
ลำดับที่ สาระสำคัญ

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

1.1 นโยบายการสนับสนุนของภาครัฐ

คกก.สคจ., กรรมการเจาหน้ีท่ีเปนผูแทนจากสหกรณเจาหน้ี, ผูแทนจากสมาชิกรายยอย ไดรวมกันย�นหนังสือถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรฯ และขอเรียนพบรัฐมนตรีวิวัฒน ศัลยกำธร เพ�อขอใหพิจารณา เรงรัดการสนับสนุนการฟนฟูกิจการ ในหลายๆ เร�องสำคัญ เชน

การสนับสนุนแหลงเงินทุนโครงการบัญชีรวมฯ แกไขอุปสรรคการติดตามทรัพยในคดีที่ฟองชนะแลว แต DSI อายัดไว และการขับเคล�อนเงินลงทุน

ในกองทุนโครงสรางพื้นฐานเพ�ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) รวมถึงการรวมลงทุนใหมๆ ของ สคจ. ซึ่งในขณะนี้ คกก. สคจ.

กำลังประสานติดตามกับทานรัฐมนตรีโดยตรง

ทานวิวัฒน ศัลยกำธร รมช.กระทรวงเกษตร และคุณธีระ วงษเจริญ ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงเกษตรสั่งการพรอมผลักดันการแกไขปญหาตามแนว

ทางแผนฟนฟูกิจการ จัดประชุมสัมมนาคณะทำงานรวมของภาครัฐ กรรมการเจาหนี้ สหกรณเจาหนี้ และคกก.ผูบริหารแผน สคจ.เพ�อทบทวนการ

ขับเคล�อนปรับปรุงแผนฟนฟูกิจการ และแนวทางการระดมทุนบริหารจัดการโดยการสนับสนุนจากรัฐบาล

ผลสรุปในการศึกษาพิจารณาจากการประชุมคณะทำงานรวมตั้งแตปลายป 2561 ตอเน�องถึงปจจุบัน มีขอสรุปแนวทางการระดมทุนเพ�อรักษา

เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณตามนโยบายและแผนพัฒนาสหกรณเขมแข็ง ผานทางกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) กระทรวงเกษตรฯ โดย

จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนพัฒนาสหกรณใหกับขบวนการสหกรณ ภาครัฐสนับสนุนเงินอุดหนุน กองทุน กพส. 15,000 ลานบาท

เน�องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และคณะกรรมการอำนวยการขับเคล�อนแผนฟนฟูกิจการ เม�อปลายป 2560

นโยบายและแผนงานตางๆ ในการจัดหาแหลงเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการจัดตั้งบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ 

ซึ่งไดมีการประสานดำเนินการจนมีขอสรุป แตไมผานการเห็นชอบโดยกระทรวงการคลัง จึงทำใหการดำเนินการโครงการบัญชีรวมฯ ไดรับผลกระทบ

และหยุดชะงักลง
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(ตอขอ 1.)

ในสวนการสนับสนุนทางการเงินตามแผนฟนฟูกิจการของสหกรณฯ คลองจั่นจะเปนไปตามโครงการบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพทางการเงินสหกรณ

-  กองทุนกพส.ใหสหกรณเจาหนี้ของ สคจ. กูยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ

-  สหกรณเจาหนี้ใหสมาชิกกูยืมเงินหรือนำไปบริหารจัดการใหไดรับผลตอบแทนในอัตราใกลเคียง

-  สหกรณเจาหน้ีฝากเงินสมทบเขาโครงการ บัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพทางการเงินสหกรณ อัตรา 3% ตอป หรือประมาณวงเงิน 450 ลานบาทตอป

-  คกก.บริหารบัญชีรวมฯ จัดสรรเงินในบัญชีรวมฯ เพ�อชวยเหลือเยียวยาสหกรณที่ประสบปญหาขาดแหลงเงินทุนในการฟนฟูธุรกิจ ซึ่งก็รวมถึง

   สหกรณฯ คลองจั่นดวย

ในสวนแนวทางการบริหารจัดการโครงการฯ ยอดวงเงิน 15,000 ลานบาท มีหลักการดังนี้

(1) รัฐบาลสนับสนุนใหยืมเปนทุนประเดิมเขากพส. เพ�อใหขบวนการสหกรณกูยืมไปใชหมุนเวียนในการพัฒนาธุรกิจตอยอดและสรางรายไดเพิ่มขึ้น

(2) ขบวนการสหกรณชำระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยให กพส. นำสงคืนรัฐบาลอีกตอหนึ่ง

(3) โดยหลักการของขบวนการสหกรณที่พึ่งพาอาศัยชวยเหลือซึ่งกันและกัน สหกรณผูกูเงินจาก กพส. จะระดมเงินจากรายไดสวนหนึ่ง ฝากสมทบ

    เปนเงินกองทุน สำหรับชวยเหลือเยียวยาสหกรณที่มีความออนแอเดือดรอนขาดสภาพคลองไมสามารถกูยืมจากสถาบันการเงินได นำเงินไปฟนฟู

    ธุรกิจใหกลับคืนมาดำเนินการไดตามปกติ

(4) กพส. เปนผูกำกับดูแลรวมกับหน�วยงานที่เกี่ยวของและมีสวนไดเสีย

การจัดทำโครงการเพ่ิมศักยภาพเงินกองทุน กพส. น้ัน มีการสรุปผลการประชุมหารือระหวางกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณกับสำนักงาน

เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังเปนที่เรียบรอย โดยเห็นชอบในโครงการและใหขอรับจัดสรรงบประมาณใหกองทุน กพส. จำนวน 15,000 ลานบาท

ปละ 5,000 ลานบาท ระยะเวลา 3 ป ระหวาง ป 2562-2564 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ คุณกฤษฎา บุญราช ลงนามหนังสือ

นำเสนอขอความเห็นชอบตอ พณฯ รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ เพ�อนำเสนอเขาเปนวาระใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ และ

อนุมัติโครงการเปนขั้นตอนสุดทาย
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1.2 การชำระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ
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(ครั้งที่ 41 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562)

การชำระหนี้เงินตนจัดสรรงวดที่ 4/2560 ครั้งที่ 4 (15% คงคาง) : ตามที่ศาลลมละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการของสหกรณฯ

คลองจ่ัน สหกรณไดทยอยชำระหน้ีใหแกเจาหน้ีทุกกลุมต้ังแตเดือนมิถุนายน 2559, ธันวาคม 2559, มิถุนายน 2560, ธันวาคม 2560 (งวด 4 คร้ังท่ี 1)

