
ลำดับที่

1.

สาระสำคัญ

1/10ขาวประชาสัมพันธจากคณะกรรมการบริหาร/ผูบริหารแผน

(ครั้งที่ 33 วันที่ 5 สิงหาคม 2560)

. การฟนฟูกิจการสหกรณฯ คลองจั่น : คดีหมายเลขดำที่ ฟ.20/2557, คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.10/2558

แนวทางและแหลงเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐเพ�อการฟนฟูกิจการสหกรณฯ คลองจั่น จำกัด

 ภาครัฐโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงการคลังไดมีบทสรุป ในแนวทางและแหลงเงินทุนสนับสนุนจากกภาครัฐ เพ�อการฟนฟูกิจการ

สหกรณฯคลองจ่ัน โดยคุณอำนวย ปะติเส ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแผนฟนฟูกิจการ ได

ดำเนินการปรึกษาหารือกับคุณสมชัย สัจจพงษ ปลัดกระทรวงการคลัง ตามแนวทางที่คณะกรรมการสหกรณเจาหนี้ 5 แหง และคณะกรรมการผูบริหาร

แผนสหกรณฯ  คลองจั่น  นำเสนอจนมีความเห็นชอบในหลักการและกำหนดเปนนโยบายของภาครัฐในการแกปญหาสหกรณฯ คลองจั่น  และขยายให

ครอบคลุมสหกรณทั่วไปอีกดวย

(1) นโยบายของภาครัฐ

(1.1) การแกไขปญหาสหกรณฯ คลองจั่น ใชแนวทางใหขบวนการสหกรณ สหกรณเจาหนี้เปนผูรวมกันแกไขปญหา โดยภาครัฐใหการสนับสนุน

(1.2) ใหเงินกูแกสหกรณเจาหนี้เพ�อการใหสินเช�อกับสมาชิก   และ/หรือนำไปลงทุนกองทุนโครงสรางพื้นฐานเพ�ออนาคตประเทศไทย (Thailand 

      FutureFund) แลวนำรายได ผลประโยชนสวนตาง มาสนับสนุนการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ  ที่ตั้งเปายอดวงเงินไวที่ 550 ลานบาท

      ตอป เพ�อการแกไขปญหาสหกรณโดยแบง 450 ลานบาท เพ�อการแกไขปญหาของสหกรณฯ คลองจั่น และอีก 100 ลานบาท  สำหรับ

      แกไขสหกรณทั่วไป

(1.3) กระทรวงการคลังพรอมที่จะสนับสนุนใหธนาคารของรัฐ เชน ธกส. ธ.ออมสิน และ ธ.กรุงไทย สนับสนุนแนวทางนี้ โดยใหนำผลประโยชน

      สวนตางเขาบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ 

(2) การจัดตั้งบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ

(2.1) สหกรณเจาหนี้และสหกรณที่รวมโครงการรวมกันเปดบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ

(2.2) อัตราผลตอบแทนและวงเงินกูยืมที่จะตองใช ในโครงการ

 โดยจะมีการพิจารณาจากอัตราดอกเบ้ียในการใหกูยืมของธนาคารภาครัฐ ผลประโยชนของสหกรณท่ีรวมโครงการ และยอดวงเงินกูท้ังหมดที่จะนำมา

บริหารจัดการใหไดตามเปาหมายของผลตอบแทนรายปที่ 550 ลานบาท ที่จะนำสงเขาบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ
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(3) จัดทำบันทึกขอตกลง (MOU) เพ�อความเขาใจในวัตถุประสงคและเปาหมายหลักในการดำเนินการ

     (3.1) การประสานความรวมมือระหวางธนาคารและสหกรณ

 (3.2) การสงเสริมระบบสหกรณใหมีการชวยเหลือกัน

 (3.3) การรวมกันแกไขปญหาของสหกรณและพิจารณาศึกษากลไกในการบริหารจัดการ พรอมระบบควบคุมการรักษาเสถียรภาพ รวมถึงมีคณะกรรมการกำกับดูแล

(4) ผลของการประชุมสหกรณเจาหนี้และการสนับสนุนของขบวนการสหกรณ

  เม�อวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 3 สำนักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ถนนพิชัย 

กทม. กรมสงเสริมสหกรณโดย ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข อธิบดี คุณพิเชษฐ วิริยะพาหะ รองอธิบดี และคุณอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรฯประธานคณะอนุกรรมการฯ ไดเรียนเชิญสหกรณเจาหนี้จำนวน 72 แหง เพ�อเขารวมประชุม แนวทางการจัดตั้งบัญชีรวมเพ�อรักษา

เสถียรภาพของสหกรณและการแกไขปญหาสหกรณฯ คลองจ่ัน ตามท่ีไดมีการปรึกษาหารือจนมีบทสรุปกับคุณสมชัย สัจจพงษ ปลัดกระทรวงการคลัง ในการ

พิจารณากำหนดแนวทางการสนับสนุนทางการเงินเพ�อการฟนฟูกิจการสหกรณฯ คลองจั่น

(5) ขั้นตอนสำคัญและกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน

 (5.1) กระทรวงเกษตรและกระทรวงการคลังเห็นชอบในการจัดต้ังบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ.......................................(24 มี.ค. 60)

 (5.2) คณะกรรมการผูบริหารแผนและคณะกรรมการเจาหน้ีเห็นชอบแนวทางในการจัดต้ังบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ.....(29 มี.ค. 60)

 (5.3) สหกรณเจาหน้ีเห็นชอบแนวทางการจัดต้ังบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพ..............................................................................................(6 เม.ย. 60)

 (5.4) สำรวจจำนวนสหกรณและวงเงินกูท่ีตองการกจูากธนาคารของรัฐ............................................................................................................(พ.ค.-ส.ค. 60)

 (5.5) จัดทำบันทึกขอตกลง (MOU) และเอกสารแนบทาย............................................................................................................................(ภายหลังครม.อนุมัติ)

 (5.6) การแตงต้ังคณะกรรมการบริหารบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพ.....................................................................................................(ภายหลังครม.อนุมัติ)

 (5.7) ประสานกระทรวงการคลังเพ�อใหการสนับสนุนธนาคารของรัฐใหเงินกูแกสหกรณเจาหนี้ที่เขารวมโครงการและ ดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของ

  รวมถึงพิจารณาอัตราดอกเบ้ียใหต่ำท่ีสุด.....................................................................................................................................................(ก.ค.-ต.ค. 60)

 (5.8) นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพ�อการเห็นชอบและอนุมัติโครงการ...................................................................................................................(ส.ค.-ก.ย. 60)
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การประชุมใหญสามัญประจำป 2559

 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ไดจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจำป เพ�อรับทราบรายงานความคืบหนาการฟนฟูกิจการ และใชสิทธิ์ 

เลือกประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 32 ตามกำหนดการ และวาระการประชุม ดังนี้

 2.1 กำหนดการ                 วัน      :    วันอาทิตยที่ 28 พฤษภาคม 2560 

       เวลา    :   09 : 00 - 12 : 00 น. (เริ่มลงทะเบียน 07:00 น.)

       สถานที่     ณ ศูนยประชุมสหกรณ ถ.ศรีนครินทร กรุงเทพฯ

 2.2 วาระการประชุม   . รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ คกก. ชุดที่ 31, ผูบริหารแผน

       . ลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการชุดที่ 32

 2.3  ผลการลงคะแนนเลือกตั้ง   . ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการสหกรณเครดิตยูเนี่ยน

                                            คลองจั่น จำกัด ในการประชุมใหญสามัญประจำป 2559 เม�อวันอาทิตยที่ 28 พฤษภาคม 2560

(6) ความคืบหนาการจัดตั้งบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ

 (6.1)  เม�อวันศุกรท่ี 2 มิถุนายน 2560 คณะอนุกรรมการฯ ไดมีการประชุมกับสหกรณตาง ๆ ในภาคอีสาน   ซ่ึงมีผลตอบรับเปนอยางดี ขอมูลผลการ

             สำรวจวงเงินกูของสหกรณเจาหนี้ นับถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2560 มียอดวงเงินที่ประมาณ 27,000 ลานบาท ซึ่งคณะอนุกรรมการจัดตั้งบัญชี

