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ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

1. การย�นคำรองขอฟนฟูกิจการ สคจ.ตอศาล ศาลรับคำรองการขอฟนฟูกิจการที่ย�นโดย สคจ.ที่ผานการรับรอง

สนับสนุนจากกรมสงเสริมสหกรณแลวเม�อ 26 สค.57

AUTO STAY หรือ การหยุดการฟองและการบังคับคดีลูกหน้ีโดยอัตโนมัติ

มีผลคุมครองแลวทันที

สคจ. กำลังเดินหนาเขาสูข้ันตอนทำแผนฟนฟู สมาชิกทุกคนและเจาหน้ีทุกราย

จะมีสวนรวมพิจารณาแผนฟนฟูรวมกัน ภายในระยะเวลา 4-5 เดือน

คสช.ยืนยันการสนับสนุนการแก ไขปญหาและการชวยเหลือดานการเงิน

ตอ สคจ.ตามแนวทางการฟนฟูกิจการที่ศาลรับรอง

AUTO STAY มีผล 26 สค.57

ระยะเวลา 4-5 เดือน

2. แผนขอการสนับสนุนทางการเงิน 5,000 ลานบาท กระทรวงเกษตร และกระทรวงการคลังพิจารณาเปน 2 แนวทางซึ่งไดนำ

เสนอตอ คสช.ดังน้ี

1. ใหกระทรวงการคลังจัดสรรงบประมาณของรัฐ สนับสนุนชวยเหลือการ

   แก ไขปญหาของขบวนการสหกรณผานกองทุนพัฒนาสหกรณ

2. ใหกระทรวงการคลังประสานกับธนาคารออมสิน เพ�อพิจารณาสนับสนุน

   เงินกู ใหแก สคจ. 

พิจารณาในเดือน กย.57

3. การฟองคดีตอคณะกรรมการดำเนินการและ

ผูตรวจสอบ ชุดกอน ๆ (ต้ังแตชุดท่ี 23 ถึง 29) 

คกก.ชุดท่ี 30 มีมติเพ่ิมเติมใหฟองดำเนินคดีตอ คกก.และผูตรวจสอบ 

อีก 2 ชุด คือชุดที่ 23 และ 24 รวมเปน 7 ชุด 41 คน (ตั้งแตชุดที่

23 ถึง 29)  ขอหาละเวนปฏิบัติหนาที่ตามขอบังคับทำใหเกิดความ

เสียหายตอ สคจ.

ทีมกฎหมายดำเนินการย�นฟองคดี

ภายในเดือน กันยายน 2557

4. การฟองคดีนายศุภชัย และพวก 

(ฉอโกง/ปปง.อายัดทรัพย)

ทุนทรัพยฟอง 3,811 ลานบาท 

ศาลไดพิจารณาคดีครั้งที่ 1 เม�อ 18 สค. สอบความแลว ศาลจัด

แบงจำเลย 18 คน เปนกลุม ๆ นัดไกลเกลี่ย 3 กลุม ในวันที่ 5 กย.

, 8 กย. , 18 กย. และนัดพรอมกัน 17 ตค. 

ศาลนัดพรอม 17 ตค. 57



(ครั้งที่ 7 วันที่ 3 กันยายน 2557)

2/4

5. คณะ คสช.และขาราชการระดับสูงมาเยี่ยมพบ

สมาชิก สคจ.

สรุปสาระสำคัญการเยี่ยมพบของหัวหนาคณะที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจ

ของ คสช.และขาราชการระดับสูงจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ

เม�อวันพุธที่ 27 สค. 2557

ดร.วิมล จันทรโรทัย  รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ

- สั่งการ ติดตาม การแก ไขปญหาของ สคจ.ผานทางการฟนฟู

  กิจการ

- ประสานงานอยางใกลชิดกับ คสช.เพ�อสนับสนุนการแก ไขปญหา

  ของ สคจ.

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

- ประสานกับกระทรวงยุติธรรมเพ�อการออกกฎกระทรวงใหสหกรณ

  เครดิตยูเนี่ยน  สามารถฟนฟูกิจการได

- จัดตั้งคณะทำงานเพ�อรวมทำแผนฟนฟูและคณะกรรมการกำกับ

  การบริหารแผนและควบคุม

ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ

- กำกับดูแล ตรวจสอบบัญชีในระหวางการฟนฟูกิจการ

- กำกับดูแล การบริหารงาน สคจ.ใหโปรงใส

พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ หัวหนาคณะที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจ

- ยืนยันการใหความสนใจของทานและคณะ คสช.กับปญหาและการ

  แก ไขปญหาของ สคจ.

- สั่งการ ติดตาม สนับสนุนการฟนฟูกิจการ สคจ.ผานการออก

  กฎกระทรวง การชวยเหลือดานการเงิน

พุธที่ 27 สค.57

เวลา 10.00 น.

ขาวประชาสัมพันธจากคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30

ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

6. การฟองคดีนายศุภชัย และพวก (ละเมิดสิทธิ์

ติดตามทรัพยคืน ลาภมิควรได)

ทุนทรัพยฟอง 13,169 ลานบาท 

ศาลสั่งใหรวม 3 คดี เปนคดีเดียว เห็นชอบนัดพิจารณา ศาลพิจารณา 17 ตค. 57
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ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

7. การใหความชวยเหลือสมาชิกผานการเบิกถอน

เงินดอกเบี้ยหรือเงินปนผลคางจาย

มาตรการนี ้เปนการบรรเทาความเดือดรอนตอสมาชิกสวนหนึ่ง 

โดยมีเง�อนไขที่สมาชิกสามารถเลือกเบิกถอนไดอยางใดอยางหนึ่ง

ระหวางเงินดอกเบี้ยหรือปนผล 5% ของยอดเงินในบัญชี

เน�องจาก สคจ.ไดรับการคุมครองตามคำรองการขอฟนฟูกิจการ  

AUTO STAY มีผลบังคับใชทั ้งเจาหนี้และลูกหนี้ การใชจายใด ๆ 

จะตองไดรับการอนุญาตจากศาลกอน ฉนั้นการใหสมาชิกเบิกถอน

ตองชะลอออกไปกอน

สคจ.ไดทำการย�นขออนุญาตการใชจายหลักดังนี้

- เงินเดือนเจาหนาที่และคาใชจายสำนักงาน

- เงินชวยเหลือสมาชิกตามมาตรการเยียวยา

- คาใชจายอ�น ๆ

คาดวาจะไดรับการอนุญาตจากศาล

ภายในเดือนกันยายน

8. การฟองลูกหนี้ 28 ราย 32 สัญญา อยู ในระหวางการตรวจสอบทรัพยค้ำประกัน 

ดำเนินการฟองคดีตั ๋วสัญญาใชเงินของสหกรณเครดิตยูเนี ่ยน

รัฐประชา วงเงิน 1,340 ลานบาท ที่ศาลจังหวัดนครปฐม

ย�นฟอง 1 สค. 57 และศาลนัด 

10 พย. 57

ทยอยฟองตามหลักฐานเอกสาร

9. การฟองนายศุภชัยและพวกคดียักยอก ฉอโกง

ประชาชนรวมกับ DSI 

คดีฉอโกง : อธิบดี DSI อนุมัติการรวมคดี 3 คดี ใหเปนคดีพิเศษ

เม�อ 22 สค. 57เจาพนักงาน DSI  กำลังเรงสรุปสำนวนฟอง สมาชิก

สคจ.มีสวนรวมในการใหขอมูลเพิ่มเติม

คดียักยอก : DSI สงสำนวนเพิ่มเติมตามที่เจาพนักงานอัยการ

รองขอ คาดวาจะมีการสั่งฟองภายใน 30 วัน

คุณเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ ์ รองอธิบดีกรม DSI พ.ต.ท.สมบูรณ

สาระสิทธิ ์ ผู บ ัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ 3  คุณกิติกอง 

คณาจันทร ผอ.ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ไดยืนยันการเรงรัดดำเนินคดีอยางเที่ยงธรรม ตามหลักฐานเอกสาร

คาดวาจะมีการสั่งฟองภายใน 30 วัน (เดือนกันยายน) 

เดือน กย.57

เดือน กย.57

ใหคำมั่นเม�อวันพบสมาชิก

เม�อ 29 สค. 57
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ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

10. การฟองคดีเงินบริจาควัดพระธรรมกาย ทุนทรัพยฟอง 814 ลานบาท

ผลการพิจารณาคดีเม�อ 15 สค. 57 ยังไมมีขอตกลง ศาลนัด

ไกลเกลี่ยในสัปดาหแรกของเดือนกันยายน

ศาลนัดไกลเกลี่ยในสัปดาหแรกของ

เดือนกันยายน

การฟองคดีเงินบริจาควัดพระธรรมกาย

(ฟองใหม) 

สคจ.ไดดำเนินการยืนฟอง ทุนทรัพยฟอง 818 ลานบาท

ศาลนัดพิจารณาคำขออนาถาเพ�อลดคาฤชาธรรมเนียม 10 

พฤศจิกายน 57 และนัดไกลเกลี่ย 19 มกราคม 58

ย�นฟอง 25 สค. 57

ศาลนัดไกลเกลี่ย 19 มค. 58

11.

12. การฟองคดีพระครูปลัดวิจารณ ธีรางกุโร

วัดพระธรรมกาย

สคจ.ไดดำเนินการย�นฟอง ทุนทรัพยฟอง 119 ลานบาท

การยายรวมนี้เปนมาตรการลดคาใชจายและพิจารณานำสำนักงาน

สถานที่เพ�อไปใช ในการหารายไดจากการทำธุรกิจอ�นมาเสริม

สภาพคลองให สคจ.

สมาชิก สคจ.สามารถใชบริการผานทางระบบธนาคารพาณิชย

ทั่วไปตามปกติ

ศาลนัดชี้สองสถานภาพ

ย�นฟอง 26 สค. 57

ศาลนัด 17 พย. 57

ยายรวมสำนักงานสาขาในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑลมารวมอยูที่สำนักงานใหญคลองจั่น

คกก.มีมติใหยายรวม 3 สาขาพรอมเจาหนาที่ 12 คน มารวมที่

สำนักงานใหญคลองจั่น ตามวันเวลาแตละสาขาดังนี้

- สาขาศรีนครินทร  

- สาขารมเกลา      

- สาขาแพรกษา   

ปดระบบเวลา 14.00 น. และใหบริการ

จนถึง

- วันที่ 13 กันยายน 57

- วันที่ 30 กันยายน 57

- วันที่ 30 กันยายน 57

13.

14. คณะกรรมการพบสมาชิกประจำเดือน

กันยายน 2557

เสารที่ 6 ก.ย. 57  

เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

กำหนดนัดพบสมาชิก สำหรับเดือน กันยายน 2557 

วันเสารท่ี 6 กันยายน 2557

เวลา 13.00 น. - 15.00 น. 

ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารยูทาวเวอร


