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ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

1 การย�นคำรองขอฟนฟูกิจการ สคจ.ตอศาล ศาลสอบถามและใหความเห็นถึงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศโดยรวม และการฟนฟูกิจการที่จะตองมีกฎหมาย

รองรับ

เม�อวันที่ 3 ก.ค.57

กระทรวงเกษตรเรงรัดการออกกฎกระทรวงภายใน 2 สัปดาห นัดพรอมครั้งที่ 2 , 21 ส.ค.57

2 แผนฟนฟู , งบการเงิน การพิจารณาสนับสนุนเงินกูจากภาครัฐ 5,000 ลานบาท คณะทำงานเห็นชอบเม�อ 9 ก.ค.57

คณะทำงานจาก สคจ. , กระทรวงเกษตร ,กระทรวงการคลัง 

และธนาคารแหงประเทศไทยใหความเห็นชอบผานแผนการเงินแลว 

ใหจัดทำสรุปเลมรายงานเพ�อเสนอ คสช.และสถาบันการเงินของ

รัฐพิจารณาใหความชวยเหลือตามที่ขอ

กระทรวงเกษตรนำเสนอ คสช.ภายใน

เดือน ก.ค. 57

สรุปเลมรายงานเสนอกระทรวงเกษตร

ภายใน 25 ก.ค.57

3 การจายดอกเบี้ย 5 % ใหกับสมาชิก คกก.พิจารณาอนุมัติการจายเงินดอกเบี้ย 5% ใหกับสมาชิก

ผูฝากเงิน  โดยคำนวนจากยอดรวมดอกเบ้ียคร่ึงปแรก ป 2557 

กับดอกเบี้ยครึ่งปหลัง ป 2556 

เริ่มจาย 17 ก.ค. 57

ปรับเปลี่ยนยอดเบิกถอนขั้นต่ำเปน 500 บาท ยอดเบิกถอน

สูงสุดคงเดิมที่ 50,000 บาท

5 มาตรการเยียวยาสมาชิกตามนโยบาย คสช. และ

กระทรวงเกษตร

คกก.อนุมัติมาตรการเยียวยาสมาชิก 4 เง�อนไข รอประกาศ คกก. ในเดือน ก.ค.57

คารักษาพยาบาล

คาฌาปนกิจศพ

คาเลาเรียนการศึกษา

คาครองชีพ

4 การจายเงินปนผลหุน (คางจาย) คกก.กำลังคำนวนยอดวงเงินและสภาพคลองของ สคจ.

เพ�อพิจารณาการใหสมาชิกเบิกถอน

รอประกาศ คกก.ในเดือน ก.ค. 57
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ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

1 เม�อวันที่ 3 ก.ค.57การย�นคำรองขอฟนฟูกิจการ สคจ.ตอศาล ศาลสอบถามและใหความเห็นถึงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ

โดยรวม และการฟนฟูกิจการที่จะตองมีกฎหมายรองรับ

กระทรวงเกษตรประสานงานกระทรวงยุติธรรม ใหออกกฎกระทรวงเพ�อให

สคจ. สามารถขอฟนฟูกิจการได คสช. ใหความเห็นชอบกฎกระทรวง

เม�อ 22 ก.ค.57 ซ่ึงจะนำเขาไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป

ศาลนัดพรอม ครั้งที่ 2, 21 ส.ค. 57

2 แผนขอการสนับสนุนทางการเงิน การพิจารณาสนับสนุนเงินกูจากภาครัฐ 5,000 ลานบาท

คกก. สคจ. ทำสรุปเลมรายงานงบการเงินเสนอตอกระทรวงเกษตรเพ�อ

นำเสนอตอ คสช. และสถาบันการเงินของรัฐพิจารณาใหความชวยเหลือ

ตามที่ขอ

คณะทำงานเห็นชอบเม�อ 9 ก.ค.57

กระทรวงเกษตรนำเสนอ คสช.ภายใน

เดือน ก.ค. 57

สคจ. นำเสนอกระทรวงเกษตร

เม�อวันที่ 24 ก.ค.57

3 การจายดอกเบี้ย 5 % ใหกับสมาชิก

(งวดเดือนกรกฎาคม)

