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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 โดยใหบริการอำนวยความสะดวกถึงวันอังคารที่ 5 พ.ค. 58)

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) สมาชิกเจาหน้ีทุกคนจำเปนตองย�นคำขอรับชำระหน้ี ฟ.20 เพ�อยืนยัน

การเปนเจาหนี้ และยอดจำนวนเงินที่เปนเจาหนี้สคจ. หากสมาชิก

เจาหนี้ ไม ไดย�นสิทธิ์ขอรับชำระหนี้จะตองรอจนกวา สคจ.ออกจาก

แผนฟนฟูกิจการแลวถึงจะมีสิทธิ์ขอรับชำระหนี้ ได 

การย�นเอกสาร ฟ. 20 เสร็จสิ้นแลวเม�อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 

ขณะนี้อยู ในขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตองของสมาชิกเจาหนี้

และยอดจำนวนเงินเจาหนี้  ตามกฎหมายกำหนดให สคจ.ในฐานะ

ลูกหนี้ตรวจสอบและโตแยงใหเสร็จสิ้นใน 2 สัปดาห(ครบกำหนด 

21 พ.ค. 58)

กรณีท่ี ไมสามารถมีขอสรุปตกลงกับสมาชิกเจาหน้ี ได ขอโตแยงจะถูก

นำเสนอตอศาลลมละลายกลางเพ�อการพิจารณาและหาขอยุติ

เสร็จสิ้นเม�อ 7 พ.ค. 58

เม�อ 27 เม.ย. 58

เริ่ม 7 พ.ค. 58

เริ่ม 7 พ.ค. 58

ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

3. โครงการเยียวยาสมาชิกเพ�อบรรเทาความเดือด

รอน , เงินกูพิเศษเพ�อการบริโภค

คณะผูทำแผนไดเริ่มดำเนินการเพ�อการบรรเทาความเดือดรอน

สมาชิกโดยใชวงเงินจากสภาพคลองที่มีอยูของ สคจ.

- วงเงินกู 10% ไมเกิน 50,000 บาท

- อัตราดอกเบี้ย 6% ปลอดชำระ 3 เดือนแรก

- รับเงินกู 5 เดือน เดือนละ 10,000 บาท

โครงการรุนที่ 1 , 164 สมาชิกไดรับเงินกูผานการโอนเขาบัญชี

ธนาคารเม�อวันที่ 27 เมษายน 58

สมาชิกผูเขาโครงการจำเปนตองมีบัญชีธนาคารพาณิชย

รองรับการโอนเงินกูพิเศษจาก สคจ. ที่อยู ในชวงการพักชำระหนี้

ทาง สคจ.ไดประสานงานกับธนาคารธนชาติมาใหบริการและอำนวย

ความสะดวกในการเปดบัญชี ใหมเพ�อโครงการเงินกูพิเศษนี้ดวย

โครงการรุนที่ 2 มีกำหนดการดังนี้

- ย�นคำขอกูเงิน  : 7-15   พฤษภาคม 58

- พิจารณาและอนุมัติ : 20-23  พฤษภาคม 58

- เริ่มจายเงินกู  : 25 พฤษภาคม 58
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4. โครงการเยียวยาสมาชิกเพ�อบรรเทาความเดือดรอน

, เบิกถอนบัญชีเงินฝาก

รอคำสั่งศาล

เม�อ 21 เม.ย. 58

เน�องจาก สคจ.อยู ภายใตเง�อนไขการฟ นฟูกิจการตาม พรบ.

ลมละลาย มาตรา 90/12 คณะผูทำแผนจึงจำเปนตองรองขอตอ

ศาลเพ�อการพิจารณาอนุญาต

ศาลไดพิจารณาและยกคำรองของ สคจ.โดยใหคำวินิจฉัยวา คดีนี้

อยูระหวาง คกก.ผูทำแผนทำแผนฟนฟูกิจการเสนอตอที่ประชุม

เจาหนี้ การที่ลูกหนี้(สคจ.)จะชำระหนี้ก็ตองเปนไปตามแผนฟนฟู

กิจการที่ที่ประชุมเจาหนี้ยอมรับและศาลเห็นชอบ

ใน 3-5 เดือนการเบิกถอนเงินของสมาชิกจะเริ่มดำเนินการไดเม�อแผนฟนฟู

กิจการผานการรับรองของสมาชิกเจาหนี้และ ศาลเห็นชอบกอน

ศาลนัดพิจารณาคดีชวงกลางเดือน

พ.ค.58

6. การฟองคดีนายศุภชัย และพวก (ละเมิดสิทธิ์

ติดตามทรัพยคืน ลาภมิควรได) ศาลมีคำสั่งใหรวมคดีฟองพระครูปลัดวิจารณ ธีรางกุโร ทุนทรัพย

ฟอง 119 ลานบาท มารวมดวย ศาลนัดพิจารณาคดี ในชวงกลาง

เดือนพฤษภาคม 58

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

7. การฟองคดีตั๋วเงินรัฐประชา ทุนทรัพยฟอง 1,340 ลานบาท

7 พ.ค. 58จำเลยย�นคำรองขอใหศาลอุทธรณวินิจฉัยวาคดีที่พิพาทกันเปนคดี

แพงสามัญ หรือคดีผูบริโภค รอฟงคำสั่งศาลอุทธรณืในวันที่ 7

พฤษภาคม 2558

5. การฟองคดีนายศุภชัย และพวก 

(ฉอโกง/ปปง.อายัดทรัพย)

