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

สนับสนุนจากกรมสงเสริมสหกรณแลวเม�อ 26 สค.57

AUTO STAY หรือ การหยุดการฟองและการบังคับคดีลูกหน้ีโดยอัตโนมัติ

มีผลคุมครองแลวทันที

ศาลนัดไตสวนตออีก 5 วันในเดือนกุมภาพันธ และมีนาคม 2558 ดังน้ี

- ไตสวนผูรองขอฟนฟูกิจการ 2 วัน ในวันอังคารที่ 10 กพ. 58 และ

  อังคารท่ี 17 กพ. 58

- ไตสวนผูคัดคานการขอฟนฟูกิจการ 3 วัน ในวันจันทรที่ 2 มีค.58 

  อังคารท่ี 3 มีค. 58 และวันจันทรท่ี 9 มีค. 58

ศาลได ไตสวนคำขอฟนฟูกิจการเม�อ 15 ธ.ค. 57 แต ไดเบิกความผูรองเพียง

5 จาก 11 คน เน�องจากมีผูขอคัดคาน 58 ราย ซ่ึงศาลทานก็ ไดเมตตาใหผู

คัดคานใชเวลาอยางเต็มท่ีแมวาบางคำถามไม ไดเปนคำคานแตอยางใด 

AUTO STAY มีผล 26 ส.ค.57

ไตสวนครั้งแรกเม�อ 15 ธ.ค. 57

ศาลนัดไตสวนอีก 5 วัน ในวันที่ 

10 ก.พ. , 17 ก.พ. , 2 มี.ค. , 3 มี.ค.

และ 9 มี.ค. 58

2. โครงการเงินกูเรงดวนเพ�อการบรรเทาความ

เดือดรอนสมาชิก

โครงการเงินกูนี้มียอดวงเงินที่ 200 ลานบาท เพ�อนำมาใหสมาชิกกู

ยืมเพ�อชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนดานการเงินของสมาชิกอยาง

เรงดวน โดยมีเง�อนไขอัตราดอกเบี้ยและการกูยืมแบบพิเศษ คกก.ได

ติดตอประสานงานเพ�อขอใหภาครัฐโดยกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวง

เกษตรและสหกรณเปนผูสนับสนุนดานการเงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ

คณะผูบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณเห็นชอบการแก ไขระเบียบขอ

บังคับโดยการใชหลักทรัพย สคจ.ค้ำประกันเพียงอยางเดียว และได

มีมตินำเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาที่มีทานรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธาน เพ�อการอนุมัติขั้นสุดทาย

คกก.สคจ.ก็ ไดพิจารณาปรับเปล่ียนการขออนุมัติจากศาล โดยจะย�นคำรอง

ขออนุญาตภายในเดือนกุมภาพันธ

คาดวาจะมีการอนุมัติโครงการภายใน

ก.พ.58

คาดวาจะมีการอนุมัติโครงการภายใน

ก.พ.58
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3.
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 ก.ย.

8 ก.ย. , 18 ก.ย. แต ไมมีขอยุติในการไกลเกล่ียรวมเม�อ 17 ตค. 57 

ศาลพิจารณาเม�อ 17 ธค.57 และใหความเห็นวาคดีมีผลตอเน�อง

กับการที่โจทกย�นขอฟนฟูกิจการ จึงใหชะลอการพิจารณาและนัด

พรอมใหม ในเดือนเมษายน 2558

ศาลนัดพรอม 28 เม.ษ.58

4. การฟองนายศุภชัยและพวกคดียักยอก ฉอโกง

ประชาชนรวมกับ DSI 

คดียักยอก : คุณกิติกอง  คณาจันทร  ผอ.DSI ไดสรุปและสงสำนวน

ฟองเพ่ิมเติมใหเจาพนักงานอัยการ ตามรายละเอียดความเสียหายท่ี ได

มาสอบความจากสมาชิก สคจ. จากการติดตามกับทางเจาพนักงาน

อัยการ ไดรับขอมูลวาเจาพนักงานอัยการไดมีการจัดตั้งคณะทำงานพิเศษ

เขามาดูแลสำนวนอยางถี่ถวน คาดวาจะมีการสั่งฟองในเร็ว ๆ นี้

คดีฉอโกง : ทาง DSI มีการเปลี่ยนแปลงยกระดับการสอบความ

อยางเขมขน โดยทานอธิบดี DSI คุณสุวณา สุวรรณจูฑะจะเปนผู

กำกับควบคุมดูแลการสอบความทั้งหมด

ทานรัฐมนตรี ไดเสนอใหมีคณะติดตามความกาวหนาการดำเนินคดี

ของ DSI และอัยการ โดยคณะติดตามจะมีผูแทน 5 คนจาก คกก./

เจาหนาทีี่และอีก 3 คนจากตัวแทนสมาชิก

สรุปการเขาพบกับทานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม พล.อ.ไพบูลย 

คุมฉายา

- เรงรัดการดำเนินคดีของ DSI และเจาพนักงานอัยการ

- พิจารณาจริยธรรมและวุฒิภาวะของรองปลัดกระทรวงในการ

  ค้ำประกันตัวคุณศุภชัย ศรีศุภอักษร

- ดำเนินการเจรจาไกลเกลี่ยเงินบริจาคคืนจากวัดพระธรรมกาย

ติดตามการสั่งฟองคดี

ประกาศแตงตั้งหัวหนาทีมโดยทาน

อธิบดี DSI ตนเดือน ก.พ.58

เม�อศุกร 23 ม.ค.58

ขออาสาสมัครจากสมาชิก 2-3 คน 

ในเสารที่ 7 ก.พ.58
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ศาลนัด 28 เมษายน 58