พฤษภาคม 2561 (งวด 4 ครั้งที่ 2) และธันวาคม 2561 (งวด 4 ครั้งที่ 3) เปนเงินรวมประมาณ 2,900 ลานบาท ผูบริหารแผนไดดำเนินการ

ทุกวิถีทางอยางเต็มกำลังความสามารถเพ�อหารายไดเขาสหกรณ แตยังคงมีอุปสรรคขอติดขัด โดยเฉพาะเร�องเงินสนับสนุนการฟนฟูกิจการจากภาครัฐ

และการรวมทำธุรกิจกับผูลงทุนเอกชนเพ�อใหมีรายไดเพิ่มขึ้น ซึ่งสาเหตุดังกลาวสงผลใหสหกรณมีเงินสภาพคลองไมเพียงพอในการชำระหนี้ตามที่

แผนกำหนดไว

 อยางไรก็ตามเพ�อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิกเจาหน้ี ท้ังรายบุคคลและนิติบุคคล สหกรณฯ ไดพิจารณาจัดสรรเงินสภาพคลอง

ตามที่พอมีอยู นำมาจายชำระหนี้งวดที่ 4 สวนสุดทาย โดย คกก., ผูบริหารแผนมีมติเห็นชอบ เม�อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ใหจายชำระหนี้

งวดที่ 4 ครั้งที่ 4 ในอัตรารอยละ 15 ของอัตรางวดที่ 4 ที่กำหนดไว ในแผนฯ (รอยละ 3.19)

 ซึ่งสมาชิกรายบุคคลและนิติบุคคล จะไดรับชำระหนี้ ในอัตรารอยละ 0.478 ของยอดเงินตั้งตนตามคำขอรับชำระหนี้ (ฟ.20) ตามที่ระบุยอด

อยูในสมุดยอดหนี้เพ�อการชำระหนี้ (เลมสีสม) โดยกำหนดเวลา ดังนี้

     (1) จายเงินชำระหนี้ดวยเงินสด ตั้งแตวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

     (2) จายเงินชำระหนี้ดวยวิธีโอนเงินผานธนาคารพาณิชย ตามที่เจาหนี้ไดแจงความประสงคไว ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุม โดยกลุมแรกไดรับเงิน

  ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 และกลุมที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562

     (3) สำหรับเจาหนี้นิติบุคคล สหกรณฯ ชำระหนี้โดยจายเปนเช็ค A/C Payee สั่งจายเม�อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

สรุปยอดการจายชำระหนี้ งวดที่ 4/2560 อัตราชำระ 3.19% จำนวน 4 ครั้ง เปนดังนี้

     ๐ ครั้งที่ 1 อัตราชำระ 30% (0.957%) จายชำระเม�อวันที่ 27 ธันวาคม 2560

     ๐ ครั้งที่ 2 อัตราชำระ 45% (1.435%) จายชำระเม�อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

     ๐ ครั้งที่ 3 อัตราชำระ 10% (0.319%) จายชำระเม�อวันที่ 19 ธันวาคม 2561

     ๐ ครั้งที่ 4 อัตราชำระ 15% (0.478%) จายชำระเม�อวันที่ 30 เมษายน 2562

การชำระหน้ีเงินตนจัดสรรงวดท่ี 5/2561 และ 6/2561 : การจายชำระหน้ีจะข้ึนกับความสามารถในการรวบรวมรายไดจากการดำเนินธุรกิจ ติดตาม

และขายทรัพยบังคับคดี และดอกผลจากเงินสนับสนุนการฟนฟูกิจการจากภาครัฐ ซ่ึงคกก.ผูบริหารแผนเรงดำเนินการในปจจุบัน คาดวาจะมีการจาย

ชำระหนี้ไดอีกบางสวนในป 2562 นี้ รายละเอียดและกำหนดการจะมีการประกาศอยางเปนทางการอีกครั้ง

(ตอขอ 1.)
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2. การจัดประชุมใหญสมาชิกสามัญประจำป  2561 ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

ตามคำสั่งศาลลมละลายกลาง เม�อวันที่ 11 มีนาคม 2559 อนุญาตใหสหกรณฯ คลองจั่น จัดประชุมใหญสมาชิกสามัญเพ�อการเลือกตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินการเปนผูบริหารแผน และอาศัยอำนาจตามความในขอบังคับสหกรณ ฉบับป พ.ศ. 2557 ขอ 75(3) ประกอบมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติ

สหกรณ พ.ศ. 2542 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดท่ี 33, ผูบริหารแผน เม�อวันพุธท่ี 20 มีนาคม 2562 จึงมีประกาศใหมีการจัดประชุมใหญ

สมาชิกสามัญประจำป 2561 โดยมกีำหนดการ และรายละเอียดดังนี้

(1) กำหนดการประชุมใหญสมาชิกสามัญประจำป : กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม

    (1.1) วัน : วันอาทิตยที่ 26 พฤษภาคม 2562 

    (1.2) เวลา : 7:00 น. ถึง 12:00 น. 

    (1.3) สถานที่ : ณ ศูนยประชุมสหกรณ อาคารยูทาวเวอร ถนนศรีนครินทร กรุงเทพฯ

(2) หนังสือเชิญประชุมสมาชิกสามัญ : ทางสหกรณฯ คลองจั่นไดดำเนินการจัดสงจดหมายหนังสือเรียนเชิญสมาชิกสามัญเขารวมประชุม โดยมีวาระ

    การประชุม 5 วาระ ดังนี้

    (2.1) วาระที่ 1 : ประธานกลาวเปด แจงเร�องใหที่ประชุมทราบ และพิจารณาระเบียบวาระการประชุม

    (2.2) วาระที่ 2 : พิจารณากำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการที่ครบวาระและลาออก

    (2.3) วาระที่ 3 : แตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)

    (2.4) วาระที่ 4 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ผูบริหารแผน

                      - รับทราบรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2560

                      - ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ผูบริหารแผน เร�องการติดตามเงินคดี การจายเงินปนผล การจาย

                        เงินงวดชำระหนี้ และการสนับสนุนเงินจากภาครัฐ

    (2.5) วาระที่ 5 : เลือกตั้งกรรมการดำเนินการทดแทนที่ครบวาระและลาออกเขาเปนคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34

จดหมายหนังสือเชิญประชุมพรอมรายละเอียดของการจัดประชุม ไดมีการจัดสงทางไปรษณียใหกับสมาชิกสามัญตามที่อยูที่แจงไว เม�อวันที่ 

9 พฤษภาคม 2562
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ลำดับที่ สาระสำคัญ

3. การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 34 ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

