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ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

1 เม�อวันที่ 3 ก.ค.57การย�นคำรองขอฟนฟูกิจการ สคจ.ตอศาล ศาลสอบถามและใหความเห็นถึงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ

โดยรวม และการฟนฟูกิจการที่จะตองมีกฎหมายรองรับ

กระทรวงเกษตรประสานกับกระทรวงยุติธรรม  ใหออกกฎกระทรวงเพ�อให

สหกรณเครดิตยูเนี่ยน  สามารถขอฟนฟูกิจการได คสช. ใหความ

เห็นชอบกฎกระทรวงเม�อ 22 ก.ค.57 ซึ ่งจะนำไปประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาตอไป

ศาลนัดพรอม ครั้งที่ 2, 21 ส.ค. 57

2 แผนขอการสนับสนุนทางการเงิน การพิจารณาสนับสนุนเงินกูจากภาครัฐ 5,000 ลานบาท

คกก. สคจ. ทำสรุปเลมรายงานงบการเงิน  เสนอตอกระทรวงเกษตร

เพ�อนำเสนอตอ คสช. และสถาบันการเงินของรัฐพิจารณาให

ความชวยเหลือตามที่ขอ

กระทรวงเกษตรนำเสนอ คสช.ภายใน

เดือน ก.ค. 57

สคจ. นำเสนอกระทรวงเกษตร

เม�อวันที่ 24 ก.ค.57

3 การจายดอกเบี้ย 5 % ใหกับสมาชิก

(งวดเดือนกรกฎาคม)

ดำเนินการใหสมาชิกเบิกถอน เม�อ 17 ก.ค. 57

มาตรการนี้เปนการบรรเทาความเดือดรอนตอสมาชิกสวนหนึ่ง 

โดยมีเง�อนไขที่สมาชิกสามารถเลือกเบิกถอนไดอยางใดอยางหนึ่ง

ระหวางเงินดอกเบี้ยหรือปนผล

คกก. ขอสงวนสิทธิ์การเบิกถอนใหแกสมาชิกที่คงมีสมาชิกภาพที่

สมบูรณ(สงหุนสม่ำเสมอ) และไมมีคดีฟองตอ สคจ.

มาตรการนี้เปนการบรรเทาความเดือดรอนตอสมาชิกสวนหนึ่ง 

โดยมีเง�อนไขที่สมาชิกสามารถเลือกเบิกถอนไดอยางใดอยางหนึ่ง

ระหวางเงินดอกเบี้ยหรือปนผล

คกก. ขอสงวนสิทธิ์การเบิกถอนใหแกสมาชิกที่คงมีสมาชิกภาพที่

สมบูรณ(สงหุนสม่ำเสมอ) และไมมีคดีฟองตอ สคจ.

เริ่มเบิกถอน 17 ก.ค. 57

4 การจายเงินปนผลหุน (คางจาย) คกก. มีมติอนุมัติ ใหสมาชิกเบิกถอนได 5% ของยอดปนผลคางจาย จะติดประกาศ 29 ก.ค. 57

เริ่มเบิกถอน 1 ส.ค. 57
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5 มาตรการเยียวยาสมาชิกตามนโยบาย คสช.

และกระทรวงเกษตร

สมาชิกสามารถย�นเร�องคำขอ ตั้งแต 29 ก.ค. 57

สมาชิกที่เคยย�นเร�องไวแลว  ใหมาตรวจสอบพรอมนำเอกสาร

หลักฐาน(ตัวจริง) มาแนบเพิ่มเติม

คกก. จะประกาศผลการพิจารณา  และอนุมัติใหสมาชิกทราบ

หลังจากย�นเร�องพรอมเอกสารที่ถูกตองในสองสัปดาห

คกก.อนุมัติมาตรการเยียวยาสมาชิก 4 เง�อนไข

คารักษาพยาบาล

คาฌาปนกิจศพ

คาเลาเรียนการศึกษา

คาครองชีพ

สินคาอุปโภคบริโภคราคาถูก

ตรวจสุขภาพ และปรึกษาปญหาสุขภาพ

อบรมฝกสอนวิชาชีพ

สันทนาการและดนตรีจาก คสช.