5. การฟองคดีนายศุภชัย และพวก (ละเมิดสิทธิ์

ติดตามทรัพยคืน ลาภมิควรได) ศาลเล�อนการพิจารณาออกไปเพ�อรอรับฟงผลการพิจารณาการ

ขอรวมคดีเขากับคดี 119 ลาน ศาลนัดพรอม 28 เมษายน 2558

ทุนทรัพยฟอง 11,000 ลานบาท สคจ.ยืนฟอง 15 ต.ค.57

การฟองคดีเงินบริจาควัดพระธรรมกาย

(สคจ. ฟองใหม) 

ทุนทรัพยฟอง 818 ลานบาท สคจ.ไดดำเนินการย�นฟองเดี่ยว 

ไมมีการพิจารณาคดีเม�อวันท่ี 19 มกราคม 58 เน�องจากพบปญหา

ในข้ันตอนการนำสงหมายเรียกและคำฟองใหแกจำเลย ศาลนัดไกลเกล่ีย

ใหม 16 มีนาคม 58

ศาลเล�อนการพิจารณาคดีออกไปเพ�อรอรับฟงผลการพิจารณาการ

ขอรวมคดีเขากับคดี 3,811 ลาน ศาลนัดพรอม 28 เมษายน 2558

ศาลพิจารณาตามคำขออนาถา ลดคาฤชาธรรมเนียมใหเม�อ20 พฤศจิกายน 57

ย�นฟอง 25 ส.ค. 57

ศาลนัดไกลเกลี่ย 16 มี.ค. 58

6.

ศาลนัดไกลเกลี่ย 28 เม.ย. 58

7. การฟองคดีพระครูปลัดวิจารณ ธีรางกุโร

วัดพระธรรมกาย

ทุนทรัพยฟอง 119 ลานบาท สคจ.ไดดำเนินการย�นฟอง ย�นฟอง 26 สค. 57

การยายรวมสำนักงานสาขาในตางจังหวัดมาอยู

ที่สำนักงานใหญคลองจั่น

- สาขาชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 

- สาขาราชบุรี จ.ราชบุรี

- สาขาทุงกระพังโหม จ.นครปฐม

- สาขาปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 

- สาขาศรีราชา จ.ชลบุรี 

- สาขาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

คกก.มีมติใหยายรวม 6 สาขาในตางจังหวัดเพ�อเปนการปรับลดคาใชจาย

และพิจารณาสถานที่สำนักงานไปใช ในการหารายไดจากการทำธุรกิจ

ดานอ�น ๆ เพ�อเปนการเสริมสภาพคลองให สคจ.

คกก.ไดดำเนินการเย่ียมพบและจัดประชุมช้ีแจงการปรับยายและการใหบริการ

ในอนาคตใหกับสมาชิกและเจาหนาท่ีทราบเปนท่ีเรียบรอย

การยายรวมเสร็จสิ้นเม�อ 1 กุมภาพันธ 2558 อาทิตยที่ 1 ก.พ. 58

8.
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9. การฟองลูกหนี้ 28 ราย 32 สัญญา อยู ในระหวางการตรวจสอบทรัพยค้ำประกัน 

ดำเนินการฟองคดีตั ๋วสัญญาใชเงินของสหกรณเครดิตยูเนี ่ยน

รัฐประชา วงเงิน 1,340 ลานบาท ศาลมีคำส่ังไมยกเวนฤชาธรรมเนียม

นัดให สคจ.ดำเนินการใหเสร็จส้ินใน 30 วัน เพ�อดำเนินคดีตอ

คาดวาจะพิจารณาคดี กพ.58

ทยอยฟองตามหลักฐานเอกสาร

กำหนดนัดพบสมาชิก สำหรับเดือน กุมภาพันธ 2558

วันเสารท่ี 7 กุมภาพันธ 2558

เวลา 13.00 น. - 15.00 น. 

ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารยูทาวเวอร ถ.ศรีนครินทร

12. คณะกรรมการพบสมาชิกประจำเดือน

กุมภาพันธ 2558

เสารที่ 7 ก.พ. 58

เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

การประชุมใหญสามัญประจำป 2557 

การประชุมวิสามัญเพ�อการพิจารณาระเบียบขอบังคับ

สหกรณวาดวยการเลือกตั้ง

คณะกรรมการมีมติใหดำเนินการจัดประชุมวิสามัญสมาชิกวาดวยการ

รับสมัครและวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการและผูตรวจสอบกิจการ

(ลงคะแนนปดโดยการใชบัตรเลือกตั้งแทนการลงคะแนนแบบเปดโดย

การยกมือ)

- วันเสารที่ 14 มีนาคม 2558

- เวลา 07.00 น. - 12.00 น.

- ณ ศูนยประชุมสหกรณ ถ.ศรีนครินทร

คณะกรรมการดำเนินการไดมีมติใหกำหนดการประชุมใหญสามัญ

ประจำป 2557 ดังนี้

- วันเสารที่ 23 พฤษภาคม 2558

- เวลา 07.00 น. - 16.00 น.

- ณ ศูนยประชุมสหกรณ ถ.ศรีนครินทร

กำหนดการ

- 07.00 น. - 09.30 น.     :     ลงทะเบียนสมาชิก

- 09.30 น. - 10.00 น.     :     ประชุมสามัญ

- 10.00 น. - 14.00 น.     :     เลือกตั้ง คกก.ทดแทน

- 14.00 น. - 16.00 น.     :     ประชุมสามัญ

เสาร 23 พ.ค. 58

เสาร 14 มี.ค. 58

11.

10.