ตามขอบังคับสหกรณ ฉบับป พ.ศ.2557 ขอ 70 ระบุวา คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ มีวาระอยูในตำแหน�งคราวละ 2 ป นับแตวันเลือกตั้งใน

วาระเริ่มแรก เม�อครบ 1 ป นับแตวันเลือกตั้ง ใหกรรมการดำเนินการสหกรณออกจากตำแหน�ง จำนวน 1 ใน 2 ของกรรมการดำเนินการสหกรณ

ทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก และใหถือเปนการพนจากตำแหน�งตามวาระ ในปตอไป ใหกรรมการดำเนินการที่อยูในตำแหน�งจนครบวาระหรืออยูนานสุด 

ออกจากตำแหน�งสลับกันไปทุกๆ ป 

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 33 ผูบริหารแผน ในการประชุมเม�อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ไดพิจารณาวามีกรรมการดำเนินการจำนวน 8 คน

ท่ีตองครบวาระตามขอบังคับท่ีกลาวขางตน โดยมีรายช�อกรรมการดำเนินการท่ีครบวาระและลาออกดังตอไปน้ี

ครบวาระ : 8 คน

(1) นายประกิต  พิลังกาสา    (2) นางอรุณี  บุตรสุนทร       (3) นายภณ  ตระกูลแพทย        (4) นายเสรี  สัพพะเลข

(5) นายปฏิพันธ จันทรภูติ     (6) นางนันทชพร พินิจกลาง    (7) นางสาวณัชพัชช อัษฎบดีทิพย (8) นายพุฒิพรชัย  พัฒนาบุญไพบูลย

ลาออก : 2 คน

(1) นางกรรณิการ  อัคคะพู    (2) นางประภัสสร  พงศพันธุพิศาล (สมัครเปนประธานกรรมการ)

สหกรณฯ คลองจั่น ไดดำเนินการติดประกาศ และเผยแพรประชาสัมพันธทางโชเซียลมีเดีย ช�อ หมายเลข คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประวัติ และ

ประสบการณการทำงาน วิสัยทัศน และนโยบายการบริหารดำเนินงานสหกรณฯ ของแตละผูสมัครลงเลือกตั้ง เม�อ 15 พฤษภาคม 2562

การรับสมัครสมาชิกเพ�อลงเลือกตั้ง ระหวางวันที่ 23-27 เมษายน 2562 คกก.,รับสมัครและตรวจคุณสมบัติ ไดดำเนินการรับรองผูมีสิทธิ์สมัคร และ 

กำหนดหมายเลขผูสมัครลงเลือกตั้งในตำแหน�งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ จำนวนรวมทั้งสิ้น 10 คน ดังมีรายช�อและหมายเลข ดังนี้

ตำแหน�งประธานกรรมการ

(1) นางประภัสสร  พงศพันธุพิศาล 

ตำแหน�งกรรมการดำเนินการ

(1) นายพุฒิพรชัย  พัฒนาบุญไพบูลย (2) นางนันทชพร  พินิจกลาง (3) นางสาวณัชพัชช  อัษฎบดีทิพย

(4) นางสาวอัสณียา สงวนสิน (5) นางสาววารุณี  หัตถกิจอุดม (6) นางสาวอัจฉรี  พรพินิจสุวรรณ

(7) นางเสาวณีย  ควรคิด (8) ผศ.เจริญ  คุวินทรพันธุ (9) นายไพรัช  ชมะฤกษ

การลงคะแนนเลือกตั้ง ประธาน 1 คน และกรรมการ 9 คน รวม 10 คน เขารวมเปน คกก. ชุดที่ 34 จะดำเนินการในการประชุมใหญสมาชิกสามัญ

ในวันอาทิตยที่ 26 พฤษภาคม 2562  เวลา 9:00-12:00 นาฬ�กา ณ ศูนยประชุมสหกรณ อาคารยูทาวเวอร ถนนศรีนครินทร กรุงเทพฯ
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ลำดับที่ สาระสำคัญ

4. การขายท่ีดินท่ีอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ของสหกรณเครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน โดยวิธีขายทอดตลาดท่ีดำเนินการโดยเจาพนักงานพิทักษทรัพย

กรมบังคับดคี (ประกาศขายคร้ังท่ี 3)

     ตามที่สหกรณฯคลองจั่นไดดำเนินการรองขออนุญาตขายที่ดินทรัพยสินรอง ที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และศาลลมละลายกลางไดมีคำสั่ง

ใหดำเนินการขายที่ดิน โดยมีเง�อนไขใหเปนไปตามวิธีขายทอดตลาด ที่ดำเนินการโดยเจาพนักงานพิทักษทรัพย กรมบังคับคดี ซึ่งไดมีผูเสนอซื้อ

เม�อเดือนมกราคม 2561 แตก็มีการผิดสัญญาชำระเงินในเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ไมเปนไปตามนัดหมาย และไดถูกริบเงินมัดจำ 14 ลานบาทแลวนั้น

  ศาลไดมีการอนุญาตเปนครั้งที่ 3 ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย กรมบังคับคดี ดำเนินการประกาศขายทอดตลาดที่ดินและที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง

แปลงอำเภอไทรโยคน้ี เม�อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 โดยมีกำหนดการ รายละเอียดของท่ีดิน ราคาท่ีกำหนดขายเร่ิมตนเง�อนไขขอสัญญา และสถานท่ีการขาย ดังน้ี

  ศาลไดมีการอนุญาตเปนครั้งที่ 2 ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย กรมบังคับคดี ดำเนินการประกาศขายทอดตลาดที่ดินและที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

ทรัพยสินรองของสหกรณฯคลองจ่ันแปลงอำเภอไทรโยคน้ีอีก 4 นัดในชวงเดือนกันยายน ถึงพฤศจิกายน 2561 แตก็ยังไมมีผูสนใจเสนอซ้ือ
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(1) กำหนดนัดการขายทอดตลาด :  4 นัด 

 (1.1) นัดท่ี 1 : วันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 

 (1.2) นัดท่ี 2 : วันท่ี  2 สิงหาคม 2562  

 (1.3) นัดท่ี 3 : วันท่ี 23 สิงหาคม 2562       

 (1.4) นัดท่ี 4 : วันท่ี 13 กันยายน 2562

(2) สถานท่ีและวิธีการขายทอดตลาด :

 (2.1) ณ อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี เลขท่ี 189/1 ถนนบางขุนนนท แขวงบางขุนนนท เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร

 (2.2) เวลา 9:00 นาฬ�กา

 (2.3) หากในการขายแตละนัด ไมมีการขาย หรือขายไมได หรือขายไดไมครบทุกรายการ จะทำการขายนัดตอไป ตามกำหนดนัดดังกลาว

