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ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

1. การขอฟนฟูกิจการสหกรณฯ คลองจั่น

คดีหมายเลขดำที่ ฟ.20/2557

คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.10/2558

ศาลลมละลายกลางมีคำสั่งเม�อ 20 มีนาคม 2558 ใหฟนฟูกิจการ

สหกรณฯ คลองจั่น ลูกหนี้และตั้งลูกหนี้(คณะกรรมการชุดที่ 30) 

เปนผูทำแผน

กรมบังคับคดีโฆษณาคำสั่งใหฟนฟูกิจการ และตั้งผูทำแผน ใน

ราชกิจจานุเบกษา  และหนังสือพิมพรายวันที่แพรหลาย

กรมบังคับคดีสงประกาศคำสั่งศาล แบบคำขอรับชำระหนี้(ฟ.20) 

ไปยังบรรดาเจาหนี้

กำหนดการ

สั่งเม�อ 20 มี.ค.58

ลงประกาศวันที่ 7 เม.ย.58

23-31 มี.ค.58

เจาหนี้ย�นคำขอรับชำระหนี้ตามแบบคำขอรับชำระหนี้(ฟ.20)โดยจะ

ตองสงถึงกรมบังคับคดีภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 (สหกรณ

คลองจั่น มีบริการอำนวยความสะดวกสงเอกสารใหสมาชิกและ

เจาหนี้)

วันสุดทาย คือ 7 พ.ค.58

ผูทำแผน (คกก.ชุด 30 เดิม)ดำเนินการจัดทำแผนฟนฟูกิจการให

แลวเสร็จภายใน 3 เดือน (7 กรกฎาคม 2558) หรือ อาจขอขยาย

เวลาสงแผนได 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 1 เดือน

กรมบังคับคดีสงแผนพรอมกำหนดวันนัดประชุมเจาหนี้เพ�อ

พิจารณาแผน

รายงานผลการประชุมเจาหนี้ ใหทราบและกำหนดวันนัดศาลพิจารณา

แผน

7 ก.ค.58 (3 เดือน) และอาจจะขยาย

เวลาไดอีก 2 คร้ัง คร้ังละไมเกิน 1 เดือน

รอกำหนดวันนัด

รอกำหนดวันนัด , หากไมมีการขยาย

เวลาจัดทำแผน , การประชุมจะนัด

ภายใน ก.ย.58
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2. การย�นคำขอรับชำระหนี้ (ฟ.20) สมาชิกทุกคนในฐานะเจาหน้ีจะตองย�นคำขอรับชำระหน้ีตอเจาพนักงาน

พิทักษทรัพยกรมบังคับคดี ภายใน 30 วัน ซึ่งวันสุดทายคือวันที่ 

7 พฤษภาคม 2558 

สมาชิกและเจาหน้ีสามารถเลือกการย�นคำขอรับชำระหน้ีดวยตนเองท่ี

สำนักงานกรมบังคับคดีทุกแหงท่ัวประเทศ หรือ ใชบริการสงเอกสาร

ผานสหกรณฯ คลองจ่ัน โดยมอบอำนาจการสงเอกสาร(ฟ.12)ให

ผูแทนรับมอบอำนาจของสหกรณฯ คลองจ่ัน

สำหรับสมาชิกและเจาหน้ีท่ีจะใชบริการของ สคจ. ทาง สคจ.ไดอำนวย

ความสะดวกเพ�อการดำเนินการดังน้ี

- สถานท่ีท่ี สนง.คลองจ่ัน และ สนง.สาขาเดิมตามตางจังหวัด

- ติดประกาศวันนัดหมายสมาชิกแตละทาน พรอมท้ังสง SMS ผานทาง

  โทรศัพทเคล�อนท่ี

- จัดเตรียมแบบฟอรม ฟ.20 ใบขอรับชำระหน้ีและใบมอบอำนาจ ฟ.12

  ในกรณีท่ีสมาชิกตองการใชบริการของ สคจ.ในการสงเอกสารไปยัง

  กรมบังคับคดี

- จัดเตรียมการคำนวณยอดเงินฝากทุกบัญชี ทุนเรือนหนุ ถึงวันท่ี 20

  มีนาคม คือวันท่ีศาลส่ังใหฟนฟูกิจการ

- สำหรับสมาชิกสมทบจะมีการดำเนินการภายหลังสมาชิกสามัญ และ

  สมาชิกสาขาตางจังหวัดจะมีการแจงวันนัดหมายเพ�อการบริการเฉพาะ

  วัน

ภายใน 7 พ.ค. 58

เริ่ม 28 มี.ค.58

สมาชิกและเจาหนี้ตองนำสมุดบัญชี 

เงินฝากทุกประเภท สมุดทุนเรือนหุน

มาปรับยอดดวย

โปรดติดตามประกาศวันนัดหมาย และ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา



ขาวประชาสัมพันธจากคณะผูทำแผน

(ครั้งที่ 15 วันที่ 1 เมษายน 2558)

3/6

ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

3. โครงการเงินกูดอกเบี้ยพิเศษ วงเงิน 200 ลาน

จากภาครัฐ , กองทุนพัฒนาสหกรณ

ระงับโครงการนี้ ไวกอนโดยใหพิจารณาโครงการเงินกูเรงดวนของ

สคจ.ที่ ใชวงเงินทุนจากสภาพคลองที่มีอยู

5. โครงการเยียวยาสมาชิกเพ�อบรรเทาความเดือดรอน

, เบิกถอนบัญชีเงินฝาก

คณะผูทำแผนไดพิจารณาการใหเบิกถอนจากบัญชีเงินฝาก โดยใช

วงเงินจากการรับเงินคืนจากคณะลูกศิษยวัดพระธรรมกาย

ระงับโครงการไวกอน

รอคำสั่งศาล

รอคำสั่งศาล

4. โครงการเยียวยาสมาชิกเพ�อบรรเทาความเดือด

รอน , เงินกูพิเศษเพ�อการบริโภค

คณะผูทำแผนไดเริ่มดำเนินการเพ�อการบรรเทาความเดือดรอน

สมาชิกโดยใชวงเงินจากสภาพคลองที่มีอยู

- วงเงินกู 10% ไมเกิน 50,000 บาท

- อัตราดอกเบี้ย 6% ปลอดชำระ 3 เดือนแรก

- รับเงินกู 5 เดือน เดือนละ 10,000 บาท

กำหนดการ

- ย�นคำขอกูเงิน   21-31 มีนาคม 58

- พิจารณาและอนุมัติ      1-7 เมษายน 58

- เริ่มจายเงินกู    8-10 เมษายน 58

เน�องจาก สคจ.อยูภายใตเง�อนไขการฟนฟูกิจการตาม พรบ.

ลมละลาย มาตรา 90/12 คณะผูทำแผนจึงจำเปนตองรองขอตอ

ศาลเพ�อการพิจารณาอนุญาต

เน�องจาก สคจ.อยูภายใตเง�อนไขการฟนฟูกิจการตาม พรบ.

ลมละลาย มาตรา 90/12 คณะผูทำแผนจึงจำเปนตองรองขอตอ

ศาลเพ�อการพิจารณาอนุญาต
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ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

DSI ไดแตงตั้งที่ปรึกษาพิเศษ 5 ทานจากสำนักงานอัยการ , ปปง.

และสำนักงานตำรวจแหงชาติ เพ�อสนับสนุนความรูความเชี่ยวชาญ

เฉพาะดานเปนพิเศษในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษทั้ง 3 ใหรวด

เร็วและมีประสิทธิภาพ

ในการติดตามรองรอยทางการเงินของเช็ค 878 ฉบับ ไดมีการยึด

อายัดบาน ท่ีดิน รถยนต รถจักรยานยนต และทรัพยสินหลายรายการ

ในพ้ืนท่ี อ.แมริม จ.เชียงใหมจากผูเก่ียวของกับคุณศุภชัย โดยท่ีดินมี

ขนาดประมาณ 42 ไร

คดีเกี่ยวของวัดพระธรรมกาย

- ดำเนินการสอบความเช็ค 15 ฉบับ กับพระมหาบุญชัยตอ

- ตองนมัสการเชิญหลวงพอธัมมชโย เขาใหการเพ�อการใหขอ

  พิจารณาเปนที่ยุติ

- ตองนมัสการเชิญพระวิรัตนเกี่ยวกับเช็ค 5 ฉบับวงเงิน 70 

  ลานบาท

6. การฟองนายศุภชัยและพวกคดียักยอก ฉอโกง

ประชาชนรวมกับ DSI 

คดีที่กำลังดำเนินการ

- หมายเลข 146/2556(รวมกันยักยอก) DSI สงสำนวนฟองให

  เจาพนักงานอัยการแลว แตมีการขอใหสอบสำนวนเพิ่มเติมใน

  รายละเอียดทางการเงินและเช็ค

- หมายเลข 63/2557 (ฉอโกงประชาชน ปลอมแปลงเอกสาร)

  DSI กำลังดำเนินการสืบสวน สอบสวน ตรวจสอบรายละเอียด

  และเสนทางการเงินของเช็ค จำนวน 878 ใบ และเงินสงผาน

  ที ่หนาเคาทเตอร จำนวน 2,000 ลานบาท

- หมายเลข 64/2557 (ยักยอก) DSI กำลังเรงสรุปสำนวนซ่ึงคาดวา

  จะสรุปได ใน 30 วัน (ตนเดือนเมษายน)

เม�อ 13 มี.ค.58

เม�อ 27 มี.ค.58
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ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

ศาลนัด 28 เมษายน 58

ทำสัญญายอมเม�อ 16 มีนาคม 58

ศาลนัด 14-15 ก.ค.58

8. 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

10. การฟองคดีตั๋วเงินรัฐประชา ทุนทรัพยฟอง 1,340 ลานบาท

7 พ.ค. 58จำเลยย�นคำรองขอใหศาลอุทธรณวินิจฉัยวาคดีที่พิพาทกันเปนคดี

แพงสามัญ หรือคดีผูบริโภค รอฟงคำสั่งศาลอุทธรณืในวันที่ 7

พฤษภาคม 2558

การฟองคดีเงินบริจาควัดพระธรรมกาย ทุนทรัพยเดิมฟอง 818 ลาน(รวมดอกเบี้ย)

คณะลูกศิษยวัดพระธรรมกาย ไดจัดตั้งกองทุนเงินบริจาคคืนใหกับ

สคจ. โดยมีการตกลงทำสัญญายอมที่ศาลธัญบุรีคืนเงิน 684 

ลานบาท  ชำระ 6 งวด งวดละเดือน ตั้งแตเดือนมีนาคม ถึง

สิงหาคม 2558 และทาง สคจ.ยินดีถอนคดีแพงและอาญากับวัด

พระธรรมกาย จำเลยที่ 2 และหลวงพอธัมมชโย จำเลยที่ 3 แตยัง

คงดำเนินคดีตอคุณศุภชัย ศรีศุภอักษร จำเลยที่ 1 ตอไป กับยอด

ทุนทรัพยฟองที่คงคางอีกประมาณ 130 ลานบาท

9.

7. 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
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ศาลเล�อนการพิจารณาคดีออกไปเพ�อรอรับฟงผลการพิจารณาการ

ขอรวมคดีเขากับคดี 3,811 ลาน ศาลนัดพรอม 28 เมษายน 2558

ศาลนัดไกลเกลี่ย 28 เม.ย. 58

11. การฟองคดีพระครูปลัดวิจารณ ธีรางกุโร

วัดพระธรรมกาย

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

12.

ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

13. การประชุมใหญสามัญประจำป 2557 ตามกำหนดการเดิมของคณะกรรมการ 30 ไดมีกำหนดการ

ประชุมใหญสามัญประจำป 2557 ในวันเสารที่ 23 พฤษภาคม 2558

แตเน�องจากมีคำสั่งศาลลมละลายใหฟนฟูกิจการ สคจ. แลวนั้น

บทบาทหนาที่ของ คกก.30 ไดสิ้นสุดลงและสงมอบบทบาทหนาที่

ใหกับคณะผูทำแผนแทน

คณะผูทำแผนจึงไดประชุมปรึกษากรมสงเสริมสหกรณ กระทรวง

เกษตรฯในฐานะหน�วยงานที่กำกับดูแลซึ่งจะมีคำสั่งประกาศตอไป

รอคำสั่งประกาศจากนายทะเบียน

กรมสงเสริมสหกรณฯ

23 พ.ค. 58

กำหนดนัดพบสมาชิก สำหรับเดือน เมษายน 2558

วันเสารท่ี 4 เมษายน 2558

เวลา 13.00 น. - 15.00 น. 

ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารยูทาวเวอร ถ.ศรีนครินทร

14. คณะผูทำแผนพบสมาชิกประจำเดือน

เมษายน 2558

เสารที่ 4 เม.ย. 58

เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

การฟองลูกหนี้ 28 ราย 32 สัญญา อยู ในระหวางการตรวจสอบทรัพยค้ำประกัน 

ดำเนินการสงหนังสือบอกกลาวบังคับจำนองใหกับ 6 บริษัท 

คูสัญญา

ทยอยฟองตามหลักฐานเอกสาร

กำลังดำเนินการ


