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

1.1 นโยบายการสนับสนุนของภาครัฐ
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
นับแตวันที่ 21 มกราคม 2559 ที่ศาลลมละลายกลางได ใหความเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการ คกก.,ผูบริหารแผนทุกชุดดำเนินการประสานติดตาม
อยางใกลชดิ กับ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวา การกระทรวงเกษตรและสหกรณ หน�วยงานของภาครัฐตางๆ
ในการขอรับเงินสนับสนุนการฟนฟูกิจการ
เม�อวันที่ 20 มีนาคม 2561 พณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร โอชา ไดมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหน�วยงานหลัก
รวมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม ดำเนินการแก ไขปญหาที่สหกรณเครดิตยูเนี่ยนประสบปญหาทางการเงิน และในการประชุม
คณะรัฐมนตรีสัญจร เม�อวันที่ 15 มกราคม 2562 พณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร โอชา ไดติดตามเร�องและขอสั่งการ กำชับให
เรงรัดดำเนินการ ใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว ทัง้ นี้ใหพจิ ารณาแนวทางใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณ ที่ไดรบั ผลกระทบทางการเงินดวย
ในชวงป 2561 ถึงกลางป 2562 ภายใตการกำกับ ดูแล และสนับสนุนของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรฯ คุณวิวัฒน ศัลยกำธร (อดีตรัฐ
มนตรีชุดกอน) ไดผลักดันการขับเคล�อนจนมีขอสรุป แนวทางการระดมทุนเพ�อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ ตามนโยบายและแผน
พัฒนาสหกรณเขมแข็ง ผานกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) กระทรวงเกษตรฯ โดยจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ ให
กับขบวนการสหกรณ โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเขากองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.)จำนวน 15,000 ลานบาท โดยทยอย
จัดสรร เพ�อใหกพส.พิจารณาใหเงินกูตามโครงการฯแกสหกรณเปนทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจตามปกติ และกพส.จะจัดสรรดอกเบี้ย
ที่ ไดรับตามโครงการฯเขาบัญชีรวม เพ�อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ เพ�อใหสหกรณที่เขาเง�อนไขไดกูยืมในรูปแบบดอกเบี้ย
อัตราต่ำเพ�อใชหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และสงใชคืนเม�อสามารถดำเนินธุรกิจไดเปนปกติ
เม�อกุมภาพันธ 2563 กรมสงเสริมสหกรณนำความเห็นของหน�วยงานที่เกี่ยวของประกอบการนำเสนอสำนักงบประมาณเพ�อขอความเห็นชอบ
โครงการฯ และเสนอเร�องตอนายกรัฐมนตรีเพ�อใหความเห็นชอบ แตสำนักงบประมาณไดแจงกระทรวงเกษตรและสหกรณวา เห็นควร
ใหกรมสงเสริมสหกรณนำแนวคิดของธนาคารออมสินที่เสนอใหจัดตั้งบัญชีรวมเพ�อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ ที่เปนไปตามหลัก
การในการชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางขบวนการสหกรณมาพิจารณา
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ความคืบหนาการจัดตัง้ โครงการบัญชีรว มเพ�อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณสรุปรวบรวมผลการตอบรับการเขารวมโครงการจากสหกรณ
ตาง ๆ โดย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 มีสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนีย่ น รวมจำนวน 104 แหง ยินดีเขารวมโครงการบัญชีรว มนี้
ชวงกลางเดือนกันยายน 2563 รัฐมนตรีวา การกระทรวงเกษตรและสหกรณ ลงนามใหความเห็นชอบการจัดตัง้ โครงการบัญชีรว มเพ�อรักษาเสถียรภาพของ
สหกรณ ในกองทุนพัฒนาสหกรณ โดยกรมสงเสริมสหกรณทำหนังสือแจงความประสงคขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2564 งบกลาง จำนวน 1,000 ลานบาท สำนักงบประมาณแจงผลการพิจารณาวา นายกรัฐมนตรีเห็นชอบใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ ศึกษาความเปน
ไปไดรวมถึงแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายสหกรณ เพ�อเปนกลไกในการจัดตัง้ บัญชีรว มฯ โดยไมจำเปนตองจัดสรรงบประมาณรายจายเขากองทุนพัฒนาสหกรณ
และกระบวนการปรับปรุงกฎหมายสหกรณ อาจจะมีระยะเวลาทีย่ าวนานไมทนั ตอการแกไขปญหา กรมสงเสริมสหกรณควรพิจารณาปรับบทบาทและโครงสราง
วงเงินกูข องกองทุนพัฒนาสหกรณ โดยปรับแผนอนุมตั เิ งินกูม าดำเนินการในลักษณะเปนบัญชีรว มฯ ในจำนวนทีเ่ หมาะสมและจำเปน
กรมสงเสริมสหกรณไดจดั ตัง้ คณะทำงานจัดตัง้ บัญชีรว มฯ และอยูร ะหวางการดำเนินการ ทัง้ นีห้ ากการจัดตัง้ บัญชีรว มฯ บรรลุผลสำเร็จ สหกรณฯ คลองจัน่
สามารถขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากบัญชีรว มฯ เพ�อการฟน ฟูกจิ การตามแผนได
1.2 การชำระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ
ยอดรวมการชำระหนี้เงินตนจัดสรร : นับตั้งแตวันที่ 21 มกราคม 2559 ที่ศาลลมละลายกลางได ใหความเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการ สหกรณฯ
คลองจัน่ ไดดำเนินการชำระหนี้ใหกบั เจาหนี้ ทัง้ สมาชิกรายยอยและสหกรณเจาหนีก้ วา 74 แหง ไปแลวกวา 3,614 ลานบาท จากหนีท้ ต่ี อ งชำระ 17,552
ลานบาท หรือคิดเปน 20.59% แตจากปญหาสภาพคลองทางการเงินและขอติดขัดการสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐ ทำใหสหกรณฯคลองจั่นมีเหตุ
แหงการผิดนัดชำระหนี้ตั้งแตงวด 5/4 เปนตนมา และเปนความจำเปนที่ตองดำเนินการแกไขแผนการชำระหนี้
การชำระหนี้เงินตนจัดสรร
(1) การชำระหนีเ้ งินตนจัดสรร : นับแตงวดที่ 5/4 เปนตนมาทีส่ หกรณฯ ไมสามารถดำเนินการชำระหนี้ไดตามแผนทีก่ ำหนดไวเดิม และทางคณะ
ผูบ ริหารแผนไดดำเนินการขอแกไขแผนเพ�อใหการฟน ฟูกจิ การสามารถสำเร็จลุลว งไปได ตามแผนทีถ่ กู แกไขใหม 2 ฉบับ ฉบับลงวันที่ 3 มีนาคม
2563 และฉบับลงวันที่ 23 มิถนุ ายน 2563 ซึง่ ผานการพิจารณาในทีป่ ระชุมเจาหนีเ้ ม�อ 10 กันยายน 2563 โดยมีผลสรุปของทีป่ ระชุมเจาหนี้
ออกเสียงลงมติท่ี 68.91% ยอมรับการแกไขแผน โดยทางเจาพนักงานพิทกั ษทรัพยไดนำสงรายงานสรุปและวิเคราะหขอ เสนอตอศาลลม
ละลายกลางเพ�อการพิจารณาและมีคำสัง่ ตอไป
(2) ศาลนัดฟงคำสัง่ 16 ธันวาคม 2563 หากศาลพิจารณาเห็นชอบดวยแผนทีถ่ กู แกไข ทางสหกรณฯ คลองจัน่ (ลูกหนี)้ ก็จะดำเนินการชำระหนี้
ตามอัตราการชำระหนีแ้ ละกำหนดเวลาใหมตามทีร่ ะบุไว ในแผน คาดวาจะเปนประมาณปลายป 2563 นี้
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การแกไขแผนฟน ฟูกจิ การ และการขอขยายระยะเวลาการอยูในแผนอีก 1 ป
วัตถุประสงคและเหตุผล :
การฟน ฟูกจิ การของสหกรณฯ คลองจัน่ กาวสูป ท ่ี 5 ทีเ่ ปนปสดุ ทายตามกรอบระยะเวลาทีก่ ำหนดไว ในเลมแผนฟน ฟูกจิ การ ฉบับลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558
การดำเนินงานตามทีเ่ ปนขอกำหนด และเง�อนไขในแผน มีอปุ สรรค ขอติดขัด ทำใหฐานะทางการเงิน และการชำระหนี้ไมเปนไปตามแผนจากหลายสาเหตุ เชน
(1) ความลาชาจากการติดตามทรัพย ฟองบังคับคดี และการขายทอดตลาด
(2) การที่ยังไมไดรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ เพ�อการฟนฟูกิจการ ที่จำเปนจะตองไดรับตั้งแตป 2559
(3) การที่ไมสามารถดำเนินธุรกิจใหม การลงทุนในโครงการใหมในทรัพยสิน ที่ดิน อาคารของสหกรณ เน�องจากการ
ขาดความเช�อถือเช�อมั่นและสภาพคลองทางการเงิน
(4) การที่ไมสามารถแขงขันและขยายตัวในธุรกิจปจจุบนั ของสหกรณ
ตามสมมติฐานเพ�อการดำเนินการฟน ฟูกจิ การตอไป จำเปนจะตองพิจารณาการแกไขแผน ทีจ่ ำเปนตองปรับเปลีย่ นประมาณการทางการเงิน และการ
ปรับโครงสรางหนี้ ที่มีผลตออัตราและระยะเวลาของการชำระหนี้ และการขอขยายเวลาการอยูตอในแผนอีก 1 ป สาระสำคัญของการแกไขแผน
ประกอบดวย
(1) การจัดทำประมาณการทางการเงิน
(2) การพิจารณาและตัดสินใจทางเลือกการปรับโครงสรางหนี้
(3) แนวทางการปรับโครงสรางหนี้
(4) อัตราและกำหนดเวลาของการรับชำระหนีข้ องเจาหนีท้ กุ กลุม
สรุปผลการลงมติพิจารณาขอเสนอขอแก ไขแผนฟนฟูกิจการของผูบริหารแผนสหกรณฯคลองจั่น
เม�อวันพฤหัสบดีท่ี 10 กันยายน 2563 ณ ศูนยประชุมสหกรณ ยูทาวเวอร ถนนศรีนครินทร กรุงเทพฯ ทางเจาพนักงานพิทกั ษทรัพย กรมบังคับคดี
ไดดำเนินการจัดประชุมเจาหนี้ เพ�อพิจารณาขอเสนอขอแกไขแผนฯในการชำระหนี้ และการขยายระยะเวลาการอยูตอในแผนฯอีก 1 ป
ผลการลงมติของเจาหนี้ ที่สรุปเปนยอดจำนวนเงินที่ออกเสียง ดังนี้
(1) ยอมรับ การแกไขแผนฯ จำนวนเงิน 8,119,693,419.09 บาท คิดเปน 68.91%
(2) ไมยอมรับ การแกไขแผนฯ จำนวนเงิน 3,663,416,405.36 บาท คิดเปน 31.09%
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(ตอขอ 2.)