ทุนทรัพยฟอง 3,811 ลานบาท 

ศาลนัดพรอมเม�อ 28 เม.ย. 58 และไดมีการเจรจาไกลเกลี่ยกับ

จำเลยบางสวนเพ�อการยินยอมคืนเงิน ศาลนัดพิจารณาครั้งตอไป

ชวงกลางเดือน พ.ค.58

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 

ศาลนัดพิจารณาคดีชวงกลางเดือน

พ.ค.58
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8. การฟองนายศุภชัยและพวกคดียักยอก ฉอโกง

ประชาชนรวมกับ DSI 

หมายเลข  146/2556 (รวมกันยักยอก)  DSI  สงสำนวนฟอง

ใหเจาพนักงานอัยการแลว  แตมีการขอใหสอบสำนวนเพิ่มเติมใน

รายละเอียดทางการเงินและเช็คและจะมีการแจงขอกลาวหากับ 6 คน

DSI เพิ ่มคดีฟอกเงินอีก 1 คดี ตามหลักฐานเกี ่ยวของเสนทาง

การเงินใน 2 เร�อง

- การลงทุนหุนในบริษัท เอส ดับบลิว โฮลดิ้ง จำกัด กับคุณสถาพร

  วัฒนาศิรินุกุล

- การซื้อขายที่ดิน 46 ไร ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

  กับคุณอลิสา อัศวโภคิน

DSI  ไดทำสรุปประเภทเอกสารกูเงิน 28 นิติบุคคล 33 สัญญา

เปน 4 แบบ ดังนี ้

-  ปลอมแปลงเอกสารเพ�อเบิกเงินกู 

-  ปลอมแปลงเอกสารทั้งหมด

-  ปลอมแปลงเอกสารเพ�อกลบเงินที ่นำออกไป

-  เอกสารกูเงินเบิกเงินจริง

หมายเลข  63/2557 (ฉอโกงประชาชน   ปลอมแปลงเอกสาร)  

DSI  กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวน ตรวจสอบรายละเอียดและ

เสนทางการเงินของเช็คจำนวน  878  ฉบับ และเงิน สงผานที่

หนาเคานเตอรจำนวน  1,900  ลานบาท

หมายเลข  64/2557 (ยักยอกเงินจำนวน 27 ลานบาท)  ขณะนี้

คุณศุภชัย ศรีศุภอักษร อยู ในระหวางการฝากขังที่เรือนจำพิเศษ

กรุงเทพฯ ตั ้งแตผลัดแรกเม�อวันที ่  2 เมษายน  2558 จนถึง

ปจจุบัน เริ่มผลัดที่ 3 อีก 12 วัน ซึ่ง DSI ไดย�นเร�องขอฝากขัง

เรียบรอยแลว คาดวาเจาพนักงานอัยการจะมีคำสั ่งฟองภายใน

ตนเดือนพฤษภาคมนี้  และคดีนี้ทาง DSI  ไดมีการแจงขอกลาวหา

“ ลักทรัพย ” ในวงเงิน 7.5 ลานบาท อีกหนึ่งขอกลาวหา

แจงขอกลาวหาเม�อ 2 เม.ย.58

สรุปเม�อ 24 เม.ย.58
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ทำสัญญายอมเม�อ 16 มีนาคม 58

ไดรับเงินงวดที่ 2 ของเดือนเมษายน

แลว

ศาลนัด 14-15 ก.ค.58

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.

ศาลมีคำส่ังใหรวมคดีเขากับคดีหมายเลข พ.4462/57 ทุนทรัพยฟอง 

11,000 ลานบาทแลว  เม�อ 28 เม.ย.58 ศาลนัดพิจารณาคดีในชวง

กลางเดือนพฤษภาคม 58

ศาลนัดพิจารณาคดีชวงกลางเดือน

พ.ค.58

10. การฟองคดีพระครูปลัดวิจารณ ธีรางกุโร

วัดพระธรรมกาย

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

11.

12. คณะกรรมการบริหาร/ผูทำแผนพบสมาชิก

ประจำเดือนพฤษภาคม 58

เสารที่ 9 พ.ค. 58

เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

การฟองลูกหนี้ 28 ราย 33 สัญญา อยู ในระหวางการตรวจสอบทรัพยค้ำประกัน 

กำหนดพบสมาชิก สำหรับเดือนพฤษภาคม 58

 - วันเสารที่ 9 พฤษภาคม 58

 - เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

 - ณ หองประชุมตนทุนความดี สำนักงานคลองจั่น

ดำเนินการสงหนังสือบอกกลาวบังคับจำนองใหกับ 6 บริษัท 

คูสัญญา

เพ�อเปนการใหบริการและอำนวยความสะดวกใหกับสมาชิกเจาหนี้

ในการย�นขอรับชำระหนี้แบบ ฟ.20 ใหแลวเสร็จในวันอังคารที่ 5 

พฤษภาคม 58 คกก.ขอเล�อนการประชุมพบสมาชิกไปเปนวันเสารที่

9 พฤษภาคม 58 และเปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุมไปที่สำนักงาน

คลองจั่น

ทยอยฟองตามหลักฐานเอกสาร

กำลังดำเนินการ


