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ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีมอบอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  

โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนสนัตริาษฎร์ประชาบ�ารงุ อ�าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั โดยม ีพันต�ำรวจโท พิภพ พรมยก  

รองผู้ก�ากบัการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 43 รบัมอบ และมคีณะกรรมการด�าเนนิการ ชสอ. คณะกรรมการด�าเนนิการ 

สหกรณ์ออมทรพัย์ครูตรงั จ�ากดั นำงสมจิตร ส่องสว่ำง สหกรณ์จงัหวดัตรงั คณะครู นกัเรยีน และผู้ปกครอง เข้าร่วม

เป็นเกยีรตใินงาน เมื่อวนัที่ 24 มนีาคม ที่ผ่านมา

ชสอ. ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง

อาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนต�ารวจ 

ตระเวนชายแดนมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2549 จนถงึ

ปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนโครงการพระราชด�าริในสมเด็จ 

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเกี่ยวกับ 

การสหกรณ์ โดยด�าเนนิการก่อสร้างแล้วเสรจ็ จ�านวน 16  

อาคาร งบประมาณในการก่อสร้างรวม 6,748,020 บำท 

และอยู่ระหว่างด�าเนนิการก่อสร้าง จ�านวน 2 อาคาร

ส�าหรบัโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนสนัตริาษฎร์ประชาบ�ารงุ จงัหวดัตรงั แห่งนี้ ชสอ. ได้รบัข้อมูลว่า โรงเรยีน

แห่งนี้ยังไม่มีอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ส�าหรับใช้ฝึกปฏิบัติด้านสหกรณ์ของนักเรียน จึงได้สนับสนุนงบประมาณ 

จ�านวน 500,000 บาท ในการจดัสร้างอาคารกจิกรรมสหกรณ์นกัเรยีนหลงัใหม่ เพื่อให้นกัเรยีนใช้เป็นแหล่งเรยีนรู้และฝึก

ปฏิบัติด้านสหกรณ์ การออมทรัพย์ และสามารถน�าความรู้ด้านสหกรณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการด�าเนินวิถีชีวิตตาม

แนวทางของสหกรณ์ต่อไป

ชสอ. มอบอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
โรงเรียน ตชด.สันติราษฎร์ประชาบ�ารุง จ.ตรัง
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(ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์)
ประธานกรรมการ

ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั

เรียน ท่ำนประธำนกรรมกำร/ผู้แทนสมำชิก ชสอ. ที่เคำรพทุกท่ำน

สวสัดคีรบั พบกนัอกีครั้ง ส�าหรบั FSCT News ฉบบัเดอืนพฤษภาคมครบั

ฉบับนี้ขอเรียนให้ท่านสมาชิกได้ทราบว่า ในเดือนหน้าก็จะมาถึงการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2558 ในวันเสาร์ที่  
6 มถินุายน ณ ห้องรอยลั จูบลิี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสนิค้าและการประชมุอมิแพค็ เมอืงทองธาน ีจงัหวดันนทบรุ ี
ผมขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกโปรดแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์ไปยัง ชสอ. ตามก�าหนด ซึ่ง ชสอ. จะรับผิดชอบค่าพาหนะเดินทาง  
ค่าลงทะเบยีน ของผู้แทนสหกรณ์ สหกรณ์ละ 1 ท่าน และให้สทิธผิู้เข้าสงัเกตการณ์ฟร ี 1 ท่านในส่วนค่าลงทะเบยีน ซึ่งในปีนี้ 
มกีารเลอืกตั้งประธานกรรมการ 1 คน (อยู่ในต�าแหน่งตามวาระ 2 ปี) กรรมการด�าเนนิการ 9 คน (ล�าดบัที่ 1 - 7 อยู่ในต�าแหน่ง 
ตามวาระ 2 ปี และล�าดบัที่ 8 - 9 อยู่ในต�าแหน่งตามวาระ 1 ปี) และผู้ตรวจสอบกจิการ 3 คน (อยู่ในต�าแหน่งตามวาระ 1 ปี) 
นอกจากนี้ยงัมกีารมอบโล่เกยีรตคิณุแก่สหกรณ์ออมทรพัย์ที่สนบัสนนุการใช้ธรุกรรมกบั ชสอ. มากที่สดุ สหกรณ์ออมทรพัย์ดเีด่น 
นกัสหกรณ์ดเีด่น รายงานกจิการดเีด่น และชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ดเีด่น ซึ่งด�าเนนิการคดัเลอืกโดย ชสอ. สามารถตรวจสอบ 
รายชื่อได้ที่ www.fsct.com หรอื FSCT News ฉบบันี้ครบั

การด�าเนนิงานของ ชสอ. ตลอดปีบญัช ี2557 ที่ผ่านมา (ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2558) มผีลประกอบการประสบความส�าเรจ็
ในทกุ ๆ ด้าน เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นผลมาจากที่สหกรณ์สมาชกิได้ให้ความร่วมมอื สนบัสนนุ ชสอ. มาด้วยด ีและ
มอบความไว้วางใจ ให้การสนบัสนนุ ชสอ. มาโดยตลอด 

วนัที่ 30 มนีาคม ที่ผ่านมา ผมและคณะกรรมการด�าเนนิการ ได้เข้ายื่นหนงัสอืข้อเสนอแนวทางการปฏรูิปโครงสร้างสหกรณ์ไทย  
ต่อ นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่อขอให้ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และพัฒนาสหกรณ ์
ออมทรพัย์ รวมทั้งหมด 12 เรื่อง เช่น ให้มขี้อความสหกรณ์ในร่างรฐัธรรมนูญ แก้ไข พ.ร.บ.สหกรณ์ มาตรา 50 ยกเลกิการเว้นวรรค 
เป็นกรรมการสหกรณ์ การรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นสมาชิกสมทบได้ การอนุญาตให้กรรมการสหกรณ์ซึ่งเป็นลูกจ้าง 
ในสถานประกอบการไปประชุมหรือปฏิบัติหน้าที่กรรมการสหกรณ์ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา การมีระบบประกันเงินฝากแก่สมาชิก
สหกรณ์ และการน�าเงินค่าหุ้นไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้เช่นเดียวกับ กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.) และกองทุน 
ส�ารองเลี้ยงชพี (กสช.)