ประเด็นขอคัดคานการขอแก ไขแผน โดยสรุปประเด็นหลักๆ ดังนี้
(1) ระยะเวลาของการชำระหนี้ยาวนานกวาเดิม ยาวนานกวา 70 ป และจำนวนเงินที่เจาหนี้จะไดรับตองวดลดลง
(2) โครงการทางเลือกรับชำระหนี้แบบมีสวนลด รับ 44% ของเจาหนี้กลุม 5 , 7 , 8 และ 11 ทำใหไดรับชำระหนี้ลดลง
(3) เงินสนับสนุนจากภาครัฐในรูปแบบของการยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณไมชัดเจน เล�อนลอย เช�อถือไมได
(4) ประมาณการกระแสเงินสดของสหกรณที่จะนำมาจัดสรรชำระหนี้ ไมชัดเจน ไมน�าเช�อถือ
(4.1) รายรับดอกเบี้ย
(4.2) การติดตามทรัพยบังคับคดี
(4.3) การขายทรัพยสินรอง
(4.4) การจัดทำรายไดจากทรัพยสินสหกรณ
(4.5) การขายบานเอื้ออาทร
(5) ความสามารถของผูบริหารแผน และคณะกรรมการสหกรณ ในการหารายได ควบคุมคาใชจาย หรือดำเนินธุรกิจใหมๆ ไมน�าเช�อถือ ไมเหมาะสม
(6) การจัดสรรรายไดจากที่ดินและอาคารยูทาวเวอร ซึ่งเปนทรัพยหลักประกันของเจาหนี้กลุม 1 ไมชัดเจน หากขายแลวทำใหหมดรายได ในอนาคต
(7) ลำดับการชำระหนี้ตามแผน ไมเปนไปตามขอกำหนด มีการจายเงินปนผลหุนทุนเดิมซึ่งอยูในลำดับสุดทาย ทั้ง ๆ ที่มีการผิดนัดชำระหนี้
(8) ผลสำเร็จของแผน มีการแกไขจากเหตุผิดนัดชำระหนี้
กำหนดการการพิจารณาของศาลลมละลายกลาง
เม�อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ศาลไดดำเนินการไตสวนคำรองขอแกไขแผนของผูบ ริหารแผน ผลสรุปการลงมติของเจาหนี้ในทีป่ ระชุมใหญเจาหนี้
บทวิเคราะหของเจาพนักงานพิทักษทรัพย และคำคัดคานของเจาหนี้จำนวน 15 คำรองจาก 263 ผูคัดคาน และ 3 สหกรณเจาหนี้
ศาลแจงใหผูบริหารแผน ผูคัดคาน และ จพท. ทราบวา จะใชการวินิจฉัยในรายละเอียดของคำรองขอแกไขแผน ประเด็นขอคัดคาน และคำอธิบาย
ชี้แจงขอคัดคาน แทนการไตสวนในศาล
ศาลไดมีคำสั่งใหผูบริหารแผนสงคำชี้แจงคำขอแกไขแผน ประเด็นบทวิเคราะหของจพท. และคำคัดคานของเจาหนี้ทั้งหมดภายใน 30 วัน ครบ
กำหนดวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เพ�อการวินิจฉัยและพิจารณาของศาล
ศาลนัดฟงคำสั่งในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น.
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การขายทีด่ นิ ทีอ่ ำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ตามที่สหกรณฯคลองจั่นไดดำเนินการรองขออนุญาตขายที่ดินทรัพยสินรอง ที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และศาลลมละลายกลางไดมีคำสั่ง
ใหดำเนินการขายทีด่ นิ โดยมีเง�อนไขใหเปนไปตามวิธขี ายทอดตลาด ทีด่ ำเนินการโดยเจาพนักงานพิทกั ษทรัพย กรมบังคับคดี ซึง่ ไดมผี เู สนอซือ้ เม�อเดือน
มกราคม 2561 แตมีการผิดสัญญาชำระเงินในเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ไมเปนไปตามนัดหมาย และไดถูกริบเงินมัดจำ 14 ลานบาท
ศาลไดอนุญาตใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย กรมบังคับคดีดำเนินการขายโดยประกาศครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ในชวงป 2561 และ 2562 แตเม�อ
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 สหกรณฯ คลองจั่นไดรับหนังสือแจงจาก สปก.กาญจนบุรี(สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี) ขอใหตรวจสอบ
ขอเท็จจริง เน�องจากทาง สปก.พบวาตำแหน�งที่ดินบางสวนทับซอนที่ดินซึ่งสปก.กาญจนบุรี ไดออกหนังสืออนุญาตใหเขาทำประโยชนแกเกษตรกร
ไปบางแลว จึงขอความรวมมือใหระงับการขายทอดตลาดทีด่ นิ แปลง อ.ไทรโยคนี้ไวกอ น เพ�อตรวจสอบความถูกตองและจำนวนพืน้ ทีต่ ามกรรมสิทธิท์ แ่ี ทจริง
โดยเม�อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ตามการรองขอตอศาลโดยเจาพนักงานพิทักษทรัพย ศาลมีคำสั่งใหทำการงดการขายทอดตลาดที่ดินแปลง
อ.ไทรโยคนี้ ไว จนกวาศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ�น ในการพิจารณาไตสวนที่ศาลเม�อวันที่ 9 กันยายน 2562 และ 27 พฤศจิกายน
2562 ทาง สปก.ไดจัดเตรียมและนำสงแผนผังและแผนที่ครอบคลุมพื้นที่ ตามที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2520 ซึ่งมีพื้นที่
ทับซอนจำนวน 324 ไร 3 งาน 63 ตารางวา ในที่ดินจำนวน 1616 ไร 1 งาน 39 ตารางวา ที่เปนกรรมสิทธิ์ของสหกรณฯ คลองจั่น ตามเอกสาร
หนังสือรับรองการทำประโยชน(นส.3 ก) ซึ่งมีการออกเอกสารสิทธิ์ใหเม�อ 3 มิถุนายน 2537 โดยกรมที่ดิน และการไดมาของกรรมสิทธิ์ก็จากการ
ซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลตามหนังสือกรมบังคับคดี ในป พ.ศ.2551
การพิจารณาไตสวนที่ศาลเม�อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 ผูแทน สปก.ไดนำสงเอกสารหนังสือจากสำนักงานที่ิดินจังหวัดกาญจนบุรี ฉบับลงวันที่
11 กุมภาพันธ 2563 เร�องการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินที่ปรากฏวาเปนการจัดทำ น.ส.3ก ขึ้นใหม เน�องจาก
ฉบับที่ดินอำเภอถูกเพลิงไหม จึงไมสามารถตรวจสอบประวัติการไดมากอนหนานี้ ได สวนหนังสือรับรองการทำประโยชน นส.3ก ดังกลาว ไดดำเนิน
การตามขั้นตอน หลักเกณฑ ระเบียบ และวิธีการตามที่ประมวลกฏหมายที่ดิน และกฎหมายที่เกี่ยวของกำหนดแลว โดยไดมีการรังวัดพิสูจนสิทธิ์
ในที่ดิน สอบสวนเจาของที่ดิน สอบสวนเจาของที่ดินขางเคียง ผูปกครองทองที่ มีการประกาศหาผูคัดคาน ซึ่งไมมีการโตแยงคัดคานแตอยางใด
อีกทั้งยังไมปรากฏขอเท็จจริงใดวา ไดมีการออก นส.3ก ดังกลาวไปโดยไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด
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(ตอขอ 3.)

สปก.ได แ สดงภาพถ า ยทางอากาศ 2 ภาพ ในป 2496 ไม พ บการทำประโยชน ใ นที ่ ด ิ น แต ใ นป 2519 พบร อ งรอยการเข า ทำประโยชน ด  ว ย
การปลู ก พื ช ไร ไม ผ ล บ า นพั ก อาศั ย โดยสรุ ป ว า สปก.ไม อ าจยื น ยั น ได ว  า หนั ง สื อ น.ส.3ก ที ่ ด ิ น ทั ้ ง 704 แปลง เป น เอกสารที ่ อ อกโดย
ถู ก ต อ งตามกฎหมายหรื อ ไม อย า งไร
การไตสวนที่ศาลเม�อ 6 สิงหาคม 2563 ศาลไดมีคำสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยงดการขายทอดตลาดที่ดินทั้ง 704 แปลง ที่มีการโตแยงเกี่ยวกับการ
ถือครองกรรมสิทธิ์และการครอบครองที่ดินบางสวนวาทับซอนกับที่ดินที่ สปก. ไดออกหนังสืออนุญาต ใหแกเกษตรกรเขาทำประโยชน (สปก 4-01)
ไปแลว แมจะมีที่ดินบางสวนที่ไมถูกโตแยง แตก็ ไมไดมีการแบงแยกที่ดินอยางชัดเจน และโดยที่แผนฟนฟูกิจการของสหกรณฯ คลองจั่น กำหนดให
ผูบริหารแผนสามารถดำเนินการขายทรัพยสินรองไดเองตามวิธีการที่กำหนดไว ในแผนอยูแลว จึงเห็นควรใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยงดการขายที่ดิน
ดังกลาวไวกอนจนกวาจะไดขอยุติเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์และการครอบครอง แตทั้งนี้ ไมตัดสิทธิ์ผูบริหารแผนในการดำเนินการยุติเกี่ยวกับที่ดิน
พิพาทและขายที่ดินพิพาทตามอำนาจหนาที่ที่กำหนดในแผนฟนฟูกิจการ
ฉะนั้น ทางสหกรณฯ คลองจั่นจะดำเนินการขายที่ดินที่ไมมีการโตแยง ซึ่งทางผูบริหารแผนไดพิจารณารวมกับ สปก.โดยจะขอขายที่ดินในสวนที่ไมทับ
ซอนกับที่ดินที่ไดออกหลักฐาน สปก. 4-01 ใหเกษตรกรเขาไปทำกินแลว โดยเปนเนื้อที่ที่กันออกจำนวน 324 ไร คงเหลือเนื้อที่ที่จะเสนอขาย 1,292 ไร
โดยแปลงที่ทับซอนทาง สปก.และสหกรณฯ คลองจั่น จะหาขอยุติในภายหลัง
สหกรณฯ คลองจั่นดำเนินการจัดทำ TOR เสนอขายที่ดินแปลงไทรโยคนี้ จำนวน 1,292 ไร คาดวาจะมีการเผยแพรประชาสัมพันธเชิญชวนผูสนใจ
เขาซื้อที่ดินในเดือนมกราคม 2564 นี้
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สาระสำคัญ
การฟองคดีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร และพวก คดีหมายเลขดำที่ พ. 5594/2559 (คดี พ.1674/2557) กรณีติดตามทรัพยคืน
(1) การดำเนินคดี
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
วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ซึง่ เปนวันทีย่ น� ฟองคดีเปนตนไปจากจำเลย 11 ราย โดยมี 5 รายปฏิบตั ติ ามสัญญาประนีประนอมยอมความ และยกฟองจำเลย 2 ราย
(2) การบังคับคดี
สืบเน�องการดำเนินการทางกฎหมายฟองคดีแพงตอนายศุภชัย ศรีศุภอักษร และพวกรวม 18 ราย จนมีคำพิพากษา และการดำเนินการบังคับคดี
เพ�อการชำระชดใชทรัพยคืนจากทรัพยของจำเลยประเภทอสังหาริมทรัพย จำนวน 299 รายการ ซึ่งทาง DSI ไดปลดอายัดตามการรองขอของ คกก.
เม�อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
แตยงั คงมีอปุ สรรคปญหาในการไดรบั การชดใชจากทรัพย 299 รายการชุดนีเ้ น�องจากมีจำนวนทรัพยสว นหนึง่ (สวนมาก) เปนทรัพยทม่ี กี ารบังคับคดีเพ�อ
การชำระชดใช ใหกบั สหกรณฯ มงคลเศรษฐีทน่ี ายศุภชัย ศรีศภุ อักษร ไปทำสัญญายอมในคดีทถ่ี กู ฟองฐานความผิดสัญญากูย มื เงินจำนวน 493.98 ลานบาท
จึงทำให สคจ. ไมสามารถดำเนินการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพยสว นนี้ได และจำเปนตองดำเนินการทางกฎหมายตอไปเพ�อใหไดรบั สิทธิก์ ารรับชำระชดใชคนื
(3) การขายทอดตลาดทรัพยเพ�อการชำระชดใชคืน
- สหกรณฯ คลองจั่น ไดประสานการบังคับคดีกับกรมบังคับคดี ในแตละจังหวัดที่มีทรัพยสินที่ดิน ที่ ไดรับการเพิกถอนการอายัดแลว โดยขอให
เรงการดำเนินการขายทอดตลาดเพ�อที่จะไดนำเงินมารวบรวมเพ�อการชำระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการตอไป
- รายงานความคืบหนาการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพยของจำเลยตางๆ เพ�อการชำระชดใชคืนมีดังนี้
3.1 การขายทีด่ นิ ต.อาวนอย อ.เมือง จ.ประจวบคีรขี นั ธ
ทรัพยทจ่ี ำหน�าย : ทีด่ นิ 2 แปลง เนือ้ ที่ 3 ไร 2 งาน 99 ตารางวา
ราคาทีข่ าย
: 26,970,000 บาท (ตามประกาศขายครัง้ ที่ 2)
กำหนดนัดการขาย : ขายไดเม�อ 3 มีนาคม 2563 ผูซ อ้ื ชำระเงินครบถวนเม�อ 18 มิถนุ ายน 2563 และโอนกรรมสิทธิเ์ ม�อ 23 กันยายน 2563
สนง.บังคับคดีกรุงเทพมหานคร 1 โอนชำระเงินใหสหกรณฯ แลวเม�อวันที่ 30 ตุลาคม 2563
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(ตอขอ 4.) 3.2 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 เนือ้ ที่ 53 ไร 2 งาน 77 ตารางวา เปดขาย 76,458,120 บาท ขายได 76,460,000 บาท รับเงิน 74,164,690 บาท
แหงที่ 2 : 6 แปลง ต.ลำนางแกว อ.ปกธงชัย เนื้อที่ 137 ไร 2 งาน 69 ตารางวา เปดขาย 5,506,900 บาท ขายได 7,210,000 บาท
แหงที่ 3 : 9 แปลง ต.ภูหลวง (สะแกราช) อ.ปกธงชัย เนื้อที่ 201 ไร 41 ตารางวา เปดขาย 11,749,815 บาท ขายได 11,750,000 บาท
แหงที่ 4 : 2 แปลง ต.ธงชัยเหนือ อ.ปกธงชัย เนื้อที่ 36 ไร 12 ตารางวา เปดขาย 7,061,880 บาท ขายได 4,950,000 บาท ในการขาย
นัดที่ 4 เม�อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ขายทอดตลาด : สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
การชำระเงิน : DSI ปลดอายัดเม�อ 10 สิงหาคม 2563 ผูซื้อรับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเม�อ 18 สิงหาคม 2563 สนง.บังคับคดีกรุงเทพมหานคร 1
โอนชำระเงินใหสหกรณฯ เรียบรอยแลวเม�อวันที่ 5 ตุลาคม 2563
3.3 การขายที่ดิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
ทรัพยที่จำหน�ายที่ดิน 5 ไร 3 งาน 12 ตารางวา (ผูถือกรรมสิทธิ์ : นายศุภชัย ศรีศุภอักษร)
ราคาประเมิน : 39,549,930 บาท
กำหนดการขายทอดตลาด : สำนักงานบังคับคดี จ.นครสวรรค อยูร ะหวางการจัดทำประกาศขายทอดตลาดทรัพย ในครัง้ ที่ 2 อีก 4 นัด ประมาณกุมภาพันธ 2564
สถานที่ขายทอดตลาด
: สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค
3.4 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)
การยินยอมที่ศาล
: นายศุภชัย ศรีศภุ อักษร และนายลภัส โสมคำ ไดทำสัญญายินยอมตามคำพิพากษาออกเปนหนังสือ ลงวันที่ 28 กันยายน 2563
โดยตกลงชำระหนี้ดวยรถยนตทั้ง 5 คัน มูลคา 3,840,000 บาท ตามที่สำนักงาน ปปง.ประเมินมูลคาทรัพยไว
สหกรณฯ ไดดำเนินการขายรถยนต Mercedes Benz เลขทะเบียน ณฐ - 1111 กรุงเทพฯ เรียบรอยแลวใน
ราคา 1,590,000 บาท เม�อวันที่ 7 ตุลาคม 2563
ในสวนรถยนตอีก 4 คันที่เหลือ อยูระหวางการพิจารณาดำเนินการขายตอไป
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5.