(3) ทรัพยรายการท่ี 1 : ท่ีดิน ต.สิงห อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

 (3.1) จำนวนแปลง : 704 แปลง (น.ส. 3ก)

 (3.2) เน้ือท่ี : 1,616 ไร 1 งาน 39 ตารางวา 

 (3.3) ราคาท่ีกำหนด : 267,790,080 บาท

(4) เง�อนไขการเขาเสนอราคา ขอสัญญา คาธรรมเนียมการโอน คาภาษีตางๆ : แจงไว ในประกาศของเจาพนักงานพิทักษทรัพย กรมบังคับคดี 

     ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2562



ลำดับที่ สาระสำคัญ

ทุนทรัพยฟอง 3,811 ลานบาท จำเลย 18 ราย ย�นฟองเม�อ 1 พฤษภาคม 2557

ศาลมีคำพิพากษาเม�อ 25 พฤศจิกายน 2559 ให สคจ. โจทกชนะคดีไดรับการชำระเงินคืนเต็มจำนวน 3,811 ลานบาทพรอมดอกเบี้ย 7.5% ตอป นับแต

วันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ซ่ึงเปนวันท่ีย�นฟองคดีเปนตนไปจากจำเลย 11 ราย โดยมี 5 รายปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ และยกฟองจำเลย 2 ราย

(1) การดำเนินคดี 

5. การฟองคดีนายศุภชัย และพวก คดีหมายเลขดำที่ พ. 5594/2559 (คดี พ.1674/2557) กรณีติดตามทรัพยคืน

3.1 การขายท่ีดิน ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ขนาดท่ีดิน 3 ไร 2 งาน 25.2 ตารางวา (ผูถือกรรมสิทธ์ิ : นายศุภชัย ศรีศุภอักษร)

ราคาประเมิน 6,018,320 บาท : ขายได ในราคา 8,300,000 บาท

ขายทอดตลาดเม�อวันท่ี 12 ธันวาคม 2561

สถานท่ีขายทอดตลาด : สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย

การชำระเงิน : ผูซ้ือขอขยายเวลาการชำระเงินออกไป 3 เดือน ซ่ึงครบกำหนดวันท่ี 27 มีนาคม 2562 ผูซ้ือชำระเงินเรียบรอยแลว สนง. บังคับคดี

จ.เชียงรายดำเนินการโอนเงินใหกับ สนง. บังคับคดีกรุงเทพมหานคร 1 แลวเชนกัน อยูระหวางการดำเนินการโอนใหสหกรณฯ คลองจั่น

คาดวาจะไดรับในเดือนพฤษภาคมน้ี 

สืบเน�องการดำเนินการทางกฎหมายฟองคดีแพงตอนายศุภชัย ศรีศุภอักษร และพวกรวม 18 ราย จนมีคำพิพากษา และการดำเนินการบังคับคดี

เพ�อการชำระชดใชทรัพยคืนจากทรัพยของจำเลยประเภทอสังหาริมทรัพย จำนวน 299 รายการ ซึ่งทาง DSI ไดปลดอายัดตามการรองขอของ คกก. 

เม�อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

แตยังคงมีอุปสรรคปญหาในการไดรับการชดใชจากทรัพย 299 รายการชุดนี้เน�องจากมีจำนวนทรัพยสวนหนึ่ง (สวนมาก) เปนทรัพยที่มีการบังคับคดีเพ�อ

การชำระชดใช ใหกับสหกรณฯ มงคลเศรษฐีที่นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ไปทำสัญญายอมในคดีที่ถูกฟองฐานความผิดสัญญากูยืมเงินจำนวน 493.98 ลานบาท

จึงทำให สคจ. ไมสามารถดำเนินการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพยสวนนี้ได และจำเปนตองดำเนินการทางกฎหมายตอไปเพ�อใหไดรับสิทธิ์การรับชำระชดใชคืน

(2) การบังคับคดี

(3) การขายทอดตลาดทรัพยเพ�อการชำระชดใชคืน

- สหกรณฯ คลองจั่น ไดประสานการบังคับคดีกับกรมบังคับคดีในแตละจังหวัดที่มีทรัพยสินที่ดิน ที่ไดรับการเพิกถอนการอายัดแลว โดยขอให

  เรงการดำเนินการขายทอดตลาดเพ�อที่จะไดนำเงินมารวบรวมเพ�อการชำระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการตอไป

- รายงานความคืบหนาการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพยของจำเลยตางๆ เพ�อการชำระชดใชคืนมีดังนี้
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(ตอขอ 5.) 3.2 การขายท่ีดิน ตำบลสีค้ิว อำเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา

ทรัพยท่ีจำหน�าย : ท่ีดิน 5 แปลง เน้ือท่ี 49 ไร 3 งาน 54 ตารางวา

ราคาประเมิน 11,972,400 บาท

กำหนดการขายทอดตลาด : 

สถานที่ขายทอดตลาด : สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

- ดำเนินการขายคร้ังท่ี 1 เม�อ 13 กุมภาพันธ 2562 มีผูเสนอซ้ือ 2 แปลง จำนวน 10 ไร 1 งาน 94 ตารางวา 

  ในราคารวม 3,820,000 บาท ซ่ึงอยูระหวางการดำเนินการโอนเงินจาก สนง. บังคับคดี จ.นครราชสีมาไปยัง

 สนง. บังคับคดีกรุงเทพมหานคร 1 ตามคำขอของ สหกรณฯ คลองจ่ัน

- สนง. บังคับคดี จ.นครราชสีมาดำเนินการประกาศขายที่ดิน 3 แปลงที่เหลือ จำนวน 39 ไร 1 งาน 60 ตารางวา

 ราคาประเมินท่ี 9,444,000 บาท ในนัดท่ี 1 วันท่ี 22 มิถุนายน 2562 

3.3 การขายที่ดิน ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทรัพยท่ีจำหน�าย : ท่ีดิน 4 แปลง เน้ือท่ี 2 ไร 2 งาน 39 ตารางวา

ราคาประเมิน 627,100 บาท : ขายได ในราคา 1,445,000 บาท

ขายทอดตลาด : เม�อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2561

สถานท่ีขายทอดตลาด : สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

การชำระเงิน :

3.4 การขายทรัพย ตำบลอุทัยใหม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

ทรัพยท่ีจำหน�าย : ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง (อาคารพาณิชย 3 ช้ัน) เน้ือท่ี 18 ตารางวาเศษ

ราคาประเมิน 1,607,400 บาท : ขายได 1,285,920 บาท ตามการประกาศขายนัดท่ี 3 (เปดราคาท่ี 80%)

สถานท่ีขายทอดตลาด : สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี

ขายทอดตลาด : เม�อวันท่ี 21 มีนาคม 2562

- สนง.บังคับคดีกรุงเทพกำลังดำเนินการโอนเงินใหกับสคจ.ในเดือนพฤษภาคมนี้ พรอมกับการขายที่ดินที่ ตำบลริมกก 

 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

การชำระเงิน : - ผูซ้ือชำระเงินเรียบรอยแลว สนง. บังคับคดี จ.อุทัยธานี ดำเนินการโอนเงินใหกับ สนง. บังคับคดีกรุงเทพมหานคร 1 คาดวา

  จะไดรับเงินในเดือนมิถุนายนน้ี
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(ตอขอ 5.)

