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(ครั้งที่ 10 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557)

1/4

ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

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

สนับสนุนจากกรมสงเสริมสหกรณแลวเม�อ 26 สค.57

AUTO STAY หรือ การหยุดการฟองและการบังคับคดีลูกหน้ีโดยอัตโนมัติ

มีผลคุมครองแลวทันที

ศาลนัดไตสวนคำขอฟนฟูกิจการ 15 ธค.57 การคัดคานท่ีไมมีเหตุผลอันควร

จะกอใหเกิดความลาชาเสียเวลา คาใชจายและผลกระทบตอผลประโยชน

ของสมาชิกเอง

ศาลมีคำส่ังและใหดำเนินการสงเอกสาร และแผนซีดีใหกับสมาชิก และเจาหน้ี

สคจ. 56,000 ราย ใหทราบถึงรายละเอียดคำขอและแนวทางการฟนฟูกิจการ

การสงเอกสารไดครบถวนเม�อ 30 ต.ค. โดยมียอดตีกลับไมถึงผูรับจำนวน

      ราย ซ่ึงทางเจาหนาท่ีศาลจะตองดำเนินการสงซ้ำตามระเบียบขอบังคับ

ใหเสร็จส้ินภายในเดือน พ.ย.

AUTO STAY มีผล 26 สค.57

ศาลนัดไตสวน 15 ธค. 57

สงซ้ำใหครบ 30 พ.ย.57

2. การฟองนายศุภชัยและพวกคดียักยอก ฉอโกง

ประชาชนรวมกับ DSI 

คดีฉอโกง : อธิบดี DSI อนุมัติการรวมคดี 3 คดี ใหเปนคดีพิเศษ

เม�อ 22 ส.ค. 57 คุณกิติกอง  คณาจันทร  ผอ.DSI กำลังเรงสรุป

สำนวนฟองอยูในข้ันตอนสองความละเอียดจากขาราชการและเจาหนาท่ี

กรมสงเสริมสหกรณ ซึ่งคาดวาจะสรุปและนำปรึกษาผูบังคับบัญชา

ภายในกลางเดือนพฤศจิกายน คาดวาจะนัดแจงขอกลาวหาตอคุณศุภชัย

และพวกในเดือนพฤศจิกายน

นัดแจงขอกลาวหาในเดือน พย.57

นัดแจงขอกลาวหาในเดือน พย.57

การใหความชวยเหลือสมาชิกผานการเบิกถอนเงิน

ดอกเบ้ียหรือเงินปนผลคางจาย มาตรการเยียวยา

4 เง�อนไข และสวัสดิการสมาชิก

3. เน�องจาก สคจ.ไดรับการคุมครองตามคำรองการขอฟนฟูกิจการ  

AUTO STAY มีผลบังคับใชทั้งเจาหนี้และลูกหนี้ การจัดการและ/หรือ

บริหารงานของสหกรณฯ เกี่ยวกับทรัยพสินของสหกรณฯ รวมถึง

การกระทำใด ๆ อันเกี่ยวกับทรัพยสินของสหกรณฯ ตองอยูภายใต

บทบัญญัติของมาตรา 90/12 ของพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483

สคจ.มีอำนาจในการบริหารงานดังนี้

1. หาม สคจ.จำหน�ายจายโอนใหเชา ชำระหนี้ กระทำใด ๆ กอใหเกิด

   ภาระในทรัพยสิน

2. การใด ๆ ที่เปนการกระทำที่จำเปน เพ�อให สคจ.สามารถดำเนิน

   การคาไดตามปกติ เปนอำนาจของคณะกรรมการบริหาร สามารถ

   ดำเนินการตอไปได



(ครั้งที่ 9 วันที่ 15 ตุลาคม 2557)
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ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

คกก. ไดทบทวนการปฏิบัติตาม พรบ. และมีมติใหระงับมาตราการ

ชวยเหลือเบิกถอนทางการเงินไวเปนการชั่วคราวเพราะอาจจะขัด

คำสั่งศาลในขอ 1. แตยังคงใหดำเนินการสวัสดิการสมาชิกผูสูงอายุ

สค.2 และ สว.2 ตามยอดเงินกองทุนที่เหลืออยู

4. สรุปการการเขาพบคณะกรรมาธิการและคณะ

อนุกรรมการการเกษตรและสหกรณ สภานิติ

บัญญัติแหงชาติ

สมาชิกและคคก. สคจ. ไดเขารวมประชุมกับคณะกรรมาธิการเกษตร

และสหกรณเม�อ 4 พ.ย. 57 ตอดวยการเขาพบชี้แจงสาระสำคัญ

ตอคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาดานสหกรณ โดยตัวแทน

สมาชิกและ คคก. เม�อ 5 พ.ย. 57 มีสรุปสาระสำคัญดังนี้

สมาชิกรองขอ :

