ระเบียบวาระที่ 8
พิจารณาขออนุมัติตัดลูกหนีเ้ งินสดขาดบัญชี

ระเบียบวาระที่

8

พิจารณาขออนุมัติตัดลูกหนีเงิ
้ เงินสดขาดบัญชี
เรียน ทานผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
ดวยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.46 น. ณ บริเวณพื้นที่สํานักงานสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร
จํากัด ขณะที่ นางสาวศิรินภา ศรีสะอาด ตําแหนงหัวหนาฝายการเงิน พรอมกับนายกฤษณะ คุมสุข ตําแหนง พนักงานขับรถ
ไดกลับมาจากการเบิกถอนเงินฝากของสหกรณที่ธนาคารกรุงไทย สาขาสุริ นทร เพื่อนํามาใชจายในการบริการธุรกรรมแก
สมาชิกประจําวัน ขณะที่ทั้ง 2 เดินขั้นบันไดของสํานักงานของสหกรณ ปรากฏวามีผูราย จํานวน 1 คน ใสหมวกกันน็อค มีผา
คลุมใบหนามิดชิดในมือถือกระดาษหอปนไดวิ่งมาโดยใชปนจี้ นายกฤษณะ คุมสุข ซึ่งเปนผูถือกระเปาที่มีเงินสดของสหกรณ
และแยงกระเปาที่บรรจุเงินสด จํานวน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) ไปอยางรวดเร็ว โดยใชเวลาจี้เอาเงินไปภายใน
เวลาไมถึง 1 นาที และหลบหนีไปโดยใชจักรยานยนตเปนพาหนะ จากนั้นสหกรณฯ ไดโทรศัพทแจงเจาหนาที่ตํารวจเพื่อแจง
เหตุรายใชเวลาแจงเหตุไมเกิน 3 นาที หลังจากเกิดเหตุ และเจาหนาที่ตํารวจเดินทางมาถึงสหกรณ ไมเกิน 10 นาที
ตอมาในวันเดียวกัน สหกรณฯไดทําหนังสือถึงธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาสุรินทร เพื่อขอตรวจสอบกลองวงจรปด
ของธนาคารฯ เพื่อดู วามีภ าพผู รายหรือไม ในขณะที่สหกรณ ฯไปทํ าธุรกรรมที่ ธนาคาร และในวันเดียวกันสหกรณฯ ไดทํ า
บันทึกหนั งสือแจง ความรองทุกขตอเจาหนาที่ตํารวจพรอมทั้ง ใหถอยคํ าสอบสวนตอเจาหนาที่ตํารวจรวมถึงขอมูล ภาพจาก
กลองวงจรปดของสหกรณฯตลอดมาและไดติดตามความคืบหนาของคดีจากเจาหนาที่ตํารวจทุกวัน
ในวันที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ประธานกรรมการใหเรียกประชุมคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่
สหกรณเปนกรณีพิเศษ เพื่อใหคณะกรรมการดําเนินการไดรับทราบเรื่องเหตุรายดังกลาว และมีมติมอบหมายใหผูจัดการแจง
ความรองทุกขตอเจาหนาที่ตํารวจ เพื่อดําเนินการติดตามคนรายและกําหนดมาตรการปองกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได
และนับแต เกิดเหตุ การณจนถึ งวันที่ 11 เมษายน 2560 ผลการติ ดตามผูร ายก็ยังไม มีความคื บหนา นายทะเบีย น
สหกรณได มีคําสั่ งให สหกรณฯ ดําเนินการแจ งความและแต งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนหาขอเท็จจริง และเรงรั ดให หาตั ว
ผูรับผิด ชอบให ได ทางคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 48 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ไดแ ตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริง และไดทําการสอบสวนเจาหนาที่สหกรณและลูกจางรวมทั้งหมด 15 คน
สรุปผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง ดังนี้
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงไดพิจารณาถอยคําพยานบุคคลและพยานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของแลว เห็น
วาเพียงพอแลว จึงมีความเห็นเสนอคณะกรรมการดําเนินการสรุปความไดวา ความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากการกระทําของ
บุคคลภายนอกไดบุกเขามาโจรกรรมภายในสํานักงานสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด แลวจี้ชิงทรัพยสินเปนเงินสด
จํานวน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) ซึ่ งขอเท็จจริ งไมปรากฏว าเปนความบกพรองหรือความประมาทเลินเลอของ
คณะกรรมการดําเนินการแตอยางใด
ในสวนเจาหนาที่ของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ก็ไดกระทําหนาที่ตามปกติที่เคยปฏิบัติมาและไดมี
การวางแนวทางปฏิบัติหรือวิธีการหรือมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในการควบคุมดูแลทรัพยสินของสหกรณ ฯ
แตเมื่อมีเหตุการณคนรายมาใชปนจี้ชิงเงินสดไป ซึ่งถือเปนเหตุสุดวิสัยมิใชกระทําดวยความบกพรองหรือประมาทเลินเลอ
ในขณะปฏิบัติงานตามหนาทีข่ องเจาหนาที่สหกรณแตอยางใด
ตอมานายทะเบียนสหกรณไดติดตามใหหาผูรับผิดชอบใหได คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 48 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่
30 พฤษภาคม 2560 จึงมีมติใหคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 48 จํานวน 15 คน และฝายจัดการ จํานวน 3 คน ไดแต 1.
นางระเบียบ ชูวา 2. นายปณณทัต บุญเย็น 3. นางสาวศิรินภา ศรีสะอาด รวมทั้งสิ้น 18 คน ซึ่งจําเปนตองรับผิดชอบ โดย

ทําบันทึกขอตกลงระหวางสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด กับ คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 48 และฝายจัดการ
เรื่องการรวมกันรับผิดชอบชดใชเงินสดขาดบัญชี จากกรณีถูกโจรกรรมเงินสดของสหกรณฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
และตอมาไดมีการติดตามและจับกุมตัวผู ตองหาหรือผูกระทําผิดไดแลว เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งขณะนี้
ผูต องหาอยูในความควบคุมของเรือนจํากลางจังหวัดสุรินทร และทางตํารวจไดแจงขอกลาวหาดําเนินคดีกับผูตองหาแลว จะ
ไดทําการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเสนอตอพนักงานอัยการมีความเห็นทางคดีตอไป
ดังนั้น ผูบันทึกขอตกลงฯ ทั้ง 18 คน จึงเห็นวาตามที่ไดทําขอตกลงไวนั้นเปนเหตุการณจํายอมและถือวาไมเปนธรรม
จึงไดทําหนังสืออุทธรณตอคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 48 ครั้งที่ 17 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เพื่อขอยกเลิกบันทึก
ขอตกลงระหวางสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด กับ คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 48 และฝายจัดการ เรื่องการ
รวมกันรับผิดชอบชดใชเงินสดขาดบัญชี จากกรณีถูกโจรกรรมเงินสดของสหกรณฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และมติที่
ประชุมครั้งดังกลาวไดพิจารณาแลว เห็นชอบวาใหยกเลิกไดและใหนําเรื่องนี้เขาบรรจุในวาระการประชุมใหญสามัญประจําป
2560 เพื่อพิจารณาขออนุมัติตัดลูกหนีเ้ งินสดขาดบัญชี จํานวน 2,000,000 (สองลานบาทถวน) ตอไป และในการนี้สหกรณ
ไดรับการแนะนําและเสนอแนะ ใหนําเรื่องนี้เขาที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560 พิจารณาจากผูตรวจสอบกิจการ ประจําป
2560 ดวยแลว
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตัดเงินสดขาดบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2546
" ขอ 7 การตัดเงินสดขาดบัญชี ใหกระทําไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(1) เงินสดขาดบัญชีที่เกิดจากกรณีสหกรณหรือกลุมเกษตรกรตกคางการตรวจสอบ หรือเกิดจากเหตุ
สุดวิสั ย เช น ถู กโจรกรรม ประสบภั ยพิบั ติ เป นต น ซึ่ งต อ งมี หลัก ฐานที่แ สดงใหเ ห็น อยางชัดเจนวาสหกรณหรื อกลุ ม
เกษตรกรไดมีการติดตามและดําเนินการจนถึงที่สุดแลวในการหาผูรับผิดชอบชดใช
(2) เงินสดขาดบัญชีที่เกิดจากการทุจริตของกรรมการดําเนินการหรือเจาหนาที่ของสหกรณหรือกลุม
เกษตรกร ซึ่งไดมีการติดตามทวงถามและดําเนินการจนถึงที่สุดแลว ไมสามารถเรียกใหผูรับผิดชอบชดใชได
(3) เงินสดขาดบัญชีที่จะขออนุมัติตัดบัญชีไดตองตั้งคาเผื่อเงินสดขาดบัญชีเต็มจํานวนที่จะขอตัดไว
แลวในคราวปดบัญชีประจําปกอนการขออนุมัติตัดเงินสดขาดบัญชี
(4) ในการเตรี ยมการเสนอที่ ป ระชุ ม ใหญ พิ จารณาอนุ มัติตัดเงิ น สดขาดบั ญ ชี ใหส หกรณ ห รือ กลุ ม
เกษตรกรจัดใหมีขอมูล ดังนี้
(4.1) จํานวนเงินสดที่ขออนุมัติตัดบัญชี
(4.2) คําชี้แจงพรอมดวยหลักฐานและการดําเนินการหาผูรับผิดชอบเพื่อชดใชเงินสดขาดบัญชี
(4.3) เหตุผลในการขอตัดบัญชี
(4.4) ความเห็นของคณะกรรมการดําเนินการ
(5) คณะกรรมการดําเนินการตองกําหนดวาระการประชุมใหญ เรื่อง การตัดเงินสดขาดบัญชี พรอม
ทั้งสรุปเรื่องโดยยอ แจงเปนหนังสือใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบกอนการประชุมใหญไมนอยกวา 7 วัน ซึ่งในหนังสือ
แจงสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกนั้นตองมีรายละเอียดตามขอ (4) แนบทายดวย
(6) ถาที่ประชุมใหญพิจารณาเห็นควรใหมีการตัดเงินสดขาดบัญชีได จะตองมีมติอนุมัติโดยมีคะแนน
เสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มาประชุม
(7) เมื่อที่ประชุมใหญมีมติอนุมัติใหตัดเงินสดขาดบัญชีได ใหบันทึกไวในรายงานการประชุมดวยว า
การอนุ มั ติตัด เงิ น สดขาดบั ญ ชี นี้ เ ป น เพี ยงการปฏิ บั ติ ทางบั ญ ชี เ ท า นั้ น มิ ไ ด เ ป น การระงั บ ซึ่ งสิ ทธิ เ รี ยกร อ งจากผู ตอ ง
รับผิดชอบตอสหกรณหรือกลุมเกษตรกรแตอยางใด "
สําหรับกรณีของสหกรณที่ถูกโจรกรรมจะเขาอยูในขอ 7(1) โดยอางอิงจากสรุปผลการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริง ระบุวาเหตุการณดังกลาว เกิดจากเหตุสุดวิสัย และบัดนี้ไดติดตามผูรายไดแลวและอยูในระหวางรวบรวม

พยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีทางแพงตอไป และคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 48 ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
2560 ไดเห็นชอบใหนําเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560 เพื่อดําเนินการขออนุมัติตัดลูกหนีเ้ งินสดขาดบัญชีตอไป
ขอเสนอคําชี้แจงประกอบเพื่อเสนอใหเปนไปตามขอ 7(4) ดังนี้
1. จํานวนเงินสดที่จะขออนุมัติตัดบัญชี จํานวน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน)
2. หลักฐาน และการดําเนินการหาผูรับผิดชอบชดใชเงินสดขาดบัญชี มีดังนี้
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 เรื่องขอรองทุกขใหติดตามคดีผูรายจี้ชิงเงินสดของสหกรณ
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
สมาชิ กเป นการกระทําหน าที่ ต ามปกติที่ เ คยปฏิ บัติ ม าและได มี การวางแนวทางปฏิ บัติ หรื อวิ ธีการเกี่ย วกับ การรั กษาความ
ปลอดภัย ในการควบคุม ดูแ ลเงิ นสดตามปกติเ ปนอยางดี แตเหตุการณ ครั้ งนี้ค นร ายไดใช อาวุธป นจี้ และชิง เงินสดไปอยาง
รวดเร็ว เจาหนาที่ไมทันตั้งตัวและไมสามารถยับยั้งหรือขัดขวางหรือขัดขืนเหตุดังกลาวได ดวยเกรงวาอาจจะเกิดการสูญเสีย
ชีวิตได มิใชกระทําดวยความบกพรองหรือประมาทเลินเลอในขณะปฏิบัติหนาที่ถือวาเปนเหตุสุดวิสัย ซึ่งความเสียหายเกิดจาก
การกระทําของบุ คคลภายนอกไดบุ กรุกเข ามาโจรกรรมภายในสํานักงานสหกรณออมทรัพ ยอนามั ยสุ ริน ทร จํากัด ดั งนั้ น
คณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการที่เกี่ยวของจึงไมตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายแตอยางใด
4. ความเห็นของคณะกรรมการดําเนินการ
คณะกรรมการดําเนินการ ชุด ที่ 48 มี ความเห็ นวา เหตุการณดั งกล าวที่ ทําใหเกิ ดความเสียหายเงินสด
จํานวน 2,000,000 บาท (สองลานบาท) นั้น เกิดจากการกระทําของบุคคลภายนอกไดบุกรุกเขามาโจรกรรมภายในสํานักงาน
สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ดังนั้นคณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการที่เกี่ยวของจึงไมตองรับผิดชอบชดใช
คาเสียหายแตอยางใด
คณะกรรมการดําเนินการจึงเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตัดลูกหนีเ้ งินสดขาดบัญชี ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย การตัดเงินสดขาดบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
พ.ศ. 2546 ขอ 7 ตอไป
มติที่ประชุม..............................................................................................................................