ดำเนินการใหสมาชิกเบิกถอน เม�อ 17 ก.ค. 57

มาตราการน้ีเปนการบรรเทาความเดือดรอนตอสมาชิกสวนหน่ึง โดยมี

เง�อนไขท่ีสมาชิกสามารถเลือกเบิกอยางใดอยางหน่ึงระหวางเงินดอกเบ้ีย

หรือปนผล

คคก. ขอสงวนสิทธ์ิการเบิกถอนใหแกสมาชิกท่ีคงมีสมาชิกภาพท่ีสมบูรณ

(สงหุนสม่ำเสมอ)

มาตราการน้ีเปนการบรรเทาความเดือดรอนตอสมาชิกสวนหน่ึง โดยมี

เง�อนไขท่ีสมาชิกสามารถเลือกเบิกอยางใดอยางหน่ึงระหวางเงินดอกเบ้ีย

หรือปนผล

คคก. ขอสงวนสิทธ์ิการเบิกถอนใหแกสมาชิกท่ีคงมีสมาชิกภาพท่ีสมบูรณ

(สงหุนสม่ำเสมอ)

เริ่มเบิกถอน 17 ก.ค. 57

5 มาตรการเยียวยาสมาชิกตามนโยบาย คสช.

และกระทรวงเกษตร

สมาชิกสามารถย�นเร�องคำขอ ตั้งแต 29 ก.ค. 57

สมาชิกที่เคยย�นเร�องไวแลวใหมาตรวจสอบพรอมนำเอกสาร

หลักฐาน(ตัวจริง) มาเพิ่มเติม

คกก. จะประกาศผลการพิจารณาและอนุมัติใหสมาชิกทราบ

หลังการย�นเร�อง และเอกสารในสองสัปดาห

คกก.อนุมัติมาตรการเยียวยาสมาชิก 4 เง�อนไข

คารักษาพยาบาล

คาฌาปนกิจศพ

คาเลาเรียนการศึกษา

คาครองชีพ

ประกาศเม�อ 23 ก.ค.57

เปดย�นเร�องและตรวจสอบเอกสารเดิม

พรอมเพิ่มหลักฐานใหม 29 ก.ค. 57

4 การจายเงินปนผลหุน (คางจาย) คกก. มีมติอนุมัติใหสมาชิกเบิกถอนได 5% ของยอดคางจาย จะติดประกาศ 29 ก.ค. 57

ใหเบิกถอน 1 ส.ค. 57
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6 การฟองลูกหนี้ 28 ราย 32 สัญญา อยู ในระหวางการตรวจสอบทรัพยค้ำประกัน ทยอยฟองแตละคดี

กำลังดำเนินการฟองคดีต๋ัวสัญญาใชเงินของสหกรณ

เครดิตยูเน่ียนรัฐประชา วงเงิน 1,000 ลานบาท

ปลายเดือน ก.ค.57

7 การฟองนายศุภชัยและพวกคดียักยอก ฉอโกง

ประชาชนรวมกับ DSI 

คดียักยอก อยู ในระหวางการเตรียมสั่งฟองโดยอัยการซึ่งได

ขอสำนวนเพิ่มเติมจาก DSI 

คดีฉอโกงประชาชน ไดมีการสรุปรวมคดีใหเปนคดีพิเศษ อยู ใน

ระหวางการเตรียมการเรียกตัวผูถูกกลาวหามาสอบสวน 

กลางเดือน ก.ค.57

เดือน ก.ค.57

9 การฟองคดีนายศุภชัย และพวก 

(ฉอโกง/ปปง.อายัดทรัพย)

ทุนทรัพยฟอง 3,811 ลานบาท 

ศาลนัด 18 ส.ค. 57อยู ในระหวางการดำเนินคดี ศาลนัดพิจารณาคดี 

10 การฟองคดีนายศุภชัย และพวก (ละเมิดสิทธิ์ ติดตาม

ทรัยพคืน ลาภมิควรได)

ทุนทรัพยฟอง 13,169 ลานบาท 

ศาลนัด 25 ส.ค. 57ศาลสั่งใหรวม 3 คดี เปนคดีเดียว ศาลนัดพิจารณา 

11 คณะกรรมการพบสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม 2557 เสารที่ 2 ส.ค. 57

8 การฟองคดีเงินบริจาควัดพระธรรมกาย ทุนทรัพยฟอง 814 ลานบาท

ศาลนัด 15 ส.ค.57อยู ในระหวางการดำเนินคดี ศาลนัดพิจารณาคดี 

กำหนดนัดพบสมาชิก วันเสารที่ 2 ส.ค. 57  

เวลา 13.00 น.- 15.00 น. 

ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารยูทาวเวอร
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สินคาราคาถูก

ตรวจสุขภาพ และปรึกษาปญหาสุขภาพ

อบรมฝกสอนวิชาชีพ

สันทนาการและดนตรีจาก คสช.
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(ครั้งที่ 3 วันที่ 16 กรกฎาคม 2557)

ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

6 ทยอยฟองแตละคดีการฟองลูกหนี้ 28 ราย 32 สัญญา อยู ในระหวางการตรวจสอบทรัพยค้ำประกัน 

กำลังดำเนินการฟองคดีตั๋วสัญญาใชเงินของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน

รัฐประชา วงเงิน 1,000 ลานบาท

ปลายเดือน ก.ค.57

7 การฟองนายศุภชัยและพวกคดียักยอก ฉอโกง

ประชาชนรวมกับ DSI 

คดียักยอก อยู ในระหวางการเตรียมสั่งฟองโดยอัยการซึ่งไดขอ

สำนวนเพิ่มเติมจาก DSI 

คดีฉอโกงประชาชน ไดมีการสรุปรวมคดี ใหเปนคดีพิเศษ อยู ใน

ระหวางการเตรียมการเรียกตัวผูถูกกลาวหามาสอบสวน 

กลางเดือน ก.ค.57

เดือน ก.ค.57

9

ศาลนัด 18 ส.ค. 57

การฟองคดีนายศุภชัย และพวก 

(ฉอโกง/ปปง.อายัดทรัพย)

ทุนทรัพยฟอง 3,811 ลานบาท 

อยู ในระหวางการดำเนินคดี ศาลนัดพิจารณาคดี 

10

ศาลนัด 25 ส.ค. 57

การฟองคดีนายศุภชัย และพวก (ละเมิดสิทธิ์

ติดตามทรัยพคืน ลาภมิควรได)

ทุนทรัพยฟอง 13,169 ลานบาท 

ศาลสั่งใหรวม 3 คดี เปนคดีเดียว ศาลนัดพิจารณา 

11 เสารที่ 26 อาทิตยที่ 27 ก.ค. 57งานกิจกรรม “สหกรณ ไทย คืนความสุขใหกับ

ประชาชน” 9.00-17.00 น.

8

ศาลนัด 15 ส.ค.57

การฟองคดีเงินบริจาควัดพระธรรมกาย ทุนทรัพยฟอง 814 ลานบาท

อยู ในระหวางการดำเนินคดี ศาลนัดพิจารณาคดี 

กรมสงเสริมสหกรณกระทรวงเกษตร ไดจัดใหมีกิจกรรม 4 อยาง

เพ�อสมาชิก สคจ. และประชาชนยานคลองจั่นนี้ ทุกๆ เดือน

12 เสารที่ 2 ส.ค. 57คณะกรรมการพบสมาชิกประจำเดือน

สิงหาคม 2557

กำหนดนัดพบสมาชิก วันเสารท่ี 2 ส.ค. 57 เวลา 13.00 15.00 น. 

ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารยูทาวเวอร

กิจกรรมครั้งแรกจะจัดที่ดานหนา สนง. สคจ. 2 วัน วันเสารทีี่

26 ก.ค. และวันอาทิตยที่ 27 ก.ค. ตั้งแต 9.00-17.00 น.

คคก. สคจ. จะประสานงานใหมีการจัดกิจกรรมน้ีสม่ำเสมอทุกๆ เดือน

และจะประชาสัมพันธ ใหสมาชิกทราบลวงหนา


