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ส�ร
พลเอก ฉัตรชัย  ส�ริกัลยะ
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เนื่องในโอก�สครบรอบ 50 ปี ของก�รก่อตั้ง 

สหกรณ์เคหสถ�นกรุงเทพฯ จำ�กัด
            
เนื่องในโอกาสวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เป็นวันครบรอบ 50 ปี สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด  

ผมขอส่งความปรารถนาดี และความระลึกถึงยังมวลสมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการดำาเนินการ และ 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่าน

สหกรณ์ถือเป็นรากฐานในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจตั้งแต่รากฐานของประเทศ ซึ่งสหกรณ์มีการ 
บริหารงานโดยการรวมกำาลัง รวมทุนของสมาชิกเข้าด้วยกัน โดยใช้หลักการช่วยเหลือตนเอง และการช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเร่ืองการจัดการ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาสหกรณ์ได้ช่วย 
แก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งการส่งเสริมการออมและการทำาประโยชน์ด้านจัดหาที่อยู่อาศัย 
ให้กับสมาชิกสหกรณ์ 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย 
และอำานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดดลบันดาลให้สมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการดำาเนินการ เจ้าหน้าที่ 
และผู้ที่เก่ียวข้องทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อ 
ร่วมเป็นพลังสำาคัญในการพัฒนากิจการสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

       

                       พลเอก   
(ฉัตรชัย  สาริกัลยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ส�ร
น�ยธีรภัทร  ประยูรสิทธิ

                 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 เนื่องในโอก�สครบรอบ 50 ปี 

ของก�รก่อตั้งสหกรณ์เคหสถ�นกรุงเทพฯ จำ�กัด

สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจ 
และสังคมของสมาชิก ทั้งในด้านการวางแผนและการดำาเนินการให้สมาชิกได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  
การส่งเสริมให้สมาชิกออมเงินเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการพัฒนาที่ดิน ก่อสร้างอาคารบ้านเรือน 
ที่อยู่อาศัย การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมแก่การอยู่อาศัย ตลอดจน 
การต่อเติมซ่อมแซมดูแลรักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัย เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของสมาชิกสหกรณ์

ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด ได้สร้างโอกาสให้สมาชิก 
ได้เป็นเจ้าของปัจจัยพื้นฐานหลักที่สำาคัญส่วนหนึ่งของชีวิต คือ ที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพ 
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สหกรณ์จึงควรปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน  
ทั้งการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ ดี 
ตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมกับสมาชิก  
บนพื้นฐานของอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์เป็นสำาคัญ

ในโอกาสอันดีนี้  ผมขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ท้ังหลาย โปรดอำานวยพร 
ให้คณะกรรมการดำาเนินการ สมาชิก เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งกำาลังกาย  
กำาลังใจ และสติปัญญาที่จะนำาพาสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด มุ่งไปสู่ความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ทุกประการ

    
     

 (นายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



9ที่ระลึกครบรอบ 50 ปี สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด

ส�ร
น�ยวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

เนื่องในโอก�สครบรอบ 50 ปี 

ของก�รก่อตั้งสหกรณ์เคหสถ�นกรุงเทพฯ จำ�กัด
            
ที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยที่จำาเป็นหนึ่งในสี่ของมนุษย์ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลผลักดันให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย 

มีที่อยู่อาศัยท่ีเหมาะสม มั่นคง ตามนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำาของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการ
ของรัฐ และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาสหกรณ์ ถือเป็นหน่วยหนึ่งในสังคม 
ที่จัดตั้งและบริหารงานตามความประสงค์ร่วมกันของสมาชิกโดยยึดหลักการช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน มีพันธกิจต่อสมาชิกหลายด้าน มีการให้บริการและสวัสดิการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับสมาชิก 
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการดำาเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรที่เป็น 
แรงขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมแก่บรรดาสมาชิก อันเป็นบทบาทสำาคัญต่อการดำาเนิน
ชีวิตทั้งของสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไป

การดำาเนินงานของสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด ได้ใช้วิธีการสหกรณ์ คือการรวบรวมสมาชิก 
ผู้ต้องการบ้านเรือน ให้เป็นกลุ่มก้อนเพื่อใช้ในการต่อรองราคาที่เป็นธรรมแก่สมาชิก และในเวลาเดียวกัน 
สหกรณ์ก็จะเป็นตัวแทนสมาชิกในการจัดหาบ้าน และดูแลความเหมาะสมในเรื่องตัวบ้านและการอยู่อาศัย 
ตลอดจนความสะดวกสบายต่างๆ แก่สมาชิกด้วย  ซึ่งเป็นหลักสำาคัญในการสร้างความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของพี่น้องสมาชิก สอดรับกับนโยบายประชารัฐของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม การดำาเนินงานใดๆ ของสหกรณ ์
จะต้องยึดหลักธรรมาภิบาล ความสุจริต โปร่งใส มีมาตรการในการตรวจสอบการทำางานที่มีประสิทธิภาพ  
พร้อมกันนี้ต้องปรับปรุงพัฒนาการทำางาน สร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวม สร้างความเข้าใจแก่สมาชิก
และประชาชนทั่วไปให้เข้าใจสหกรณ์ในมิติขององค์กรที่สร้างคุณประโยชน์ แบ่งปันความสุข ความเจริญแก่ 
ท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่สมาชิกสืบไป

เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ผมขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรด 
อำานวยพรให้คณะกรรมการ พนักงาน ของสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด ประสบแต่ความสุข ความเจริญ 
และมีกำาลังกาย กำาลังใจในการพัฒนางานของสหกรณ์ตลอดไป

       

 (นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)
  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
 22   มีนาคม  2559
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ส�ร
น�ยสมปอง  อินทร์ทอง 
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เนื่องในโอก�สครบรอบ 50 ปี

ของก�รก่อตั้งสหกรณ์เคหสถ�นกรุงเทพฯ จำ�กัด

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด ในนามของกรมตรวจ 
บัญชีสหกรณ์ ขอส่งความปรารถนาดีมายังคณะกรรมการดำาเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก
สหกรณ์ทุกท่าน

สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด ดำาเนินธุรกิจ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจ 
และสังคมของสมาชิก ในการจัดสรรที่ดินและก่อสร้างบ้านเรือนตามราคาต้นทุนบวก ค่าใช้จ่ายอันควร ซึ่งจะ
ป้องกันมิให้ผู้จัดการท่ีดินหรือผู้รับก่อสร้างบ้านคิดกำาไรเกินควร ถือเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและสังคมโดย
รวม ซึ่งจากผลการดำาเนินงานของสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด ในรอบปีที่ผ่านมา นับว่าประสบผลสำาเร็จ 
ในการบริหารงาน สามารถพัฒนากิจการของสหกรณ์ให้ก้าวหน้าทันสมัย มีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง 
จนเจริญรุดหน้ามาโดยลำาดับ

ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ได้โปรด 
อำานวยพรให้คณะกรรมการดำาเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน จงประสบ 
แต่ความสุขความเจริญ อุดมด้วยกำาลังกาย กำาลังใจ และกำาลังความคิด สามารถประกอบกิจการทั้งปวง  
ให้บรรลุผลเป็นเลิศ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

  

 (นายสมปอง  อินทร์ทอง)
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 22   มีนาคม  2559
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ส�ร
น�งส�ววิล�วัณย์  ศรีประเสริฐ
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นส่งเสริมสหกรณ์

กรุงเทพมห�นคร พื้นที่ 1

เนื่องในโอก�สครบรอบ 50 ปี ของก�รก่อตั้งสหกรณ์เคหสถ�นกรุงเทพฯ จำ�กัด

เนื่องในโอกาส สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพ ฯ จำากัด ได้จัดให้มีงานฉลอง 50 ปี สำานักงานส่งเสริม 
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 1 ได้ติดตามและรับทราบการดำาเนินงานของสหกรณ์มาโดยตลอด ขอชื่นชม 
ผลงานของสหกรณ์ที่ได้ดำาเนินงาน เพื่อให้สมาชิกและครอบครัวมีที่ดินและบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง 
นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประสบผลสำาเร็จเป็นอย่างดี

 ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีหน้าที่ส่งเสริม กำากับให้คำาแนะนำาในกิจกรรม 
ของสหกรณ ์และไดม้โีอกาสประเมนิผลงานของสหกรณใ์นปทีีผ่า่นมา สหกรณไ์ดผ้า่นเกณฑม์าตรฐานระดบัดมีาก  
และหวังว่าจะเป็นแบบอย่างให้กับสหกรณ์อื่นๆได้อย่างดี

 ขออำานวยพรให้สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพ ฯ จำากัด มีความเจริญยิ่งขึ้น เพื่อเป็นสหกรณ์ ที่มี 
ความมั่นคง ยั่งยืน เป็นที่พึ่งของสมาชิก คณะกรรมการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ มีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง  
สมหวังในสิ่งปรารถนาทุกประการ

(นางสาววิลาวัณย์  ศรีประเสริฐ)
ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
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ส�ร
ดร.ก๊ก  ดอนสำ�ร�ญ 

ประธ�นกรรมก�รดำ�เนินก�ร

สันนิบ�ตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

เนื่องในโอก�สครบรอบ 50 ปี ของก�รก่อตั้งสหกรณ์เคหสถ�นกรุงเทพฯ จำ�กัด

สหกรณ์เคหสถาน ตั้งขึ้นตามความต้องการของประชาชน ผู้มีความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย และ 
มีความต้องการที่ดินบ้านเรือน เนื่องจากในอดีตการจำาหน่ายที่ดินก็ดี การก่อสร้างบ้านเรือนก็ดี ปรากฏว่า 
พ่อค้าได้ถือโอกาสเรียกเอากำาไรมากเกินควร เป็นการเดือดร้อน ไม่เป็นธรรมต่อผู้มีรายได้น้อย ดังนั้น เพื่อแก้ไข
ในเรื่องนี้ ผู้ที่ต้องการที่ดินและบ้านเรือนทั้งหลาย จึงได้ร่วมกันก่อต้ังสมาคมของตนเองขึ้น เพ่ือจัดสรรที่ดิน 
และก่อสร้างบ้านเรือนเสียเอง ให้แก่สมาชิกของตนตามราคาต้นทุนบวกค่าใช้จ่ายอันควร ซ่ึงเป็นวิธีประหยัด 
ค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่ง ในการซื้อบ้านและที่ดินสำาหรับอยู่อาศัย

สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด จัดตั้งข้ึนโดยจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ เมื่อวันท่ี 28 เดือนมิถุนายน  
พ.ศ. 2509 โดยได้ดำาเนินการจัดสรรที่ดิน และปลูกสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้แก่สมาชิกของตนจนถึง 
ปัจจุบัน เช่น จัดวางแผนและดำาเนินการให้สมาชิกมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามอัตภาพและให้สมาชิก 
สะสมเงิน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการจัดสร้างที่อยู่อาศัยของตนเองพัฒนาที่ดิน ก่อสร้างอาคาร 
บ้านเรือน ที่อยู่อาศัยตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ให้เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย จัดสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ 
สมาชิกซื้อ หรือเช่าซื้อ หรือวิธีอื่นใด รวมท้ังร่วมกันจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างและสิ่งอื่นๆ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ 
สว่นรวมของสหกรณแ์ละสมาชกิจดัทีด่นิ บา้นเรอืนหรอืทีอ่ยูอ่าศยัมาแบง่ปนักนัในหมูส่มาชกิ และการรบัฝากเงนิ
จากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น เป็นต้น

ในโอกาสที่สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด ได้ดำาเนินงานมาครบ 50 ปี ผมในนามสันนิบาตสหกรณ์ 
แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับสมาชิก พนักงาน และกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ฯ ทุกท่าน 
ท่ีได้ร่วมกันดำาเนินงานจนทำาให้สหกรณ์ฯ ประสบผลสำาเร็จและได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ฯ ประเภท 
สหกรณ์บริการที่มีผลงานดีเด่น ระดับภาคกลาง นอกจากนั้นยังได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณกรรมการดีเด่น 
เป็นต้น ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน สันนิบาตสหกรณ์ 
แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรนำาของขบวนการสหกรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้ร่วมมือกันพัฒนาขบวนการ
สหกรณใ์หเ้ขม้แขง็และเป็นกลไกขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของชมุชนไปไดเ้ปน็อยา่งด ี ทา้ยนีผ้มขออวยพรใหส้หกรณฯ์ 
ประสบความสำาเร็จในการดำาเนินงานอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนสืบต่อไป

(ดร.ก๊ก  ดอนสำาราญ) 
ประธานกรรมการดำาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
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ส�ร
ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ประเสริฐ  ณ นคร
อดีตประธ�นกรรมก�รผู้เริ่มก่อตั้งสหกรณ์

เคหสถ�นกรุงเทพฯ จำ�กัด (พ.ศ.2506 - พ.ศ.2519)

เนื่องในโอก�สครบรอบ 50 ปี ของก�รก่อตั้งสหกรณ์เคหสถ�นกรุงเทพฯ จำ�กัด



14

ส�ร
รองศ�สตร�จ�รย์ กัลย�ณี ธ�ระสืบ

อดีตประธ�นสหกรณ์ (พ.ศ.2533 – พ.ศ.2537) และ

อดีตประธ�นกรรมก�ร (พ.ศ.2543 – พ.ศ.2546)

เนื่องในโอก�สครบรอบ 50 ปี ของก�รก่อตั้งสหกรณ์เคหสถ�นกรุงเทพฯ จำ�กัด

 

 บ้านคือท่ีรวมของความสุข และความมั่นคงของชีวิตของแต่ละครอบครัว การมีบ้านเป็นของตนเอง  
จึงเป็นที่ปรารถนาของทุกครอบครัว  สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด ได้มีส่วนในการสร้างฝันให้เป็นจริง 
ให้กับสมาชิกด้วยความมั่นคงและยั่งยืนยาวนานมาถึง  50 ปี ตลอด 50  ปีนี้ สหกรณ์ได้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น 
มาเป็นลำาดับ ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของเราชาวสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด เราชาวสหกรณ์ 
อยู่ร่วมกันเหมือนพี่เหมือนน้อง  ร่วมทุกข์  ร่วมสุข และร่วมอุดมการณ์ งดงามด้วยวิถีของประชาธิปไตย

เนื่องในโอกาสที่สหกรณ์จะมีอายุครบ 50 ปีบริบูรณ์  ในปีพุทธศักราช 2559 นี้ ดิฉันขออำานาจ 
คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จงบันดาลให้สมาชิก 
และสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด  เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

     

กัลยาณี  ธาระสืบ
( รองศาสตราจารย์ กัลยาณี  ธาระสืบ )

31  มีนาคม  2559
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ส�ร
น�งละไม  บุญผลิตผล
อดีตประธ�นสหกรณ์  (พ.ศ.2538 – พ.ศ.2542)    

เนื่องในโอก�สครบรอบ 50 ปี 

ของก�รก่อตั้งสหกรณ์เคหสถ�นกรุงเทพฯ จำ�กัด

 
ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพ ฯ จำากัด  ได้ดำาเนินงานมาเป็นเวลา 50 ปี  ใน

ปี พ.ศ.2559  นับได้ว่าได้ดำารงมานานทีเดียว  การที่กิจการของสหกรณ์สัมฤทธิ์ผลได้ตามที่มุ่งหวังไว้  ก็เนื่องจาก
มีการไว้ใจซึ่งกันและกัน   เพราะกิจกรรมของสหกรณ์เป็นความเคลื่อนไหวของสมาชิกในทางเศรษฐกิจและสังคม  
คือประชาชนร่วมกันจัดตั้งสหกรณ์ข้ึนแล้วดำาเนินการกันเอง รัฐบาลให้ความช่วยเหลือเพียงบางประการเท่านั้น  
สหกรณ์จึงต้องการความแน่นอนในการดำาเนินงาน ความเจริญรุ่งเรืองในกิจการสหกรณ์จะต้องใช้เวลานานเป็น
สิบ ๆ ปี  หลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์  จึงมีความโดดเด่นอยู่ที่ประชาธิปไตย

บุคคลหลายๆ คน เมื่อรวมกันด้วยความสมัครใจท่ีจะแก้ไขปัญหา จึงต้องมีสิทธิและหน้าท่ีเสมอกัน  
จึงจะทำาให้กิจการของสหกรณ์เกิดความจำาเริญในทางทรัพย์และจำาเริญธรรม จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของ 
การมีคุณธรรม จริยธรรม ความสุจริต เปิดเผย และเป็นประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบต่อสมาชิก และ 
เอื้ออาทรต่อสังคม จึงกล่าวได้ว่ากิจการสหกรณ์เป็นองค์กรของประชาชนที่ยิ่งใหญ่ ถึงแม้จะเจริญช้าๆ แต่จะ
มั่นคงในที่สุด

จึงขอให้สหกรณ์นี้ เป็นสหกรณ์ที่เจริญมั่นคงและยั่งยืน สมดังเจตนารมณ์ที่ได้ตั้งไว้สืบไป

      

นางละไม  บุญผลิตผล 
9  พฤษภาคม  2559
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ส�ร
น�ยเอกวิชญ์  วีระพันธ์

อดีตประธ�นกรรมก�ร  (พ.ศ.2547 – พ.ศ.2550)

เนื่องในโอก�สครบรอบ 50 ปี 

ของก�รก่อตั้งสหกรณ์เคหสถ�นกรุงเทพฯ จำ�กัด

กระผมขอแสดงความยินดี ความปรารถนาดีต่อมวลสมาชิก เนื่องในวาระที่สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ 
จำากัด ครบรอบ 50 ปี นับว่าเป็นสหกรณ์ที่มีอายุยืนยาว ถ้าจะเปรียบเทียบกับอายุคนก็เป็นช่วงวัยกลางคน 
ค่อนไปทางผู้ใหญ่เต็มตัว ผ่านร้อนผ่านหนาวมามาก มีวุฒิภาวะสูง จึงทำาให้สหกรณ์แห่งนี้มีความมั่นคง 
แข็งแกร่ง และคาดหวังว่าจะยืนยาวตลอดไป 

กิจการสหกรณ์เป็นการดำาเนินงานตามหลักประชาธิปไตย มวลสมาชิกมีส่วนร่วม และเพื่อผลประโยชน์
ร่วมกัน คณะกรรมการดำาเนินการ จะต้องดำาเนินงาน บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเข้าใจ 
ในวัตถุประสงค์และภารกิจหน้าที่ของสหกรณ์นั้นๆ เป็นอย่างดี มีวิสัยทัศน์ มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล 
ยึดหลักผลประโยชน์ขององค์กรและของมวลสมาชิก เป็นประการสำาคัญ จึงจะทำาให้สหกรณ์นั้นยืนอยู่ได้อย่าง 
แข็งแรงมั่นคงและเป็นท่ีประจักษ์ชัดว่าสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพ ฯจำากัด โดยคณะกรรมการดำาเนินการทุกรุ่น 
ได้ยึดหลักการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการดังกล่าวนี้ จึงได้รับความร่วมมือจากมวลสมาชิกด้วยดีมาตลอด 
ประกอบกับภาครัฐบาลได้ให้ความสำาคัญ ส่งเสริม กิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้ชุมชน ประชาชนสาขาอาชีพ 
ต่างๆ รวมตัวกันเป็นสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความมั่นคง แข็งแรง ของกิจการอาชีพนั้นๆ 

เหนือสิ่งอื่นใด คือ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสนพระทัย ส่งเสริมกิจการของสหกรณ์  
มาเป็นระยะเวลายาวนาน ทรงเล็งเห็นว่า ระบบสหกรณ์ จะเป็นวิถีทางอันสำาคัญที่จะช่วยให้พสกนิกรของ 
พระองค์มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความผาสุก ด้วยพระเมตตาบารมีนี้จึงทำาให้การดำาเนินงานของสหกรณ์ท้ังหลาย 
มีความเจริญรุ่งเรืองมาจนทุกวันนี้ สมดังที่ว่า “สหกรณ์ก้�วไกล ด้วยน้ำ�พระทัยของในหลวง” สมควรที่พวกเรา
ชาวสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด จะได้เจริญรอยตามพระองค์ ที่จะร่วมมือ ร่วมใจกัน เพื่อจรรโลงสหกรณ์
เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด ของเราให้มีความมั่นคงถาวร และพัฒนาก้าวไกลต่อไป

เอกวิชญ์  วีระพันธ์
11 เมษายน 2559
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ส�ร
อ�จ�รย์ ดวงสมร  พันธุเสน
อดีตประธ�นกรรมก�ร  (พ.ศ.2555 – พ.ศ.2556)

เนื่องในโอก�สครบรอบ 50 ปี 

ของก�รก่อตั้งสหกรณ์เคหสถ�นกรุงเทพฯ จำ�กัด

สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพ ฯ จำากัด ได้ดำาเนินการมาตามหลักการและวัตถุประสงค์ที่มุ่งมั่นใน 
การจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยให้สมาชิกได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในชุมชนท่ีน่าอยู่ มีอุดมคติ อุดมการณ์
เดียวกัน  รักใคร่  เสมือนหนึ่งครอบครัวเดียวกันมาจนครบ 50 ปี ในปีนี้

ในโอกาสนี้ สหกรณ์ฯ จึงจัดงานรำาลึกถึงวันครบรอบการก่อตั้งในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้ร่วมกันรำาลึกถึงและร่วมกันจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่มวลสมาชิกและสังคม
ส่วนรวม  ดิฉันขอช่ืนชมและแสดงความยินดีกับความสำาเร็จ ความเจริญก้าวหน้า มาตามลำาดับ  ดิฉันขอส่ง 
ความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังผู้บริหาร สมาชิก และเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมทั้งขออัญเชิญพร 
อันประเสริฐบังเกิดให้ทุกท่าน มีกำาลังกาย และกำาลังใจที่แข็งแรง เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันเป็นพลังในการพัฒนา 
กิจการของสหกรณ์แห่งนี้ของเรา  ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป 

 อาจารย์ดวงสมร  พันธุเสน
10  พฤษภาคม  2559
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ส�ร
พลเอก อธิช�ติ  เจริญยิ่ง

ประธ�นกรรมก�ร สหกรณ์เคหสถ�นกรุงเทพฯ จำ�กัด

ว�ระดำ�รงตำ�แหน่ง พ.ศ.2556 – พ.ศ.2559 

(ครบ 28 พฤษภ�คม 2559)

เนื่องในโอก�สครบรอบ 50 ปี ของก�รก่อตั้งสหกรณ์เคหสถ�นกรุงเทพฯ จำ�กัด

ท่านสมาชิกสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯจำากัด ที่เคารพรักทุกท่าน 
นับตั้งแต่ กรมหมื่นพิทยลาภพิทยาลงกรณ์ บิดาแห่งสหกรณ์ได้ส่งเสริมให้มีสหกรณ์ขึ้น 

ในประเทศไทยและได้บัญญัติคำาว่า “สมาคมสหกรณ์” ทั้งได้มีการจัดตั้งกรมพาณิชย์สถิติ 
พยากรณ์และการสหกรณ์ขึ้น จนกระทั่งได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ เป็นสหกรณ ์
แห่งแรกขึ้น ที่จังหวัดพิษณุโลก ในปี 2459 เป็นต้นมา ถึงวันนี้ กิจการสหกรณ์ในประเทศไทยก็ได ้
เจริญพัฒนา และมีส่วนสร้างความมั่นคง สมัครสมานสามัคคี อยู่ดีมีสุข ให้กับสมาชิกในสังคมไทย 
เป็นผลสำาเร็จมาร่วม  100  ปีแล้ว 

 สำาหรับสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด ของเรานี้ เป็นสหกรณ์ประเภทบริการแห่งหนึ่ง 
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 ตามปรัชญาพื้นฐาน และวัตถุประสงค์หลัก 
ของสหกรณ์ ที่มุ่งให้ประชาชนทุกคน ซึ่งไม่ได้เป็นเศรษฐีมั่งมีทรัพย์ได้มีที่อยู่อาศัยใช้ชีวิต 
ประกอบสัมมาอาชีวะทำามาหากินในชุมชน ได้ร่วมใจกันที่จะช่วยตนเองพึ่งตนเอง มีความสามัคคี 
ปรองดองช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันโดยสันติ เอื้ออาทรต่อชุมชน อุ้มชูช่วยเหลือผู้ยากจน  
เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น สูงขึ้นโดยไม่ทำาลายคนมั่งมี ยินดีกับความมั่งคั่งของเพื่อน 
สมาชิก ส่งเสริมความเสมอภาคและประชาธิปไตย 

 ในระยะครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา นับตั้งแต่ที่สหกรณ์ของเราได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้น สหกรณ์ 
เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด ได้จัดสวัสดิการที่พักอาศัยให้กับสมาชิกของเราไปแล้วกว่า 15 โครงการ  
ด้วยกัน นับว่าเป็นความสำาเร็จท่ีเกิดจากอุดมการณ์ของมวลสมาชิกทั้งหลาย ที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง  
ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งที่สำาคัญที่สุดหาได้อยู่ที่จำานวนหมู่บ้าน หรือโครงการที่พักอาศัยที่เราจัดให้กับ 
สมาชิกไม่ แต่อยู่ที่เราสามารถทำาให้สมาชิกทั้งหลายใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในหมู่บ้านที่พักอาศัย 
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ที่เราจัดตั้งขึ้น อย่างสมัครสมานสามัคคี มีนำ้าใจ ไม่กีดกัน  มีส่วนร่วมแข็งขันในการกำาหนดนโยบาย 
และการตัดสินใจของสหกรณ์ เสียสละเกื้อหนุน เอื้ออาทรต่อชุมชนที่อยู่อาศัยด้วยความเต็มใจ  
ไม่เอารัดเอาเปรียบ ส่งเสริมความมั่งคั่งของกันและกัน เพื่อความกินดีมีสุขร่วมกันมากกว่า

 ในระยะหลังนี้ สมาชิกทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าหมู่บ้านสวัสดิการที่พักอาศัยที่เราจัดขึ้น  
ได้มีอายุมากขึ้นในขณะที่วิถีการดำาเนินชีวิตและธุรกิจในสังคมโดยรวมได้เปลี่ยนแปลงไปมากและ 
รวดเร็ว ทำาให้สหกรณ์ของเราได้รับผลกระทบที่สมาชิกจำาเป็นต้องปรับความคิด และสหกรณ์ 
ต้องปรับวิธีดำาเนินงานให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของระบบสังคมโดยรวมด้วย  
โดยเฉพาะได้มีการถ่ายโอนสิทธิของสมาชิกไปสู่อนุชนรุ่นลูกหลานและหรือบุคคลภายนอก  
หรือสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายอะไรเลย แต่ทว่า...

 ในการถ่ายโอนดังกล่าว เป็นการถ่ายโอนเฉพาะสิทธิในที่ดินทรัพย์สินและบ้านเรือน  
จิตวิญญาณของความเป็นสมาชิกอาจไม่ได้มีการถ่ายโอนไปด้วย ประกอบกับในระยะหลังๆ  
ที่ธุรกิจคอนโดมิเนียม และบ้านจัดสรร ในเชิงธุรกิจการพาณิชย์ เกิดขึ้นทั่วไป จนเป็นวิถีชีวิต 
ทางเลือกของคนในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ ที่มุ่งกำาไรเหนือกันและกัน ซึ่งตรงข้ามกับปรัชญา 
พื้นฐานของการสหกรณ์ ทำาให้หลักการสหกรณ์ถูกมองข้ามไป   

ข้าพเจ้าคิดว่า ถึงเวลาแล้วท่ีสมาชิกจะต้องช่วยกันระดมสมองค้นหาวิธีการที่จะคงปรัชญา 
พื้นฐานและหลักการสหกรณ์ในจิตสำานึกของสมาชิก ในหมู่บ้านสวัสดิการเคหสถานของเราไว้   
ไม่ให้ถูกกลบกลืนโดยแนวคิดของเศรษฐกิจการผลิตและการค้า เพื่อการแข่งขันแสวงหากำาไร 
ให้ได้มากที่สุดเพียงอย่างเดียว 

 ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าจึงขอตั้งความหวังไว้กับสมาชิกทุกท่าน ให้ช่วยกันนำากลับคืนมา หรือ 
ธำารงไว้ซึ่งปรัชญาพื้นฐานและหลักการสหกรณ์ในหมู่บ้านสวัสดิการทุกแห่งของเราให้มั่นคง 
เป็นแบบอย่างต่อไปด้วย

                                 พลเอก  

(อธิชาติ  เจริญยิ่ง)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด
16  พฤษภาคม  2559
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ส�ร
น�ยณัฐวุฒิ  เมฆ�นุรัตน์ 
ประธ�นกรรมก�รดำ�เนินก�ร

สหกรณ์เคหสถ�นกรุงเทพฯ จำ�กัด ปี 2559

เนื่องในโอก�สครบรอบ 50 ปี 

ของก�รก่อตั้งสหกรณ์เคหสถ�นกรุงเทพฯ จำ�กัด

หนังสือที่ระลึกครบรอบ 50 ปี สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด เป็นหนังสือจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อ 
รวบรวมข้อมูลและเรื่องราวต่างๆ จากผลงานในอดีตที่ผ่านมา เพื่อให้สมาชิกรุ่นต่อ ๆ ไปได้นำาไปศึกษา 
หาความรู้ถึงความเป็นมาของสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด ของเราว่า กว่าจะมาถึงวันนี้ กว่าจะมีฐานะ 
เป็นอย่างวันนี้ สมาชิกรุ่นก่อน ๆ ได้ทำาอะไรบ้าง ทำาอย่างไรถึงได้มีวันนี้ 

สหกรณ์มีการบริหารงานโดยการรวมกำาลัง รวมทุนของสมาชิกเข้าด้วยกัน โดยใช้หลักการช่วยเหลือ 
ตนเอง และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำาประโยชน์ด้านจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับสมาชิกสหกรณ์ เพราะนี้คือ 
หลักการสหกรณ์ฯ เรามารวมกันเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันทำาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำาคัญ
เป็นอันดับแรก แม้จะต้องเสียสละบ้างเพื่อส่วนรวมก็ควรทำาเพื่อให้ส่วนรวมเข้มแข็งมั่นคงจะได้เป็นที่พึ่งของ 
ทุกๆ คนได้ 

ในฐานะที่ผมเป็นผู้บริหารในขณะนี้และได้มีส่วนร่วมทำาหน้าที่เป็นผู้บริหารสหกรณ์แห่งนี้มานานจนมี 
วันนี้ ใคร่ขอฝากความคิดไว้กับสมาชิกทุกท่านในปัจจุบันและอนาคตให้ทุกคน จงเชื่อมั่นในหลักและวิธีการ 
สหกรณ์ เพราะสหกรณ์นี้แหละจะเป็นองค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมที่ช่วยให้พวกเราอยู่ร่วมกันได้อย่าง 
มีความสุข เพราะเรายึดมั่นในหลักการที่ว่าเรามารวมกันเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้จักรับ รู้จักให้ รู้จักแบ่งปัน  
คือการแบ่งปันความสุข เฉลี่ยทุกข์ ร่วมกัน ขอฝากหลักและวิธีคิดนี้ไว้ให้สมาชิกทุกท่านไว้ระลึกถึงอย่าง 
สมำ่าเสมอ ที่สำาคัญกว่านี้คือ ต้องช่วยกันสนับสนุนส่งเสริม ด้วยการใช้บริการสหกรณ์ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
คิดถึงส่วนรวมเป็นสำาคัญ 

 

นายณัฐวุฒิ  เมฆานุรัตน์ 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด 
1 มิถุนายน 2559
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พลเอกอธิช�ติ เจริญยิ่ง
ประธ�นกรรมก�ร

น�ยไชยนันท์ บูรณะอนุสรณ์
กรรมก�รและเหรัญญิก

10 พฤษภ�คม 2558 - 25 ธันว�คม 2558
กรรมก�รและเลข�นุก�ร

26 ธันว�คม 2558 - 28 พฤษภ�คม 2559

น�งปิ่นทอง ศิริสวัสดิ์
กรรมก�ร

10 พฤษภ�คม 2558 - 25 ธันว�คม 2558
กรรมก�รและเหรัญญิก

26 ธันว�คม 2558 - 28 พฤษภ�คม 2559

พลตรี ดร.เจนวิทย์ ย�มะรัตน์
กรรมก�ร

พันเอกศุภณัฏฐ์ หนูรุ่ง
กรรมก�ร

น�งส�วบุญญ�ด� พัฒนะบำ�รุงรส
กรรมก�ร

ว่�ที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ดำ�รงหัด
กรรมก�ร

น�ยณัฐวุฒิ เมฆ�นุรัตน์
รองประธ�นกรรมก�ร

พันตำ�รวจเอกเมธี ไชยสถิตย์
กรรมก�รและเลข�นุก�ร

10 พฤษภ�คม 2558 - 30 พฤศจิก�ยน 2558

ร�ยน�มคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร ประจำ�ปี 2558
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ร�ยน�มผู้ตรวจสอบกิจก�ร ประจำ�ปี 2558

