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ระเบียบวาระที่ 3.1 
เร่ือง  รับทราบรายงานผลการด าเนินคดีการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล 

  
1. คดีแพ่ง 
  ศาลจังหวัดราชบุรีมีค าพิพากษาเมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 พิพากษาให้ จ าเลยทั้ง 23 คน ช าระเงินจ านวน 
686,800,000.- บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5  ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะช าระเสร็จสิ้น 
  ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ 381/2557 โดยพิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องโจทก์ส าหรับ
จ าเลยที่ 17 ถึงที่ 21 (อดีตผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 54) 
  ศาลฎีกาพิพากษาเป็นคดีท่ี 13919/2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 โดยพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ 
 

2.คดีอาญา 
  ศาลฎีกาได้พิพากษาเป็นคดีที่ 6942/2559 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 โดยพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและ 
ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ว่าจ าเลยที่ 1-16 (อดีตกรรมการและอดีตผู้จัดการ) มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 353 
ประกอบมาตรา 83 การกระท าของจ าเลยที่ 1-16 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิด
ไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จ าคุกกระทงละ 3 ปี รวม 2 กระทง เป็นจ าคุกคนละ 6 ปี 
 

รายละเอียดทรัพย์สินของจ าเลยซึ่งเป็นอดีตกรรมการชุดที่ 54 และอดีตผู้จัดการ 
ซึ่งได้ด าเนินการตั้งเรื่องบังคับคดียึดหรืออายัดแล้ว 

  1. เงินปันผล ปีบัญชี 2555-2559 ของจ าเลยทั้ง 15 ราย เป็นเงินจ านวน 845,479.61 บาท 
   (น าส่งส านักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559) 
  2. เงินค่าหุ้นของนายชาญชัย  ลิ้มแสงอุทัย อดีตผู้จัดการ จ านวน 200,000.00 บาท 
   (น าส่งส านักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560) 
  3. เงินค่าหุ้นของจ าเลย ซึ่งถูกให้ออกจากสมาชิก ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด พ.ศ.2557 
   ข้อ.40 ประกอบกับ ข้อ.42(7) ซึ่งมีจ าเลย 8 ราย ที่หลังจากน าค่าหุ้นหักช าระหนี้สหกรณ์ฯ ตาม พ.ร.บ. 
   สหกรณ์ พ.ศ.2542 แล้ว มีหุ้นมากกว่าหนี้ เป็นเงินจ านวน 2,572,220.77 บาท (น าส่งส านักงานบังคับคดี 
   จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 30 สงิหาคม 2560) 
  4. การยึดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
   4.1 ยึดทรัพย์สินของ จ าเลย ซึ่งเป็นสินสมรส ได้แก่ 
    แปลงที่ 1  ต.เตาปูน  อ.โพธาราม  จ.ราชบุร ี ราคาประเมิน 545,525.00  บาท 
    แปลงที่ 2  ต.เตาปูน  อ.โพธาราม  จ.ราชบุร ี ราคาประเมิน 1,294,975.00  บาท 
    แปลงที่ 3  ต.เตาปูน  อ.โพธาราม  จ.ราชบุร ี ราคาประเมิน 1,029,625.00  บาท 
    (หมายเหตุ : ศาลมีค าสั่งให้กันส่วนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์ครึ่งหนึ่ง ให้กับคู่สมรสของจ าเลย 
    และเม่ือวันที่ 2 กันยายน 2563 ขายทอดตลาดครั้งที่ 1 ขายได้ในราคา 3,360,000.00 บาท) 
     

