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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 

เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวการใช้เอกสารปลอม/เท็จ ประกอบการขอกู้เงินประเภทเงินกู้พิเศษ 
 

     ตามที่ได้มีข่าวปรากฏในช่องทางต่าง ๆ ถึงความไม่โปร่งใสในการขอกู้เงินและอนุมัติเงินกู้พิเศษจาก สอมธ. 

โดยมีการใช้เอกสารประเมินราคาที่ดินประกอบการกู้เงินที่เป็นเอกสารสิทธิของทางราชการปลอม/เท็จ นั้น สหกรณ์

ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด (สอมธ.) ขอชี้แจงว่า คณะกรรมการดำเนินการ และคณะอนุกรรมการท่ี

เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ดังนั้นเพื่อความโปร่งใสในการ

บริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ ประกอบกับเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ

บริหารงานของ สอมธ. คณะกรรมการดำเนินการจึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงต่อท่านสมาชิก ตามลำดับเวลา (Time Line) 

ดังต่อไปน้ี 

1. คณะอนกุรรมการตรวจสอบการดำเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ ได้ตรวจสอบคำขออนุมัติ

กู้เงินประเภทพิเศษช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 - เมษายน 2564 พบว่ามีคำขอกู้บางรายท่ีไม่สามารถ

ตรวจสอบยืนยันราคาจากฐานข้อมูลของกรมธนารักษ์หรือสำนักงานที่ดินได้ และมีบางรายสามารถสืบค้นได้

แต่ข้อมูลในเอกสารขอกู้ไม่ตรงกับข้อมูลตามฐานข้อมูลของกรมธนารักษ์และสำนักงานท่ีดิน  

2. ต่อมาคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ จึงมอบหมายฝ่ายจัดการ สอมธ. ใหท้ำหนังสือสอบถามราคาประเมินจาก

สำนักงานที่ดินสำหรับรายที่ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลของกรมธนารักษ์ทุกรายและพบว่ามี

การใช้หลักฐานการประเมินราคาที่ดินไม่ตรงกับราคาที่สำนักงานที่ดินตอบกลับมา จำนวน 11 ราย (1 3 

โฉนด) คิดเป็นผลต่างราคาที่ดินรวมท้ังสิ้น 16,215,240.40 บาท 

3. คณะกรรมการดำเนินการสอมธ. ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 มีมติให้ฝ่าย

จัดการ สอมธ. ทำหนังสือถึงสำนักงานท่ีดินท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ยืนยันและชี้แจงความแตกต่างของราคาท่ีดินใน

แปลงดังกล่าว พร้อมทั้งให้ระงับการจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกที่ยังไม่ได้รับเงินกู้ไว้ก่อนเพื่อยับยั้งความเสียหาย 

และต่อมาได้รับคำตอบจากสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีตามหนังสือลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ว่าได้

ตรวจสอบแล้ว ไม่พบหลักฐานการยื่นคำขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินดังกล่าวในสารบบแต่อย่างใด 

และสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวงตามหนังสือลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ชี้แจงว่า

หนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินดังที่สอบถามมิได้ออกจากสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขา

คลองหลวง แต่อย่างใด  
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4. สอมธ. ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับการใช้เอกสารปลอมและการปลอมแปลงเอกสารประกอบการกู้เงิน โดยมีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง 

และเรียกสมาชิก กรรมการและเจ้าหน้าที่ สอมธ. มาให้ถ้อยคำรวม 14 ราย มีการขอเอกสารย้อนหลัง 3 ปี 

ผลการตรวจสอบพบว่ามีการใช้เอกสารสิทธิของทางราชการซึ่งเป็นเอกสารรับรองราคาประเมินท่ีดินท่ีไม่ตรง

กับข้อมูล และไม่ตรงกับฐานข้อมูลของสำนักงานที่ดินประกอบการกู้ยืมเงินมากกว่า 30 ฉบับสมาชิกแจ้งว่า

ได้มาจากนายเด่น มีประวัติ กรรมการ สอมธ. ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการเงินกู้พิเศษและฉุกเฉิน กรรมการ

เงินกู้สามัญและอนุกรรมการชุดอื่นของ สอมธ.อีก 3 ชุด และไม่ได้มาให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบ

ข้อเท็จจริง 

5. คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้เสนอแนะให้ประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการแจ้งความร้อง

ทุกข์แก่สมาชิก 12 ราย (มีกรรมการดำเนินการเกี่ยวข้องในจำนวนนี้ 2 คน คือ นายธนินท์รัฐ สุขสมกุลนันท์ 

และนายเด่น มีประวัติ) เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและการพิสูจน์ตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเนื่องจากเป็นกรณีที่มีอายุความ ในการนี้ ประธานกรรมการ  สอมธ. ได้ดำเนินการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอมธ. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ไปแจ้งความ

ร้องทุกข์ ไว้กับ สน. ชนะสงครามไว้แล้วเมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2564 

6. คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงรายงานสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิกและกรรมการทั้ง 12 รายที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการใช้เอกสารสิทธิของทางราชการปลอม/เท็จประกอบการขอกู้เงิน  โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 

ได้แก่ กลุ่มที่ 1 สมาชิกจำนวน 6 รายมีความประสงค์ซื้อบ้านโดยไม่มีนิติกรรมอำพรางหรือส่วนได้เสียกับผู้

จัดหาเอกสารปลอม/เท็จดังกล่าว กลุ่มที่ 2 สมาชิก 3 รายที่เข้าข่ายมีการถือครองที่ดินแทน และมีการแจ้ง

วัตถุประสงค์การกู้ที่อาจไม่ตรงกับความเป็นจริงแต่ให้การเป็นประโยชน์ต่อการสอบข้อเท็จจริง  กลุ่มที่ 3 

สมาชิก 2 ราย (นายธนินท์รัฐ สุขสมกุลนันท์ และนางสาวทัศน์ภรณ์ พีเค) มีการให้สิทธิ์การกู้แทน ทำธุรกิจ

ร่วมและแจ้งวัตถุประสงค์การกู้อาจให้การไม่ตรงความเป็นจริง และ กลุ่มที่ 4 นายเด่น มีประวัติ เป็นผู้จัดหา

เอกสาร อาจเข้าข่ายนิติกรรมอำพราง ปิดบังผู้ซื้อผู้ขายที่แท้จริง เข้าข่ายต้องพิจารณาควบคู่ข้อบังคับ สอมธ. 

พ.ศ. 2545 ข้อ 59 ข้อ 61 และ ข้อ 62 อย่างเคร่งครัดและระเบียบเงินกู้พิเศษท่ีเกี่ยวข้องและอาจเข้าข่ายทำ

ธุรกิจโดยใช้ สอมธ. เป็นแหล่งทุน โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้รายงานผลการสอบและแจ้งให้

คณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2564 ดำเนินการตามข้อบังคับ สอมธ. พ.ศ.2545 ข้อ 28 

กับกลุ่มท่ี 3 และกลุ่มที่ 4 (ให้ออกจาการเป็นสมาชิก ด้วยเหตุ (2) นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 

(5) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สอมธ. เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือเมื่อจะก่อความผูกพันใน

หนี้สินต่อ สอมธ.ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน (6) จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบ หรือมติของสอมธ. และ 



(7) กระทำการใดอันแสดงให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตหรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ สอมธ. ไม่ว่าด้วยประการใด 

ใด) 

7. ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งท่ี 11/2564 เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการฯ ได้

อภิปรายอย่างกว้างขวางในการลงโทษกลุ่มที ่ 3 และ กลุ ่มที ่ 4 ตามความเห็นของคณะกรรมการสอบ

ข้อเท็จจริง และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายเด่น มีประวัติ (กลุ่มที่ 4) พ้นจากการเป็นสมาชิกและกรรมการ 

สอมธ. ตามข้อบังคับ สอมธ. พ.ศ. 2545 ข้อ 28 (2)(5)(6)(7) มีผลทันที ส่วนนายธนินท์รัฐ สุขสมกุลนันท์ และ

นางสาวทัศน์ภรณ์ พีเค (กลุ่มที่ 3) คณะกรรมการดำเนินการได้ลงคะแนนให้ขาดสมาชิกภาพด้วยคะแนน 7 

ต่อ 6 เสียง ซึ่งไม่ถึง 2 ใน 3 ทำให้ไม่สามารถให้ออกจากความเป็นสมาชิกได้ แต่นายธนินท์รัฐ ได้แจ้งขอ

ลาออกจากการเป็นกรรมการ สอมธ. และงดเว้นการสมัครเป็นกรรมการ สอมธ. เป็นเวลา 6 ปี โดยมีผล

นับต้ังแต่วันท่ียื่นหนังสือลาออกมายังคณะกรรมการดำเนินการเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นการพ้น

จากตำแหน่งกรรมการตามข้อบังคับ สอมธ. พ.ศ.2545 ข้อ 46(2) 

               จากเหตุการณ์และข้อเท็จจริงข้างต้น ขอเรียนชี้แจงว่า คณะกรรมการดำเนินการไม่ได้นิ่งนอนใจต่อ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้ดำเนินการด้วยความรอบคอบตามขั้นตอนของระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย อย่าง

เคร่งครัด และจะได้กำหนดแนวทางป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในอนาคต เหตุการณ์ดังกล่าวแม้จะยังไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบที่ร้ายแรงต่อความมั่นคงของ  สอมธ. ในขณะนี้ แต่หากไม่ตัดสินใจดำเนินการใด ๆ และหาแนวทางป้องกัน

อย่างเหมาะสม ก็อาจส่งผลต่อความมั่นคง ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นของสมาชิกในฐานะสถาบันการเงินที่ส่งเสริม

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกต่อไปในภายภาคหน้า  

              ดังนั้นจึงขอให้ท่านสมาชิก สอมธ. โปรดมั่นใจว่า สอมธ. จะยังคงยึดมั่นในการดำเนินงานภายใต้หลัก

ธรรมาภบิาลโดยมีการกำกับดูแลกิจการท่ีดีอย่างสุดความสามารถ 

                    จึงขอประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 

                                  ประกาศ ณ วันท่ี  11 ธันวาคม  2564  

       

 รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ 

                                                                           ประธานกรรมการ               
 