ร�ยน�มที่ปรึกษ�สหกรณ์ ประจำ�ปี 2558

น�งสุทธิพร ตันมงคล
ผู้ตรวจสอบกิจก�รสหกรณ์ฯ

น�ยเอกวิชญ์ วีระพันธ์
ที่ปรึกษ�สหกรณ์ฯ
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เจ้�หน้�ที่สหกรณ์เคหสถ�นกรุงเทพฯ จำ�กัด (ส�มเสน)

ว่�ที่ร้อยเอกขวัญชัย หนูรุ่ง
ผู้จัดก�ร

น�งส�วจิรฉัตร เนตรน้อย
เจ้�หน้�ที่บัญชี

น�งส�วพัชศิริญ� วงศ์พุทธะ
เจ้�หน้�ที่นิติกร

น�งส�วชโลธร โลประโคน
หัวหน้�ง�นธุรก�ร/เลข�นุก�ร

น�งประไพ ยิ้มสรวล
เจ้�หน้�ที่ง�นข�ย/เร่งรัดหนี้สิน

น�งส�วสิริรัตน์ บุญเพียร
เจ้�หน้�ที่ก�รเงิน

น�งจำ�นงค์ แสงฤทธิ์
นักก�ร

น�งส�วลัดด�วัลย์ สง่�ญ�ติ
หัวหน้�ง�นบัญชี/ก�รเงิน

น�งส�วอนุสร� เชี่ยวชูกูล
เจ้�หน้�ที่ก�รเงินอ�วุโส

น�งจิรัชย� บุญม�เลิศ
เจ้�หน้�ที่ธุรก�รทั่วไป

น�งส�ววัชรี สีฟ้�
เจ้�หน้�ที่ธุรก�ร/ง�นประชุม
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เจ้�หน้�ที่ประจำ�สำ�นักง�น
สโมสรสหกรณ์เคหสถ�นกรุงเทพฯ จำ�กัด

และหอประชุมสหกรณ์เคหสถ�น (คลองกุ่ม)

น�งส�วกนกก�ญจน์ กุมสุระ
เจ้�หน้�ที่ก�รเงิน

น�งส�วอำ�ไพรินทร์ ต�กูล
ผู้จัดก�รสโมสรและหอประชุม

น�งส�วปูน้อย สำ�รองพันธ์
เจ้�หน้�ที่รักษ�คว�มสะอ�ด

น�ยบูลย์วิช ศิริสวัสดิ์
ผู้จัดก�รโครงก�รเคหสถ�น 15 (ลำ�ลูกก�)

น�ยพิทักษ์ เจ๊ะสมัน
เจ้�หน้�ที่ควบคุมระบบฯ

น�ยประทีป เพ็ชรส่งศรี
เจ้�หน้�ที่ควบคุมระบบฯ

น�งส�วณภัทร สอนน้อย
เจ้�หน้�ที่ธุรก�ร/ก�รตล�ด

ประจำ� ณ โครงก�รเคหสถ�น 15 (ลำ�ลูกก�)
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ร�ยน�มคณะกรรมก�รคหบ�ลเคหสถ�น 4 (คลองกุ่ม)
ประจำ�ปี 2559

น�ยวโรดม   ปรีช�วนิช ประธ�นกรรมก�ร
  คหบ�ลเคหสถ�น 4

ผศ.จิรศักดิ์ กติก�วงศ์ รองประธ�นกรรมก�ร
  คหบ�ลเคหสถ�น 4

น�ยพิจักษณ์ เต็งประเสริฐ กรรมก�รและเลข�นุก�ร

น�งส�วปิยนันท์ อินทุภูติ กรรมก�รและเหรัญญิก

น�ยวิรัติ ป�นสวัสดิ์ กรรมก�ร

น�ยอ�ทิตย์ วิมูลช�ติ กรรมก�ร

น�ยวัฒนชัย เจียมวงษ์ กรรมก�ร

น�ยชัยสิทธิ์ ศรีเพ็ชร กรรมก�ร

น�ยทศพล รักสัตย์ กรรมก�ร
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ร�ยน�มคณะกรรมก�รคหบ�ลเคหสถ�น 7 (ส�มเสน)
ประจำ�ปี 2559    

น�งรัตน�วดี  อรรถวรรณ ประธ�นคหบ�ลเคหสถ�น 7

น�ยช�ญวิทย์ เขมะลิลิต รองประธ�นคหบ�ลเคหสถ�น 7

น�งนันทวัน สุวัณณะศรี เลข�นุก�รคหบ�ลเคหสถ�น 7

น�งส�วสุนันท์ จ�งกิตติรัตน์ เหรัญญิกคหบ�ลเคหสถ�น 7

น�งประนอม ถ�วร กรรมก�รคหบ�ลเคหสถ�น 7

น�งส�วนนลนีย์ กิติพัฒน์ธ�ร�กุล กรรมก�รคหบ�ลเคหสถ�น 7

น�งกัญญ�เกศ ณ นคร กรรมก�รคหบ�ลเคหสถ�น 7

น�งส�วนวพร โลหเจริญวนิช กรรมก�รคหบ�ลเคหสถ�น 7
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ทำ�เนียบผู้บริห�รสหกรณ์เคหสถ�นกรุงเทพฯ จำ�กัด

ทำ�เนียบผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง ประธ�นสหกรณ์ 

          ร�ยน�ม     ดำ�รงตำ�แหน่ง

1. นายวรุณ สมบูรณ์สิน พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2511
2. พลโท สิงชัย  เมนะสูต พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2514
3. พลเอก เชวง ยังเจริญ พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2529
4. นายสงวน รุณภัย พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2532 
5. รศ.กัลยาณี  ธาระสืบ พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2537
6. นางละไม บุญผลิตผล พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2542
7. พันเอก โนรี วงษ์ไทย พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2544

ทำ�เนียบผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง  ประธ�นกรรมก�ร

          ร�ยน�ม     ดำ�รงตำ�แหน่ง

1. ดร.ประเสริฐ ณ  นคร พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2519
2. นายพจน์ ศังขะฤกษ์ พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2526
3. น.อ.เอกชัย พูลทรัพย์ พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2529
4. พ.ต.อ.ดรุณ โสตถิพันธุ์ พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2532
5. นายหรีด วาทะพุกกณะ พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2533
6. นายสมภพ ธีระสานต์ พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2535
7. ดร.สมภพ ไกรโรจนานันท์ พ.ศ. 2535 -   พ.ศ. 2538
8. นายชุติ ข้อเพชร พ.ศ. 2538 -   พ.ศ. 2543
9. รศ.กัลยาณี ธาระสืบ พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2546
10. พ.อ.อธิชาติ เจริญยิ่ง พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547
11. นายเอกวิชญ์ วีระพันธ์ พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550
12. พล.ท.อธิชาติ เจริญยิ่ง พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2555
13. นางดวงสมร พันธุเสน พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556
14. พล.อ.อธิชาติ เจริญยิ่ง พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559
15. นายณัฐวุฒิ เมฆานุรัตน์ พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน 
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ร�ยชื่อคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร สหกรณ์เคหสถ�นกรุงเทพฯ จำ�กัด 
(อดีต – ปัจจุบัน)

(ประจำ�ปี  พ.ศ. 2509 – พ.ศ. 2558)

ประจำ�ปี   2509
 
นายวรุณ สมบูรณ์สิน ประธานสหกรณ์
นางนวลจันทร์ ณ. สงขลา เลขานุการของประธานสหกรณ์
  

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2509
ดร.ประเสริฐ ณ. นคร ประธานกรรมการ
พ.ท.สงวน คำาวงษา รองประธานกรรมการ
นายนพ อโนมะศิริ เลขานุการ
นายวิพัฒน์ กิวานนท์ เหรัญญิก
นายสงวน วณิชย์กุล กรรมการ
นายสงวน รุณภัย กรรมการ
นายวิจิตร อินทรตุล กรรมการ
นายเสถียร สุขะวิศิษฐ์ กรรมการ
นายสำารวย อุเทนสุต กรรมการ

ประจำ�ปี  2510
  

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2510
 ดร.ประเสริฐ   ณ. นคร ประธานกรรมการ
 ดร.ไชยยงค์   ชูวงศ์ รองประธานกรรมการ
 นายนพ   อโนมะศิริ เลขานุการ
 นายวิพัฒน์   กิวานนท์ เหรัญญิก
 นายเสถียร   สุขะวิศิษฐ์ กรรมการ
 นายสงวน   วณิชย์กุล กรรมการ
 นายสงวน   รุณภัย กรรมการ
 นายวิจิตร   อินทรตุล กรรมการ
 นายสำารวย   อุเทนสุต กรรมการ
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ประจำ�ปี  2511
  

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2511
ดร.ประเสริฐ ณ. นคร ประธานกรรมการ
นายนพ อโนมะศิริ รองประธานกรรมการ
นายสงวน วณิชย์กุล เลขานุการ
นายวิพัฒน์ กิวานนท์ เหรัญญิก  
นายสำารวย อุเทนสุต กรรมการ
นายเสถียร สุขะวิศิษฐ์ กรรมการ
นายวิจิตร อินทรตุล กรรมการ
นายอาบ นาคะจัด กรรมการ
นายสงวน รุณภัย กรรมการ

ประจำ�ปี  2512

พลโท สิงชัย เมนะสูต ประธานสหกรณ์

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2512
ดร.ประเสริฐ ณ. นคร ประธานกรรมการ
นายนพ อโนมะศิริ รองประธานกรรมการ
นายสงวน วณิชย์กุล เลขานุการ
นายวิพัฒน์ กิวานนท์ เหรัญญิก  
นายสำารวย อุเทนสุต กรรมการ
นายเสถียร สุขะวิศิษฐ์ กรรมการ
นายวิจิตร อินทรตุล กรรมการ
นายอาบ นาคะจัด กรรมการ
นายสงวน รุณภัย กรรมการ
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ประจำ�ปี  2513  -  2514
  
พลโท สิงชัย เมนะสูต ประธานสหกรณ์

ประจำ�ปี  2514

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2514
ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประธานกรรมการ
นายพจน์ ศังขะฤกษ์ รองประธานกรรมการ
นายสงวน รุณภัย เลขานุการ
นายวิพัฒน์ กิวานนท์ เหรัญญิก
นายเสถียร สุขะวิสิษฐ์ กรรมการ
นายสำารวย อุเทนสุต กรรมการ
นายวิจิตร อินทรตุล กรรมการ
นายนพ อโนมะศิริ กรรมการ
นายอาบ นาคะจัด กรรมการ

ประจำ�ปี  2515

พลโท เชวง ยังเจริญ ประธานสหกรณ์

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2515
ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประธานกรรมการ
นายพจน์ ศังขะฤกษ์ รองประธานกรรมการ
นายสงวน รุณภัย เลขานุการ
นายวิพัฒน์ กิวานนท์ เหรัญญิก
นายเสถียร สุขะวิสิษฐ์ กรรมการ
นายอาบ นาคะจัด กรรมการ
นายสำารวย อุเทนสุต กรรมการ
นายโอภาส เจริญภักดี กรรมการ
นายสงวน วณิชย์กุล กรรมการ

นายนพ อโนมะศิริ ผู้จัดการสหกรณ์
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ประจำ�ปี  2516

พลโท เชวง ยังเจริญ ประธานสหกรณ์
นายวงษ์ วีระพงศ์ รองประธานสหกรณ์

 
คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2516

ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประธานกรรมการ
นายพจน์ ศังขะฤกษ์ รองประธานกรรมการ
นายสงวน รุณภัย เลขานุการ
นายวิพัฒน์ กิวานนท์ เหรัญญิก
นายเสถียร สุขะวิสิษฐ์ กรรมการ
นายอาบ นาคะจัด กรรมการ
นายสำารวย อุเทนสุต กรรมการ
นายโอภาส เจริญภักดี กรรมการ
ดร.ระดม เศรษฐีธร กรรมการ

นายนพ อโนมะศิริ ผู้จัดการสหกรณ์

ประจำ�ปี  2517

พลโท เชวง ยังเจริญ ประธานสหกรณ์  
นายวงษ์ วีระพงศ์ รองประธานสหกรณ์

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2517
ดร.ประเสริฐ ณ  นคร ประธานกรรมการ
นายพจน์ ศังขะฤกษ์ รองประธานกรรมการ
นายสงวน รุณภัย เลขานุการ
นายวิพัฒน์ กิวานนท์ เหรัญญิก
นายอาบ นาคะจัด กรรมการ
นายโอภาส เจริญภักดี กรรมการ
นายเสถียร สุขะวิสิษฐ์ กรรมการ
นายสำารวย อุเทนสุต กรรมการ
ดร.ระดม เศรษฐีธร กรรมการ

นายนพ อโนมะศิริ ผู้จัดการสหกรณ์
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ประจำ�ปี  2518

พลโท เชวง ยังเจริญ ประธานสหกรณ์
นายวงษ์ วีระพงศ์ รองประธานสหกรณ์
    

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2518
ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประธานกรรมการ
นายพจน์ ศังขะฤกษ์ รองประธานกรรมการ
นายสงวน รุณภัย เลขานุการ
นายวิพัฒน์ กิวานนท์ เหรัญญิก
นายอาบ นาคะจัด กรรมการ
นายสำารวย อุเทนสุต กรรมการ
นายโอภาส เจริญภักดี กรรมการ
ดร.ระดม เศรษฐีธร กรรมการ
น.อ. เอกชัย พูลทรัพย์ กรรมการ

นายนพ อโนมะศิริ ผู้จัดการสหกรณ์

ประจำ�ปี  2519

พลโท เชวง ยังเจริญ ประธานสหกรณ์
นายวงษ์ วีระพงศ์ รองประธานสหกรณ์
 

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2519
นายพจน์ ศังขะฤกษ์ ประธานกรรมการ
น.อ. พิบูลศักดิ์ บุญชูช่วย  ร.น. รองประธานกรรมการ
นายวิลาส อยู่ดี เลขานุการ
นายวิพัฒน์ กิวานนท์ เหรัญญิก  
นายสำารวย อุเทนสุต กรรมการ
นายโอภาส เจริญภักดี กรรมการ
น.อ. เอกชัย พูลทรัพย์ กรรมการ
นายประยูร จินดาประดิษฐ์ กรรมการ
นายทวี นวลน้อย กรรมการ

นายนพ อโนมะศิริ ผู้จัดการสหกรณ์
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ประจำ�ปี  2520

พลโท เชวง ยังเจริญ ประธานสหกรณ์
นายวงษ์ วีระพงศ์ รองประธานสหกรณ์

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2520
นายพจน์ ศังขะฤกษ์ ประธานกรรมการ
น.อ. พิบูลศักดิ์ บุญชูช่วย  ร.น. รองประธานกรรมการ  
นายวิลาส อยู่ดี เลขานุการ
นายวิพัฒน์ กิวานนท์ เหรัญญิก
นายสำารวย อุเทนสุต กรรมการ
นายโอภาส เจริญภักดี กรรมการ
น.อ. เอกชัย พูลทรัพย์ กรรมการ
นายทวี นวลน้อย กรรมการ
นายเกริกไกร จีระแพทย์ กรรมการ

นายนพ อโนมะศิริ ผู้จัดการสหกรณ์

ประจำ�ปี  2521

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2521
นายพจน์ ศังขะฤกษ์ ประธานกรรมการ
น.อ. พิบูลศักดิ์ บุญชูช่วย  ร.น. รองประธานกรรมการ  
นายวิลาส อยู่ดี เลขานุการ
นายวิพัฒน์ กิวานนท์ เหรัญญิก
นายโอภาส เจริญภักดี กรรมการ
นายทวี นวลน้อย กรรมการ
นายเกริกไกร จีระแพทย์ กรรมการ
พ.อ. โนรี วงษ์ไทย กรรมการ
นายฉลอง พัฒนรังสรรค์ กรรมการ

นายนพ อโนมะศิริ ผู้จัดการสหกรณ์
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ประจำ�ปี  2522

  คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2522
นายพจน์ ศังขะฤกษ์ ประธานกรรมการ
น.อ. พิบูลศักดิ์ บุญชูช่วย  ร.น. รองประธานกรรมการ
นายวิลาส อยู่ดี เลขานุการ
นายวิพัฒน์ กิวานนท์ เหรัญญิก  
นายโอภาส เจริญภักดี กรรมการ
นายทวี นวลน้อย กรรมการ
นายเกริกไกร จีระแพทย์ กรรมการ
พ.อ. โนรี วงษ์ไทย กรรมการ
นายฉลอง พัฒนรังสรรค์ กรรมการ

นายนพ อโนมะศิริ ผู้จัดการสหกรณ์

ประจำ�ปี  2523

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2523
นายพจน์ ศังขะฤกษ์ ประธานกรรมการ
น.อ. พิบูลศักดิ์ บุญชูช่วย  ร.น. รองประธานกรรมการ 
นายปิยบุตร หลักคำา เลขานุการ 
นายวิลาส อยู่ดี เหรัญญิก
นายโอภาส เจริญภักดี กรรมการ
นายเกริกไกร จีระแพทย์ กรรมการ
พ.อ. โนรี วงษ์ไทย กรรมการ
นายฉลอง พัฒนรังสรรค์ กรรมการ
นางสุกใส ทุมมณี กรรมการ

นายนพ อโนมะศิริ ผู้จัดการสหกรณ์
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ประจำ�ปี  2524

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2524
นายพจน์ ศังขะฤกษ์ ประธานกรรมการ
น.อ.เอกชัย พูลทรัพย์ รองประธานกรรมการ
นายปิยบุตร หลักคำา เลขานุการ 
นายวิลาส อยู่ดี เหรัญญิก 
น.อ.พิบูลศักดิ์ บุญชูช่วย  ร.น. กรรมการ 
นายเกริกไกร จีระแพทย์ กรรมการ
นางสุกใส ทุมมณี กรรมการ
นายโอภาส เจริญภักดี กรรมการ
นายย้อย คัมภิรานนท์ กรรมการ

นายนพ อโนมะศิริ ผู้จัดการสหกรณ์

ประจำ�ปี  2525

พลเอก เชวง ยังเจริญ ประธานสหกรณ์
พันเอก โนรี วงษ์ไทย รองประธานสหกรณ์

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2525
นายพจน์ ศังขะฤกษ์ ประธานกรรมการ
น.อ. เอกชัย พูลทรัพย์ รองประธานกรรมการ
นายวิลาส อยู่ดี เลขานุการ
นายสำารวย อุเทนสุต เหรัญญิก
นายปิยบุตร หลักคำา กรรมการ 
นางสุกใส ทุมมณี กรรมการ
นายโอภาส เจริญภักดี กรรมการ
นายบำารุง เสริมเกษม กรรมการ 
นายฉลอง พัฒนรังสรรค์ กรรมการ

นายนพ อโนมะศิริ ผู้จัดการสหกรณ์
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ประจำ�ปี  2526

พลเอก เชวง ยังเจริญ ประธานสหกรณ์
นายพจน์ ศังขะฤกษ์ รองประธานสหกรณ์  (ถึงแก่กรรม)

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2526
น.อ. เอกชัย พูลทรัพย์ ประธานกรรมการ
นายสำารวย อุเทนสุต รองประธานกรรมการ
นายวิลาส อยู่ดี กรรมการ  
นางสุกใส ทุมมณี กรรมการ
นายโอภาส เจริญภักดี กรรมการ
นายปิยบุตร หลักคำา กรรมการ
นายบำารุง เสริมเกษม กรรมการ
นายฉลอง พัฒนรังสรรค์ กรรมการ
นายเกริกไกร จีระแพทย์ กรรมการ

นายนพ อโนมะศิริ ผู้จัดการสหกรณ์

ประจำ�ปี  2527
  
พลเอก เชวง ยังเจริญ ประธานสหกรณ์
นายสงวน รุณภัย รองประธานสหกรณ์ 
นายนพ อโนมะศิริ ที่ปรึกษา

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2527
น.อ. เอกชัย พูลทรัพย์ ประธานกรรมการ
นายวิพัฒน์ กิวานนท์ รองประธานกรรมการ
นายวิลาส อยู่ดี เลขานุการ
นางสุกใส ทุมมณี เหรัญญิก
นายปิยบุตร หลักคำา กรรมการ
นายบำารุง เสริมเกษม กรรมการ
พ.ต.อ.ดรุณ โสตถิพันธุ์ กรรมการ
นายถวาย ชำานาญเอื้อ กรรมการ
นายสถาพร ชูวัสวัต กรรมการ

นายสำารวย อุเทนสุต ผู้จัดการสหกรณ์
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ประจำ�ปี  2528

พลเอก เชวง ยังเจริญ ประธานสหกรณ์
นายสงวน รุณภัย รองประธานสหกรณ์
  

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2528
น.อ. เอกชัย พูลทรัพย์ ประธานกรรมการ
พ.ต.อ. ดรุณ โสตถิพันธุ์ รองประธานกรรมการ
นายปิยบุตร หลักคำา เลขานุการ
นางสุกใส ทุมมณี เหรัญญิก
นายวิพัฒน์ กิวานนท์ กรรมการ
นายถวาย ชำานาญเอื้อ กรรมการ
นายสมภพ บุญวรรณ กรรมการ
นายฉลอง พัฒนรังสรรค์ กรรมการ
นายธีระ ธีระสานต์ กรรมการ

นายสำารวย อุเทนสุต ผู้จัดการสหกรณ์

ประจำ�ปี  2529

พลเอก เชวง ยังเจริญ ประธานสหกรณ์
นายสงวน รุณภัย รองประธานสหกรณ์

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2529
พ.ต.อ. ดรุณ โสตถิพันธุ์ ประธานกรรมการ
นายธีระ ธีระสานต์ รองประธานกรรมการ
นายปิยบุตร หลักคำา เลขานุการ
นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ เหรัญญิก
นายปฐม ทองรวย กรรมการ
นายบุญสืบ ชินวงศ์ กรรมการ
นายประสงค์ ณ  ราชสีมา กรรมการ
นายเชิด วิรบุตร์ กรรมการ
นายสถาพร ชูวัสวัต กรรมการ

นายหรีด วาทะพุกกณะ ผู้จัดการสหกรณ์
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ประจำ�ปี  2530
  
นายสงวน รุณภัย ประธานสหกรณ์
นายแจ้ง สุขเกื้อ รองประธานสหกรณ์

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2530
พ.ต.อ. ดรุณ โสตถิพันธุ์ ประธานกรรมการ
นายธีระ ธีระสานต์ รองประธานกรรมการ
นายปิยบุตร หลักคำา เลขานุการ
นายสมภพ บุญวรรณ เหรัญญิก
นายเชิด วิรบุตร์ กรรมการ
นายสถาพร ชูวัสวัต กรรมการ
นายอนุสิทธิ์ จันทรศรี กรรมการ
นายผลึก แสงสิงแก้ว กรรมการ
นายผาย ทับทิมโต กรรมการ

นายปิยบุตร หลักคำา รักษาการผู้จัดการสหกรณ์

ประจำ�ปี  2531
  
นายสงวน รุณภัย ประธานสหกรณ์
นายแจ้ง สุขเกื้อ รองประธานสหกรณ์

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2531
นายปิยบุตร หลักคำา เลขานุการ
นายผาย ทับทิมโต เหรัญญิก
นายสมภพ บุญวรรณ กรรมการ
นายเชิด วิรบุตร์ กรรมการ
นายสถาพร ชูวัสวัต กรรมการ
ร.ท.อนุสิทธิ์ จันทรศรี กรรมการ
นายผลึก แสงสิงแก้ว กรรมการ

นายปิยบุตร หลักคำา รักษาการผู้จัดการสหกรณ์
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ประจำ�ปี  2532

นายสงวน รุณภัย ประธานสหกรณ์
นายแจ้ง สุขเกื้อ รองประธานสหกรณ์

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2532
นายหรีด วาทะพุกกณะ ประธานกรรมการ
นายสมภพ ธีระสานต์ รองประธานกรรมการ
ดร.กร่าง ไพรวรรณ เลขานุการ
นายผาย ทับทิมโต เหรัญญิก
นายสมภพ บุญวรรณ กรรมการ
นายเชิด วิรบุตร์ กรรมการ
นายผลึก แสงสิงแก้ว กรรมการ
นายบุญสืบ ชินวงศ์ กรรมการ

นายปิยบุตร หลักคำา ผู้จัดการสหกรณ์

ประจำ�ปี  2533

รศ.กัลยาณี ธาระสืบ ประธานสหกรณ์
รศ.ดร.นงเยาว์ ธาราศรีสุทธิ รองประธานสหกรณ์

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2533
นายสมภพ ธีระสานต์ ประธานกรรมการ
ดร.กร่าง ไพรวรรณ รองประธานกรรมการ
นายอมร รัตนจันทรา เลขานุการ
นายเชิด วิรบุตร์ กรรมการ
นายสมภพ ดั่นสถิตย์ กรรมการ
นายวิสิฎฐ์ ทุมมานนท์ กรรมการ

นายณรงค์ ธรรมวิภาค ผู้จัดการสหกรณ์
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ประจำ�ปี  2534

ในการประชุมใหญ่วิสามัญ  ครั้งที่ 2/2535 เมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน 2535 ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการ
ดำาเนินการชุดใหม่ (ชุดที่ 3) ประจำาปี  2534

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2534  (ชุดที่ 3)
ดร.สมภพ ไกรโรจนานันท์ ประธานกรรมการ
นายชุติ ข้อเพชร รองประธานกรรมการ
นายธงชัย ไตรสุวรรณ เลขานุการ
นายกำาธร วุฒิเศกกฤต เหรัญญิก
นายประจักษ์ แท่นแก้ว กรรมการ
นายสมพล วิชา กรรมการ
นายพิชัย ไสยสมบัติ กรรมการ
ด.ต.ราม รุ่งแสง กรรมการ
นายสมศักดิ์ เก้าพิทักษ์ กรรมการ

ประจำ�ปี  2534 - 2537  

(คัดจ�กหนังสือร�ยง�นประจำ�ปี  2534 - 2537)
รศ.ดร.นงเยาว์ ธาราศรีสุทธิ ที่ปรึกษา
นางสุภา หมื่นนุช ที่ปรึกษา

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  
นายชุติ ข้อเพชร รองประธานกรรมการ
นายธงชัย ไตรสุวรรณ เลขานุการ
นายกำาธร วุฒิเศถกฤต เหรัญญิก
นายพิชัย ไสยสมบัติ กรรมการ
นายประจักษ์ แท่นแก้ว กรรมการ
ด.ต.ราม รุ่งแสง กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจก�ร
นายอุดม วรสถิตย์ ผู้ตรวจสอบกิจการ
นายวิรุสาห์ มหัคฆพงศ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายนิวัต จตุพรเจริญ ผู้จัดการสหกรณ์
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ประจำ�ปี  2538

ในการประชุมใหญ่สามัญครั้งท่ี  27 ประจำาปี 2534 – 2537 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2538  
ที่ประชุมได้เลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการ  ประจำาปี  2538

นางละไม บุญผลิตผล ประธานสหกรณ์
นายบุญทวี สื่อสุวรรณ รองประธานสหกรณ์
นางนิตยา พลประจักษ์ ที่ปรึกษา

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2538  
นายชุติ ข้อเพชร ประธานกรรมการ
รศ.ดร.ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ รองประธานกรรมการ
นายธงชัย ไตรสุวรรณ เลขานุการ
นางสุภา หมื่นนุช เหรัญญิก
นายพิชัย ไสยสมบัติ กรรมการ
นายประจักษ์ แท่นแก้ว กรรมการ
ด.ต.ราม รุ่งแสง กรรมการ
นายบุญเสริม สมสุข กรรมการ
พ.อ.บุญเหลือ โพธิ์เตียน กรรมการ

ประจำ�ปี  2539

นางละไม บุญผลิตผล ประธานสหกรณ์
นายบุญทวี สื่อสุวรรณ รองประธานสหกรณ์ 

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2539  
นายชุติ ข้อเพชร ประธานกรรมการ
รศ.ดร.ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ รองประธานกรรมการ
นายธงชัย ไตรสุวรรณ เลขานุการ
นางสุภา หมื่นนุช เหรัญญิก
นายพิชัย ไสยสมบัติ กรรมการ
นายประจักษ์ แท่นแก้ว กรรมการ
ด.ต.ราม รุ่งแสง กรรมการ
นายบุญเสริม สมสุข กรรมการ
พ.อ.บุญเหลือ โพธิ์เตียน กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจก�ร  ประจำ�ปี  2539
นางนิตยา พลประจักษ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ
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ประจำ�ปี  2540

นางละไม บุญผลิตผล ประธานสหกรณ์

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2540
นายชุติ ข้อเพชร ประธานกรรมการ
ศ.ดร.ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ รองประธานกรรมการ
นายธงชัย ไตรสุวรรณ เลขานุการ
นางสุภา หมื่นนุช เหรัญญิก
นายพิชัย ไสยสมบัติ กรรมการ
นายประจักษ์ แท่นแก้ว กรรมการ
นายสมชาย พงษ์โสภิตศิลป์ กรรมการ
นายสมพงษ์ สามารถ กรรมการ
นายวิฑูร ตันธนาโชติ กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจก�ร  ประจำ�ปี  2540
นางนิตยา พลประจักษ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ
นายชุติ ข้อเพชร รักษาการผู้จัดการสหกรณ์

ประจำ�ปี  2541

นางละไม บุญผลิตผล ประธานสหกรณ์
นายปฐม ทองรวย รองประธานสหกรณ์

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2541
นายชุติ ข้อเพชร ประธานกรรมการ
ศ.ดร.ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ รองประธานกรรมการ
นายธงชัย ไตรสุวรรณ เลขานุการ
นางสุภา หมื่นนุช เหรัญญิก
นายพิชัย ไสยสมบัติ กรรมการ
นายประจักษ์ แท่นแก้ว กรรมการ
นายสมชาย พงษ์โสภิตศิลป์ กรรมการ
นายสมพงษ์ สามารถ กรรมการ
นายวิฑูร ตันธนาโชติ กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจก�ร  ประจำ�ปี  2541
นางนิตยา พลประจักษ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ
นายชุติ ข้อเพชร ผู้จัดการสหกรณ์
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ประจำ�ปี  2542
 
นางละไม บุญผลิตผล ประธานสหกรณ์
นายปฐม ทองรวย รองประธานสหกรณ์

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2542
นายชุติ ข้อเพชร ประธานกรรมการ
ศ.ดร.ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ รองประธานกรรมการ
นายธงชัย ไตรสุวรรณ เลขานุการ
นางสุภา หมื่นนุช เหรัญญิก
นายพิชัย ไสยสมบัติ กรรมการ
นายประจักษ์ แท่นแก้ว กรรมการ
นายสมชาย พงษ์โสภิตศิลป์ กรรมการ
นายสมพงษ์ สามารถ กรรมการ
นายวิฑูร ตันธนาโชติ กรรมการ
  

ผู้ตรวจสอบกิจก�ร  ประจำ�ปี  2542
 นางนิตยา พลประจักษ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ

 นายชุติ ข้อเพชร ผู้จัดการสหกรณ์
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ประจำ�ปี  2543

พันเอก โนรี วงษ์ไทย ประธานสหกรณ์

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2543
รศ.กัลยาณี   ธาระสืบ ประธานกรรมการ
พันเอก อธิชาติ เจริญยิ่ง รองประธานกรรมการ
นายสรศักดิ์ เลิศวิทยากำาจร เลขานุการ
นางปิ่นทอง ศิริสวัสดิ์ เหรัญญิก
นายไชยนันท์ บูรณะอนุสรณ์ กรรมการ
นายสมชาย พงษ์โสภิตศิลป์ กรรมการ
นายชูพงศ์ เก่งตรง กรรมการ
นายณัฐวุฒิ เมฆานุรัตน์ กรรมการ
นายสุเทพ สุวรรณสมบูรณ์ กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจก�ร  ประจำ�ปี  2543
นายวิกูล   รัตนไชย ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
นายสืบศักดิ์ นภีรงค์ ผู้ตรวจสอบกิจการ
นายอาทิตย์ กระต่ายทอง              ผู้ตรวจสอบกิจการ
   (ลาออกเมื่อ 25 ธ.ค. 2543)
นายอรรควุฒิ สิทธิโกศล ผู้ตรวจสอบกิจการ
นางนวลเพ็ญ พันธุ์พิทย์แพทย์ ผู้ตรวจสอบกิจการ