การขายทรัพยสินที่ดินและอาคารที่เคยเปนสำนักงานสาขาของสหกรณฯ ในตางจังหวัด จำนวน 11 รายการ (คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.10/2558)
5.1 การขายที่ดินเปลา จ.ปทุมธานี จำนวน 1 แปลง
ทรัพยที่จำหน�าย
: ที่ดินเปลา ขนาด 1 ไร ต.คลองหา(คลองหาออก) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ราคาประเมิน
: 1,000,000 บาท ขายไดที่ราคา 1,240,000 บาท
กำหนดนัดการขาย
: ขายได ในนัดที่ 4 เม�อ 29 กรกฎาคม 2563 ผูซื้อชำระเงินและโอนกรรมสิทธิ์เรียบรอยแลวเม�อ 11 กันยายน 2563
สนง.บังคับคดีกรุงเทพมหานคร 1 โอนชำระเงินใหสหกรณฯ แลวเม�อ 22 ตุลาคม 2563
สถานที่ขาย
: สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี ซ.พหลโยธิน 80 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
5.2 การขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง จ.ปราจีนบุรี จำนวน 1 แปลง
ทรัพยที่จำหน�าย
: ทาวเฮาส 2 ชั้น 2 คูหา ขนาด 32 ตร.ว. ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ราคาประเมิน
: 2,380,800 บาท ขายไดที่ราคา 3,290,000 บาท
กำหนดนัดการขาย
: ขายได ในนัดที่ 2 เม�อ 18 มิถุนายน 2563 ผูซื้อชำระเงินและโอนกรรมสิทธิ์เรียบรอยแลวเม�อ 14 สิงหาคม 2563
สนง. บังคับคดีกรุงเทพมหานคร 1 โอนชำระเงินใหสหกรณฯ แลวเม�อ 22 ตุลาคม 2563
สถานที่ขาย
: สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี ถ.ราษฎรพัฒนา ต.ไมเค็ต อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
5.3 การขายที่ดินวางเปลา กรุงเทพฯ จำนวน 1 แปลง
ทรัพยที่จำหน�าย
: ที่ดินวางเปลา ขนาด 1 งาน 98 ตร.ว. แขวงกระทุมราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
ราคาประเมิน
: 1,188,000 บาท ขายไดที่ราคา 1,170,000 บาท
กำหนดนัดการขาย
: ขายได ในนัดที่ 2 เม�อ 2 กรกฎาคม 2563 ผูซื้อชำระเงิน และโอนกรรมสิทธิ์เรียบรอยแลวเม�อ 13 สิงหาคม 2563
สนง. บังคับคดีกรุงเทพมหานคร 1 โอนชำระเงินใหสหกรณฯ แลวเม�อ 22 ตุลาคม 2563
สถานที่ขาย
: สำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร 3 (บริเวณศูนยการคาเสียงสมบูรณ) ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
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(ตอขอ 5.) 5.4 การขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง จ.ชัยภูมิ จำนวน 1 แปลง
ทรัพยที่จำหน�าย : ที่ดิน ขนาด 16.5 ตร.ว. พรอมตึกแถว 2 ชั้น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ราคาประเมิน
: 650,000 บาท
กำหนดนัดการขาย : นัดที่ 1 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 , นัดที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 , นัดที่ 3 วันที่ 1 กันยายน 2563
นัดที่ 4 วันที่ 22 กันยายน 2563 การประกาศขายทั้ง 4 นัด ไมมีผูเสนอซื้อ รอการประกาศขายทอดตลาดทรัพย ใหมอีกครั้ง
สถานที่ขาย
: สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ ถ.องคการบริหารสวนจังหวัดสาย 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
5.5 การขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง จ.นครปฐม จำนวน 1 แปลง
ทรัพยที่จำหน�าย : ที่ดิน ขนาด 20 ตร.ว. พรอมอาคารพาณิชย 4.5 ชั้น ต.กระทุมลม อ.สามพราน จ.นครปฐม
ราคาประเมิน
: 9,200,000 บาท
กำหนดนัดการขาย : นัดที่ 1 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 , นัดที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 , นัดที่ 3 วันที่ 2 กันยายน 2563 ,
นัดที่ 4 วันที่ 23 กันยายน 2563 การประกาศขายทัง้ 4 นัด ไมมผี เู สนอซือ้ รอการประกาศขายทอดตลาดทรัพย ใหมอกี ครัง้
สถานที่ขาย
: สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ถ.ราชมรรคา ต.สนามจันทร อ.เมือง จ.นครปฐม
5.6 การขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง จ.ราชบุรี จำนวน 2 แปลง
ทรัพยที่จำหน�าย : แปลงที่ 1 ที่ดิน ขนาด 36 ตร.ว. พรอมตึกแถว 3 ชั้น ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี
: แปลงที่ 2 ที่ดิน ขนาด 35 ตร.ว. พรอมตึกแถว 3 ชั้น มีชั้นลอย ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี
ราคาประเมิน
: รวมทั้ง 2 แปลง 2,607,320 บาท ขายไดที่ราคา 2,970,000 บาท
กำหนดนัดการขาย : ขายได ในนัดที่ 1 เม�อ 22 กรกฎาคม 2563 ผูซื้อชำระเงินและโอนกรรมสิทธิ์เม�อ 24 กรกฎาคม 2563 สนง.บังคับคดี
กรุงเทพมหานคร 1 โอนชำระเงินใหสหกรณฯ แลวเม�อ 22 ตุลาคม 2563
สถานที่ขาย
: สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี ถ.ยุติธรรม ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
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5.7 การขายที่ดินวางเปลา เปนบอน้ำ จ.ปทุมธานี
ทรัพยที่จำหน�าย
: ที่ดินเปลา 3 โฉนด ขนาด 19 ไร 2 งาน 46 ตารางวา ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ราคาประเมิน
: 10,414,800 บาท
กำหนดนัดการขาย : นัดที่ 1 วันที่ 21 มกราคม 2563 นัดที่ 2 วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563 นัดที่ 3 วันที่ 3 มีนาคม 2563 นัดที่ 4 วันที่
24 มีนาคม 2563 การประกาศขายทั้ง 4 นัด ไมมีผูเสนอซื้อ จึงรอการประกาศขายทอดตลาดทรัพยชุดนี้อีกครั้ง
สถานที่ขาย
: สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี ถ.ปทุมธานี - กรุงเทพฯ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
5.8 การขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง จ.ชลบุรี จำนวน 2 แปลง
ทรัพยที่จำหน�าย
: แปลงที่ 1 ที่ดิน 20 ตารางวา พรอมอาคารพาณิชย 3 ชั้น เลขที่ 200/28 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
แปลงที่ 2 ที่ดิน 20 ตารางวา พรอมอาคารพาณิชย 3 ชั้น เลขที่ 200/29 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
ราคาประเมิน
: 1,706,388 บาท เทากันทั้ง 2 แปลง
กำหนดนัดการขาย : นัดที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 , นัดที่ 2 วันที่ 12 มกราคม 2564 , นัดที่ 3 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2564 ,
นัดที่ 4 วันที่ 23 กุมภาพันธ 2564
สถานที่ขาย
: สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ถ.สุขุมวิท ต.หวยกะป อ.เมือง จ.ชลบุรี
5.9 การขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง จ.ชลบุรี จำนวน 1 แปลง
ทรัพยที่จำหน�าย
: ที่ดิน 25 ตารางวา พรอมอาคารพาณิชย 2 ชั้นครึ่ง เลขที่ 39/27 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ราคาประเมิน
: 1,093,000 บาท
กำหนดนัดการขาย : นัดที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 , นัดที่ 2 วันที่ 12 มกราคม 2564 , นัดที่ 3 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2564 ,
นัดที่ 4 วันที่ 23 กุมภาพันธ 2564
สถานที่ขาย
: สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ถ.สุขุมวิท ต.หวยกะป อ.เมือง จ.ชลบุรี
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6.

การฟองคดีอาญานายศุภชัย ศรีศุภอักษร
และพวก กรณีทจุ ริต ฉอโกง และฟอกเงิน
(คดีพเิ ศษ/DSI)

สาระสำคัญ
คดีอาญาทีท่ าง DSI และอัยการดำเนินการสัง่ ฟองแลว ศาลไดสง่ั
ใหรวมการพิจารณาพรอม ๆ กัน ซึ่งมีหมายเลขคดี และความคืบ
หนาดังนี้
คดีที่ อ.3056/2560 (DSI 146/2556) กรณีลักทรัพยนายจาง
มูลคาความเสียหาย 13,334 ลานบาท ผูกระทำผิด 4 ราย
อัยการสั่งฟองเม�อ 28 กันยายน 2560
คดี ท ี ่ อ.3339/2559 (DSI 63/2557)พ ว ง อ.3734/2559
กรณีฉอโกงประชาชน มูลคาความเสียหาย 5,600 ลานบาท
ผูกระทำผิด 12 ราย อัยการสั่งฟองเม�อ 15 พฤษภาคม 2560
คดีที่ ฟย. 47/2560 (DSI 27/2559) กรณีรวมกันฟอกเงิน
มูลคาความเสียหาย 2,993 ลานบาท ผูก ระทำผิด 5 ราย อัยการ
สั่งฟองกอน 3 ราย เม�อ 30 พฤศจิกายน 2559 และใหติดตาม
ผูตองหาอีก 2 ราย ภายในอายุความ 15 ป
คดีท่ี ฟย. 6/2560 (DSI 70/2558) กรณีรว มกันฟอกเงินเกีย่ วกับ
ที่ดิน อ.คลองหลวง มูลคาความเสียหาย 300 ลานบาท อัยการ
สั่งฟองเม�อ 27 เมษายน 2560
เม�อ 25 กุมภาพันธ 2562 ศาลนัดพรอมเพ�อประชุมคดี
ตรวจเอกสารพยานหลักฐาน ศาลดำเนินการสืบพยานโจทกและ
จำเลย 96 นัด ชวงตั้งแตวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ถึง 24
กันยายน 2563 แตยังไมเสร็จสิ้น โดยนัดสืบเพิ่มอีก 14 นัด
ชวงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 จนถึง 24 กุมภาพันธ 2564
คาดวาจะมีคำพิพากษาประมาณกลางป 2564
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ศาลดำเนินการสืบพยานโจทกและ
จำเลย 96 นัด ตั้งแต 25 ก.ค. 62
ถึง 24 ก.ย. 63 แตยังไมเสร็จสิ้น
นัดสืบเพิ่มเติมอีก 14 นัด ชวง 10
ต.ค. 63 ถึง 24 ก.พ. 64

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
(ครั้งที่ 50 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563)
ลำดับที่

หัวขอขาว

(ตอขอ 6.)

