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ทักทาย
	 พ บกันอีกครั้ งกับจดหมายข าวฉบับเดือน 
มิถุนายน...หลาย ๆ ทานคงอยากจะทราบผลการเลือกตั้ง 
จากที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2552 กันแลววาใครบาง 
ที่ไดรับการเลือกตั้ง สามารถติดตามอานไดภายในฉบับ 
 สำหรับสหกรณสมาชิกใดสนใจประชาสัมพันธ 
ขาวสารกิจกรรมของสหกรณในจดหมายขาว ชสอ. โฉมใหม  
สามารถสงขอมูลไปไดที่แผนกประชาสัมพันธ ฝายสื่อสาร 
องคการ จะไดประชาสัมพันธขาวความเคลื่อนไหวในแวดวง
สหกรณใหทราบโดยทั่วกันตอไป
 พบกันใหมฉบับหนา

 ทีมกองบรรณาธิการ 

PAY TOUCHZ นวัตกรรมใหม ชสอ. 

สารบัญ

เศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด
เรื่อง ผลการเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ
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ชสอ. ไดลงทุนรวมกับบริษัท เวบแคช จำกัด เปดธุรกิจ 
ใหบริการแกสมาชิกสหกรณ ภายใตชื่อ “เพยทัช” (PAY 

TOUCHZ) ในรูปแบบ One Stop Service ซึ่งเปนจุดบริการ 
รบั เตมิ จาย โอน ถอน ออนไลน เชน ชำระคานำ้ประปา คาไฟฟา 
คาโทรศัพทบาน คาโทรศัพทมือถือ คาบัตรเครดิต และอื่น ๆ 
สำหรับบริการใหแกสมาชิกของสหกรณ เพิ่มความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลาและคาใชจาย บริการทุกวัน  
24 ชั่วโมง โดยผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่สามารถตรวจสอบ 
การทำธุรกรรมทางการเงินไดตลอดเวลา นับเปนบริการ 
ที่ทันสมัยและเพิ่มความสะดวกแกสมาชิกของสหกรณ 
อีกทางหนึ่ง

สำหรับสหกรณท่ีสนใจ สามารถติดตอสอบถามรายละเอียด 
เพ่ิมเติมไดท่ี ฝายธุรกิจเสริม โทร. 0 2496 1199 ตอ 105 - 106 

“วิถีทางดำเนินของบานเมืองและของประชาชน โดยทั่วไป มีความเปลี่ยนแปลงมาตลอด เนื่องมาจาก ความวิปริตผันแปรของวิถีแหงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่น ๆ ของโลก
 ยากยิ่งที่ เราจะหลีกเลี่ยงใหพนได จึงตอง ระมัดระวัง ประคับประคองตัวเรามากขึ้น โดยเฉพาะ ในเรื่องการเปนอยู โดยประหยัดเพื่อที่จะอยูใหรอดและ กาวหนาตอไปไดโดยสวัสดี”

(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ :  31 ธันวาคม 2521)

เศรษฐกิจพอเพียง
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PAY TOUCHZ นวัตกรรมใหม ชสอ. 

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ขอประกาศผลการเลอืกตัง้ ประธานกรรมการ กรรมการดำเนนิการ และผูตรวจสอบ- 
กิจการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด ซึ่งทำการเลือกตั้งเมื่อวันเสารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2552 
ผลการเลือกตั้งปรากฏดังนี้

1. ประธานกรรมการ ไดแก 
 นายเฉลิมพล  ดุลสัมพันธ  อยูในตำแหนงตามวาระ 2 ป
2. กรรมการดำเนินการ ไดแก
 2.1 นายสุทัศน  กองปา อยูในตำแหนงตามวาระ 2 ป
 2.2 พลตำรวจตรี วิโรจน  สัตยสัณหสกุล  อยูในตำแหนงตามวาระ 2 ป
 2.3 นายกก  ดอนสำราญ อยูในตำแหนงตามวาระ 2 ป
 2.4 นายประดิษฐ  หัสดี  อยูในตำแหนงตามวาระ 2 ป
 2.5 พลเรือตรี บงกช  ผาสุข อยูในตำแหนงตามวาระ 2 ป
 2.6 นายมะณู  บุญศรีมณีชัย  อยูในตำแหนงตามวาระ 2 ป
 2.7 นายคำนึง  โสตถิอุดม อยูในตำแหนงตามวาระ 2 ป
 2.8 นายเอนก  นาคดิลก อยูในตำแหนงตามวาระ 1 ป
3. ผูตรวจสอบกิจการ ไดแก 
 3.1 นายอุทัย  ศรีเทพ อยูในตำแหนงตามวาระ 1 ป
 3.2 นางสาวศศิมาศ  พรรณรัตน อยูในตำแหนงตามวาระ 1 ป
 3.3 นายเสกสรร  ศุภแสง อยูในตำแหนงตามวาระ 1 ป

