
ลำดับที่ สาระสำคัญ

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

1.1 นโยบายการสนับสนุนของภาครัฐ

นับแตวันที่ 21 มกราคม 2559 ที่ศาลลมละลายกลางได ใหความเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการ คกก.,ผูบริหารแผนทุกชุดดำเนินการประสานติดตาม

อยางใกลชิดกับ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ หน�วยงานของภาครัฐตางๆ

ในการขอรับเงินสนับสนุนการฟนฟูกิจการ พรอมทั้งรวมกันศึกษา พิจารณา สัมมนา ที่ประกอบดวยคณะกรรมการเจาหนี้ ผูแทนสหกรณเจาหนี้ 

เจาหนี้สมาชิกรายยอย สันนิบาตสหกรณ และขบวนการสหกรณตางๆ ในการหาแนวทางการบริหารขับเคล�อน การระดมทุน และแหลงเงินทุนใน

การบริหารโครงการเพ�อการฟนฟูกิจการสหกรณฯคลองจ่ัน

เม�อวันที่ 20 มีนาคม 2561 พณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหน�วยงานหลัก

รวมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม ดำเนินการแกไขปญหาที่สหกรณเครดิตยูเนี่ยนประสบปญหาทางการเงิน และในการประชุม

คณะรัฐมนตรีสัญจร เม�อวันที่ 15 มกราคม 2562 พณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชาไดติดตามเร�องและขอสั่งการ กำชับให

เรงรัดดำเนินการ ใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว ท้ังน้ีใหพิจารณาแนวทางใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ ท่ีไดรับผลกระทบทางการเงินจากปญหา

ดังกลาวดวย

ในชวงป 2561 ถึงกลางป 2562 ภายใตการกำกับ ดูแล และสนับสนุนของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรฯ คุณวิวัฒน ศัลยกำธร (อดีตรัฐ

มนตรีชุดกอน) ไดผลักดันการขับเคล�อนจนมีขอสรุป แนวทางการระดมทุนเพ�อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ ตามนโยบายและแผน

พัฒนาสหกรณเขมแข็ง ผานกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) กระทรวงเกษตรฯ โดยจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพเงินกองทุนพัฒนาสหกรณให

กับขบวนการสหกรณ ภาครัฐสนับสนุนเงินอุดหนุนกองทุนกพส. 15,000 ลานบาท

หนึ่งในรายไดสำคัญของรายได 5 ทาง ที่กำหนดไว ในแผนฟนฟูกิจการ คือการหารายไดและผลประโยชนจากการลงทุนดวยเงินสนับสนุนของภาครัฐ

ใหเกิดดอกผลแลวนำมาสนับสนุนการฟนฟูกิจการสหกรณฯคลองจั่น และหนังสือยืนยันจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ คุณปติพงศ 

พึ่งบุญ ณ อยุธยา เม�อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ที่เปนหนังสือแจงใหทราบถึงแผนการสนับสนุนทางการเงิน โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพ�อ

พิจารณาแหลงเงินทุน เม�อแผนผานความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญเจาหนี้ และเม�อศาลมีคำสั่งเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการแลว ก็เปนปจจัย

สำคัญยิ่งในการดำเนินการฟนฟูกิจการและการชําระหนี้ตามแผนฯ
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การจัดทำโครงการเพ่ิมศักยภาพเงินกองทุนกพส.น้ัน มีการสรุปผลการประชุมหารือระหวางกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กับสำนัก

งานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังเปนที่เรียบรอย โดยเห็นชอบในโครงการ และใหขอรับจัดสรรงบประมาณใหกองทุนกพส. จำนวน 15,000 

ลานบาท ปละ 5,000 ลานบาท ระยะเวลา 3 ป ระหวางป 2562 - 2564 อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ คุณกฤษฎา บุญราช ลงนาม

หนังสือเห็นชอบนำเสนอขอความเห็นชอบตอ พณฯ รองนายกรัฐมนตรี คุณสมคิด จาตุศรีพิทักษ แตเน�องจากเปนชวงเปล่ียนผานคณะรัฐบาลใหม พณฯ

