
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ระเบียบวาระที่  8 

พิจารณาขออนุมัติตัดลูกหน้ีเงินสดขาดบัญชี 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



รระเบียบวาระท่ี  ะเบียบวาระท่ี  88  
พิจารณาขออนุมัติตัดพิจารณาขออนุมัติตัดลูกหน้ีลูกหน้ีเงินสดขาดบัญชีเงินสดขาดบัญชี  

เรียน  ทานผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสรุินทร  จํากัด 
 

ดวยเหตุเกิดเม่ือวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.46 น. ณ บริเวณพื้นที่สํานักงานสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร 

จํากัด ขณะที่ นางสาวศิรินภา  ศรีสะอาด ตําแหนงหัวหนาฝายการเงิน พรอมกับนายกฤษณะ คุมสุข ตําแหนง พนักงานขับรถ 

ไดกลับมาจากการเบิกถอนเงินฝากของสหกรณที่ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร  เพื่อนํามาใชจายในการบริการธุรกรรมแก

สมาชิกประจําวัน ขณะที่ทั้ง 2 เดินขั้นบันไดของสํานักงานของสหกรณ ปรากฏวามีผูราย จํานวน 1 คน ใสหมวกกันน็อค มีผา

คลุมใบหนามิดชิดในมือถือกระดาษหอปนไดว่ิงมาโดยใชปนจ้ี นายกฤษณะ คุมสุข ซ่ึงเปนผูถือกระเปาที่มีเงินสดของสหกรณ 

และแยงกระเปาที่บรรจุเงินสด จํานวน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) ไปอยางรวดเร็ว  โดยใชเวลาจ้ีเอาเงินไปภายใน

เวลาไมถึง 1 นาที และหลบหนีไปโดยใชจักรยานยนตเปนพาหนะ  จากน้ันสหกรณฯ ไดโทรศัพทแจงเจาหนาที่ตํารวจเพื่อแจง

เหตุรายใชเวลาแจงเหตุไมเกิน 3 นาที หลังจากเกิดเหตุ  และเจาหนาที่ตํารวจเดินทางมาถึงสหกรณ ไมเกิน 10 นาท ี

ตอมาในวันเดียวกัน สหกรณฯไดทําหนังสือถึงธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาสุรินทร  เพื่อขอตรวจสอบกลองวงจรปด

ของธนาคารฯ  เพื่อดูวามีภาพผูรายหรือไมในขณะที่สหกรณฯไปทําธุรกรรมที่ธนาคาร  และในวันเดียวกันสหกรณฯไดทํา

บันทึกหนังสือแจงความรองทุกขตอเจาหนาที่ตํารวจพรอมทั้งใหถอยคําสอบสวนตอเจาหนาที่ตํารวจรวมถึงขอมูลภาพจาก

กลองวงจรปดของสหกรณฯตลอดมาและไดติดตามความคืบหนาของคดีจากเจาหนาที่ตํารวจทุกวัน  

ในวันที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ประธานกรรมการใหเรียกประชุมคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่

สหกรณเปนกรณีพิเศษ  เพื่อใหคณะกรรมการดําเนินการไดรับทราบเรื่องเหตุรายดังกลาว  และมีมติมอบหมายใหผูจัดการแจง

ความรองทุกขตอเจาหนาที่ตํารวจ เพื่อดําเนินการติดตามคนรายและกําหนดมาตรการปองกันเหตทุี่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได 

และนับแตเกิดเหตุการณจนถึงวันที่ 11 เมษายน 2560 ผลการติดตามผูรายก็ยังไมมีความคืบหนา นายทะเบียน

สหกรณไดมีคําส่ังใหสหกรณฯ ดําเนินการแจงความและแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาขอเท็จจริง และเรงรัดใหหาตัว

ผูรับผิดชอบใหได  ทางคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 48 เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2560 ไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ขอเท็จจริง  และไดทําการสอบสวนเจาหนาที่สหกรณและลูกจางรวมทั้งหมด 15 คน  

สรุปผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง ดังน้ี 

คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงไดพิจารณาถอยคําพยานบุคคลและพยานเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของแลว  เห็น

วาเพียงพอแลว  จึงมีความเห็นเสนอคณะกรรมการดําเนินการสรุปความไดวา  ความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากการกระทําของ

บุคคลภายนอกไดบุกเขามาโจรกรรมภายในสํานักงานสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด  แลวจ้ีชิงทรัพยสินเปนเงินสด  

จํานวน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) ซ่ึงขอเท็จจริงไมปรากฏวาเปนความบกพรองหรือความประมาทเลินเลอของ

คณะกรรมการดําเนินการแตอยางใด 

ในสวนเจาหนาที่ของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด  ก็ไดกระทําหนาที่ตามปกติที่เคยปฏิบัติมาและไดมี

การวางแนวทางปฏิบัติหรือวิธีการหรือมาตรการเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยในการควบคุมดูแลทรัพยสินของสหกรณฯ  

แตเม่ือมีเหตุการณคนรายมาใชปนจ้ีชิงเงินสดไป  ซ่ึงถือเปนเหตุสุดวิสัยมิใชกระทําดวยความบกพรองหรือประมาทเลินเลอ

ในขณะปฏิบัติงานตามหนาทีข่องเจาหนาที่สหกรณแตอยางใด  

ตอมานายทะเบียนสหกรณไดติดตามใหหาผูรับผิดชอบใหได  คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 48  ครั้งที่ 8  เม่ือวันที่ 

30 พฤษภาคม 2560 จึงมีมติใหคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 48 จํานวน 15 คน และฝายจัดการ จํานวน 3 คน ไดแต 1. 

นางระเบียบ ชูวา  2. นายปณณทัต บุญเย็น  3. นางสาวศิรินภา ศรีสะอาด  รวมทั้งส้ิน 18 คน  ซ่ึงจําเปนตองรับผิดชอบ  โดย



ทําบันทึกขอตกลงระหวางสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด กับ คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 48 และฝายจัดการ 

เรื่องการรวมกันรับผิดชอบชดใชเงินสดขาดบัญช ีจากกรณีถูกโจรกรรมเงินสดของสหกรณฯ เม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  

และตอมาไดมีการติดตามและจับกุมตัวผูตองหาหรือผูกระทําผิดไดแลว เม่ือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ซ่ึงขณะน้ี

ผูตองหาอยูในความควบคุมของเรือนจํากลางจังหวัดสุรินทร  และทางตํารวจไดแจงขอกลาวหาดําเนินคดีกับผูตองหาแลว  จะ

ไดทําการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน  เพื่อเสนอตอพนักงานอัยการมีความเห็นทางคดีตอไป 

ดังน้ัน ผูบันทึกขอตกลงฯ ทั้ง 18 คน จึงเห็นวาตามที่ไดทําขอตกลงไวน้ันเปนเหตุการณจํายอมและถือวาไมเปนธรรม 

จึงไดทําหนังสืออุทธรณตอคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 48 ครั้งที่ 17 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เพื่อขอยกเลิกบันทึก

ขอตกลงระหวางสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด กับ คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 48 และฝายจัดการ เรื่องการ

รวมกันรับผิดชอบชดใชเงินสดขาดบัญช ีจากกรณีถูกโจรกรรมเงินสดของสหกรณฯ เม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และมติที่

ประชุมครั้งดังกลาวไดพิจารณาแลว เห็นชอบวาใหยกเลิกไดและใหนําเรื่องน้ีเขาบรรจุในวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 

2560  เพื่อพิจารณาขออนุมัติตัดลูกหน้ีเงินสดขาดบัญชี จํานวน 2,000,000 (สองลานบาทถวน) ตอไป  และในการน้ีสหกรณ

ไดรับการแนะนําและเสนอแนะ  ใหนําเรื่องน้ีเขาที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560 พิจารณาจากผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 

2560 ดวยแลว 

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ  วาดวยการตัดเงินสดขาดบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร  พ.ศ. 2546  

