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ระเบียบวาระที่ 4.9 
เร่ือง  พจิารณาตัดจ าหน่ายหนีสู้ญจากบัญชีลูกหนีข้องสหกรณ์ 

1. นางเชิญญารัช อ่อนสุทธิ 
  นางเชิญญารัช อ่อนสุทธิ สมาชิกทะเบียนเลขท่ี 15630 ไดกู้เ้งินตามหนงัสือกูส้ าหรับเงินกูพ้ิเศษและหนงัสือสัญญา
จ านองท่ีดินเฉพาะส่วน ตามหนงัสือกูท่ี้ พพ.0248/2548 ฉบบัลงวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2548 จ านวนเงิน 914,000 บาท โดยใช้
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 143 เลขท่ีดิน 156 หน้าส ารวจ  143 ต าบลหลุมดิน อ า เภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ของ 
นายฉลวย  จูฑะศร เป็นหลักประกันเงินกู้ สมาชิกผิดนัดช าระหน้ี สหกรณ์ยื่นฟ้องต่อศาลจงัหวดัราชบุรี ความแพ่ง 
คดีหมายเลขด าท่ี 358/2550 วนัท่ี 30 มีนาคม 2550 ทุนทรัพยท่ี์ฟ้อง  จ  านวน 933,318.69  บาท คดีหมายเลขแดงท่ี 936/2550 
วนัท่ี 14 กนัยายน 2550 พิพากษาให้จ  าเลยทั้งสองร่วมกนัช าระเงินจ านวน 933,318.69 บาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 
6 ต่อปี ของตน้เงิน 878,989.89 บาท นับถดัจากวนัฟ้อง (ฟ้องวนัท่ี 30 มีนาคม 2550) เป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสร็จ 
แก่โจทก์ หากไม่ช าระให้ยึดท่ีดินโฉนดเลขท่ี 143 ต าบลหลุมดิน อ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี พร้อมส่ิงปลูกสร้าง
เฉพาะส่วนของจ าเลยท่ี 2 ออกขายทอดตลาดน าเงินมาช าระหน้ี หากโจทก์ได้เงินไม่พอ ให้ยึดทรัพยสิ์นอ่ืนของจ าเลย 
ทั้งสอง บงัคบัช าระหน้ีแก่โจทก์จนครบ กบัให้จ  าเลยทั้งสองใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยก าหนดค่าทนายความ 
3,000 บาท 
  โจทก์บงัคบัคดียึดทรัพยจ์  านองของนายฉลวย  จูฑะศร จ าเลยท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2552 เพ่ือรอประกาศ  
ขายทอดตลาด และเจา้พนกังานบงัคบัคดีประกาศขายทอดตลาดหลกัทรัพยน์ดัท่ี 1 ตั้งแต่วนัท่ี 17 มีนาคม 2553 เป็นตน้มา
แต่ไม่มีผูเ้ขา้สู้ราคา 
  นายฉลวย  จูฑะศร มีบนัทึกถึงสหกรณ์ฯ ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2563 ขอประนอมหน้ี โดยเสนอยินยอม 
ช าระหน้ีตามค าพิพากษาทั้งหมดจ านวน 985,475.76 บาท พร้อมดอกเบ้ียนบัถดัจากวนัพิพากษาอีกจ านวน 220,000 บาท 
รวมเป็นเงินจ านวน 1,205,475.76 บาท ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ชุ ดท่ี 64 คร้ังท่ี 3 วนัองัคารท่ี 
22 ธนัวาคม 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้ นายฉลวย จูฑะศร ช าระหน้ีจ านวน 1,205,475.76 บาท และให้ด าเนินการ
ถอนการยดึทรัพยแ์ละถอนการบงัคบัคดีต่อส านกังานบงัคบัคดี 

 

นางเชิญญารัช อ่อนสุทธิ 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัย 
จะสูญ 31 ส.ค.63 

รับช าระหน้ี 
24 ธ.ค.63 

เสนอพิจารณา 
ตดัหน้ีสูญ 

ลูกหน้ีตามค าพิพากษา 985,475.76 985,475.76  
ดอกเบ้ียคา้งรับลูกหน้ี 
ตามค าพิพากษา 