รองนายกรัฐมนตรีสมคิดจึงอยากใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณคนใหม รับทราบ พิจารณาโครงการน้ีอีกคร้ัง หากเห็นชอบแลว ใหนำ

เสนอเขาเปนวาระใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ

เม�อวันท่ี 15 กรกฎาคม และวันท่ี 22 กรกฎาคม 2562 ประธานคกก.,ผูบริหารแผน ประธานคณะอนุกรรมการติดตามเงินชวยเหลือจากภาครัฐ พรอม

ดวยกรรมการ และคณะทำงานสหกรณฯคลองจ่ัน เขาเรียนพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณคนใหม คุณเฉลิมชัย ศรีออน เพ�อใหขอมูล

และรายละเอียดของปญหาความเดือดรอนของสมาชิก สหกรณตางๆ เจาหน้ีตางๆ ท่ีนำเงินมาฝากไวท่ีสหกรณฯคลองจ่ัน แตไมสามารถทำการเบิกถอน

เงินได พรอมท้ังรายงานสถานการณของการแกไขปญหาตามแนวทางการฟนฟูกิจการ เงินสนับสนุนจากภาครัฐท่ีเปนปจจัยสำคัญ โครงการเพ่ิมศักยภาพ

เงินกองทุนกพส. และโครงการบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ ซ่ึงทานรัฐมนตรีเฉลิมชัย ไดส่ังการใหอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ จัดเตรียม

เอกสารโครงการ เพ�อการลงนามและนำเสนอเขาคณะรัฐมนตรี ภายหลังท่ีคณะรัฐบาลไดดำเนินการแถลงนโยบายรัฐบาลตอรัฐสภาเปนท่ีเรียบรอยแลว 

ในชวงปลายเดือนกรกฎาคม และคาดวาจะมีการนำเสนอโครงการเพ่ิมศักยภาพเงินกองทุนกพส. เปนวาระใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือนสิงหาคม 

2562 นี้

1.2 การชำระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ

(ตอขอ 1.)

การชำระหน้ีเงินตนจัดสรรงวดท่ี 5/2561 , 6/2561 และ 7/2562 : การจายชำระหน้ีจะข้ึนกับความสามารถในการรวบรวมรายไดจากการดำเนินธุรกิจ 

ติดตามและขายทรัพยบังคับคดี และดอกผลจากเงินสนับสนุนการฟนฟูกิจการจากภาครัฐ ซึ่งคกก.ผูบริหารแผนเรงดำเนินการในปจจุบัน คาดวาจะมี

การจายชำระหนี้ไดอีกบางสวนในป 2562 นี้ รายละเอียดและกำหนดการจะมีการประกาศอยางเปนทางการอีกครั้ง

ยอดรวมการชำระหน้ีเงินตนจัดสรร : นับตั้งแตวันที่ 21 มกราคม 2559 ที่ศาลลมละลายกลางได ใหความเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการ สหกรณฯ

คลองจ่ันไดดำเนินการชำระหน้ีใหกับเจาหน้ี ท้ังสมาชิกรายยอยและสหกรณเจาหน้ีกวา 74 แหง ไปแลวกวา 3,008 ลานบาท แตจากปญหาสภาพคลอง

ทางการเงินและขอติดขัดการสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐ ทำใหสหกรณฯคลองจั่นมีเหตุแหงการผิดนัดชำระหนี้ของป 2561 - 2562 เปนจำนวน

3 งวด โดยมีเงินคางจายอยูประมาณ 1,600 ลานบาท
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2. การจัดประชุมใหญสมาชิกสามัญประจำป  2561  ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

เม�อวันอาทิตยที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30 - 13.00 น. ณ ศูนยประชุมสหกรณ อาคารยูทาวเวอร ถนนศรีนครินทร กรุงเทพฯ สหกรณฯ คลองจั่น

ไดดำเนินการจัดประชุมใหญสมาชิกสามัญประจำป 2561 เพ�อรายงานผลการดำเนินการ และลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครกรรมการดำเนินการทดแทน

เขารวมเปนประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการชุดใหม ชุดที่ 34 

 โดยมีสมาชิกเขารวมประชุมทั้งหมด จำนวน 389 คน ซึ่งในการดำเนินการจัดประชุม มีสรุปสาระสำคัญตามลำดับการประชุม ดังนี้

 (1) วาระการประชุม 5 วาระ

  (1.1)  วาระที่ 1 :  ประธานกลาวเปดแจงเร�องใหที่ประชุมทราบ

  (1.2)  วาระที่ 2 :  พิจารณากำหนดวิธีการเลืิอกตั้งกรรมการดำเนินการที่ครบวาระและลาออก

  (1.3)  วาระที่ 3 :  แตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

  (1.4)  วาระที่ 4 :  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 33 ผูบริหารแผน

  (1.5)  วาระที่ 5 :  เลือกตั้งกรรมการดำเนินการทดแทนเขารวมกับคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ที่ยังคงอยูในตำแหน�ง

                 อีก 5 คน เขาเปนคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 รวมจำนวนทั้งสิ้น 15 คน

 (2) วาระที่ 2 พิจารณากำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการทดแทนกรรมการดำเนินการที่ครบวาระและลาออก : ประธานเสนอ

     ในที่ประชุมขอใชวิธีการลงคะแนนแบบลับ โดยการกาบัตรลงคะแนนในคูหาเลือกตั้งแทนการนับคะแนนโดยวิธียกมือ สมาชิกในที่

          ประชุมรับรองตามที่ขอ และรับรองให ใชวิธีการลงคะแนนแบบลับ โดยการกาบัตรลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง

 (3) วาระที่ 3 แตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) : ประธานในที่ประชุมขอใหสมาชิกรวมกันเสนอช�อ และรับรองการแตงตั้ง

          คณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 5 คน โดยมีรายช�อดังตอไปนี้

          1. นายประพันธ ทรัพยแสง  2. นางกัญญพัชร หรั่งกลั่น  3. นางสาวอัมพร เย็นน�ุม  

          4. นางสาวนิตยา เทพสำราญ  5. นางไสว เกตุหอม 

    และเพ�อการกำกับ ดูแล ตรวจสอบความถูกตอง และความเรียบรอยของการลงคะแนน มีการขออาสาสมัครจากสมาชิกผูเขารวม

ประชุมอีก 10 คน เขาเปนผูสังเกตการณการเลือกตั้งประจำคูหา ทั้ง 5 คูหา คูหาละ 2 คน โดยมีรายช�อดังตอไปนี้

1. นายเสน�ห ใหมเนียม   2. พล.ต.ต.สมชาย มหาวันสุ 3. นางกนกกร กังสนันท  4. นางสาวสุจินต อินทรเสง  5. นางสาวอมรพรรณ ทองพนัง   

6. นายณรงค จันทรนุน  7. นายทินพันธ วิภูวาทินี    8. นายสวัสดิ์ ขันติสุวรรณ 9. นางสาวมาลี เอื้อภราดร  10. นางสาวศุภร ทับมาโนช 
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ตอขอ 2.

3. การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 34 ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

ตามขอบังคับสหกรณ ฉบับป พ.ศ.2557 ขอ 70 ระบุวา คณะกรรมการดำเนินการสหกรณมีวาระอยูในตำแหน�งคราวละ 2 ป นับแตวันเลือกตั้งในวาระ

เร่ิมแรก เม�อครบ 1 ป นับแตวันเลือกต้ัง ใหกรรมการดำเนินการสหกรณออกจากตำแหน�ง จำนวน 1 ใน 2 ของกรรมการดำเนินการสหกรณท้ังหมดโดย

วิธีจับฉลาก และใหถือเปนการพนจากตำแหน�งตามวาระในปตอไป ใหกรรมการดำเนินการที่อยูในตำแหน�งจนครบวาระหรืออยูนานสุดออกจากตำแหน�ง