             รวมจะยังคงประสานงานเพ�อใหไดยอดวงเงินตอไปเร�อย ๆ ตามเปาหมายที่ 30,000 ลานบาท พรอมนำเสนอในลอตแรกในเดือนสิงหาคมนี้

 (6.2)  การประชุมสหกรณในภาคใต : จะมีการจัดประชุมในกลุมสหกรณภาคใต โดยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรประสานงาน

   เปนเจาภาพการประชุม เพ�อลงรายละเอียดและนำสรุปวงเงินและจำนวนสหกรณท่ีจะเขารวมโครงการ  โดยมีกำหนดการประชุมในวันอังคารท่ี

             15 สิงหาคม 2560 นี้

:
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ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัดในการประชุมใหญสามัญ

ประจำป 2559 เม�อวันอาทิตยที่ 28 พฤษภาคม 2560

* สมาชิกผูมาลงทะเบียนทั้งหมด  =  475 ทาน

* ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง

 หมายเลข              ช�อ-นามสกุล                  ไดคะแนน

ก. ตำแหน�งประธานกรรมการดำเนินการ

   1.  นาย ประกิต พิลังกาสา              418

ข. ตำแหน�งกรรมการดำเนินการ

   1.  นาย ปฏิพันธ  จันทรภูติ             360

   2.  นาย ภณ  ตระกูลแพทย             384

   3.  น.ส. ณัชพัชช  อัษฏบดีทิพย      355

   4.  นาย พุฒิพรชัย  พัฒนาบุญไพบูลย            355

   5.  นาง นันทชพร  พินิจกลาง         380

   6.  นาย เสรี สัพพะเลข                  366

   7.  นาง อรุณี  บุตรสุนทร               339

   9.  วาที่ ร.อ. ศรานนท นนทวงษ      149

   10. นาย อรุณ  ศรีทรัพย                100

และเม�อเวลา 13:15 น. คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ไดประกาศผลคะแนนผูไดรับการเลือกตั้ง คือ

- ประธานกรรมการ หมายเลข 1

- กรรมการดำเนินการหมายเลข 1 ถึง 7

โดยผูไดรับการเลือกตั้งทั้ง 8 ทานพรอมคณะกรรมการชุดปจจุบันอีก 7 ทาน ได ใหสัตยาบันเขารับเปน คณะกรรมการดำเนินการชุดใหม ชุดที่ 32 

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด เปนที่เรียบรอยแลว

(ตอขอ 2.)
.

.
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(ตอขอ 2.) เพ�อใหเปนไปตามขอบังคับสหกรณ ฉบับป พ.ศ.2557 ขอ 68 วรรคสอง ท่ีกำหนดใหกรรมการดำเนินการเลือกต้ังในระหวางกันเองข้ึนดำรงตำแหน�งรอง

ประธานกรรมการ เลขานุการ  เหรัญญิก  นอกนั้นเปนกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 32 ในการประชุมครั้งที่ 1/2560  เม�อวัน

อังคารที่ 6 มิถุนายน 2560  ไดพิจารณาเห็นชอบใหกำหนดตำแหน�งหนาที่แลวตามประกาศดังนี้