678,489.19 220,000.00 458,489.19 

รวม 1,663,964.95 1,205,475.76 458,489.19 
 

2. นางสาวชนัญญนัทธ์ หรือ ประไพพรรณ์  แข็งแรง 
  นางสาวชนญัญนทัธ์ หรือ ประไพพรรณ์  แข็งแรง สมาชิกทะเบียนเลขท่ี 18907 ไดกู้เ้งินตามหนังสือกู ้ส าหรับ
เงินกู้พิเศษและหนังสือสัญญาจ านองท่ีดิน ตามหนังสือกู้ท่ี พพ. 80/2555 ฉบบัลงวนัท่ี 29 ธันวาคม 2554 จ านวนเงิน 
519,000 บาท โดยใชโ้ฉนดท่ีดินเลขท่ี 30515 เลขท่ีดิน 5 หนา้ส ารวจ 6364 ต าบลปากแรต อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
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พร้อมส่ิงปลูกสร้างของตนเองเป็นหลกัประกนัเงินกู้ สมาชิกไดล้าออกจากครู และไม่สามารถช าระหน้ี สมาชิกผิดนัด 
ช าระหน้ี สหกรณ์ยื่นฟ้องต่อศาลจงัหวดัราชบุรี ความแพ่ง คดีหมายเลขด าท่ี ผบ.319/2556 วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2556 
ทุนทรัพยท่ี์ฟ้องจ านวน 515,343.51 บาท คดีหมายเลขแดงท่ี ผบ.349/2556 วนัท่ี 19 มิถุนายน  2556 พิพากษาให้จ  าเลย 
ช าระหน้ีแก่โจทก์ จ านวน 515,343.51 บาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5.70 ต่อปี จากต้นเงิน 506,375.08 บาท 
นับถัดจากวนัฟ้อง (ฟ้องวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2556) เป็นต้นไป จนกว่าจะช าระเสร็จแก่โจทก์ หากจ าเลยไม่ช าระหน้ี 
ให้ยึดท่ีดินโฉนดเลขท่ี 30515 ต าบลปากแรต อ า เภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  พร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน 
ออกขายทอดตลาดเพื่อน าเงินมาช าระหน้ีแก่โจทก์ หากได้เงินสุทธิไม่พอช าระหน้ี ให้ยึดทรัพย์สินอ่ืนของจ าเลย 
ออกขายทอดตลาดเพื่อน าเงินมาช าระหน้ีแก่โจทก์จนครบถว้น กบัให้จ  าเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยก าหนด 
ค่าทนายความให ้10,000 บาท ส่วนค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีใหเ้ป็นพบั 
  โจทก์บงัคบัคดียึดท่ีดินของจ าเลยติดจ านองโจทก์พร้อมส่ิงปลูกสร้างเลขท่ี 408/122 หมู่ท่ี 4 ต าบลปากแรต 
อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ออกขายทอดตลาด เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2561 ขายโดยปลอดจ านอง ราคา 450,000 บาท 
เม่ือน าเงินท่ีขายไดห้กัช าระหน้ี คงเหลือหน้ีคา้งช าระ จ านวน 245,573.10 บาท (สหกรณ์ฯไดรั้บเงินจากส านกังานบงัคบัคดี
ราชบุรี วนัท่ี 21 มกราคม 2564) 

นางสาวชนญัญนทัธ์ 
หรือ ประไพพรรณ์ 

แขง็แรง 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัย 
จะสูญ 31 ส.ค.63 

รับช าระหน้ี 21 ม.ค.64 
(ดบ.ค านวณถึงวนัท่ีขาย

ทรัพย)์ 

เสนอพิจารณา 
ตดัหน้ีสูญ 

ลูกหน้ีตามค าพิพากษา 537,183.69 291,610.59 245,573.10 
ดอกเบ้ียคา้งรับลูกหน้ีตาม
ค าพิพากษา 

207,685.52 134,669.41  

รวม 744,869.21 426,280.00 245,573.10 
 
3. นายปวย์ี หรือ ไกรสร  จริงจังธนังกูล 
  นายปวีย ์หรือ ไกรสร  จริงจงัธนังกูล สมาชิกทะเบียนเลขท่ี 15701ได้กู ้เงินตามหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้พิเศษ 
และหนงัสือสัญญาจ านองท่ีดิน ตามหนงัสือกูท่ี้ พพ.288/2553 ฉบบัลงวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2553 จ านวนเงิน 550,000 บาท 
โดยใช้โฉนดท่ีดินเลขท่ี 34494 เลขท่ีดิน 47 หน้าส ารวจ 1502  ต าบลสวนกลว้ย อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี พร้อม  
ส่ิงปลูกสร้างของตนเอง เป็นหลกัประกนัเงินกู ้สมาชิกไดล้าออกจากครูและไม่สามารถช าระหน้ี สมาชิกผิดนดัช าระหน้ี
สหกรณ์ยืน่ฟ้องต่อศาลจงัหวดัราชบุรี  ความแพง่ คดีหมายเลขด าท่ี ผบ.524/2556 วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2556 ทุนทรัพยท่ี์ฟ้อง
จ านวน 518,548.39 บาท คดีหมายเลขแดงท่ี ผบ.411/2556 วนัท่ี 7 สิงหาคม 2556 พิพากษาตามยอม จ าเลยยินยอมช าระหน้ี
จ านวน 518,548.39 บาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 5.70 ต่อปี ของตน้เงินจ านวน 504,047.44 บาท นบัถดัจากวนัฟ้องเป็น
ตน้ไป จนกวา่จะช าระหน้ีใหโ้จทกเ์สร็จส้ิน การช าระหน้ีจ าเลยช าระแก่โจทก์เป็นงวดรายเดือนๆละไม่นอ้ยกวา่ 4,000 บาท 
และจะช าระให้โจทก์เสร็จส้ินภายในก าหนดเวลา 5 ปี นับแต่วนัท าสัญญาฉบับน้ี เร่ิมช าระงวดแรกภายในวนัท่ี 
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31 สิงหาคม 2556 และทุกวนัส้ินเดือนของทุกๆเดือนตลอดไป จนกวา่จะช าระเสร็จส้ินแก่โจทก์ หากจ าเลยผิดนดัช าระหน้ี
งวดหน่ึงงวดใด ใหถื้อวา่ผดิสัญญาทั้งหมด ยนิยอมใหโ้จทกบ์งัคบัคดีทนัที 
  โจทก์บงัคับคดียึดท่ีดินของจ าเลยติดจ านองโจทก์พร้อมส่ิงปลูกสร้างเลขท่ี 49/50 หมู่ท่ี 6 ต าบลสวนกล้วย 
อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ออกขายทอดตลาด ขายโดยปลอดจ านอง เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2560 ราคา 400,000 บาท
เม่ือน าเงินท่ีขายไดห้ักช าระหน้ี คงเหลือหน้ีคา้งช าระจ านวน 252,292.91 บาท (สหกรณ์ไดรั้บเงินจากส านกังานบงัคบัคดี
ราชบุรี เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2563) 

นายปวีย ์หรือไกรสร จริงจงัธนงักลู 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

31 ส.ค.63 

รับช าระหน้ี 16 ธ.ค.63 
(ดบ.ค านวณถึงวนัท่ีขาย

ทรัพย)์ 

เสนอพิจารณาตดั
หน้ีสูญ 

ลูกหน้ีตามค าพิพากษา 527,543.67 275,250.76 252,292.91 
ดอกเบ้ียคา้งรับลูกหน้ีตามค า
พิพากษา 

