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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  รายงานการดำเนินคดี 

 

  นายแพทย�โกเมน  คงสกุล รองประธานกรรมการคนท่ี 2 รายงานการดำเนินคดีสืบเนื่อง
จากการประชุมคราวก"อน คดีแพ"งในศาลชั้นต(น ชั้นอุทธรณ� ชั้นฎีกา (ถ(ามี) และการสืบหลักทรัพย�เพ่ือบังคับคดี
ตามคำพิพากษาและคำสั่งศาล และหรือเพ่ือดำเนินคดีล(มละลาย  
 

สรุปผลการฟ�องร�องดำเนินคดีที่ดำเนินการฟ�องร�องเรียบร�อยแล�ว จัดเป0น 10 กลุ"ม (14 ราย) ดังน้ี 
 
 

 

รายละเอียด (กลุ�มท่ี) จำนวน การดำเนินการ วันท่ีฟ�อง 

กลุ�มที่ 1 

ชำระหน้ีตามคำพิพากษา ทำความตกลงกันกับสหกรณ�ฯ 
โดยให มารดาและน องชายรับสภาพหน้ีแทนจำเลยท่ี 1 
ตามคำพิพากษาให สหกรณ�จนเสร็จส้ิน เน่ืองจากจำเลย
ท่ี 1 ถึงแก,กรรม และตกเป.นบุคคลล มละลาย 

 
1 คดี 

 
ไม, ได รับ ช ำระห น้ี จากมารดาและ
น องชายตามคำพิพากษา จึงมอบให 
สำนักงานทนายความฯ เพื่อดำเนินการ
สืบทรัพย�แล ว ปรากฏไม,พบทรัพย�สิน 
ดังน้ันก,อนครบกำหนดอายุความ 2 ป3 
จะดำเนินการสืบทรัพย�อีกคร้ังหน่ึง 

 
ฟ5องจำเลยทั้ง 7 วนัที่ 18 ธ.ค. 58 

กลุ�มที่ 2 

เจ าพนักงานบังคับคดี งดยึดทรัพย�จำเลยท่ี 1  
 

3 คดี 
 
เจ าพนักงานไปยึดทรัพย� ไม,พบทรัพย�สิน
ของจำเลยท่ีมีค,ามีราคาท่ีจะยึดมาขาย
ทอดตลาด งดยึดทรัพย�จำเลยท่ี 1 

 
ฟ5องจำเลยทั้ง 5 วนัที่ 26 ต.ค. 58 
ฟ5องจำเลยทั้ง 5 วนัที่ 2 พ.ย. 58 
ฟ5องจำเลยทั้ง 5 วนัที่ 5 พ.ย. 58 

กลุ�มที่ 3 

จำเลยท่ี 1 ศาลส่ังให เป.นบุคคลล มละลาย และศาล
ล มละลายได มีคำส่ังพิทักษ�ทรัพย�เด็ดขาด 

 
2 คดี 

 
เจ าพนักงานไปยึดทรัพย� ไม,พบทรัพย�สิน
ของจำเลยท่ีมีค,ามีราคาท่ีจะยึดมาขาย
ทอดตลาด งดยึดทรัพย�จำเลยท่ี 1 

 
ฟ5องจำเลยทั้ง 5 วนัที่ 21 ต.ค. 58 
ฟ5องจำเลยทั้ง 5 วนัที่ 22 ธ.ค. 58 

 

กลุ�มที่ 4 

จำเลยท่ี 1 ศาลส่ังให เป.นบุคคลล มละลาย และศาล
ล มละลายได มีคำส่ังพิทักษ�ทรัพย�เด็ดขาด 

 
1 คดี 

 
เจ าพนักงานพิทักษ�ทรัพย� กองบังคับคดี
ล มละลาย 3 ได รับคำขอรับชำระหน้ี
สหกรณ�ฯ เป.นเจ าหน้ีรายท่ี 6 

 
ฟ5องจำเลยทั้ง 7 วนัที่ 17 พ.ย. 58 

กลุ�มที่ 5 

จำเลยท่ี 1 ศาลส่ังให เป.นบุคคลล มละลาย และอยู,ระหว,าง
เจ าพนักงานพิทักษ�ทรัพย�ประกาศขายทอดตลาด 