7.

การฟองคดีนายศุภชัย ศรีศภุ อักษร และพวก
รวมคดีพระครูปลัดวิจารณ ธีรางกุโร
คดี พ.4462/2557 และ พ.3628/2557
(ติดตามทรัพยคืน)

สาระสำคัญ
คดีพิเศษที่ 68/2558 (ฟอกเงิน) มูลคาความเสียหาย 250
ลานบาท ผูกระทำผิดรวมนายสถาพร วัฒนาศิรินุกูล บริษัท
เอสดับบลิว โฮลดิ้ง จำกัด อัยการมีความเห็นสั่งฟองตามสรุป
สำนวนของ DSI เล�อนนัดฟงคำสั่ง 7 มกราคม 2564
คดีที่ ฟย.46/2561 (DSI 99/2558) กรณีรวมกันฟอกเงิน มูลคา
ความเสียหาย 231 ลานบาท บริษัท เอ็มโฮม เอสพีวี2 จำกัด
อัยการมีความเห็นสั่งฟองตามสรุปสำนวนของ DSI เม�อ 27
กันยายน 2561 และตรวจพยานหลักฐาน 4 กุมภาพันธ
2562 ศาลมีคำสั่งจำหน�ายคดีชั่วคราวเพ�อรอการดำเนินคดี
ในคดีหลัก อ.3339/2559
ทุนทรัพยฟอ ง 10,641.9 ลานบาท (พ.4462/2557) และ119.6
ลานบาท (พ.3628/2557)
กองทุนคณะลูกศิษยวัดพระธรรมกายทำสัญญายอมใหถอนคดี
กับวัดพระธรรมกายและหลวงพอธัมมชโย โดยชดใชคืนครั้งที่
2 จำนวน 370.78 ลานบาท ซึ่งทยอยชำระคืนครบถวน เม�อ
31 มีนาคม 2561
ศาลมี ค ำพิ พ ากษาเม� อ 31 มกราคม 2561 ใหนายศุภชัย
ศรีศุภอักษรและพวกรวม 36 รายชดใชชำระเงินคืนตาม
จำนวนเงินที่ระบุในเช็คสั่งจายและเช็คที่ไดรับเงินจาก สคจ.
ศาลพิพากษายกฟอง 5 ราย โดย 3 ราย จะไปถูกดำเนินคดี
ในคดีฟอกเงินใหถึงที่สุดกอน
สคจ.ดำเนินการบังคับคดี ขณะที่จำเลยบางรายอุทธรณคดี
รอคำสั่งศาลอุทธรณ
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อัยการเล�อนนัดฟงคำสัง่ 7 ม.ค. 64

ศาลสั่งจำหน�ายคดีชั่วคราว รอผลคดี
อาญาหลัก

ย�นฟอง 15 ต.ค. 57
ทำสัญญายอมเม�อ เม.ย. 59 และ
ชำระคืน 370.78 ลานครบถวนเม�อ
31 มี.ค. 61
พิพากษาเม�อ 31 ม.ค. 61
รอคำสั่งศาลอุทธรณ

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
(ครั้งที่ 50 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563)
ลำดับที่

หัวขอขาว

8.

การฟองคดีตั๋วเงินรัฐประชา, จำเลย 3 คน
คดี พ.590/2558 (ผิดสัญญาใชเงิน)

9.

คดีฟอกเงินศาลแพง คดีดำที่ ฟ.140/2560
กรณีอายัดทรัพยสนิ นายอมร-นางนาฎยา
มุตตามระ

สาระสำคัญ
ทุนทรัพยฟอง 1,340 ลานบาท
ศาลพิพากษาใหสหกรณเครดิตยูเนีี่ยนรัฐประชาแพคดี ชดใช
เงินให สคจ.พรอมดอกเบี้ย
กรมบังคับคดีจังหวัดนครปฐมดำเนินการบังคับ ยึดทรัพยที่ดิน
พรอมสิ่งปลูกสราง จำนวน 14 แปลง ในจังหวัดนครปฐมเม�อ
7 พฤษภาคม 2561
ทรัพยที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่จะขายมีขนาด 35 ตารางวา 12
แปลง และขนาด 56 ตารางวา 2 แปลง
สนง.บังคับคดี จ.นครปฐม ประกาศขายทอดตลาดทรัพยทั้ง
14 แปลง 4 นัด ในวันที่ 2 ธันวาคม , 23 ธันวาคม 2563 ,
13 มกราคม 2564 และ 3 กุมภาพันธ 2564
พนักงานอัยการรองขอใหอาคารชุดเมืองทองธานี จำนวน 84
รายการ ตามคำสัง่ คณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.114/2560 ใหคนื
หรือชดใชทรัพยสนิ ซึง่ เปนอาคารชุดนี้ใหกบั สคจ.ทีเ่ ปนผูเ สียหาย
หรือ ตกเปนของแผนดิน
เม�อ 24 มกราคม 2562 ศาลชัน้ ตนมีคำสัง่ ใหคนื อาคารชุดทีเ่ มือง
ทองธานี จำนวน 84 รายการ พรอมดอกผลใหกบั สคจ.
เม�อ 11 มีนาคม 2563 ศาลอุทธรณพพิ ากษาแก ใหขายทอดตลาด
หองชุด 84 หอง นำเงิน 40 ลานบาท คืนใหกบั สหกรณฯ หาก
มีเงินสวนทีเ่ หลือจากการขายใหตกเปนของแผนดิน
คูค วามขอฎีกาคดี และย�นฎีกาเม�อ 29 มิถนุ ายน 2563 อยูร ะหวาง
การพิจารณาคำรองขออนุญาตฎีกาของศาลฎีกา
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ศาลพิพากษาเม�อ 15 ก.ย. 58
ยึดทรัพยเม�อ 7 พ.ค. 61

ขายทอดตลาด 4 นัด นัดแรก 2
ธ.ค. 63
ย�นคำรอง 22 ธ.ค. 60
สคจ.ย�นคำคัดคาน 26 มี.ค. 61
ศาลชัน้ ตนสัง่ ใหคนื สคจ.เม�อ
24 ม.ค. 62
ศาลอุทธรณพพิ ากษาแกเม�อ
11 มี.ค. 63
คูค วามย�นฎีกา 29 มิ.ย. 63 รอการ
พิจารณาของศาลฎีกา

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
(ครั้งที่ 50 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563)
ลำดับที่

หัวขอขาว

สาระสำคัญ
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10.