สถานที่ขายทอดตลาด : สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี

3.5 การขายที่ดิน  ตำบลวังดง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ทรัพยที่จำหน�าย : ที่ดิน 4 แปลง เนื้อที่ 367 ไร 48 ตารางวา

ราคาประเมิน  28,190,125 บาท : ขายได ในราคา 110,200,000 บาท 

ขายทอดตลาด : เม�อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

การชำระเงิน : - ผูซื้อขอขยายเวลาการชำระเงินออกไป 3 เดือน ซึ่งจะครบกำหนดเดือนสิงหาคมนี้

สถานที่ขายทอดตลาด : สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

3.6 การขายที่ดิน  อำเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ทรัพยที่จำหน�าย : ที่ดิน 17 แปลง เนื้อที่ 374 ไร 3 งาน 22 ตารางวา

ราคาประเมิน 18,859,565 บาท

กำหนดการขายทอดตลาด : รอการประกาศจากสำนักงานบังคับคดีซึ่งไดดำเนินการนำเสนอสวนกลางกรมบังคับคดี เพ�อการจัดทำ

        ประกาศขายทอดตลาด

กำหนดการขายทอดตลาด : รอการอนุญาตและการจัดทำประกาศขายทอดตลาดที่ สนง. บังคับคดีกรุงเทพ 5 (พระโขนง) ตามการ

     รองขอของสหกรณฯ คลองจั่น เพ�อประหยัดคาใชจายในการขนยายรถยนตทั้ง 5 คันที่เก็บรักษาอยูที่

     อาคารยูทาวเวอร ถ.ศรีนครินทร

สถานที่ขายทอดตลาด : สำนักงานบังคับคดีกรุงเทพ 5 (พระโขนง) 

3.7 การขายรถยนต จำนวน 5 คัน

ทรัพยที่จำหน�าย   : รถยนตจำนวน 5 คัน

ผูถือกรรมสิทธิ์     : นายศุภชัย ศรีศุภอักษร (3 คัน) นายลภัส โสมคำ (2 คัน) 

ราคาประเมิน      : รวมทั้งสิ้น 3,840,000 บาท (รายละเอียดตามที่แจง)

9/18ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

(ครั้งที่ 41 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562)



ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

7. การฟองคดีอาญานายศุภชัย ศรีศุภอักษร

และพวก กรณีทุจริต ฉอโกง และฟอกเงิน

(คดีพิเศษ/DSI)

คดีที่ อ.3056/2560 (DSI 146/2556) กรณีลักทรัพยนายจาง 

ทุนทรัพยฟอง 13,334 ลานบาท ผูกระทำผิด 4 ราย อัยการ

สั่งฟองเม�อ 28 กันยายน 2560   

คดีอาญาท่ีทาง DSI และอัยการดำเนินการส่ังฟองแลว ศาลไดส่ัง

ใหรวมการพิจารณาพรอม ๆ กัน ซึ่งมีหมายเลขคดี และความคืบ

หนาดังนี้   

คดีที่ อ.3339/2559 (DSI 63/2557)พวง อ.3734/2559 

กรณีฉอโกงประชาชนทุนทรัพยฟอง 5,600 ลานบาท 

ผูกระทำผิด 12 ราย อัยการสั่งฟองเม�อ 15 พฤษภาคม 2560

พิพากษาเม�อ 30 ก.ย. 59

การฟองคดีนายศุภชัย และพวกรวม 5 ราย 

คดี พ.736/2557 (ติดตามทรัพยคืน)

ทุนทรัพยฟอง 818.79 ลานบาท

ศาลมีคำพิพากษาใหจำเลยชดใชคืนเต็มจำนวน และมีการชดใช

คืนจากกองทุนคณะลูกศิษยฯ แทนวัดพระธรรมกายและพระ

ธัมมชโย เปนจำนวนเงิน 684.78 ลานบาท 

6.

สคจ.ดำเนินการติดตามการชดใชสวนที่เหลืออีก 134 ลาน จาก

นายศุภชัย ศรีศุภอักษร  นางศศิธร โชคประสิทธ์ิ และมูลนิธิรัตนคีรี 

แตนางศศิธรหลบหนี

ดำเนินการทางกฎหมายตอ

ศาลอุทธรณมีคำสั่งเม�อ 21 มีนาคม 2561 พิพากษายืนใหมูลนิธิ

รัตนคีรีชดใชคืน 34 ลานบาท แตทางมูลนิธิขอสูคดีชั้นศาลฎีกา

คาดวาจะมีคำพิพากษาประมาณกลางป 2562

ศาลอุทธรณพิพากษายืน 21 มี.ค.61

รอคำสั่งศาลฎีกา
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(ตอขอ 7.) คดีที ่ ฟย. 47/2560 (DSI 27/2559) กรณีรวมกันฟอกเงิน

ทุนทรัพยฟอง 2,993 ลานบาท ผูกระทำผิด 5 ราย อัยการ

สั่งฟองกอน 3 ราย เม�อ 30 พฤศจิกายน 2559 และใหติดตาม

ผูตองหาอีก 2 ราย ภายในอายุความ 15 ป

ศาลนัดพรอม สืบพยานโจทกและ

จำเลย 96 นัด ตั้งแต 17 มิ.ย. 62

ถึง 24 ก.ย. 63

คดีท่ี ฟย. 6/2560 (DSI 70/2558) กรณีรวมกันฟอกเงินเก่ียวกับ

ท่ีดิน อ.คลองหลวง ทุนทรัพยฟอง 300 ลานบาท อัยการส่ังฟอง

เม�อ 27 เมษายน 2560

อัยการเล�อนนัดฟงคำส่ัง 10 มิ.ย. 62

ศาลนัดพรอม สืบพยานโจทก และ

จำเลย 28 นัด ตั้งแต 27 ก.ค. 62

ถึง 11 ก.ย. 62

คดีพิเศษที่ 68/2558 (ฟอกเงิน) ทุนทรัพยฟอง 250 ลานบาท 

ผูกระทำผิดรวมนายสถาพร  วัฒนาศิรินุกูล บริษัท เอสดับบลิว 

โฮลดิ้ง จำกัด อัยการมีความเห็นสั่งฟองตามสรุปสำนวนของ 

DSI เล�อนนัดฟงคำสั่ง 10 มิถุนายน 2562

คดีท่ี ฟย.46/2561 (DSI 99/2558) กรณีรวมกันฟอกเงินเก่ียวกับ

(ฟอกเงิน) ทุนทรัพยฟอง 231 ลานบาท บริษัท เอ็มโฮม เอสพีวี

2 จำกัด อัยการมีความเห็นส่ังฟองตามสรุปสำนวนของ DSI เม�อ 

27 กันยายน 2561 พรอมและตรวจพยานหลักฐาน 4 กุมภาพันธ

2562 ศาลนัดพรอม  สืบพยานโจทกและจำเลยรวม 28 นัด เร่ิม 27

กรกฎาคม ถึง 11 กันยายน 2562

     เม�อ 25 กุมภาพันธ 2562 ศาลนัดพรอมเพ�อประชุมคดี

ตรวจเอกสารพยานหลักฐาน และนัดวันสืบพยานโจทกและ

จำเลยรวม 96 นัด (นัดพรอม 1 นัด)สืบพยานโจทก 60 นัด

และสืบพยานจำเลย 35 นัด เริ ่ม 17 มิถุนายน 2562 ถึง

24 กันยายน 2563 คาดวาจะมีคำพิพากษาภายใน ป 2563
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8. การฟองคดีนายศุภชัย และพวก  รวมคดี

พระครูปลัดวิจารณ ธีรางกุโร คดี พ.4462/2557

และ พ.3628/2557 (ติดตามทรัพยคืน) กองทุนคณะลูกศิษยวัดพระธรรมกายทำสัญญายอมใหถอนคดี

กับวัดพระธรรมกายและหลวงพอธัมมชโย โดยชดใชคืนครั้งที่

2 จำนวน 370.78 ลานบาท ซึ่งทยอยชำระคืนครบถวน เม�อ

31 มีนาคม 2561

ย�นฟอง 15 ต.ค. 57

ทำสัญญายอมเม�อ เม.ย. 59 และ

ชำระคืน 370.78 ลานครบถวนเม�อ

31 มี.ค. 61

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

ลานบาท (พ.3628/2557)

9. การฟองคดีตั๋วเงินรัฐประชา, จำเลย 3 คน

คดี พ.590/2558 (ผิดสัญญาใชเงิน)

ทุนทรัพยฟอง 1,340 ลานบาท

กรมบังคับคดีจังหวัดนครปฐมดำเนินการบังคับ ยึดทรัพยที่ดิน

พรอมสิ่งปลูกสราง จำนวน 14 แปลง ในจังหวัดนครปฐมเม�อ

7 พฤษภาคม 2561

ศาลพิพากษาใหสหกรณเครดิตยูเนีี่ยนรัฐประชาแพคดี ชดใช

เงินให สคจ.พรอมดอกเบี้ย 

ศาลพิพากษาเม�อ 15 ก.ย. 58

พิพากษาเม�อ 31 ม.ค. 61

รอคำสั่งศาลอุทธรณ

ยึดทรัพยเม�อ 7 พ.ค. 61

สนง. บังคับคดี จ.นครปฐม ประสาน สนง. บังคับคดี ภาค 7

(จ.เพชรบุรี) ดำเนินการประเมินราคาทรัพยสินใหม เพ�อการจัด

ทำประกาศขายทอดตลาด

อยูระหวางเตรียมการขายทอดตลาด

ศาลมีคำพิพากษาเม�อ 31 มกราคม 2561 ใหนายศุภชัย 

ศรีศุภอักษรและพวกรวม 36 รายชดใชชำระเงินคืนตาม

จำนวนเงินที่ระบุในเช็คสั่งจายและเช็คที่ไดรับเงินจาก สคจ.

ศาลพิพากษายกฟอง 5 ราย โดย 3 ราย จะไปถูกดำเนินคดี

ในคดีฟอกเงินใหถึงที่สุดกอน

สคจ.ย�นขออุทธรณคดีตอจำเลยและจำเลยรวมบางรายเพ�อการ

ชำระชดใชคืน คาดวาจะมีคำพิพากษาประมาณปลายป 2562

12/18ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

(ครั้งที่ 41 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562)



ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

10. คดีฟอกเงินศาลแพง คดีดำท่ี ฟ.140/2560

กรณีอายัดทรัพยสินนายอมร-นางนาฎยา

มุตตามระ

พนักงานอัยการรองขอใหอาคารชุดเมืองทองธานี จำนวน 84 

รายการ ตามคำส่ังคณะกรรมการธุรกรรมท่ี ย.114/2560 ใหคืน

หรือชดใชทรัพยสินซ่ึงเปนอาคารชุดน้ีใหกับ สคจ.ท่ีเปนผูเสียหาย

หรือ ตกเปนของแผนดิน ราคาประเมินท้ังส้ิน 38,020,970 บาท

ย�นคำรอง 22 ธ.ค. 60

ศาลส่ังใหคืน สคจ.เม�อ 24 ม.ค. 62

สคจ.ย�นคำคัดคาน 26 มี.ค. 61

เม�อ 24 มกราคม 2562 ศาลมีคำส่ังใหคืนอาคารชุดท่ีเมืองทองธานี

จำนวน 84 รายการ พรอมดอกผลใหกับ สคจ.