 นายชูโชค ต่อนิมิตรโชค ผู้จัดการสหกรณ์
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ประจำ�ปี  2544

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2544
รศ.กัลยาณี ธาระสืบ ประธานกรรมการ
พันเอก อธิชาติ เจริญยิ่ง รองประธานกรรมการ
นายสรศักดิ์ เลิศวิทยากำาจร กรรมการและเลขานุการ
นางปิ่นทอง ศิริสวัสดิ์ กรรมการและเหรัญญิก
นายณัฐวุฒิ เมฆานุรัตน์ กรรมการ
นายสุเทพ สุวรรณสมบูรณ์ กรรมการ
นายไชยนันท์ บูรณะอนุสรณ์ กรรมการ
นายชูพงศ์ เก่งตรง กรรมการ  
นายสังวาลย์ คล้ายกระแส กรรมการ 

ผู้ตรวจสอบกิจก�ร  ประจำ�ปี  2544
พลอากาศตรี เหม โสรธร ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
นายพนัส งามกนกวรรณ ผู้ตรวจสอบกิจการ
นางวาสนา ปรีชาวนิช ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 นายชูโชค ต่อนิมิตรโชค ผู้จัดการสหกรณ์ 

ประจำ�ปี  2545

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2545 
รศ.กัลยาณี ธาระสืบ ประธานกรรมการ
พันเอกอธิชาติ เจริญยิ่ง รองประธานกรรมการ
นายสรศักดิ์ เลิศวิทยากำาจร กรรมการและเลขานุการ
นางปิ่นทอง ศิริสวัสดิ์ กรรมการและเหรัญญิก
นายณัฐวุฒิ เมฆานุรัตน์ กรรมการ
นายสุเทพ สุวรรณสมบูรณ์ กรรมการ
นายไชยนันท์ บูรณะอนุสรณ์ กรรมการ
นายชูพงศ์ เก่งตรง กรรมการ  
นายสังวาลย์ คล้ายกระแส กรรมการ
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ประจำ�ปี  2546

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2546
พันเอก อธิชาติ เจริญยิ่ง ประธานกรรมการ
นายอาทิตย์ กระต่ายทอง รองประธานกรรมการ
นายสังวาลย์ คล้ายกระแส เลขานุการ
นางปิ่นทอง ศิริสวัสดิ์ เหรัญญิก
นายณัฐวุฒิ เมฆานุรัตน์ กรรมการ
พันตำารวจโท เมธ ี ไชยสถิตย์ กรรมการ
นายสุเทพ สุวรรณสมบูรณ์ กรรมการ
พันโท ศักดา หนูรุ่ง กรรมการ
นายกิติศักดิ์ กฤษณรุ่งเรือง กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจก�ร  ประจำ�ปี  2546
นายสถาพร ชูวัสวัต ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
นายพนัส งามกนกวรรณ ผู้ตรวจสอบกิจการ
นางศศกรณ์ นรการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 

นายชูโชค ต่อนิมิตรโชค ผู้จัดการสหกรณ์ 

ประจำ�ปี  2547
  

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2547
นายเอกวิชญ์ วีระพันธ์ ประธานกรรมการ
นายชูพงศ์ เก่งตรง รองประธานกรรมการ คนที่ 1
นายพนัส งามกนกวรรณ รองประธานกรรมการ คนที่ 2
นายสังวาลย์ คล้ายกระแส กรรมการและเลขานุการ
นางศศกรณ์ นรการ กรรมการและเหรัญญิก
นายอาทิตย์ กระต่ายทอง กรรมการ
พันตำารวจโท เมธ ี ไชยสถิตย์ กรรมการ
พันเอก ศักดา หนูรุ่ง กรรมการ
นายไชยนันท์ บูรณะอนุสรณ์ กรรมการ
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ประจำ�ปี  2548

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2548
นายเอกวิชญ์ วีระพันธ์ ประธานกรรมการ
นายพนัส งามกนกวรรณ รองประธานกรรมการ 
นายไชยนันท์ บูรณะอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
นางศศกรณ์ นรการ กรรมการและเหรัญญิก
นายชูพงศ์ เก่งตรง กรรมการ
พันเอก ศักดา หนูรุ่ง กรรมการ
พันตำารวจโท เมธ ี ไชยสถิตย์ กรรมการ
นายอาทิตย์ กระต่ายทอง กรรมการ
พันตำารวจโท ฉลองรัฐ ธาระสืบ กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจก�ร  ประจำ�ปี  2548
นายสถาพร ชูวัสวัต ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
นายสังวาลย์ คล้ายกระแส ผู้ตรวจสอบกิจการ
นางปิ่นทอง ศิริสวัสดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายยศวัฒน์ เบญจวงศ์รัตน์ ผู้จัดการสหกรณ์
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ประจำ�ปี  2549

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2549
นายเอกวิชญ์ วีระพันธ์ ประธานกรรมการ
นายพนัส งามกนกวรรณ รองประธานกรรมการ 
นายไชยนันท์ บูรณะอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
นางศศกรณ์ นรการ กรรมการและเหรัญญิก
นายอาทิตย์ กระต่ายทอง กรรมการ
พันตำารวจโท เมธ ี ไชยสถิตย์ กรรมการ
พันเอก ศักดา หนูรุ่ง กรรมการ
พันตำารวจโท ฉลองรัฐ ธาระสืบ กรรมการ
นายกิติศักดิ์ กฤษณรุ่งเรือง กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจก�ร  ประจำ�ปี  2549
นายสถาพร ชูวัสวัต ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
นายสืบศักดิ์ นภีรงค์ ผู้ตรวจสอบกิจการ
นางปิ่นทอง ศิริสวัสดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายยศวัฒน์ เบญจวงศ์รัตน์ ผู้จัดการสหกรณ์
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ประจำ�ปี  2550

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2550
นายเอกวิชญ์ วีระพันธ์ ประธานกรรมการ
นายณัฐวุฒิ เมฆานุรัตน์ รองประธานกรรมการ 
นายไชยนันท์ บูรณะอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
นางศศกรณ์ นรการ กรรมการและเหรัญญิก
นายกิติศักดิ์ กฤษณรุ่งเรือง กรรมการ
ม.ล.ดำารงศักดิ ์ ศรีธวัช กรรมการ
นางปิ่นทอง ศิริสวัสดิ์ กรรมการ
พันตำารวจโท ฉลองรัฐ ธาระสืบ กรรมการ
นายสุเทพ สุวรรณสมบูรณ์ กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจก�ร  ประจำ�ปี  2550
นายอาทิตย์ กระต่ายทอง ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
นายสืบศักดิ์ นภีรงค์ ผู้ตรวจสอบกิจการ  (ลาออก)
พันเอก ศักดา (พีรณัฐ) หนูรุ่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายกิติกร แสยงบาป ผู้จัดการสหกรณ์
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ประจำ�ปี  2551

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2551
พลโท อธิชาติ เจริญยิ่ง ประธานกรรมการ
นายณัฐวุฒิ เมฆานุรัตน์ รองประธานกรรมการ 
นายสรศักดิ์ เลิศวิทยากำาจร กรรมการและเลขานุการ
นางปิ่นทอง ศิริสวัสดิ์ กรรมการและเหรัญญิก
ม.ล.ดำารงศักดิ ์ ศรีธวัช กรรมการ
พันตำารวจโท ฉลองรัฐ ธาระสืบ กรรมการ
นายสุเทพ สุวรรณสมบูรณ์ กรรมการ
นายกิติศักดิ์ กฤษณรุ่งเรือง กรรมการ
นายสมชาย พงษ์โสภิตศิลป์ กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจก�ร  ประจำ�ปี  2551
นายดำารงค ์ ยิ้มสรวล ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
นายวิธาน ขำาบุญลือ ผู้ตรวจสอบกิจการ  
นายไชยนันท์ บูรณะอนุสรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายกิติกร แสยงบาป ผู้จัดการสหกรณ์
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ประจำ�ปี  2552

พลโท ดำารงค ์ ศรีประเสริฐ ที่ปรึกษา

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2552
พลโท อธิชาติ เจริญยิ่ง ประธานกรรมการ
นายณัฐวุฒิ เมฆานุรัตน์ รองประธานกรรมการ 
นายสรศักดิ์ เลิศวิทยากำาจร กรรมการและเลขานุการ
นางปิ่นทอง ศิริสวัสดิ์ กรรมการและเหรัญญิก
นายกิติศักดิ์ กฤษณรุ่งเรือง กรรมการ
นายสมชาย พงษ์โสภิตศิลป์ กรรมการ
นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการ
พันเอก ศุภณัฏฐ์ หนูรุ่ง กรรมการ
ม.ล.ดำารงศักดิ ์ ศรีธวัช กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจก�ร  ประจำ�ปี  2552
นายไชยนันท์ บูรณะอนุสรณ์ ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
นายดำารงค ์ ยิ้มสรวล ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายกิติกร แสยงบาป ผู้จัดการสหกรณ์
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ประจำ�ปี  2553

พลเอก ดำารงค ์ ศรีประเสริฐ ที่ปรึกษา

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2553
พลโท อธิชาติ เจริญยิ่ง ประธานกรรมการ
นายณัฐวุฒิ เมฆานุรัตน์ รองประธานกรรมการ 
นายสรศักดิ์ เลิศวิทยากำาจร กรรมการและเลขานุการ
นางปิ่นทอง ศิริสวัสดิ์ กรรมการและเหรัญญิก  
นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการ
พันเอก ศุภณัฏฐ์ หนูรุ่ง กรรมการ
ม.ล.ดำารงศักดิ ์ ศรีธวัช กรรมการ
นายไชยนันท์ บูรณะอนุสรณ์ กรรมการ
นายสุภาพ สวงโท กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจก�ร  ประจำ�ปี  2553
นายสมิต มหาปิยศิลป์ ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
พ.อ.(พิเศษ) ดร.เจนวิทย์ ยามะรัตน์ ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายกิติกร แสยงบาป ผู้จัดการสหกรณ์
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ประจำ�ปี  2554

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2554
พลโท อธิชาติ เจริญยิ่ง ประธานกรรมการ
พลเอก ดำารงค ์ ศรีประเสริฐ รองประธานกรรมการ 
   (23 พ.ค.54-29 ม.ค.55)
พันเอก ศุภณัฏฐ์ หนูรุ่ง รองประธานกรรมการ
   (30 ม.ค.55-20 พ.ค.55)
นายสรศักดิ์ เลิศวิทยากำาจร กรรมการและเลขานุการ
นายกิติศักดิ์ กฤษณรุ่งเรือง กรรมการและเหรัญญิก  
พันเอก ศุภณัฏฐ์ หนูรุ่ง กรรมการ
นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการ
นายไชยนันท์ บูรณะอนุสรณ์ กรรมการ
นายสุภาพ สวงโท กรรมการ
พันตำารวจเอก สุเทพ แก้วรัตน์ กรรมการ
   

ผู้ตรวจสอบกิจก�ร  ประจำ�ปี  2554
นายวิชัย เพ็ชร์ทองคำา ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
นางปิ่นทอง ศิริสวัสดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ

ว่าที่ร้อยเอก ขวัญชัย หนูรุ่ง ผู้จัดการสหกรณ์
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ประจำ�ปี  2555

ที่ปรึกษ�  ประจำ�ปี  2555
พลเอก อธิชาติ เจริญยิ่ง ที่ปรึกษา
รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร ที่ปรึกษา
นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม ที่ปรึกษา

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2555
นางดวงสมร พันธุเสน ประธานกรรมการ
พันเอก ศุภณัฏฐ์ หนูรุ่ง รองประธานกรรมการ
นายดำารงค ์ ยิ้มสรวล กรรมการและเลขานุการ
นายกิติศักดิ์ กฤษณรุ่งเรือง กรรมการและเหรัญญิก  
นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการ
พันตำารวจเอก สุเทพ แก้วรัตน์ กรรมการ
พลตรี ดร.เจนวิทย์ ยามะรัตน์ กรรมการ
นายไชยนันท์ บูรณะอนุสรณ์ กรรมการ
นางปิ่นทอง ศิริสวัสดิ์ กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจก�ร  ประจำ�ปี  2555
นายพัณณ์แสง ชูมัง ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
นางสุวรรณี เจริญขวัญชัย ผู้ตรวจสอบกิจการ

ว่าที่ร้อยเอก ขวัญชัย หนูรุ่ง ผู้จัดการสหกรณ์
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ประจำ�ปี  2556

ที่ปรึกษ�  ประจำ�ปี  2556
นายวิชัย เพ็ชรทองคำา ที่ปรึกษา
นายเอกวิชญ์ วีระพันธ์ ที่ปรึกษา

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2556
พลเอก อธิชาติ เจริญยิ่ง ประธานกรรมการ
นายณัฐวุฒิ เมฆานุรัตน์ รองประธานกรรมการ
นายไชยนันท์ บูรณะอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
นางปิ่นทอง ศิริสวัสดิ์ กรรมการและเหรัญญิก
พลตรี ดร.เจนวิทย์ ยามะรัตน์ กรรมการ
พันตำารวจเอก สุเทพ แก้วรัตน์ กรรมการ
นางสาวบุญญาดา พัฒนะบำารุงรส กรรมการ
นายดำารงค ์ ยิ้มสรวล กรรมการ
นายสรศักดิ์ เลิศวิทยากำาจร กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจก�ร  ประจำ�ปี  2556
นางสุวรรณี เจริญขวัญชัย ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
นางสุทธิพร ตันมงคล ผู้ตรวจสอบกิจการ

ว่าที่ร้อยเอก ขวัญชัย หนูรุ่ง ผู้จัดการสหกรณ์



56

ประจำ�ปี  2557

นายวิชัย เพ็ชรทองคำา ที่ปรึกษา
นายเอกวิชญ์ วีระพันธ์ ที่ปรึกษา
  

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2557
พลเอก อธิชาติ เจริญยิ่ง ประธานกรรมการ
นายณัฐวุฒิ เมฆานุรัตน์ รองประธานกรรมการ
พันตำารวจเอก สุเทพ แก้วรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
นางปิ่นทอง ศิริสวัสดิ์ กรรมการและเหรัญญิก
พลตรี ดร.เจนวิทย์ ยามะรัตน์ กรรมการ
นางสาวบุญญาดา พัฒนะบำารุงรส กรรมการ
นายดำารงค ์ ยิ้มสรวล กรรมการ
พันเอก ศุภณัฏฐ์ หนูรุ่ง กรรมการ
นายสรศักดิ์ เลิศวิทยากำาจร กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจก�ร  ประจำ�ปี  2557
นางสุวรรณี เจริญขวัญชัย ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
นางสุทธิพร ตันมงคล ผู้ตรวจสอบกิจการ

ว่าที่ร้อยเอก ขวัญชัย หนูรุ่ง ผู้จัดการสหกรณ์
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ประจำ�ปี  2558

นายเอกวิชญ์ วีระพันธ์ ที่ปรึกษา

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2558
พลเอก อธิชาติ เจริญยิ่ง ประธานกรรมการ
นายณัฐวุฒิ เมฆานุรัตน์ รองประธานกรรมการ
พันตำารวจเอก เมธ ี ไชยสถิตย์                  เลขานุการ  (ยื่นขอลาออก 30 พ.ย.58)
นายไชยนันท์ บูรณะอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
นางปิ่นทอง ศิริสวัสดิ์ กรรมการและเหรัญญิก
นางสาวบุญญาดา พัฒนะบำารุงรส กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์ ดำารงหัด กรรมการ
พันเอก ศุภณัฏฐ์ หนูรุ่ง กรรมการ
พลตรี ดร.เจนวิทย์ ยามะรัตน์ กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจก�ร  ประจำ�ปี  2558
นางสุทธิพร ตันมงคล ผู้ตรวจสอบกิจการ

ว่าที่ร้อยเอก ขวัญชัย หนูรุ่ง ผู้จัดการสหกรณ์
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ประจำ�ปี  2559

พลเอก อธิชาติ  เจริญยิ่ง ที่ปรึกษา

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ประจำ�ปี  2559
นายณัฐวุฒิ เมฆานุรัตน์ ประธานกรรมการ
นาวาอากาศเอกวัลลภ พรมบาง รองประธานกรรมการ 
พันตำารวจเอกสุเทพ แก้วรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 
นายดำารงค์  ยิ้มสรวล  กรรมการและเหรัญญิก
นายไชยนันท์ บูรณะอนุสรณ์ กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ดำารงหัด                 กรรมการ
นางสาวบุญญาดา พัฒนะบำารุงรส กรรมการ 
นายเกรียงศักดิ์ อารยะวีรสิทธ์ กรรมการ
นายวิธาน ขำาบุญลือ กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจก�ร  ประจำ�ปี  2559
นางกฤตชลัยย์   คุปตะบุตร ผู้ตรวจสอบกิจการ

ว่าที่ร้อยเอก ขวัญชัย หนูรุ่ง ผู้จัดการสหกรณ์
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ประวัติก�รสหกรณ์

ระหว่างศตวรรษที่ 18 - 19 ได้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นในยุโรป  มีการนำาเอาเครื่องจักรมาใช้แทน
แรงงานคน ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ คือ เกิดภาวการณ์ว่างงานและเศรษฐกิจตกต่ำาในวงกว้าง 
การเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในครั้งนี้เริ่มต้นจากประเทศอังกฤษ เนื่องจากชาวอังกฤษประสบปัญหา 
ความเดือดร้อนอย่างมากจากการที่นายทุนใช้เคร่ืองจักรแทนแรงงานคน  และปลดคนงานออกจากโรงงาน 
ส่วนผู้ประกอบการรายย่อยต้องล้มเลิกกิจการไป สภาพสังคมทั่วไปมีการแบ่งชนชั้นออกเป็น 2 ฝ่าย คือ 
ฝ่ายนายทุนและฝ่ายกรรมกร โดยนายทุนพยายามแสวงหากำาไรจากการลงทุนให้มากที่สุด โดยการเอารัดเอา
เปรียบฝ่ายกรรมกรทุกวิถีทาง

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในครั้งนี้ส่งผลให้บรรดากรรมกรที่ถูกบีบคั้น เริ่มแสวงหาหนทางที่จะ 
ปลดเปลื้องความทุกข์ยากของพวกตน ประกอบกับเวลานั้นมีนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความคิดอยากจะช่วยพยุง 
ฐานะของสังคมให้ดีข้ึน ได้เสนอแนวทางปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม โดย 
การร่วมมือกันระหว่างผู้ที่เดือดร้อนให้รู้จักการช่วยตนเอง ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน แนวความคิดดังกล่าว 
ได้ก่อให้เกิดระบบสหกรณ์ขึ้นในเวลาต่อมา

บุคคลแรกที่สอนให้คนทั่วไปรู้จักคำาว่า “สหกรณ์” คือ โรเบอร์ต โอเวน ( Robert Owen)  
ชาวอังกฤษ  ซึ่งถือว่าเป็นผู้ให้กำาเนิดการสหกรณ์ขึ้นในโลก และได้ชื่อว่าเป็น  “บิดาแห่งการสหกรณ์” เดิม 
โอเวนมีฐานะยากจน แต่มีความเฉลียวฉลาดและรู้จักวิธีการทำามาหากิน จึงทำาให้เขามีโอกาสได้เป็นผู้จัดการ  
และมีหุ้นส่วนเป็นเจ้าของโรงงาน เขาเป็นนายจ้างที่มีความหวังดีต่อกรรมกร จึงได้ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่
ทั่วไปของคนงานให้ดีขึ้น หลังจากนั้นโอเวนได้หาวิธีช่วยเหลือกรรมการอื่นๆ โดยสอนให้รู้จักการช่วยตนเอง 
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อขจัดปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ซ่ึงเป็นวิธีการของระบบสหกรณ์  โอเวน 
เสนอให้จัดตั้ง “ชมรมสหกรณ์ (Co-operative Community) ขึ้น เพื่อผลิตสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ใช้เอง 
โดยไม่ใช้เครื่องจักรทรัพย์สินของชมรมถือเป็นของส่วนรวม เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดสภาพนายทุนปะปน 
อยู่ในชมรม การจัดตั้งชมรมสหกรณ์นี้จะต้องใช้เงินทุนและที่ดินเป็นจำานวนมาก โอเวนได้พยายามเผยแพร่ 
แผนการจัดตั้งชมรมสหกรณ์อย่างจริงจัง เพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจว่า สหกรณ์ในฐานะสมาคมเพื่อเศรษฐกิจ   
แต่โอเวนยังไม่สามารถจัดตั้งชมรมสหกรณ์ในประเทศอังกฤษได้ เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพสังคมในสมัยนั้น 
โอเวนจึงได้เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาและทดลองจัดตั้ “ชมรมสหกรณ์” ขึ้นเป็นครั้งแรกที่ นิวฮาโมนี  
รัฐอินเดียนา เมื่อปี พ.ศ.2368 ในชื่อว่า นิวฮาโมนี (New harmony ) แต่ได้ล้มเลิกไปในเวลาต่อมา เนื่องจาก 
ไม่ได้คัดเลือกสมาชิกและไม่มีกิจกรรมพียงพอให้คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการปกครอง
และศาสนา อย่างไรก็ตามแนวความคิดของ โอเวนก็มีอิทธิพลต่อนักปฏิรูปเศรษฐกิจเขาได้ให้แนวความคิด 
เกี่ยวกับความร่วมมือร่วมใจระหว่างมนุษย์ในอันที่จะช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อยกมาตรฐาน
ความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น
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บุคคลที่สอง คือ นายแพทย์วิลเลียม คิง (William King) อาศัยอยู่ในเมืองไบรตัน ประเทศอังกฤษ   
ผู้ซึ่งนิยมในแนวความคิดทางสหกรณ์ของโอเวน แต่เห็นว่าโครงการของโอเวนต้องใช้เงินทุนจำานวนมาก ซ่ึงจะ 
ทำาให้เป็นจริงได้ยาก นายแพทย์คิง จึงเริ่มต้นจากการชี้แจงให้คนงานรวมทุนกัน คนละเล็กละน้อย จัดต้ัง  
“สมาคมการค้า” (Trading  Associatior) ในรูปสหกรณ์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2370  เป็นรูปร้านสหกรณ์จำาหน่าย 
สินค้า แต่มีข้อแตกต่างไปจากร้านสหกรณ์ในปัจจุบันคือ กำาไรที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจของร้านสหกรณ์นี้  
จะไม่นำามาแบ่งปันกัน แต่จะเก็บสมทบไว้เป็นทุน เพื่อใช้ขยายงานของร้านสหกรณ์ต่อไป จนสามารถจัดตั้ง 
ชมรมสหกรณ์ตามแบบโอเวนได้ ทำาให้ร้านค้าแบบสหกรณ์ในรูปแบบนี้ ไม่ประสบผลสำาเร็จเนื่องจากการเก็บ
กำาไรทั้งหมดไว้  โดยไม่จ่ายคืนแก่สมาชิก ทำาให้สมาชิกไม่ศรัทธ สหกรณ์  อย่างไรก็ตามกิจการของนายแพทย์ คิง   
ก็คล้ายกับร้านสหกรณ์ในปัจจุบัน ดังนั้น ในวงการร้านสหกรณ์สมัยนี้จึงให้เกียรตินายแพทย์คิง มาก

สหกรณ์สมาคมแห่งแรกท่ีดำาเนินการประสบผลสำาเร็จและเป็นแบบฉบับในโลก คือ ร้านสหกรณ์ 
แห่งเมืองรอชเดล ประเทศอังกฤษ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2387 โดยกรรมกรช่างทอผ้าจำานวนหนึ่ง ซึ่งมีรายได้น้อย 
และประสบปัญหาในด้านการซื้อหาเครื่องอุปโภคอันจำาเป็นแก่การครองชีพ เช่น ราคาแพง มีการปลอมปน 
และถูกเบียดเบียนในเรื่องชั่ง, ตวง และวัด ประกอบกับการได้รับแนวความคิดจากโรเบอร์ต โอเวน ในการ 
รวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์เพื่อช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และไม่ต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
อุตสาหกรรมและพ่อค้า ที่มีอำานาจการผลิตทางการค้าในสมัยนั้น จึงได้รวมกันจัดตั้งเป็นสมาคมประกอบด้วย 
ผู้ริเริ่ม  จำานวน 28 คน ได้รวมทุนกันจัดตั้งร้านค้าเครื่องอุปโภค บริโภคขึ้น จากนั้นนำาเงินทุนที่รวบรวมได ้
ไปซื้อสิ่งของที่จำาเป็นแก่การครองชีพในราคาขายส่งมาขายให้แก่สมาชิก และให้สมาชิกเสียสละเวลามาช่วย 
กิจการของร้าน

ต่อมามีสมาชิกเพิ่มขึ้น ทำาให้ธุรกิจการค้าขยายใหญ่ข้ึนและยังทำาธุรกิจกับบุคคลภายนอกด้วย 
นักสหกรณ์รอชเดล หรือที่เรียกกันว่า “ผู้นำาแห่งรอชเดล” ได้กำาหนดหลักปฏิบัติไว้ 10 ประการ ซึ่งมี 
สาระสำาคัญหลายประการที่ถูกยึดถือเป็นหลักสหกรณ์สากลมาจนถึงปัจจุบัน แม้เวลาจะล่วงเลยมานานแต่ 
ร้านสหกรณ์รอชเดลก็ยังคงอยู่และกลายเป็นร้านที่มีขนาดใหญ่ ยิ่งกว่านั้นวิธีการของร้านสหกรณ์สำาหรับ 
ผู้บริโภคแบบนี้ ได้แพร่หลายไปสู่ประชาชนกลุ่มอื่นๆ ปัจจุบันร้านสหกรณ์ที่ถือหลักการสำาคัญๆ อย่างเดียว 
กันนี้ มีอยู่ในประเทศต่าง ๆ เป็นจำานวนมาก

ส่วนสหกรณ์ประเภทอื่นๆ เช่น สหกรณ์ที่ช่วยเหลือสมาชิกให้กู้ยืมเงินไปทำาทุนหรือสหกรณ์เครดิต 
หรือสหกรณ์สินเชื่อ ก็เช่นเดียวกัน สหกรณ์เหล่านี้เกิดจากความขัดสนและความเดือดร้อนของเกษตรกร 
และกรรมกร เนื่องจากหาเงินกู้ยืมมาประกอบอาชีพได้ยาก ถึงแม้ว่าจะกู้มาได้ ก็ต้องเสียดอกเบี้ยแพง 
จนไม่สามารถหารายได้มาให้เพียงพอกับการชำาระดอกเบี้ยและเงินต้นได้ เป็นเหตุให้มีหนี้สินมาก เมื่อปี  
พ.ศ. 2393  นายเฮอร์มัน  ชูลช์  (Hermann  Schulze ) ชาวเยอรมัน  ผู้พิพากษาแห่งเมืองเดลิตซ์ได้คิดจัดตั้ง 
สหกรณ์ประเภทหาทุนขึ้นอยู่ในหมู่ชาวเมืองผู้เป็นช่างฝีมือและพ่อค้าขนาดเล็ก โดยรวบรวมขึ้นเป็นองค์การ 
เพื่อจัดหาทุนให้สมาชิกกู้ยืม และเมื่อปี พ.ศ. 2405 นายฟริดริค  วิลเฮล์ม ไรฟ์ไฟเซน (Friedrich Wilhelm  
Raiffeisen) ชาวเยอรมัน นายกเทศมนตรีเมืองเฮดเอสดอร์ฟ ได้จัดตั้งสหกรณ์หาทุนขึ้นในหมู่ชาวชนบท 
ซ่ึงเป็นเกษตรกร โดยจัดตั้งเป็นองค์การเพื่อจัดหาทุนให้แก่สมาชิกกู้ยืมเช่นเดียวกัน  ในเวลาต่อมาการรวมกัน 
เป็นสหกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้แพร่หลายไปยังประเทศต่างๆ อันเป็นประโยชน ์
และเป็นตัวอย่างในการจัดตั้งสหกรณ์แก่ชาวบ้านและชาวเมืองมาจนถึงปัจจุบัน
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พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
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พระประวัติ
พระบิด�แห่งก�รสหกรณ์ไทย

พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงเป็นพระโอรสในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญและ 
จอมมารดาเลี่ยม (เล็ก) ประสูติเมื่อวันแรม 11 ค่ำา เดือนยี่  ปีชวด จุลศักราช  1238  ตรงกับวันพุธท่ี  
10 มกราคม พุทธศักราช 2419 มีพระนามว่า พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส (ต้นสกุล “รัชนี”) ทรงมีเจ้าพ่ี 
ผู้ร่วมจอมมารดาเดียวกันพระองค์หนึ่ง พระนามว่า พระองค์เจ้าหญิงภัททาวดีศรีราชธิดา ทรงส้ินพระชนม ์
เมื่อมีพระชันษาได้  28  ปี

พระองคเ์จา้รชันแีจม่จรสั ไดท้รงเรยีนหนงัสือต้ังแต่เยาวพ์ระชนัษา ทรงมคีวามสนพระทัยและมสีติปญัญา 
สามารถมาก เพราะปรากฏว่าทรงศึกษาถึงขั้น “อ่านออกเขียนได้” อย่างรวดเร็ว ยิ่งกว่านั้น เมื่อพระองค์มี 
พระชันษาได้ 5 ขวบ ก็ใฝ่พระทัยค้นหาโครงกลอนและร้อยแก้วมาอ่านตลอดเร่ืองที่ได้รับความนิยมสมัยนั้น  
เช่น เรื่องอิเหนา รามเกียรติ์ สามก๊ก และเรื่องจีนอื่นๆ นอกจากนี้ยังได้ทรงศึกษาหนังสือขอมด้วย โดยทรง 
ศึกษาจากเจ้าพี่ผู้มีพระชันษาแก่กว่า 5 ปี อิทธิพลของหนังสือขอมแพร่ขยายทั่วไปในวงวรรณกรรมของไทย 
แทบทุกแห่ง ดังนั้น เมื่อพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัสและเจ้าพี่อ่านและเขียนได้ครั้งแรก ความทราบถึงพระกรรณ 
ของพระราชวังบวรฯ ผู้เป็นพระบิดา ก็ไม่ทรงเชื่อเพราะเข้าพระทัยว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่พระธิดาและพระโอรส 
ซึ่งมีพระชันษาเพียงเท่านั้น จะทรงอ่านหนังสือขอมได้จริง โดยเฉพาะพระโอรสซึ่งพระชันษาน้อย แค่หนังสือไทย 
ก็น่าจะอ่านและเขียนไม่ได้ด้วยซ้ำาไป พระบิดาจึงทรงทดลองด้วยการโปรดฯ ให้เฝ้า โดยไม่แจ้งพระประสงค์ 
ให้ทราบล่วงหน้า และประทานหนังสือขอมอันเป็นคัมภีร์ใบลานให้ทดลองอ่าน ปรากฏว่าพระธิดาและพระโอรส
สามารถอ่านได้ดังคำาเล่าลือ ความอัจฉริยะในขั้นต่อมาของพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัสก็คือ ในขณะท่ีมีพระชันษา  
5  ขวบ ทรงสามารถแต่งโคลงกลอนได้บ้างแล้ว
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เมื่อปี พ.ศ.2429 พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส ได้ทรงเข้าศึกษา ณ โรงเรียนพระตำาหนักสวนกุหลาบ  
และทรงอยู่โรงเรียนเป็นประจำา  เสด็จกลับวังเฉพาะวันพระ  ทรงเรียนอยู่เพียงปีเศษก็จบการันต์ คือ จบชั้นสูงสุด
ในประโยค 1 และในระหว่างนี้ทรงเรียนภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วย และทรงเรียนจบประโยค 2 เมื่อ พ.ศ.2434  
ทรงสอบไล่ได้ท่ี 1 ได้รับพระราชทานหีบหนังสือเป็นรางวัล จากนั้นได้เรียนภาษาอังกฤษต่อ จนจบหลักสูตร 
การเรียนของโรงเรียนสวนกุหลาบ เมื่อทรงสำาเร็จวิชาการโรงเรียนสวนกุหลาบแล้ว พระชันษายังน้อยเกินกว่า 
ที่จะรับราชการ จึงเสด็จเข้าเรียนภาษาอังกฤษต่อที่สำานักอื่นอีกแห่งหนึ่ง จน พ.ศ.2436 ได้เสด็จเข้ารับราชการ 
ในตำาแหน่งนายเวรกระทรวงธรรมการ ขณะนั้นพระชันษา 16 ปี 3 เดือน ต่อมาได้ทรงเลื่อนขึ้นเป็นผู้ช่วย 
ในกรมศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ.2438 ทั้งได้ทรงรับหน้าที่พิเศษเป็นข้าหลวงสอบไล่วิชาหนังสือไทยด้วย และ 
ทรงเป็นกรรมการพิเศษร่างพระราชบัญญัติพิจารณาความแพ่งอีกหน้าที่หนึ่ง ขณะที่ทรงรับราชการอยู่  
กระทรวงธรรมการ 2 ปีเศษนั้น พระองค์มิได้ทรงฝักใฝ่อยู่แต่หน้าที่ราชการประจำาอย่างเดียว ยังสนพระทัย 
ที่จะแสวงหาความรู้ทางภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอยู่มิได้ขาดอีกด้วย โดยทรงกระทำาพระองค์สนิทชิดชอบกับ 
ทีป่รกึษากระทรวงและขา้ราชการอืน่ๆ ทีเ่ปน็ชาวองักฤษ ทัง้ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ความพยายาม
เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งเพิ่มพูนความรู้ทางภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี จนทำาให้พระองค์ทรงคุ้นกับขนบธรรมเนียม  
และตรัสภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ด้วยเหตุนี้จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายพระองค์เจ้า 
รัชนี จากกระทรวงธรรมการ  มาเป็นผู้ช่วยที่ปรึกษากระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  เมื่อวันที่ 1  สิงหาคม  2439   
ในที่สุดพระองค์ท่านก็กลายเป็นผู้ถูกอัธยาศัยอย่างมากกับที่ปรึกษากระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ซึ่งเป็น 
ชาวองักฤษ ทีป่รกึษาถงึกบัทลูปรารภตอ่เสนาบดวีา่ ควรสง่คนหนุม่อยา่งพระองคท์า่นไปศกึษาทีป่ระเทศองักฤษ
เสียพักหนึ่ง ก็จะได้คนดีท่ีสามารถมาใช้ในราชการเสนาบดี ทรงเห็นชอบด้วยและทรงมีพระดำาริอยู่แล้ว จึง 
ทรงย้ายพระองค์เจ้ารัชนี มาดำารงตำาแหน่งเป็นล่ามท่ีกระทรวงพระคลัง เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2440 และได้ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตามเสด็จพระราชดำาเนินประพาสทวีปยุโรป เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2440 และ 
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทรงอยู่เล่าเรียนต่อในประเทศอังกฤษ ผู้ดูแลนักเรียนหลวงจัดให้ 
ท่านไปเรียนอยู่ที่แฟมิลี่ ต่อมาถึงแม้จะมีเวลาในการเตรียมพระองค์ไม่มากนัก แต่ด้วยทรงมีความวิริยะอุตสาหะ 
และตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่ ทำาให้ทรงสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้ ระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยก็ทรงกอบโกยหาความรู้ใส่พระองค์อยู่ตลอดเวลา แต่ทรงศึกษาอยู่เพียง 3 เทอม ก็ถูกเรียกตัว
กลับประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2442 พระองค์ท่านได้เสด็จเข้ารับราชการเป็นผู้ช่วยกรมตรวจแล 
กรมสารบัญชีในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2444 ได้ทรงย้ายไปดำารงตำาแหน่งปลัด 
กรมธนบัตร  ซึ่งเป็นเวลาที่กระทรวงพระคลัง เริ่มจะจัดพิมพ์ธนบัตรออกใช้แทนเงินกษาปณ์เป็นครั้งแรก 
พระองค์เจ้ารัชนี จึงได้รับมอบให้จัดระเบียบราชการในกรมใหม่นั้น ทรงเป็นแม่กองท่ีปรึกษา ในการคิดแบบ
ลวดลายและสีของธนบัตรแต่ละชนิด ทรงมีส่วนในการตราพระราชบัญญัติเงินตราสมัยนั้น การวางกฎเสนาบด ี
ในการควบคุมธนบัตรและทรงวางหลักบัญชีเป็นต้น ธนบัตรที่จัดพิมพ์ขึ้นครั้งนั้นมีอัตราใบละ 1,000 บาท   
100 บาท 20 บาท 10 บาท 5 บาท ส่วนอัตรา 1 บาท ยังคงใช้เหรียญตรากษาปณ์อยู่อย่างเดิม และ 
ได้นำาธนบัตรออกจำาหน่ายเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันเปิดกรมธนบัตร ต่อจากนั้น 5 เดือน คือเมื่อวันที่ 1 เมษายน   
2446  พระองค์เจ้ารัชนีทรงได้รับเลื่อนตำาแหน่งข้ึนเป็นผู้แทนเจ้ากรมธนบัตร และได้ทรงย้ายไปทรงเป็น 
เจ้ากรมกองที่ปรึกษาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2446 เสด็จอยู่ในตำาแหน่งนั้นได้ 14 เดือน เมื่อ 
วันที่ 1 ธันวาคม  2447 ทรงย้ายไปรับราชการในตำาแหน่งอธิบดีกรมกษาปณ์สมัยนั้น มีความมุ่งหมายอัน 
สำาคัญ คือการจัดงานและการควบคุมการทำาเหรียญตรากษาปณ์ให้มีปริมาณมากพอและมีคุณสมบัติพอแก่ 
ความต้องการของราชการ เมื่อพระองค์เจ้ารัชนี ผู้เสด็จเข้าไปรับงานนี้ทรงเป็นพระธุระแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
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ทำาให้การดำาเนินงานสำาเร็จเรียบร้อยตามความมุ่งหมาย และงานทั้งสิ้นที่ทรงจัดขึ้นใหม่ในกรมกษาปณ์ 
ครั้งน้ันเป็นที่ต้องพระประสงค์ของเสนาบดีเป็นอันมากแต่พระองค์เจ้ารัชนี ทรงปฏิบัติราชการแผนกนั้นอยู่  
3 ปีเศษ ก็มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าๆ ให้ย้ายพระองค์เจ้ารัชนีมาเป็นอธิบดีกรมตรวจแลกรมสารบัญชี   
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2451 และทรงดำารงตำาแหน่งอธิบดีกรมตรวจแลกรมสารบัญชี ซ่ึงเป็นกรมใหญ่และ 
สำาคัญกรมหนึ่งในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ จนสิ้นรัชกาลที่ 5 และทรงดำารงตำาแหน่งเดิมนั้นต่อไปอีก  
5 ปี ในรัชกาลที่ 6 ซึ่งปัจจุบันคือ กรมบัญชีกลาง รวมเวลาที่พระองค์เจ้ารัชนี ทรงรับราชการในรัชกาลที่ 5  
เป็นเวลา 17 ปี จนมีพระชันษาได้ 33 ปี เมื่อ พ.ศ.2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้พระองค์เจ้ารัชนี เป็นองคมนตรี

เนื่องด้วยพระองค์เจ้ารัชนี ทรงมีพระสติปัญญาสามารถในราชการและเป็นผู้แตกฉานทั้งภาษาไทย 
และต่างประเทศ ตลอดจนเป็นกวีท่ีมีสำานวนพิเศษ ดังนั้น เมื่อ พ.ศ.2456 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ให้เฉลิมพระยศพระองค์เจ้ารัชนีเป็นพระองค์เจ้าต่างกรม มีพระนามจาฤกในพระสุพรรณบัฏว่า พระราช 
วรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์มุกสิกนามทรงศักดินา 11,000 ไร่ ตามพระราชกำาหนดพระองค์เจ้า  
ต่างกรมในพระราชวังบวร

เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2458 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกกรมสถิติพยากรณ์ ขึ้นเป็น 
กรมบัญชาการชั้นมีอธิบดีเป็นหัวหน้าอยู่ในสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติมีชื่อว่า “กรมพาณิชย์และ 
สถิติพยากรณ์” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เป็นอธิบดี ต่อมา 
ได้เริ่มจัดงานสำาคัญขึ้นอีกแผนกหนึ่ง ด้วยคำานึงว่าชาวนาเป็นส่วนสำาคัญของการพาณิชย์ เพราะข้าวเป็นสินค้า
สำาคัญของประเทศ แต่ชาวนามีหนี้สินมากทำานาได้ข้าวมากน้อยเท่าใดก็ต้องขายใช้หนี้เกือบหมดถึงกระนั้น 
หนี้สินก็ยิ่งพอกพูน กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ เห็นด้วยกับการช่วยกู้ฐานะชาวนาให้พ้นอุปสรรค คือ 
วิธีการจัดตั้งสหกรณ์ ซึ่งก็รวมเข้าในวิธีการส่วนหนึ่งแห่งการอุดหนุนพาณิชย์ของประเทศด้วย ส่วนงาน 
ข่าวพาณิชย์ก็เป็นงานอีกแผนกหนึ่ง ท่ีมีความมุ่งหมายที่จะรวบรวมความรู้ในกิจการทุกอย่างทางพาณิชย์  
และดำาเนินการช่วยเหลือในพาณิชย์ของประเทศให้เจริญยิ่งขึ้น นอกจากงานต่างๆ ดังกล่าวยังจัดตั้ง 
สถานจำาแนกความรู้ทางพาณิชย์ โดยมุ่งหมายที่จะให้ความรู้แก่มหาชนผู้ริเริ่มจะกระทำาการพาณิชย์  
งานส่วนหนึ่งในแผนกนี้ คือ การจัดตั้งศาลาแยกธาตุ กรมพาณิชย์ฯ เห็นว่าต่อไปภายหน้าการแยกธาตุจะ 
เป็นส่วนสำาคัญส่วนหนึ่งแก่การค้าของบ้านเมือง เอกชนหรือพ่อค้าต้องอาศัยความรู้ทางการแยกธาตุ 
มากขึ้นทุกที จึงรับกองแยกธาตุของกรมกษาปณ์ มาขยายงานให้ใหญ่ออกไป โดยจัดหาเคร่ืองมือจนครบถ้วน 
และจัดให้มีเจ้าพนักงานผู้มีความรู้มาประจำามากขึ้นมีชื่อว่า “ศาลาแยกธาตุของรัฐบาล” ปัจจุบันคือ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี และเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2460 ประเทศไทย 
ประกาศสงครามกับประเทศเยอรมันและฮังการี หรือสงครามโลกครั้งที่ 1 อธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติ 
พยากรณ์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานผู้พิทักษ์ทรัพย์ของชนชาติศัตรู พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่น 
พิทยาลงกรณ์ ต้องทรงรับหน้าท่ีน้ีโดยตำาแหน่ง พระองค์ทรงได้รับการสรรเสริญว่าพิทักษ์ทรัพย์ด้วยความสุจริต   
ยุติธรรมและรอบคอบ ในระหว่างที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ขึ้นเป็น 
กรมชั้นมีอธิบดีเป็นหัวหน้าราชการบางอย่างได้หยุดชะงักไปชั่วคราว เพราะอธิบดีและข้าราชการหลายคน 
ในกรมฯ ติดราชการผู้พิทักษ์ทรัพย์ศัตรู ซึ่งต้องใช้เวลาเป็นปี แต่เมื่อราชการผู้พิทักษ์ทรัพย์เรียบร้อยลง  
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ก็เริ่มแข่งขันทางการพาณิชย์ต่อ กรมพาณิชย์ฯได้ขยายงานกว้างขวางออกไปอีกหลายแผนกด้วย อธิบดี 
กรมพาณิชย์ ทรงเห็นการไกลว่าพาณิชย์ของประเทศย่อมขยายวงกว้างออกไปทกที ตามความเจริญของ 
บ้านเมือง และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ขึ้นเป็น 
“กระทรวงพาณิชย์” เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2463 ให้อยู่ในความควบคุมของสภาเผยแพร่พาณิชย์   
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เป็นอุปนายกแห่งสภานั้น  
เมื่อ พ.ศ.2464 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตั้งให้พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เป็น 
รองเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ ทรงมีตำาแหน่งในที่ประชุมเสนาบดีสภา ตั้งแต่ พ.ศ.2463 จนถึงเดือน  
พฤศจิกายน 2468 อันเป็นการประชุมเสนาบดีครั้งสุดท้ายในรัชกาลที่ 6 

พ.ศ. 2465 สภานายกแห่งสภาเผยแผ่พาณิชย์ ได้มีรับสั่งให้พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  
ผู้เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ พร้อมด้วยมิสเตอร์เลอเมย์ ที่ปรึกษาหลวงพิจารณ์พาณิชย์ และหลวงประกาศ 
สหกรณ์ ออกไปดูงานสหกรณ์ที่ประเทศพม่าและอินเดียเป็นเวลา 5 เดือนเศษ เมื่อเสด็จกลับทรงเขียน 
รายงานเสนอต่อสภานายกในเรื่องสหกรณ์แบบต่างๆ ที่เสด็จไปพิจารณามา ทรงชี้แจงว่าสหกรณ์ในสอง 
ประเทศนั้นมีประเภทใดบ้าง ประเภทไหนควรจะนำามาจัดได้ในประเทศนี้ ก็ได้ทรงรายงานไว้ถี่ถ้วนตอนหนึ่งใน
รายงานนัน้ทรงกลา่ววา่ประเทศเราเคราะหดี์ทีจั่ดต้ังสหกรณด้์วยความรอบคอบทีสุ่ด และจัดทหีลังประเทศอืน่ ๆ  
แทบทั่วโลก ข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่องสหกรณ์เราจึงป้องกันได้ทุกทาง ด้วยทราบเยี่ยงอย่าง 
ความบกพร่องที่เกิดขึ้นแล้วแก่ประเทศนั้นๆ เช่น การควบคุมกฎข้อบังคับ และกฎหมาย เป็นต้น ในที่สุด 
ทรงยืนยันว่าสหกรณ์ที่จัดขึ้นในประเทศไทยนี้ไม่ผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งเลย

นอกจากงานสหกรณ์ที่พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงปูพ้ืนฐานและทรงเป็นกำาลัง 
สำาคัญในการเผยแผ่แล้ว พระองค์ท่านยังทรงมีหน้าท่ีสำาคัญๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติอีกหลายประการ   
คือ ทรงเป็นอุปนายก หอพระสมุดแห่งชาติ ทรงเป็นกรรมการร่างกฎหมาย ทรงเป็นกรรมการสภากาชาด   
ทรงเป็นนายกสมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ทรงเป็นกรรมการองคมนตรีสภา ทรงเป็นสภานายกแห่ง 
ราชบัณฑิตยสภา และที่สำาคัญคือทรงเป็นนักหนังสือพิมพ์ นักประพันธ์และกวี ทรงใช้พระนามแฝงว่า น.ม.ส.   
ทรงนิพนธ์ไว้หลายเรื่อง เช่น จดหมายจางวางหรำ่า  พระนลคำาฉันท์ นิทานเวตาล เป็นต้น

พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ใต้ ทำาพิธีอาวาหะมงคล กับคุณพัฒน์ บุนนาค บุตรี  
เจ้าพระยาภาสกรวงศ์และท่านผู้หญิงเปล่ียน เมื่อ พ.ศ.2444 มีพระโอรสและธิดา 6 พระองค์คือ หม่อมเจ้า 
จันทร์เจริญศิริ รัชนี ท่านหญิงศะศิเพลินพัฒนา บุนนาค หม่อมเจ้าจันทร์จิรายุวัฒน์ รัชนี หม่อมเจ้ารัชนี
พัฒน์พิทยาลงกรณ์ รัชนี ท่านหญิงศะศิธรพัฒนวดี บุนนาค หม่อมเจ้าจันทร์พัฒน์โมลีจุฑาพงศ์ รัชนี เม่ือ  
หม่อมพัฒน์อนิจกรรมแล้ว ทรงเสกสมรสใหม่ กับหม่อมเจ้าหญิงพรพิมลพรรณรัชนี (วรวรรณ) ในพระเจ้า 
บรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรวรรณกร กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ เมื่อ พ.ศ.2462 ทรงมีพระราชธิดาและ 
พระโอรสคือ หม่อมเจ้าวิภาวดี รังสิต และหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ทรงสิ้นพระชนม์ด้วยพระโรคหลอดโลหิต 
ในสมองตัน เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2488  เวลา 15.30 น. สิริพระชนมายุได้ 68 ปี 6 เดือน 13 วัน 
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ประวัติก�รก่อตั้ง
สหกรณ์เคหสถ�นกรุงเทพฯ จำ�กัด

ชื่อ     เริ่มก่อตั้ง สหกรณ์  เคหสถาน  กรุงเทพฯ  จำากัดสินใช้
    ปัจจุบัน  สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพ ฯ จำากัด

ชื่อภ�ษ�อังกฤษ  เดิมใช้  BANGKOK  COOPERATIVE HOUSING  SOCIETY LTD.    
    ปัจจุบัน  BANGKOK  HOUSING  COOPERATIVE  LTD. 

รับจดทะเบียน   สหกรณ์ฯได้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2471  
    เลขหมายทะเบียนที่  55/11231  เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  พ.ศ.  2509

ประเภท   สหกรณ์บริการ

สม�ชิก    สมาชิกและผู้ถือหุ้นของสหกรณ์ทั้งหมดเป็นผู้ถือสัญชาติไทยทั้งสิ้น

ที่ตั้งสำ�นักง�น   สหกรณ์เริ่มมีสำานักงานชั่วคราวครั้งแรกที่  อาคารชั้น 2  กองช่าง                 
    กรมสหกรณ์ที่ดิน ตึกหลังวังหลวง  ท่าราชวรดิฐ  ถนนมหาราช   
    ตำาบลพระบรมมหาราชวัง อำาเภอพระนคร จังหวัดพระนคร  
     
    ต่อมาวันที่ 17 ตุลาคม 2520 ได้ย้ายสำานักงานมาที่ อาคารชั้นล่าง 
    กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ  (ตึกทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ) 
    ถนนราชดำาเนินนอก อำาเภอพระนคร จังหวัดพระนคร 
                  
    และปลายเดือน ตุลาคม 2521 ได้ย้ายสำานักงานมาที่   
    เลขท่ี  1129  หลงัสถานรีถไฟสามเสน  ถนนนครไชยศร ี แขวงถนนนครไชยศร ี 
    เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 เป็นการถาวรจวบจนถึงปัจจุบัน     

ท้องที่ดำ�เนินง�น  ท้องที่ดำาเนินการเดิม ในจังหวัดพระนครและธนบุรี และอำาเภอที่มีเขตติดต่อ
    กับจังหวัดพระนครและธนบุรี  
    ปัจจุบันท้องที่ดำาเนินการ ทั่วราชอาณาจักร

ตร�สัญลักษณ์ของสหกรณ ์ มีรูปลักษณะดังนี้.-   
     ตราของสหกรณ์ เป็นรูปวงกลมซ้อนกันสองวง ระหว่างวงกลมใหญ่ 
    และวงกลมเล็กด้านบน  เขียนว่า  สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด
    ดา้นลา่งเขยีนเปน็ภาษาองักฤษวา่ ( BANGKOK  HOUSING  COOPERATIVE  
    LTD. )  ด้านในวงกลมเป็นรูปพ่อนกและแม่นก ร่วมกันสร้างรัง ความหมาย
    คือ สมาชิกของสหกรณ์ร่วมกันกับครอบครัวสร้างที่พักอาศัย โดยมีสหกรณ์
    คอยให้ความช่วยเหลือแนะนำา
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ประวัติก�รก่อตั้ง
สหกรณ์เคหสถ�นกรุงเทพฯ จำ�กัด  

   

จากการค้นคว้าหลักฐานการจดทะเบียนก่อต้ัง สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด ของนายทะเบียน 
สหกรณ์ กระทรวงพฒันาการแหง่ชาต ิเมือ่วนัที ่ 28 มถินุายน พ.ศ.2509 สำานกังานสหกรณ ์อาศยัสถานทีร่าชการ 
เป็นที่ทำาการชั่วคราว ตั้งอยู่ในตึกกรมสหกรณ์ที่ดิน ท่าราชวรดิฐ ถนนมหาราช ตำาบลพระบรมมหาราชวัง 
อำาเภอพระนคร จังหวัดพระนคร  

จากการค้นคว้าเอกสารเพื่อหาความเป็นมาและผู้เริ่มก่อตั้งสหกรณ์ เพื่อจะได้ทราบว่าท่านเหล่านี้  
มีคุณูปการต่อสหกรณ์เราเพียงใด ซึ่งจากการค้นหาเอกสารจึงปรากฏหลักฐานรายงานการประชุมผู้เริ่มตั้ง 
สหกรณ์ในปี พ.ศ.2506 ได้มีการประชุมผู้เริ่มตั้งสหกรณ์ถึง 2 ครั้ง บันทึกด้วยลายมือของท่าน อันเป็น 
สาระสำาคัญท้ังสิ้น จึงอยากให้สมาชิกรุ่นหลังได้ทราบความเป็นมาในการก่อตั้งสหกรณ์ของเรา ดังปรากฏ 
หลักฐานต่อไปนี้

ร�ยชื่อผู้เริ่มก่อตั้งสหกรณ์เคหสถ�นกรุงเทพฯ จำ�กัด พ.ศ.2506
จำ�นวน  192  คน

ก�รประชุม ณ ตึกกรมสหกรณ์ที่ดิน ท่�ร�ชวรดิฐ พระนคร

1. นายนพ อโนมะศิริ
2. นายสงวน คำาวงษา
3. นายเสถียร สุขะวิศิษฐ์
4. น.ส.สุวนิติ อโนมะศิริ
5. นายอาวุธ พิมพ์พันธุ์
6. นายสงวน วณิชย์กุล
7. นายธนิต จันทนสมิต
8. นายโสภณ ศรีเธียรอินทร์
9. ร.ท. แทน ธนังกุล
10. นายสิริ ปุกหุต
11. นายฟื้น โชติช่วง
12. นายเติม จันทนเสวี
13. นายเกียรติ ธีรเกียรติ
14. นายเกยูร ลิ่มทอง
15. นายผะยุง แสงสิงแก้ว
16. น.ส.เพ็ญศรี ธีระกุล
17. นายพยูน สุนทรฐิติ
18. นายชนนท์ อรัณยกานนท์

19. นายสิงห์ทอง สายจินดา
20. นายอุดม คล้ายทิม
21. นายกระจ่าง ใจวงศ์
22. นายเสงี่ยม กิจโกศล
23. นายวิโรจน์ พุฒิกร
24. นายสุพจน์ คำาชมพู
25. นายจรูญ แย้มสระโส
26. นายสวัสดิ์ ธนะ
27. นายย้อย คัมภิรานนท์
28. นายสำารวย อุเทนสุต
29. นายวิพัฒน์ กิวานนท์
30. นายบุญนึก พิชากร
31. นายนิกร ทองเสริม
32. นายอนันต์ ดีผดุง
33. นายเทอดศักดิ์ ปาลกวงศ์ ฯ
34. นายนิคม อินทรีย์
35. นางพวงพลอย บริราช
36. นายบัณฑิต เงินวิจิตร
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37. นายถม พรหมสุภร
38. นายขจร ศรีสุข
39. นายประเสริฐ ณ  นคร
40. นายจรูญ วิจิตรพันธุ์
41. นายพยนต์ เปลี่ยนสิน
42. นายออ เกตุสิงห์
43. นายสวัสดี ชาติพงศ์
44. นายวิจิตร อาวะกุล
45. ร.ต.มังกูร ชัยพันธุ์
46. นายสังวร อยู่ยอด
47. ม.ล.อัคนี นวรัตน์
48. น.ส.สุกใส สัณฑมาศ
49. น.ส.ใฝ่ฝัน ปิ่นประเสริฐ
50. นางเปี่ยมจิตต์ เครืองาม
51. นางมาลัย เชี่ยววิทย์
52. นายนริศ สุวรรณคำา
53. ร.ท.ประกอบ ดาระกะมาศ
54. นายลัด บุญหนุน
55. นายศุภชัย ฌายีเนตร
56. นางมานิตย์ สมัครการ
57. นายพยัพ ภาคอุทัย
58. นายพยอม ศิริจันทร์
59. นายวัชรพงศ์ ดวงมณี
60. น.ส.วนิดา ทองรวย
61. นางศรีสกุล หัสดิเสวี
62. นายสนิท วาฤทธิ์
63. นายประทักษ์พล เดชะคุปต์
64. นายวัชรพงษ์ หงส์ทอง
65. นายสมชาย ผ่องสว่าง
66. นายลมัย สุขมิตร
67. นายบุญมา บุญญานุวัตร
68. นายปัญญา นัทธี
69. นายชอบ ลัดดากลม
70. นายวรพจน์ งามวงศ์น้อย
71. นายเสรี บุญก่อสร้าง
72. นายสายัณห์ คงนิ่ม
73. นายเวง ษัฏเสน
74. นายปฐม ทองรวย
75. นายสมบุญ เขียวบุญ

76. นายประจวบ ภู่ทอง
77. นายบรรเจิด เส็งพานิช
78. นายเจริญ ประกายแก้ว
79. นายอุดม พรหมขัติแก้ว
80. นายธงไชย บงกชเกิด
81. นายจำารูญ ชาญบาลี
82. นายพนัส ธรรมประทีป
83. น.ส.ชันตวัน กัลยาณมิตร
84. นางศรีจิตต์ สุวรรณรัตน์
85. นายสัมพันธ์ ทองประพันธ์
86. นายส่าง จิตต์อารี
87. นายสะอาด บุญเกิด
88. นายประทวน ศรีคชา
89. นายสวาสดิ์ ชูสวัสดิ์
90. นายพล ภู่ระย้า
91. นายฉลอง ทิพย์อาสน์
92. นายผลึก แสงสิงแก้ว
93. นายจันที ศรีวิไล
94. นายทะเบียน บริสุทธิ์
95. น.ส.ชูศรี อุ่นอารมณ์
96. นายบุญธรรม จิตตอนันต์
97. นายสอน บุญเกตุ
98. นายบุญทรง เมนะสูตร
99. นายโชคอำานวย เฉลิมงาม
100. นายวิทยา วงศ์สว่าง
101. นายประโชติ ดิลกสัตยา
102. นายอุระ หวังอ้อมกลาง
103. นายโกสุมภ์ รายณ์สุข
104. นายบุญรอด ฤทธีระวงศ์
105. นายสาค ร รายณะสุข
106. นายพจน์ อุไรพงษ์
107. นายวีรศักดิ์ เกิดทะเล
108. ร.ต.เติมศักดิ์ บัวงาม
109. นายสุพร สิริพัฒน์
110. นายจำารัส โอสถะเสน
111. นายโอภาส เจริญภักดี
112. นายนิพนธ์ วัลลิกุล
113. นายสมคิด เฉลิมวรรณ์
114. นางสายศร สุวรรณผล
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115. นายเสงี่ยม พัฒนาคม
116. นายจวน ศรีสมาน
117. นายประสิทธิ์ เวสสานนท์
118. นายพล กุรุพิลวคุปต์
119. นายมานิต ตัสมา
120. นายอุดร ศุขะทัต
121. นายกำาลูน ตัณฑ์สุทธิวงศ์
122. นายกิตติ พานิช
123. นายประวิน ประสานสารกิจ
124. นายมนตรี สายอินทร์
125. นายคณิต พงษ์มาลา
126. นายสิงห์โต ตุ้มสกุล
127. นายทวน บรรหาร
128. นายนิยม หิโตปกรณ์
129. นายมาโนช เพียรสนอง
130. นายผจญ ศรีทิพากร
131. นายประวิตร วณิชกิจ
132. นายแช่ม สาลี
133. นายพิชัย จงสมัคร
134. นายเจษฎา จงจิตร
135. นายจินดา จันทสมบัติ
136. นายสนิท สุดแสวง
137. นายประดิษฐ์ ชิตพงศ์
138. นายวีระ วีรนิชพงศ์
139. นายกล่อม ฤทธิรงค์
140. นายกมล ชินประหัษฐ์
141. นายไพรัช ไพบูลย์
142. นายวิรุฬห์ ขาวบริสุทธิ์
143. นายจำาลอง กรอบประทุมมา
144. นายชวลิต เงินชูกลิ่น
145. นายวิมล สัมฤทธิ์ผล
146. นายอำาภา มุขลาย
147. นายขวัญเมือง กาญจนะ
148. นายสนิท จิตตาภรณ์
149. นายชาญวุฒิ จำาปาศรี
150. นายไพศาล ภัคเกษม
151. นายบุญโชติ สาอิมาน
152. นายพยอม ประไพพงษ์
153. ม.ล.ศุภนิธิ ชุมสาย

154. นายกอบเกียรติ สู่พานิช
155. นายสมศักดิ์ นาเมืองรักษ์
156. นายเรืองศักดิ์ ศิริวัฒนเสน
157. นายสุรทัต บุรสิกพงศ์
158. นายสนั่น จิรสัทธรรม
159. นายอรชุน สุคนธ์พันธุ์
160. นางปรียานุช นวรัตน ณ. อยุธยา
161. นายหรีด วาทะพุกกณะ
162. นายเปรื่อง บุญผดุง
163. นายกนก จันทร์ขจร
164. นายธนู วีราวุธ
165. น.ส.เสาวนีย์ นาคธร
166. น.ส.จันทร์ฉาย พฤกษะวัน
167. นายสำาเริง สุนันทกุล
168. นายสงวน รุณภัย
169. นายวิจิตร อินทรตุล
170. นายประสิทธิ์ ศรีชมพู
171. นายนภพล วีรมนตรี
172. นายประดิษฐ์ จันทะพันธ์
173. นายวิรัช ชื่นวาริน
174. นายวิจิตร โยธาศรี
175. นายถวิล เลิศประเสริฐ
176. นายอำานวย ตันอารีย์
177. นายจำารัส สรรพกิจ
178. นายประมวล โปร่งสละ
179. นายถนอม ทวนคง
180. นายพุม ขำาเกลี้ยง
181. น.ส.อุรุวรรณ วัฒนวิบูลย์
182. นายนิกร สุนทรวิภาต
183. นายเพชร จินดาพราย
184. นายปรีชา ทรัพย์แสง
185. นายวรรณ เศรษฐดิลก
186. นายสมบุญ วงษ์ทองดี
187. นายธงชัย เทพพันธ์
188. นายบวร ชุติวงศ์
189. นายนิพนธ์ คันธเสวี
190. นายพูนสุข วรการ
191. นายสถาพร ชูวัสวัต
192. นายธำารง ดวงพัตรา
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รายงานการประชุมผู้เริ่มตั้งสหกรณ์  

ครั้งที่ 1 / 2506 

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2506   

ณ ตึกกรมสหกรณ์ที่ดิน ท่าราชวรดิฐ พระนคร

 

วันน้ีมีผู้เริ่มตั้งสหกรณ์รวม 169 คนได้มาประชุมพร้อมกัน เพ่ือพิจารณาขอจดทะเบียนสหกรณ์ 
จัดเคหสถาน ชนิดจำากัดสินใช้ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2471 ในหมู่ผู้มีเงินได้รายเดือน 
ประจำา โดยมี  นายวรุณ สมบูรณ์สิน  เป็นประธานในที่ประชุม  

เริ่มประชุมเวล� 10.30 น.  

1. ก�รเปิดประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุม แล้วแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมวันนี้  
เป็นการประชุมครั้งแรก เพื่อขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ตามกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์ 
ที่จัดตั้งขึ้น ได้จัดอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้แก่สมาชิก โดยกล่าวว่า การที่สมาชิกแต่ละคน ผู้มีเงินได้ 
รายเดือนประจำา จะจัดหาที่อยู่อาศัยให้เป็นของตนเองได้นั้น ย่อมเป็นการยาก เพราะคงไม่มีเงินทุนพอที่จะ 
ซื้อหาเองได้ และถึงแม้จะใช้ความพยายามสะสมเงินเดือนของตนไว้ ก็คงใช้เวลานานจนถึงบั้นปลายชีวิต 
ก็คงไม่ได้เงินพอที่จะสร้างบ้าน ท้ังระหว่างท่ีสะสมเงินอยู่ก็ยังต้องเสียค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย ฉะนั้น  
ในการร่วมมือกันสะสมเงินและก่อรูปขึ้นเป็นสหกรณ์ประเภทนี้ ก็จะทำาให้แต่ละคนได้อาศัยกันและกัน 
ตามวิธีของสหกรณ์ และสามารถมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยกันขึ้นได้ในเวลาอันสมควร จึงขอให้ที่ประชุม 
พิจารณาดำาเนินการจัดตั้งสหกรณ์กันต่อไป   

 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบังคับ ซึ่งกองจัดตั้งและตรวจสหกรณ์ที่ดิน กรมสหกรณ์ที่ดินได้ยกร่างไว ้
และเห็นชอบในหลักการและวิธีดำาเนินการเป็นส่วนใหญ่ จึงได้รับหลักการและให้ถือร่างข้อบังคับดังกล่าว 
เป็นหลักในการพิจารณาของที่ประชุม   

2. กรรมก�รร�่งพจิ�รณ�ขอ้บงัคบั ทีป่ระชมุได้พิจารณาขอ้ความในร่างขอ้บงัคบัพร้อมกบัใหข้อ้สังเกต 
และความเห็นต่างๆ ตามสมควร และในที่สุดจึงแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง เพื่อให้พิจารณาข้อความ 
และถ้อยสำานวนโดยละเอียด ภายในกำาหนด 30 วัน แล้วเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ดังมี 
รายนามต่อไปนี้ 

1. ดร.ประเสริฐ ณ  นคร   ประธานกรรมการ
2. พ.ท. สงวน คำาวงษา   กรรมการ
3. นายเกยูร ลิ่มทอง   กรรมการ
4. นายเปรื่อง บุญผดุง   กรรมการ
5. นายมนู วิริยานนท์   กรรมการ
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6. นายอดุล นิยมวิภาค   กรรมการ
7. นายวิพัฒน์ กิวานนท์   กรรมการ
8. นายพจน์ เพชระบูรณิน  กรรมการ
9. นายนพ อโนมะศิริ   กรรมการและเลขานุการ

3. ชื่อ สำ�นัก และเขตดำ�เนินก�ร ในการกำาหนดชื่อของสหกรณ์นั้น ที่ประชุมได้พิจารณาถึง 
ความเหมาะสมในการดำาเนินงานโดยทั่วๆ ไปแล้ว เห็นว่าเพื่อสะดวกควรให้ใช้ชื่อเรียกเข้าใจง่าย และมี 
ความหมายบ่งบอกถึงธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์โดยตรง โดยให้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษกำากับไว้ด้วย 
จึงได้ลงมติให้ใช้ชื่อว่า “สหกรณ์  เคหสถ�น กรุงเทพฯ จำ�กัดสินใช้” โดยมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Bangkok  
Cooperative  Housing  Society  Ltd.”