ทั้งนี้ใหมีผลตั้งแตวันพุธที่ 7 มิถุนายน  2560  เปนตนไป

1.  นายประกิต        พิลังกาสา   ประธานกรรมการดำเนินการ

2.  นางกรรณิการ      อัคคะพู   รองประธานกรรมการดำเนินการ

3.  นายสมาน      ครองเมือง   เลขานุการ

4.  นายไพรัช      ชมะฤกษ   เหรัญญิก

5.  นางอรุณี      บุตรสุนทร   กรรมการดำเนินการ

6.  นางจรัญญา      พงษสุทธิรักษ   กรรมการดำเนินการ

7.  นางสาวอัจฉรี      พรพินิจสุวรรณ  กรรมการดำเนินการ

8.  นายสุวิทย      กำจาย   กรรมการดำเนินการ

9.  ผศ.เจริญ      คุวินทรพันธุ   กรรมการดำเนินการ

10.นายภณ       ตระกูลแพทย   กรรมการดำเนินการ

11.นางนันทชพร      พินิจกลาง   กรรมการดำเนินการ

12.นายเสรี       สัพพะเลข   กรรมการดำเนินการ

13.นายปฏิพันธ        จันทรภูติ   กรรมการดำเนินการ

14.นางสาวณัชพัชช    อัษฏบดีทิพย   กรรมการดำเนินการ 

15.นายพุฒิพรชัย      พัฒนาบุญไพบูลย กรรมการดำเนินการ

1.  นายประกิต        พิลังกาสา  ประธานผูบริหารแผน

2.  นางกรรณิการ      อัคคะพู  รองประธานผูบริหารแผน

3.  นายสมาน      ครองเมือง  ผูบริหารแผน และเลขานุการ

4.  นางอรุณี      บุตรสุนทร  ผูบริหารแผน

5.  นางจรัญญา      พงษสุทธิรักษ  ผูบริหารแผน

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 32 คณะผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ

ลำดับที่ สาระสำคัญ



สาระสำคัญลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

3. การฟองคดีนายศุภชัย และพวก 

(คดี พ.1674/2557 ติดตามทรัพยคืน)

ทุนทรัพยฟอง 3,811 ลานบาท 

สคจ.ดำเนินการขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลในการอุทธณคดีจำเลย

ทั้ง 4 ราย ศาลนัดฟงผลการพิจารณา 18 กันยายน 2560

ศาลมีคำพิพากษาเม�อ 25 พฤศจิกายน 59 ให  สคจ.โจทกชนะคดี 

ไดรับการชำระเงินคืนเต็มจำนวน 3,811 ลานบาท พรอมดอกเบ้ีย

7.5% ตอป นับแตวันที่ 1 พฤษภาคม 57 ซึ่งเปนวันฟอง เปนตน

ไปจากจำเลย 11 ราย 5 รายปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอม

ความและยกฟองจำเลย 2 ราย

ศาลพิพากษาเม�อ 25 พ.ย. 59 และ

มีรายละเอียดของคำพิพากษาเม�อ

16 ม.ค. 60

ย�นฟองเม�อ 1 พ.ค. 57

สคจ. ดำเนินการอุทธรณคำพิพากษาจำเลย 4 ราย รวม 2 รายท่ียกฟอง

(1) นายวัฒนชานนท  นวอิสรารักษ

(2) นายจิรเดช วรเพียรกุล

(3) นายธวัชกิตต ธนานันทตระกูล

(4) นายกรณฐธัน ธนานันทตระกูล

ย�นอุทธรณ 24 เม.ย. 60 

ศาลนัดฟงคำขอยกเวนคาธรรมเนียม

18 ก.ย. 60 

6/10ขาวประชาสัมพันธจากคณะกรรมการบริหาร/ผูบริหารแผน

(ครั้งที่ 33 วันที่ 5 สิงหาคม 2560)

4. การฟองลูกหนี้ 28 ราย 33 สัญญา ดำเนินการฟองคดีตามความสมบูรณของสัญญากู

เจาพนักงานพิทัพษทรัพยดำเนินการตามคำขอ สคจ.  โดยทำ

จดหมายใหลูกหนี้ 6 รายคูสัญญาจำนองชำระหนี้ตามสัญญา

จำนอง สคจ. จัดทำเอกสารประกอบเพิ่มเติมตามที่กรมบังคับคดี

รองขอ

ทยอยฟองตามหลักฐานเอกสาร

อยูระหวางดำเนินการ

คกก.ผูบริหารแผนเขาย�นหนังสือรองเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ผานทาน รมต.ออมสิน ชีวะพฤกษ 

ใหมีบัญชาสั่งการแกไขอุปสรรคที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) 

อายัดทรัพยชุดนี้ เพ�อที่ สคจ.จะนำไปขายใหไดเงินมาชำระหนี้

สมาชิก และเจาหนี้

ย�นหนังสือ 13 ก.ค. 60
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อัยการสั่งฟอง 15 พ.ย. 59

