทรัพย์ รวมทั้งหมด 12 เรื่อง เช่น ให้มีข้อความสหกรณ์ในร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไข พ.ร.บ.สหกรณ์ มาตรา 50 ยกเลิกการเว้นวรรค
เป็นกรรมการสหกรณ์ การรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นสมาชิกสมทบได้ การอนุญาตให้กรรมการสหกรณ์ซึ่งเป็นลูกจ้าง
ในสถานประกอบการไปประชุมหรือปฏิบัติหน้าที่กรรมการสหกรณ์ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา การมีระบบประกันเงินฝากแก่สมาชิก
สหกรณ์ และการน�ำเงินค่าหุ้นไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้เช่นเดียวกับ กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.) และกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ (กสช.)
นอกจากนี้ ชสอ. ได้จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประจ�ำทุกปี โดยสนับสนุนแบบ
ต่อเนือ่ งให้แก่เด็กนักเรียนมูลนิธริ ว่ มจิตต์นอ้ มเกล้าฯ จนจบระดับมัธยมศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)
5 ชั้นปี และอีกส่วนหนึ่งสนับสนุนในโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ ส�ำหรับในปี 2558
ชสอ. ได้จัดสรรเงินทุนจ�ำนวน 640,000 บาท และพิจารณาเห็นควรสนับสนุนจ�ำนวน 69 โครงการ โดยสามารถตรวจสอบ
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนได้ในเล่มครับ
ส�ำหรับสหกรณ์สมาชิกและสหกรณ์ทุกประเภท ที่มีเงินลงทุนหรือถือไว้เพื่อรอการจ่ายแก่สมาชิก สามารถบริหารเงินทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินหรือเงินฝากประจ�ำกับ ชสอ. ซึ่งในขณะนี้ ชสอ. ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและ
เงินฝากประจ�ำรุ่นใหม่ คือ “รุ่นออมทรัพย์สุขทวี” โดยให้อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน 4.30% และ 16 เดือน 4.40% ต่อปี ซึ่งจะเปิด
จ�ำหน่ายไปจนถึง 19 มิถุนายนนี้ สหกรณ์ใดสนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายเงินทุน ชสอ. โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 108-111 ครับ
(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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ศึกษางานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศเกาหลีใต้

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. และ ACCU พาคณะ
ผู้เข้าสัมมนา NACUFOK EXPOSURE PROGRAM 2015 ศึกษางานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝ่ายวางแผนและบริหาร ฝ่ายพัฒนา แผนกบริหารความมั่นคงปลอดภัย
ของข้ อ มู ล และเยี่ ย มชม Main IT Center ของชุ ม นุ ม สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย น
แห่งสาธารณรัฐเกาหลี หรือ NACUFOK ที่เมือง Daejeon (มี DR. Center ส�ำรอง
ข้อมูลแบบ realtime อยู่ที่กรุง Seoul) ซึ่งประกอบด้วย Server Storage และ Network
ทั้งในส่วน Server & Console Room, Data Center, IT Control Room, และ
C.U. IT Support Center ถือได้ว่าเป็นระบบ Integrated IT Network System ที่สมบูรณ์
แบบทีส่ ดุ เป็นต้นแบบให้ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
ระหว่างวันที่ 10 - 12 มีนาคม ที่ผ่านมา
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2015 สหกรณ์ไทยจะก้าวอย่างไร ที่ปลอดภัยและมั่นคง
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานเปิดโครงการ
สัมมนา และบรรยายพิเศษ เรือ่ ง “2015 สหกรณ์ไทยจะก้าวอย่างไร ทีป่ ลอดภัยและมัน่ คง”
จัดโดยชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพืน้ ที่ 1 เมือ่ วันที่ 26 มีนาคม ทีผ่ า่ นมา
ณ อาคารกองฝึกอบรมส่วนกลาง ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กทม.
โดยมี นพ.สุรินทร์ สูอ�ำพัน ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
และคณะกรรมการชมรมฯ ให้การต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมอบรมจ�ำนวน 80 คน ทั้งนี้
ชสอ. ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ให้แก่ชมรมฯ จ�ำนวน 100,000 บาท
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ชสอ. เข้าพบ สปช. ยื่นข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างสหกรณ์ไทย
ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ์ ประธานกรรมการ
พร้อมด้วย นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ กรรมการด�ำเนินการ ชสอ. ยื่น
หนังสือข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างสหกรณ์ไทย
ต่อ นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูป
แห่งชาติ (สปช.) และ นายชูชาติ อินสว่าง สมาชิก
สภาปฏิรปู แห่งชาติจงั หวัดสุพรรณบุรี เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม
ที่ ผ ่ า นมา โดย ชสอ.ได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ ในการ
ประสานงานจาก นายเอกราช ช่างเหลา สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
จังหวัดขอนแก่น
ดร.เฉลิมพล กล่าวว่า การเข้าพบประธาน สปช. ในครั้งนี้ เพื่อขอ
ให้ชว่ ยเหลือ แก้ไขปัญหา และพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทัง้ หมด 12 เรือ่ ง
เช่น ให้มขี อ้ ความสหกรณ์ในร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไข พ.ร.บ.สหกรณ์ มาตรา 50
ยกเลิกการเว้นวรรคเป็นกรรมการสหกรณ์ การรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
เป็ น สมาชิ ก สมทบได้ การอนุ ญ าตให้ ก รรมการสหกรณ์ ซึ่ ง เป็ น ลู ก จ้ า ง
ในสถานประกอบการไปประชุ ม หรื อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก รรมการสหกรณ์ ไ ด้
โดยไม่ ถื อ เป็ น วั น ลาเช่ น เดี ย วกั บ สหภาพแรงงาน การมี ร ะบบประกั น
เงินฝากแก่สมาชิกสหกรณ์ การจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพแก่สหกรณ์
การน�ำเงินค่าหุ้นไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้เช่นเดียวกับกองทุนบ� ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการ (กบข.) และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ (กสช.) ได้ เป็นต้น
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สมาคมครูและผู้บริหารการศึกษา จ.เพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ชสอ.