ประกาศเม�อ 23 ก.ค.57

เปดย�นเร�องและตรวจสอบเอกสารเดิม

พรอมเพิ่มหลักฐานใหม 29 ก.ค. 57
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6

7 สิงหาคม 2557การฟองคดีตอคณะกรรมการดำเนินการ

ชุดกอน ๆ (ตั้งแตชุดที่ 25 ถึง 29) 

คกก.ชุดที่ 30 มีมติใหฟองดำเนินคดีตอ คกก.ชุดกอน ๆ ขอหา

ละเวนปฏิบัติหนาที่ตามขอบังคับทำใหเกิดความเสียหายตอ สคจ.

เสารท่ีี 26 ก.ค. และ อาทิตยท่ี 27 ก.ค.งานกิจกรรม “สหกรณ ไทย คืนความสุขใหกับ

ประชาชน” 9.00-17.00 น.

กรมสงเสริมสหกรณ  ก.เกษตร และคสช. ไดจัดใหมีกิจกรรม 4 อยาง

เพ�อสมาชิก สคจ. และประชาชนยานคลองจั่นนี้ ทุกๆ เดือน

กิจกรรมครั้งแรกจะจัดที่ดานหนา สนง. สคจ. 2 วัน 

   เสารท่ีี 26 ก.ค. และ อาทิตยท่ี 27 ก.ค. 

   ตั้งแต 9.00-17.00 น.

คกก. สคจ. จะประสานงานใหมีการจัดกิจกรรมน้ีสม่ำเสมอทุกๆ เดือน

และจะประชาสัมพันธ ใหสมาชิกทราบลวงหนา
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9 การฟองนายศุภชัยและพวกคดียักยอก ฉอโกง

ประชาชนรวมกับ DSI 

คดียักยอก อยู ในระหวางการเตรียมสั่งฟองโดยอัยการซึ่งไดขอ

สำนวนเพิ่มเติมจาก DSI 

คดีฉอโกงประชาชน ไดมีการสรุปรวมคดี ใหเปนคดีพิเศษ อยู ใน

ระหวางการเตรียมการเรียกตัวผูถูกกลาวหามาสอบสวน 

เดือน ก.ค.57

เดือน ก.ค.57

11

ศาลนัด 18 ส.ค. 57

การฟองคดีนายศุภชัย และพวก 

(ฉอโกง/ปปง.อายัดทรัพย)

ทุนทรัพยฟอง 3,811 ลานบาท 

อยู ในระหวางการดำเนินคดี ศาลนัดพิจารณาคดี 

12

ศาลนัด 25 ส.ค. 57

การฟองคดีนายศุภชัย และพวก (ละเมิดสิทธิ์

ติดตามทรัยพคืน ลาภมิควรได)

ทุนทรัพยฟอง 13,169 ลานบาท 

ศาลสั่งใหรวม 3 คดี เปนคดีเดียว ศาลนัดพิจารณา 

10

ศาลนัด 15 ส.ค.57

การฟองคดีเงินบริจาควัดพระธรรมกาย ทุนทรัพยฟอง 814 ลานบาท

อยู ในระหวางการดำเนินคดี ศาลนัดพิจารณาคดี 

13 เสารที่ 2 ส.ค. 57คณะกรรมการพบสมาชิกประจำเดือน

สิงหาคม 2557

กำหนดนัดพบสมาชิก วันเสารท่ี 2 ส.ค. 57 เวลา 13.00 15.00 น. 

ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารยูทาวเวอร

ทยอยฟองแตละคดีการฟองลูกหนี้ 28 ราย 32 สัญญา อยู ในระหวางการตรวจสอบทรัพยค้ำประกัน 

กำลังดำเนินการฟองคดีตั๋วสัญญาใชเงินของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน

รัฐประชา วงเงิน 1,000 ลานบาท

ปลายเดือน ก.ค.57