- ใหภาครัฐโดย ก.เกษตร หรือ ก.คลัง เปนผูรับผิดชอบการแก ไข

 ฟนฟูกิจการ สคจ. โดยเปนผูออกคาใชจายในการจัดหาผูเช่ียวชาญ

 ทำแผนและบริหารแผน

- ใหมีการสืบสวนสอบสวนลงโทษขาราชการและเจาหนาที่ที่บกพรอง

 การทำหนาท่ี กระทำความผิดทุจริต และใหรัับผิดชอบตอคาเสียหายท่ีเกิดข้ึน

- ใหมีการจายเงินเยียวยาสมาชิกเปนรายเดือนภาครัฐสนับสนุนโคตา

 สลากกินแบงรัฐบาลแก สคจ. เพ�อนำมาหารายได และแก ไขระเบียบ

 เพ�อยกเวนการคาประกันเงินกูดอกเบี้ยต่ำ 200 ลาน

คคก. รองขอ :

- หนังสือราชการสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยต่ำ 5,000 ลานและเงินคา

 ดอกเบี้ยปละ 100 ลาน 3 ป เพ�อใชชี้แจงตอศาลในการไตสวน

พุธ 24 กย. 57

คกก.ขอเรียนย้ำความเขาใจและความรวมมือท่ีี คคก. พนักงาน สคจ.

และสมาชิกตองสนับสนุนผลักดันการฟนฟูกิจการเพราะตามนโยบายของ

คกก. เม�อไดรับการแตงตั้งเปนผูทำแผนฟนฟูจะดำเนินการตอเร�อง

มาตรการบรรเทาและเยียวยาสมาชิกทันทีและตามแผนฟนฟูนั้นก็ ได

ครอบคลุมการชำระคืนหน้ีท้ังหมดพรอมผลประโยชนของสมาชิกและทุกๆ

ฝายตลอดระยะเวลาของการฟนฟูกิจการ

ศาลนัดไตสวน 15 ธค. 57

สวัสดิการ สค.2 และ สว.2

ใหดำเนินการตามปกติ
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ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

10. 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

5. 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. 

ผลการไกลเกลี่ยใน 2 กลุมแรกยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจน ศาลนัด

ไกลเกลี่ยพรอมกัน 3 กลุม  อีกครั้ง 18 กย. และนัดพรอมอีก

ครั้ง 17 ตค. 57

ศาลนัดพรอม 17 ตค. 57

6. การฟองคดีนายศุภชัย และพวก (ละเมิดสิทธิ์

ติดตามทรัพยคืน ลาภมิควรได)

สคจ.ย�นฟองใหมเดี่ยวหลังจากโจทยรวมถอนฟอง เม�อ 1 กย. 57

ทุนทรัพยฟอง 11,000 ลานบาท

สคจ.ยืนฟอง 15 ตค.57

7. การฟองคดีเงินบริจาควัดพระธรรมกาย ทุนทรัพยฟอง 814 ลานบาท โดยเปนโจทยรวมกับสหกรณออมทรัพย 

โรงพยาบาลราชวิถี

ผลการพิจารณาคดีเม�อ 10 กย.57 ยังไมมีขอตกลง ศาลนัด

พิจารณาในเดือนพฤศจิกายน

ศาลนัดพิจารณาในเดือน พ.ย.57

การฟองคดีเงินบริจาควัดพระธรรมกาย

(ฟองใหม) 

ทุนทรัพยฟอง 818 ลานบาท สคจ.ไดดำเนินการยืนฟองเดี่ยว 

ศาลนัดพิจารณาคำขออนาถาเพ�อลดคาฤชาธรรมเนียม 10 

พฤศจิกายน 57 และนัดไกลเกลี่ย 19 มกราคม 58

ย�นฟอง 25 สค. 57

ศาลนัดไกลเกลี่ย 19 มค. 58

8.

9. การฟองคดีพระครูปลัดวิจารณ ธีรางกุโร

วัดพระธรรมกาย

ทุนทรัพยฟอง 119 ลานบาท สคจ.ไดดำเนินการย�นฟอง 

ศาลนัดชี้สองสถานภาพ

ย�นฟอง 26 สค. 57

ศาลนัด 17 พย. 57
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ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

11. การใหความชวยเหลือสมาชิกผานการเบิกถอน

เงินดอกเบ้ียหรือเงินปนผลคางจาย และมาตรการ

เยียวยา 4 เง�อนไข

เน�องจาก สคจ.ไดรับการคุมครองตามคำรองการขอฟนฟูกิจการ  

AUTO STAY มีผลบังคับใชทั ้งเจาหนี้และลูกหนี้ การจัดการและ/

หรือบริหารงานของสหกรณฯ เกี่ยวกับทรัยพสินของสหกรณฯ 

รวมถึงการกระทำใด ๆ อันเกี่ยวกับทรัพยสินของสหกรณฯ ตองอยู

ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 90/12 ของพระราชบัญญัติลมละลาย 