คดีฟอกเงิน คดี ฟ.173/2559 กรณีอายัดบัญชี
เงินฝากธนาคารของวัดพระธรรมกายและ
มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร ขนนกยูง

กรณีอายัดบัญชีเงินฝากธนาคารของวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิ
มหารัตนอุบาสิกาจันทรขนนกยูงรวม 4 บัญชี จำนวนเงิน 58.7
ลานบาท
ศาลชั้นตนมีคำพิพากษาเม�อ 31 มกราคม 2561 ใหทรัพยที่
ศาลสั่ง 31 ม.ค. 61
ปปง.อายัดเปนบัญชีเงินฝาก 4 บัญชี จำนวนเงิน 58.7 ลานบาท
ไมตกเปนของแผนดินตามทีอ่ ยั การย�นฟอง แตใหคนื กลับพรอม
ดอกผลไปยังสหกรณฯคลองจั่น ที่เปนผูเสียหาย
เม�อ 21 กุมภาพันธ 2563 ศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาล ศาลอุทธรณพิพากษายืนเม�อ
ชั้นตนใหคืนเงิน 4 บัญชี จำนวน 58.76 ลานบาท พรอมดอก 21 ก.พ. 63
ผลคืนกลับสหกรณฯ คลองจั่น
คูความขอฏีกาคดี และย�นฎีกาคดีเม�อ 21 กรกฎาคม 2563
สหกรณฯ ย�นคัดคานเม�อ 27 สิงหาคม 2563 รอการพิจารณาของศาลฎีกา รอการพิจารณาของศาลฎีกา

11.

คดีฟอกเงินศาลแพง คดีดำที่ ฟ.75/2560
กรณีนางสาวอลิสา อัศวโภคิน รับซือ้ ทีด่ นิ
จากนายศุภชัยฯ จำนวน 8 แปลง

พนักงานอัยการรองขอใหศาลสั่งคืนหรือชดใชทรัพยสินที่ดิน 8
แปลง ตามคำสัง่ คณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.57/2560 แกสหกรณ
ผูเ สียหาย ราคาประเมินทัง้ สิน้ 298,000,000 บาท
เม�อ 25 ธันวาคม 2561 ศาลชัน้ ตนพิพากษาใหคนื ทีด่ นิ จำนวน
8 แปลง พรอมดอกผลใหกบั สหกรณฯคลองจัน่
เม�อ 25 มีนาคม 2563 ศาลอุทธรณพิพากษาแก ใหนำที่ดิน 8
แปลงไปขายทอดตลาด แลวนำเงิน 298 ลานบาท คืนกลับ
สหกรณฯ สวนที่เกินใหตกเปนของแผนดิน
คูความขอฏีกาคดีและย�นฎีกาคดีเม�อ 23 กันยายน 2563
รอการพิจารณาคำรองขออนุญาตฎีกาของศาลฎีกา

ย�นคำรอง 8 ก.ย. 2560
สืบพยาน ส.ค. - ก.ย. 61
ศาลชั้นตนพิพากษาเม�อ 25 ธ.ค. 61
ศาลอุทธรณพพิ ากษาเม�อ 25 มี.ค. 63
รอการพิจารณาของศาลฎีกา

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
(ครั้งที่ 50 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563)
ลำดับที่
12.

13.

หัวขอขาว
คดีฟอกเงินศาลแพง คดีดำที่ ฟ.208/2559
กรณีอายัดอาคารและสิ่งปลูกสราง World
Peace Valley ของมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกา
จันทร ขนนกยูง

คดีฟอกเงินศาลแพง คดีดำที่ ฟ.91/2560
กรณีบริษทั เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด โอน
ขายทีด่ นิ ใหกบั นายบรรณพจน ดามาพงศ

สาระสำคัญ
ศาลมีคำพิพากษาใหทรัพยสนิ ที่ ปปง.ยึดอายัดเปนอาคารและสิง่
ปลูกสราง World Peace Valley ของมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกา
จันทรขนนกยูง มูลคา 1,585,000,000 บาท ซึง่ ศาลพิพากษาให
นำทรัพยสนิ ทีเ่ ปนอาคารและสิง่ ปลูกสรางบางสวนจำนวน 9 จาก
12 รายการไปขายทอดตลาดแลวนำเงินจำนวน 588,085,691.45
บาท ที่ไดพรอมดอกผล ไปคืนกลับใหกบั สหกรณฯ คลองจัน่
หากการขายทอดตลาดไดเงินมากกวายอดเงินจำนวนดังกลาวที่ให
คืนกลับสหกรณฯ คลองจัน่ ใหเงินสวนทีเ่ หลือนัน้ พรอมดอกผล
ตกเปนของแผนดิน
เม�อ 27 พฤศจิกายน 2562 ศาลอุทธรณพพิ ากษายืนตามศาลชัน้ ตน
ใหชดใชคนื กลับสหกรณฯ คลองจั่น
มูลนิธิฯ ย�นฎีกาคดีพรอมคำรองขออนุญาตฎีกาเม�อ 13 พฤษภาคม
2563 สหกรณฯย�นคัดคานคำรองขอฎีกาคดีเม�อ 15 มิถนุ ายน 2563
รอการพิจารณาของศาลฎีกา
พนักงานอัยการรองขอใหทด่ี นิ 2 รายการ ตามคำสัง่ คณะกรรมการ
ธุรกรรมที่ ย.66/2560 ขอใหตกเปนของแผนดินราคาประเมิน
ทัง้ สิน้ 121,585,938 บาท
โดยสหกรณฯคลองจั่นดำเนินการย�นคัดคานไมใหทรัพยตกเปน
ของแผนดิน และขอใหคืนเงินและทรัพยสินกลับใหสหกรณฯ
คลองจั่นที่เปนผูเสียหาย ในการนี้มีสมาชิกเจาหนี้ของสหกรณฯ
คลองจั่น จำนวน 3 กลุม ย�นคำรองเปนผูเสียหายดวย แตศาล
ยกคำรองเม�อ 12 ธันวาคม 2563
ศาลนัดสืบพยานใน 9 วัน โดยนัดสืบผูร อ งเดือนมิถนุ ายน และผูค ดั คาน
เดือนสิงหาคม 2563 แตเม�อวันที่ 2 มิถนุ ายน 2563 ศาลสัง่ จำหน�าย
คดีออกจากสารบบชั่วคราว รอผลคดีหลักของศาลอาญาไวกอน
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ศาลพิพากษาเม�อ 28 ก.พ. 61

ศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาล
ชั้นตนเม�อ 27 พ.ย. 62
รอการพิจารณาของศาลฎีกา
ย�นคำรอง 8 ก.ย. 60
สหกรณฯ ย�นคำคัดคาน 18 ธ.ค. 60
ศาลอุทธรณ ไมรบั คำรองสมาชิก เม�อ
12 ธ.ค. 62
ศาลมีคำสัง่ เม�อ 2 มิ.ย. 63 ใหรอผล
คดีหลัก

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
(ครั้งที่ 50 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563)
ลำดับที่

หัวขอขาว

14.

คดีฟอกเงินศาลแพง คดีดำที่ ฟ.92/2560
กรณีบริษทั เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด โอน
ขายทีด่ นิ ใหกบั นายอนันต อัศวโภคิน

15.