ศาลนัด 6 พ.ย. 60

อัยการนัดฟงคำสั่งฟอง 26 ก.ย. 60

6. การฟองคดีอาญานายศุภชัย ศรีศุภอักษร

และพวก กรณีทุจริต ฉอโกง และฟอกเงิน

รายงานความคืบหนาการดำเนินคดีอาญา

คดีพิเศษท่ี 146/2556 (ลักทรัพยนายจาง) ทุนทรัพยฟอง 13,334

ลานบาท ผูกระทำผิด 4 ราย อัยการมีความเห็นสั่งฟองตามสรุป

สำนวนของ DSI นัดฟงคำสั่ง 26 กันยายน 60    

คดีพิเศษที่ 63/2557 (ฉอโกงประชาชน) ขึ้นเปนคดีหมายเลขดำ

ท่ี อ.3339/2559 ทุนทรัพยฟอง 5,600 ลานบาท ผูกระทำผิด 12 

รายโดยอัยการมีคำส่ังใหฟองเม�อ 15 พฤศจิกายน 2559 ศาลนัด

พรอมเม�อ 15 พฤษภาคม 2560 และมีคำสั่งใหรวมคดีฟอกเงิน

เขามาดวยศาลนัดพรอมใหม 6 พฤศจิกายน 2560

และในคดี  63/2557 (อ.3339/2559) ซึ่ง สคจ. ดำเนินการ

กลาวโทษรองทุกข โดยตัวแทน คกก. และสนับสนุนการกลาวโทษ

รองทุกขของสมาชิกอีกสวนหนึ่ง เม�อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 

ศาลรับ สคจ.เปนโจทกรวมในคดีนี้ดวย

ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

พิพากษาเม�อ 30 ก.ย. 59

ดำเนินการทางกฎหมายตอ

ดำเนินการทางกฎหมายตอ

การฟองคดีนายศุภชัย และพวกรวม 5 ราย 

คดี พ.736/2557 (ติดตามทรัพยคืน)

ทุนทรัพยฟอง 818.79 ลานบาท

มูลนิธิรัตนคีรีย�นอุทธรณสูคดี ศาลพิจารณาคำอุทธรณ

ศาลมีคำพิพากษาใหจำเลยชดใชคืนเต็มจำนวน แตคดีนี้ไดมีการ

ทำสัญญายอมในคดีกับกองทุนคณะลูกศิษยวัดพระธรรมกายเพ�อ

การชดใชแทนวัดพระธรรมกาย และพระธัมมชโย เปนจำนวน

เงิน 684.78 ลานบาท ซึ่งชำระครบถวนเม�อ 2 ธันวาคม 2558

การชดใชคืนยังคงเหลือยอดรวมประมาณ 134 ลานบาท ท่ี สคจ. 

ตองติดตามบังคับคดีจากนายศุภชัย ศรีศุภอักษร, นางศศิธร 

โชคประสิทธิแ์ละมูลนิธิรัตนคีรี นางศศิธรทำสัญญายอมชำระคืน

แตหลบหนี

5.
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สาระสำคัญลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

อัยการนัดฟงคำสั่ง 5 ก.ย. 60

อัยการสั่งฟอง 30 พ.ย. 59

ศาลส่ังรวมคดีและนัดพรอม 6 พ.ย. 60

คดีพิเศษที่ 68/2558 (ฟอกเงิน) ทุนทรัพยฟอง 250 ลานบาท 

ผูกระทำผิดรวมนายสถาพร  วัฒนาศิรินุกูล บริษัท เอสดับบลิว 

โฮลดิ้ง จำกัด อัยการมีความเห็นสั่งฟองตามสรุปสำนวนของ 

DSI นัดฟงคำสั่ง 5 กันยายน 2560

คดีพิเศษท่ี 27/2559 (รวมกันฟอกเงิน) ข้ึนเปนคดีหมายเลขดำท่ี

ฟย.47/2559 ทุนทรัพยฟอง 2,993 ลานบาท อัยการสงฟองกอน

3 จำเลยคือ (1) นายศุภชัย ศรีศุภอักษร (2) นางทองพิน กันลอม 

และ (3) น.ส.ศรัณยา มานหมัด เม�อ 30 พฤศจิกายน 2559 และ

อัยการมีคำส่ังใหอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) จัดการใหได