 สำาหรับสำานักในระยะเริ่มแรกนี้ ให้ตั้งอยู่ที่ตึกกรมสหกรณ์ที่ดิน ท่าราชวรดิฐก่อน แล้วจึงจะพิจารณา 
ขยับขยายตามที่เห็นสมควรต่อไป ทังนี้ ทางกรมสหกรณ์ที่ดินได้เห็นชอบด้วยแล้ว ส่วนเขตดำาเนินการของ 
สหกรณ์นั้น ท่ีประชุมได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้กิจการของสหกรณ์กว้างขวางประการหนึ่ง ประกอบกับที่ดินที่ 
จะขยายให้เป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกต่อไปนั้น มักตั้งอยู่บริเวณชานพระนคร ซ่ึงที่ดินอาจล้ำาไปอยู่ในเขต
จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐมและอื่นๆ ที่เป็นเขตติดต่อกัน จึงลงมติให้กำาหนดเขตดำาเนินการไว้ดังนี้   
“จังหวัดพระนครและธนบุรี  และอำาเภอที่มีเขตติดต่อกับจังหวัดพระนคร หรือธนบุรี  ”

เลิกประชุมเวล�  12.30  น.
    
นายวรุณ สมบูรณ์สิน   ประธานที่ประชุม
นวลจันทร์ คชรินทร์   ผู้จดบันทึกการประชุม
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การประชุมผู้เริ่มตั้งสหกรณ์

ครั้งที่  2 / 2506 

  วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2506 

ณ  ตึกกรมสหกรณ์ที่ดิน  ท่าราชวรดิฐ  พระนคร 
 

ในวันนี้ผู้เริ่มตั้งสหกรณ์รวม 174 คน ได้มาประชุมพร้อมกัน เพื่อพิจารณาทำาคำาขอจดทะเบียนสหกรณ ์
จัดเคหสถาน ต่อจากที่ได้ประชุมไว้แล้ว เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2506 โดยมี นายวรุณ สมบูรณ์สิน 
เป็นประธานในที่ประชุม

เริ่มประชุมเวล�   9.30  น.

1. พิจ�รณ�ร่�งข้อบังคับ เมื่อประธานกล่าวเปิดประชุมแล้ว ดร.ประเสริฐ  ณ นคร ประธานกรรมการ
ร่างได้เสนอรายงานผลการประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับที่คณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบังคับ ได้ตรวจให้ 
แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อที่ประชุม โดยมีเลขานุการและกรรมการร่างเป็นผู้ชี้แจงข้อข้องใจของสมาชิก 
ประกอบทุกข้อ 

 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบังคับที่คณะกรรมการร่างเสนอเรียงตามลำาดับข้อ โดยตลอดและ 
ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำา และข้อความบางตอนที่ไม่ชัดแจ้งให้อ่านเข้าใจยิ่งขึ้น  ได้มีสมาชิกบางรายอภิปรายถึง 
หลักและวิธีการบางข้อซึ่งเห็นว่าน่าจะแก้ไข เช่น การห้ามถอนหุ้น การกำาหนดจำานวนสูงสุดของหุ้นที่ถือ   
เป็นต้น  แต่เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเหตุผลและวิธีการกันแล้ว เห็นว่าไม่ควรแก้ไข โดยให้กำาหนดตามร่างที ่
คณะกรรมการร่างได้เสนอไว้แล้ว  ในที่สุดที่ประชุมได้อ่านข้อความที่ได้ตรวจแก้เป็นครั้งสุดท้าย และลงมติ 
อนุมัติให้ใช้ร่างข้อบังคับที่คณะกรรมการร่างเสนอ  เป็นข้อบังคับที่ใช้ขอจดทะเบียนสหกรณ์ 

 อนึ่ง เนื่องจากร่างข้อบังคับที่จะใช้ขอจดทะเบียนนี้ สมควรจะได้เสนอขอความความเห็นชอบจาก 
นายทะเบียนเสียก่อน ฉะนั้น ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้ผู้ลงชื่อขอจดทะเบียนเสนอร่างข้อบังคับต่อ 
นายทะเบียนสหกรณ์ และหากจะมีการแก้ไขถ้อยคำาสำานวนอีกบางแห่ง ซ่ึงทางกองทะเบียนอาจจะตบแต่ง 
บา้งตามปรกต ิถา้หากมไิดก้ระทบกระเทอืนตอ่หลกัการแลว้ กอ็นมุตัใิหแ้กไ้ขไดโ้ดยถอืวา่ทีป่ระชมุนีเ้หน็ชอบดว้ย 
ทุกประการ แล้วให้ผู้แทนในการขอจดทะเบียนแก้ไขข้อความดังกล่าวนั้น และจัดพิมพ์ข้อบังคับที่ถูกต้องขึ้น 
เพื่อใช้ขอจดทะเบียนได้ต่อไป

2. คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รชั่วคร�ว ที่ประชุมได้เลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการขึ้นไว้เป็น 
การชั่วคราว โดยมอบหมายให้เป็นผู้จัดการเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนสหกรณ์ จัดข้อบังคับ ทำาบัญชีผู้เข้าชื่อ 
ขอจดทะเบียน ตลอดจนการลงนามในคำาขอจดทะเบียน และให้คำาชี้แจงต่างๆ เกี่ยวกับการขอจดทะเบียน 
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ รวม 10 นาย ดังมีรายนามต่อไปนี้
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1. ดร.ประเสริฐ  ณ  นคร    ประธานกรรมการ  
2.  นายนพ  อโนมะศิริ   เลขานุการ    
3.  นายเสถียร  สุขะวิศิษฐ์   กรรมการ 
4.  นายวิพัฒน์  กิวานนท์   กรรมการ 
5.  พ.ท.สงวน  คำาวงษา    กรรมการ 
6.  นายสงวน  วณิชย์กุล   กรรมการ 
7.  นายเปรื่อง  บุญผดุง    กรรมการ   
8.  นายสำารวย  อุเทนสุต    กรรมการ  
9.  นายมานิต  ตัสมา    กรรมการ    
10. นายจุมพล  วิรุณหะ    กรรมการ 

3. ผู้เข้�ชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์ ที่ประชุมตกลงให้ผู้เข้าชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์ถือหุ้นครั้งแรก 
คนละหนึ่งหุ้นเท่ากันและให้ผู้ที่มาเข้าประชุมเพิ่มเติมในวันนี้ ลงชื่อในบัญชีผู้เข้าชื่อและลงชื่อในสมุดรายงาน 
การประชุมต่อท้ายจากการประชุมครั้งก่อนไว้เป็นหลักฐาน แล้วให้รวบรวมนำาเสนอขอจดทะเบียนสหกรณ์ 
ต่อไป ส่วนผู้ที่แจ้งความจำานงไว้ แต่ยังมิได้ลงชื่อนั้น ให้ยื่นใบสมัครทีหลังเมื่อสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว 

เลิกประชุมเวล�  12.30  น.

นายวรุณ สมบูรณ์สิน   ประธานในที่ประชุม
นวลจันทร์ คชรินทร์   ผู้จดบันทึกการประชุม

ต่อมาอีก 3 ปี สหกรณ์ถึงได้รับการอนุมัติให้จดทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ.2509  
 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ส่วนสาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากนายทะเบียนสหกรณ์ให้ทำาการสำารวจภาวะทางเศรษฐกิจ 
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของประชาชนในจังหวัดพระนครและธนบุรีเสียก่อน จึงประกาศเขตรับจดทะเบียนสหกรณ์
ประเภทนี้ 

หลังจากจดทะเบียนสหกรณ์เมื่อ วันที่ 28  มิถุนายน พ.ศ. 2509 แล้ว จึงได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ขึ้น 
เป็นครั้งแรก ปรากฏหลักฐานจากรายงานการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1/2509 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2509    
เนื้อหาสาระของการประชุมใหญ่ ครั้งแรก เป็นสาระสำาคัญ ในการดำาเนินงานของสหกรณ์ จึงอยากให้สมาชิก 
รุ่นหลังได้ทราบที่มาที่ไปหลังการจดทะเบียนสหกรณ์แล้ว ดังปรากฏรายละเอียดดังต่อไปนี้
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รายงานการประชุมใหญ่  ครั้งที่  1/2509

วันที่  27  สิงหาคม  พ.ศ.2509

ณ  ตึกกรมสหกรณ์ที่ดิน  ท่าราชวรดิฐ    พระนคร

วันนี้สมาชิกสหกรณ์รวม 50 คน ได้มาประชุมพร้อมกัน เพ่ือดำาเนินการประชุมใหญ่คร้ังแรกตาม 
ข้อบังคับ โดยมี นายวรุณ  สมบูรณ์สิน เป็นประธานในที่ประชุม

เริ่มประชุมเวล�  13.30  น.

1. เชิญน�ยวรุณ  สมบูรณ์สิน เป็นประธ�นในที่ประชุมใหญ่ เมื่อพร้อมที่จะประชุม ดร.ประเสริฐ  
ณ นคร ในฐานะประธานกรรมการชั่วคราว ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ครั้งที่แล้ว ได้ขอมติจาก 
ที่ประชุมใหญ่เพื่อเชิญให้ นายวรุณ สมบูรณ์สิน อธิบดีกรมสหกรณ์ที่ดิน เป็นประธานในที่ประชุม ตาม 
ข้อบังคับ ข้อ 28. วรรค 2 ประธานในท่ีประชุมจะต้องได้รับการแต่งต้ังจากสหกรณ์ โดยความเห็นชอบของ 
นายทะเบียนสหกรณ์ แต่ในชั้นนี้ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง จึงได้ขอเชิญให้อธิบดีกรมสหกรณ์ที่ดิน ปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นการช่ัวคราว ที่ประชุมลงมติรับรองแล้ว นายวรุณ สมบูรณ์สิน เข้าสู่ที่นั่งประธานกล่าวเปิดประชุม แสดง 
ความขอบคุณที่ได้รับเกียรติให้ทำาหน้าท่ีนี้ แล้วเสนอให้  นางนวลจันทร์ ณ สงขลา หน้าที่เลขานุการเฉพาะ
การประชุมคร้ังน้ี  ท่ีประชุมรับรองแล้ว ประธานกล่าวชี้แจงถึงการที่ต้องมีการประชุมใหญ่ว่า เพื่อให้เป็นไป 
ตามข้อบังคับ  ข้อ 27. แล้วได้ให้  นางนวลจันทร์  ณ สงขลา อ่านรายงานการประชุมผู้ริเริ่มตั้งสหกรณ์ ครั้งที่ 1  
และครั้งที่ 2 แล้วประธานได้แสดงใบรับจดทะเบียนและหนังสือที่นายทะเบียนสหกรณ์แจ้งมา ที่ประชุมรับทราบ

2. แถลงผลก�รเตรียมก�รจัดสหกรณ์ ประธานในท่ีประชุมแจ้งให้คณะกรรมการชั่วคราว ซ่ึง 
ท่ีประชุมใหญ่ผู้ริเริ่มตั้งสหกรณ์มอบหมายให้ดำาเนินการจัดตั้งสหกรณ์ รายงานผลการจัดตั้งที่ได้ดำาเนินการ 
ไปแล้ว นายนพ อโนมะศิริ เลขานุการช่ัวคราวของสหกรณ์ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า การดำาเนินงานก่อน 
จดทะเบียนจนถึงได้รับจดทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ที่จะต้องขอให้ที่ประชุมใหญ่รับรอง จึงเพียงแต่แจ้ง 
ให้ทราบว่า ตั้งแต่ได้รับมอบหมายให้ทำาการจดทะเบียนแล้ว ต้ังแต่ปี 2506 ก็ได้ดำาเนินการเรื่อยมา โดยร่าง 
ข้อบังคับไปให้นายทะเบียนตรวจสอบ ซึ่งกว่าจะได้รับอนุมัติก็กินเวลาถึง 3 ปี เหตุท่ีล่าช้า เนื่องจาก 
นายทะเบียนให้สำารวจภาวะทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของประชาชน ในจังหวัดพระนคร ธนบุรี   
เสียก่อน ซึ่งเจ้าหน้าท่ีกรมสหกรณ์ท่ีดินได้ดำาเนินการตลอดมา เมื่อเสร็จแล้วจึงได้ประกาศเขตรับจดทะเบียน
สหกรณ์ประเภทนี้ ดังที่ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมแล้ว ที่ประชุมรับทราบ

3. ก�รเลือกตั้งประธ�นและกรรมก�รดำ�เนินก�รของสหกรณ์ ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า ตาม 
ข้อบังคับ ข้อ 30. ให้สหกรณ์เลือกประธานกรรมการดำาเนินการ  1  คน และจะตั้งรองประธานกรรมการดำาเนิน
การอีก 1 คน ก็ได้  พร้อมด้วยกรรมการอีก 7 คน รวมเป็นคณะกรรมการดำาเนินการ 9 คนจึงเห็นสมควรให้ 
ดำาเนินการเลือกตั้งในที่ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
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สมาชิกผู้หนึ่งเสนอให้ ดร.ประเสริฐ ณ นคร เป็นประธานกรรมการ และไม่มีผู้ใดเสนอชื่อผู้อื่นอีก 
ที่ประชุมจึงลงมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ประธานในท่ีประชุมเสนอให้มีการออกเสียงว่า สหกรณ์ควรจะมี 
รองประธานหรือไม่ ที่ประชุมใหญ่เห็นสมควรให้มีรองประธานกรรมการด้วย สมาชิกผู้หนึ่งเสนอให้ พ.ท.สงวน   
คำาวงษา  เป็นรองประธานกรรมการ และไม่มีผู้ใดเสนอชื่อผู้อื่นอีก ที่ประชุมจึงลงมติรับรองเป็นเอกฉันท์

คณะกรรมการอีก 7 คน มีสมาชิกเสนอชื่อและได้มีการลงคะแนนเสียง โดยวิธีชูมือ ดังต่อไปนี้

1. นายวิพัฒน์ กิวานนท์   49    คะแนน
2. นายนพ อโนมะศิริ   47    คะแนน
3. นายสงวน วณิชย์กุล   41    คะแนน
4. นายสงวน รุณภัย   38    คะแนน
5. นายเสถียร สุขะวิศิษฐ์   32    คะแนน
6. นายวิจิตร อินทตุล   28    คะแนน
7. นายสำารวย อุเทนสุต   25    คะแนน
8. นายสนิท สุดแสวง   22    คะแนน

คณะกรรมการดำาเนินการ ได้ปรึกษาหารือกันแล้ว ตกลงเลือกให้ นายนพ อโนมะศิริ เป็นเลขานุการ   
และ นายวิพัฒน์ กิวานนท์  เป็นเหรัญญิก ซ่ึงที่ประชุมใหญ่เห็นชอบด้วย ฉะนั้น คณะกรรมการดำาเนินการ 
ของสหกรณ์ ตามมติของที่ประชุมใหญ่ จึงประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รของสหกรณ์  
   
1. ดร.ประเสริฐ ณ. นคร   ประธานกรรมการ
2. พ.ท.สงวน คำาวงษา   รองประธานกรรมการ
3. นายนพ อโนมะศิริ   เลขานุการ
4. นายวิพัฒน์ กิวานนท์   เหรัญญิก
5. นายสงวน วณิชย์กุล   กรรมการ
6. นายสงวน รุณภัย   กรรมการ
7. นายเสถียร สุขะวิศิษฐ์   กรรมการ
8. นายวิจิตร อินทรตุล   กรรมการ
9. นายสำารวย อุเทนสุต   กรรมการ

4. เรื่องอื่น ๆ
 (1) ตราของสหกรณ์ เลขานุการแจ้งว่าตราประจำาสหกรณ์นั้น ได้มอบให้กองช่าง กรมสหกรณ์ที่ดิน  

เป็นผู้ออกแบบมาให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาคัดเลือกท้ังหมด 4 แบบ ประธานในท่ีประชุม เสนอให้มี 
การลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตราของสหกรณ์  ปรากฏผลการลงคะแนนดังนี้

 ก. เรือนไทยในลายกนก 15 คะแนน
 ข. เรือนไทย  11 คะแนน
 ค. ปั้นลม  5     คะแนน
 ง. นกน้อยทำารัง  17 คะแนน
 
 ฉะนั้น ตราของสหกรณ์จึงได้แก่รูป นกน้อยทำารัง ตามมติของที่ประชุมใหญ่
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 (2) ประธานในที่ประชุม เลขานุการแจ้งว่า ตามข้อบังคับ ข้อ 28. วรรค 2  
  ให้สหกรณ์มีประธานในที่ประชุมใหญ่ ซ่ึงเป็นประธานของสหกรณ์ ไม่ใช่ประธานของ 

คณะกรรมการดำาเนินการขึ้นอีกตำาแหน่งหนึ่งด้วย ฉะนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการเลือกประธานในที่ประชุม 
ดังกล่าวพร้อมด้วยเลขานุการด้วย ดร.ประเสริฐ ณ นคร เสนอให้ นายวรุณ สมบูรณ์สิน เป็นประธานของ
สหกรณ์ และให้ นางนวลจันทร์ ณ สงขลา เป็นเลขานุการของประธานดังกล่าวนั้น ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อผู้อื่นอีก  
ที่ประชุมจึงลงมติเป็นเอกฉันท์ให้เป็นไปตามที่เสนอ

 (3) วารสารของสหกรณ์ เลขานุการเสนอต่อที่ประชุมว่า สหกรณ์ควรออก
  หนังสือพิมพ์เป็นนิตยสารรายเดือน ทำานองบูเลติน เพื่อแจ้งข่าวสารและความเคลื่อนไหว 

ในการดำาเนินงานของสหกรณ์ ตลอดจนความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเคหสถานให้สมาชิกทราบทุกระยะ ที่ประชุม 
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีช่องทางเลี้ยงตัวได้และมีประโยชน์ จึงตกลงให้ออกหนังสือพิมพ์ตามที่เลขานุการเสนอได้ 
โดยให้สมาชิกช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือวารสารบ้างตามสมควร

 (4) แผนการดำาเนินงานของสหกรณ์ ประธานกรรมการได้ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการ 
ดำาเนินงานของสหกรณ์ ดังต่อไปนี้

  ก. เปิดสำานักงานขึ้นที่ตึกกรมสหกรณ์ที่ดิน
  ข. เปิดรับสมาชิกให้มาก เพื่อลดค่าใช้จ่ายดำาเนินงานของสหกรณ์ในการจัดสรรที่ดินและ 

   สร้างอาคารบ้านเรือน
  ค. จัดทำาและทำาสัญญาซื้อที่ดินมาจัดสรร แบ่งแปลง หรือจัดซื้อที่ดินที่เอกชนได้จัดแบ่งไว้แล้ว 

   ในทำาเลที่เห็นสมควร ที่สมาชิกจะผ่อนส่งได้ โดยวิธีผ่อนส่ง  เพื่อนำามาให้สมาชิกผ่อนส่ง
  ง. จัดหาบริษัทที่มั่นคงธนาคารรับรอง มาดำาเนินการสร้างบ้านให้สมาชิกเช่าซื้อ โดยลงทุน 

   ให้ก่อนตามความต้องการของสมาชิก
  จ. ขอกู้เงินหรือรับความอุปการะจากรัฐบาล
  ฉ. รับเงินสะสมและเงินค่าหุ้นจากสมาชิก
   ที่ประชุมรับทราบ โดย นายนพ  อโนมะศิริ เลขานุการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ทราบเป็นข้อๆ ไป
 (5) ระเบียบวิธีการต่างๆ ค่าบำารุง  ค่าบริการและอื่นๆ  ตามข้อบังคับ ข้อ 29. (10) เลขานุการ 

สหกรณ์แจ้งว่า ระเบียบดังกล่าวนี้ ในชั้นนี้ยังไม่อาจกำาหนดลงไปได้ เพราะยังไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จึงใคร่ 
ขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้คณะกรรมการดำาเนินการมีอำานาจลงไปได้ โดยขอความเห็นชอบจาก 
ประธานสหกรณ์ ซึ่งเป็นตัวแทนของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติตามที่เลขานุการเสนอ

 (6) การกำาหนดวงเงิน ประจำาปี 2509 เลขานุการเสนอว่าควรกำาหนดไว้ 6 ล้านบาท สมาชิก 
ผู้หน่ึงเสนอว่า ถ้าจะกำาหนดไว้คราวเดียวให้เพียงพอจะได้หรือไม่ ซึ่งเลขานุการชี้แจงว่า ควรกำาหนดไว้เพียง   
6 ล้านก่อน เพราะมีเวลาเพียง 4 เดือน ก็จะส้ินปีแล้ว ท่ีประชุมจึงอนุมัติให้มีวงเงินในปี 2509 จำานวน  
6 ล้านบาท

 (7) การชำาระเงินของสมาชิก เลขานุการแจ้งว่า เนื่องจากสหกรณ์เพิ่งได้รับการจดทะเบียน จึงยัง 
ไม่พร้อมที่จะรับเงินจากสมาชิกในทันที เมื่อคณะกรรมการดำาเนินการพร้อมเมื่อใด จะได้แจ้งไปให้สมาชิก 
ทราบ เพื่อนำาเงินมาชำาระแก่สหกรณ์ในเวลาอันสมควรต่อไป ที่ประชุมรับทราบ

 (8) การกำาหนดค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ของคณะกรรมการดำาเนินการ เลขานุการเสนอต่อท่ีประชุม
ว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถกำาหนดได้ หากสหกรณ์จะให้ประธานในที่ประชุม ซึ่งเป็นตัวแทนของที่ประชุมใหญ่ 
เป็นผู้พิจารณากำาหนด ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเลี้ยง ของคณะกรรมการเป็นเรื่องๆ ไป แล้ว ก็จะสะดวก ที่ประชุม 
พจิารณาแลว้เหน็ชอบดว้ย จงึตกลงใหป้ระธานในทีป่ระชมุเปน็ผู้พิจารณา คา่พาหนะ เบีย้เล้ียง ของคณะกรรมการ 
ดำาเนินการได้
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  ประธานในที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ใคร่จะได้รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกในการ 
ดำาเนินงานของสหกรณ์บ้าง หากผู้ใดจะเสนอข้อคิดเห็นใดๆ สมาชิกผู้หนึ่งเสนอว่าสหกรณ์ควรจะให้ดอกเบี้ย 
เงินฝากสะสมเท่ากับธนาคารออมสิน หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการ เพื่อเป็นการชักจูงให้สมาชิก 
นำาเงินมาฝากสะสมมากขึ้น ประธานในที่ประชุม จึงได้มอบให้คณะกรรมการดำาเนินการรับไปพิจารณา  
คณะกรรมการดำาเนินการรับทราบ

  สมาชิกผู้หนึ่งขอทราบ เรื่องวงเงินของสหกรณ์ ซึ่งสมาชิกเห็นว่าเปิดไว้กว้างมาก เกรงจะเป็น 
การหละหลวมในทางปฏิบัติ เลขานุการสหกรณ์ได้ชี้แจงว่า การเปิดวงเงินไว้มากน้อยเพียงใดนั้น เป็นเหตุผล 
ของที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้เหมาะสมกับงานท่ีจะมอบหมายให้คณะกรรมการดำาเนินการปฎิบัติและการท่ีกำาหนด 
วงเงินไว้น้อย จะทำาให้ขอบเขตการปฏิบัติงานต้องแคบไป ประธานในที่ประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า การปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการดำาเนินการชุดนี้มีการควบคุมถึง 3 ระดับ คือควบคุมโดยอธิบดีกรมสหกรณ์ที่ดิน ประธาน 
ในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมใหญ่ จึงเห็นว่าน่าจะเพียงพอแล้ว

เลิกประชุมเวล�  16.00  น.

นายวรุณ สมบูรณ์สิน   ประธานในที่ประชุม
นางนวลจันทร์  ณ สงขลา   ผู้จดรายงานการประชุม

จะเห็นได้ว่า แนวทางการดำาเนินงานของสหกรณ์เป็นที่มาของความเจริญก้าวหน้าในกิจการของ 
สหกรณ์จนปัจจุบัน ยังทันสมัยใช้ได้อยู่เสมอในการปฏิบัติงานประจำาของสหกรณ์  ในระยะเร่ิมแรกประสบ 
ความยุ่งยากอยู่บ้าง เพราะสหกรณ์ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำาของตนเอง เนื่องจากยังไม่มีรายได้ใดๆ สหกรณ ์
จึงต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ของกรมสหกรณ์ที่ดินและกรรมการเป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยตนเอง 

การเริ่มต้นครั้งแรกอาศัยเจ้าหน้าที่ของทางราชการ ซึ่งมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือสหกรณ์เมื่อแรกตั้ง
จำานวน 5 คน ในระยะต่อมาสหกรณ์จึงสามารถจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของตนเองแทนทั้งหมด การจัดการได้อาศัย
กรรมการ ซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมการดำาเนินการ เป็นผู้จัดการก่อน  จนกระทั่งถึง วันที่ 1 เมษ�ยน 2515  
ซึ่งเป็นเวล�ถึง 5 ปี เศษ นับแต่วันจดทะเบียนสหกรณ์ จึงส�ม�รถมีผู้จัดก�รของตนเอง และผู้จัดก�ร 
สหกรณ์คนแรก คือ น�ยนพ อโนมะศิริ

ในปี  พ.ศ. 2519 จัดให้มีอัตรากำาลังเจ้าหน้าที่  24  คน
 
1.  ผู้จัดการ  1  คน
2. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
3. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายที่ดิน/อาคาร
4. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ
5. หัวหน้าส่วนการเงิน
6. หัวหน้าส่วนบัญชี
7. หัวหน้าส่วนที่ดินและอาคาร
8. หัวหน้าส่วนบริการ (รักษาการ)
9. หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์
10. หัวหน้าส่วนสารบรรณ
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11. หัวหน้าส่วนเลขานุการ
12. พนักงานประจำาฝ่ายการเงิน
13. เสมียนตรวจนับเงิน
14. เสมียนบัตรการเงิน
15. เสมียนเขียนใบเสร็จรับเงิน
16. เสมียนส่วนบัญชี
17. เสมียนบัญชี
18. เสมียนส่วนบริการ
19. เสมียนส่วนที่ดินและอาคาร
20. เสมียนส่วนประชาสัมพันธ์
21. เสมียนส่วนสารบรรณ
22. นายช่างวิศวกร
23. ช่างควบคุมการก่อสร้าง
24. ลูกจ้างควบคุมการก่อสร้าง 

ต่อมากองทัพเรือต้องการสถานที่บริเวณท่าราชวรดิฐคืน สหกรณ์จึงได้ย้ายสำานักงานตามกรมสหกรณ์
ท่ีดิน มายังตึกกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ (ตึกทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ) ถนนราชดำาเนินนอก เขตพระนคร   
กรุงเทพมหานคร 

นายนพ อโนมะศิริ ซึ่งเป็นแกนนำาในการเริ่มก่อตั้งสหกรณ์ ได้ขอลาออกจากราชการในตำาแหน่ง 
หัวหน้ากองจัดตั้งและตรวจสหกรณ์ที่ดิน กรมสหกรณ์ท่ีดิน เพ่ือมาดำาเนินงานสหกรณ์เต็มตัว ในฐานะผู้จัดการ 
สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด ซึ่งท่านและคณะกรรมการดำาเนินการของสหกรณ์ ได้ทุ่มเทความรู้  
ความสามารถ  มีแนวคิดดำาเนินการจัดทำาโครงการบ้านจัดสรรหลายโครงการ  เช่น ในปี พ.ศ.2512  - พ.ศ.2519   
ทำาโครงการจัดสรรที่ดินเคหสถาน 3 (ปากเกร็ด) รุ่นที่  1 ถนนติวานนท์, รุ่นที่  2 ถนนแจ้งวัฒนะ  
ตำาบลบางพูด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำานวนรวม 1,355  แปลง   และเมื่อ ปี พ.ศ.2513 – พ.ศ.2534    
จัดทำาโครงการบ้านพร้อมที่ดิน ในหมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน 4 (คลองกุ่ม) ถนนสุขาภิบาล 2 (ถนนเสรีไทย)   
ตำาบลคลองกุ่ม อำาเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จัดสรรที่ดินเปล่าจำานวน 50 แปล และก่อสร้างเป็น 
บ้านพักอาศัย จำานวน 1,720 หลังคาเรือน  

ในราวปี พ.ศ.2519 ได้ก่อสร้างโครงการอาคารบ้านปันส่วนเคหสถาน 7 (ตอน1) ตั้งอยู่บริเวณ 
หลังสถานีรถไฟสามเสน ตำาบลสามเสน (สามเสนฝั่งเหนือ) อำาเภอดุสิต (บางซื่อ) จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
โฉนดที่ดิน 6046 บนเนื้อท่ี 1 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา ก่อสร้างเป็นอาคารสูง 11 ชั้น โดยมี สำ�นักง�น 
สหกรณ์เคหสถ�นกรุงเทพฯ จำ�กัด (อยู่ชั้น 2) อาคารประกอบด้วยสำานักงาน ร้านค้า ห้องพักอาศัย จำานวน   
240 หน่วย และในราวปลายปี พ.ศ. 2521 จึงได้ย้�ยสำ�นักง�นสหกรณ์จ�กตึกกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์ (เปลี่ยนชื่อจ�กกระทรวงพัฒน�ก�รแห่งช�ติ  ตึกทบวงมห�วิทย�ลัยของรัฐ ) ถนนร�ชดำ�เนินนอก 
อำ�เภอพระนคร กรุงเทพมห�นคร ม�อยู่ที่อ�ค�รแห่งนี้ ปัจจุบันคือ อ�ค�รสหกรณ์เคหสถ�นกรุงเทพฯ จำ�กัด  
เลขท่ี 1129 หลังสถ�นีรถไฟส�มเสน ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมห�นคร 
10300 เป็นก�รถ�วรจวบจนปัจจุบัน 

เมื่อโครงการอาคารบ้านปันส่วนเคหสถาน 7 (ตอน 1) เป็นที่รู้จักและสมาชิกมีความต้องการมากขึ้น  
เมื่อปี พ.ศ.2524 – พ.ศ.2531 นายนพ อโนมะศิริ ผู้จัดการสหกรณ์ จึงได้ริเร่ิมโครงการอาคารบ้านปันส่วน 
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เคหสถาน 7 (ตอน 2) ตั้งอยู่ห่างกันประมาณ 100 เมตร ก่อสร้างเป็นอาคารสูง 20 ชั้น จำานวน 344 หน่วย   
ช้ัน 1 - ชั้น 7 ประกอบด้วยร้านค้าบริการ สำานักงาน ห้องประชุม, ชั้น 8 - ชั้น 20 เป็นห้องชุดพักอาศัย  
ที่จอดรถ 6 ชั้น จอดได้ 400 คัน เชื่อมต่อกับตัวอาคาร ซึ่งท่�นยังได้กันพื้นที่ชั้น 7 ให้เป็นสำ�นักง�น 
สหกรณ์เคหสถ�นกรุงเทพฯ จำ�กัด (ส่วนขย�ย) เพราะกิจการสหกรณ์ขยายตัวใหญ่โตขึ้นมาก มีเจ้าหน้าที่ 
สหกรณ์ถึง 30 คน ทำาให้สำานักงานสหกรณ์เดิมคับแคบ อีกทั้งได้กันพื้นที่อีกส่วนหนึ่ง ให้เป็นห้องประชุม 
ของสหกรณ์ และให้สม�ชิกของสหกรณ์ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โครงการอาคารบ้านปันส่วนเคหสถาน 7  
(ตอน 2) ปัจจุบันได้รับการจดทะเบียนเป็นอาคารชุดชื่อ “นิติบุคคลอาคารชุดเคหสถานกรุงเทพฯ” เราจะเห็น 
ได้ว่า นายนพ อโนมะศิริ ผู้จัดการสหกรณ์ ท่านเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และยังได้เสียสละอนาคต 
ความก้าวหน้าทางอาชีพรับราชการ หันมาทุ่มเทการทำางานให้แก่สหกรณ์ ด้วยอุดมการณ์ และความซื่อสัตย์   
สุจริต ทำาให้สหกรณ์ของเราเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจนถึงทุกวันนี้  

นับแต่ก่อตั้งวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2509 จวบจนถึง วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2559 สหกรณ์ 
เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด ของเรามีอายุครบรอบ  50  ปี พอดี   
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สิ่งที่ดำ�เนินก�รม�แล้ว (นับแต่เริ่มก่อตั้ง  ปี 2509 - ปี 2519 )

ปี 2509 สหกรณ์มีสมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้ง 192 คน หลังจากได้รับจดทะเบียนจนถึงเดือน ธันวาคม 2509 
มีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกอีก 158 คน รวมสมาชิกในวันสิ้นปี 2509 เป็น 350 คน การดำาเนินงานของสหกรณ์  
เนื่องจากสหกรณ์นี้เป็นสหกรณ์รูปใหม่และเพิ่งได้รับจดทะเบียน การปฏิบัติงานส่วนใหญ่จึงเป็นไปในลักษณะ 
ของการวางรูปงาน กำาหนดหลักเกณฑ์  และแบบแผน  ตลอดจนการวางรูปบัญชีและสมุดทะเบียนต่าง ๆ   
งานชั้นแรกๆ คือการชี้แจงทำาความเข้าใจกับผู้ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกเสียส่วนใหญ่ นอกจากนี้คณะกรรมการ 
ได้ปฏิบัติงานตาม มติของที่ประชุมใหญ่ คือทำาสัญญาร่วมมือกับ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ซิ่ง อินเวสเมนต์  
จำากัด และบรษัิท เนชัน่แนล เฮาสซ์ิง่ แอนด ์ไฟลแ์นนซ ์จำากดั ซึง่นบัไดว้า่เปน็การเริม่ตน้ของธรุกจิ การปฏบิตังิาน 
ประจำาของสหกรณ์ต้องประสพความยุ่งยากเพราะสหกรณ์ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ของตนเอง เนื่องจากยังไม่มีรายได้  
ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ของกรมสหกรณ์ที่ดิน และกรรมการเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตนเอง

ในปี 2509 สหกรณ์จำาหน่ายหุ้นท้ังสิ้น 399 หุ้น เป็นเงิน 19,950 บาท รับเงินฝากสะสมจากสมาชิก  
19,890 บาท เงินเหล่านี้ยังไม่สามารถนำาไปลงทุนประการใด และได้ฝากไว้ที่ ธนาคาร นครหลวง จำากัด สาขา
เยาวราช เป็นการชั่วคราว สหกรณ์ได้ขออนุมัติต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อขอฝากทุนเงินของสหกรณ์ไว้  
2 ธนาคาร  คือ ธนาคาร นครหลวง จำากัด และ ธนาคารแห่งเอเชียเพื่อการอุตสาหกรรมและพานิชยกรรม จำากัด  
ซึ่งได้รับอนุญาตแล้ว

สหกรณ์ได้ออกหนังสือพิมพ์รายเดือน คือ หนังสือข่าวสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัดเพื่อเป็น 
สื่อสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ หนังสือวารสารนี้ถือเป็นการให้บริการแก่สมาชิก

ในปี 2509 กรมสหกรณ์ท่ีดิน ได้จัดสรรที่ดินแปลงบางเขน ให้เป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการสหกรณ์ 
ได้รับที่ดินแปลงบางเขน มาจากกรมสหกรณ์ที่ดิน เพื่อมาดำาเนินการจำาหน่าย ก�รจัดสรรที่ดินแปลงบ�งเขน   
เป็นมูลฐ�นของสหกรณ์เคหสถ�นสม�คมนี้  และปัญหาของที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ทางออกประมาณไม่กี่ตารางวา 
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขอทำาถนนผ่านที่ดิน ซ่ึงสหกรณ์ต้ังกรรมการ 3 ท่าน เพ่ือไปเจรจากับเจ้าของที่ดิน 
รายนี้

การเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการตามวาระ ตามข้อบังคับข้อ 30. กำาหนดว่า กรรมการจำานวน 1 ใน 3  
จะต้องออกเมื่อมีการประชุมใหญ่ประจำาปี สำาหรับระยะ  2  ปีแรกให้ออกโดยวิธีจับฉลาก  

ปี 2510 การจัดสรรที่ดินและการปลูกสร้างอาคารที่อยู่อาศัยมีอุปสรรคหลายด้าน ทำาให้แผนงาน 
ต้องเปลี่ยนแปลงไป สหกรณ์จึงยังไม่มีผลงานออกมาโดยตรง แต่คณะกรรมการก็ได้ดำาเนินการรับมอบที่ดิน 
ที่เป็นส่วนความช่วยเหลือจากทางราชการมาดำาเนินการไปพลางก่อน คือที่ดิน ที่คลองกุ่ม ประมาณ 500 ไร่

ปี 2511 สหกรณ์ดำาเนินการผ่านมา 3 ปี นับว่าเป็นระยะเวลาแห่งการริเร่ิม ควรได้สิ้นสุดลงแล้ว 
จากน้ีไปจะเป็นระยะเวลาแห่งความเจริญก้าวหน้าของสหกรณ์เคหสถานนี้อย่างเต็มที่ กรมสหกรณ์ที่ดิน ได้ซื้อ
ที่ดินไว้ที่คลองกุ่มใกล้กับคลองจั่น อำาเภอบางกะปิ เพื่อให้สหกรณ์ดำาเนินการมีจำานวน เนื้อที่  468 - 2- 72  ไร ่
ได้รับอนุมัติจากกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติให้ดำาเนินการได้แล้ว ซึ่งสหกรณ์จะขายให้เฉพาะสมาชิกใน 
ราคาถูกกว่าตลาดและผ่อนส่งระยะยาว ท้ังน้ีจะเป็นการช่วยเหลือสมาชิกผู้มีรายได้น้อยที่สหกรณ์มีความห่วงใย 
อยู่เป็นอันมาก ให้มีโอกาสผ่อนส่งค่าที่ดินด้วย จึงนับว่าการดำาเนินงานของสหกรณ์ได้สำาเร็จตามแผนการ 
ไปอีกขั้นหนึ่ง
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สหกรณ์ได้ก่อตั้งและดำาเนินการผ่านมาแล้วประมาณ 10 ปี (นับแต่เริ่มก่อตั้ง ปี 2509 - ปี 2519) 
โดยมีขั้นตอนตามระยะเวลาท่ีกำาหนด ซ่ึงในปี 2519 เริ่มเข้าขั้นตอนในระยะที่ 3 ที่จะดำาเนินกิจการให้ 
สมบูรณ์อย่างแท้จริงต่อไป การดำาเนินการในระยะที่ 2 ที่ได้กระทำามาแล้วสิ้นเวลาประมาณ 7 ปี  ซึ่งปรากฏ 
ผลงานดังนี้

1. จัดสรรที่ดินเคหสถาน 1 (บางเขน) เนื้อที่ 50 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา จำานวน 137 แปลง ให้แก่ 
สมาชิก 136 คน ที่ดินแปลงนี้ได้รับมอบที่ดิน และผู้จองมาจากสวัสดิการกรมสหกรณ์ที่ดิน เพ่ือดำาเนินการ 
จัดสรรต่อ

2. จัดจำาหน่ายที่ดินเคหสถาน 2 (ซอยลาซาล)  ซึ่งจัดสรรแล้วให้แก่สมาชิกจำานวน 1  ราย โดยซื้อต่อมา
จากเจ้าของที่ดินส่วนที่เหลือได้คืนเจ้าของที่ดินเพราะไม่ได้รับความนิยมจากสมาชิก

3. จัดสรรที่ดินเคหสถาน 3 (ปากเกร็ด) เนื้อที่ 365 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา แบ่งออกเป็นแปลงละ  
100 ตารางวา รวมทั้งสิ้น 1,015 แปลง สหกรณ์ได้ร่วมมือกับ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ซิ่ง อินเวสท์เมนท์ จำากัด  
ซึ่งเป็นผู้ลงทุนและสหกรณ์เป็นผู้จำาหน่าย โครงการนี้ต่อมาสหกรณ์ได้กู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงเทพฯ จำากัด  
จัดซื้อไว้ทั้งโครงการ

4. จดัสรรทีด่นิและกอ่สรา้งบา้นเรือนจำาหนา่ยแกส่มาชกิในโครงการเคหสถาน 4  (คลองกุม่) ทีดิ่นแปลง
นี้สหกรณ์ซื้อผ่อนส่งไว้จากกระทรวงการคลัง  เนื้อที่ 468 ไร่  2 งาน  72  ตารางวา ในราคา 16 ล้านบาท

การจัดสรรที่ดินและการก่อสร้างบ้านใช้ทุนของ บริษัท เอ็ดโก้ หรือ เอ.ไอ.ดี.หรือ บริษัท  
แอสโซซิเอ็ดเต็ด อินดัสเตรียล ดิเวลลอฟเมนท์ จำากัด จำาหน่ายให้แก่สมาชิกเป็นที่ดินเปล่า 50 แปลง   
บ้านพร้อมด้วยท่ีดินตอน 1 รวม 165 หลัง / ตอน 2  รวม 213 หลัง / ตอน 3 รวม 108 หลัง สำาหรับ 
ตอนที่ 3 นี้ก่อสร้างโดยทุนของ บริษัท สยามแลนด์ ดีเวลลอฟเม้นท์ จำากัด ซึ่งโอนตกทอดกันมา

5. ก่อสร้างบ้านหรือซื้อบ้านพร้อมด้วยที่ดินให้แก่สมาชิกด้วยทุนของตนเอง จำานวน  54  หลัง เป็นเงิน  
9,517,477  บาท 

6. ให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 83 ราย รวมเป็นเงิน 1,503,367 บาท

วิธีก�รที่เรียกว่�  “สหกรณ์เคหสถ�น”

ประวัติการก่อตั้งสหกรณ์ฯ น้ี เริ่มมาจากเหตุการณ์หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 เป็นต้นมา กล่าวคือ  
ประชาชนเกิดขาดแคลนท่ีอยู่อาศัยและมีความต้องการที่ดินบ้านเรือนกันเป็นจำานวนมาก ทำาให้พ่อค้าหรือ 
เจ้าของที่ดินทำาการค้าเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินกันเป็นการใหญ่ เพื่อสนองความต้องการดังกล่าว แต่ 
การจำาหน่ายที่ดินก็ดี การก่อสร้างบ้านเรือนก็ดี ปรากฏว่าพ่อค้าได้ถือโอกาสเรียกเอากำาไรมากเกินควร 
เป็นการเดือดร้อนไม่เป็นธรรมต่อผู้มีรายได้น้อย ฉะนั้นเพื่อแก้ไขในเรื่องนี้ ผู้ที่ต้องการที่ดินและบ้านเรือน 
ทั้งหลาย จึงได้ร่วมกันก่อตั้งสมาคมของตนเองขึ้น เพื่อจัดสรรที่ดินและก่อสร้างบ้านเรือนเสียเอง ให้แก่สมาชิก
ของตนตามราคาต้นทุนบวกค่าใช้จ่ายอันควร โดยประสงค์ท่ีจะป้องกันมิให้ผู้จัดการท่ีดินหรือผู้ก่อสร้างบ้าน 
กินกำาไรจากตน ซึ่งเป็นวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่ง ในการซื้อบ้าน และที่ดิน สำาหรับอยู่อาศัยวิธีการเช่นนี้  
เป็นวิธีการที่เรียกว่า สหกรณ์เคหสถ�น
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วิธีการสำาคัญเบื้องต้นของสหกรณ์ คือการรวบรวมสมาชิกผู้ต้องการบ้านเรือนให้เป็นกลุ่มก้อน เพื่อใช้ 
ในการเกี่ยงราคาต่อรองให้เกิดความเป็นธรรมแก่สมาชิก และในเวลาเดียวกันสหกรณ์ก็จะเป็นตัวแทนสมาชิก 
ในการจัดหาบ้าน และดูแลความเหมาะสมในเรื่องบ้าน และการอยู่อาศัย ตลอดจนความสะดวกสบายต่างๆ  
ในการอยู่อาศัยในบ้านให้แก่สมาชิกด้วย

 ในการดำาเนินการต่างๆ เหล่านี้ ได้กระทำาในรูปธุรกิจโดยตรง จึงอาจมีกำาไรอยู่บ้าง แต่กำาไรดังกล่าว 
มีลักษณะเป็นเงินส่วนเกิน คือสมาชิกผู้ซื้อบ้านให้เกินมา ฉะนั้นเมื่อส้ินปีคิดบัญชีมีเงินเกินเท่าใด สหกรณ์ฯ 
จะคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อบ้านแต่ละคนตามส่วน วิธีการเช่นนี้ย่อมผิดกับธุรกิจทั้งหลายอื่นที่นำาส่วนเกินดังกล่าว 
ไปแบ่งปันให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าของกิจการนั้นๆ เสียทั้งหมด ส่วนผู้ซ้ือจะไม่ได้รับเงินใดๆ จากผู้ขายอีกเลย 
ทั้งนี้เท่ากับว่าเจ้าของกิจการได้รับเงินที่ผู้ซื้อให้เกินไปนั้นไว้เป็นของตนเองเสียแต่ผู้เดียว

ก�รดำ�เนินก�รของสหกรณ์

สหกรณ์จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำาปีโดยสมาชิกทุกปี ที่ประชุมใหญ่จะมีอำานาจสูงสุด 
ในการวินิจฉัยปัญหาทั้งปวงของสหกรณ์ และสมาชิกในที่ประชุมใหญ่จะเป็นผู้เลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการ 
จำานวน 9 คน ให้เป็นผู้ดำาเนินกิจการแทน ทั้งนี้ โดยสหกรณ์ได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำา รวมทั้งผู้จัดการ 
ขึ้นปฏิบัติงานด้านธุรกิจต่างๆ ของสหกรณ์ ตามนโยบายของสหกรณ์ฯ และตามมติของที่ประชุมใหญ่

ส่วนสมาชิกซึ่งได้ย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านของสหกรณ์ สหกรณ์ได้จัดให้มีการดูแล การปกครอง และ
ให้ความสะดวกสบายแก่สมาชิก ตามความต้องการของสมาชิกทุกอย่างทุกประการ เช่น ความปลอดภัย  
สาธารณูปโภคต่างๆ และสาธารณะสถานทั้งหลาย ที่มีความจำาเป็นต่อสังคมของตนโดย วิธีการที่เราเรียกว่า 
คหบ�ล
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 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์

วัตถุประสงค์เดิม  

สหกรณ์ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมของสมาชิก โดยวิธี 
ร่วมกันดำาเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์ด้วยกันในข้อต่อไปนี้

1. จัดวางแผนและดำาเนินการให้สมาชิกมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามอัตภาพ และให้สมาชิกสะสม 
เงินเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการจัดสร้างที่อยู่อาศัยของตนเอง

2. พฒันาที่ดนิ ก่อสรา้งอาคารบ้านเรือน ที่อยู่อาศยัตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ให้เหมาะสมแกก่ารอยู่อาศยั
3. จัดสร้างบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยให้สมาชิกซื้อ หรือเช่าซื้อ หรือวิธีอื่นใด รวมทั้งร่วมกันจัดซื้อวัสดุ 

ก่อสร้างและสิ่งอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของสหกรณ์และสมาชิก
4. จัดหาที่ดิน บ้านเรือน หรือที่อยู่อาศัยมาแบ่งปันกันในหมู่สมาชิก
5. ตอ่เตมิ ซอ่มแซม ดแูลรกัษาบ้านเรอืนหรอืทีอ่ยูอ่าศยัและใหบ้รกิารอืน่ๆ เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกสบาย 

เหมาะแก่การอยู่อาศัยของสมาชิก
6. รับฝากเงินจากสมาชิก
7. จัดให้มีเงินกู้สำาหรับสมาชิกตามข้อกำาหนดอันสมควรเพื่อที่อยู่อาศัยหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย
8. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
9. ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์
10. ซื้อหุ้นของสหกรณ์อ่ืน หรือของสถาบันซ่ึงประกอบธุรกิจอันทำาให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริม 

ความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์
11. ซื้อพันธบัตรรัฐบาล
12. ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อ่ืนเพื่อ 

ส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
13. ส่งเสริมการประหยัดทรัพย์  การช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
14. จัดให้มีสวัสดิการ หรือให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว
15. กระทำาการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง ซื้อแลกเปลี่ยน โอนหรือรับโอน  
เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ จำานองหรือรับจำานอง จำานำาหรือรับจำานำา ขายหรือจำาหน่ายซึ่งทรัพย์สิน 
ตลอดจนดำาเนินกิจการอื่น บรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให้สำาเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วย

16. ดำาเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำาเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
17. จัดสรรที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายจัดสรรที่ดินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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18. การเช่าจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอกทั่วไป หรือจัดสร้างขึ้นเองหรือที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้สมาชิก 
และหรือบุคคลภายนอกทั่วไปเช่า ซึ่งสนามเทนนิส, สนามฟุตบอล แบดมินตัน, ปิงปอง,สระว่ายนำ้า และ 
การเล่นกีฬาประเภทต่างๆ ท้ังกลางแจ้งและในอาคารเป็นครั้งคราว หรือให้เช่าที่ดินเปล่า, อาคารสโมสร,  
อาคารอเนกประสงค์ และศาลาอาคารเพื่อการประชุม หรือจัดกิจกรรม การสัมมนาทางวิชาการ หรือ 
จัดงานมงคลสมรส หรืองานสังสรรค์รื่นเริง หรือทำาเป็นสำานักงาน หรือวางแผงลอยค้าขายในรูปตลาดนัด หรือ 
ขายอาหาร, เครื่องดื่ม, เครื่องอุปโภค, เครื่องบริโภคต่างๆ โดยชอบด้วยกฎหมาย

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน  
   
สหกรณ์นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคมของสมาชกิ โดยวธิรีว่มกนัดำาเนนิธรุกจิ

เพื่อประโยชน์ด้วยกันในข้อต่อไปนี้.-
1. จัดวางแผนและดำาเนินการให้สมาชิกมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามอัตภาพและให้สมาชิก 

สะสมเงินเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการจัดสร้างที่อยู่อาศัยของตนเอง
2. พัฒนาที่ดิน ก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ท่ีอยู่อาศัยตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ให้เหมาะสมแก่การ 

อยู่อาศัย
3. จัดสร้างบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยให้สมาชิกซื้อ หรือเช่าซื้อ หรือวิธีอื่นใด รวมทั้งร่วมกันจัดซื้อวัสดุ 

ก่อสร้างและสิ่งอื่นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของสหกรณ์และสมาชิก
4. จัดที่ดิน บ้านเรือน หรือที่อยู่อาศัยมาแบ่งปันกันในหมู่สมาชิก
5. ต่อเติม ซ่อมแซม ดูแลรักษาบ้านเรือน หรือที่อยู่อาศัย และให้บริการอื่นๆ  เพื่อให้เกิดความสะดวก

สบายเหมาะแก่การอยู่อาศัยของสมาชิก
6. รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น
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ก�รเข้�เป็นสม�ชิก 

สิทธิประโยชน์ของสม�ชิก

ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ต้องยื่นใบสมัครต่อคณะกรรมการดำาเนินการตามแบบที่กำาหนด โดยมี
สมาชิกคนหนึ่งลงชื่อรับรอง ในการรับเข้าเป็นสมาชิก คณะกรรมการดำาเนินการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการหรือ 
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เรียกเก็บค่าหุ้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และดำาเนินการอื่นๆ อันจำาเป็น แล้วนำาเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ เมื่อคณะกรรมการดำาเนินการได้สอบสวนพิจารณาแล้ว ปรากฏว่าผู้สมัคร 
มีคุณสมบัติถูกต้องตามท่ีกำาหนด ท้ังเห็นเป็นการสมควรแล้วก็รับเข้าเป็นสมาชิกได้ ตั้งแต่วันที่ได้รับชำาระ 
ค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามข้อบังคับแล้ว และเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่ 
คราวถัดไปทราบ

 
ค่�ธรรมเนียมแรกเข้�

ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้
ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้

 
สิทธิหน้�ที่ในฐ�นะสม�ชิก

ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกับชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชำาระ 
ค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์กำาหนดให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำาเนินการกำาหนด เมื่อได้ 
ปฏิบัติดังนั้นแล้ว จึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก

 
สิทธิของสม�ชิก  มีดังนี้.-

1. เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน
2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
3. เสนอ หรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
4. ได้รับบริการทางธุรกิจ และทางวิชาการจากสหกรณ์
5. สิทธิอื่น ๆ ที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
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หน้�ที่ของสม�ชิก

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำาสั่งของสหกรณ์
2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
5. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

คุณสมบัติของสม�ชิก

1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์นี้
2. เป็นบุคคลธรรมดาบรรลุนิติภาวะ และเป็นผู้มีภูมิลำาเนาอยู่ในท้องที่ดำาเนินงานของสหกรณ์
3. เป็นผู้มีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะซื้อ หรือเช่าซื้อ หรือเช่าที่ดิน และหรือเคหสถานได้
4. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดี
5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
6. ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์เคหสถานอื่น
7. ไม่เป็นบุคคลที่เคยถูกถอดถอนออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์โดยมติที่ประชุมใหญ่และ 

 ไม่เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์

สิทธิหรือประโยชน์ของสม�ชิก  

สมาชิกมีทั้งสิทธิและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของตนเองและส่วนรวม

หน้�ที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

1. ชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำานวน 100 บาท
2. ถือหุ้นครั้งแรกอย่างน้อยสิบหุ้น หุ้นละห้าสิบบาท  กับต้องถือหุ้นอีกทุกเดือนๆ ละอย่างน้อยหนึ่งหุ้น  

 จนกว่าจะครบสองร้อยหุ้น
3. ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบแบบแผนของสหกรณ์ รวมทั้งรักษาสิทธิของตนเอง และของ 

 เพื่อนสมาชิกด้วยกัน

สิทธิของสม�ชิกเพื่อประโยชน์ของตนเอง

1. ได้รับเงินปันผลตามหุ้นไม่เกินร้อยละสิบ หรือตามกฎหมายกำาหนด
2. ได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ
3. ได้รับบ้านและที่ดินตามที่ตนต้องการ และตามกำาลังที่ตนมี
4. ได้รับบริการต่างๆ เกี่ยวกับการอยู่อาศัย
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 ร�งวัลผลง�นแห่งคว�มสำ�เร็จของ
สหกรณ์เคหสถ�นกรุงเทพ ฯ จำ�กัด

โล่ประก�ศเกียรติคุณ 
สหกรณ์ที่มีผลง�นดีเด่น ระดับภ�คกล�งประจำ�ปี 2542

โล่ประก�ศเกียรติคุณ 
สหกรณ์ที่มีผลง�นดีเด่น ระดับภ�คกล�งประจำ�ปี 2543
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โล่ประก�ศเกียรติคุณ
สหกรณ์เคหสถ�นกรุงเทพฯ ดีเด่น

 ร�งวัลผลง�นแห่งคว�มสำ�เร็จของ
สหกรณ์เคหสถ�นกรุงเทพ ฯ จำ�กัด
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ก�รดำ�เนินง�นและผลง�นโครงก�รต่�ง ๆ 
ของสหกรณ์เคหสถ�นกรุงเทพฯ จำ�กัด

สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด ได้จัดตั้งขึ้นโดยจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน  
พ.ศ.2509 ได้ดำาเนินการจัดสรรที่ดินและปลูกสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ นับแต่ปี  
พ.ศ.2509 จนถึงปี พ.ศ.2559 รวมระยะเวลาครบ  50 ปี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สหกรณ์มีสมาชิกจำานวน 3,645 คน มีทุนเรือนหุ้นจำานวน 756,21 หุ้น  
เป็นเงิน 37,810,600.00 บาท สินทรัพย์รวม 258,699,286.51 บาท ผลการดำาเนินงานปี 2558 สหกรณ์ 
มกีำาไรสทุธ ิ1,561,999.16 บาท หนีส้นิหมนุเวยีน  8,357,951,94  บาท หนีสิ้นไมห่มนุเวยีน 54,826,185.98   บาท 
รวมหนี้สิน  63,184,137.92 บาท รวมทุนของสหกรณ์ 195,515,184.59 บาท รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์  
258,699,286.51 บาท สมาชิกของสหกรณ์กระจัดกระจายอยู่ตามโครงการต่างๆ เป็นเจ้าของหมู่บ้านจัดสรร 
หลายโครงการดำาเนินงานโดยคณะกรรมการ ซึ่งได้รับการเลือกต้ังจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์  
ได้บริหารงานมาหลายโครงการจนประสบผลสำาเร็จ 

โครงก�รต่�งๆ ของสหกรณ์ที่ผ่�นม�   

1. โครงการเคหะบริการ 100  / เคหะบริการ  200 / เคหะบริการ  1000
2. โครงการจัดสรรที่ดินแปลงเคหสถาน 1 (บางเขน)  ริมถนนศรีรับสุข (มิตรภาพ) ตำาบลบางเขน   

 อำาเภอบางเขน  จังหวัดพระนคร
3. โครงการจัดสรรที่ดินเคหสถาน 2 (ซอยลาซาล)
4. โครงการจัดสรรที่ดินเคหสถาน 3  (ถนนติวานนท์ – ถนนแจ้งวัฒนะ)  ตำาบลบางพูด อำาเภอปากเกร็ด  

 จังหวัดนนทบุรี
5. โครงการจัดสรรท่ีดินและบ้านพร้อมที่ดินเคหสถาน 4 (คลองกุ่ม) ถนนเสรีไทย (ถนนสุขาภิบาล 2)   

 แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร
6. โครงการสร้างบ้านฝั่งธนบุรี   (ไม่ปรากฏข้อมูล)
7. โครงการสร้างบ้านถนนรามอินทรา ก.ม.8    (ไม่ปรากฏข้อมูล)
8. โครงการสร้างสำานักงานและแฟลต / โครงการเคหสถาน 7 อาคารบ้านปันส่วนสหกรณ์เคหสถาน 7 

 ตอน 1 (สามเสน)
9. โครงการเคหสถาน 8 / อาคารเคหสถาน 7 ตอน 2 (สามเสน)  / หรือ นิติบุคคลอาคารชุดเคหสถาน 

 กรุงเทพ ฯ
10. โครงการเคหสถาน 9  (อาคารชุดเคหสถานปากเกร็ด)
11. โครงการเคหสถาน 10/ อาคารชุดคอนโดมิเนียม (อโศก - ดินแดง) เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ
12. โครงการเคหสถาน11 (อาคารชุดเคหสถาน 11 ปากเกร็ด)  
13.  โครงการทาวน์เฮ้าส์พร้อมที่ดินเคหสถาน 12  (ปากเกร็ด)
14. โครงการจัดสรรที่ดินเปล่าเคหสถาน 13  (ปากเกร็ด)
15. โครงการทาวน์เฮ้าส์เคหสถาน 14  (ปากเกร็ด) 
16. โครงการจัดสรรที่ดินสหกรณ์เคหสถาน 15 (ลำาลูกกา)
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1. โครงก�รเคหะบริก�ร 100 / เคหะบริก�ร 200 / 
 เคหะบริก�ร 1000
 
 โครงก�รเคหะบริก�ร  100    
 โครงการเคหะบริการ 100 โครงการนี้สหกรณ์ลงทุนเพื่อจัดซื้อหาบ้านให้แก่สมาชิก โดยสมาชิก 

ผู้ขอใช้บริการเคหะ 100  ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า  36  เดือน มีเงินฝากสะสมอย่างสม่ำาเสมอ 
ทุกๆ เดือนเป็นจำานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของราคาบ้านที่จัดซื้อหาโดย ไม่จำากัดสถานที่ในเขต
กรุงเทพมหานคร

 
 โครงก�รเคหะบริก�ร  200
 โครงการเคหะบริการ 200 โครงการนี้สหกรณ์จัดสร้างบ้านในที่ดิน ซึ่งสมาชิกซื้อจากสหกรณ์  

โดยสมาชิกผู้ขอใช้บริการเคหะ 200 ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ต้องมีเงินจำานวนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 35 ของราคาค่าจัดสร้างบ้านในที่ดินดังกล่าว  

 
 โครงก�รเคหะบริก�ร  1000
 โครงการเคหะบริการ 1000 โครงการนี้สหกรณ์จัดให้บริการ การถมดิน ต่อเติมบ้าน ปรับปรุง 

ซ่อมแซมบ้าน   

2. โครงก�รจัดสรรที่ดินแปลงเคหสถ�น 1 (บ�งเขน)

 ที่ตั้งโครงก�ร  ริมถนนศรีรับสุข (ถนนมิตรภาพ) ตำาบลบางเขน  อำาเภอบางเขน  
      จังหวัดพระนคร 

 เริ่มดำ�เนินก�ร  ปี พ.ศ. 2509 
 เนื้อที ่    เนื้อที่ 50 -3 - 67 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่  240 - 3109
 ก�รจัดสรร  จัดสรรที่ดินแบ่งออกเป็น 137 แปลง มีสมาชิกซื้อแล้ว 136 แปลง   

                ปลูกสร้างบ้านกันเอง เหลือไว้สำาหรับสร้างเป็นสำานักงาน 1 แปลง    
      เนื้อที่ 195 ตารางวา เมื่อดำาเนินการแล้วเสร็จ สหกรณ์ได้มอบให ้  
      กรรมการคหบาล เป็นผู้ดำาเนินการดูแลต่อไป

 วัตถุประสงค ์  สหกรณ์ได้รับโอนที่ดินจัดสรรแปลงบางเขน จากหมวดสวัสดิการ              
        กรมสหกรณ์ที่ดินมาดำาเนินการต่อ โดยมีวัตถุประสงค์จะสนับสนุน  

                 ให้ข้าราชการและผู้มีรายได้น้อยได้มีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดินใน  
      ราคาย่อมเยา และไม่พึงประสงค์จะให้มีการโอนที่ดินไปสู่ผู้อื่นใด  
      โดยมิจำาเป็น

 ก�รดำ�เนินก�ร  ทำาถนนลาดยางแอสฟัลท์ และลงลูกรังไหล่ทางยาว 225 เมตร   
      ทำาท่อเมนประปา  พัฒนาบ่อนำ้าบาดาล ระบบไฟฟ้าให้ครบถ้วน   
      โดยเก็บเงินค่าที่ดินและค่าถมดินจากผู้ซื้อมาดำาเนินการ
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3. โครงก�รจัดสรรที่ดินเคหสถ�น  2  (ซอยล�ซ�ล)
 
 การจัดสรรที่ดินเคหสถาน 2 (ซอยลาซาล) ถนนสุขุมวิท ที่ดินแปลงนี้คณะกรรมการดำาเนินการ 

ได้ทำาความตกลงจัดซื้อจากเจ้าของที่ดินมา เพื่อสนองความต้องการของผู้ที่มีความจำาเป็นอันรีบด่วนและมี 
กำาลังเงินดี เป็นที่ดินที่ได้จัดสรรเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะเข้าอยู่ได้และรับโฉนดเป็นกรรมสิทธิ์ได้โดยทันท ี
มีจำานวนทั้งสิ้น 21 แปลง มีผู้ซื้อแล้วบางแปลงปกติขายด้วยเงินสด  แต่อาจขอผ่อนผันชำาระได้ภายใน 36 เดือน

 สำาหรับโครงการจัดสรรที่ดินเคหสถาน 2 (ซอยลาซาล) โครงการนี้สหกรณ์มิได้ดำาเนินการ 
เต็มรูปโครงการ เพราะได้จำาหน่ายไปได้เพียงแปลงเดียว ก็ต้องหยุดชะงักไป อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2515 นี้  
ผู้ซื้อได้ชำาระค่าท่ีดินเสร็จสิ้น และได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไปแล้ว ฉะนั้น โครงการนี้จึงเป็นอันยุติตั้งแต่ 
ปี พ.ศ.2515 เป็นต้นไป

4. โครงก�รจัดสรรที่ดินเคหสถ�น 3 (ถนนติว�นนท์ – 
 ถนนแจ้งวัฒนะ)

 ที่ตั้งโครงก�ร  อยู่ที่ถนนติวานนท์ – ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางพูด   
      อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 เนื้อที่ดำ�เนินก�ร  445 ไร่  3 งาน 46 ตารางวา 
 ก�รจัดสรร  จัดสรรเป็นที่ดินเปล่า แบ่งออกเป็นแปลงย่อย 1,355 แปลง 
 มูลค่�โครงก�ร  78,137,018.00  บาท
          (เจ็ดสิบแปดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสิบแปดบาทถ้วน)
 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2519
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5. โครงก�รจัดสรรที่ดินและบ้�นพร้อมที่ดินเคหสถ�น 4 
 (คลองกุ่ม)

 
 ที่ตั้งโครงก�ร  อยู่ที่ถนนเสรีไทย (ถนนสุขาภิบาล 2) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
      กรุงเทพมหานคร 
 เนื้อที่ดำ�เนินก�ร  511 ไร่ 3 งาน 63 ตารางวา 
 ก�รจัดสรร  จัดสรรเป็นที่ดินเปล่า 50  แปลง 
      บ้านพร้อมที่ดิน (บ้านเดี่ยว 100 ตารางวา, บ้านเดี่ยว 50 ตารางวา,
      เรือนแถว 24 ตารางวา, ตึกแถว 12-14 ตารางวา) จำานวน 1,720 หลัง 
 มูลค่�โครงก�ร   469,851,340.00  บาท
                 (สี่ร้อยหกสิบเก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร พ.ศ. 2513  - พ.ศ. 2534

6. โครงก�รสร้�งบ้�นฝั่งธนบุรี (ไม่ปร�กฏข้อมูล)

7. โครงก�รสร้�งบ้�นถนนร�มอินทร� ก.ม. 8 
 (ไม่ปร�กฏข้อมูล)
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8. โครงก�รสร้�งสำ�นักง�นและแฟลต  หรือ  
 โครงก�รเคหสถ�น 7 ปัจจุบันคือ โครงก�รอ�ค�รบ้�นปัน 

 ส่วนสหกรณ์เคหสถ�น 7 ตอน 1 (ส�มเสน)

 ที่ตั้งโครงก�ร  บริเวณหลังสถานีรถไฟสามเสน ถนนนครไชยศรี  แขวงถนนนครไชยศรี  
      เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 เนื้อที่ดำ�เนินก�ร     1 ไร่  3 งาน 88 ตารางวา
 ก�รจัดสรร    จัดสร้างเป็นอาคารสูง 12 ชั้น 
      ประกอบด้วย ร้านค้าบริการ, สำานักงาน, ห้องพักอาศัย, ที่จอดรถ, 
        สระว่ายนำ้า จำานวน 244  หน่วย 
 มูลค่�โครงก�ร        58,974,954.00  บาท
                                   (ห้าสิบแปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) 
 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร ปีก่อสร้าง พ.ศ. 2519 – 2521   
 ปีจำ�หน่�ย   พ.ศ. 2523 – 2526    
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9. โครงก�รเคหสถ�น  8  หรือ  อ�ค�รเคหสถ�น  7  ตอน  2 
 (ส�มเสน) ปัจจุบันจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลชื่อ
 “นิติบุคคลอ�ค�รชุดเคหสถ�นกรุงเทพฯ” 

 

 
 ที่ตั้งโครงก�ร  หลังสถานีรถไฟสามเสน ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 เนื้อที่ดำ�เนินก�ร      2 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา 
 ก�รจัดสรร      จัดสร้างเป็นอาคารสูง 20 ชั้น จำานวนทั้งหมด 344  หน่วย
                                 ประกอบด้วย ห้องชุดพักอาศัย (จำานวน  316  หน่วย)     
                                  มีร้านค้าบริการ,  สำานักงาน, ห้องประชุม,  ที่จอดรถ 6 ชั้น  (400 คัน)
 มูลค่�โครงก�ร       156,405,000.00  บาท 
       (หนึ่งร้อยห้าสิบหกล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน) 
 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร ปีก่อสร้าง พ.ศ.2524 – พ.ศ.2527  
  ปีจำ�หน่�ย       พ.ศ.2524 – พ.ศ.2531 
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10.โครงก�รเคหสถ�น 9  (อ�ค�รชุดเคหสถ�นป�กเกร็ด)         
 ปัจจุบันจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  
 ชื่อ  “นิติบุคคลอ�ค�รชุดเคหสถ�น (ป�กเกร็ด)” 

 

 ที่ตั้งโครงการ  ในหมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน 3 ถนนติวานนท์ - แจ้งวัฒนะ 
      ตำาบลบางพูด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 เนื้อที่ดำาเนินการ        3 ไร่  1 งาน  89  ตารางวา 
 การจัดสรร        จัดสร้างเป็นอาคารชุด 5 ชั้น  จำานวน 165 หน่วย
                ประกอบด้วย สำานักงาน, ห้องอเนกประสงค์, ห้องชุดพักอาศัย   
 มูลค่าโครงการ  40,800,000.00   บาท 
                (สี่สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
  ระยะเวลาดำาเนินการ พ.ศ.2533  -  พ.ศ.2534 

11.โครงก�รเคหสถ�น 10 อ�ค�รชุดคอนโดมิเนียม 
 (อโศก - ดินแดง) (ไม่ปร�กฏข้อมูล)
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12.โครงก�รเคหสถ�น 11 (อ�ค�รชุดเคหสถ�น 11 ป�กเกร็ด)    
 ปัจจุบันจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลชื่อ  
 “นิติบุคคลอ�ค�รชุดเคหสถ�น 11 (ป�กเกร็ด)”

 ที่ตั้งโครงก�ร  ในหมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน 3 ถนนติวานนท์ – แจ้งวัฒนะ
             ตำาบลบางพูด  อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 เนื้อที่ดำ�เนินก�ร  2 ไร่  2 งาน  64  ตารางวา 
 ก�รจัดสรร  จัดสร้างเป็นอาคารชุด  5  ชั้น  จำานวน  165  หน่วย
       ประกอบด้วย สำานักงาน , ห้องอเนกประสงค์ , ห้องชุดพักอาศัย  
 มูลค่�โครงก�ร  47,200,000.00  บาท 
      (สี่สิบเจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) 
 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร พ.ศ.2534 - พ.ศ.2539
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13.โครงก�รท�วน์เฮ้�ส์พร้อมที่ดินเคหสถ�น  12  (ป�กเกร็ด) 

 ที่ตั้งโครงก�ร  ในหมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน 3  ถนนติวานนท์ – แจ้งวัฒนะ  
                     ตำาบลบางพูด  อำาเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 
 เนื้อที่ดำาเนินการ  4  ไร่  1  งาน  0  ตารางวา 
 การจัดสรร  จัดสร้างเป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์  2  ชั้น  จำานวน  32 หลัง
                        เนื้อที่  25  ตารางวา   3  ห้องนอน   2  ห้องน้ำา                    
 มูลค่าโครงการ  35,608,500.00  บาท   
      (สามสิบห้าล้านหกแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 ระยะเวลาดำาเนินการ พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2541

14.โครงก�รจัดสรรที่ดินเปล่�เคหสถ�น  13  (ป�กเกร็ด) 
 ยกเลิกโครงก�ร
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15.โครงก�รท�วน์เฮ้�ส์เคหสถ�น  14  (ป�กเกร็ด)

 
 ชื่อโครงก�ร  โครงการเคหสถาน 14 ( ปากเกร็ด)
 ที่ตั้งโครงก�ร  ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน 3  ถนนติวานนท์ - แจ้งวัฒนะ
                   ตำาบลบางพูด อำาเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  
                            (ใกล้ห้าแยกปากเกร็ด และทางด่วนขึ้น- ลงบางโค่ล - แจ้งวัฒนะ)
  เนื้อที่ดำ�เนินก�ร  3 ไร่ 2 งาน 99.2  ตารางวา
  พื้นที่จัดสรร  จัดสร้างอาคารทาวน์เฮ้าส์พร้อมที่ดิน จำานวน 40 หลัง 
  มูลค่�โครงก�ร  75,465,900.00 บาท
           (เจ็ดสิบห้าล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร พ.ศ.2550  - พ.ศ.2555

 (ต่อม�ยกเลิกโครงก�ร เปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็นก�รข�ย
 ที่ดินเปล่� ยกทั้งแปลง)

 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร พ.ศ. 2555  - พ.ศ. 2556
 จำ�หน่�ยที่ดินเปล่� ขายยกทั้งแปลง
 ร�ค�ข�ยทั้งโครงก�ร 27,000,000,.00  บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)
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16.โครงก�รจัดสรรที่ดินสหกรณ์เคหสถ�น  15  (ลำ�ลูกก�)

 
 ที่ตั้งโครงก�ร  ติดถนนทางหลวงหมายเลข 3312  สายพหลโยธิน-ลำาลูกกา       
                (ระหว่างคลอง 9 – คลอง 10) ตำาบลบึงทองหลาง อำาเภอลำาลูกกา 
      จังหวัดปทุมธานี  
 เนื้อที่ดำ�เนินก�ร  67  ไร่  1  งาน  20.8  ตารางวา
 ก�รจัดสรร  จัดสรรที่ดินพร้อมสาธารณูปโภค จำานวนรวม 249 แปลง
               - ที่ดินเปล่า  จำานวน  123  แปลง  แปลงละ  80 – 100  ตารางวา 
              - ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำานวน 126  หลัง สร้างอาคารพาณิชย์  บ้านแฝด  
                   บ้านเดี่ยว  ( แบบพิมาน , แบบวิจิตร , แบบรมณีย์ , แบบเปี่ยมสุข )
 มูลค่�โครงก�ร  757,135,000.00  บาท    
      (เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร จดัซือ้ทีด่นิ พ.ศ. 2547  ใชเ้งนิทนุของสหกรณเ์อง  การจดัทำาสาธารณปูโภค 

      และการก่อสร้างบ้าน สหกรณ์ใช้เงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและ 
      สหกรณ์การเกษตร ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 4/2553  

 ก�รจำ�หน่�ย  เริ่ม 2 พฤศจิกายน 2552 - จนถึงปีปัจจุบัน (อยู่ระหว่างจำาหน่าย) 
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โครงก�รเคหสถ�น 15 (ลำ�ลูกก�)

ที่ตั้งโครงก�ร 
สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯจำากัด ได้ทำาการจัดสรรท่ีดินเปล่าและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในโครงการ

เคหสถาน 15 (ลำาลูกกา) บนโฉนดที่ดินเลขที่ 1044  เลขที่ดิน 213 หน้าสำารวจ 197 เนื้อที่ 67 ไร่ 1 งาน  20.8  
ตารางวา  ตั้งอยู่ติดถนนทางหลวงหมายเลข 3312 (สายพหลโยธิน – ลำาลูกกา) ถนนลำาลูกกา  ตำาบลบึงทองหลาง 
อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 10250 (อยู่ระหว่างคลอง 9 และคลอง 10) หน้ากว้างติดถนนประมาณ  
80 เมตร ความยาว 1,380 เมตร ทำาการจัดสรรจำานวนทั้งหมด 288 แปลง ที่ดินแบ่งแปลงย่อย 80-100  
ตารางวา จำาหน่ายตามโซน A โซน B  โซน C และจัดสร้างที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว 
ประเภทต่างๆ ได้แก่ บ้านสหกรณ์ใกล้ชิด, บ้านสหกรณ์รมณีย์, บ้านสหกรณ์พิมาน, บ้านสหกรณ์วิจิตร,  
บ้านสหกรณ์เป่ียมสุข และบ้านทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น มีสวนสาธารณะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ถนนขนาด 
2 ช่องจราจร และในอนาคตอันใกล้นี้จะขยายเป็น 4 ช่องจราจร ตามแผนการขยายเส้นทางคมนาคมของ 
กรมทางหลวง ถนนสายหลักในโครงการกว้าง 16 เมตร เข้าเมือง-ออกเมืองสะดวกสบาย ด้วยถนนวงแหวน
รอบนอกตะวันออก ที่ดินตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สีเขียว ได้รับอนุญาตให้ทำาการจัดสรรที่ดินจากคณะกรรมการ 
จัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานี  ขณะนี้มีสมาชิกเข้าอยู่อาศัยแล้ว 

สถ�นที่ใกล้เคียง
ที่ว่าการอำาเภอลำาลูกกา กรมการปกครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลำาลูกกา
โรงพยาบาลลำาลกูกา   ตลาดสดคลอง 9   สถานไีฟฟา้ลำาลกูกา   วดัทำาเลทอง  วดัสวุรรณบำารงุราชวราราม 
องค์การบริหารส่วนตำาบลบึงทองหลาง
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ก�รดำ�เนินง�นของสหกรณ์เคหสถ�นกรุงเทพฯ จำ�กัด  ที่ผ่�นม� 
  
ในการดำาเนินงานที่ผ่านมา สหกรณ์จะต้องพบปัญหาและอุปสรรคสืบเนื่องเรื้อรัง ติดต่อกันมานาน 

หลายปีมาก ซึ่งคณะกรรมการได้พยายามแก้ไขปัญหาที่เพิ่มพูนมากขึ้น ให้คลี่คลายด้วยความยากลำาบาก 
เป็นอย่างยิ่ง คือ

1. ภ�ษีก�รค้�ของสหกรณ์เคหสถ�น

 ข้อ 1.1 ตลอดปี 2524 สหกรณ์มีปัญหาและอุปสรรคเรื้อรังสืบเนื่องจากปีก่อนซ่ึงคณะกรรมการ 
ได้พยายามแก้ไขด้วยความยากลำาบากเป็นอย่างยิ่ง คือ

 สืบเนื่องจากกรมสรรพากรตีความว่าสหกรณ์ประกอบการค้าเพื่อหากำาไรเยี่ยงธุรกิจการค้าทั้งหลาย   
จึงประเมินเรียกเก็บภาษีการค้าจากสหกรณ์เป็นจำานวนมากและหลายปี ซ่ึงสหกรณ์ไม่เคยเสียมาเลยแต่ต้น   
สหกรณ์จึงจำาเป็นต้องพึ่งศาล เพื่อสั่งเพิกถอนการเรียกเก็บ ต้องต่อสู้ในชั้นศาลอุทธรณ์ อย่างไรก็ดีแม้เรื่องนี้ 
ศาลจะวนิจิฉยัเปน็ประการใดกด็ ี  คณะกรรมการกไ็ด้เตรียมการมใิหส้มาชกิต้องกระทบกระเทอืนเสียหายไวแ้ลว้
สหกรณ์ได้เสนอหนังสือร้องขอความเป็นธรรม และขอสนับสนุนขบวนการสหกรณ์ต่อรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องภาษี
การค้าไว้ด้วยอีกทางหนึ่ง

 สหกรณ์ได้รับแจ้งประเมินภาษีการค้าจากกรมสรรพากรเป็นปีๆ และสำาหรับปี พ.ศ. 2512 - 2520   
เป็นเงิน  12  ล้านบาท  ซึ่งเมื่อได้อุทธรณ์แล้ว กรมสรรพากรลดให้เหลือประมาณ  7  ล้านบาทเศษ  ซึ่งสหกรณ์
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ชอบจึงได้ทำาการฟ้องร้อง และศาลชั้นต้นได้ตัดสินให้ยกฟ้อง และสหกรณ์จะได้ยื่น 
อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ต่อไป  สำาหรับภาษี  พ.ศ.2521 สหกรณ์ได้รับแจ้งการประเมินให้นำาเงินไปชำาระ 
เป็นเงินประมาณ  4  ล้านบาทเศษ  หากชำาระให้กรมสรรพากรภายในวันที่ 31พฤษภาคม 2525 จะได้รับยกเว้น 
โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มหรือเบี้ยปรับใดๆ คงเหลือเงินท่ีจะต้องชำาระท้ังส้ินเพียง 1 ล้านบาทเศษ สหกรณ์ได้ 
พิจารณาเห็นว่าเป็นโอกาสอันดี จึงได้นำาเงินไปชำาระให้กับกรมสรรพากรต่อไปแล้ว และหากภายหลังสหกรณ ์
ชนะคดีก็สามารถดำาเนินการเรียกเงินจำานวนดังกล่าวคืนได้

 เหตุใดสหกรณ์จึงไม่นำาเงินค่าภาษีของปี  2512- 2520 จำานวน 7 ล้านบาทเศษ ไปชำาระให้กับ 
กรมสรรพากรในโอกาสดังกล่าวด้วย และสาเหตุที่ไม่ชำาระเนื่องจากสหกรณ์ได้ดำาเนินการฟ้องร้องไปแล้ว 
หากชำาระก็จะต้องถอนฟ้องและภาษีในปีต่อๆ ไป ก็จะต้องชำาระทั้งหมดด้วย โดยเฉพาะภาษีในปีหลังๆ  
จะสูงมากเพราะธุรกิจของสหกรณ์ได้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงจำาเป็นต้องสู้ในชั้นศาลให้ถึงที่สุดเพื่อความยุติธรรม 
เพราะสหกรณม์ไิด้ประกอบการคา้เพือ่หากำาไรและการตอ่สูด้ังกลา่วจะเป็นผลประโยชนข์องสหกรณท์กุประเภท   
ซึ่งมิใช่แต่เฉพาะสหกรณ์เคหสถานเท่านั้น
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 การต่อสู้ของสหกรณ์นั้นก็เพื่อผลประโยชน์ของสหกรณ์ต่อไปหากกรมสรรพากรยอมให้ชำาระ 
เฉพาะต้นโดยไม่คิดเบ้ียปรับ สหกรณ์ก็จะยอมชำาระเพราะได้มีคดีแรกซ่ึงได้ฟ้องร้องไว้เป็นบรรทัดฐานแล้ว 
และที่ชำาระไปนั้นเห็นว่าหากชนะคดีก็จะมีทางได้คืนจึงทดรองชำาระไปก่อน โดยชำาระเท่าท่ีควรชำาระ แต่ท้ังนี้ 
ต้องพิจารณาถึงเหตุผลและผลประโยชน์ด้วย ซึ่งเรื่องนี้ทางคณะทนายของคณะกรรมการดำาเนินการได้ 
ดำาเนินการอยู่แล้ว

 มีผู้สงสัยว่า หากศาลฎีกาตัดสินว่า สหกรณ์จะต้องชำาระภาษีให้กับกรมสรรพากร สหกรณ์จะมีวิธี 
ดำาเนินการอย่างไรต่อไป เรื่องนี้หากสหกรณ์แพ้คดีในท่ีสุด สหกรณ์ก็มีวิธีท่ีจะไม่ทำาให้สมาชิกเดือดร้อน 
และสหกรณ์ได้เตรียมการไว้แล้ว  ***

 ข้อ 1.2 เมื่อปีก่อน พ.ศ.2526 ที่ผ่านมาสหกรณ์ถูกเรียกเก็บภาษีการค้า และเรื่องอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของศาลฎีกาจนบัดนี้ ศาลยังมิได้พิพากษาคาดว่าจะพิพากษาภายในเดือน  ตุลาคม 2527 ซ่ึง 
ในขณะนี้กรมสรรพากรได้ประเมินเรียกเก็บภาษีประจำาปี  22-23-24 มาอีกเป็นเงินค่าภาษี  6.89 ล้านบาท 
เมื่อรวมค่าปรับ 2 เท่า และเงินเพิ่มตามระยะเวลาที่เรียกเก็บแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 23 ล้านบาทเศษ สหกรณ์ได้ 
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภาษีและขอทุเลาการวางหลักทรัพย์ประกันจากกรมสรรพากรเพื่อรอดูผลของคดี

 ในปี พ.ศ.2527 สหกรณ์ยังมีปัญหาและอุปสรรคสืบเนื่องจากปีก่อน ซึ่งสหกรณ์ได้แก้ไขให้ 
คลี่คลายไปได้บ้าง และมีปัญหาซึ่งเพิ่มพูนมากขึ้นอีก กรณีพิพาทเร่ืองภาษีการค้าซ่ึงอยู่ระหว่างารพิจารณา 
ของศาลฎีกา และคาดว่าศาลจะพิพากษาภายในเดือน  ตุลาคม 2527 นั้น จนบัดนี้ (เมษายน 2528) ก็ยัง 
ไม่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่า สหกรณ์แพ้คดีม� 2 ศ�ล แล้ว โอก�สที่จะ 
ชนะคดีเป็นไปได้ย�ก  จึงได้ติดต่อกรมสรรพ�กร  ขอประนีประนอมยอมชำ�ระภ�ษีก่อนศ�ลพิพ�กษ� และ 
กรมสรรพากรได้ตอบยินยอมรับชำาระเฉพาะค่าภาษีการค้าในปี 2512 ถึง 2520 กับลดเงินเพิ่มให้อีก 
เหลือเพียงร้อยละ 50  ของเงินเพิ่มตามกฎหมาย  ( 6 % ต่อปี ) และยอมยกเว้นเบี้ยปรับให้ทั้งหมด (2 เท่า 
ของค่าภาษี) รวมแล้วเป็นเงินค่�ภ�ษีก�รค้�และเงินเพิ่มประม�ณ 5.3 ล้�นบ�ทเศษ ต่ำ�กว่�ที่ศ�ลอุทธรณ์
พิพ�กษ�ไว้ประม�ณ 4 ล้�นบ�ท โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องชำาระงวดแรกร้อยละ 25 ส่วนที่เหลือให้แบ่งชำาระ 
เป็นรายเดือนภายในกำาหนด 12 เดือน ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าควรจะได้เจราจาขอเล่ือนการชำาระเงินให ้
ยาวออกไปอีก ซึ่งสหกรณ์จะได้เจราจาต่อไป

 อนึ่ง ตามที่ได้รายงานไว้เมื่อปีก่อนว่ากรมสรรพากรได้ประเมินเรียกเก็บภาษีการค้า เบี้ยปรับ  
เงินเพิ่ม ประจำาปี  2522 – 2523 – 2524   มาแล้วเป็นเงิน 23  ล้านบาทเศษนั้น  

 เมื่อปลายปี 2527 กรมสรรพากรได้ประเมินเรียกเก็บภาษีการค้าในปี 2525 ถึง สิงหาคม 2527 
มาอีก เป็นค่าภาษีการค้า  8.4  ล้านบาท เบี้ยปรับ 16.8  ล้านบาท และเงินเพิ่ม 1.9  ล้านบาท รวม  27.1 ล้าน   
ซึ่งคณะกรรมการดำาเนินการได้ยื่นอุทธรณ์ไปยังกรมสรรพากรไว้แล้ว ขณะนี้สหกรณ์ยังรอฟังผลการพิจารณา 
อุทธรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 จนถึง สิงหาคม 2527 อยู่ ส่วนปี พ.ศ.2521 สหกรณ์ได้ชำาระค่าภาษีไว้แล้ว 
และตั้งแต่ กุมภ�พันธ์ 2528 สหกรณ์ได้ยื่นชำ�ระภ�ษีเป็นประจำ�ทุกเดือนเรื่อยม�  ***
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 ข้อ 1.3 ตลอดปี 2528 สหกรณ์ต้องเผชิญปัญหาและอุปสรรคอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในการบริหารงานของคณะกรรมการชุดนี้ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เหล่านี้เป็นผลพวงซ่ึงทับถมและหมักหมม 
กันมานานแล้ว คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาแก้ปัญหาต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ทั้งปัญหาภาษีการค้า ปัญหา
การสร้างและจำาหน่ายอาคารบ้านปันส่วนเคหสถาน 7 ตอน 2 (สามเสน) ปัญหาประสิทธิภาพของพนักงาน 
เจ้าหน้าที่  และปัญหาหนี้สินที่ผูกพันกันอยู่กับบุคคลท่ีมาทำาธุรกิจกับสหกรณ์เป็นต้น ซ่ึงจะเรียนให้ท่ีประชุม 
ทราบในประเด็นสำาคัญๆ ตามลำาดับดังนี้.-

 1. ภ�ษีก�รค�้เก�่ (ทีค่�้งชำ�ระ) ตามทีไ่ด้รายงานไวเ้มือ่ปกีอ่นวา่ภาษกีารคา้ประจำาป ี 2512 – 2520 
   ที่ค้างการพิจารณาของศาลฎีกาและสหกรณ์ได้ขอประนีประนอมยอมความ จนเป็นที่ตกลงแล้ว เป็นเงิน 
5.3  ล้านบาท แต่ยังต่อรองเรื่องเงื่อนไขเวลาอยู่ ส่วนภาษีการค้าปี  2522 – 2524 จำานวน 23 ล้านบาท   
และปี 2525 – สิงหาคม 2527 จำานวน  27.1 ล้านบาท สหกรณ์ได้อุทธรณ์ไปยังกรมสรรพากรและกำาลัง 
รอผลการพิจารณาอุทธรณ์อยู่นั้น ต่อมาเมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2528 กระทรวงการคลังได้ประกาศ “นิรโทษ 
ภาษี” มีใจความสรุปว่า ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมิได้ยื่นรายการขอชำาระภาษี หรือยื่นไม่ถูกต้องครบถ้วน  
หรือได้รับแจ้งการประเมินให้เสียภาษี หากนำาภาษีไปชำาระก่อนวันที่ 30 กันยายน 2528 ผู้นั้นไม่ต้องเสีย 
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีเรื่องยังค้างอุทธรณ์ถ้าได้ขอถอนอุทธรณ์หรือถอนฟ้องก็ได้รับสิทธิเช่นเดียวกัน 
จากประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าวแล้ว เป็นผลดีแก่สหกรณ์อย่างยิ่งคือ

  (1.1) ภ�ษีก�รค้�ปี 2512 – 2520 จำานวนเงินที่สหกรณ์ยอมขอประนีประนอมแล้ว  
5.3  ล้านบาท  คงเหลือชำาระเฉพาะค่าภาษีเพียง  3.61  ล้านบาท  ลดลง  1.7  ล้านบาท

  (1.2) ภ�ษีก�รค้�ปี 2522 – 2524 ซึ่งทางการได้มีคำาสั่งให้สหกรณ์เสียภาษี รวมเบี้ย 
ปรับเงินเพิ่มจำานวน 23 ล้านบาทเศษ และสหกรณ์ได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ไว้นั้น สหกรณ์ได้ทำา 
เรื่องราวขอให้คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาโดยด่วน เพื่อขอรับสิทธิตามประกาศดังกล่าว ผลปรากฏว่า 
คณะกรรมการอุทธรณ์ สั่งยกการอุทธรณ์ยืนยันให้เสียภาษี 23 ล้านบาท พร้อมเงินเพิ่มตามระยะเวลาต่อมา 
จนถึงปัจจุบัน สหกรณ์จึงได้ตัดสินใจขอรับประโยชน์จากประกาศดังกล่าวทันที เป็นผลให้สหกรณ์เสียเฉพาะ 
ภาษีเพียง 7.00 ล้านบาท ลดลง 16 ล้านบาทเศษ

  (1.3) ภาษีการค้าปี  2525 – สิงหาคม 2527 จำานวน 27.11 ล้าน ซึ่งได้อุทธรณ์ไว้   
สหกรณ์ก็เร่งให้ทางการพิจารณาอุทธรณ์ด่วนเช่นกัน แต่ทางการพิจารณาให้ไม่ทัน สหกรณ์จึงไม่ได้รับสิทธ ิ
ตามประกาศกระทรวงการคลัง และจนถึงวันรายงานนี้ทางการก็ยังไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์
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 2. ภ�ษีก�รค้�ใหม่  (ที่ถูกประเมินเพิ่ม) ภาษีเก่ายังสะสางไม่เสร็จ ทางการได้แจ้งการประเมิน 
ภาษีการขายที่ดิน 7 โฉนด  เนื้อที่ 16 ไร่เศษ  แปลงที่อยู่ส่ีแยก อ.ส.ม.ท. ตามข้อตกลงในเบื้องต้นสหกรณ ์
ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้น บริษัทฯ จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 7 โฉนดให้สหกรณ์เป็นการล่วงหน้า  
หากโครงการดังกล่าวไม่อาจกระทำาได้ด้วยเหตุใด สหกรณ์จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินคืนให้บริษัทฯ และบริษัทฯ  
จะชำาระเงินให้สหกรณ์ 1 ล้านบาท ต่อมาเมื่อโครงการนี้ต้องระงับ สหกรณ์จึงโอนที่ดินคืนให้บริษัทฯ แต่ 
หลักฐานการรับกรรมสิทธิ์ที่ทำาไว้ ณ สำานักงานที่ดิน บันทึกว่าสหกรณ์ซื้อมา 79 ล้านบาท จากนิติกรรม 
ซึ่งเป็นเท็จอันนี้ จึงเป็นเหตุให้ทางราชการเรียกเก็บภาษีดังกล่าวแล้ว ฉะนั้น เมื่อข้อเท็จจริงสหกรณ์ มิได้ 
จ่ายเงินซื้อและรับเงินเมื่อขาย สหกรณ์จึงได้อุทธรณ์กรมสรรพากรแล้วเมื่อวันที่  5 กันยายน  2527 

  อนึ่ง เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2529 กองตรวจภาษีอากรได้เรียกให้สหกรณ์ไปชี้แจงกรณี 
การขายที่ดินถนนอโศก บริเวณสี่แยก อ.ส.ม.ท. อีกแปลงหนึ่งเนื้อที่ 9 ไร่เศษ ซึ่งปรากฏในนิติกรรมว่า 
สหกรณ์ได้ขายให้แก่บริษัทฯ สยามแลนด์ ในระยะเวลาเดียวกันที่กล่าวแล้วในวรรคก่อน เป็นจำานวนเงิน  
49  ล้านบาท  คงจะถูกเรียกเก็บภาษีเช่นเดียวกันอีกประมาณ  6  ล้านบาท

  สรุปในปี  2528 สหกรณ์ได้ เ สียภาษีการค้าเป็นเ งินทั้ ง ส้ิน 14,670,802.15 บาท  
ตามรายละเอียด ดังนี้.-

  1. ภาษีปี 2512  -  2520    3,615,320.33 บาท
  2. ภาษีปี 2522   -  2524   7,003,123.36 บาท
  3. ภาษี     ก.ย. 2527 - ม.ค. 2528  1,274,480.90 บาท
  4. ภาษี     ก.พ. 2528 - ธ.ค. 2528  2,777,877.56 บาท
                              14,670,802.15 บาท 

 ข้อ 1.4 ภาษีการค้า  ถึงแม้ว่าสหกรณ์จะได้ชำาระภาษีการค้าระหว่างปี พ.ศ.  2512 – 2524  และ
ระหว่าง กันยายน  2527 - ถึงปัจจุบัน (2529 ) แล้ว  แต่ยังมีภาษีการค้า ระหว่าง มกราคม 2525 - สิงหาคม 
2527 และภาษีจากการโอนขายที่ดินสี่แยก อ.ส.ม.ท. ค้างอยู่ ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ต่อ 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  กรมสรรพากร

 ปัญหาและอุปสรรคเรื่องภาษีการค้าของสหกรณ์ เป็นเรื่องใหญ่ที่เร้ือรังสืบเนื่องมานานหลายปี 
คณะกรรมการหลายชุดได้พยายามต่อสู้ทุกวิถีทาง เพ่ือรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของสหกรณ์ ตามที่กล่าว 
ข้างต้น จึงอยากจะให้สมาชิกสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สหกรณ์รุ่นต่อไป ได้ทราบประวัติความเป็นมาของภาษี 
การค้าของสหกรณ์ที่ผ่านมา
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บริก�รต่�งๆ ของสโมสรสหกรณ์เคหสถ�นกรุงเทพฯ
และหอประชุมสหกรณ์เคหสถ�นกรุงเทพฯ

สโมสรสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯเปิดให้บริการด้านต่างๆ หลายด้านด้วยกัน เช่น บริการว่ายนำ้า  
บริการแบดมินตัน ปิงปอง ลีลาศ และยังมีการเปิดติวสอนคณิตศาสตร์ ร้านของชำา ร้านเสริมสวย ยังรวมไปถึง 
ด้านข้างสำานักงานสหกรณ์ฯ ยังมีบริการศูนย์ล้างรถคาร์แคร์ครบวงจรอีกด้วย และเป็นการสะดวกที่เน้น 
การบริการให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไปได้เข้าใช้บริการ

ทางสโมสรและหอประชุมสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด ยังมีบริการนอกเหนือจากการให้เช่า 
อาคารหอประชุมอีกมากมาย ดังนี้