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายศรีโพธิ์ วายุพกั ตร์ กรรมการด�ำเนินการ ชสอ. ให้การต้อนรับ
คณะจากสมาคมครูและผู้บริหารการศึกษาอ�ำเภอบึงสามพัน และสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จ�ำกัด จ�ำนวน 40 คน
เข้าศึกษาดูงานการบริหารงาน ชสอ. ซึง่ น�ำคณะโดย นายสันติชยั บัวทอง ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา
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ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
และนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ�ำปี 2557
ตามที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ได้จดั การคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดเี ด่นและนักสหกรณ์
ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ�ำปี 2557 ซึ่งได้เชิญชวนให้สหกรณ์สมาชิกเข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และ
เสนอชือ่ ผูท้ เี่ หมาะสมเข้ารับการคัดเลือกนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดเี ด่น คณะกรรมการได้พจิ ารณาคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์
และบุคคลที่เหมาะสม ดังนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่มาก)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�ำกัด
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จ�ำกัด
4. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จ�ำกัด
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จ�ำกัด
6. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จ�ำกัด
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก (ขนาดใหญ่มาก)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จ�ำกัด
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี (ขนาดใหญ่มาก)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จ�ำกัด
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จ�ำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ำกัด
3. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ�ำกัด
4. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จ�ำกัด
5. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ�ำกัด
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก (ขนาดกลาง)
สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จ�ำกัด
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี (ขนาดกลาง)
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บมจ.เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ปีที่ 27 ฉบับที่ 335 เดือนพฤษภาคม 2558

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น
1. นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร
2. นายอุดม จิรเศวตกุล
นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก
1. นายประเวศ ค�ำหงส์
2. นายมานะ ชัยชนะ
นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น
1. นายอนันต์ ภู่พานิช
2. นายธวัช จิตรชอบค้า
นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี
1. นางกัญญา ผักกระโทก
2. นางสุรัชนีย์ ชัยชนะ

สาขานักวิชาการ
สาขานักบริหาร
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จ�ำกัด
กรรมการ/เลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ำกัด
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ�ำกัด
กรรมการ/เลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด

สาขานักปฏิบัติการ
รองผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ำกัด
ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จ�ำกัด
ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ำกัด
รองผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�ำกัด
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ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เรื่อง ผลการประกวดรายงานกิจการประจ�ำปีดีเด่น ประจ�ำปี 2557
ตามที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ได้จดั การประกวดรายงานกิจการประจ�ำปีดเี ด่น ประจ�ำปี 2557
ซึ่งได้เชิญชวนให้สหกรณ์สมาชิกส่งรายงานกิจการประจ� ำปี เข้ารับการประกวด คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว
ผลการประกวด เป็นดังนี้
รางวัลรายงานกิจการ ระดับดีเด่น
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ำกัด
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ�ำกัด
รางวัลรายงานกิจการ ระดับดีมาก
1. สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ�ำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ�ำกัด
รางวัลรายงานกิจการ ระดับดี
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จ�ำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จ�ำกัด
3. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด
4. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จ�ำกัด
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การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปี 2558
ชสอ. ได้จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประจ�ำทุกปี โดยสนับสนุนแบบต่อเนื่องให้แก่เด็กนักเรียนมูลนิธิร่วมจิตต์
น้อมเกล้าฯ จนจบระดับมัธยมศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) 5 ชัน้ ปี และอีกส่วนหนึง่ สนับสนุนในโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ ส�ำหรับในปี 2558 ชสอ. ได้จัดสรรทุนสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้จ�ำนวนเงิน 640,000 บาท
และคณะกรรมการจัดสรรเงินทุนได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรสนับสนุนจ�ำนวน 69 โครงการ ดังนี้
ชมรม สอ. ภาค
ที่เสนอ

ที่
1
2

ตะวันตก

ใต้

ตะวันออก

ตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนที่ได้รับทุน

ชื่อโครงการ

โครงการส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3 โรงเรียนวังมะเดื่อ
ประจวบคีรีขันธ์ โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา
4 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
นครปฐม
โครงการออมทรัพย์อุ่นใจ สร้างสรรค์อนาคตเด็กไทย
5 โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล สมุทรสาคร โครงการสหกรณ์โรงเรียน
6 โรงเรียนบ้านเขตเมือง
สมุทรสงคราม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง
7 โรงเรียนบ้านหินแด้น
กาญจนบุรี โครงการร้านค้าสหกรณ์นักเรียน
8 โรงเรียนวัดพังม่วง
สุพรรณบุรี โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
9 โรงเรียนบ้านสามแพรก
เพชรบุรี
โครงการจูงมือน้องร่วมสร้างฝันปั้นดินให้เป็นดาว
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้)
ภูเก็ต
โครงการน�้ำดื่มสะอาดส�ำหรับนักเรียน
11 โรงเรียนวัดสุวรรณากร
ปัตตานี
โครงการเกษตรพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน
12 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม
ชุมพร
โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ (เศรษฐกิจพอเพียง)
13 โรงเรียนบ้านบางริ้น
ระนอง
โครงการสถานศึกษาพอเพียง
14 โรงเรียนเขาชัยสน
พัทลุง
โครงการจัดสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนือ่ งในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
15
16
17
18
19

โรงเรียนวัดหนองปลาดุก
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน

จังหวัด

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
โรงเรียนบ้านนาจะแหน
โรงเรียนบ้านคลองก�ำ
โรงเรียนวัดอินทนิน
โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร

ราชบุรี
ราชบุรี

สุราษฎร์ธานี
สงขลา
กระบี่
พังงา
นราธิวาส

โครงการน�้ำดื่มเพื่อสุขภาพส�ำหรับนักเรียน
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการปลูกผักไร้ดิน
โครงการออมทรัพย์ออมความดี (ธนาคารโรงเรียนวัดอินทนิน)
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
20 โรงเรียนวัดปากแพรก
นครศรีธรรมราช โครงการการท�ำนาเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
21 โรงเรียนบ้านหาดทรายขาว
สตูล
โครงการปรับปรุงและพัฒนางานห้องสมุดโรงเรียน
22 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี โครงการอาหารกลางวัน
23 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย
ฉะเชิงเทรา โครงการปรับปรุงห้องสหกรณ์โรงเรียน
24 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
สมุทรปราการ โครงการจัดการเรียนรูก้ ารสหกรณ์ในโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
25 โรงเรียนวัดพุทธิสาร
สระแก้ว
โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
26 โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล
ตราด
โครงการห้องสมุดโรงเรียน
27 โรงเรียนวัดเขาวงกตรุจิรวงศารามฯ
จันทบุรี
โครงการห้องสมุดมีชีวิต
28 โรงเรียนบ้านเนินเสาธง
ระยอง
โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบ้านเนินเสาธง
29 โรงเรียนเกล็ดแก้ว
ชลบุรี
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
30 โรงเรียนบ้านสระทอง
สุรินทร์
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์ฝึกวิชาชีพ (สหกรณ์ออมทรัพย์)
31 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา
นครพนม
โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน (ธนาคารขยะ)
32 โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำ� รุง
สกลนคร
โครงการเลี้ยงปลาดุกและกบในบ่อซีเมนต์
33 โรงเรียนบ้านโนนแดง
อุบลราชธานี โครงการโรงเรียนสะอาด บรรยากาศสดชื่น ร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้
34 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
ศรีสะเกษ
โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง

จ�ำนวนเงิน
(บาท)
9,000
7,000
9,500
9,500
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
8,500
8,500
8,400
5,000
8,400
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ชมรม สอ. ภาค
ที่เสนอ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

กลาง

เหนือ

ที่

โรงเรียนที่ได้รับทุน

จังหวัด

ชื่อโครงการ

35
36
37
38
39
40
41

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา
โรงเรียนบ้านล�ำพัน “เจริญวิทยา”
โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1
โรงเรียนบ้านพลจลก
โรงเรียนเมืองอุบล

อุบลราชธานี
เลย
กาฬสินธุ์
หนองคาย
มุกดาหาร
นครราชสีมา
อุบลราชธานี

42
43
44
45
46
47

โรงเรียนชุมชนจ�ำปี
โรงเรียนบ้านดอนหัน
โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
โรงเรียนวัดไผ่ดำ� (มิตรภาพที่ 183)
โรงเรียนหินกองวิทยาคม

อุดรธานี
มหาสารคาม
บึงกาฬ
ลพบุรี
สิงห์บุรี
สระบุรี

โครงการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
โครงการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการห้องสมุดสู่อาเซียน
โครงการจัดหาน�ำ้ ดื่มสะอาดเพื่อสุขภาพนักเรียน
โครงการพี่ช่วยน้องน�ำร่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
โครงการปลูกมะนาวนอกฤดูในบ่อซีเมนต์
โครงการพัฒนาห้องสมุด
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสหกรณ์โรงเรียนเพือ่ การเรียนรูส้ กู่ ารปฏิบตั ติ ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนวัดไผ่ด�ำ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแบบอย่างการ
น�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
โครงการสร้างอาชีพให้นักเรียน
โครงการห้องสมุดโรงเรียนบ้านคลองหนึ่ง

48 โรงเรียนสี่แยกบางเตย
ปทุมธานี
49 โรงเรียนบ้านคลองหนึ่ง
นนทบุรี
(เทวกุลอุปถัมภ์)
50 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
ชัยนาท
51 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดป่าโมกข์
อ่างทอง
(นรสิงห์วิทยาคาร)
52 โรงเรียนวัดดาวคะนอง
พระนครศรีอยุธยา
53 โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว
พะเยา
54 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง
น่าน
55 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม
อุทัยธานี
56 โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม
พิษณุโลก
57 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
นครสวรรค์
58 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ล�ำปาง
59 โรงเรียนบ้านไชยมงคล

อุตรดิตถ์

60 โรงเรียนบ้านห้วยโป้
61 โรงเรียนบ้านส้าน

สุโขทัย
เชียงราย

62
63
64
65
66
67
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 2

โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ
โรงเรียนบ้านแม่ปาง
โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก
โรงเรียนบ้านหนองเงือก
โรงเรียนบ้านส้มเลา
โรงเรียนบ้านมอแดง
(สิงห์ทองประชาสรรค์)
68 โรงเรียนวัดเวฬุวัน
69 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา

ตาก
แม่ฮ่องสอน
แพร่
ล�ำพูน
เพชรบูรณ์
ก�ำแพงเพชร
เชียงใหม่
กรุงเทพฯ
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จ�ำนวนเงิน
(บาท)
5,000
8,400
8,400
8,400
8,400
8,400
5,000
8,400
8,400
8,400
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

โครงการสหกรณ์ในโรงเรียน
โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดป่าโมกข์

10,000
4,000

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (เพาะเห็ดนางฟ้า)
โครงการส่งเสริมทักษะแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อคุณภาพการศึกษา
โครงการปลูกผักไร้ดิน
โครงการมุมเรียนรู้สู่อาเซียน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนช่องแคพิทยาคม
โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวทางวิถีพอเพียงของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา
โครงการอุทยานการศึกษา แหล่งเรียนรู้...สู่ชุมชน ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการปลูกพืชไร้ดิน ไฮโดรโพนิกส์ เพื่อการเรียนรู้และ
สนับสนุนกิจกรรมอาหารกลางวัน
โครงการไอศกรีมสมุนไพรพอเพียงในกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
โครงการสหกรณ์โรงเรียนบ้านแม่ปางตามวิถีพอเพียง
โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก
โครงการผลิตน�้ำดื่มสะอาด
โครงการเงินออม “ฝึกออม ฝึกเก็บ ฝึกใช้ให้พอเพียง”
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

โครงการออมทรัพย์นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน
โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ระหว่างเรียน สู่สหกรณ์นักเรียน

10,000
10,000

รวมทั้งสิ้น

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

640,000
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ชสอ. พาสหกรณ์สมาชิก ล่องเรือไหว้พระ เสริมสิริมงคล

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายเอนก นาคดิลก
กรรมการด�ำเนินการ ชสอ. ต้อนรับคณะผูแ้ ทนสหกรณ์ทใี่ ห้การสนับสนุนลงทุนใน ชสอ.
จ�ำนวน 46 คน จาก 23 สหกรณ์ ล่องเรือไหว้พระ เสริมสิริมงคลแก่ตนเอง และสหกรณ์
ให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อเป็น
การขอบคุณสมาชิก และร่วมสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งกั น
เมื่ อ วั น ที่ 27 มี น าคม ที่ ผ ่ า นมา
ณ ร้านอาหารกินลมชมสะพาน และ
เรือสองฝั่งคลอง ครุยส์ กรุงเทพฯ
FSCT NEWS

ประมวลภาพ

โครงการทัศนศึกษาขอบคุณผู้ลงทุนใน ชสอ. ในเงินฝากประจ�ำและตั๋วสัญญาใช้เงิน
ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2558
มีผู้ร่วมเดินทางจ�ำนวน 38 คน จาก 10 สหกรณ์
ที่ 2

รุ่น

ปีที่ 27 ฉบับที่ 335 เดือนพฤษภาคม 2558

เปิดส�ำนักงานใหม่ สหกรณ์การเกษตรบางใหญ่

นายอนันต์ ชาตรูประชีวนิ ผูจ้ ดั การใหญ่ ชสอ.ร่วมแสดงความยินดีกบั สหกรณ์การเกษตร
บางใหญ่ จ�ำกัด โดยมี นายผิน นุชมี ประธานกรรมการ และคุณสุขี อ่อนละออ ผู้จัดการ
ให้ ก ารต้ อ นรั บ และได้ รั บ เกี ย รติ จ าก นายโอภาส กลั่ น บุ ศ ย์ อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม สหกรณ์
เป็นประธานในพิธี เนื่องในโอกาสท�ำบุญส�ำนักงานแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา
ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ครบรอบ 20 ปี
สอ.ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จก.

ครบรอบ 38 ปี สอ.ขรก.ศธ. จก.

นายเอนก นาคดิลก กรรมการด�ำเนินการ พร้อมด้วย
นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ร่วมท�ำบุญ
เลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ�ำกัด พร้อมมอบเงิน
สนับสนุนโครงการคืนสู่สังคมของสหกรณ์ฯ โดยมี ดร.วิรัตน์
ทองรอด ประธานกรรมการสหกรณ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่
20 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ส�ำนักงาน สอ. มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ จก. อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ.
พร้ อ มด้ ว ย ดร.ก๊ ก ดอนส� ำ ราญ ที่ ป รึ ก ษา ชสอ. และ
ประธาน สสท. ร่วมงานท�ำบุญเลี้ยงพระ และมอบดอกไม้แสดง
ความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด โดยมี นายจรูญ ชูลาภ
ประธานกรรมการ และนายเอนก ศรีสำ� ราญรุง่ เรือง ผูจ้ ดั การ
ให้การต้อนรับ เมือ่ วันที่ 27 มีนาคม ทีผ่ า่ นมา ณ ชัน้ 3 ส�ำนักงาน
สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จก.
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กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

