บันทึกข้อความ
สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จํากัด
ที่ สอ.ทด.

วันที่ 23 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การตอบข้อร้องทุกข์ของกลุ่มชาวดินผู้ใกล้เกษียณ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จํากัด

ตามที่ ไ ด้ มี ห นั ง สื อ ร้ อ งทุ ก ข์ ต่ อ อธิ บ ดี ก รมที่ ดิ น หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
และสหกรณ์กระทรวงมหาดไทย จากกลุ่มชาวดินผู้ใกล้เกษียณ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 และหนังสือดังกล่าว
ได้ส่งถึงสหกรณ์เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 นั้น
ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จํากัด ขอเรียนชี้แจงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อโปรดทราบ
ดังนี้
1. ตามระเบี ย บสหกรณ์ ออมทรั พย์ กรมที่ดิ น จํ า กั ด ระเบี ย บสหกรณ์ ออมทรัพย์ กระทรวง
มหาดไทย จํากัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 และทุกสหกรณ์ออมทรัพย์ในส่วนราชการที่ตรวจสอบได้ในขณะนี้
จะให้สมาชิกต้องส่งเงินกู้สามัญให้ครบถ้วนภายในวันที่ครบเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น โดยมีข้อยกเว้น ดังนี้
1.1 สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จํากัด สามารถกู้ เงินสามัญโดยใช้ ทุนเรื อนหุ้ น
ค้ําประกันเงินกู้สามัญภายในจํากัดวงเงินไม่เกินร้อยละเก้าสิบของทุนเรือนหุ้น โดยส่งชําระหนี้ดังกล่าวเป็นงวด
รายเดือนจนกว่าจะครบถ้วนตามสัญญา    และมีอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าเงินกู้สามัญโดยใช้
บุคคลค้ําประกันร้อยละหนึ่ง
1.2 สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรั พย์ กรมที่ ดิ น จํ า กั ด สามารถกู้ เ งิ น สามั ญ โดยใช้ หลั กทรั พย์
ค้ําประกันได้ และผู้กู้สามารถส่งคืนเงินกู้ให้เสร็จสิ้นภายหลังเกษียณอายุราชการก็ได้ ทั้งนี้ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี
และไม่เกิน 180 งวด สําหรับเอกสารที่กลุ่มชาวดินผู้ใกล้เกษียณ นําสําเนาโครงการช่วยเหลือสมาชิก “รวมหนี้
ที่เดียว” ของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด ซึ่งมีระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุด วันที่ 27 มีนาคม 2558
2. สําหรับที่ผู้ร้องทุกข์กล่าวว่าค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก็มาจากเงินกําไรของสหกรณ์ ซึ่งมาจากสมาชิก
ทั้ ง นั้ น ขอเรี ย นว่ า การจั ด สรรกํ า ไรสุ ท ธิ ป ระจํ า ปี ข องสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมที่ ดิ น จํ า กั ด เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ข้อ 60 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จํากัด ข้อ 22 โดยในการ
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2556 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีซึ่งได้มีมติอนุมัติการจัดสรร ดังนี้
2.1 เป็นทุนสํารองร้อยละ 13 เป็นเงินจํานวน 29,646,000.00 บาท
2.2 เป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ร้อยละ 0.00 เป็นเงินจํานวน 10,000.00 บาท
2.3 เป็นเงินปันผลตามหุ้นให้กับสมาชิกร้อยละ 66.88 เป็นเงิน 152,520,475.00 บาท
2.4 เป็นเงินเฉลี่ยคืนค่าดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกร้อยละ 14.80 เป็นเงิน 33,746,295.00 บาท
2.5 เป็นเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้อยละ 1.40 เป็นเงิน 3,200,000.00 บาท
2.6 เป็นทุนสาธารณประโยชน์ร้อยละ 2.16 เป็นเงิน 4,920,000.00 บาท
/ 2.7 เป็นทุน...