พ.ศ.2483 สคจ.มีอำนาจในการบริหารงานดังนี้

1. หาม สคจ.จำหน�ายจายโอนใหเชา ชำระหนี้ กระทำใด ๆ กอใหเกิด

   ภาระในทรัพยสิน

2. การใด ๆ ที่เปนการกระทำที่จำเปน เพ�อให สคจ.สามารถดำเนิน

   การคาไดตามปกติ เปนอำนาจของคณะกรรมการบริหาร สามารถ

   ดำเนินการตอไปได

ศาลยกคำขอที่ สคจ.ย�นคำรองเพ�อขอจายเงิน สว.2 เปนเร�องแรก

ตามมาตรการบรรเทาความเดือดรอนและเยียวยาสมาชิก โดยศาล

ใหเหตุผลตามขอหามและขอปฏิบัติขางตน จนกวาจะมีการตั ้งผู 

ทำแผนและบริหารแผนฟนฟู

คกก.ขอเรียนชี้แจงเพ�อความเขาใจที่ สคจ.และ สมาชิก ตองรวมมือ

รวมใจในการสนับสนุนการฟนฟูกิจการเพราะตามนโยบายของ คกก.

เม�อไดรับการแตงต้ังเปนผูทำแผนฟนฟูจะดำเนินการตอเร�องมาตรการ

บรรเทาและเยียวยาสมาชิกทันทีและตามแผนฟนฟูนั้นก็ ไดครอบคลุม

การชำระคืนหนี้ทั ้งหมดพรอมผลประโยชนของสมาชิกตลอดระยะ

เวลาของการฟนฟูกิจการ

12. คณะกรรมการพบสมาชิกประจำเดือน

พฤศจิกายน 2557

เสารที่ 1 พย. 57  

เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

ศาลนัดไตสวน 15 ธค. 57

พิจารณาสวัสดิการ สค.1 , สค.2 ,

สค.3 และ สว.2 ภายใน 15 พย. 57

กำหนดนัดพบสมาชิก สำหรับเดือน พฤศจิกายน 2557 

วันเสารท่ี 1 พฤศจิกายน 2557

เวลา 13.00 น. - 15.00 น. 

ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารยูทาวเวอร
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ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

11. การใหความชวยเหลือสมาชิกผานการเบิกถอน

เงินดอกเบ้ียหรือเงินปนผลคางจาย และมาตรการ

เยียวยา 4 เง�อนไข

เน�องจาก สคจ.ไดรับการคุมครองตามคำรองการขอฟนฟูกิจการ  

AUTO STAY มีผลบังคับใชทั ้งเจาหนี้และลูกหนี้ การจัดการและ/

หรือบริหารงานของสหกรณฯ เกี่ยวกับทรัยพสินของสหกรณฯ 

รวมถึงการกระทำใด ๆ อันเกี่ยวกับทรัพยสินของสหกรณฯ ตองอยู

ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 90/12 ของพระราชบัญญัติลมละลาย 

พ.ศ.2483 สคจ.มีอำนาจในการบริหารงานดังนี้

1. หาม สคจ.จำหน�ายจายโอนใหเชา ชำระหนี้ กระทำใด ๆ กอใหเกิด

   ภาระในทรัพยสิน

2. การใด ๆ ที่เปนการกระทำที่จำเปน เพ�อให สคจ.สามารถดำเนิน

   การคาไดตามปกติ เปนอำนาจของคณะกรรมการบริหาร สามารถ

   ดำเนินการตอไปได

ศาลยกคำขอที่ สคจ.ย�นคำรองเพ�อขอจายเงิน สว.2 เปนเร�องแรก

ตามมาตรการบรรเทาความเดือดรอนและเยียวยาสมาชิก โดยศาล

ใหเหตุผลตามขอหามและขอปฏิบัติขางตน จนกวาจะมีการตั ้งผู 

ทำแผนและบริหารแผนฟนฟู

คกก.ขอเรียนชี้แจงเพ�อความเขาใจที่ สคจ.และ สมาชิก ตองรวมมือ

รวมใจในการสนับสนุนการฟนฟูกิจการเพราะตามนโยบายของ คกก.

เม�อไดรับการแตงต้ังเปนผูทำแผนฟนฟูจะดำเนินการตอเร�องมาตรการ

บรรเทาและเยียวยาสมาชิกทันทีและตามแผนฟนฟูนั้นก็ ไดครอบคลุม

การชำระคืนหนี้ทั ้งหมดพรอมผลประโยชนของสมาชิกตลอดระยะ

เวลาของการฟนฟูกิจการ

12. คณะกรรมการพบสมาชิกประจำเดือน

พฤศจิกายน 2557

เสารที่ 1 พย. 57  

เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

ศาลนัดไตสวน 15 ธค. 57

พิจารณาสวัสดิการ สค.1 , สค.2 ,

สค.3 และ สว.2 ภายใน 15 พย. 57

กำหนดนัดพบสมาชิก สำหรับเดือน พฤศจิกายน 2557 

วันเสารท่ี 1 พฤศจิกายน 2557

เวลา 13.00 น. - 15.00 น. 

ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารยูทาวเวอร


