ปีที่ 23 ฉบับที่ 264 เดือนมิถุนายน 2552

2
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ทักทาย
พ
บกั น อี ก ครั้ ง กั บ จดหมายข า วฉบั บ เดื อ น
มิถุนายน...หลาย ๆ ทานคงอยากจะทราบผลการเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2552 กันแลววาใครบาง
ที่ไดรับการเลือกตั้ง สามารถติดตามอานไดภายในฉบับ
สำหรั บ สหกรณ ส มาชิ ก ใดสนใจประชาสั ม พั นธ
ขาวสารกิจกรรมของสหกรณในจดหมายขาว ชสอ. โฉมใหม
สามารถสงขอมูลไปไดที่แผนกประชาสัมพันธ ฝายสื่อสาร
องคการ จะไดประชาสัมพันธขาวความเคลื่อนไหวในแวดวง
สหกรณใหทราบโดยทั่วกันตอไป
พบกันใหม่ฉบับหน้า

เศรษฐกิจพอเพียง

“วิถีทางดำเนิน
โดยทั่วไป มีความเป ของบ้านเมืองและของประชาชน
ความวิปริตผันแปรของลี่ยนแปลงมาตลอด เนื่องมาจาก
และอื่น ๆ ของโลก วิถีแห่งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ย าก ยิ่ ง ที่ เรา
ระมัดระวัง ประคับป จะ ห ลี ก เลี่ ย งใ ห้ พ้ น ได้ จึ ง ต้ อ ง
ในเรื่องการเป็นอยู่ โดระคองตัวเรามากขึ้น โดยเฉพาะ
ก้าวหน้าต่อไปได้โดยสวยประหยัดเพื่อที่จะอยู่ให้รอดและ
ัสดี”
(พ ระ รา ชด ำรั ส
31 ธันวาคม 2521) เนื่ อ งใน โอ กา สวั นขึ้ น ปี ให ม่ :

ทีมกองบรรณาธิการ

PAY TOUCHZ นวัตกรรมใหม ชสอ.

สารบัญ
นวัตกรรมใหม ชสอ.
ประกาศชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ
ชสอ. ประชุมใหญสามัญประจำป 2552
กระดานขาว
รายงานกิจกรรม ชสอ.
มุมสหกรณเชิงคุณคา
CSR
คลินิกสหกรณ
สหกณฯ ยี้จาง บลจ.บริหารเงิน
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4
5
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ชสอ. ไดลงทุนรวมกับบริษัท เวบแคช จำกัด เปดธุรกิจ
ใหบริการแกสมาชิกสหกรณ ภายใตชื่อ “เพยทัช” (PAY
TOUCHZ) ในรูปแบบ One Stop Service ซึ่งเปนจุดบริการ
รับ เติม จาย โอน ถอน ออนไลน เชน ชำระคาน้ำประปา คาไฟฟา
คาโทรศัพทบาน คาโทรศัพทมือถือ คาบัตรเครดิต และอื่น ๆ
สำหรับบริการใหแกสมาชิกของสหกรณ เพิ่มความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลาและคาใชจาย บริการทุกวัน
24 ชั่วโมง โดยผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่สามารถตรวจสอบ
การทำธุ ร กรรมทางการเงิ น ได ต ลอดเวลา นั บ เป น บริ ก าร
ที่ ทั น สมั ย และเพิ่ ม ความสะดวกแก ส มาชิ ก ของสหกรณ
อีกทางหนึ่ง
สำหรับสหกรณทส่ี นใจ สามารถติดตอสอบถามรายละเอียด
เพิม่ เติมไดท่ี ฝายธุรกิจเสริม โทร. 0 2496 1199 ตอ 105 - 106

จดหมายขาว ชสอ.

ประกาศชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด
เรื่อง ผลการเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ
ประจำป 2552
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ขอประกาศผลการเลือกตัง้ ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผูต รวจสอบกิจการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด ซึ่งทำการเลือกตั้งเมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2552
ผลการเลือกตั้งปรากฏดังนี้
1. ประธานกรรมการ ไดแก
นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ
2. กรรมการดำเนินการ ไดแก
2.1 นายสุทัศน กองปา
2.2 พลตำรวจตรี วิโรจน สัตยสัณหสกุล
2.3 นายกก ดอนสำราญ
2.4 นายประดิษฐ หัสดี
2.5 พลเรือตรี บงกช ผาสุข
2.6 นายมะณู บุญศรีมณีชัย
2.7 นายคำนึง โสตถิอุดม
2.8 นายเอนก นาคดิลก
3. ผูตรวจสอบกิจการ ไดแก
3.1 นายอุทัย ศรีเทพ
3.2 นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน
3.3 นายเสกสรร ศุภแสง

อยูในตำแหนงตามวาระ 2 ป
อยูในตำแหนงตามวาระ
อยูในตำแหนงตามวาระ
อยูในตำแหนงตามวาระ
อยูในตำแหนงตามวาระ
อยูในตำแหนงตามวาระ
อยูในตำแหนงตามวาระ
อยูในตำแหนงตามวาระ
อยูในตำแหนงตามวาระ

2
2
2
2
2
2
2
1

ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป

อยูในตำแหนงตามวาระ 1 ป
อยูในตำแหนงตามวาระ 1 ป
อยูในตำแหนงตามวาระ 1 ป

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
		

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2552

(นายสมคิด ปญญาแกว)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ตามระเบียบการเลือกตั้งฯ พ.ศ. 2549 ขอ 31
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ชสอ. ประชุมใหญสามัญ ประจำป 2552
เมื่อวันเสาร ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เวลา 08.30 น. ณ หองแกรนดไดมอนด บอลรูม อิมแพ็ค คอนเวนชั่น
เซ็นเตอร อาคาร 9 ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ชสอ. ไดจัดใหมี
การประชุมใหญสามัญประจำป 2552 โดย ฯพณฯ ดร.อำพล เสนาณรงค องคมนตรี ใหเกียรติเปนประธานในพิธเี ปดและ
บรรยายพิเศษ หัวขอ “สหกรณกบั การแกไขปญหาชาติ” พรอมทัง้ มอบโลและใบประกาศเกียรติคณ
ุ แก่สหกรณ์สมาชิก
ที่สนับสนุน ชสอ. ด้านธุรกรรม และด้านวิชาการ สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และ
รายงานกิจการดีเด่นประจำปี
ผลการดำเนินงานในรอบปบัญชี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ชสอ. มีสหกรณสมาชิก 882 สหกรณ
ทุนดำเนินงานรวม 30,754 ลานบาท กำไรสุทธิ 260 ลานบาท ทุนเรือนหุน 5,669 ลานบาท เงินรับฝาก
16,304 ลานบาท ตั๋วสัญญาใชเงิน 8,404 ลานบาท และเงินใหกูแกสมาชิก 23,394 ลานบาท พรอมทั้งเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการชุดใหม จากผูแทนสหกรณสมาชิกที่เขารวม
การประชุมใหญสามัญในครั้งนี้
นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. กลาววา การบริหารงานในรอบปบัญชีที่ผานมา
มุงเนนการสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม ของบรรดาสหกรณสมาชิกใหบรรลุผลตามอุดมการณ
หลักการสหกรณ แมจะมีปจจัยเงื่อนไขจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยหลายประการที่ตองฝาฟน
แตก็ไดรับความรวมมือจากหลายฝาย รวมทั้งความตั้งใจ มุงมั่นของคณะผูบริหาร ชสอ. ในการปรับปรุง
การบริหารจัดการ ทำใหสามารถรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจไดทัน
สำหรับการเลือกตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ จากผูแทนสหกรณ
สมาชิกทีเ่ ขารวมการประชุมใหญสามัญ สรุปผลไดดงั นี้ ประธานกรรมการ นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ กรรมการ
ดำเนินการ 1. นายสุทัศน กองปา สหกรณออมทรัพยครูแพร จำกัด 2. พลตำรวจตรี วิโรจน สัตยสัณหสกุล
สหกรณ อ อมทรั พ ย ต ำรวจแห ง ชาติ จำกั ด 3. นายก ก ดอนสำราญ สหกรณ อ อมทรั พ ย ค รู เ ลย จำกั ด
4. นายประดิษฐ หัสดี สหกรณออมทรัพยพนักงาน
การประปานครหลวง จำกัด 5. พลเรือตรี บงกช ผาสุข
สหกรณออมทรัพยกรมอูทหารเรือ จำกัด 6. นายมะณู
บุ ญ ศรี ม ณี ชั ย สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข
หนองคาย จำกัด 7. นายคำนึง โสตถิอุดม สหกรณ
ออมทรัพยครูระนอง จำกัด 8. นายเอนก นาคดิลก
สหกรณ อ อมทรั พ ย โ รงพยาบาลประสาท จำกั ด
ผู  ต รวจสอบกิ จ การ 1. นายอุ ทั ย ศรี เ ทพ
2. นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน และ 3. นายเสกสรร
ศุภแสง
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กระดานขาว
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
กองทุ น ฯ ขอเชิ ญ ชวนสหกรณ ส มาชิ ก สมั ค รเป น สมาชิ ก กองทุ น สำรองเลี้ ยงชี พ เจ าหน าที่ ข อง
สหกรณ ฯ เพื่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรทั้ ง ระบบอย า งเป น เอกภาพ สนใจทำหนั ง สื อ ขอเข า ร ว มกองทุ น
ตามที่อยู ดังนี้ 199 หมู 2 ถนนนครอินทร ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188 หรือทาง www.fsct.com

โปรแกรมระบบบริหารและบริการงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ชสอ. ได้พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารและบริการงานสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 1.0 เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้สหกรณ์สมาชิก มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพมาใช้ในการดำเนินงานสหกรณ์
โดยเปิดให้บริการติดตั้งโปรแกรมฯ แก่สมาชิกที่ยังไม่เคยใช้หรือที่มีใช้อยู่ก่อนแล้ว
สหกรณ์สมาชิกใดประสงค์จะเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมระบบบริหารและบริการงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ของ ชสอ. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0 2496 1199 ต่อ
325, 327, 328

!
!
!
W ชสอ. ขยายวงเงินกู เพื่อมวลสมาชิก

WO เงินกูระยะสั้น

3.75 %

500

ดอกเบี้ย
ตอป กูไดสูงสุด
ลานบาท
ชำระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยไมเกิน
งวด/เดือน

เงินกูระยะปานกลาง

4.75 %

12

500
36

ดอกเบี้ย
ตอป กูไดสูงสุด
ลานบาท
ชำระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยไมเกิน
งวด/เดือน

เงินกูระยะยาว

5.45 %

ดอกเบี้ย
ตอป วงเงินกูของแตละสหกรณฯ ไมจำกัดวงเงิน
ชำระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยไมเกิน
งวด/เดือน

120

หมายเหตุ เงินกู้ทุกประเภทวงเงินกู้ต้องไม่เกินวงเงินกู้ยืมที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
ติดต่อฝ่ายสินเชื่อ ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212 - 216 Email : info@fsct.com http://www.fsct.com
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ชสอ. จัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
สมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่
สมเด็จพระสังฆราช ไดประทานพระบรมสารีริกธาตุ และเปนองคประธาน
ประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุในพระเกศพระพุทธรูปประจำวัน
(กอตั้ง) ชสอ. และทำพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผานมา
ณ มณฑลพิธี ชสอ. โดยมี ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา
ผูตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 36 เจาหนาที่ ชสอ. ผูแทนสหกรณออมทรัพย และ
แขกผูมีเกียรติเขารวมงานอยางคับคั่ง
ชสอ. ไดจดั สรางพระพุทธรูปประจำวัน (กอตัง้ ) ชสอ. และหอพระ เพือ่ ความ
เปนสิรมิ งคลและเปนทีส่ กั การบูชาของ ชสอ. และประชาชนทัว่ ไป โดยพระพุทธรูป
ประจำวันที่จัดสรางนั้น เปนพระพุทธรูปปางรำพึง (พระประจำ
วันศุกร) ซึง่ เปนวันกอตัง้ ชสอ. ตรงกับวันศุกร ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2515
ทั้งนี้ ไดรับพระเมตตาจากสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ)
ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ไดประทาน
พระบรมสารี ริ ก ธาตุ เพื่ อ บรรจุ ใ นพระเกศพระพุ ท ธรู ป และ
ประทานชื่อ พระพุทธรูปประจำวัน (กอตั้ง) ชสอ. วา “พระพุทธ
มงคลมหาชนอภิปูชนีย”

ชสอ. มอบอาคารกิจกรรมสหกรณ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 นายสมชาย พันธุแกว รองประธานกรรมการ ชสอ. (ชุดที่ 36) พรอมดวย
นายมงคล ทองคำ กรรมการดำเนินการ ไดสงมอบอาคารกิจกรรมสหกรณนักเรียน ใหแกโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนบานกามาผาโด จังหวัดตาก โดยมี พ.ต.ท. อุดม อินอยู รองผูก ำกับการ กองกำกับการตำรวจตระเวน
ชายแดนที่ 34 เปนผูร บั มอบ

และในวันที่ 2 มิถุนายน 2552 นายมงคล ทองคำ กรรมการดำเนินการ ไดสงมอบอาคารกิจกรรมสหกรณ
นักเรียนอีก 1 หลัง ใหแก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานหมองกั๊วะ จังหวัดตาก โดยมี พ.ต.ต.ศรีพูน วงศละ
ผบ.รอย.ตชด.347 เปนผูรับมอบ

จดหมายขาว ชสอ.

ชสอ. จัดกิจกรรมการสรางอาคารกิจกรรมสหกรณ ใหกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับสหกรณ และเพื่อใหสังคมไดเห็นคุณคาของการสหกรณที่มีตอสังคม
ทั้งนี้ ชสอ. สนับสนุนงบประมาณในการกอสรางอาคารกิจกรรมสหกรณ ใหโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
กามาผาโด อำเภอทาสองยาง จังหวัดตาก และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานหมองกั๊วะ อำเภออุงผาง
จังหวัดตาก งบประมาณในการจัดสรางหลังละ 350,000 บาท รวม 700,000 บาท และไดดำเนินการสงมอบใหแก
โรงเรียนเปนที่เรียบรอยแลว

ศึกษาดูงาน ชสอ.

สหกรณออมทรัพยพระจอมเกลาพระนครเหนือ จำกัด

ชมรมผูสูงอายุและจิตอาสา ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ
ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เครือขายรวมใจสหกรณออมทรัพย 22 เขต (พื้นที่ 1)

สหกรณออมทรัพยพนักงานมาจอเร็ตต (ประเทศไทย) จำกัด
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จดหมายขาว ชสอ.
มุมสหกรณเชิงคุณคา

สมาชิกสมทบ
ชสอ. ขอแจงความคืบหนา ในเรื่องของสมาชิกสมทบ ดังนี้
ตามที่ ก รมส ง เสริ ม สหกรณ ได ส  ง คำวิ นิ จ ฉั ย คณะกรรมการกฤษฎี ก า เกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ส มาชิ ก สมทบมายั ง
สหกรณออมทรัพย ความวา การกำหนดคุณสมบัติของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบตองคำนึงถึงลักษณะสำคัญอันเปน
องคประกอบของสหกรณ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 33 (2) คือ เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
ซึ่ง ชสอ. ไดพิจารณาแลวเห็นวา ผลการวินิจฉัยดังกลาวอาจสงผลกระทบตอสหกรณที่มีการรับสมาชิกสมทบทั้งบุคคล
ธรรมดาที่ไมบรรลุนิติภาวะ คณะบุคคล และนิติบุคคล ชสอ. ไดดำเนินการแกไขปญหา ดังตอไปนี้
1. วันที่ 11 มีนาคม 2552 ไดเชิญผูแทนสหกรณสมาชิกในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 36 สหกรณ
ประชุมหารือ ณ สำนักงาน ชสอ. โดยที่ประชุมหารือไดมีผลสรุปรวมกัน
2. วันที่ 1 เมษายน 2552 ชสอ. รวมกับสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และ 5 ชุมนุมสหกรณเครือขายระดับ
ประเทศ ไดจัดแถลงขาวเกี่ยวกับผลกระทบจากคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องคุณสมบัติสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ พรอมทั้งไดยื่นหนังสือถึงประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่..)
พ.ศ. .... สภาผูแทนราษฎร เพื่อขอความชวยเหลือในการแกไขปญหาเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องคุณสมบัติสมาชิกสมทบของสหกรณ ณ รัฐสภา กรุงเทพมหานคร
3. วันที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 13.30 น. ประธานกรรมการ ชสอ. รวมกับสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
และ 5 ชุมนุมสหกรณเครือขายระดับประเทศ ไดเขาพบรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อขอให
แกไขปญหาสมาชิกสมทบของสหกรณ ณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
4. วั น ที่ 27 เมษายน 2552 ได มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ แ ห ง ชาติ ครั้ ง ที่ 2/2552
ณ กรมสงเสริมสหกรณ ภายหลังการประชุม ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เปดเผยวา จากประเด็นเรื่องสมาชิกสมทบที่ไมบรรลุนิติภาวะหรือนิติบุคคลที่ไมแสวงหากำไร ซึ่งกฤษฎีกาตีความวา
ไม ส ามารถเป น สมาชิ ก สมทบได ทางคณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ แ ห ง ชาติ ได ห ารื อ กั น ว า จะยื่ น อุ ท ธรณ
เพื่ อ ที่ จ ะแก ไ ขผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง ขณะนี้ ถื อ ว า เป น ไปตามมติ ค ณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ แ ห ง ชาติ คื อ
ใหกรมสงเสริมสหกรณทำหนังสือหารือคุณสมบัติสมาชิกสมทบไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพิจารณาทบทวน
ให ค วามเห็ น อี กครั้ง และใหชะลอการบังคับการเพิกถอนการรับจดทะเบียนขอบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบส ว นที่
ปฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ งออกไปก อ น ส ว นการทำธุ ร กรรมของสมาชิ ก สมทบให ใ ช แ บบเดิ ม ไปก อ น เพื่ อ ที่ จ ะให ส หกรณ
สามารถดำเนินการตอไปได เพียงขอใหสหกรณอยาเพิ่งดำเนินการรับสมาชิกสมทบใหม สำหรับสมาชิกสมทบเดิม
สามารถดำเนินการไดตามปกติ ซึ่งเปนแนวทางในการแกไขปญหาเบื้องตน
5. วันที่ 4 พฤษภาคม 2552 กรมสงเสริมสหกรณ ไดทำหนังสือถึง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เรือ่ ง ขอทบทวน
การหารือคุณสมบัติของสมาชิกสมทบตามมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542
6. วันที่ 7 พฤษภาคม 2552 กรมสงเสริมสหกรณ ไดเชิญสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และเครือขาย 5 ชุมนุม
สหกรณระดับประเทศ ประชุมแนวทางแกไขผลกระทบจากการเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนขอบังคับเกี่ยวกับสมาชิก
สมทบที่ไมเปนไปตามคำวินิจฉัยของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดผลสรุป ดังนี้
(1) แตงตั้งคณะทำงานฯ ประกอบดวย ผูแทนจากชุมนุมสหกรณระดับประเทศ 5 ชุมนุมสหกรณ และอีก 2
ประเภท คือ นิคม กับประมง และผูแทนจากกรมสงเสริมสหกรณเปนคณะทำงาน เพื่อแกไขปญหาเกี่ยวกับสมาชิกสมทบ
ที่จะเกิดขึ้นตอไป
(2) ใหชุมนุมสหกรณระดับประเทศ ทำหนังสือถึงกรมสงเสริมสหกรณ โดยแสดงถึงปญหาและผลกระทบตาง ๆ
อันกอใหเกิดความเสียหายกับการดำเนินงานของสหกรณ เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทำคำสั่งเพิกถอนคำสั่งรับ
จดทะเบียนขอบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบในสวนที่ไมถูกตอง
ซึง่ หากมีความคืบหนาเพิม่ เติมประการใด นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. จะแจงใหสหกรณสมาชิก
ไดรับทราบตอไป

จดหมายขาว ชสอ.

CSR

ระดับชัน้ ของซีเอสอาร

องค ก รธุ ร กิ จ หลายแห ง ในป จ จุ บั น ได น ำเรื่ อ ง
ซีเอสอารมาเปนประเด็นสือ่ สารทางการตลาด บางองคกร
ขยายผลเพื่ อ ใช ซี เ อสอาร เ ป น รู ป แบบในการกี ด กั น
การแข ง ขั น การค า จนทำให ซี เ อสอาร ก ลายเป น
เครื่องมือที่ใชสนองประโยชนทางธุรกิจ แทนที่จะใช
เพื่อเจตนารมณของการมีสำนึกรับผิดชอบตอสังคม
อยางแทจริง การดำเนินกิจกรรมซีเอสอารของกิจการ
ในทุกวันนี้ จึงมีทั้งที่เกิดขึ้นโดยความเต็มใจและเกิดขึ้น
จากความจำเปนทางธุรกิจ
การดำเนินกิจกรรมซีเอสอารขององคกรธุรกิจที่
ประกอบดวย ความสำนึกรับผิดชอบตอสังคมก็ยังมี
ขอถกเถียงเพิ่มเติมอีกวา ควรเปนการดำเนินตามหนาที่
ตามกฎหมาย ที่ไมสรางใหเกิดความเดือดรอนแกสังคม
ก็เพียงพอแลว หรือวาตองเกิดขึน้ จากการอาสาหรือสมัคร
ใจยินดีในการดำเนินกิจกรรมดูแลรับผิดชอบสังคม ซึ่ง
อยูเหนือการปฏิบัติตามหนาที่หรือตามกฎหมายเทานั้น
การดำเนินกิจกรรมซีเอสอารไมวาจะเกิดจากการ
ปฏิบัติตามความจำเปนหรือตามความสมัครใจ ถือเปน
การดำเนินงานที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคม
ทั้งสองกรณี แตกตางกันที่ระดับความเขมขนของการ
ดำเนินกิจกรรมและผลลัพธที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมนั้น ๆ
กิจกรรมซีเอสอารที่เกิดจากความจำเปนที่จะตอง
ปฏิบตั ติ ามหนาที่ หรือตามระเบียบขอบังคับทางกฎหมาย
จัดอยูใ นชัน้ (class) ของ ซีเอสอารระดับพืน้ ฐาน ขณะที่
กิจกรรมซีเอสอารที่เกิดจากการอาสาหรือสมัครใจยินดี
ในการดำเนินกิจกรรมซีเอสอารนั้นดวยตัวเอง มิใช
เกิดจากความจำเปนที่จะตองปฏิบัติตามหนาที่หรือ
ตามกฎหมาย จัดอยูใ นชัน้ ของซีเอสอารระดับกาวหนา
กิ จ กรรมซี เ อสอาร ยั ง สามารถแบ ง ออกตาม
ทรัพยากรทีใ่ ชในการดำเนินกิจกรรม หากเปนการดำเนิน
กิจกรรมโดยใชทรัพยากรที่มีอยูภายในองคกรเปนหลัก
จะจัดอยูในตระกูล (order) ที่เปน Corporate-driven