สลับกันไปทุก ๆ ป

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

และกำหนดหมายเลขผูสมัครลงเลือกตั้งในตำแหน�งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ จำนวนรวมทั้งสิ้น 10 คน ดังมีรายช�อและหมายเลข

และในการลงคะแนนเลือกตั้งซึ่งมีผลคะแนนการเลือกตั้งที่ไดรับดังนี้

ตำแหน�ง “ประธานกรรมการดำเนินการ” 1. นางประภัสสร พงศพันธุพิศาล หมายเลข 1  ได 331 คะแนน

ตำแหน�ง “กรรมการดำเนินการ” 1. นายพุฒิพรชัย พัฒนาบุญไพบูลย หมายเลข 1 ได 307 คะแนน 2. นางนันทชพร พินิจกลาง หมายเลข 2 ได 307

คะแนน 3. นางสาวณัชพัชช อัษฎบดีทิพย หมายเลข 3 ได 306 คะแนน 4. นางสาวอัสณียา สงวนสิน หมายเลข 4 ได 302 คะแนน 5. นางสาววารุณี

หัตถกิจอุดม หมายเลข 5 ได 306 คะแนน 6. นางสาวอัจฉรี พรพินิจสุวรรณ หมายเลข 6 ได 298 คะแนน 7. นางเสาวณีย ควรคิด หมายเลข 7 ได 

303 คะแนน 8. นายเจริญ คุวินทรพันธุ หมายเลข 8 ได 305 คะแนน 9. นายไพรัช ชมะฤกษ หมายเลข 9 ได 297 คะแนน 

    รายละเอียดของแตละเร�องแจงในสรุปรายงานการประชุมใหญ ท่ีเผยแพรประชาสัมพันธ เม�อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 จำนวน 10 แผน

(4) วาระที่ 4 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำนินการ ชุดที่ 33 ผูบริหารแผน ขอรายงานใหที ่ประชุมใหญสมาชิก

    สามัญเพ�อทราบในเร�องที่สำคัญ รวม 7 เร�องดังตอไปนี้

  เร�องที่ 1     การชำระหนี้เงินฝากตามแผนฟนฟูกิจการในป 2561 - 2562

  เร�องที่ 2     การจายเงินปนผลตามแผนฟนฟูกิจการ

  เร�องที่ 3     ผลประกอบการของป 2561 ในดานงบฐานะการเงินป 2561 , งบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

           งบฐานะการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 และงบกำไรขาดทุนเบื้องตน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

       เร�องที่ 4     สรุปผลประกอบการรวมตั้งแตป 2557 ถึงปจจุบันในดานสินทรัพย หนี้สิน และทุนของสหกรณ

            เร�องที่ 5     สถานะความคืบหนาดานการดำเนินคดีและการติดตามทรัพย

  เร�องที่ 6     การขายทรัพยสินรองของสหกรณฯ ที่ไมได ใช ในธุรกิจ

  เร�องที่ 7     ความคืบหนาในการขอความชวยเหลือดานการเงินจากรัฐบาล
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ตอขอ 3.

รายช�อผูดำรงตำแหน�งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 34 ผูบริหารแผน ประจำป 2562 เพ�อใหเปนไปตามขอบังคับสหกรณ พ.ศ.2557 ขอ 68

วรรคสอง ที่กำหนดใหกรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้นดำรงตำแหน�งรองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก นอกนั้นเปน

กรรมการที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ผูบริหารแผน ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เม�อวันที่อังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ไดพิจารณา

เห็นชอบใหกำหนดตำแหน�งหนาที่ดังนี้

คณะกรรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34

1. นางประภัสสร พงษพันธุพิศาล  ประธานกรรมการ  2. นางจรัญญา พงษสุทธิรักษ  รองประธานกรรมการ  3. นางสาวอัจฉรี  พรพินิจสุวรรณ

เลขานุการ  4. นายไพรัช ชมะฤกษ  เหรัญญิก  5. นายสมาน ครองเมือง  กรรมการ  6. นายสุวิทย กำจาย  กรรมการ  7. นางพรรณนี ณ สงขลา

กรรมการ  8. นายวีระวิทย  พงศมาศ  กรรมการ 9. นายพุฒิพรชัย พัฒนาบุญไพบูลย  กรรมการ  10. นางนันทชพร พินิจกลาง  กรรมการ

11. นางสาวณัชพัชช อัษฎบดีทิพย  กรรมการ  12. นางสาววารุณี หัตถกิจอุดม  กรรมการ  13. นายเจริญ คุว ินทรพันธ ุ  กรรมการ  

14. นางเสาวณีย ควรคิด  กรรมการ  15. นางสาวอัสณียา สงวนสิน  กรรมการ

คณะผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ

1. นางประภัสสร พงษพันธุพิศาล  ประธานผูบริหารแผน  2. นางจรัญญา พงษสุทธิรักษ  รองประธานผูบริหารแผน  4. นายไพรัช ชมะฤกษ  

ผูบริหารแผน และเหรัญญิก

ณ โอกาสที่ครบวาระในการดำรงตำแหน�งคณะกรรมการสหกรณฯ คลองจั่น คุณประกิต พิลังกาสา ประธานกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 33 ได

กลาวคำขอบคุณและคำอำลาตอสมาชิกเจาหนี้ ขาราชการ และเจาหนาที่ในหน�วยงานที่เกี่ยวของ ขอขอบคุณสำหรับการใหความรวมมือ ใหเกียรติ

ความไววางใจ เช�อใจตลอดระยะเวลา 5 ปในการปฏิบัติดำเนินงานในฐานะรองประธานและประธานกรรมการ รวมกันพลิกฟนสถานการณของสหกรณ

คลองจั่นจากสถานะลมละลายใหเขาสูการฟนฟูกิจการได สามารถชำระหนี้ใหกับสมาชิกและเจาหนี้ได ในปจจุบัน และภายหลังการอำลาการดำรง

ตำแหน�งนี้ก็ยังคงสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการฟนฟูกิจการสหกรณฯ คลองจั่น ในฐานะสมาชิกที่ดีอีกคนหนึ่ง หากมีโอกาสหรือไดรับการรองขอ

ความชวยเหลือใด ๆ ก็ยินดีใหความรวมมือเปนอยางยิ่ง

ผลการลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการรวม จำนวน 10 คน ไดแกผูสมัครประธานหมายเลข 1 และผูสมัครกรรมการ

หมายเลข 1 ถึง 9 ดังรายช�อ ผูไดรับการเลือกตั้งทั้ง 10 คน เขารวมกรรมการที่ยังคงอยูในวาระอีก 5 คน รวมใหสัตยาบันเขารับหนาที่เปน

ประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการชุดใหม ชุดที่ 34 เปนที่เรียบรอยแลว 

5/18ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

(ครั้งที่ 42 วันที่ 27 กรกฎาคม 2562)



ลำดับที่ สาระสำคัญ

4. การขายท่ีดินท่ีอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีขายทอดตลาดท่ีดำเนินการโดยเจาพนักงานพิทักษทรัพย กรมบังคับดคี (ประกาศขายคร้ังท่ี 3)

ศาลส่ังงดการขาย รอการตรวจสอบรวมกับ สปก. 

     ตามที่สหกรณฯคลองจั่นไดดำเนินการรองขออนุญาตขายที่ดินทรัพยสินรอง ที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และศาลลมละลายกลางไดมีคำสั่ง

ใหดำเนินการขายที่ดิน โดยมีเง�อนไขใหเปนไปตามวิธีขายทอดตลาด ที่ดำเนินการโดยเจาพนักงานพิทักษทรัพย กรมบังคับคดี ซึ่งไดมีผูเสนอซื้อ

เม�อเดือนมกราคม 2561 แตก็มีการผิดสัญญาชำระเงินในเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ไมเปนไปตามนัดหมาย และไดถูกริบเงินมัดจำ 14 ลานบาทแลวนั้น

  ศาลไดมีการอนุญาตเปนครั้งที่ 3 ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย กรมบังคับคดี ดำเนินการประกาศขายทอดตลาดที่ดินและที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง

แปลงอำเภอไทรโยคนี้ เม�อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 โดยมีกำหนดการ รายละเอียดของที่ดิน ราคาที่กำหนดขายเริ่มตนเง�อนไขขอสัญญา และสถานที่การขาย

  แตเม�อวันท่ี 25 มิถุนายน 2562 สหกรณฯ คลองจ่ันไดรับหนังสือแจงจาก สปก.กาญจนบุรี(สำนักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดกาญจนบุรี) ขอใหตรวจสอบ

ขอเท็จจริง เน�องจากทาง สปก.พบวาตำแหน�งที่ดินบางสวนทับซอนที่ดินซึ่ง สปก.กาญจนบุรี ไดออกหนังสืออนุญาตใหเขาทำประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน

(สปก.4-01) ใหแกเกษตรกรไปแลว และพื้นที่บางสวนไดถูกดำเนินการรังวัดที่ดินแลว แตยังมิไดออกหนังสืออนุญาตใหแกเกษตรกร เพ�อใหเกิดความ

ความถูกตองชัดเจน และเปนธรรมทุกฝาย จึงขอความรวมมือใหระงับการขายทอดตลาดที่ดินแปลง อ.ไทรโยคนี้ไวกอน เพ�อตรวจสอบรวมกันถึงหนังสือ

กรรมสิทธิ์ จำนวนพื้นที่มีการทับซอนหรือไม มากนอยเพียงใด

  โดยเม�อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ตามการรองขอตอศาลโดยเจาพนักงานพิทักษทรัพย ศาลมีคำสั่งใหทำการงดการขายทอดตลาดที่ดินแปลง

อ.ไทรโยคนี้ไวจนกวาศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ�น  โดยศาลไดกำหนดนัดพรอมเพ�อสอบถามขอเท็จจริงจาก คกก.,ผูบริหารแผนเพิ่มเติม

ในวันที่ 9 กันยายน 2562

  ศาลไดมีการอนุญาตเปนครั้งที่ 2 ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย กรมบังคับคดี ดำเนินการประกาศขายทอดตลาดที่ดินและที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

ทรัพยสินรองของสหกรณฯคลองจ่ันแปลงอำเภอไทรโยคน้ีอีก 4 นัดในชวงเดือนกันยายน ถึงพฤศจิกายน 2561 แตก็ยังไมมีผูสนใจเสนอซ้ือ

กำหนดนัดการขายทอดตลาด :  4 นัด 

    นัดท่ี 1 : วันท่ี 12 กรกฎาคม 2562   นัดท่ี 2 : วันท่ี  2 สิงหาคม 2562 นัดท่ี 3 : วันท่ี 23 สิงหาคม 2562  นัดท่ี 4 : วันท่ี 13 กันยายน 2562
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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

คาดวาจะไดรับเงินในวันท่ี 8 สิงหาคม 2562 น้ี

สืบเน�องการดำเนินการทางกฎหมายฟองคดีแพงตอนายศุภชัย ศรีศุภอักษร และพวกรวม 18 ราย จนมีคำพิพากษา และการดำเนินการบังคับคดี

เพ�อการชำระชดใชทรัพยคืนจากทรัพยของจำเลยประเภทอสังหาริมทรัพย จำนวน 299 รายการ ซึ่งทาง DSI ไดปลดอายัดตามการรองขอของ คกก. 

เม�อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

แตยังคงมีอุปสรรคปญหาในการไดรับการชดใชจากทรัพย 299 รายการชุดน้ีเน�องจากมีจำนวนทรัพยสวนหน่ึง (สวนมาก) เปนทรัพยท่ีมีการบังคับคดีเพ�อ

การชำระชดใช ใหกับสหกรณฯ มงคลเศรษฐีท่ีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ไปทำสัญญายอมในคดีท่ีถูกฟองฐานความผิดสัญญากูยืมเงินจำนวน 493.98 ลานบาท