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2552 

ประกาศชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด
เรื่อง ผลการเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ

ประจำป 2552

(นายสมคิด  ปญญาแกว)

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ตามระเบียบการเลือกตั้งฯ พ.ศ. 2549 ขอ 31
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ชสอ.ประชุมใหญสามัญประจำป2552

WOW !!!

เมื่อวันเสาร ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เวลา 08.30 น. ณ หองแกรนดไดมอนด บอลรูม อิมแพ็ค คอนเวนชั่น  
เซ็นเตอร อาคาร 9  ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ชสอ. ไดจัดใหมี 
การประชมุใหญสามญัประจำป 2552 โดย ฯพณฯ ดร.อำพล  เสนาณรงค องคมนตร ีใหเกยีรตเิปนประธานในพธิเีปดและ 
บรรยายพเิศษ หวัขอ “สหกรณกบัการแกไขปญหาชาต”ิ พรอมทัง้มอบโลและใบประกาศเกยีรตคิณุ แกสหกรณสมาชกิ 
ที่สนับสนุน ชสอ. ดานธุรกรรม และดานวิชาการ สหกรณออมทรัพยดีเดน นักสหกรณออมทรัพยดีเดน และ 
รายงานกิจการดีเดนประจำป

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 
สมาชกิทีเ่ขารวมการประชมุใหญสามญั  สรปุผลไดดงันี ้ประธานกรรมการ นายเฉลมิพล  ดลุสมัพนัธ  กรรมการ 
ดำเนินการ  1. นายสุทัศน  กองปา สหกรณออมทรัพยครูแพร จำกัด 2. พลตำรวจตรี วิโรจน  สัตยสัณหสกุล 
สหกรณออมทรัพยตำรวจแหงชาติ จำกัด 3. นายกก  ดอนสำราญ สหกรณออมทรัพยครูเลย จำกัด  

4. นายประดิษฐ  หัสดี สหกรณออมทรัพยพนักงาน 
การประปานครหลวง จำกัด 5. พลเรือตรี บงกช  ผาสุข  
สหกรณออมทรัพยกรมอูทหารเรือ จำกัด 6. นายมะณู  
บุญศรีมณีชั ย  สหกรณ ออมทรัพย  สาธารณสุ ข 
หนองคาย จำกัด 7. นายคำนึง  โสตถิอุดม สหกรณ 
ออมทรัพยครูระนอง จำกัด 8. นายเอนก  นาคดิลก  
สหกรณ ออมทรัพย  โรงพยาบาลประสาท จำกัด 
ผู  ตรวจสอบกิ จการ  1 .  นายอุ ทั ย   ศ รี เทพ  
2. นางสาวศศิมาศ  พรรณรัตน และ 3. นายเสกสรร   
ศุภแสง
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กระดานขาว

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
กองทุนฯ ขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิก สมัครเปนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของ 

สหกรณ์ฯ เพื่อการพัฒนาบุคลากรทั้งระบบอยางเปนเอกภาพ สนใจทำหนังสือขอเข้ารวมกองทุน 

ตามที่อยู ดังนี้ 199 หมู 2 ถนนนครอินทร์ 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 เพื่อเปนการ 

สงเสริมให้สหกรณ์สมาชิก มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพมาใช้ในการดำเนินงานสหกรณ์  

โดยเปิดให้บริการติดตั้งโปรแกรมฯ แกสมาชิกที่ยังไมเคยใช้หรือที่มีใช้อยูกอนแล้ว 

สหกรณ์สมาชิกใดประสงค์จะเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมระบบบริหารและบริการงานสหกรณ์ออมทรัพย์  

ของ ชสอ. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0 2496 1199 ตอ  

325, 327, 328

ชสอ. ขยายวงเงินกู เพื่อมวลสมาชิก
เงินกูระยะสั้น
ดอกเบี้ย 3.75 % ตอป กูไดสูงสุด  500 ลานบาท

ชำระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยไมเกิน 12 งวด/เดือน

เงินกูระยะปานกลาง
ดอกเบี้ย 4.75 % ตอป กูไดสูงสุด 500 ลานบาท

ชำระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยไมเกิน 36 งวด/เดือน

เงินกูระยะยาว
ดอกเบี้ย 5.45 % ตอป วงเงินกูของแตละสหกรณฯ ไมจำกัดวงเงิน

ชำระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยไมเกิน 120 งวด/เดือน

หมายเหตุ เงินกูทุกประเภทวงเงินกูตองไมเกินวงเงินกูยืมที่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ
ติดตอฝ่ายสินเชื่อ ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ตอ 212 - 216  Email : info@fsct.com http://www.fsct.com

WOW !!!
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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. ไดจดัสรางพระพทุธรปูประจำวนั (กอตัง้) ชสอ. และหอพระ เพือ่ความ 
เปนสริมิงคลและเปนทีส่กัการบชูาของ ชสอ. และประชาชนทัว่ไป โดยพระพทุธรปู 

ประจำวันที่จัดสรางนั้น เปนพระพุทธรูปปางรำพึง (พระประจำ 
วนัศกุร) ซึง่เปนวนักอตัง้ ชสอ. ตรงกบัวนัศกุร ที ่1 กนัยายน พ.ศ. 2515  
ทั้งนี้ ไดรับพระเมตตาจากสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ)  
ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ไดประทาน 
พระบรมสารีริกธาตุ เพื่อบรรจุในพระเกศพระพุทธรูป และ 
ประทานชื่อ พระพุทธรูปประจำวัน (กอตั้ง) ชสอ. วา “พระพุทธ 

มงคลมหาชนอภิปูชนีย”

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 นายสมชาย  พันธุแกว รองประธานกรรมการ ชสอ. (ชุดที่ 36) พรอมดวย  
นายมงคล  ทองคำ กรรมการดำเนินการ ไดสงมอบอาคารกิจกรรมสหกรณนักเรียน ใหแกโรงเรียนตำรวจตระเวน 
ชายแดนบานกามาผาโด จังหวัดตาก โดยมี พ.ต.ท. อุดม  อินอยู รองผูกำกับการ กองกำกับการตำรวจตระเวน 
ชายแดนท่ี 34 เปนผูรับมอบ

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 

ชสอ.จัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ชสอ.มอบอาคารกิจกรรมสหกรณ

จดหมายขาวชสอ.6
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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

สหกรณออมทรัพยพระจอมเกลาพระนครเหนือ จำกัด

เครือขายรวมใจสหกรณออมทรัพย 22 เขต (พื้นที่ 1)

ชมรมผูสูงอายุและจิตอาสา ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ 
ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สหกรณออมทรัพยพนักงานมาจอเร็ตต (ประเทศไทย) จำกัด

ศึกษาดูงานชสอ.

จดหมายขาวชสอ. 7
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ชสอ. ขอแจงความคืบหนา ในเรื่องของสมาชิกสมทบ ดังนี้

ตามที่กรมสงเสริมสหกรณ ไดสงคำวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับคุณสมบัติสมาชิกสมทบมายัง 
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. วันที่ 27 เมษายน 2552 ไดมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ครั้งที่ 2/2552  
ณ กรมสงเสริมสหกรณ ภายหลังการประชุม ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
เปดเผยวา จากประเด็นเรื่องสมาชิกสมทบที่ไมบรรลุนิติภาวะหรือนิติบุคคลที่ไมแสวงหากำไร ซึ่งกฤษฎีกาตีความวา 
ไมสามารถเปนสมาชิกสมทบได ทางคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ไดหารือกันวาจะยื่นอุทธรณ 
เพื่อที่จะแกไขผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งขณะนี้ถือวาเปนไปตามมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ คือ  
ใหกรมสงเสริมสหกรณทำหนังสือหารือคุณสมบัติสมาชิกสมทบไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพิจารณาทบทวน 
ใหความเห็นอีกครั้ง และใหชะลอการบังคับการเพิกถอนการรับจดทะเบียนขอบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบสวนที่ 
ปฏิบัติไมถูกตองออกไปกอน สวนการทำธุรกรรมของสมาชิกสมทบใหใชแบบเดิมไปกอน เพื่อที่จะใหสหกรณ 
สามารถดำเนินการตอไปได เพียงขอใหสหกรณอยาเพิ่งดำเนินการรับสมาชิกสมทบใหม สำหรับสมาชิกสมทบเดิม 
สามารถดำเนินการไดตามปกติ ซึ่งเปนแนวทางในการแกไขปญหาเบื้องตน 

5. วนัที ่4 พฤษภาคม 2552 กรมสงเสรมิสหกรณ ไดทำหนงัสอืถงึ เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา เรือ่ง 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 

ซึง่หากมคีวามคบืหนาเพิม่เตมิประการใด นายเฉลมิพล ดลุสมัพนัธ ประธานกรรมการ ชสอ. จะแจงใหสหกรณสมาชกิ 
ไดรับทราบตอไป

มุมสหกรณเชิงคุณคา

สมาชิกสมทบ
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องคกรธุรกิจหลายแหงในปจจุบัน ไดนำเรื่อง 
ซเีอสอารมาเปนประเดน็สือ่สารทางการตลาด บางองคกร 
ขยายผลเพื่อใชซีเอสอารเปนรูปแบบในการกีดกัน 
การแขงขันการคา จนทำใหซี เอสอาร กลายเปน 
เครื่องมือที่ใชสนองประโยชนทางธุรกิจ แทนที่จะใช 
เพื่อเจตนารมณของการมีสำนึกรับผิดชอบตอสังคม 
อยางแทจริง การดำเนินกิจกรรมซีเอสอารของกิจการ 
ในทุกวันนี้ จึงมีทั้งที่เกิดขึ้นโดยความเต็มใจและเกิดขึ้น 
จากความจำเปนทางธุรกิจ

การดำเนินกิจกรรมซีเอสอารขององคกรธุรกิจที่ 
ประกอบดวย ความสำนึกรับผิดชอบตอสังคมก็ยังมี 
ขอถกเถยีงเพิม่เตมิอกีวา ควรเปนการดำเนนิตามหนาที ่
ตามกฎหมาย ที่ไมสรางใหเกิดความเดือดรอนแกสังคม 
กเ็พยีงพอแลว หรอืวาตองเกดิขึน้จากการอาสาหรอืสมคัร 
ใจยินดีในการดำเนินกิจกรรมดูแลรับผิดชอบสังคม ซึ่ง 
อยูเหนือการปฏิบัติตามหนาที่หรือตามกฎหมายเทานั้น

การดำเนินกิจกรรมซีเอสอารไมวาจะเกิดจากการ 
ปฏิบัติตามความจำเปนหรือตามความสมัครใจ ถือเปน 
การดำเนินงานที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคม 
ทั้งสองกรณี แตกตางกันที่ระดับความเขมขนของการ 
ดำเนินกิจกรรมและผลลัพธที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมนั้น ๆ

กิจกรรมซีเอสอารที่เกิดจากความจำเปนที่จะตอง 
ปฏิบัติตามหนาท่ี หรือตามระเบียบขอบังคับทางกฎหมาย  
จดัอยูในชัน้ (class) ของ ซเีอสอารระดบัพืน้ฐาน ขณะที ่
กิจกรรมซีเอสอารที่เกิดจากการอาสาหรือสมัครใจยินดี 
ในการดำเนินกิจกรรมซีเอสอารนั้นดวยตัวเอง มิใช 
เกิดจากความจำเปนที่จะตองปฏิบัติตามหนาที่หรือ 
ตามกฎหมาย จัดอยูในช้ันของซีเอสอารระดับกาวหนา

กิจกรรมซี เอสอาร ยังสามารถแบ งออกตาม 
ทรพัยากรทีใ่ชในการดำเนนิกจิกรรม หากเปนการดำเนนิ 
กิจกรรมโดยใชทรัพยากรที่มีอยูภายในองคกรเปนหลัก  
จะจัดอยูในตระกูล (order) ที่เปน Corporate-driven 