คูความขออุทธรณคดี รอการพิจารณาศาลอุทธรณ

11. คดีฟอกเงิน คดี ฟ.173/2559 กรณีอายัดบัญชี

เงินฝากธนาคารของวัดพระธรรมกายและ

มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทรขนนกยูง

กรณีอายัดบัญชีเงินฝากธนาคารของวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิ

มหารัตนอุบาสิกาจันทรขนนกยูงรวม 4 บัญชี จำนวนเงิน 58.7 

ลานบาท

ศาลมีคำพิพากษาเม�อ 31 มกราคม 2561 ใหทรัพยท่ี ปปง.อายัด

เปนบัญชีเงินฝาก 4 บัญชี จำนวนเงิน 58.7 ลานบาท ไมตกเปน

ของแผนดินตามท่ีอัยการย�นฟอง แตใหคืนกลับพรอมดอกผลไปยัง

สหกรณฯคลองจ่ัน ท่ีเปนผูเสียหาย

ศาลสั่ง 31 ม.ค. 61

ทางวัดและมูลนิธิย�นอุทธรณและคำรองขอทุเลาการบังคับคดีเม�อ

21 มิถุนายน 2561

สคจ.ย�นคำแกอุทธรณ และคัดคานการขอทุเลาการบังคับคดีเม�อ 

23 กรกฎาคม 2561

เม�อ 17 พฤษภาคม 2562 ศาลอุธรณมีคำสั่งเห็นชอบตามศาล

ข้ันตน กรณีไมรับคำคัดคาน ของผูคัดคานท่ี 131 ถึง 248 (สมาชิก

เจาหนี้ สคจ.) ที่ขอเปนผูเสียหาย

สคจ.ย�นคัดคาน 23 ก.ค. 61

สั่งเม�อ 17 พ.ค. 62

รอฟงคำพิพากษาศาลอุทธรณ กรณีวัดพระธรรมกายและมูลนิธิ

ธรรมกายคัดคานคดี

รอฟงคำสั่งศาลอุทธรณ
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รอฟงคำส่ังศาลอุทธรณ

หากการขายทอดตลาดไดเงินมากกวายอดเงินจำนวนดังกลาวท่ี

ใหคืนกลับสหกรณฯ คลองจ่ัน ใหเงินสวนท่ีเหลือน้ันพรอม

ดอกผลตกเปนของแผนดิน

มูลนิธิฯ ย�นคำรองขอขยายระยะเวลาการย�นอุทธรณคำพิพากษา

รอฟงคำพิพากษาศาลอุทธรณ

13. คดีฟอกเงินศาลแพง คดีดำที่ ฟ.208/2559

กรณีอายัดอาคารและสิ่งปลูกสราง World

Peace Valley ของมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกา

จันทรขนนกยูง

ศาลมีคำพิพากษาใหทรัพยสินท่ี ปปง.ยึดอายัดเปนอาคารและส่ิง

ปลูกสราง World Peace Valley ของมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกา

จันทรขนนกยูง มูลคา 1,585,000,000 บาท ซ่ึงศาลพิพากษาให

นำทรัพยสินท่ีเปนอาคารและส่ิงปลูกสรางบางสวนจำนวน 9 จาก

12 รายการไปขายทอดตลาดแลวนำเงินจำนวน 588,085,691.45

บาท ท่ีไดพรอมดอกผล ไปคืนกลับใหกับสหกรณฯ คลองจ่ัน

ศาลพิพากษาเม�อ 28 ก.พ. 61

12. คดีฟอกเงินศาลแพง คดีดำท่ี ฟ.75/2560

กรณีนางสาวอลิสา อัศวโภคิน รับซ้ือท่ีดิน

จากนายศุภชัยฯ จำนวน 8 แปลง

พนักงานอัยการรองขอใหศาลส่ังคืนหรือชดใชทรัพยสินท่ีดิน 8

แปลง ตามคำส่ังคณะกรรมการธุรกรรมท่ี ย.57/2560 แกสหกรณ

ผูเสียหาย หรือตกเปนของแผนดิน ราคาประเมินท้ังส้ิน 

298,000,000 บาท

เม�อ 25 ธันวาคม 2561 ศาลพิพากษาใหคืนท่ีดินจำนวน 8 แปลง

พรอมดอกผลใหกับ สคจ.

คูความขออุทธรณคดี รอการพิจารณาศาลอุทธรณ

ย�นคำรอง 8 ก.ย. 2560

สืบพยาน ส.ค. - ก.ย. 61

ศาลมีคำสั่งเม�อ 25 ธ.ค. 61
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14.

15.

คดีฟอกเงินศาลแพง คดีดำท่ี ฟ.91/2560

กรณีบริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด โอน

ขายท่ีดินใหกับนายบรรณพจน ดามาพงศ

คดีฟอกเงินศาลแพง คดีดำท่ี ฟ.92/2560 

กรณีบริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด โอน

ขายท่ีดินใหกับนายอนันต อัศวโภคิน

พนักงานอัยการรองขอใหท่ีดิน 2 รายการ ตามคำส่ังคณะกรรมการ

ธุรกรรมที่ ย.66/2560 ขอใหตกเปนของแผนดินราคาประเมิน

ท้ังส้ิน 121,585,938 บาท

ย�นคำรอง 8 ก.ย. 60

พนักงานอัยการรองขอใหอาคาร ค.ส.ล. 6 ช้ัน (อาคารบุญรักษา)

และส่ิงปลูกสรางอาคาร ค.ส.ล 1 ช้ัน ตามคำส่ังคณะกรรมการ

ธุรกรรมท่ี ย.67/2560 ขอใหตกเปนของแผนดิน ราคาประเมิน

ท้ังส้ิน 395,365,744.81 บาท

ย�นคำรอง 8 ก.ย. 60

ศาลนัดสืบพยานชวง 7 พ.ย. 62 ถึง

29 พ.ย. 62

ศาลนัดสืบพยานชวง 4 มิ.ย. 62 ถึง

31 ต.ค. 62

สคจ.ย�นคำคัดคาน 7 ธ.ค. 60

สคจ.ย�นคำคัดคาน 18 ธ.ค. 60โดยสหกรณฯคลองจั่นดำเนินการย�นคัดคานไมใหทรัพยตกเปน

ของแผนดิน และขอใหคืนเงินและทรัพยสินกลับใหสหกรณฯ

คลองจั่นที่เปนผูเสียหาย ในการนี้มีสมาชิกเจาหนี้ของสหกรณฯ

คลองจั่น จำนวน 3 กลุม ย�นคำรองเปนผูเสียหายดวย

โดยเม�อวันจันทรท่ี 10 กันยายน 2561 ศาลยกคำรองสมาชิกเจาหน้ี

และมีคำส่ังดำเนินการสืบพยาน 39 ปากใน 9 วัน ต้ังแตชวงวันท่ี 

7 พฤศจิกายน ถึง 29 พฤศจิกายน 2562 เพ�อการพิจารณาคดี

โดยสหกรณฯคลองจั่นดำเนินการย�นคัดคานไมใหทรัพยตกเปน

ของแผนดิน และขอใหคืนเงินและทรัพยสินกลับใหสหกรณฯ

คลองจั่นที่เปนผูเสียหาย ในการนี้มีสมาชิกเจาหนี้ของสหกรณฯ

คลองจั่น จำนวน 3 กลุม ย�นคำรองเปนผูเสียหายดวย 

โดยเม�อวันจันทรที่ 10 กันยายน 2561 ศาลยกคำรองสมาชิก

เจาหน้ีและมีคำส่ังดำเนินการสืบพยาน 32 ปาก 32 นัด ของผูรอง

ผูคัดคานที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ตั้งแตชวงวันที่ 4 มิถุนายน

