สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จํากัด

ชีแจงเกียวกับการบริหารงานของสหกรณ์
***************************************

ตามทีมีผู้สมัครบางกลุ่มได้เผยแพร่แผ่นปลิว และทางสือสังคมออนไลน์ ยกข้อผิดพลาดในการ
บริหารสหกรณ์ ให้กบั สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ ได้รบั ทราบ ซึงมติทประชุ
ี
มของคณะกรรมดําเนินการ
ครังที 4/2562 เมือวันที 31 มกราคม 2562 ได้มมี ติให้ดาํ เนินคดีเกียวกับบุคคลทีจัดทําและเผยแพร่ขอ้ มูลที
เป็ นเท็จเกียวกับการบริหารงานของสหกรณ์ฯ ทังนี สหกรณ์ฯ ขอชีแจงเพือให้สมาชิกได้รบั ทราบข้อมูล
ข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี
ข้อ 1. งบลับ (ทุนสาธารณประโยชน์ )
ข้อเท็จจริ ง/คําชีแจง
ทุนสาธารณประโยชน์ มีระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ฯ กําหนดให้ดาํ เนินการ ดังนี
ตามข้อ บัง คับ 22(6)
เป็ น ทุ น สาธารณประโยชน์ ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละสิบ ของกํ า ไรสุ ท ธิ ทุ น
สาธารณประโยชน์นให้
ี สะสมไว้สาํ หรับใช้จ่ายเพือการศึกษาโดยทัวไป หรือสาธารณประโยชน์หรือการกุศล
ตามทีกําหนดไว้ในระเบียบ ของ สอฟ. ดังนี
- ระเบียบว่าด้วยทุนสาธรณประโยชน์ พ.ศ. 2547
ได้กําหนดความชัดเจนในการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ซงให้
ึ ใช้ได้ตามข้อ 5 (1-7) เท่านัน โดย
กําหนดลําดับความสําคัญในการช่วยเหลือไว้ก่อนหลัง และให้จ่ายได้ไม่เกินครังละ 3,000.- บาท เว้นแต่มี
เหตุผลจําเป็ น ทุนสาธารณประโยชน์เพือสงเคราะห์กรณีการถึงแก่กรรมของสมาชิกและครอบครัว พ.ศ.
2560 แก้ไข พ.ศ. 2561 ซึงจ่ายตามอายุการเป็นสมาชิก (คํานวณตามจํานวนปีทเป็
ี นสมาชิก)
- ทุนสาธารณประโยชน์เพือสงเคราะห์กรณีการประสบอุบตั ภิ ยั ของสมาชิก พ.ศ. 2546
ข้อ 2. เอกสารหาย
ข้ อเท็จจริง/คําชีแจง
ได้มกี ารดําเนินการตังกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง โดยมี นายธนิต วิวจั นสิรนิ ทร์ เป็ นประธานการ
สอบฯ ซึงก่อนหน้านีได้มกี ารดําเนินการตามขันตอนมาตังแต่ตรวจพบ
เอกสารดังกล่าว สูญหายไประหว่างขนส่งเพือจัดเก็บในคลังของบริษทั ทรัพย์ศรีไทย เหตุผลหลัก
เนืองจากไม่มกี ารผนึกกล่อง และเชือว่าเอกสารได้ร่วงหล่นในระหว่างการขนส่ง ทังนีเจ้าหน้าทีผูจ้ ดั เก็บได้
ยืนยันการจัดเก็บว่าเป็นไปโดยถูกต้องแล้ว
สําหรับการแก้ไขปญั หาเอกสารสูญหายนัน ฝ่ายกฎหมายของสหกรณ์ ฯ แจ้งว่า แม้ว่าต้นฉบับ
สัญญากู้เงินจะยังหาไม่พบ แต่ยงั สามารถใช้เอกสารบางส่วนทางบัญชีในการยืนยันสิทธิและหน้าทีตาม
สัญ ญากู้เ งิน ซึงสมาชิก ได้มีก ารรับ เงินไปจริง ทังนี การกู้เ งิน ตามกฎหมายกํา หนดไว้ต้องมีเ อกสาร
หลักฐานเป็ นสัญญากู้เงิน หรือเอกสารทีแสดงการรับเงินอย่างใดอย่างหนึงก็มคี วามสมบูรณ์ แล้ว อนึง
ในทางกฎหมายถือว่า การส่งมอบหรือรับเงินเป็นความสมบูรณ์ของการกูเ้ งิน
ข้อ 3. ห้องนําของสหกรณ์
ข้อเท็จจริ ง/คําชีแจง
การสร้างห้องนํา ยังไม่มกี ารดําเนินการซ่อมแซมแต่อย่างใด อยูร่ ะหว่างร่างข้อกําหนดของ สอฟ.