CSR เชน การที่องคกรบริจาคเงินที่ไดจากกำไรใน 
กิจการหรือบริจาคสินคา และบริการของบริษัท เพื่อ 
ชวยเหลือผู ประสบภัยสึนามิ ถือเปนการเสียสละ 
ทรพัยากรทีเ่ปนสิง่ของหรอืเปนการลงเงนิอยางหนึง่ หรอื 
การที่องคกรนำพนักงานลงพื้นที่ เพื่อเปนอาสาสมัคร 
ชวยเหลือผูประสบภัย ถือเปนการเสียสละทรัพยากร 
ดานเวลา หรือเปนการลงแรงอยางหนึ่ง

หากเปนการดำเนินกิจกรรมโดยใชทรัพยากรนอก 
องคกรเปนหลกั จะจดัอยูในตระกลูทีเ่ปน Social-driven 

CSR เชน การเชญิชวนใหลกูคาซือ้สนิคาและบรกิารของ
บรษิทัในชวงเวลาการรณรงค  โดยบรจิาครายไดจากการ 
ขายสนิคาและบรกิารสวนหนึง่ตอทกุ ๆ  การซือ้แตละครัง้ 
ใหแกหนวยงานหรือมูลนิธิที่ช วยเหลือผู ประสบภัย 
สึนามิ ถือเปนการระดมเงินบริจาคจากการซื้อของ 
ลูกคา และมอบหมายใหผูอื่นที่มิใชพนักงานในองคกร 
ลงแรงชวยเหลือในพื้นที่

ที่มา : http://thaicsr.blogspot.com

ระดบัชัน้ของซเีอสอาร์

นายเอกราช   ชางเหลา กรรมการดำเนินการ ชสอ.  
มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีในโอกาสเปดอาคาร 
สำนักงานสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จำกัด  
(แห งใหม ) โดยมี นายทอง  วิริยะจารุ ประธาน 
กรรมการสหกรณฯ เปนผูรับมอบ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
2552 ณ สำนักงานสหกรณ
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เนื่องจากคดีปกครองมีลักษณะพิเศษตางไปจากคดีแพงและคดีอาญา ดังนั้น จึงตองมีวิธีพิจารณาที่เหมาะสมกับสภาพของคดีปกครองเอง 
ซึ่งไดแก วิธีพิจารณาแบบไตสวน อันเปนวิธีการที่มีหลักสำคัญในการใหอำนาจศาลในการแสวงหาขอเท็จจริงไดอยางกวางขวาง และเปนผูดำเนินกระบวน 
พิจารณาเอง

อยางไรกด็ ีการพจิารณาคดปีกครองยงัคงตองเคารพหลกัทัว่ไปของระบบวธิพีจิารณาคด ีอนัเปนหลกัการทีมุ่งเนนใหมกีารพจิารณาคดอียางยตุธิรรม 
และมีประสิทธิภาพ เชน การฟงความสองฝาย การพิจารณาไปตามกรอบของคำฟองและคำขอทายฟอง การคัดคานตุลาการ เปนตน

จากหลกัการของกระบวนพจิารณาคดปีกครองดงักลาวขางตน ไดนำมาสูการวางระบบวธิพีจิารณาคดปีกครอง ทีส่วนหนึง่อนัเปนกรอบสาระสำคญั 
ไดบญัญตัไิวในพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. 2542 และอกีสวนหนึง่กำหนดไวในระเบยีบของทีป่ระชมุใหญตลุาการ 
ในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543

การยื่นฟองตอศาล จะตองเปนไปตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
1. เรื่องที่นำมาฟองตองเปนคดีปกครอง และตองเปนเรื่องที่อยูในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง คือ เปนกรณีตามมาตรา 9 แหง 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
2. ตองยืน่ฟองตอศาลทีม่อีำนาจ อำนาจศาลในทีน่ีห้มายถงึ ทัง้อำนาจและเขตอำนาจ กลาวคอื คดทีีอ่ยูในอำนาจของศาลปกครองชัน้ตน กจ็ะตอง 

ยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตน จะฟองไปยังศาลปกครองสูงสุดไมได ในทางกลับกัน คดีที่อยูในอำนาจของศาลปกครองสูงสุด ก็จะตองยื่นฟองตอศาล 
ปกครองสูงสุดเทานั้น อีกทั้งการยื่นฟองคดีจะตองยื่นฟองตอศาลปกครองที่มีเขตอำนาจเหนือคดีนั้น ซึ่งในศาลปกครองชั้นตนไดแก ศาลที่มูลคดีเกิดขึ้น 
หรือศาลที่ผูฟองคดีมีภูมิลำเนาอยูเขตศาลนั้น สวนศาลปกครองสูงสุดมีเขตอำนาจครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ

3. คำฟองตองทำเปนหนงัสอืและมรีายการตามทีก่ำหนดไวและยืน่โดยถกูวธิ ีการฟองคดปีกครองไมมแีบบของคำฟองกำหนดไวเฉพาะ แตตองทำเปน 
หนังสือ ฟองดวยวาจาไมได ใชถอยคำสุภาพ มีรายการตามที่บัญญัติไวในมาตรา 45 กลาวคือ ตองระบุ ชื่อ ที่อยูของผูฟองคดีและผูถูกฟองคดี ขอเท็จจริง 
หรือพฤติการณเกี่ยวกับการกระทำที่เปนเหตุแหงการฟองคดี คำขอและลายมือชื่อผูฟองคดี โดยตองแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวของไปพรอมคำฟอง  
โดยผูฟองคดีตองจัดทำสำเนาคำฟองและสำเนาพยานหลักฐานตามจำนวนผูถูกฟองคดีดวย

สำหรับวิธีการยื่นคำฟองนั้นจะยื่นดวยตนเองหรือมอบอำนาจใหผูอื่นยื่นแทนหรือจะสงทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได
อนึ่ง ในกรณีที่มีผูประสงคจะฟองคดีหลายคนในเหตุเดียวกัน บุคคลดังกลาวจะยื่นคำฟองรวมกันเปนฉบับเดียว โดยมอบใหผูฟองคดีคนหนึ่ง 

เปนตัวแทนของผูฟองคดีทุกคนก็ได ในกรณีนี้ถือวาการกระทำของตัวแทนผูฟองคดีในกระบวนพิจารณาผูกพันผูฟองคดีทุกคนดวย
4. ผูฟองคดีตองเปนผูที่มีความสามารถตามกฎหมาย โดยหลักแลวผูฟองคดีตองเปนผูที่มีความสามารถในการทำนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย 

แพงและพาณชิย หากผูฟองคดมีขีอบกพรองในเรือ่งความสามารถ กจ็ะตองดำเนนิการแกไขตามทีป่ระมวลกฎหมายแพงและพาณชิยบญัญตัไิว อยางไรกด็ ี
สำหรับในการฟองคดีปกครองนั้น มีขอยกเวนอนุญาตใหผูเยาวที่มีอายุไมต่ำกวา 15 ปบริบูรณ ฟองคดีดวยตนเองไดถาศาลอนุญาต

5. ผูฟองคดี ตองเปนผูมีสิทธิฟองคดีตามที่บัญญัติไวในมาตรา 276 ของรัฐธรรมนูญฯ และมาตรา 42 กลาวคือ จะตองเปนผูที่ไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได จากการกระทำหรืองดเวนการกระทำอยางหนึ่งอยางใด ของหนวยงานทางปกครอง 
หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือมีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอื่นใดที่อยูในเขตอำนาจของศาลปกครอง ซึ่งในความเปนจริงสวนใหญแลว 
ผูเสียหายในคดีปกครอง ก็คือประชาชนทั่วไปที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทำทางปกครอง แตหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ 
ของรัฐก็อาจเปนผูเสียหายและฟองคดีปกครองไดเชนกัน

สำหรับกรณีความรับผิดทางละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของฝายปกครองหรือสัญญาทางปกครองนั้น มีความชัดเจนอยูในตัววา “ผูไดรับความ 
เดอืดรอนหรอืเสยีหาย หรอือาจจะเดอืดรอนหรอืเสยีหายโดยมอิาจหลกีเลีย่งได” นัน้ จะตองเปนผูทีถ่กู “โตแยงสทิธ”ิ เทานัน้ เพราะเขาตองเปน “ผูทรงสทิธ”ิ  
โดยสภาพ และสิทธิของเขาถูกโตแยงดวยการกระทำละเมิดหรือการไมปฏิบัติตามสัญญาของฝายปกครอง หรืออสังหาริมทรัพยของเขาถูกเวนคืน

ในคดีเกี่ยวกับการละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร คงถือหลักเดียวกับคดีเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของการกระทำทาง 
ปกครอง สวนคดีที่กฎหมายกำหนดใหอยูในเขตอำนาจของศาลปกครองนั้น ยอมขึ้นอยูกับกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ แตก็ตองพิจารณาเปรียบเทียบกับ 
กรณีที่กลาวมาขางตนดวยวา มีลักษณะคลายคลึงหรือแตกตางกันเพียงใด แตสำหรับคดีที่กฎหมายกำหนดใหฝายปกครองฟองคดีตอศาลเพื่อบังคับให 
บคุคลตองกระทำหรอืละเวนกระทำอยางหนึง่อยางใด ไมมปีระเดน็ตองพจิารณาถงึความหมายของคำวา “ผูมสีวนไดเสยี” เพราะผูฟองคดกีค็อืฝายปกครอง 
และเปนการฟองคดีตามที่กฎหมายกำหนด

(อ่านต่อฉบับหน้า)

คลินิกสหกรณการยื่นฟองตอศาลปกครอง...(ตอนที่ 1)
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หวั่นผลตอบแทนติดลบ/ดึงเงิน 4.7 พันลานใหสมาชิกกู ลดดอกเหลือ 3.75% ตอป มีผล 29 พ.ค.

ชสอ. เลกิจาง บลจ.บรหิาร 5 กองทนุ ดงึเงนิ 4,700 ลานบาทกลบั หลงัผลตอบแทนตดิลบ-ความเสีย่งเพิม่  
หนัปลอยกูสหกรณสมาชกิลดดอกเบีย้ใหกูเหลอื 3.75 % ตอป มผีล 29 พ.ค. นี ้ผจก. “อนนัต” แจงมสีหกรณ 
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.เนือ่งจากรายไดปกอนไมเขาเปา จากผลตอบแทนการลงทนุทีล่ดลง ขณะทีบ่างกองทนุผลตอบแทนตดิลบ 
แมวาโดยเฉลี่ยจะมีผลตอบแทนอยูที่ 3% ก็ตาม

“จากสญัญาณความเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้ ทางคณะกรรมการของ ชสอ. จงึตดัสนิใจยกเลกิการวาจาง บลจ.ทัง้ 5 กองทนุ  
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

เบือ้งตนไดมสีหกรณสมาชกิสนใจยืน่ขอวงเงนิกูมาแลวประมาณ 20 สหกรณ คดิเปนวงเงนิรวม 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

สำหรบัแนวทางปองกนัความเสีย่งในการปลอยกู นายอนนัตกลาววา ใชระบบหกับญัช ีณ ทีจ่าย โดยวเิคราะห 
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

สหกรณฯ ยี้จาง บลจ.บริหารเงิน
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ชำระคาฝากสงเปนเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552

ปณศ.บางกรวย

จัดทำโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหงประเทศไทย จำกัด
http://www.fsct.com เลขที่ 199 หมู 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
E-mail : info@fsct.com โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

ปีที่ 23 ฉบับที่ 264 เดือนมิถุนายน 2552

ระยะสั้น

ระยะยาว
	 	 	 	 24	เดือน	 36	เดือน	 48	เดือน	 60	เดือน	

	 1	แสนบาทขึ้นไป	 1.750	 2.000	 2.500	 2.750

	 10	ลานบาทขึ้นไป	 1.875	 2.125	 2.625	 2.875

	 20	ลานบาทขึ้นไป	 2.000	 2.250	 2.750	 3.000

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
อัตราดอกเบี้ยระยะเวลา

สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน

ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษเพิ่มขึ้นอีก 0.25 ของอัตราระยะยาว ทุกวงเงินและทุกประเภท
พิเศษ

	 	 ระยะสั้น	 3.75	

	 	ระยะปานกลาง	 4.75

	 	 ระยะยาว	 5.45

ร้อยละตอปี

ร้อยละตอปี

	 	 	 เผื่อเรียก	 1	เดือน	 3	เดือน	 6	เดือน	 12	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

ตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินฝากประจำ

ฉบับละ

ฉบับละ
ระยะเวลา

ระยะเวลา