จึงทำให สคจ. ไมสามารถดำเนินการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพยสวนน้ีได และจำเปนตองดำเนินการทางกฎหมายตอไปเพ�อใหไดรับสิทธ์ิการรับชำระชดใชคืน

(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 ตำบลจันทึก อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

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

ราคาประเมิน 11,972,400 บาท

กำหนดการขายทอดตลาด : 

สถานที่ขายทอดตลาด : สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

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

  ในราคารวม 3,820,000 บาท สนง. บังคับคดี จ.นครราชสีมาดำเนินการโอนเงินไปยัง สนง. บังคับคดีกรุงเทพมหานคร

  1 ตามคำขอของ สหกรณฯ คลองจ่ันแลวเม�อ 10 กรกฎาคม 2562 คาดวาจะไดรับเงินในเดือนสิงหาคมน้ี

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

 ราคาประเมินที่ 9,444,000 บาท ซึ่งในอีก 2 นัดตอมาในวันที่ 22 มิถุนายน และ 13 กรกฎาคม ก็ยังไมมีผูสนใจ

  เสนอซ้ือ จึงจะดำเนินการขายในนัดวันท่ี 3 สิงหาคม 2562 ตอไป

3.3 การขายที่ดิน ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขายที่ดิน 2 ไร 2 งาน 39 ตารางวา ในราคา 1,445,000 บาท เม�อ 9 พฤษภาคม 2561 สนง.บังคับคดีกรุงเทพฯไดรับการโอนเงินเขามาแลว

คาดวาจะโอนให สคจ.ในวันท่ี 8 สิงหาคม 2562 น้ี

3.4 การขายทรัพยท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง ต.อุทัยใหม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

ขายท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง (อาคารพาณิชย 3 ช้ัน) เน้ือท่ี 18 ตารางวา ในราคา 1,285,920 บาท เม�อวันท่ี 21 มีนาคม 2562

ผูซื ้อชำระเงินเรียบรอยแลว รอการโอนเงินจาก สนง.บังคับคดีอุทัยธานีใหกับ สนง.บังคับคดีกรุงเทพมหานคร 1 คาดวาจะไดรับเงินใน

เดือนกันยายนน้ี

3.5 การขายท่ีดิน ต.อาวนอย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ

ทรัพยท่ีจำหน�าย   :   ท่ีดิน 2 แปลง เน้ือท่ี 3 ไร 2 งาน 99 ตารางวา

ราคาท่ีกำหนดขาย   :   38,524,300 บาท

สถานท่ีขาย    :   สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ

กำหนดนัดการขาย :   นัดท่ี 1 : 18  มิถุนายน 2562  และนัดท่ี 2 : 9 กรกฎาคม 2562 ไมมีผูเสนอซ้ือ กำหนดนัดขายคร้ังท่ี 3 : 30 กรกฎาคม 2562
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(ตอขอ 5.)

สถานที่ขายทอดตลาด : สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี

3.6 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 : - ผูซ้ือขอขยายเวลาการชำระเงินออกไป 3 เดือน ซ่ึงจะครบกำหนดเดือนสิงหาคมน้ี คาดวาสคจ.จะไดรับเงินในเดือนกันยายน 2562

3.7 การขายที่ดิน 4 ตำบล 2 อำเภอ จังหวัดนครราชสีมา

ทรัพยที่จำหน�าย : 4 แหง 18 แปลง เนื้อที่ 428 ไร 1 งาน 99 ตารางวา

แหงที่ 1 : 1 แปลง ต.ดานเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เนื้อที่ 53 ไร 2 งาน 77 ตารางวา ราคาที่กำหนดขาย 76,458,120 บาท

แหงที่ 2 : 6 แปลง ต.ลำนางแกว อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา เนื้อที่ 137 ไร 2 งาน 69 ตารางวา ราคาที่กำหนดขาย 5,506,900 บาท

แหงที่ 3 : 9 แปลง ต.ภูหลวง (สะแกราช) อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา เนื้อที่ 201 ไร 41 ตารางวา ราคาที่กำหนดขาย 11,749,815 บาท