การฟองคดีแพง คดี พ.144/2562 กรณีการ
โอนกรรมสิทธิท์ ด่ี นิ ของนายศุภชัย ศรีศภุ อักษร
ใหกับสหกรณฯ สุวรรณภูมิ จำกัด

สาระสำคัญ
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พนักงานอัยการรองขอใหอาคาร ค.ส.ล. 6 ชัน้ (อาคารบุญรักษา)
และสิ่งปลูกสรางอาคาร ค.ส.ล 1 ชั้น ตามคำสั่งคณะกรรมการ
ธุรกรรมที่ ย.67/2560 ขอใหตกเปนของแผนดิน
โดยสหกรณฯ คลองจั่นดำเนินการย�นคัดคานและขอใหคืนเงิน
และทรัพยสินกลับใหสหกรณฯคลองจั่นที่เปนผูเสียหาย
โดยเม�อ 6 กุมภาพันธ 2563 ศาลชั้นตนมีคำพิพากษาใหนำ
อาคารบุญรักษาพรอมพื้นที่จอดรถไปขายทอดตลาด นำเงิน
303 ลานบาท คืนใหแกสหกรณฯ สวนที่เกินใหตกเปนของผู
คดคานที่ 6 วัดพระธรรมกาย
คูความขออุทธรณคดี โดยย�นอุทธรณคดีเม�อ 3 กรกฎาคม
2563 ศาลสั่งรับอุทธรณ รอการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ

ย�นคำรอง 8 ก.ย. 60

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
การไกลเกลี่ยเม�อ 14 พฤษภาคม 2562 ไมเปนผลสำเร็จ นัดชี้ 2
สถานหรือสอบพยาน 8 กรกฎาคม 2562 ตรวจสอบเอกสาร 8
กรกฎาคม 2562 ดำเนินการสืบพยาน 3 นัด 16-17-18 มิถนุ ายน
2563
เม�อ 10 สิงหาคม 2563 ศาลชัน้ ตนพิพากษาใหเพิกถอนการจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 22 แปลง ตามการชำระหนี้ระหวางนายศุภชัย
ศรีศุภอักษรกับสหกรณฯ สุวรรณภูมิ แตยกฟองพระวิทยา ชุมภูวัง
ซึ่งสหกรณฯ จะดำเนินการอุทธรณคดีตอไป

สคจ. ย�นฟอง 13 มี.ค. 62

สคจ.ย�นคำคัดคาน 7 ธ.ค. 60
ศาลชัน้ ตนพิพากษาเม�อ 6 ก.พ. 63

คูค วามย�นอุทธรณ 3 ก.ค. 63

สืบพยานมิ.ย. 63

ศาลพิพากษาเม�อ 10 ส.ค. 63

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
(ครั้งที่ 50 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563)
ลำดับที่

หัวขอขาว

(ตอขอ 15.)

16.

คดีฟอกเงิน คดีดำที่ ฟ.101/2561 กรณีอายัด
อาคาร 100 ป คุณยายอาจารยมหารัตน
อุบาสิกาจันทร ขนนกยูง

สาระสำคัญ

18/19
กำหนดเวลา

DSI มีหนังสือแจงอธิบดีกรมที่ดิน เม�อ 6 มีนาคม 2562 กรณี
การจดทะเบียนนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ชำระหนี้ที่เปนการฝาฝน
คำสั่งการอายัดของ DSI นั้น ไมชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา
61 วรรคหนึ่ง ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และขอให
พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหนาที่
ปปช. แจง สคจ. ไดรับหนังสือเอกสารรองเรียน อยูระหวาง
การสอบสวนขอเท็จจริงตามระเบียบขั้นตอนกฎหมาย ปปช.
จะแจงกลับเม�อทราบผลสรุปการสอบสวน

DSI สงหนังสือ เม�อ 6 มี.ค. 62

เม�อธันวาคม 2562 เจาพนักงานที่ดิน จ.นครราชสีมาตรวจสอบ
ขอเท็จจริง และสรุปความเห็นใหอธิบดีกรมที่ดิน ในสวนกลาง
แลว รอผลการพิจารณาและดำเนินการของอธิบดีกรมที่ดิน

ไปติดตามที่กรมที่ดิน

DSI ขึ้นเปนคดีพิเศษ กรณีนายศุภชัย ศรีศุภอักษรและพวก
ประเด็นความผิดฐานรวมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินตามที่
ทุจริตเบียดบัง นำเงินสหกรณฯออกไปใช ในการกอสรางอาคาร
100 ปคุณยายอาจารยมหารัตนอุบาสิกาจันทร ขนนกยูง
มูลคา 663.1 ลานบาท ซึ่งคกก.ธุรกรรม ปปง.มีมติใหอายัด
ทรัพยสินอาคารนี้ ไว

ปปง. มีมติอายัด 18 มิ.ย. 61

พนักงานอัยการรองขอใหศาลมีคำสั่ง ใหนำทรัพยสินที่อายัดไว
ไปชดใชคืนแกผูเสียหายหรือใหตกเปนของแผนดิน ตามคำสั่ง
คกก.ธุรกรรม ปปง. ที่ ย.87/2561

สคจ. ย�นคำรองขอคุมครองสิทธิ์
ผูเสียหาย 25 ก.ค. 61

แจงเบื้องตน เม.ษ. 62

ขาวประชาสัมพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
(ครั้งที่ 50 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563)
ลำดับที่

หัวขอขาว

(ตอขอ 16.)

17.

คดีฟอกเงิน คดีดำที่ ฟ. 221/2561 กรณี
วัดพระธรรมกายรับเงินจากสหกรณฯ
คลองจั่นไปใช ในโครงการอาคารมหา
รัตนวิหารคด

สาระสำคัญ

19/19
กำหนดเวลา

ศาลไตสวนคำรอง 3 ธันวาคม 2561, 11 กุมภาพันธ 2562
และเจรจาไกลเกลี่ย 16 กันยายน 2562 ศาลนัดฟงคำสั่ง
2 มีนาคม 2563
โดยเม�อคดีมคี วามเกีย่ วเน�องในคดีหลักคดีอาญาที่ อ.3339/2559
และ อ.3056/2560 ฐานความผิด ยักยอก ฉอโกง ปลอมและใช
เอกสารปลอมซึ่งอยูระหวางการพิจารณาคดีของศาลชั้นตน โดย
เม�อ 2 มีนาคม 2563 ศาลจึงมีคำสั่งจำหน�ายคดีออกจากสารบบ
ชั่วคราว รอผลคดีหลักไวกอน

อัยการย�นฟอง 6 ก.ย. 61

DSI ขึน้ เปนคดีพเิ ศษกรณีนายศุภชัย ศรีศภุ อักษรและพวก ประเด็น
ความผิดฐานรวมกันฟอกเงิน สมคบกันฟอกเงินตามทีท่ จุ ริต เบียดบัง
นำเงินสหกรณฯออกไปใช ในการกอสรางอาคารมหารัตนวิหารคด
ตามราคาประเมิน 778.4 ลานบาท
พนักงานอัยการรองขอใหศาลมีคำสั่งใหนำทรัพยสินที่อายัด
ไวไปชดใชคนื แกผเู สียหายหรือใหตกเปนของแผนดินตามคำสัง่
คกก.ธุรกรรม ปปง.ที่ ย.206/2561
โดยเม�อคดีมคี วามเกีย่ วเน�องในคดีหลักคดีอาญาที่ อ.3339/2559
และ อ.3056/2560 ฐานความผิด ยักยอก ฉอโกง ปลอมและใช
เอกสารปลอมซึ่งอยูระหวางการพิจารณาคดีของศาลชั้นตน โดย
เม�อ 2 มีนาคม 2563 ศาลจึงมีคำสั่งจำหน�ายคดีออกจากสารบบ
ชั่วคราว รอผลคดีหลักไวกอน

ปปง.มีมติอายัด 25 ก.ย. 61

ศาลมีคำสั่งเม�อ 2 มี.ค. 63 ใหรอ
ผลคดีหลัก

อัยการย�นฟอง 19 ธ.ค. 61

ศาลมีคำสั่งเม�อ 2 มี.ค. 63 ใหรอ
ผลคดีหลัก