" ขอ 7 การตัดเงินสดขาดบัญชี  ใหกระทําไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ดังน้ี 

 (1) เงินสดขาดบัญชีท่ีเกิดจากกรณีสหกรณหรือกลุมเกษตรกรตกคางการตรวจสอบ หรือเกิดจากเหตุ

สุดวิสัย เชน ถูกโจรกรรม ประสบภัยพิบัติ เปนตน ซึ่งตองมีหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาสหกรณหรือกลุม

เกษตรกรไดมีการติดตามและดําเนินการจนถึงท่ีสุดแลวในการหาผูรับผิดชอบชดใช 

 (2) เงินสดขาดบัญชีท่ีเกิดจากการทุจริตของกรรมการดําเนินการหรือเจาหนาท่ีของสหกรณหรือกลุม

เกษตรกร ซึ่งไดมีการติดตามทวงถามและดําเนินการจนถึงท่ีสุดแลว ไมสามารถเรียกใหผูรับผิดชอบชดใชได 

 (3) เงินสดขาดบัญชีท่ีจะขออนุมัติตัดบัญชีไดตองต้ังคาเผื่อเงินสดขาดบัญชีเต็มจํานวนท่ีจะขอตัดไว

แลวในคราวปดบัญชีประจําปกอนการขออนุมัติตัดเงินสดขาดบัญชี 

 (4) ในการเตรียมการเสนอท่ีประชุมใหญพิจารณาอนุมัติตัดเงินสดขาดบัญชี ใหสหกรณหรือกลุม

เกษตรกรจัดใหมีขอมูล ดังน้ี 

  (4.1) จํานวนเงินสดท่ีขออนุมัติตัดบัญชี 

  (4.2) คําช้ีแจงพรอมดวยหลักฐานและการดําเนินการหาผูรับผิดชอบเพื่อชดใชเงินสดขาดบัญชี 

  (4.3) เหตุผลในการขอตัดบัญชี 

  (4.4) ความเห็นของคณะกรรมการดําเนินการ 

 (5) คณะกรรมการดําเนินการตองกําหนดวาระการประชุมใหญ เร่ือง การตัดเงินสดขาดบัญชี พรอม

ท้ังสรุปเร่ืองโดยยอ แจงเปนหนังสือใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบกอนการประชุมใหญไมนอยกวา 7 วัน ซึ่งในหนังสือ

แจงสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกน้ันตองมีรายละเอียดตามขอ (4) แนบทายดวย 

 (6) ถาท่ีประชุมใหญพิจารณาเห็นควรใหมีการตัดเงินสดขาดบัญชีได จะตองมีมติอนุมัติโดยมีคะแนน

เสียงเกินกวากึ่งหน่ึงของสมาชิกท่ีมาประชุม 

 (7) เม่ือท่ีประชุมใหญมีมติอนุมัติใหตัดเงินสดขาดบัญชีได ใหบันทึกไวในรายงานการประชุมดวยวา 

การอนุมัติตัดเงินสดขาดบัญชีน้ีเปนเพียงการปฏิบัติทางบัญชีเทาน้ัน มิไดเปนการระงับซึ่งสิทธิเรียกรองจากผูตอง

รับผิดชอบตอสหกรณหรือกลุมเกษตรกรแตอยางใด " 

สําหรับกรณีของสหกรณที่ถูกโจรกรรมจะเขาอยูในขอ 7(1) โดยอางอิงจากสรุปผลการสอบสวนของคณะกรรมการ

สอบสวนขอเท็จจริง ระบุวาเหตุการณดังกลาว เกิดจากเหตุสุดวิสัย และบัดน้ีไดติดตามผูรายไดแลวและอยูในระหวางรวบรวม



พยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีทางแพงตอไป และคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่ 48  ครั้งที่ 17 เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 

2560 ไดเห็นชอบใหนําเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560 เพื่อดําเนินการขออนุมัติตัดลูกหน้ีเงินสดขาดบัญชีตอไป 