สหกรณ์ใดอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
“CSR ออมทรัพย์..เพื่อสังคม” สามารถส่งภาพกิจกรรม
พร้อมรายละเอียดมาได้ท่ี E-mail: prfsct@gmail.com
ทาง FSCT News จะเผยแพร่ภาพของสหกรณ์ท่านในฉบับต่อไปค่ะ

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
จัดอบรมโครงการส่งเสริมวิชาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้แก่สมาชิก
วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ�ำกัด
มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ ให้ สพป.ชย.3 เพื่อจัดกิจกรรมทาง
วิชาการ วันที่ 26 สิงหาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จ�ำกัด
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่เรียนดี ประจ�ำปี 2557
วันที่ 21 ตุลาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจพังงา จ�ำกัด
ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจ�ำปี 2557
วันที่ 22 ตุลาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานี จ�ำกัด
มอบสวัสดิการค่ายังชีพให้แก่สมาชิก วันที่ 18 ธันวาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จ�ำกัด
มอบของขวัญวันคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับ ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนฯ
วันที่ 24 ธันวาคม 2557

ปีที่ 27 ฉบับที่ 335 เดือนพฤษภาคม 2558

คลินิก

สหกรณ์

สวัสดีครับสหกรณ์สมาชิ ก คลินิกสหกรณ์ฉบับนี้ขอน�ำเสนอ เรื่อง การยื่นค�ำขอรับช� ำระหนี้
ตามแผนฟื้ นฟู กิจการ ครับ
ปกติในคดีล้มละลายก�ำหนดให้เจ้าหนี้ต้องยื่นค�ำขอรับช�ำระหนี้ภายในก�ำหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันโฆษณา
ค�ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ แต่ส�ำหรับการยื่นค�ำขอรับช�ำระหนี้ในคดีที่มีการฟื้นฟูกิจการ มีรายละเอียด ดังนี้
1. ใครเป็นผู้มีสิทธิยื่นค�ำขอรับช�ำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ ผู้มีสิทธิยื่น ได้แก่ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ร่วม ผู้คำ�้ ประกัน
ร่วมของลูกหนี้ซึ่งตนอาจใช้สิทธิไล่เบี้ยในภายหน้าได้ เว้นแต่เจ้าหนี้จะได้ใช้สิทธิขอรับช�ำระหนี้ไว้เต็มจ�ำนวนแล้ว เช่น
ลูกหนี้ร่วม ได้แก่ นาย ก และ นาย ข ได้ร่วมกันกู้เงินของ นาย ค จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ซึ่งโดยหลักแล้ว
นาย ก และ นาย ข จะต้องร่วมกันรับผิดคนละ 500,000 บาท แต่หาก นาย ข เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และ
นาย ค ขอรับช�ำระหนี้จาก นาย ข เพียง 300,000 บาท และฟ้อง นาย ก แต่ผู้เดียวให้รับผิด 700,000 บาท เมื่อ
นาย ก ต้องรับผิดร่วมกับนาย ข ตามสัญญาเงินกู้และช�ำระหนี้ให้ นาย ค ไปจ�ำนวน 700,000 บาท นาย ก จะมีสิทธิ
ไล่เบี้ยในหนี้ที่เกินส่วนของตนจ�ำนวน 200,000 บาท จาก นาย ข นาย ก จึงมีสิทธิอย่างลูกหนี้ร่วมที่จะยื่นค�ำขอรับ
ช�ำระหนี้ได้จำ� นวน 200,000 บาท
2. จะต้องยื่นค�ำขอรับช�ำระหนี้กับใคร และภายในเวลาเท่าไร
เจ้าหนี้จะต้องยื่นค�ำขอรับช�ำระหนี้ตามแบบฟอร์มที่กำ� หนดพร้อมด้วยส�ำเนาต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ภายในก�ำหนด 1 เดือน นับแต่วนั ทีไ่ ด้มกี ารโฆษณาค�ำสัง่ แต่งตัง้ ผูท้ ำ� แผนลงในราชกิจจานุเบกษา เจ้าหนีท้ ไี่ ม่ยนื่ ค�ำขอ
รับช�ำระหนี้ภายในระยะเวลาดังกล่าวจะไม่มีสิทธิที่จะได้รับช�ำระหนี้ ไม่ว่าการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้จะเป็นผลส�ำเร็จ
ตามแผนหรือไม่ เว้นแต่
(1) แผนฟื้นฟูกิจการก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เช่น ให้สิทธิเจ้าหนี้ได้รับช�ำระหนี้โดยไม่ต้องยื่นค�ำขอรับ
ช�ำระหนี้ หรือ
(2) ศาลมีค�ำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ หรือ
(3) ศาลมีค�ำสั่งยกค�ำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