203,004.04 108,468.24  

รวม 730,547.71 383,719.00 252,292.91 
 
4. นายบุญส่ง  อึ่งทอง 
  นายบุญส่ง อ่ึงทอง สมาชิกทะเบียนเลขท่ี 13509 ได้กู ้เงินตามหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามญั ตามหนังสือกู้ท่ี 
สส.2114/2547 ฉบบัลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2547 จ านวน 278,900 บาท โดยใชบุ้คคลค ้าประกนัสองคน สมาชิกขาดราชการ
เป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียกเก็บได ้สมาชิกผิดนดัช าระหน้ี สหกรณ์ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงราชบุรี ความแพ่ง คดีหมายเลขด า 
ท่ี 551/2549 วนัท่ี 10 เมษายน 2549 ทุนทรัพย์ท่ีฟ้องจ านวน 182,311.75 บาท คดีหมายเลขแดงท่ี 703/2549 วนัท่ี 
29 พฤษภาคม 2549 พิพากษาดว้ยวาจา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 194 พิพากษาให้จ  าเลยทั้งสาม
ร่วมกนัช าระเงินจ านวน 182,311.75 บาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 6 ต่อปี จากตน้เงิน 174,712.25 บาท นบัถดัจาก 
วนัฟ้อง(ฟ้องวนัท่ี 10 เมษายน 2549) เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จ  าเลยทั้ งสามร่วมกันใช้ค่า 
ฤชาธรรมเนียมแทนโจทก ์โดยก าหนดค่าทนายความ 1,500 บาท 
  จ าเลยทั้งสามไม่ปฏิบติัตามค าพิพากษา สหกรณ์ฯ จึงตั้งเร่ืองบงัคบัคดีเพื่อยึดทรัพยสิ์นของจ าเลย แต่เน่ืองจาก
ทรัพยสิ์นของจ าเลยท่ี 1 ท่ีพบคือรถจกัรยานยนตอ์ยูท่ี่จงัหวดัเลย สหกรณ์ฯ ตอ้งส่งเร่ืองไปยงัส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดัเลย
เป็นผูด้  าเนินการ ซ่ึงสหกรณ์ฯ เห็นวา่การด าเนินการดงักล่าวราคาทรัพยท่ี์ไดไ้ม่คุม้ค่าใชจ่้าย 
  จ าเลยท่ี 3 เสียชีวิต เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2549 ทายาทผูมี้สิทธิได้รับเงินตามหนังสือแสดงเจตนาผูรั้บโอน
ประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย ยืน่ค  าร้อง ฉบบัลงวนัท่ี 6 กนัยายน 2549 ขอช าระหน้ีตามค าพิพากษาจ านวนหน่ึงใน
สามส่วนของหน้ีทั้งหมด 
  จ าเลยท่ี 2 ยื่นค าร้องขอกูร้วมหน้ีเพื่อช าระหน้ีตามค าพิพากษาจ านวนหน่ึงในสามส่วนของหน้ีทั้งหมด ท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 49 คร้ังท่ี 12,13,15 มีมติเป็นเอกฉนัทเ์ห็นชอบให้จ  าเลยท่ี 2 และจ าเลยท่ี 3 ช าระหน้ีคนละ
หน่ึงในสามส่วนของหน้ีตามค าพิพากษา 
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นายบุญส่ง อ่ึงทอง ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
31 ส.ค.63 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 
ปี 2564 

เสนอพิจารณาตดัหน้ีสูญ 

ลูกหน้ีตามค าพิพากษา 62,157.33  62,157.33 
ดอกเบ้ียคา้งรับลูกหน้ีตามค า
พิพากษา 

53,123.01 3,729.44 56,852.45 

รวม 115,280.34 3,729.44 119,009.78 
 
*** ลูกหน้ีตามค าพิพากษา รายท่ี 1 - 3 สหกรณ์ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของตน้เงินและดอกเบ้ียท่ีคา้งช าระถึงวนัส้ินปี
บญัชี 2563ไวเ้ต็มจ านวน ส าหรับรายท่ี 4 ขอเสนอตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ – ดอกเบ้ียคา้งช าระ ของปีงบประมาณ 2564 
เพิ่มจ านวน 3,729.44 บาท น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 64 คร้ังท่ี 11 วนัท่ี 24 สิงหาคม 2564 มีมติดงัน้ี 
  1. ตั้งส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ – ดอกเบีย้ค้างช าระ ปีงบประมาณ 2564 ของนายบุญส่ง  อึง่ทอง 
  จ านวน 3,729.44 บาท (สามพนัเจ็ดร้อยยีสิ่บเก้าบาทส่ีสิบส่ีสตางค์) 
  2. ตัดหนีสู้ญสมาชิกทั้ง 4 ราย ดังนี้ 
   2.1 นางเชิญญารัช  อ่อนสุทธิ จ านวน 458,489.19 บาท 
   2.2 นางสาวชนัญญนัทธ์ หรือ ประไพพรรณ์  แข็งแรง จ านวน 245,573.10 บาท 
   2.3 นายปวณ์ี  หรือ ไกรสร จริงจังธนังกูล จ านวน 252,292.91 บาท 
   2.4 นายบุญส่ง  อึ่งทอง  จ านวน 119,009.78 บาท 
   รวม 1,075,364.98 บาท 
  3. น าเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 เพ่ือพจิารณาต่อไป 
 
*** การตัดจ าหน่ายหนีสู้ญเป็นเพยีงการปฏิบัติทางบัญชีเท่าน้ัน  มิได้เป็นการระงับซ่ึงสิทธิเรียกร้องจากผู้ต้องรับผดิชอบ 
ต่อสหกรณ์แต่อย่างใด *** 
 