นอกจากนี้ ชสอ. ได้จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประจ�าทุกปี โดยสนับสนุนแบบ 
ต่อเนื่องให้แก่เดก็นกัเรยีนมลูนธิร่ิวมจติต์น้อมเกล้าฯ จนจบระดบัมธัยมศกึษา สนบัสนนุทนุการศกึษาโรงเรยีนจติรลดา (สายวชิาชพี) 
5 ชั้นปี และอีกส่วนหนึ่งสนับสนุนในโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ ส�าหรับในปี 2558  
ชสอ. ได้จัดสรรเงินทุนจ�านวน 640,000 บาท และพิจารณาเห็นควรสนับสนุนจ�านวน 69 โครงการ โดยสามารถตรวจสอบ 
รายชื่อโรงเรยีนที่ได้รบัทนุสนบัสนนุได้ในเล่มครบั

ส�าหรับสหกรณ์สมาชิกและสหกรณ์ทุกประเภท ที่มีเงินลงทุนหรือถือไว้เพื่อรอการจ่ายแก่สมาชิก สามารถบริหารเงินทุน  
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินหรือเงินฝากประจ�ากับ ชสอ. ซึ่งในขณะนี้ ชสอ. ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและ 
เงนิฝากประจ�ารุ่นใหม่ คอื “รุ่นออมทรัพย์สุขทวี” โดยให้อตัราดอกเบี้ย 12 เดอืน 4.30% และ 16 เดอืน 4.40% ต่อปี ซึ่งจะเปิด
จ�าหน่ายไปจนถงึ 19 มถินุายนนี้ สหกรณ์ใดสนใจตดิต่อได้ที่ ฝ่ายเงนิทนุ ชสอ. โทรศพัท์ 0 2496 1199 ต่อ 108-111 ครบั

ประธานพบสมาชิก
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์

ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
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ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. และ ACCU พาคณะ 
ผู้เข้าสมัมนา NACUFOK EXPOSURE PROGRAM 2015 ศกึษางานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝ่ายวางแผนและบรหิาร ฝ่ายพฒันา แผนกบรหิารความมั่นคงปลอดภยั 
ของข้อมูล และเยี่ยมชม Main IT Center ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
แห่งสาธารณรัฐเกาหลี หรือ NACUFOK ที่เมือง Daejeon (มี DR. Center ส�ารอง
ข้อมูลแบบ realtime อยู่ที่กรงุ Seoul) ซึ่งประกอบด้วย Server Storage และ Network  
ทั้งในส่วน Server & Console Room, Data Center, IT Control Room, และ  
C.U. IT Support Center ถอืได้ว่าเป็นระบบ Integrated IT Network System ที่สมบูรณ์
แบบที่สดุ เป็นต้นแบบให้ขบวนการสหกรณ์ออมทรพัย์ในประเทศต่าง ๆ  ได้เป็นอย่างด ี 
ระหว่างวนัที่ 10 - 12 มนีาคม ที่ผ่านมา

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานเปิดโครงการ

สมัมนา และบรรยายพเิศษ เรื่อง “2015 สหกรณ์ไทยจะก้าวอย่างไร ที่ปลอดภยัและมั่นคง” 

จดัโดยชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์กรงุเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 เมื่อวนัที่ 26 มนีาคม ที่ผ่านมา  

ณ อาคารกองฝึกอบรมส่วนกลาง ส�านกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ กทม. 

โดยม ีนพ.สุรินทร์ สูอ�ำพัน ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ กรงุเทพมหานคร พื้นที่ 1  

และคณะกรรมการชมรมฯ ให้การต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมอบรมจ�านวน 80 คน ทั้งนี้  

ชสอ. ได้มอบเงนิสนบัสนนุการจดังานในครั้งนี้ให้แก่ชมรมฯ จ�านวน 100,000 บาท

ศึกษางานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศเกาหลีใต้

2015 สหกรณ์ไทยจะก้าวอย่างไร ที่ปลอดภัยและมั่นคง
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ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ  
พร้อมด้วย นำยประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ  
นำยศรีโพธิ์ วำยุพักตร์ กรรมการด�าเนนิการ ชสอ. ยื่น 
หนังสือข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างสหกรณ์ไทย  
ต่อ นำยเทียนฉำย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูป 
แห่งชาติ (สปช.) และ นำยชูชำติ อินสว่ำง สมาชิก 
สภาปฏริปูแห่งชาตจิงัหวดัสพุรรณบรุ ีเมื่อวนัที่ 30 มนีาคม  
ที่ผ่านมา โดย ชสอ.ได้รับความอนุเคราะห์ ในการ 

ประสานงานจาก นำยเอกรำช ช่ำงเหลำ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาต ิ
จงัหวดัขอนแก่น