ซึ่งในส่วนของ (2) และ (3) มีผลเป็นการระงับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ จึงไม่มีการช�ำระหนี้ตามแผน
ฟื้นฟูกิจการ และท�ำให้เจ้าหนี้ไม่ได้ขอรับช�ำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการนั้น ยังคงมีสิทธิที่จะได้รับช�ำระหนี้จากลูกหนี้
อีกตามปกติ
3. หนี้ที่สามารถยื่นขอรับช�ำระได้ ได้แก่
(1) เจ้าหนี้ซึ่งมูลหนี้เกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคำ� สั่ง (อนุญาต) ให้ฟื้นฟูกิจการ
(2) มิใช่หนีซ้ งึ่ เกิดขึน้ โดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หรือหนีน้ นั้ ไม่อาจฟ้องร้องบังคับคดีได้
เจ้าหนี้มีสิทธิขอรับช�ำระหนี้ได้แม้หนี้ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระหรือมีเงื่อนไขก็ตาม
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ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
นายแพทย์วิษณุกร อ่อนประสงค์ ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
ชสอ. ได้รับการคัดเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�ำปี
พ.ศ. 2557 โดยได้เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จาก
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันข้าราชการพลเรือน
เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล โดยมี
นายเอนก นาคดิลก กรรมการด�ำเนินการ ชสอ. ร่วมมอบดอกไม้
แสดงความชื่นชมยินดีในครั้งนี้ด้วย
FSCT NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชสอ. ขอเชิญสหกรณ์สมาชิก แต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2558
วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ขอเชิญชวนขบวนการสหกรณ์ไทย ร่วมกิจกรรม
คัดเลือก 100 สหกรณ์ดีเด่น และ 100 นักสหกรณ์ดีเด่น
เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การสหกรณ์ไทย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
เพื่อเป็นการยกย่องในความส�ำเร็จของสหกรณ์ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป
และเป็นต้นแบบการพัฒนาของสหกรณ์อื่น ๆ ต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ส�ำนักพัฒนาสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
โทร. 0 2669 3254-63 ต่อ 1041, หรือ Website: http://www.clt.or.th

ปีที่ 27 ฉบับที่ 335 เดือนพฤษภาคม 2558
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ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�ำ

“รุ่นออมทรัพย์สขุ ทวี”
ออมทรัพย์กบั ชสอ. ดอกเบีย้ สูง

ตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน - 19 มิถนุ ายน 2558

อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
ระยะเวลา 12 เดือน
ระยะเวลา 16 เดือน
4.10
4.20

วงเงิน
1 ล้านบาทขึ้นไป
5 ล้านบาทขึ้นไป

4.20

4.30

10 ล้านบาทขึ้นไป

4.30

4.40

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเงินทุน ชสอ.
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 125 - 127, 109, 110-111 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 www.fsct.com

สินเชื่อ ชสอ. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
อัตราดอกเบี้ย

ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
ระยะสัน้
ระยะกลาง ระยะยาว
4.60 ต่อปี 5.05 ต่อปี
5.15 ต่อปี
ช�ำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552
ปณศ.บางกรวย

ชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์ แ ห่ งประเทศไทย จ�ำกัด

ปีที่ 27 ฉบับที่ 335 เดือนพฤษภาคม 2558

จัดท�ำโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ.
http://www.fsct.com
E-mail : info@fsct.com

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ต�ำบลบางสีทอง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