 ขอเสนอคําชี้แจงประกอบเพื่อเสนอใหเปนไปตามขอ 7(4) ดังน้ี 

 1. จํานวนเงินสดที่จะขออนุมัติตัดบัญชี จํานวน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) 

 2. หลักฐาน และการดําเนินการหาผูรับผิดชอบชดใชเงินสดขาดบัญชี มีดังน้ี 

  2.1 สําเนาใบแจงความรองทุกขตอสถานีตํารวจภูธรเมืองสุรินทร ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 

  2.2 หนังสือ ที่ สอ.อสร.220/2560 เรื่องขอติดตามความกาวหนาคดีโจรกรรมเงินสหกรณฯ  ลง

วันที่ 27 มีนาคม 2560 

  2.3 หนังสือจากสถานีตํารวจภูธรเมืองสุรินทร ที่ ตช 0018(สร).43/1583 เรื่องแจงความคืบหนาคดี  

ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 

  2.4 รายงานผลการสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง  ลงวันที่ 29 เมษายน 2560 

  2.5 หนังสือ ที่ สอ.อสร.ว. 40/2560 เรื่องขอรองทุกขใหติดตามคดีผูรายจ้ีชิงเงินสดของสหกรณ

ออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 

  2.6 หนังสือจากสถานีตํารวจภูธรเมืองสุรินทร ที่ ตช 0018(สร).43/3389 เรื่องแจงความคืบหนาคดี  

ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 

  2.7 หนังสือจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0105.02/44712 เรื่องขอใหเรงรัดการ

ดําเนินคดี  ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 

  2.8 หนังสือจากสถานีตํารวจภูธรเมืองสุรินทร ที่ ตช 0018(สร).43/9506 เรื่องแจงความคืบหนาคดี  

ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 

 3. เหตุผลที่ขอตัดบัญชี 

  3.1 จากการที่เจาหนาที่สหกรณไดเบิกรับเงินมาใชจายในกิจการของสหกรณฯ  เพื่อใหบริการแก

สมาชิกเปนการกระทําหนาที่ตามปกติที่เคยปฏิบัติมาและไดมีการวางแนวทางปฏิบัติหรือวิธีการเก่ียวกับการรักษาความ

ปลอดภัยในการควบคุมดูแลเงินสดตามปกติเปนอยางดี  แตเหตุการณครั้งน้ีคนรายไดใชอาวุธปนจ้ีและชิงเงินสดไปอยาง

รวดเร็ว  เจาหนาที่ไมทันตั้งตัวและไมสามารถยับยั้งหรือขัดขวางหรือขัดขืนเหตุดังกลาวได  ดวยเกรงวาอาจจะเกิดการสูญเสีย

ชีวิตได  มิใชกระทําดวยความบกพรองหรือประมาทเลินเลอในขณะปฏิบัติหนาที่ถือวาเปนเหตุสุดวิสัย ซ่ึงความเสียหายเกิดจาก

การกระทําของบุคคลภายนอกไดบุกรุกเขามาโจรกรรมภายในสํานักงานสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด  ดังน้ัน

คณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการที่เก่ียวของจึงไมตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายแตอยางใด   

  4. ความเห็นของคณะกรรมการดําเนินการ 

 คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 48 มีความเห็นวา เหตุการณดังกลาวที่ทําใหเกิดความเสียหายเงินสด  

จํานวน 2,000,000 บาท (สองลานบาท) น้ัน เกิดจากการกระทําของบุคคลภายนอกไดบุกรุกเขามาโจรกรรมภายในสํานักงาน

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ดังน้ันคณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการที่เก่ียวของจึงไมตองรับผิดชอบชดใช

คาเสียหายแตอยางใด  

 คณะกรรมการดําเนินการจึงเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560  เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ตัดลูกหน้ีเงินสดขาดบัญชี ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย การตัดเงินสดขาดบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร  

พ.ศ. 2546  ขอ 7 ตอไป    

  

มติท่ีประชุม..............................................................................................................................    