ดร.เฉลิมพล กล่าวว่า การเข้าพบประธาน สปช. ในครั้งนี้ เพื่อขอ 
ให้ช่วยเหลอื แก้ไขปัญหา และพฒันาสหกรณ์ออมทรพัย์ รวมทั้งหมด 12 เรื่อง  
เช่น ให้มข้ีอความสหกรณ์ในร่างรฐัธรรมนูญ แก้ไข พ.ร.บ.สหกรณ์ มาตรา 50  
ยกเลิกการเว้นวรรคเป็นกรรมการสหกรณ์ การรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
เป็นสมาชิกสมทบได้ การอนุญาตให้กรรมการสหกรณ์ซึ่งเป็นลูกจ้าง
ในสถานประกอบการไปประชุมหรือปฏิบัติหน้าที่กรรมการสหกรณ์ได้
โดยไม่ถือเป็นวันลาเช่นเดียวกับสหภาพแรงงาน การมีระบบประกัน 
เงินฝากแก่สมาชิกสหกรณ์ การจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพแก่สหกรณ์ 
การน�าเงินค่าหุ้นไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้เช่นเดียวกับกองทุนบ�าเหน็จ
บ�านาญข้าราชการ (กบข.) และกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี (กสช.) ได้ เป็นต้น

ชสอ. เข้าพบ สปช. ยื่นข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างสหกรณ์ไทย 

สมาคมครูและผู้บริหารการศึกษา จ.เพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ชสอ.

ดร.เฉลิมพล ดลุสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นำยศรโีพธิ ์วำยพุกัตร์ กรรมการด�าเนนิการ ชสอ. ให้การต้อนรบั 
คณะจากสมาคมครูและผู้บรหิารการศกึษาอ�าเภอบงึสามพนั และสมาชกิ สหกรณ์ออมทรพัย์ครูเพชรบูรณ์ จ�ากดั จ�านวน 40 คน  
เข้าศกึษาดงูานการบรหิารงาน ชสอ. ซึ่งน�าคณะโดย นำยสนัตชัิย บวัทอง ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์ครูเพชรบรูณ์ จ�ากดั  
เมื่อวนัที่ 30 มนีาคม ที่ผ่านมา
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ตามที่ ชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จ�ากดั ได้จดัการคดัเลอืกสหกรณ์ออมทรพัย์ดเีด่นและนกัสหกรณ์
ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ�าปี 2557 ซึ่งได้เชิญชวนให้สหกรณ์สมาชิกเข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และ 
เสนอชื่อผูท้ี่เหมาะสมเข้ารบัการคดัเลอืกนกัสหกรณ์ออมทรพัย์ดเีด่น คณะกรรมการได้พจิารณาคดัเลอืกสหกรณ์ออมทรพัย์ 
และบคุคลที่เหมาะสม ดงันี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น

รำงวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนำดใหญ่มำก)

 1. สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุนครราชสมีา จ�ากดั
 2. สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จ�ากดั
 3. สหกรณ์ออมทรพัย์ครูแพร่ จ�ากดั
 4. สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุจงัหวดัอบุลราชธาน ีจ�ากดั
 5. สหกรณ์ออมทรพัย์ครูปัตตาน ีจ�ากดั
 6. สหกรณ์ออมทรพัย์กรมการปกครอง จ�ากดั

รำงวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมำก (ขนำดใหญ่มำก)

 สหกรณ์ออมทรพัย์ครูมกุดาหาร จ�ากดั

รำงวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี (ขนำดใหญ่มำก)

 สหกรณ์ออมทรพัย์ครูอบุลราชธาน ีจ�ากดั

รำงวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนำดใหญ่)

 1. สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุสตูล จ�ากดั
 2. สหกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิาการเกษตร จ�ากดั
 3. สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุเชยีงใหม่ จ�ากดั
 4. สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุเพชรบรุ ีจ�ากดั
 5. สหกรณ์ออมทรพัย์โรงพยาบาลศรสีะเกษ จ�ากดั

รำงวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมำก (ขนำดกลำง)

 สหกรณ์ออมทรพัย์นครหาดใหญ่ จ�ากดั

รำงวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี (ขนำดกลำง)

 สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังาน บมจ.เครื่องสขุภณัฑ์อเมรกินัสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ�ากดั

ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น 

และนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ�าปี 2557
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ตามที่ ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั ได้จดัการประกวดรายงานกจิการประจ�าปีดเีด่น ประจ�าปี 2557  
ซึ่งได้เชิญชวนให้สหกรณ์สมาชิกส่งรายงานกิจการประจ�าปี เข้ารับการประกวด คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว  
ผลการประกวด เป็นดงันี้

รำงวัลรำยงำนกิจกำร ระดับดีเด่น
1. สหกรณ์ออมทรพัย์ต�ารวจสรุาษฎร์ธาน ีจ�ากดั
2. สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุนครราชสมีา จ�ากดั
3. สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช จ�ากดั

รำงวัลรำยงำนกิจกำร ระดับดีมำก
1. สหกรณ์ออมทรพัย์อนามยัสรุนิทร์ จ�ากดั
2. สหกรณ์ออมทรพัย์โรงพยาบาลศรสีงัวาลย์ จ�ากดั

รำงวัลรำยงำนกิจกำร ระดับดี
1. สหกรณ์ออมทรพัย์ กทม. จ�ากดั
2. สหกรณ์ออมทรพัย์ครูแม่ฮ่องสอน จ�ากดั
3. สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุล�าพูน จ�ากดั
4. สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุจงัหวดัอบุลราชธาน ีจ�ากดั