(TOR : Term of Reference) สอฟ.มีการขอความอนุเคราะห์จาก กฟน. ในการออกแบบ
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ข้อ 4. การเพิ มดอกเบียให้กบั อดีตพนักงาน
ข้อเท็จจริ ง/คําชีแจง
อดีตพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เป็ นสมาชิกสมทบกับ สอฟ. และฝากเงินกับสหกรณ์ฯ มานาน เนืองจากอดีต
พนักงานการไฟฟ้านครหลวงเหล่านี เป็ นระดับฝ่ายบริหาร ไม่สามารถเป็ นสมาชิกสภาพแรงงานฯ จึงไม่สามารถเป็ น
สมาชิกสหกรณ์ได้ จึงเป็ นได้เพียงสมาชิกสมทบและอดีตพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเหล่านี เป็ นบุคคลในองค์กร
และอยู่ควบคู่กบั สหกรณ์ฯ มาจวบจนเกษียณอายุ ต่างจากสมาชิกทีเป็ น บุตร บิดา มารดา หรือ คู่สมรส ไม่ได้เป็ น
พนักงานการไฟฟ้านครหลวง
คณะกรรมการจึงมีมติ ครังที 22/2561 เมือวันที 22 ตุลาคม 2561 เห็นชอบให้อดีตพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
ทีเป็นสมาชิกสมทบ ซึงถือเป็ นผูม้ คี ุณูปการกับสหกรณ์มาโดยตลอด ได้รบั สิทธิการฝากเงินในอัตราดอกเบียเท่ากับ
สมาชิกสามัญ เพือให้สามารถดํารงชีพได้ตามสมควร
ข้อ 5. การมีมติ ให้สหภาพฯ ยืมเงิ นโดยไม่มีดอกเบีย เป็ นการไม่เหมาะสม ไม่มีระเบียบในการให้ยืม
ข้อเท็จจริ ง/คําชีแจง
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง (สภฟ.) ยืมเงินเพือจัดกิจกรรมให้สมาชิก โดยมีหลักฐานชัดเจน
เป็ นการยืมจากส่วนทีจะบริจาคประจําปี ให้แก่ สภฟ. เหตุทกรมส่
ี งเสริมสหกรณ์ฯ ทําหนังสือท้วงติง ก็เนืองจากไม่มี
ระเบียบให้ สภฟ.ยืมเงิน แต่ทราบถึงเหตุผลในการให้ความช่วยเหลือระหว่างองค์กรซึงเป็ นประเพณีปฏิบตั สิ บื ต่อกัน
มา และขอให้ สอฟ.ไปออกระเบียบเพือให้รองรับการดําเนินการดังกล่าว หากยังไม่มรี ะเบียบรองรับ ขอให้ สภฟ.คืน
เงินยืมก่อน เพือมิให้เกิดข้อพิพาทระหว่างกัน ข้อนี สอฟ.รับทราบแล้วและได้มหี นังสือขอให้ทาง สภฟ.คืนเงินภายใน
วันที 22 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อ 6. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ข้อเท็จจริ ง/คําชีแจง
สหกรณ์จาํ เป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงระบบให้ทนั สมัยอยู่ตลอดเวลา การใช้เวลานานในการจัดทําโปรแกรมก็