 
1 คดี 

 
ศาลล มละลายมีคำส่ังพิ ทักษ�ท รัพย�
เด็ดขาด 

 
ฟ5องจำเลยทั้ง 6 วนัที่ 13 พ.ย .58 

กลุ�มที่ 6 

จำเลยท่ี 1 ศาลส่ังให เป.นบุคคลล มละลาย, เจ าพนักงาน
บังคับคดีงดยึดทรัพย� และจำเลยท่ี 1 ได ทำหนังสือรับ
สภาพหน้ี เน่ืองจากผู ค้ำประกันได ชำระเงินตามคำ
พิพากษาแทนจำเลยท่ี 1 โดยจำเลยท่ี 1 ได ทำหนังสือ
รับสภาพหน้ีในฐานะผู กู ให สหกรณ�ฯ ไว เป.นหลักฐาน ใน
วันท่ี 11 ก.ย. 63  

 
2 คดี 

 
จำเลยท่ี 1 ได ทำหนังสือรับสภาพหน้ีใน
ฐานะผู กู ให สหกรณ�ฯ ไว เป.นหลักฐาน 
ในวันท่ี 11 ก.ย. 63 

 
ฟ5องจำเลยทั้ง 7 วนัที่ 26 พ.ย. 58 
ฟ5องจำเลยทั้ง 7 วนัที่ 14 ต.ค. 58 
 
 

กลุ�มที่ 7  

อยู,ระหว,างจำเลยขอผ,อนชำระเป.นรายเดือน ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ โดยจะผ,อนชำระหน้ีจนแล ว
เสร็จพร อมท้ังดอกเบี้ย  

 
1 คดี 

 
วันท่ี 15 มค. 63 จำเลยท้ัง 3 ติดต,อขอ      
ผ,อนชำระหน้ีให กับสหกรณ�ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ขณะน้ีได ผ,อน
ชำระหน้ีรายเดือน   

 
ฟ5องจำเลยทั้ง 3 วนัที่ 11 เม.ย. 60 
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รายละเอียด (กลุ�มท่ี) จำนวน การดำเนินการ วันท่ีฟ�อง 

กลุ�มที่ 8  

ดำเนินการยึดทรัพย�จำเลยท่ี 3 เจ าพนักงานบังคับคดีได 
ประกาศขายทอดตลาด 

 
1 คดี 

 
เจ าพนักงานบังคับคดีประกาศงดการ
ขายทอดตลาด เน่ืองจากไม,มีผู ใดเข าสู 
ราคาในการขายทอดตลาด 

 
ฟ5องจำเลยที ่1 วันที่ 30 ธ.ค. 59  

กลุ�มที่ 9  

อยู,ระหว,างการสืบหาทรัพย�ของจำเลยท่ี 1 
 

1 คดี 
 
อยู,ระหว,างสืบทรัพย�จำเลยท่ี 1 ต,อไป 

 
ฟ5องจำเลยทั้ง 3 วนัที่ 9 ธ.ค. 64  

กลุ�มที่ 10  

อยู,ระหว,างการสืบหาทรัพย�ของจำเลยท่ี 1 
 

1 คดี 
 
ออกหมายต้ังเจ าพนักงานบังคับคดี 

 
ฟ5องจำเลยทั้ง 2 วนัที่ 7 ธ.ค. 64  

รวม  14 คด ี   
 

หมายเหตุ.-  กรณีไปยึดทรัพย�จำเลยท่ี 1 ปรากฏไม"พบทรัพย�สินมีค"าราคาในอันท่ีจะนำมาขายทอดตลาดได(  จึงแถลงงดการ
ยึดทรัพย� และจะดำเนินการยึดทรัพย�จำเลยอ่ืนๆ ตามคำพิพากษาต"อไป  
 กรณีการสืบทรัพย�แล(วปรากฏไม"พบทรัพย�สิน ดังน้ัน ก"อนครบอายุความ 2 ป9 จะดำเนินการสืบทรัพย�อีกครั้งหน่ึง 
 

 จึงรายงานมาเพ่ือทราบและสหกรณ� จะได(ดำเนินคดีความภายใต(ข(อกำหนดของข(อบังคับ ในแต"
ละคดีสืบไปจนถึงท่ีสุด 
 

 มติท่ีประชุม…………………………..…………….………..…………………………………..….…………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…….. 
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