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น

สำขำนักวิชำกำร
ไม่มผีู้ผ่านการคดัเลอืก

สำขำนักบริหำร
นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น 
 1.  นายภคัวฒัน์  พงษ์เดชวฒันาพร ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์ครูปัตตาน ีจ�ากดั
 2.  นายอดุม  จริเศวตกลุ กรรมการ/เลขานกุาร สหกรณ์ออมทรพัย์กรมส่งเสรมิการเกษตร จ�ากดั

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมำก
 1.  นายประเวศ  ค�าหงส์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์ครูชลบรุ ีจ�ากดั
 2.  นายมานะ  ชยัชนะ กรรมการ/เลขานกุาร สหกรณ์ออมทรพัย์ครูสรุาษฎร์ธาน ีจ�ากดั

สำขำนักปฏิบัติกำร
นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น
 1.  นายอนนัต์  ภู่พานชิ รองผู้จดัการ สหกรณ์ออมทรพัย์กรมส่งเสรมิการเกษตร จ�ากดั
 2.  นายธวชั  จติรชอบค้า ผู้จดัการ สหกรณ์ออมทรพัย์ครูอทุยัธาน ีจ�ากดั

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี
 1.  นางกญัญา  ผกักระโทก ผู้จดัการ สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุนครราชสมีา จ�ากดั
 2.  นางสรุชันยี์  ชยัชนะ รองผู้จดัการ สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จ�ากดั

ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
เรื่อง ผลการประกวดรายงานกิจการประจ�าปีดีเด่น ประจ�าปี 2557
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ชมรม สอ. ภำค
ที่เสนอ

ที่ โรงเรียนที่ได้รับทุน จังหวัด ชื่อโครงกำร
จ�ำนวนเงิน 

(บำท)

ตะวนัตก

1 โรงเรยีนวดัหนองปลาดกุ ราชบรุี โครงการส่งเสรมิสหกรณ์โรงเรยีน 9,000

2 โรงเรยีนบ้านโป่งกระทงิบน ราชบรุี โครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด�าริ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

7,000

3 โรงเรยีนวงัมะเดื่อ ประจวบครีขีนัธ์ โครงการศูนย์การเรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง เฉลมิพระเกยีรติ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ ทรงมพีระชนมาย ุ60 พรรษา

9,500

4 โรงเรยีนวดัศรมีหาโพธิ์ นครปฐม โครงการออมทรพัย์อุ่นใจ สร้างสรรค์อนาคตเดก็ไทย 9,500

5 โรงเรยีนสหกรณ์กสกิรรมชายทะเล สมทุรสาคร โครงการสหกรณ์โรงเรยีน 9,000

6 โรงเรยีนบ้านเขตเมอืง สมทุรสงคราม โครงการส่งเสรมิการเรยีนรู้สถานศกึษาพอเพยีง 9,000

7 โรงเรยีนบ้านหนิแด้น กาญจนบรุี โครงการร้านค้าสหกรณ์นกัเรยีน 9,000

8 โรงเรยีนวดัพงัม่วง สพุรรณบรุี โครงการปรบัปรงุห้องสมดุโรงเรยีน 9,000

9 โรงเรยีนบ้านสามแพรก เพชรบรุี โครงการจูงมอืน้องร่วมสร้างฝันปั้นดนิให้เป็นดาว 9,000

ใต้

10 โรงเรยีนไทยรฐัวทิยา 29 (กะทู้) ภูเกต็ โครงการน�้าดื่มสะอาดส�าหรบันกัเรยีน 10,000

11 โรงเรยีนวดัสวุรรณากร ปัตตานี โครงการเกษตรพอเพยีงเพื่ออาหารกลางวนั 10,000

12 โรงเรยีนบ้านดอนเคี่ยม ชมุพร โครงการเลี้ยงไก่พนัธุ์ไข่ (เศรษฐกจิพอเพยีง) 10,000

13 โรงเรยีนบ้านบางริ้น ระนอง โครงการสถานศกึษาพอเพยีง 10,000

14 โรงเรยีนเขาชยัสน พทัลงุ โครงการจดัสภาพแวดล้อมภายในบรเิวณโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพ 
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเนื่องในโอกาสทรงเจรญิพระชนมาย ุ60 พรรษา

10,000

15 โรงเรยีนวดัทุ่งหลวง สรุาษฎร์ธานี โครงการน�้าดื่มเพื่อสขุภาพส�าหรบันกัเรยีน 10,000

16 โรงเรยีนบ้านนาจะแหน สงขลา โครงการส่งเสรมิการเรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง 10,000

17 โรงเรยีนบ้านคลองก�า กระบี่ โครงการปลูกผกัไร้ดนิ 10,000

18 โรงเรยีนวดัอนิทนนิ พงังา โครงการออมทรพัย์ออมความด ี(ธนาคารโรงเรยีนวดัอนิทนนิ) 10,000

19 โรงเรยีนบ้านบูกิ๊ตยอืแร นราธวิาส โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนัตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง

10,000

20 โรงเรยีนวดัปากแพรก นครศรธีรรมราช โครงการการท�านาเพื่อโครงการอาหารกลางวนั 10,000

21 โรงเรยีนบ้านหาดทรายขาว สตูล โครงการปรบัปรงุและพฒันางานห้องสมดุโรงเรยีน 10,000

ตะวนัออก

22 โรงเรยีนอนบุาลกบนิทร์บรุี ปราจนีบรุี โครงการอาหารกลางวนั 10,000

23 โรงเรยีนบ้านทุ่งส่าย ฉะเชงิเทรา โครงการปรบัปรงุห้องสหกรณ์โรงเรยีน 10,000

24 โรงเรยีนอนบุาลสขุสวสัดิ์ สมทุรปราการ โครงการจดัการเรยีนรูก้ารสหกรณ์ในโรงเรยีนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 10,000