ตัว 2 ผูตองหาคือ พระธัมมชโย และ น.ส.ศศิธร โชคประสิทธิ์ 

มาสงใหพนักงานอัยการภายในอายุความ 15 ป นับแตวันที ่

กระทำผิด เพ�อดำเนินการตอไป และศาลก็มีคำสั่งใหรวมคดี 

ฟย.47/2559 นี้เขากับ คดี อ.3339/2559 และนัดตรวจเอกสาร

หลักฐาน 6 พฤศจิกายน 2560

อัยการสั่งฟอง 27 เม.ย. 60 

ศาลสั่งรวมคดี 15 พ.ค. 60

ศาลนัด 6 พ.ย. 60

อัยการนัดฟงคำสั่ง 26 ก.ย. 60

คดีพิเศษที่ 70/2558 (ฟอกเงิน) ขึ้นเปนคดีหมายเลขดำที่ พ.ย. 

6/2560 ทุนทรัพยฟอง 300 ลานบาท กรณีที่ดินคลองหลวง 

โดยเม�อ 15 พฤษภาคม 2560 ศาลมีคำส่ังใหรวมเขาคดี อ.3339/2559 

และศาลนัดพิจารณา 6 พฤศจิกายน 2560

คดีพิเศษที่ 99/2558 (ฟอกเงิน) ทุนทรัพยฟอง 231 ลานบาท 

กรณีที่ดินบริษัท เอ็มโฮม เอสพีวี 2 จำกัด อัยการมีความเห็น

ส่ังฟองตามสรุปสำนวนของ DSI นัดฟงคำส่ัง 26 กันยายน 2560

(ตอขอ 6.)
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(ครั้งที่ 33 วันที่ 5 สิงหาคม 2560)

สาระสำคัญลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

8. การฟองคดีนายศุภชัย และพวก 8 คน รวมคดี

พระครูปลัดวิจารณ ธีรางกุโร คดี พ.4462/2557

และ พ.3628/2557 (ติดตามทรัพยคืน) ศาลนัดพรอมเม�อเดือนเมษายน มีการเจรจาถอนคดี 2 ราย กับ

วัดพระธรรมกายและหลวงพอธัมมชโย ตามท่ีกองทุนคณะลูกศิษย

วัดพระธรรมกายตกลงคืนเงินใหสหกรณฯ อีก 370.78 ลานบาท 

โดยกำหนดชำระ18 งวดใน 18 เดือน ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 

2559 ถึงเดือนตุลาคม 2560

ในขณะท่ียอดผอนชำระเหลืออีก 4 งวด กองทุนคณะลูกศิษยวัดฯ 

ขอความอนุเคราะหลดอัตราการผอนชำระลงคร่ึงหน่ึงโดยยืดเวลา

ออกไปเปนคงเหลือ 8 งวด ส้ินสุดในเดือนมีนาคม 2561 แทน คกก.

ผูบริหารแผนมีมติยอมรับคำขอเม�อ 3 สิงหาคม 2560

ศาลนัดสืบพยานโจทกและจำเลยท้ังหมด 39 ปาก ทุก ๆ วันอังคาร

เร่ิม 4 ตุลาคม 59 ขณะน้ีสอบพยานโจทกครบแลว คงเหลือพยาน

จำเลยอีก 29 ปาก คาดวาคงจะใชเวลาสืบพยานอีก 2 เดือน

ย�นฟอง 15 ต.ค. 57

รับชำระคืนแลว 15 งวด (พ.ค. 59

ถึง ก.ค. 60)

อยูระหวางศาลไตสวน

ยืดเวลาชำระเงินไปสิ้นสุด มี.ค.61

ทุนทรัพยฟอง 10,641.9 ลานบาท(พ.4462/2557) และ119.6 

ลานบาท(พ.3628/2557)

7. การฟองคดีคุมครองทรัพยท่ียึดอายัดจากนาย

สถาพร วัฒนาศิรินุกูล และพวกรวม 18 คน

คดี พ.2331/2558 (ติดตามทรัพยคืน)