    แปลงที่ 4  ต.แสมด า  อ.บางขุนเทียน  จ.กรุงเทพมหานคร ราคาประเมิน 1,382,451.25  บาท 
    (หมายเหตุ : ศาลมีค าสั่งให้กันส่วนเงินครึ่งหนึ่งที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์ให้กับคู่สมรสของจ าเลย 
    และเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ขายทอดตลาดครั้งที่ 3 ขายได้ในราคา 1,110,000.00 บาท) 
   4.2 ยึดทรัพย์สินของ จ าเลย   ได้แก่ 
    แปลงที่ 1  ได้แก่  ต.บ้านสิงห์  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี ราคาประเมิน 1,784,532.50  บาท 
    (หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ขายทอดตลาดครั้งที่ 1 ขายได้ในราคา  1,480,000.00  บาท) 
    แปลงที่ 2  ได้แก่  ต.จอมบึง  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี ราคาประเมิน 373,520.00  บาท 
    (หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ขายทอดตลาดครั้งที่ 1 ขายได้ในราคา  380,000.00  บาท) 
    แปลงที่ 3  ได้แก่  ต.บ้านฆ้อง  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี ราคาประเมิน 3,326,880.00  บาท 
    (หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ขายทอดตลาดครั้งที่ 2 ขายได้ในราคา  2,640,000.00  บาท 
    และเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ศาลอุทธรณ์มีค าสั่งให้เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์ของจ าเลยแล้ว 
    ให้หักราคาบ้านจ านวน 1,226,880.00 บาท ออกไปก่อน เพ่ือช าระให้โจทก์ หลังจากนั้นให้กันเงินในส่วน 
    ที่เหลือครึ่งหนึ่งให้กับผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมในโฉนดที่ดิน) 
  5. รับช าระจากเงินค่าหุ้นกึ่งหนึ่งภายหลังจากพ้นสมาชิกภาพของอดีตคู่สมรสจ าเลยเป็นเงินจ านวน 
   49,251.53 บาท 
  6. รับช าระจากเงินฝากของจ าเลย เป็นเงินจ านวน  12,382.88  บาท 
  7. รับช าระหนี้ จ านวน 1,139,835.02 บาท เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จากส านักงานบังคับคดีจังหวัด 
   ราชบุรี (เช็คธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาราชบุรี เลขท่ี 32757889 ลงวันที่ 30  
   พฤษภาคม 2562) เนื่องจากสหกรณ์ ได้ยื่นค าร้องขอเฉลี่ยเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์ของจ าเลย 
   ต่อศาลแขวงราชบุรี ได้แก่ โฉนดที่ดิน ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 
  8. รับช าระหนี้จากผู้ค้ าประกันการท างานผู้จัดการ ทั้ง 3 คน เป็นเงินจ านวน  91,000.00  บาท 
  9. รับช าระหนี้จ านวน 533,552.00 บาท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 จากส านักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 
   (เช็คธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาราชบุรี เลขที่ 35078579 ลงวันที่ 26 กันยายน  
   2562) จากการขายทอดตลาดทรัพย์ซึ่งเป็นสินสมรสในข้อ 4.1 ได้แก่ แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน 
   จ.กรุงเทพมหานคร 
  10.  รับช าระหนี้จ านวน 2,324,053.43 บาท เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 จาก ส านักงานบังคับคดีจังหวัด 
   ราชบุรี (เช็คธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาราชบุรี เลขท่ี 39527374 ลงวันที่ 23  
   กรกฎาคม 2563) เป็นเงินค่าหุ้นหลังพ้นจากสมาชิกภาพ และเงินปันผลปีบัญชี 2555-2559 ของจ าเลย 
   ซึ่งเป็นอดีตกรรมการชุดที่ 54 และอดีตผู้จัดการ ซึ่งเป็นเงินภายหลังด าเนินการหักจ่ายให้กับผู้ร้องกันส่วน 
   ซึ่งเป็นสินสมรสทัง้ 7 คดี แล้ว (เงินท่ีสหกรณ์ฯน าส่งให้กับส านักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี ในข้อ 1-3) 
  11.  รับช าระหนี้จ านวน 2,981,613.00  บาท เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 จาก ส านักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 
   (เช็คธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาราชบุรี เลขที่ 42266419 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564)  
   จากการขายทอดตลาดทรัพย์ ใน ข้อ 4.1 และ 4.2  ได้แก่ 
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    แปลงที่ 4  ต.แสมด า  อ.บางขุนเทียน  จ.กรุงเทพมหานคร ราคาประเมิน 1,382,451.25  บาท 
    (หมายเหตุ : ศาลมีค าสั่งให้กันส่วนเงินครึ่งหนึ่งที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์ให้กับคู่สมรสของจ าเลย 
    และเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ขายทอดตลาดครั้งที่ 3 ขายได้ในราคา 1,110,000.00 บาท) 