25 โรงเรยีนวดัพทุธสิาร สระแก้ว โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรยีน 10,000

26 โรงเรยีนวดัสวุรรณมงคล ตราด โครงการห้องสมดุโรงเรยีน 10,000

27 โรงเรยีนวดัเขาวงกตรจุริวงศารามฯ จนัทบรุี โครงการห้องสมดุมชีวีติ 10,000

28 โรงเรยีนบ้านเนนิเสาธง ระยอง โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรยีนบ้านเนนิเสาธง 10,000

29 โรงเรยีนเกลด็แก้ว ชลบรุี โครงการส่งเสรมิการจดัการศกึษาตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 10,000

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื

30 โรงเรยีนบ้านสระทอง สรุนิทร์ โครงการปรบัปรงุต่อเตมิศูนย์ฝึกวชิาชพี (สหกรณ์ออมทรพัย์) 8,500

31 โรงเรยีนสนธริาษฎร์วทิยา นครพนม โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรยีน (ธนาคารขยะ) 8,500

32 โรงเรยีนบ้านพานสหราษฎร์บ�ารงุ สกลนคร โครงการเลี้ยงปลาดกุและกบในบ่อซเีมนต์ 8,400

33 โรงเรยีนบ้านโนนแดง อบุลราชธานี โครงการโรงเรยีนสะอาด บรรยากาศสดชื่น ร่มรื่นด้วยพนัธุ์ไม้ 5,000

34 โรงเรยีนบ้านหนองหวัช้าง ศรสีะเกษ โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรยีนบ้านหนองหวัช้าง 8,400

กำรให้เงินสนับสนุนโครงกำรของโรงเรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ�ำปี 2558

ชสอ. ได้จดัสรรทนุเพื่อสนบัสนนุโรงเรยีนในระดบัการศกึษาขั้นพื้นฐานเป็นประจ�าทกุปี โดยสนบัสนนุแบบต่อเนื่องให้แก่เดก็นกัเรยีนมูลนธิริ่วมจติต์

น้อมเกล้าฯ จนจบระดบัมธัยมศกึษา สนบัสนนุทนุการศกึษาโรงเรยีนจติรลดา (สายวชิาชพี) 5 ชั้นปี และอกีส่วนหนึ่งสนบัสนนุในโครงการต่าง ๆ  ของโรงเรยีน

ในระดบัการศกึษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ ส�าหรบัในปี 2558 ชสอ. ได้จดัสรรทนุสนบัสนนุโรงเรยีนในระดบัการศกึษาขั้นพื้นฐานไว้จ�านวนเงนิ 640,000 บาท 

และคณะกรรมการจดัสรรเงนิทนุได้พจิารณาแล้วเหน็สมควรสนบัสนนุจ�านวน 69 โครงการ ดงันี้
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ชมรม สอ. ภำค
ที่เสนอ

ที่ โรงเรียนที่ได้รับทุน จังหวัด ชื่อโครงกำร
จ�ำนวนเงิน 

(บำท)

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื

35 โรงเรยีนบ้านม่วงเฒ่า อบุลราชธานี โครงการจดัสภาพแวดล้อมในโรงเรยีนเพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้ 5,000

36 โรงเรยีนชมุชนหนองหนิ เลย โครงการจดัสภาพแวดล้อมในโรงเรยีน 8,400

37 โรงเรยีนประชารฐัพฒันศกึษา กาฬสนิธุ์ โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง 8,400

38 โรงเรยีนบ้านล�าพนั “เจรญิวทิยา” หนองคาย โครงการห้องสมดุสู่อาเซยีน 8,400

39 โรงเรยีนบ้านนาตะแบง 1 มกุดาหาร โครงการจดัหาน�้าดื่มสะอาดเพื่อสขุภาพนกัเรยีน 8,400

40 โรงเรยีนบ้านพลจลก นครราชสมีา โครงการพี่ช่วยน้องน�าร่องปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงสู่สหกรณ์ร้านค้าโรงเรยีน 8,400

41 โรงเรยีนเมอืงอบุล อบุลราชธานี โครงการพฒันาสภาพแวดล้อมและปรบัปรงุภูมทิศัน์ในสถานศกึษา 
ให้เอื้อต่อการเรยีนรู้

5,000

42 โรงเรยีนชมุชนจ�าปี อดุรธานี โครงการปลูกมะนาวนอกฤดูในบ่อซเีมนต์ 8,400

43 โรงเรยีนบ้านดอนหนั มหาสารคาม โครงการพฒันาห้องสมดุ 8,400

44 โรงเรยีนบ้านท่าเชยีงเครอื บงึกาฬ โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง 8,400

กลาง

45 โรงเรยีนบ้านห้วยใหญ่ ลพบรุี โครงการสหกรณ์โรงเรยีนเพื่อการเรยีนรูสู้ก่ารปฏบิตัติามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 10,000

46 โรงเรยีนวดัไผ่ด�า (มติรภาพที่ 183) สงิห์บรุี โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรยีนวดัไผ่ด�า 10,000

47 โรงเรยีนหนิกองวทิยาคม สระบรุี โครงการส่งเสรมิและพฒันาสถานศกึษาให้เป็นแบบอย่างการ
น�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปสู่การปฏบิตัิ

10,000

48 โรงเรยีนสี่แยกบางเตย ปทมุธานี โครงการสร้างอาชพีให้นกัเรยีน 10,000

49 โรงเรยีนบ้านคลองหนึ่ง 
(เทวกลุอปุถมัภ์)

นนทบรุี โครงการห้องสมดุโรงเรยีนบ้านคลองหนึ่ง 10,000

50 โรงเรยีนบ้านทุ่งโพธิ์ ชยันาท โครงการสหกรณ์ในโรงเรยีน 10,000

51 โรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกข์ 
(นรสงิห์วทิยาคาร)

อ่างทอง โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรยีนชมุชนเทศบาลวดัป่าโมกข์ 4,000

52 โรงเรยีนวดัดาวคะนอง พระนครศรอียธุยา โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั (เพาะเหด็นางฟ้า) 10,000

เหนอื

53 โรงเรยีนบ้านทุ่งติ้ว พะเยา โครงการส่งเสรมิทกัษะแสวงหาความรู้และพฒันาตนเอง 10,000

54 โรงเรยีนบ้านห้วยฟอง น่าน โครงการพฒันาแหล่งเรยีนรู้เพื่อคณุภาพการศกึษา 10,000

55 โรงเรยีนชมุชนบ้านทุ่งนางาม อทุยัธานี โครงการปลูกผกัไร้ดนิ 10,000

56 โรงเรยีนชมุชนบ้านท่างาม พษิณโุลก โครงการมมุเรยีนรู้สู่อาเซยีน 10,000

57 โรงเรยีนช่องแคพทิยาคม นครสวรรค์ โครงการเศรษฐกจิพอเพยีงในโรงเรยีนช่องแคพทิยาคม 10,000

58 โรงเรยีนทุ่งกว๋าววทิยาคม ล�าปาง โครงการส่งเสรมิการใช้ชวีติตามแนวทางวถิพีอเพยีงของหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง

10,000

59 โรงเรยีนบ้านไชยมงคล อตุรดติถ์ โครงการส่งเสรมิการออมทรพัย์เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีครบรอบ 60 พรรษา

10,000

60 โรงเรยีนบ้านห้วยโป้ สโุขทยั โครงการอทุยานการศกึษา แหล่งเรยีนรู้...สู่ชมุชน ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน 10,000

61 โรงเรยีนบ้านส้าน เชยีงราย โครงการปลูกพชืไร้ดนิ ไฮโดรโพนกิส์ เพื่อการเรยีนรู้และ 10,000

สนบัสนนุกจิกรรมอาหารกลางวนั

62 โรงเรยีนบ้านแม่ตาวแพะ ตาก โครงการไอศกรมีสมนุไพรพอเพยีงในกจิกรรมสหกรณ์โรงเรยีน 10,000

63 โรงเรยีนบ้านแม่ปาง แม่ฮ่องสอน โครงการสหกรณ์โรงเรยีนบ้านแม่ปางตามวถิพีอเพยีง 10,000

64 โรงเรยีนบ้านห้วยโรงนอก แพร่ โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรยีนบ้านห้วยโรงนอก 10,000

65 โรงเรยีนบ้านหนองเงอืก ล�าพูน โครงการผลติน�้าดื่มสะอาด 10,000

66 โรงเรยีนบ้านส้มเลา เพชรบูรณ์ โครงการเงนิออม “ฝึกออม ฝึกเกบ็ ฝึกใช้ให้พอเพยีง” 10,000

67 โรงเรยีนบ้านมอแดง  
(สงิห์ทองประชาสรรค์)

ก�าแพงเพชร โครงการพฒันาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรยีนรู้ของโรงเรยีนให้เอื้อต่อการเรยีนรู้ 10,000

68 โรงเรยีนวดัเวฬวุนั เชยีงใหม่ โครงการออมทรพัย์นกัเรยีนโรงเรยีนวดัเวฬวุนั 10,000

กรงุเทพมหานคร 
พื้นที่ 2

69 โรงเรยีนวดัปลูกศรทัธา กรงุเทพฯ โครงการส่งเสรมิอาชพี สร้างรายได้ระหว่างเรยีน สู่สหกรณ์นกัเรยีน 10,000

รวมทั้งสิ้น 640,000

9ปีที่ 27 ฉบับที่ 335 เดือนพฤษภำคม 2558



ชสอ. พาสหกรณ์สมาชิก ล่องเรือไหว้พระ เสริมสิริมงคล

ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นำยเอนก นำคดลิก 

กรรมการด�าเนนิการ ชสอ. ต้อนรบัคณะผู้แทนสหกรณ์ที่ให้การสนบัสนนุลงทนุใน ชสอ. 

จ�านวน 46 คน จาก 23 สหกรณ์ ล่องเรอืไหว้พระ เสรมิสริมิงคลแก่ตนเอง และสหกรณ์

ให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อเป็น 

การขอบคุณสมาชิก และร่วมสร้าง 

ความสัมพันธ ์อันดี ระหว ่ างกัน  

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมา  

ณ ร้านอาหารกนิลมชมสะพาน และ

เรอืสองฝั่งคลอง ครยุส์ กรงุเทพฯ

FSCT NEWS

ประมวลภาพ
โครงการทศันศกึษาขอบคณุผู้ลงทนุใน ชสอ. ในเงนิฝากประจ�าและตั๋วสญัญาใช้เงนิ 
ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวนัที่ 17 - 21 มนีาคม 2558  
มผีู้ร่วมเดนิทางจ�านวน 38 คน จาก 10 สหกรณ์

รุ่นที่ 2
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เปิดส�านักงานใหม่ สหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ 

ครบรอบ 20 ปี  
สอ.ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จก.

นำยอนนัต์ ชำตรปูระชวีนิ ผูจ้ดัการใหญ่ ชสอ.ร่วมแสดงความยนิดกีบั สหกรณ์การเกษตร

บางใหญ่ จ�ากัด โดยมี นำยผิน นุชมี ประธานกรรมการ และคุณสุขี อ่อนละออ ผู้จัดการ  

ให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก นำยโอภำส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  

เป็นประธานในพิธี เนื่องในโอกาสท�าบุญส�านักงานแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา  

ณ ส�านกังานสหกรณ์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบรุี

นำยเอนก นำคดิลก กรรมการด�าเนนิการ พร้อมด้วย  
นำยนลทวัช สมำธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ร่วมท�าบุญ 
เลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ�ากัด พร้อมมอบเงิน
สนับสนุนโครงการคืนสู่สังคมของสหกรณ์ฯ โดยมี ดร.วิรัตน์ 

ทองรอด ประธานกรรมการสหกรณ์ เป็นผู้รบัมอบ เมื่อวนัที่  
20  มนีาคม ที่ผ่านมา ณ ส�านกังาน สอ. มหาวทิยาลยัหวัเฉยีว 
เฉลมิพระเกยีรต ิจก. อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ

ครบรอบ 38 ปี สอ.ขรก.ศธ. จก.

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ.  
พร้อมด้วย ดร.ก๊ก ดอนส�ำรำญ ที่ปรึกษา ชสอ. และ 
ประธาน สสท. ร่วมงานท�าบญุเลี้ยงพระ และมอบดอกไม้แสดง 
ความยนิด ี เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี สหกรณ์ออมทรพัย์
ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร จ�ากดั โดยม ีนำยจรูญ ชูลำภ 

ประธานกรรมการ และนำยเอนก ศรสี�ำรำญรุง่เรอืง ผูจ้ดัการ  
ให้การต้อนรบั เมื่อวนัที่ 27 มนีาคม ที่ผ่านมา ณ ชั้น 3 ส�านกังาน 
สอ.ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร จก.

11ปีที่ 27 ฉบับที่ 335 เดือนพฤษภำคม 2558



สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ากัด
จัดอบรมโครงการส่งเสริมวิชาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้แก่สมาชิก

 วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จ�ากัด
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่เรียนดี ประจ�าปี 2557 

วันที่ 21 ตุลาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานี จ�ากัด

มอบสวัสดิการค่ายังชีพให้แก่สมาชิก วันที่ 18 ธันวาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ�ากัด
มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ ให้ สพป.ชย.3 เพื่อจัดกิจกรรมทาง

วิชาการ วันที่ 26 สิงหาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจพังงา จ�ากัด
ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจ�าปี 2557

 วันที่ 22 ตุลาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จ�ากัด
มอบของขวัญวันคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับ ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนฯ 

วันที่ 24 ธันวาคม 2557

สหกรณ์ใดอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน 
“CSR ออมทรัพย์..เพื่อสังคม” สามารถส่งภาพกิจกรรม 

พร้อมรายละเอียดมาได้ที่ E-mail: prfsct@gmail.com  
ทาง FSCT News จะเผยแพร่ภาพของสหกรณ์ท่านในฉบับต่อไปค่ะ

กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
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สวัสดีครับสหกรณ์สมาชิก คลินิกสหกรณ์ฉบับนี้ขอน�าเสนอ เรื่อง การยื่นค�าขอรับช�าระหน้ี 

ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ครับ

ปกตใินคดลี้มละลายก�าหนดให้เจ้าหนี้ต้องยื่นค�าขอรบัช�าระหนี้ภายในก�าหนดเวลา 2 เดอืน นบัแต่วนัโฆษณา

ค�าสั่งพทิกัษ์ทรพัย์ แต่ส�าหรบัการยื่นค�าขอรบัช�าระหนี้ในคดทีี่มกีารฟื้นฟูกจิการ มรีายละเอยีด ดงันี้

1. ใครเป็นผู้มสีทิธยิื่นค�าขอรบัช�าระหนี้ในการฟื้นฟูกจิการ ผู้มสีทิธยิื่น ได้แก่ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ร่วม ผู้ค�้าประกนั

ร่วมของลูกหนี้ซึ่งตนอาจใช้สทิธไิล่เบี้ยในภายหน้าได้ เว้นแต่เจ้าหนี้จะได้ใช้สทิธขิอรบัช�าระหนี้ไว้เตม็จ�านวนแล้ว เช่น  

ลูกหนี้ร่วม ได้แก่ นาย ก และ นาย ข ได้ร่วมกนักู้เงนิของ นาย ค จ�านวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ซึ่งโดยหลกัแล้ว  

นาย ก และ นาย ข จะต้องร่วมกนัรบัผดิคนละ 500,000 บาท แต่หาก นาย ข เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกจิการ และ  

นาย ค ขอรบัช�าระหนี้จาก นาย ข เพยีง 300,000 บาท และฟ้อง นาย ก แต่ผู้เดยีวให้รบัผดิ 700,000 บาท เมื่อ  

นาย ก ต้องรบัผดิร่วมกบันาย ข ตามสญัญาเงนิกู้และช�าระหนี้ให้ นาย ค ไปจ�านวน 700,000 บาท นาย ก จะมสีทิธิ

ไล่เบี้ยในหนี้ที่เกนิส่วนของตนจ�านวน 200,000 บาท จาก นาย ข นาย ก จงึมสีทิธอิย่างลูกหนี้ร่วมที่จะยื่นค�าขอรบั