ทุนทรัพยฟอง 7,186.3 ลานบาท

คกก.ไดดำเนินการย�นฟองคุมครองทรัพยตามท่ี ปปง./DSI ไดเขา

ยึดอายัดจากนายสถาพร วัฒนาศิรินุกูล และพวกรวม 18 คน 

ตามที่เปนขาวกับบริษัท เอส.ดับบลิว โฮลดิ้ง จำกัด

ศาลมีคำส่ังเม�อ 22 ธันวาคม 2559 ใหยกฟอง โดยมีความเห็นวา

ในเม�อสหกรณฯ คลองจ่ัน เขาสูการฟนฟูกิจการแลว  การฟองคดี

เปนอำนาจของเจาพนักงานพิทักษทรัพย  กรมบังคับคดี

สคจ. ดำเนินการอุทธรณคำพิพากษายกฟองพรอมขอยกเวน

คาธรรมเนียมศาล โดยย�นอุทธรณเม�อ 15 พฤษภาคม 2560

ศาลนัดฟงคำสั่ง 7 สิงหาคม 2560

ฟองเม�อ 28 พ.ค. 58

มีคำสั่งยกฟองเม�อ 22 ธ.ค. 59

ย�นอุทธรณ 15 พ.ค. 60 

และศาลนัด 7 ส.ค. 60
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สาระสำคัญลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

10. การถอนคดีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กรณียักยอก

เงิน 27 ลาน

- เลขคดี DSI ที่ 64/2557

- คดีหมายเลขดำที่ อ. 1739/2558

- คดีหมายเลขแดงที่ อ. 708/2559

ความเดิมเปนคดีท่ีศาลมีคำพิพากษาเม�อ 8 มีนาคม 2559 ลงโทษ

จำคุกนายศุภชัย  ศรีศุภอักษร ท่ีรับสารภาพเปนเวลา 16 ป ในคดี

ที่ยักยอกเงินจำนวน 27.6 ลานบาท ในชวงที่เปนประธานคณะ

กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29 (ป 2556)

นายศุภชัย  ย�นอุทธรณขอลดโทษเพิ่มเติม  พรอมติดตอ สคจ. 

เพ�อการชดใชชำระหน้ีคืนพรอมดอกเบ้ีย 7.5% ตอป และให สคจ.

ถอนคดี

คกก.พิจารณาขอดีขอเสีย และผลทางคดีท่ีถูกสงจองจำ และอยูใน

ระหวางการดำเนินการทางกฎหมาย มีมติรับเงินชดใชคืน จำนวน

34.75 ลานบาท และถอนคดีเม�อ 9 ธันวาคม 2559

ศาลอุทธรณมีคำส่ังยกคำรองของ สคจ.ท่ีย�นขอถอนคดีนายศุภชัย 

ศรีศุภอักษร คงใหจองจำตามคำพิพากษาตอไป ในขณะที่สคจ.ก็

ถือวาไดดำเนินการตามขอเรียกรองของนายศุภชัย เสร็จสิ้นแลว

และคงไมดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ตอไป

ศาลพิพากษาเม�อ 8 มี.ค. 59

รับเงิน 34.75 ลานบาท เม�อ 9 ธ.ค. 59

ศาลสั่งเม�อ 25 มิ.ย. 60

9. การฟองคดีตั๋วเงินรัฐประชา, จำเลย 3 คน

คดี พ.590/2558 (ผิดสัญญาใชเงิน)

ทุนทรัพยฟอง 1,340 ลานบาท

อยูในระหวางการดำเนินการบังคับคดีชำระหนี้  ศาลนครปฐม

ออกหมายตั้งเจาพนักงานบังคับคดีเพ�อดำเนินการบังคับคดี

แตในขณะน้ี สค.รัฐประชา อยูระหวางการชำระบัญชี

ศาลพิพากษาใหสหกรณเครดิตยูเนีี ่ยนรัฐประชาแพคดี ชดใช

เงินให สคจ.พรอมดอกเบี้ย 

ศาลพิพากษาเม�อ 15 ก.ย. 58

ศาลมีคำสั่งเม�อ มิ.ย. 59