   4.2 ยึดทรัพย์สินของ จ าเลย   ได้แก่ 
    แปลงที่ 1  ได้แก่  ต.บ้านสิงห์  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี ราคาประเมิน 1,784,532.50  บาท 
    (หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ขายทอดตลาดครั้งที่ 1 ขายได้ในราคา  1,480,000.00  บาท) 
    แปลงที่ 2  ได้แก่  ต.จอมบึง  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี ราคาประเมิน 373,520.00  บาท 
    (หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ขายทอดตลาดครั้งที่ 1 ขายได้ในราคา  380,000.00  บาท) 
    แปลงที่ 3  ได้แก่  ต.บ้านฆ้อง  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี ราคาประเมิน 3,326,880.00  บาท 
    (หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ขายทอดตลาดครั้งที่ 2 ขายได้ในราคา  2,640,000.00  บาท 
    และเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ศาลอุทธรณ์มีค าสั่งให้เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์ของจ าเลยแล้ว 
    ให้หักราคาบ้านจ านวน 1,226,880.00 บาท ออกไปก่อน เพ่ือช าระให้โจทก์ หลังจากนั้นให้กันเงินในส่วน 
    ที่เหลือครึ่งหนึ่งให้กับผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมในโฉนดที่ดิน) 
  5. รับช าระจากเงินค่าหุ้นกึ่งหนึ่งภายหลังจากพ้นสมาชิกภาพของอดีตคู่สมรสจ าเลยเป็นเงินจ านวน 
   49,251.53 บาท 
  6. รับช าระจากเงินฝากของจ าเลย เป็นเงินจ านวน  12,382.88  บาท 
  7. รับช าระหนี้ จ านวน 1,139,835.02 บาท เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จากส านักงานบังคับคดีจังหวัด 
   ราชบุรี (เช็คธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาราชบุรี เลขท่ี 32757889 ลงวันที่ 30  
   พฤษภาคม 2562) เนื่องจากสหกรณ์ ได้ยื่นค าร้องขอเฉลี่ยเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์ของจ าเลย 
   ต่อศาลแขวงราชบุรี ได้แก่ โฉนดที่ดิน ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 
  8. รับช าระหนี้จากผู้ค้ าประกันการท างานผู้จัดการ ทั้ง 3 คน เป็นเงินจ านวน  91,000.00  บาท 
  9. รับช าระหนี้จ านวน 533,552.00 บาท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 จากส านักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 
   (เช็คธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาราชบุรี เลขที่ 35078579 ลงวันที่ 26 กันยายน  
   2562) จากการขายทอดตลาดทรัพย์ซึ่งเป็นสินสมรสในข้อ 4.1 ได้แก่ แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน 
   จ.กรุงเทพมหานคร 
  10.  รับช าระหนี้จ านวน 2,324,053.43 บาท เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 จาก ส านักงานบังคับคดีจังหวัด 
   ราชบุรี (เช็คธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาราชบุรี เลขท่ี 39527374 ลงวันที่ 23  
   กรกฎาคม 2563) เป็นเงินค่าหุ้นหลังพ้นจากสมาชิกภาพ และเงินปันผลปีบัญชี 2555-2559 ของจ าเลย 
   ซึ่งเป็นอดีตกรรมการชุดที่ 54 และอดีตผู้จัดการ ซึ่งเป็นเงินภายหลังด าเนินการหักจ่ายให้กับผู้ร้องกันส่วน 
   ซึ่งเป็นสินสมรสทัง้ 7 คดี แล้ว (เงินท่ีสหกรณ์ฯน าส่งให้กับส านักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี ในข้อ 1-3) 
  11.  รับช าระหนี้จ านวน 2,981,613.00  บาท เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 จาก ส านักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 
   (เช็คธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาราชบุรี เลขที่ 42266419 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564)  
   จากการขายทอดตลาดทรัพย์ ใน ข้อ 4.1 และ 4.2  ได้แก่ 
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    - ทรัพย์ซึ่งเป็นสินสมรส ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี   จ านวน  3  แปลง 
    - ทรัพย์สินของจ าเลย ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุร ี
     - ทรัพย์สินของจ าเลย ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี
  12.  รับช าระหนี้จ านวน 1,898,565.09 บาท เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 จาก ส านักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี  
   (เช็คธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาราชบุรี เลขที่ 45919059 ลงวันที่ 16 กันยายน  
   2564) จากการขายทอดตลาดทรัพย์ของจ าเลย ในข้อ 4.2 ได้แก่ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี

 

 
 