แหงที่ 4 : 2 แปลง ต.ธงชัยเหนือ อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา เนื้อที่ 36 ไร 12 ตารางวา ราคาที่กำหนดขาย 7,061,880 บาท

กำหนดการขายทอดตลาด : รอการอนุญาตและการจัดทำประกาศขายทอดตลาดที ่ สนง. บังคับคดีกรุงเทพ 5 (พระโขนง) ตามการ

     รองขอของสหกรณฯ คลองจั่น เพ�อประหยัดคาใชจายในการขนยายรถยนตทั ้ง 5 คันที่เก็บรักษาอยูที ่

     อาคารยูทาวเวอร ถ.ศรีนครินทร

สถานที่ขายทอดตลาด : สำนักงานบังคับคดีกรุงเทพ 5 (พระโขนง) 

3.8 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)

รวมราคาที่กำหนดขาย 100,776,715 บาท

สถานที่ขายทอดตลาด :  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

กำหนดนัดการขาย  :  4 นัด

- นัดท่ี 1 : วันท่ี 11 กันยายน 256  - นัดท่ี 2 : วันท่ี  2 ตุลาคม 2562  - นัดท่ี 3 : วันท่ี 22 ตุลาคม 2562  - นัดท่ี 4 : วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 
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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

รอคำพิพากษาศาลฎีกา

ศาลอุทธรณพิพากษายืน 21 มี.ค.61

รอคำพิพากษาศาลฎีกา
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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 25 ก.ค. 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 23 ก.ค. 62

ศาลนัดพรอม สืบพยานโจทก และ

จำเลย 28 นัด ตั้งแต 1 ส.ค. 62

ถึง 11 ก.ย. 62

คดีพิเศษที่ 68/2558 (ฟอกเงิน) ทุนทรัพยฟอง 250 ลานบาท 

ผูกระทำผิดรวมนายสถาพร  วัฒนาศิรินุกูล บริษัท เอสดับบลิว 

โฮลดิ้ง จำกัด อัยการมีความเห็นสั่งฟองตามสรุปสำนวนของ 

DSI เล�อนนัดฟงคำสั่ง 23 กรกฎาคม 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 1 

สิงหาคม 2562 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 ตรวจความพรอมเม�อ 17 มิถุนายน

2562 เริ ่มสืบพยาน 25 กรกฎาคม 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.ดำเนินการบังคับคดี ขณะที่จำเลยบางรายอุทธรณคดี รอ

คำสั่งศาลอุทธรณ
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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 ตรวจสอบเอกสาร 8

กรกฎาคม 2562 กำหนดสืบพยาน 3 นัด ในวันที่ 11 , 12 และ

13 ธันวาคม 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. ทำหนังสือติดตามเจาหนาที่กรมที่ดินและขอเขาเรียนพบ

อธิบดีเพ�อการเรงรัด และติดตามการพิจารณาดำเนินการคืน

กรรมสิทธิ์ให สคจ. ทีมกฎหมาย สคจ.ไปย�นหนังสือติดตามทวง

ถามความคืบหนาอีกครั้ง 23 กรกฎาคม 2562

ไปติดตามที่กรมที่ดิน 23 ก.ค. 62

ศาลนัดสืบ 11 , 12 และ 13 

ธ.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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ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

18. คดีฟอกเงินศาลแพงคดีดำที่ ฟ.116/2562 

กรณียึดแรหินสีน้ำเงินลาพิส ลาซูล่ี (Lapis 

Lazuli) ของนายศุภชัยศรีศุภอักษรและพวก

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

อัยการย�นคำรองขอใหศาลมีคำสั่งใหนำทรัพยสินที่อายัดไวไป

ชดใชคืนแกผูเสียหายหรือใหตกเปนของแผนดิน

ปปง. มีมติยึด 27 มี.ค. 62

สคจ. ย�นเร�อง 26 มี.ค. 62

อัยการย�นฟอง 6 มิ.ย. 62

ศาลนัดไตสวนคำรองเดือนกันยายนนี้ ศาลนัดไตสวน ก.ย. 62
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