ช�าระหนี้ได้จ�านวน 200,000 บาท 

2. จะต้องยื่นค�าขอรบัช�าระหนี้กบัใคร และภายในเวลาเท่าไร

 เจ้าหนี้จะต้องยื่นค�าขอรับช�าระหนี้ตามแบบฟอร์มที่ก�าหนดพร้อมด้วยส�าเนาต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ภายในก�าหนด 1 เดอืน นบัแต่วนัที่ได้มกีารโฆษณาค�าสั่งแต่งตั้งผูท้�าแผนลงในราชกจิจานเุบกษา เจ้าหนี้ที่ไม่ยื่นค�าขอ

รบัช�าระหนี้ภายในระยะเวลาดงักล่าวจะไม่มสีทิธทิี่จะได้รบัช�าระหนี้ ไม่ว่าการฟื้นฟูกจิการของลูกหนี้จะเป็นผลส�าเรจ็

ตามแผนหรอืไม่ เว้นแต่ 

 (1) แผนฟื้นฟูกิจการก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น เช่น ให้สิทธิเจ้าหนี้ได้รับช�าระหนี้โดยไม่ต้องยื่นค�าขอรับ 

ช�าระหนี้ หรอื

 (2) ศาลมคี�าสั่งให้ยกเลกิการฟื้นฟูกจิการ หรอื

 (3) ศาลมคี�าสั่งยกค�าร้องขอให้ฟื้นฟูกจิการของลูกหนี้ 

 ซึ่งในส่วนของ (2) และ (3) มีผลเป็นการระงับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ จึงไม่มีการช�าระหนี้ตามแผน

ฟื้นฟูกจิการ และท�าให้เจ้าหนี้ไม่ได้ขอรบัช�าระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกจิการนั้น ยงัคงมสีทิธทิี่จะได้รบัช�าระหนี้จากลูกหนี้ 

อกีตามปกติ

 3. หนี้ที่สามารถยื่นขอรบัช�าระได้ ได้แก่ 

 (1) เจ้าหนี้ซึ่งมูลหนี้เกดิขึ้นก่อนวนัที่ศาลมคี�าสั่ง (อนญุาต) ให้ฟื้นฟูกจิการ

 (2) มใิช่หนี้ซึ่งเกดิขึ้นโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรอืศลีธรรมอนัด ีหรอืหนี้นั้นไม่อาจฟ้องร้องบงัคบัคดไีด้  

เจ้าหนี้มสีทิธขิอรบัช�าระหนี้ได้แม้หนี้ยงัไม่ถงึก�าหนดช�าระหรอืมเีงื่อนไขกต็าม

สหกรณ์
คลินิก
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ข่าวประชาสัมพันธ์

นำยแพทย์วิษณุกร อ่อนประสงค์ ประธานผู้ตรวจสอบกจิการ 
ชสอ. ได้รับการคัดเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�าปี  
พ.ศ. 2557 โดยได้เข้าร่วมพธิมีอบเกยีรตบิตัรและเขม็เชดิชูเกยีรต ิจาก 
พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ นายกรฐัมนตร ีในวนัข้าราชการพลเรอืน  
เมื่อวนัที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา ณ ตกึสนัตไิมตร ีท�าเนยีบรฐับาล โดยม ี 
นำยเอนก นำคดิลก กรรมการด�าเนินการ ชสอ. ร่วมมอบดอกไม ้
แสดงความชื่นชมยนิดใีนครั้งนี้ด้วย

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ส�ำนักพัฒนำสหกรณ์ สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
โทร. 0 2669 3254-63 ต่อ 1041, หรือ Website: http://www.clt.or.th

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2558 
วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ 

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ชสอ. ขอเชิญสหกรณ์สมาชิก แต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์

ขอเชิญชวนขบวนการสหกรณ์ไทย ร่วมกิจกรรม
คัดเลือก 100 สหกรณ์ดีเด่น และ 100 นักสหกรณ์ดีเด่น

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การสหกรณ์ไทย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

เพื่อเป็นการยกย่องในความส�าเร็จของสหกรณ์ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป 
และเป็นต้นแบบการพัฒนาของสหกรณ์อื่น ๆ ต่อไป
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จัดท�ำโดย : ฝ่ำยสื่อสำรองค์กำร ชสอ. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด  
http://www.fsct.com เลขที ่199 หมู ่2 ถนนนครอนิทร์ ต�ำบลบำงสทีอง อ�ำเภอบำงกรวย จงัหวดันนทบรุ ี11130
E-mail : info@fsct.com โทร. 0 2496 1199 โทรสำร 0 2496 1177, 0 2496 1188

ช�าระค่าฝากส่งเป็นเงนิเชื่อ
ใบอนญุาตเลขที่ พเิศษ 5/2552

ปณศ.บางกรวย

ปีที ่27 ฉบบัที ่335 เดือนพฤษภำคม 2558ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป 

สินเช่ือ ชสอ. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว

อัตราดอกเบี้ย 4.60 ต่อปี 5.05 ต่อปี 5.15 ต่อปี

“รุ่นออมทรพัย์สขุทวี”

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่: ฝ่ายเงนิทนุ ชสอ. 
โทรศพัท์ 0 2496 1199 ต่อ 125 - 127, 109, 110-111 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 www.fsct.com

วงเงิน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

ระยะเวลา 12 เดือน ระยะเวลา 16 เดือน

 1 ล้านบาทขึ้นไป 4.10 4.20 

 5 ล้านบาทขึ้นไป 4.20 4.30 

 10 ล้านบาทขึ้นไป 4.30 4.40 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�า

ตัง้แต่วนัที ่16 เมษายน  - 19 มถินุายน 2558ออมทรพัย์กบั ชสอ. ดอกเบีย้สงู