2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เพ�อการพิจารณาคดี
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16. การฟองคดีแพง คดี พ.144/2562 กรณีการ

โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร

ใหกับสหกรณฯ สุวรรณภูมิ จำกัด

สคจ.ย�นฟองคดีตอนายศุภชัย ศรีศุภอักษร สหกรณเครดิตยูเนี่ยน

สุวรรณภูมิ และพระวิทยา ชุมภูวัง เพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์

ที่ดินที่ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา จำนวน 55 แปลง เนื้อที่ 278 ไร

1 งาน 40 ตารางวา มูลคาประมาณ 109,984,000 บาท ทั้งๆ 

ที่ดินชุดนี้ถูกอายัดโดย DSI ไว

ในขณะเดียวกัน สคจ.รองเรียน เรียกรองสิทธิ์ผานหน�วยงานภาครัฐ

3 หน�วยงาน ประกอบดวย DSI, กรมที่ดิน และ ปปช. เพ�อผลักดัน

การแกไขและคืนกรรมสิทธิ์ใหกับ สคจ.

การไกลเกลี่ยเม�อ 14 พฤษภาคม 2562 ไมเปนผลสำเร็จ นัดชี้ 2

สถานหรือสอบพยาน 8 กรกฎาคม 2562

สงหนังสือรองเรียน 3 หน�วยงาน

เม�อ 20 ก.พ. 62

สคจ. ย�นฟอง 13 มี.ค. 62

DSI มีหนังสือแจงอธิบดีกรมที่ดิน เม�อ 6 มีนาคม 2562 กรณี

การจดทะเบียนนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ชำระหนี้ที่เปนการฝาฝน

คำสั่งการอายัดของ DSI นั้น ไมชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา

61 วรรคหนึ่ง ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และขอให

พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหนาที่

DSI  สงหนังสือ เม�อ 6 มี.ค. 62

ปปช. แจง สคจ. ไดรับหนังสือเอกสารรองเรียน อยูระหวาง

การสอบสวนขอเท็จจริงตามระเบียบขั้นตอนกฎหมาย ปปช.

จะแจงกลับเม�อทราบผลสรุปการสอบสวน

แจงเบื้องตน เม.ษ. 62

สคจ. ประสานติดตามเจาหนาที่กรมที่ดินและขอเขาเรียนพบ

อธิบดีเพ�อการเรงรัด และติดตามการพิจารณาดำเนินการคืน

กรรมสิทธิ์ให สคจ.

ขอเรียนพบเดือน พ.ค. 62

ศาลนัดชี้ 2 สถาน 8 ก.ค. 62
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17. คดีฟอกเงิน คดีดำที่ ฟ.101/2561 กรณีอายัด

อาคาร 100 ป คุณยายอาจารยมหารัตน

อุบาสิกาจันทรขนนกยูง

ตามที่ DSI ขึ้นเปนคดีพิเศษ กรณีนายศุภชัย ศรีศุภอักษรและ

พวกเบียดบังเอาทรัพยสินเงิน สคจ. ออกไปโดยทุจริต รวมกัน

ยักยอก ฉอโกง และประเด็นความผิดฐานรวมกันฟอกเงินสมคบ

กันฟอกเงิน

คกก. ธุรกรรม ปปง. พิจารณาตามการสอบสวนของ DSI และ

มีมติใหอายัดทรัพยสินเปนอาคาร 100 ปคุณยายอาจารยมหารัตน

อุบาสิกาจันทรขนนกยูงของมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร

ขนนกยูง ตามเสนทางการสั่งจายเช็คของสคจ. และไดนำเงิน

ไปใช ในการกอสรางอาคาร 100 ป คุณยายฯ มูลคา 663.1

ลานบาท 

สคจ. ย�นคำรองขอคุมครองสิทธิ์

ผูเสียหาย 25 ก.ค. 61

พนักงานอัยการรองขอใหศาลมีคำสั่ง ใหนำทรัพยสินที่อายัดไว

ไปชดใชคืนแกผูเสียหายหรือใหตกเปนของแผนดิน ตามคำสั่ง

คกก.ธุรกรรม ปปง. ที่ ย.87/2561

อัยการย�นฟอง 6 ก.ย. 61

ศาลไตสวนคำรอง 3 ธันวาคม 2561, 11 กุมภาพันธ 2562

และนัดพรอม 5 สิงหาคม 2562

นัดพรอม 5 ส.ค. 62

ปปง. มีมติอายัด 18 มิ.ย. 61
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18. คดีฟอกเงินศาลแพง กรณียึดแรหินสีน้ำเงิน

ลาพิส ลาซูล่ี (Lapis Lazuli) ของนายศุภชัย

ศรีศุภอักษรและพวก

ตามที่ DSI ขึ้นเปนคดีพิเศษ ที่ 25/2559 ความผิดฐานรวมกัน

ฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน ตามเสนทางการเงินที่นายศุภชัย

ศรีศุภอักษรและพวกเบิกเงินสดและสั่งจายเช็คของ สคจ.จำนวน 

350.5 ลานบาทออกไป ซึ่งจำนวนเงินบางสวนถูกนำไปใชซื้อแร

ลาพิส ลาซูลี่ น้ำหนักรวม 2.85 แสนกิโลกรัม จำนวน 7 ตู

คอนเทนเนอร มูลคา 142.5 ลานบาท ซึ่งถูกยึด และเก็บรักษา

ไวที่คายดารารัศมี ของตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ต.แมริม

อ.แมริม จ.เชียงใหม

ทาง คกก. ธุรกรรม ปปง. พิจารณาและมีมติใหอายัดทรัพยไว

ชั่วคราว ตามคำสั่งที่ ย.76/2562 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562

และโดยตามขั้นตอนทางกฎหมาย คกก.ธุรกรรม ปปง. จะ

สงเร�องใหพนักงานอัยการพิจารณาย�นคำรองตอศาลเพ�อใหมี

คำสั่งคืนตอผูเสียหายหรือตกเปนของแผนดิน

สคจ. ไดย�นคำรองขอคุมครองสิทธิ์ตอ ปปง. เปนที่เรียบรอย

แลวเม�อ 26 มีนาคม 2562

รอพนักงานอัยการย�นฟองคดี

ปปง. มีมติยึด 27 มี.ค. 62

สคจ. ย�นเร�อง 26 มี.ค. 62
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