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ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

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

สนับสนุนจากกรมสงเสริมสหกรณแลวเม�อ 26 สค.57

AUTO STAY หรือ การหยุดการฟองและการบังคับคดีลูกหน้ีโดยอัตโนมัติ

มีผลคุมครองแลวทันที

ศาลได ไตสวนคำขอฟนฟูกิจการ 3 วัน

ไตสวนผูรองขอ เม�อ 15 ธ.ค. 57  และ 10 ก.พ. 58

ไตสวนผูคัดคาน เม�อ 2 มี.ค. 58

การไตสวนเสร็จส้ินเรียบรอยแลวและศาลนัดฟงคำพิจารณาคำส่ัง

ในวันศุกรท่ี 20 มีนาคม 2558

AUTO STAY มีผล 26 ส.ค.57

นัดฟงคำสั่งศาล 20 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.ปรับเล�อนการขออนุญาตจากศาลลมละลายสืบเน�องจากการ

เล�อนการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการระดับกระทรวงเกษตร

และสหกรณ

คาดวาจะมีการอนุมัติโครงการภายใน

มี.ค.58

คาดวาจะดำเนินการพรอมศาลมีคำสั่ง

การขอฟนฟูกิจการในเดือน มี.ค.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 

คกก.ไดประสานงานจัดต้ังคณะติดตามการดำเนินคดีฟองท่ี DSI ตามท่ี

ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม พล.อ.ไพบูลย คุมฉายา แนะนำ

จำนวน 8 คน ประกอบดวยผูแทนจาก คกก.5 คน และสมาชิก 3 คน

DSI ไดยกระดับการสืบสวน สอบสวน  โดยมีทานอธิบดีสุวณา

สุวรรณจุฑะ เปนหัวหนาทีม และแบงคณะทำงานเปน 6 คณะ

DSI จัดใหมีการประชุมสรุปความกาวหนาคดีทุกวันศุกร และจัด

แถลงใหคณะติดตามและส�อมวลชนทราบในเวลา 12.00 น.

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 กำลังเรงสรุปสำนวนซึ่งคาดวา

  จะสรุปได ใน 30 วัน (เดือนมีนาคม)

มอบหมายแตงตั้งเม�อ 7 ก.พ.58

ยกระดับคณะทำงานเม�อ 10 ก.พ.58

แถลงความคืบหนาทุกวันศุกร
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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

8. การฟองลูกหนี้ 28 ราย 32 สัญญา อยู ในระหวางการตรวจสอบทรัพยค้ำประกัน 

ดำเนินการฟองคดีตั ๋วสัญญาใชเงินของสหกรณเครดิตยูเนี ่ยน

รัฐประชา วงเงิน 1,340 ลานบาท ศาลมีคำส่ังไมยกเวนฤชาธรรมเนียม

ศาลนัดฟงคำส่ัง 25 มีนาคม 58

ศาลนัด 25 มี.ค.58

ทยอยฟองตามหลักฐานเอกสาร

การฟองคดีเงินบริจาควัดพระธรรมกาย ทุนทรัพยฟอง 818 ลานบาท สคจ.ไดดำเนินการย�นฟอง

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

ยกเลิกการประชุมวิสามัญเพ�อการพิจารณาระเบียบ

ขอบังคับสหกรณวาดวยการเลือกต้ัง

คกก.มีมติใหยกเลิกการจัดประชุมวิสามัญสมาชิกในวันเสารท่ี 14 มี.ค.

58 ในหัวขอเร�องการรับสมัคร และวิธีการเลือกตั้ง คกก.และ

ผูตรวจสอบกิจการ เพ�อเปนการประหยัดคาใชจาย

การพิจารณาแก ไขระเบียบขอบังคับจะถูกนำเขาเสนอตอสมาชิก

ในวันประชุมใหญสามัญประจำป 2557

เสาร 23 พ.ค. 58

9.



(ครั้งที่ 14 วันที่ 3 มีนาคม 2558)

ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

4/4ขาวประชาสัมพันธจากคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30

กำหนดนัดพบสมาชิก สำหรับเดือน มีนาคม 2558

วันเสารท่ี 7 มีนาคม 2558

เวลา 13.00 น. - 15.00 น. 

ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารยูทาวเวอร ถ.ศรีนครินทร

12. คณะกรรมการพบสมาชิกประจำเดือน

มีนาคม 2558

เสารที่ 7 มี.ค. 58

เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

การประชุมใหญสามัญประจำป 2557 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. 5811.

10. โครงการประชุมชี้แจงความกาวหนากระบวนการ

ฟนฟูกิจการ สคจ.

กรมสงเสริมสหกรณ ไดเปนเจาภาพจัดการประชุมและสัมมนากลุมยอย

กับสหกรณเจาหน้ีท่ีนำเงินมาฝากท่ี สคจ. เม�อวันศุกรท่ี 27 ก.พ. 58

ผูรวมประชุม 160 คน จาก 78 สหกรณ ขาราชการ เจาหนาที ่

คกก. และเจาหนาที่ จาก สคจ.

กรมสงเสริมและ สคจ.  รับทราบขอคิดเห็นและแนะนำจากการสัมมนา

และจะนำมาพิจารณา เพ�อดำเนินการตอไปในอนาคต

สัมมนากลุมยอย 4 กลุม ใน 2 หัวขอหลัก

บทบาทของเจาหนี้สหกรณ ในการสนับสนุนการแก ไขปญหา สคจ.

และฟนฟูความเช�อมั่น ศรัทธาตอขบวนการสหกรณ

ขอเสนอในแผนฟนฟูกิจการ สคจ.และการชวยเหลือสนับสนุน

จากหน�วยงานภาครัฐตอ สคจ. และสหกรณเจาหนี้

ศุกรที่ 27 ก.พ. 58