เนืองจากมีการปรับปรุงเงือนไขการกู้การชําระหนีอยู่ตลอด ทําให้บริษัททีรับทําโปรแกรมต้องจัดบุคคลากรมา
ดําเนิ นการในส่วนงานเร่งด่ วนให้ก่ อน เมือดําเนิ นการแล้ว มีส่วนใดทียังไม่สมบู รณ์ จําเป็ นต้องปรับปรุงแก้ไข
ตลอดเวลา เพือให้โปรแกรมมีความถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นปจั จุบนั ตรงตามเงือนไขทีสหกรณ์จาํ เป็นต้องใช้
ข้อ 7. การสร้างลิ ฟต์
ข้อเท็จจริ ง/คําชีแจง
การสร้างลิฟต์ สอฟ.มีนโนบายทีจะจัดทําลิฟต์มาตังแต่อดีต ทังนี โครงสร้างอาคาร สอฟ. มีการจัดทําบ่อลิฟต์
ไว้โดยเฉพาะทัง 4 ชัน เพือเตรียมการสร้างลิฟต์ แต่ยงั มิได้ดําเนินการเนืองจากติดขัดเรืองงบประมาณ โดยสหกรณ์ฯ
นําพืนทีดังกล่าวไปเป็ นห้องเก็บเอกสารและครุภณ
ั ฑ์ของ สอฟ.แทนชัวคราว เนืองจากสหกรณ์ไม่มสี ถานทีเพียงพอ
สําหรับการให้บริการสมาชิกและจัดเก็บของ ทังนีก่อนจะดําเนินการจัดสร้างลิฟต์ ได้ทาํ หนังสือถึงการไฟฟ้านครหลวง
เพือขอเชือมต่ออาคารฝา่ ยฝึ กอบรม (เดิม) กับอาคารสหกรณ์แทนโดยใช้ทางเดินเชือม เพือจะได้ใช้ลฟิ ต์ร่วมกับอาคาร
ฝอร. เป็นการประหยัดงบประมาณของสหกรณ์ แต่ดว้ ยเหตุผลทางวิศวกรรมโยธาจึงไม่อาจดําเนินการได้ จนกระทังใน
คณะกรรมการดําเนินการชุดทีแล้ว ได้พจิ ารณาให้ดําเนินการ และคณะกรรมการดําเนินการชุดปจั จุบนั ได้ดําเนินการ
สร้างลิฟต์โดยได้ตงคณะทํ
ั
างานขึนพิจาณาศึกษาและจัดทําลิฟต์ ใช้งบประมาณทําลิฟต์ไปเป็ นจํานวน 1.7 ล้านบาท
(ตัวลิฟต์ 1.3 ล้านบาท การเตรียมโครงสร้างและพืนทีลิฟต์ 4 แสนบาทเศษ) การดําเนินการจัดซือจัดจ้างเป็ นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างทุกประการ ลิฟต์ดงั กล่าว ได้ใช้ประโยชน์เพือบริการสมาชิกเป็นหลัก สําหรับสมาชิก
ทีไม่สะดวกในการเดินขึนบันได โดยมีการทําธุรกรรมและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี
ชันที 2 ส่วนงานกูส้ ามัญ เงินกูพ้ เิ ศษ งานธุรการ งานสวัสดิการ และงานฌาปนกิจสงเคราะห์
ชันที 3 ส่วนงานเทคโนโลยีและสือสาร งานทําบัตรประจําตัว สอฟ. และ ทีทําการของ สภฟ.
ชันที 4 ส่วนงานฝา่ ยกฎหมาย ฝา่ ยทะเบียน (การขอสําเนาใบเสร็จสหกรณ์) และห้องประชุม
ซึงการสร้างลิฟต์ดงั กล่าวเป็นการใช้ประโยชน์อย่างเต็มทีตรงตามวัตถุประสงค์
ฝา่ ยประชาสัมพันธ์ สอฟ.
จึงประชาสัมพันธ์มาเพือทราบโดยทัวกัน
15 กุมภาพันธ์ 2562