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2.7 เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานสหกรณ์ร้อยละ 0.88 เป็นเงิน 2,000,000.00 บาท
2.8 เป็นทุนสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกร้อยละ 0.88 เป็นเงิน 2,000,000.00 บาท
2.9 เป็นทุนรักษาระดับเงินปันผลร้อยละ 0.00 เป็นเงิน 2,352.09 บาท
รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 228,045,122.09 บาท เป็ น การคื น ให้ กั บ สมาชิ ก โดยตรง
(2.3,2.4,2.6 และ2.8) ร้อยละ 84.72 เป็นของสหกรณ์โดยรวมซึ่งหมายถึงสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของ (2.1,2.7
และ 2.9) ร้อยละ 13.88 ซึ่งตกแก่สมาชิกทุกคนโดยรวม ร้อยละ 98.6 เป็นเงินจํานวน 224,485,122.09 บาท
สําหรับกรณีที่ กลุ่มชาวดินผู้ใกล้เกษียณ ร้องทุกข์นั้น ฝ่ายจัดการเห็นว่าเป็นกรณีที่เป็นการ
กู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้ําประกัน ซึ่งการบริหารจัดการต้องคํานึงถึงความเสี่ยง หากเปิดให้สมาชิกสามารถกู้ได้
เกินระยะเวลาที่เกษียณนั้น
ซึ่ ง สหกรณ์ ฯ ไม่ ส ามารถรั บ รู้ ไ ด้ ว่ า ภายหลั ง จากที่ ส มาชิ ก เกษี ย ณอายุ ร าชการ มี ภ าระ
การใช้จ่ายเงินเป็นอย่างไร ดังนั้นหากสมาชิกผู้กู้ไม่มีวินัยในการบริหารเงิน อาจส่งผลให้ไม่สามารถชําระคืนให้แก่
สหกรณ์ได้ และจะทําให้ผู้ค้ํา ประกันต้ องเข้ามารับผิดชอบแทน ซึ่ งเป็ นความเสี่ยงของสมาชิ กส่วนใหญ่ด้วย
อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ก็จะรับไว้พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป ฝ่ายจัดการขอยกคํากล่าวของอดีตประธาน
กรรมการ ว่าที่ ร.ต.สอาด ชมบุญ ที่ได้ให้กับสมาชิกในช่วงปี พ.ศ. 2544 เพื่อความเข้าใจในด้านการบริหาร
การเงินของสมาชิกแต่ละคนว่า “ปัญหาพื้นฐานของสมาชิกแต่ละคนไม่เหมือนกัน ไม่มีใครสามารถเข้าไปบริหาร
จัดการช่วยควบคุมดูแลเงินในกระเป๋าของใครได้นอกจากตัวของเขาเอง แต่ผมก็ใคร่ขอวิงวอนพี่น้องสหกรณ์
ของเรา ได้โปรดไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนจะกู้หรือเพิ่มวงเงินกู้ ทั้งนี้ทั้งนั้นมิใช่เพียงกับสหกรณ์ แต่กับทุกแหล่ง
เงินกู้ด้วย ขอได้คิดพิจารณาถึงการต้องส่งคืนไปอีกยาวนาน โดยเฉพาะการคิดคาดหวังกับเรื่องภายหน้า ที่อาจ
ไม่เป็นไปอย่างที่คิด...ใคร่ขอเตือนให้สมาชิกที่จะเข้าผูกพันเป็นผู้ค้ําประกัน ได้พิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบ
ก่อนที่จะลงนามค้ําประกัน ...ตราบใดที่ผู้กู้ยังคงมีหนี้คงเหลืออยู่กับสหกรณ์ ผู้ค้ําประกันก็ยังคงผูกพันรับผิดชอบ
ในหนี้สินนั้น จนกว่าจะหมดสิ้น ไม่ว่ากรณีใด”
อนึ่ง สหกรณ์มีระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิกผู้สูงอายุ เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ
แก่สมาชิกผู้สูงอายุ ดังต่อไปนี้ สมาชิกผู้มีสิทธิรับเงินทุนสวัสดิการตามระเบียบนี้จะต้องมีอายุการเป็นสมาชิก
ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป การให้ทุนสวัสดิการตามระเบียบนี้ (นับอายุตามวัน เดือน ปีเกิดจากบัตรประจําตัวประชาชน)
โดยสหกรณ์จะจ่ ายทุ น สวั สดิ การให้แ ก่ สมาชิ กผู้ สูง อายุ เ ป็น รายปี ในเดื อนครบรอบวั นเกิ ด โดยให้ ได้ รับเป็ น
ทุนเรือนหุ้นปีละ 50 หุ้น เป็นเงิน 500 บาท ทุกปีจนกว่าจะถึงแก่กรรม
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณานํ า เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการดํ า เนิ น การประจํ า เดื อ น
กรกฎาคม 2557 และประชาสัมพันธ์เพื่อให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