CSR เชน การที่องคกรบริจาคเงินที่ไดจากกำไรใน
กิจการหรือบริจาคสินคา และบริการของบริษัท เพื่อ
ช ว ยเหลื อ ผู  ป ระสบภั ย สึ น ามิ ถื อ เป น การเสี ย สละ
ทรัพยากรทีเ่ ปนสิง่ ของหรือเปนการลงเงินอยางหนึง่ หรือ
การที่องคกรนำพนักงานลงพื้นที่ เพื่อเปนอาสาสมัคร
ชวยเหลือผูประสบภัย ถือเปนการเสียสละทรัพยากร
ดานเวลา หรือเปนการลงแรงอยางหนึ่ง
หากเปนการดำเนินกิจกรรมโดยใชทรัพยากรนอก
องคกรเปนหลัก จะจัดอยูใ นตระกูลทีเ่ ปน Social-driven
CSR เชน การเชิญชวนใหลกู คาซือ้ สินคาและบริการของ
บริษทั ในชวงเวลาการรณรงค โดยบริจาครายไดจากการ
ขายสินคาและบริการสวนหนึง่ ตอทุก ๆ การซือ้ แตละครัง้
ให แ ก ห น ว ยงานหรื อ มู ล นิ ธิ ที่ ช  ว ยเหลื อ ผู  ป ระสบภั ย
สึ น ามิ ถื อ เป น การระดมเงิ น บริ จ าคจากการซื้ อ ของ
ลูกคา และมอบหมายใหผูอื่นที่มิใชพนักงานในองคกร
ลงแรงชวยเหลือในพื้นที่
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การยื่นฟองตอศาลปกครอง...(ตอนที่ 1)

คลินิกสหกรณ

เนื่องจากคดีปกครองมีลักษณะพิเศษต่างไปจากคดีแพ่งและคดีอาญา ดังนั้น จึงต้องมีวิธีพิจารณาที่เหมาะสมกับสภาพของคดีปกครองเอง
ซึ่งได้แก่ วิธีพิจารณาแบบไต่สวน อันเป็นวิธีการที่มีหลักสำคัญในการให้อำนาจศาลในการแสวงหาข้อเท็จจริงได้อย่างกว้างขวาง และเป็นผู้ดำเนินกระบวน
พิจารณาเอง
อย่างไรก็ดี การพิจารณาคดีปกครองยังคงต้องเคารพหลักทัว่ ไปของระบบวิธพี จิ ารณาคดี อันเป็นหลักการทีม่ งุ่ เน้นให้มกี ารพิจารณาคดีอย่างยุตธิ รรม
และมีประสิทธิภาพ เช่น การฟังความสองฝ่าย การพิจารณาไปตามกรอบของคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้อง การคัดค้านตุลาการ เป็นต้น
จากหลักการของกระบวนพิจารณาคดีปกครองดังกล่าวข้างต้น ได้นำมาสูก่ ารวางระบบวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่สว่ นหนึ่งอันเป็นกรอบสาระสำคัญ
ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และอีกส่วนหนึ่งกำหนดไว้ในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543
การยื่นฟ้องต่อศาล จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. เรื่องที่นำมาฟ้องต้องเป็นคดีปกครอง และต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง คือ เป็นกรณีตามมาตรา 9 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
2. ต้องยื่นฟ้องต่อศาลที่มีอำนาจ อำนาจศาลในที่นี้หมายถึง ทั้งอำนาจและเขตอำนาจ กล่าวคือ คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้น ก็จะต้อง
ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น จะฟ้องไปยังศาลปกครองสูงสุดไม่ได้ ในทางกลับกัน คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุด ก็จะต้องยื่นฟ้องต่อศาล
ปกครองสูงสุดเท่านั้น อีกทั้งการยื่นฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองที่มีเขตอำนาจเหนือคดีนั้น ซึ่งในศาลปกครองชั้นต้นได้แก่ ศาลที่มูลคดีเกิดขึ้น
หรือศาลที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาอยู่เขตศาลนั้น ส่วนศาลปกครองสูงสุดมีเขตอำนาจครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ
3. คำฟ้องต้องทำเป็นหนังสือและมีรายการตามทีก่ ำหนดไว้และยืน่ โดยถูกวิธี การฟ้องคดีปกครองไม่มแี บบของคำฟ้องกำหนดไว้เฉพาะ แต่ตอ้ งทำเป็น
หนังสือ ฟ้องด้วยวาจาไม่ได้ ใช้ถ้อยคำสุภาพ มีรายการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 45 กล่าวคือ ต้องระบุ ชื่อ ที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี ข้อเท็จจริง
หรือพฤติการณ์เกี่ยวกับการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี คำขอและลายมือชื่อผู้ฟ้องคดี โดยต้องแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปพร้อมคำฟ้อง
โดยผู้ฟ้องคดีต้องจัดทำสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานตามจำนวนผู้ถูกฟ้องคดีด้วย
สำหรับวิธีการยื่นคำฟ้องนั้นจะยื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นแทนหรือจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้
อนึ่ง ในกรณีที่มีผู้ประสงค์จะฟ้องคดีหลายคนในเหตุเดียวกัน บุคคลดังกล่าวจะยื่นคำฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียว โดยมอบให้ผู้ฟ้องคดีคนหนึ่ง
เป็นตัวแทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนก็ได้ ในกรณีนี้ถือว่าการกระทำของตัวแทนผู้ฟ้องคดีในกระบวนพิจารณาผูกพันผู้ฟ้องคดีทุกคนด้วย
4. ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถตามกฎหมาย โดยหลักแล้วผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการทำนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ หากผูฟ้ อ้ งคดีมขี อ้ บกพร่องในเรือ่ งความสามารถ ก็จะต้องดำเนินการแก้ไขตามทีป่ ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บญ
ั ญัตไิ ว้ อย่างไรก็ดี
สำหรับในการฟ้องคดีปกครองนั้น มีข้อยกเว้นอนุญาตให้ผู้เยาว์ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ฟ้องคดีด้วยตนเองได้ถ้าศาลอนุญาต
5. ผู้ฟ้องคดี ต้องเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 276 ของรัฐธรรมนูญฯ และมาตรา 42 กล่าวคือ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ จากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด ของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง ซึ่งในความเป็นจริงส่วนใหญ่แล้ว
ผู้เสียหายในคดีปกครอง ก็คือประชาชนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำทางปกครอง แต่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐก็อาจเป็นผู้เสียหายและฟ้องคดีปกครองได้เช่นกัน
สำหรับกรณีความรับผิดทางละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของฝ่ายปกครองหรือสัญญาทางปกครองนั้น มีความชัดเจนอยู่ในตัวว่า “ผู้ได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลีย่ งได้” นัน้ จะต้องเป็นผูท้ ถี่ กู “โต้แย้งสิทธิ” เท่านัน้ เพราะเขาต้องเป็น “ผูท้ รงสิทธิ”
โดยสภาพ และสิทธิของเขาถูกโต้แย้งด้วยการกระทำละเมิดหรือการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของฝ่ายปกครอง หรืออสังหาริมทรัพย์ของเขาถูกเวนคืน
ในคดีเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร คงถือหลักเดียวกับคดีเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทาง
ปกครอง ส่วนคดีที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ แต่ก็ต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับ
กรณีที่กล่าวมาข้างต้นด้วยว่า มีลักษณะคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันเพียงใด แต่สำหรับคดีที่กฎหมายกำหนดให้ฝ่ายปกครองฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้
บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำอย่างหนึง่ อย่างใด ไม่มปี ระเด็นต้องพิจารณาถึงความหมายของคำว่า “ผูม้ สี ว่ นได้เสีย” เพราะผูฟ้ อ้ งคดีกค็ อื ฝ่ายปกครอง
และเป็นการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนด
(อ่านต่อฉบับหน้า)

จดหมายขาว ชสอ.

สหกรณฯ ยี้จาง บลจ.บริหารเงิน
หวั่นผลตอบแทนติดลบ/ดึงเงิน 4.7 พันลานใหสมาชิกกู ลดดอกเหลือ 3.75% ตอป มีผล 29 พ.ค.
ชสอ. เลิกจาง บลจ.บริหาร 5 กองทุน ดึงเงิน 4,700 ลานบาทกลับ หลังผลตอบแทนติดลบ-ความเสีย่ งเพิม่
หันปลอยกูส หกรณสมาชิกลดดอกเบีย้ ใหกเู หลือ 3.75 % ตอป มีผล 29 พ.ค. นี้ ผจก. “อนันต” แจงมีสหกรณ
ทยอยขอกูแลว 20 แหง วงเงินกู 2,700 ลานบาท ยันปองกันความเสี่ยงไดดวยระบบหักบัญชี ณ ที่จาย
นายอนันต ชาตรูประชีวิน ผูจัดการใหญ ชสอ. เปดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงแนวทางการดำเนินงานในป 2552
วา ชสอ. ปรับนโยบายบริหารเงินอยางระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจากมีความเปนหวงตอแนวโนมภาวะเศรษฐกิจที่ยัง
ผันผวน และไมมีสัญญาณเชิงบวก ชสอ.จึงไดยกเลิกการวาจางบริษัทจัดการลงทุน (บลจ.) ปดการลงทุน 5 กองทุน
จาก บลจ.เนือ่ งจากรายไดปก อนไมเขาเปา จากผลตอบแทนการลงทุนทีล่ ดลง ขณะทีบ่ างกองทุนผลตอบแทนติดลบ
แมวาโดยเฉลี่ยจะมีผลตอบแทนอยูที่ 3% ก็ตาม
“จากสัญญาณความเสีย่ งทีเ่ พิม่ ขึน้ ทางคณะกรรมการของ ชสอ. จึงตัดสินใจยกเลิกการวาจาง บลจ.ทัง้ 5 กองทุน
มูลคารวมจำนวน 4,700 ลานบาท เพื่อนำเม็ดเงินดังกลาวกลับมาบริหารเอง” นายอนันต กลาว
สวนแนวทางการบริหารนั้น ชสอ. เนนปลอยกูสหกรณสมาชิก ปจจุบันมีอยูจำนวน 880 แหง เพื่อใชหมุนเวียน
เปนสภาพคลอง ประกอบกับทิศทางดอกเบี้ยในระบบที่อยูในชวงขาลง ชสอ. จึงปรับลดดอกเบี้ยลงเพื่อประโยชน
สมาชิกดวยอัตรา 0.90% คงเหลือดอกเบี้ยที่อัตรา 3.75% ตอป มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 29 พ.ค. เปนตนไป
เบือ้ งตนไดมสี หกรณสมาชิกสนใจยืน่ ขอวงเงินกูม าแลวประมาณ 20 สหกรณ คิดเปนวงเงินรวม 2,665 ลานบาท
(ณ วันที่ 28 พ.ค. 2552) โดยสมาชิกดังกลาวจะไดรับอนุมัติวงเงินกูตั้งแตวันที่ 29 พ.ค. เปนตนไป ขณะที่สหกรณ
สมาชิกใดตองการวงเงินกูยังคงยื่นเขามาไดอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจุบัน ชสอ. มีเงินหมุนเวียน 32,000 ลานบาท และ
มีแนวโนมยังมีเงินฝากจากธนาคารพาณิชยไหลเขามาใน ชสอ. ดวย
สำหรับแนวทางปองกันความเสี่ยงในการปลอยกู นายอนันตกลาววา ใชระบบหักบัญชี ณ ที่จาย โดยวิเคราะห
ผลการดำเนินงานและเรตติ้งของแตละสหกรณอยูแลว
อยางไรก็ตาม สถานการณเศรษฐกิจตกต่ำ ทำใหสหกรณของสถานประกอบการที่มีทุนดำเนินงาน 100 – 200
ลานบาท อยางนอย 2 แหง ตองยกเลิกกิจการ ขณะที่บางแหงลดกำลังการผลิต ลดการจางงาน ชสอ. จึงมีความ
เปนหวงสหกรณสมาชิกอื่น ๆ อาจจะไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยอยูระหวางสำรวจฐานะของสหกรณ
สมาชิกแตละแหง เพื่อหาทางเขาไปดูแลในแงของกฎหมายกรณีเลิกกิจการ ทั้งนี้ เพื่อที่จะใหเกิดผลกระทบตอ
สมาชิกนอยที่สุด
การบริหารเงินในป 2552 ยังเนนสัดสวนการลงทุนใหสมาชิกกูยืม โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและความสามารถ
ในการชำระคืนหนี้ในสัดสวน 70% ที่เหลือเนนถือเงินสดอีก 30% เชน เงินฝากธนาคารหรือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
ตราสารหนี้ธนาคารหรือรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้หรือหุนกูของบริษัทเอกชน ที่มีความนาเชื่อถือตั้งแต A- ขึ้นไป
โดยหลีกเลี่ยงการลงทุนในตราสารทุนและตลาดหลักทรัพย ที่แนวโนมยังมีความผันผวนและความเสี่ยงทั้งภายใน
และนอกประเทศ ทั้งนี้ ชสอ. ไดกำหนดประชุมใหญ ในวันที่ 13 มิ.ย. 2552 เพื่อใหนโยบายการดำเนินงานและ
การลดทุนที่ชัดเจนอีกครั้ง
ที่มา : หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 31 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2552
คอลัมน การเงิน–ตลาดหุน
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ตั๋วสัญญาใชเงิน เงินฝากประจำ
ระยะสั้น

ระยะเวลา

ร้อยละต่อปี
12 เดือน

เผื่อเรียก

1 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

1 หมื่นบาทขึ้นไป

0.750

1.000

1.250

1.375

1.500

5 ลานบาทขึ้นไป

0.750

1.000

1.375

1.500

1.625

10 ลานบาทขึ้นไป

0.750

1.000

1.500

1.625

1.750

20 ลานบาทขึ้นไป

0.750

1.000

1.625

1.750

1.875

ฉบับละ

ระยะยาว

ร้อยละต่อปี

ระยะเวลา 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
ฉบับละ
1 แสนบาทขึ้นไป
1.750
2.000
2.500
2.750

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ระยะเวลา

อัตราดอกเบี้ย

ระยะสั้น

3.75

10 ลานบาทขึ้นไป

1.875

2.125

2.625

2.875

ระยะปานกลาง

4.75

20 ลานบาทขึ้นไป

2.000

2.250

2.750

3.000

ระยะยาว

5.45


ษ
ศ
ิ
เ

พ

สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
ใหอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพิ่มขึ้นอีก 0.25 ของอัตราระยะยาว ทุกวงเงินและทุกประเภท

ปีที่ 23 ฉบับที่ 264 เดือนมิถุนายน 2552

จัดทำโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ.
http://www.fsct.com
E-mail : info@fsct.com

ชำระคาฝากสงเปนเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552
ปณศ.บางกรวย

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