 สระว่ายนำ้า มีการจัดการเรียนการสอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญ
 ลีลาศ มีการจัดการเรียนการสอนโดยครูลีลาศผู้ชำานาญ
 สนามแบดมินตัน มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่พื้นฐาน
 โต๊ะเทเบิลเทนนิส
 ร้านอาหาร
 ร้านขายของชำา
 ร้านทำาผม
 โรงเรียนสอนคณิตศาสตร์ซากาโมโต้
 บริการล้างรถอัตโนมัติ
 และอื่น ๆ
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บทคว�มเผยแพร่

ครั้งหนึ่งน�นม�แล้ว...
“พี่ ๆ...ผมจะเข้าไปในคลองรหัส ไปในบึงที่เขากำาลังถมสร้างหมู่บ้านสหกรณ์ ไปถูกไหม” 
ผู้ เขียนถามเจ้าของเรือหางยาวลำาหนึ่ง หลังจากที่นำารถยนต์ส่วนตัวไปจอดไว้ที่หน้าที่ทำาการ 

อำาเภอบางกะปิ แล้วเดินไปที่ริมคลองแสนแสบ ที่มีเรือหางยาวจอดลอยลำาอยู่เป็นตับ 
“อ๋อ... ที่เขาสร้างสนามกอล์ฟ ใช่ไหม” ชายกลางคนเจ้าของเรือถาม
“ไม่ใช่... คลองก่อนถึงสนามกอล์ฟ ที่ติดกันนั่นแหละ แต่มันคนละคลอง” 
ผู้เขียนทำาทีเหมือนกับว่าเป็นคนพื้นที่ คุ้นกับพื้นที่ และรู้จักสถานที่ดี ทั้งๆ ที่ไม่เคยโผล่มาเลย นอกจาก 

หาข้อมูลโดยการดูจากแผนผัง ที่จัดสรร และแผนที่
“อ๋อ... ที่เขากำาลังดูดทรายมาพ่นถมน่ันใช่ไหม” กัปตันเรือคนนั้น ตอบพร้อมพยักหน้า แสดงว่า 

เข้าใจแล้วว่าจุดหมายของผู้เขียนคือจุดไหนในบึงกุ่มที่กว้างใหญ่นั้น
“ได้...ให้ไปขึ้นท่าตรงไหนล่ะ” 
ผู้เขียนเองก็ไม่เคยไป เคยได้ยินแต่ว่าเขากำาลังถมปรับพ้ืนท่ี โดยนักการเมืองใหญ่คนหนึ่งรับเหมา 

ดูดทรายขี้เป็ด ใส่เรือล่องมาจากแถวๆ ปทุมธานี หรืออยุธยาโน่น นำามาพ่นถมบริเวณท่ีจะจัดต้ังเป็นหมู่บ้าน  
ซึ่งอยู่ชิดติดแดนสนามกอล์ฟ ที่กำาลังสร้างเพื่อรองรับการแข่งขันระหว่างประเทศอยู่

“ไม่ขึ้นท่าหรอก จะไปดูเขาถมที่เท่านั้นแหละ จอดดูตรงที่เขากำาลังถมน่ะ ดูเสร็จก็กลับมานี่แหละ”
พลางคิดในใจว่า ตอบกำากวมแบบนี้ ไม่น่าจะเป็นผลดี เพราะถ้าเจ้าของเรือเขาคิดว่าเราเป็นคนของ 

เถ้าแก่ไปตรวจงานถมทราย เขาคงคิดค่าเช่าเรือแพงกว่าปกติ แต่ก็คิดว่าเป็นคำาตอบที่ดีที่สุด เรื่องอื่นค่อยว่ากัน 
 “สามสิบห้าบาท ก็แล้วกัน”

ผู้เขียนไม่มีทางเลือกอื่น เพราะขณะนั้นถนนลาดยางจากบางกะปิ แยกหนึ่งเป็นถนนลักษณะทางชนบท
เรียกชื่อว่า ถนนสุขาภิบาล ซึ่งเลื้อยผ่านหมู่บ้านอาคารสงเคราะห์คลองจ่ันไปทะลุถนนรามอินทรา ส่วนเส้น 
ที่ต่อตรงไปทางทิศตะวันออก ขนานไปกับคลองแสนแสบ จะไปสุดที่บริเวณก่อสร้างสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ที่มีถังประปา กับอาคารอยู่สักประมาณสองสามหลัง ต่อจากนั้นเป็นทุ่งนาเวิ้งว้าง ไม่มี 
ต้นไม้ใหญ่บดบังทัศนียภาพ ไม่มีถนนมีแต่คันนา และนาร้าง ไม่มีอาคารห้องแถวถาวร มีแต่ความคาดหวังว่า  
เมื่อสนามกอล์ฟสร้างเสร็จ และเมื่อมีการแข่งขันระหว่างประเทศ เมื่อนั้นก็จะมีถนนลาดยางมุ่งไปทางนั้น 
อย่างน้อยก็สุดทางที่สนามกอลฟ์ คนที่อยู่ระหว่างทางผ่านก็จะได้อาศัย ซึ่งไม่นานเกินรอ

กัปตันเรือหางยาวลำานั้น นำาผู้เขียนล่องไปตามคลองแสนแสบ พักหนึ่งก็เลี้ยวซ้ายเข้าคลองรหัส  
ที่เปิดโล่งไม่มีสะพานเตี้ยๆ มาพาดขวางบนคลอง ให้ต้องหมอบลงกับพื้นเรือเพื่อมุดลอดไป และไม่มี  
ถนนสุขาภิบาลสองหรือเสรีไทยมาขวางคลองที่จะผ่านเข้าไปสู่จุดหมาย ผู้เขียนจึงนั่งยืดตัวชมวิวสองฝั่งคลอง 
ไปอย่างเพลิดเพลิน ไม่นานก็ถึงจุดหมายที่ตั้งใจจะไปดู



129ที่ระลึกครบรอบ 50 ปี สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด

“โน่นไง... เรือกำาลังดูดพ่นทรายอยู่ จะให้จอดตรงไหนล่ะ” กัปตันผู้เชี่ยวชาญพื้นที่คนนั้นเอ่ยขึ้น  
พร้อมช้ีมือไปทางทิศที่มีเรือ ที่ผู้เขียนได้ยินเขาเรียกกันว่า เรือเอี้ยมจุ๊น ท่ีเราเห็นล่องตามเรือลากจูงใน 
แม่นำ้าเจ้าพระยาจนคุ้นตา 

เรือลำานั้นไม่ได้ล่อง ไม่ได้ถูกลากจูง เพียงแต่ลอยลำาอยู่กลางนำ้าที่เวิ้งว้างสุดลูกหูลูกตา ซึ่งกัปตัน 
เรือหางยาวผู้เชี่ยวชาญคนนั้น อธิบายให้ผู้เขียนฟังว่า ขณะนี้เป็นฤดูฝน นำ้าหลาก บริเวณนี้จึงจมอยู่ใต้นำ้า  
จะเห็นยอดหญ้าโผล่อีกทีก็ตอนหมดฤดูนำ้าหลาก หมดฤดูฝนไปแล้ว

“สนามกอล์ฟ ท่วมแบบนี้ไหม” ผู้เขียนซัก ด้วยความเป็นห่วงว่า เจ้าของเขารู้มาก่อนหรือเปล่าว่า 
บริเวณนี้ บางปีนำ้าท่วมสูง

“ไม่หรอก เขาถมสูง และมีคันกั้น”
  บริเวณข้างๆ ชิดกับที่เรือลำานั้นจอดอยู่ สังเกตเห็นมีท่อเหล็กขนาดใหญ่ แบบเดียวกับที่การประปา 

ใช้ทุกวันนี้ แต่ยุคนั้นหลายคนเรียกท่อเหล็กลักษณะนั้นว่า ท่อ เดอ เกร มองต์ หลายท่อวางเชื่อมต่อกันจาก 
บริเวณที่เรือลำาน้ันจอดอยู่ พาดไปโผล่ท่ีกองทรายอีกกองหนึ่ง พ่นน้ำากับทรายจากท้องเรือออกมาที่กองทราย 
กองนั้น 

ในบริเวณใกล้ๆ กันนั้น มีกองทรายที่โผล่พ้นนำ้า พอให้จอดเรือ และปีนขึ้นไปยืนเดิมบนกองทรายได้  
อยู่ประมาณสองสามกอง แสดงว่าเป็นบริเวณที่ดูดทรายมาถมส่วนหนึ่งแล้ว ผู้เขียนขอให้กัปตันนำาเรือเทียบ 
กองทรายที่มีบริเวณยอดที่พ้นน้ำากว้างพอให้ขึ้นไปยืนเดินได้ 

ช่างโรแมนติคเสียจริงๆ บนยอดกองทรายนั้น มองไปรอบๆ มีแต่พื้นนำ้าราบเรียบ ไม่มียอดหญ้ากก  
หรือธูปฤาษี มาบดบังละลอกคลื่นบนผิวน้ำาที่เกิดจากการบดขยี้ของแรงลม ที่ไม่ยอมหยุดนิ่งไม่เหน็ดเหนื่อย 
กับยอดกองทรายสีขาวอมดำา สามสี่กองในบริเวณใกล้เคียงเท่านั้น

“เอ๊ะ...ที่เราอยู่นี้ก็ไม่ไกลจากบางกะปินี่..ห่างจากคลองจั่นมาก็นิดเดียวเอง..ไม่ได้ไกลสุดตาเลยใช่ไหม”
ผู้เขียนถาม โดยไม่ตั้งใจจะขอคำาตอบ แต่เป็นการถามบอกความรู้สึก เมื่อได้มองย้อนกลับไปทาง 

ที่ตั้งอำาเภอบางกะปิ ที่ออกเรือมา พบว่าท่ามกลางความเวิ้งว้างสุดลูกหูลูกตา จะมีภาพอาคารชุดแรกๆ ที่ท่าน 
บุญชนะ อัตถากร กำาลังให้ก่อสร้างอยู่ ตามโครงการยกฐานะคณะรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มาจัดตั้งเป็นสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ที่เป็นอิสระ เห็นชัดเป็นอาคารวิชาการ สูงสามหรือสี่ชั้น ตั้งตระหง่านอยู่

“สถานที่ก็ไม่ไกลมากนัก แต่การคมนาคมไม่สะดวกเลย ถ้าเรามาอยู่ที่นี่ก็ต้องจอดรถทิ้งไว้ที่ 
อำาเภอบางกะปิ แล้วลงเรือหางยาวจากบ้านไปบางกะปิ มันจะดีไหมหนอ” ผู้เขียนคิดทบทวน 

ในฐานะที่ผู้เขียนเป็นคนพื้นเพต่างจังหวัด รับราชการในต่างจังหวัด ย้ายเข้ามารับหน้าท่ีในส่วนกลาง  
ในกระทรวงศึกษาธิการ ย่อมต้องเดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัยแน่นอน และโดยเฉพาะมีเหตุให้ต้องตกอยู่ใน 
ภาวะที่ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านในกรุงเทพเสียด้วย เงินเดือนที่ได้รับก็น้อย อย่างที่เขาเรียกว่าชักหน้า 
ไม่ถึงหลังเชียวละ จึงต้องคิดสะระตะว่า การเสียเงินค่าเช่าบ้านเองเพื่ออยู่ใกล้ๆ ที่ทำางาน กับการไปซ้ือบ้าน 
ผ่อนส่งสักหลัง การเดินทางทุรนทรายสักหน่อย อะไรจะดีกว่ากัน 
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จากการตระเวนหาข้อมูลตามหมู่บ้านจัดสรร ในชานเมืองกรุงเทพ ซ่ึงในช่วงนั้นก็มีอยู่ไม่กี่แห่ง พบว่า 
ถ้าซื้อบ้านที่บริษัทเอกชนสร้างขาย ซึ่งไม่ไกลเมืองมากนัก มีถนนหนทางเข้าถึงสะดวก ก็ต้องมีภาระการผ่อนสูง
เท่าเงินเดือนหรือเกินเงินเดือนของตัวเองขณะนั้นทั้งสิ้น เว้นแต่จะไปขอแบ่งซื้อผ่อนส่งที่สวนฝั่งธนบุรี นนทบุรี 
แล้วปลูกเพิงพักเอาเอง ซึ่งก็สาหัสไม่น้อยสำาหรับข้าราชการในยุคนั้น และต้องหาทางข้ามแม่นำ้าเจ้าพระยา 
มาทำางานด้วย  

จึงตัดสินใจได้ว่า สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด นี่แหละน่าจะเป็นคำาตอบที่ดีที่สุดในขณะนั้น  
เพราะเป็นสหกรณ์ รัฐสนับสนุน เป็นสวัสดิการข้าราชการ น่าจะผ่อนรายเดือนน้อย อาจไกลไปและเข้าออก 
ลำาบากสักหน่อย ก็คงต้องทนเอา บ้านเมืองคงพัฒนาไปถึงสักวันหนึ่งหรอก จึงได้ตัดสินใจไปขอข้อมูล 
รายละเอียดจากสำานักงานท่ีตั้งอยู่ ท่ีตรงไหนสักแห่งบริเวณท่าช้างนั่นแหละ จากนั้นก็สมัครเป็นสมาชิก  
ซึ่งในขณะนั้นมีสมาชิกอยู่ประมาณหนึ่งพันสามร้อยคนเศษ 

 
เจ้าหน้าที่เขาก็ดีแสนดี เล่าให้ฟังว่า เดิมทีเดียวที่บริเวณที่กำาลังถมทรายอยู่นี้ เป็นที่สาธารณะรอบบึง  

ท่ีรัฐประกาศเป็นทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์มาตั้งแต่ยุคโบราณ ต่อมามีผู้คนอพยพเข้ามาทำามาตั้งรกรากทำามาหากิน 
ในกรุงเทพ มากข้ึนๆ เขตชานเมืองขยายออกไป ท้องไร่ท้องนา และทุ่งเลี้ยงสัตว์เปลี่ยนสภาพ มีผู้บุกรุกเข้า 
จับจองเป็นที่อยู่อาศัยตั้งถิ่นฐาน ลักษณะใครมือยาวสาวได้สาวเอา สภาพการเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ก็หมดสิ้นไป 
รฐับาลจงึถอนสภาพสว่นรอบบึงท่ีตืน้เขินน้ำาท่วมไมถ่งึแลว้ และมอบใหเ้ปน็ทีดิ่นราชพสัดุทีอ่ยูใ่นความครอบครอง
ดูแล และใช้ประโยชน์ของกระทรวงการคลัง ซึ่งต่อมากรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ขอรับโอนมาจากกระทรวงการคลัง
เพื่อจัดสรรเป็นหมู่บ้านสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการ ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ในรูปสหกรณ์

 ผู้เขียนตกลงสมัครเข้าเป็นสมาชิก และชักชวนเพื่อฝูงที่เป็นข้าราชการอีกจำานวนหนึ่งที่ขาดแคลน 
ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพต้องเช่าบ้านอยู่ ให้มาสมัครตามผู้เขียนด้วยอีกหลายราย หลังจากที่ได้ไปดูสถานที่  
ก่อสร้างด้วยตัวเอง และได้ดูแผนผังหมู่บ้านในกระดาษเรียบร้อยแล้ว 

ผู้เขียนตกลงใจเลือกที่ดินและบ้านชายขอบบึงนำ้า ที่ใกล้ถนนใหญ่ที่ตัดจากบางกะปิไปสนามกอล์ฟ  
มากที่สุด ด้วยเหตุผลเพียงว่า พวกเราคนบ้านนอกไม่ใช่เศรษฐีเงินกู้ ไม่ได้เกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่ ย่อมมี 
ญาติโกโหติกา และเพื่อนฝูงที่ต้องเอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่น้อย บ้านของเราอาจมีญาติจากต่างจังหวัด 
เข้ามาพักอาศัยด้วย ทั้งชั่วคราวบ้าง ถาวรบ้าง มาไขว่คว้าโอกาสทางการศึกษาบ้าง มาทำางานสร้างอนาคตบ้าง  
เขาเหล่าน้ันไม่ใช่คนมั่งมีขี่รถเก๋งกันทุกคน ที่แน่ๆ คือไม่ใช่คนร้ายหรือโจรขโมยที่มาอาศัยส้องสุมเพื่อจ้องหา 
โอกาสลักทรัพย์เศรษฐีที่อยู่ใกล้เคียง ผู้เขียนจึงตกลงเลือกแปลงที่ดินที่ไม่ไกลจากบริการสาธารณะ ที่คนในบ้าน 
ทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ชายหรือหญิง สามารถเดินเท้าออกสู่ถนนใหญ่เพ่ืออาศัยระบบบริการขนส่ง 
สาธารณะได้
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จากแผนผังการจัดแบ่งที่ดินและบ้าน ที่เจ้าหน้าท่ีให้ดู ว่าสนใจจะจับจองแปลงไหน และแปลงไหน 
ที่มีคนจับจองแล้วบ้าง ผู้เขียนสังเกตเห็นว่า ในแผนผังจะปรากฏมีร้ิวที่ดินเป็นเส้นกวยเต๋ียว พาดยาว 
ตามแนวถนนขวางกั้นระหว่างถนนกับที่ดินที่จัดสรรสำาหรับสร้างบ้าน สอบถามได้คำาตอบว่า

“อ๋อ... เป็นที่ว่างเป็นโฉนดของสหกรณ์ ที่สหกรณ์จะใช้ทำาประโยชน์ หรือปรับแต่งพื้นที่หมู่บ้าน 
ให้คงสภาพเป็นหมู่บ้านพักอาศัย ไม่ให้มีการเปลี่ยนสภาพที่ดินและอาคารเป็นห้องแถวอาคารพาณิชย์ เพราะ 
เรามีแผนจัดบริเวณอาคารพาณิชย์ เพื่อการค้าขายและบริการไว้เป็นสัดส่วนแล้ว”     

ต่อมาไม่นานการคมนาคมในบริเวณนี้ ก็เป็นจริงดังคาด ทางการก็ได้เริ่มทำาถนน เชื่อมต่อจาก 
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ผ่านสนามกอล์ฟ์ ไปนิคมอุสาหกรรม ใช้ชื่อว่าถนนสุขาภิบาลสอง ต่อมาสหกรณ์  
ก็ได้ทำาการก่อสร้างระบบถนนสายหลัก แยกจากถนนสุขาภิบาลสอง เข้าสู่ที่ดินในหมู่บ้านของเรา เป็นรูป 
เป็นร่างขึ้น พร้อมกับมีการว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านพักอาศัยตามแบบมาตรฐานของสหกรณ์ ซึ่งเป็น 
บ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูง ฝาและพื้นเป็นแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูป หลังคากระเบื้องลอนคู่ สามห้องนอน สองห้องนำ้า 
กันรั้วลวดหนาม 

ในขณะที่เริ่มวางผังเพื่อทำาการก่อสร้างตัวบ้านหลังที่ผู้เขียนจับจองไว้ ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นประมาณ 
ปี ๒๕๑๕-๑๕๑๖ นั้น ผู้เขียนได้แวะเวียนมา ณ บริเวณหมู่บ้านที่กำาลังทำาการก่อสร้างหลายคร้ัง ส่วนใหญ่ 
จะเป็นการชักชวนพรรคพวกเพื่อนฝูงมาดู เพื่อเกล้ียกล่อมให้สมัครเป็นสมาชิก และจองซ้ือบ้านด้วย ซ่ึงผู้เขียน 
เชื่อว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของสมาชิกที่พึงทำา คือหาคนดีๆ มาเป็นสมาชิก และการแวะเวียนมาดูการก่อสร้างก็เป็น 
ส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ อันเป็นหน้าที่หลักอย่างหนึ่งของสมาชิกสหกรณ์

การแวะเวียนไปมาบ่อยๆนี้ ทำาให้ข้าพเจ้าเองมีความคุ้นเคยกับพ้ืนที่มากขึ้น จนรู้สึกว่าไม่ไกลเกินไป 
ที่จะอยู่ที่น่ี และเดินทางไปทำางานผ่านมหาวิทยาลัยรามคำาแหงเข้าสู่ถนนสุขุมวิทย์ หรือเพชรบุรีตัดใหม่  
ก็ใช้เวลาไม่นานเกินทน แต่ก็มีส่วนที่ทำาให้ผู้เขียนไม่มั่นใจในบางเรื่องเหมือนกัน

“ผู้จัดการครับ ...” ข้าพเจ้าเริ่มการสนทนากับผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทรับเหมา ขณะท่ีเดินดู 
การวางผังการก่อสร้างฐานรากของอาคาร ณ แปลงที่ผู้เขียนจับจองไว้

“ผมขอดูแบบรูปรายการหน่อยได้ไหมครับ อยากรู้ว่าเป็นอย่างไร” ผู้เขียนกล่าวพร้อมขอโทษที่รบกวน 
ท่านผู้นั้นก็ดีใจหาย ส่งแบบทั้งปึกให้ดู บอกว่า “ไม่เป็นไรหรอก ดีแล้วที่เจ้าของบ้านมาช่วยดู  

มีอะไรจะได้ไม่มีปัญหา ผู้รับเหมาก็ทำางานสบายขึ้นปัญหาขัดแย้งก็จะน้อยลง” พร้อมอธิบายในส่วนที่ผู้เขียน 
ยังไม่เข้าใจให้ฟังด้วย” 

“เอ...ถ้าผมจะยกพื้นให้สูงขึ้นกว่าระดับคานคอดินที่คุณกำาลังทำานี่ จะได้ไหม” ผู้เขียนถาม
“ตอนนี้ยังได้อยู่ แต่ต้องเสียเงินเพิ่มค่าถมดินถมทรายในส่วนที่เพิ่มขึ้น ส่วนอื่นก็ไม่มีอะไร แต่ต้อง 

ให้สหกรณ์อนุญาตก่อน ไม่งั้นผมก็ทำาให้ไม่ได้ครับ และต้องเร็วนะครับ ไม่ง้ันงานผมสะดุด จะส่งมอบงาน 
ไม่ทันตามกำาหนด ผมจะถูกปรับ” ผู้แทนผู้รับเหมาตอบ พร้อมถามกลับมาว่า 

“ต้องไปเสียเงินยกระดับขึ้นทำาไมล่ะครับ” 
ผู้เขียนชี้ให้ดูในแบบรูปและรายการที่กำาหนดไว้ ให้ถมดินจากพื้นทรายขึ้นมาแปดนิ้ว และให้คานคอดิน

ตั้งอยู่บนผิวดิน และอธิบายว่า ไม่แน่ใจว่าตอนถมทรายนั้นได้มีการปรับเพิ่มระดับทรายที่ถมให้สูงขึ้นเกินระดับ 
ท่ีกำาหนดสำาหรับให้พื้นบ้านพ้นระดับน้ำาไว้แล้ว ซึ่ง ประมาณสิบแปดนิ้วเป็นอย่างน้อย หรือไม่ ถ้าหากเกิด 
ผิดพลาด ไม่ได้อ่านและหลงลืมงานถมดินไป บ้านผู้เขียนและคนอื่นๆบริเวณนี้ก็จะจมอยู่ใต้นำ้าทุกฤดูฝน  

“เอาอย่างนี้นะ...คุณรีบไปขออนุญาตสหกรณ์ของยกพื้นขึ้น เจ็ดสิบเซ็นต์ แล้วรีบแจ้งผมมา ผมจะรอ  
จะไปทำาหลังอื่นก่อน”
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ผู้เขียนดั้นด้นไปถึงสำานักงานสหกรณ์ และไปขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ ไม่แน่ใจว่าท่านเป็น
สถาปนิก หรือวิศวกร ท่านตอบว่า 

“มันไม่ท่วมหรอก เพราะเราจับระดับเดียวกับวงเวียนบางกะปิ อย่าได้วิตกไปเลย”
ผู้เขียนเสียดายไม่ได้ถามว่า ได้ยกระดับการถมทรายเพิ่มขึ้นทดแทนดินที่ไม่ได้ถมและความหนาของ 

คานคอดินแล้วหรือไม่ เพราะเชื่อในวิชาชีพ แต่ในความรู้สึกเห็นๆอยู่ว่า พื้นถนนทางเข้ามันตำ่ากว่าระดับ 
ถนนสุขาภิบาลสองที่เลื้อยมาจากวงเวียนบางกะปิผ่านหน้าท่ีดิน และพ้ืนบ้านก็อยู่ในระดับเสมอพ้ืนถนนภายใน 
แต่ใจหนึ่งก็ยังคิดว่าต่อไปคงต้องท่วมแน่ เพราะเมื่อเมืองขยายออกมา จะมีการถมที่มากขึ้น นำ้าฝนไม่มีที่ไป 
ก็จะขังสูงขึ้นท่วมอยู่ดี แต่ไม่ใช่เหตุผลที่จะยกมาต่อรองได้ ในขณะนี้ จึงจำาต้องยอมจำานน

ผลคือ ...ผู้รับเหมาต้องดำาเนินการสร้างตามท่ีกำาหนดไว้เดิมต่อไป เพราะสหกรณ์ ไม่อนุญาตให้ 
เปลี่ยนแปลงระดับพื้นบ้าน เนื่องจากผู้เขียนเป็นแต่เพียงผู้จับจอง ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ ไม่มีอำานาจสั่ง 
หยุดงาน หรือเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ในสัญญาจ้างก่อสร้าง ถ้าอนุญาตตามท่ีขอ ก็จะทำาให้คนอ่ืนๆ 
ขอเปลี่ยนแปลงบ้าง จะมีปัญหา และการยกพื้นสูงขึ้น จะทำาให้หลังคาบ้านในหมู่บ้านไม่เท่ากัน ผู้เขียนก็ 
น้อมรับเพราะเจ้าหน้าที่บอกว่า ขณะนั้นกรรมสิทธิ์ยังเป็นของสหกรณ์ ไม่ได้เป็นของส่วนตัวสมาชิก เม่ือ 
สหกรณ์มีความเห็นอย่างไรก็ต้องเป็นตามนั้น

ท่านที่เก็บวารสารสหกรณ์ฉบับเก่าๆ ไว้ ถ้ากลับไปเปิดอ่านในข่าวแวดวงสมาชิกดู ก็จะได้พบเรื่องนี้ 
อยู่ด้วย ผู้เขียนพยายามเก็บไว้หลายปี แต่ปลวกไม่ยอม มันยกขบวนกันตามมาเก็บคืนไปหมด   

จะเป็นเพราะเทวดาแกล้งหรือไม่ก็ไม่ทราบ นับจากปี ๒๕๑๖ เรื่อยมาฝนตกหนัก นำ้าท่วมหมู่บ้าน 
สูงถึงพื้นรถทุกปี คนท่ีเดินเท้าเข้าออกหมู่บ้านกับถนน ต้องถอดรองเท้าถุงเท้าหิ้วแล้วม้วนขากางเกงขึ้น 
เลยเข่าเดินเท้าเปล่าลุยไป จนเป็นเรื่องปกติ ไปถึงที่ทำางานต้องล้างเท้าก่อน คนที่ใช้รถก็ต้องเปลี่ยนเป็น 
รถจี๊บ หรือต่อท่อไอเสียให้งอขึ้นพ้นนำ้า

ส่วนดีท่ีผู้เขียนชื่นชอบคือ หน้าบ้านผู้เขียนนั้นเป็นบริเวณบึงชุ่มนำ้า มีหญ้ากก และวัชพืชนำ้าขึ้นเต็ม  
เวลาพลบคำ่าจะมีวงมโหรีกบ เขียด อึ่งอ่าง หร่ิงเรไร และจ้ิงหรีด ประโคมขับกล่อมเซ็งแซ่ ตลอดคืนไปจน 
รุ่งเช้า 

 แต่สิ่งที่ผู้เขียนต้องจัดหา และลืมไม่ได้คือ ต้องซ้ือเคร่ืองสูบนำ้า ไดรโว่ ไว้ประจำา เพ่ือสูบนำ้าที่ทะลัก 
เข้ามาทางห้องนำ้าชั้นล่างออกไป ต้องซื้อกระสอบทรายมาปิดกั้นทางนำ้ารอบบ้าน ไม่ให้เข้าบ้านเร็วนัก และ 
ต้องคอยตื่นมาใช้คันโพงวิดน้ำาท่ีซึมผ่านกระสอบทรายและรอยต่อของพื้นเข้ามา ชั่วโมงละครั้ง ทำาให้คิดว่า  
“คนจน นี่ ลำาบากจริงๆ คิดจะป้องกัน เขาไม่ยอม ก็ต้องแก้เอาลูกเดียว แบบนี้แหละ”

“ก็ทำาไมไม่ยกพื้นชั้นล่างในบ้านให้พ้นนำ้าล่ะ”
เป็นคำาถามที่ดี แต่ถ้ายกพื้นชั้นล่างให้พ้นนำ้า เวลาเดินหัวก็ชนคาน เพราะคานต่ำายังไงล่ะ ทูนหัว
พ.ศ. ๒๕๒๖ เกิดมีฝนพันปีในกรุงเทพ ผู้เขียนทนทุรนทุรายอยู่พักหนึ่ง ไม่มีทีท่าว่านำ้าจะลดลง  

จึงต้อง อพยบครอบครัวออกไปเช่าโรงแรมในเมืองอยู่ระยะหนึ่ง เพราะนำ้าท่วมถึงขอบหน้าต่างชั้นล่าง  
พื้นปาร์เก้ไม่ต้องพูดถึง โชคดีที่ให้ติดปลั๊กไฟไว้สูงระดับอก ไม่ต้องเผชิญปัญหาไฟฟ้ารั่ว แต่นำ้าท่วมขนาดนี้ หากม ี
ไฟฟ้ารั่วจากบ้านในละแวกนั้นมาตามนำ้า ก็จะยิ่งอันตราย เพราะไม่รู้ว่ามาจากบ้านไหน จากทิศทางไหนโดยรอบ 

ผู้เขียนต้องอพยพครอบครัวลี้ภัย ไปเช่าโรงแรมในเมืองอยู่แรมเดือน เพราะไม่มีปัญญาจะหา 
เช่าบ้านราคาถูกๆ ได้ทัน ไปอาศัยโรงแรมเวียงใต้ของพรรคพวกกัน ระยะหนึ่ง เงินทองร่อยหรอ ต้องย้ายไป 
อาศัยหอพักสวัสดิการคุรุสภา เพราะผู้เขียนเป็นสมาชิกคุรุสภาด้วย 
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เป็นอันว่า บ้านที่หลังคาไม่สูงกว่าเพื่อนบ้านหลังน้ี ท่ีถมพ้ืนระดับเดียวกับวงเวียนบางกะปิ ท่ีมี 
กำาแพงกระสอบทรายสูงหนึ่งเมตรล้อมรอบมิดชิด จมอยู่ใต้นำ้าสามเดือนเต็ม มีปลาดุก ปลาช่อนกับปลาหมอ 
และปลาซิว คอยเฝ้าแผ่นปาร์เก้ ไม่ให้ไปว่ายนำ้าเล่นนอกตัวบ้าน 

ภัยธรรมชาติท่ีคาดไม่ถึงครั้งนั้น ทำาให้ผู้ เขียนปลงได้ว่า ยังดีนะที่ชั้นสองและหลังคายังพ้นนำ้า  
ไม่เช่นนั้นจิ้งจกตุ๊กแกบนหลังคาคงไม่มีที่อยู่ เพราะเหี้ยในบึงจะรุกเข้ามาอาศัยแทน ตอนนี้ก็มีคนเห็นพวกมัน 
อยู่บ่อยๆ

มาถึงวันนี้ ในโอกาสที่กิจการสหกรณ์มีอายุครบร้อยปี และสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯจำากัด มีอายุ 
ห้าสิบปีเศษน้ี สมาชิกหมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน โดยเฉพาะเคหสถาน ๔ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้เพื่อสร้าง 
สิ่งดีๆให้กับสมาชิกทุกรุ่นไว้มากทีเดียว ที่ผ่านมาสมาชิกที่เป็นข้าราชการอาจไม่ได้เข้าร่วมเต็มศักยภาพ  
เพราะต้องทุ่มเทเวลาให้กับงานราชการยี่สิบสี่ชั่วโมงทุกวัน สหกรณ์ของเราจึงต้องอาศัยสมาชิกอาชีพอื่นๆ  
ที่พอจัดเวลาได้ มาช่วยกันดำาเนินการด้วยความเหน็ดเหนื่อย 

และมาถึงวันนี้ ปรากฏเป็นที่น่าดีใจว่า มีสัญญาณชี้ชัดว่า อดีตข้าราชการเกษียณอายุราชการ และ 
นักธุรกิจ หรือผู้มีอาชีพอิสระอื่น ที่ปลดเปลื้องภาระงานอาชีพปกติ ที่มีกำาลังวังชาจำานวนไม่น้อย มีความประสงค์
จะนำาความรู้และประสบการณ์มาเสริมทัพของสหกรณ์ของเรา ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งและถูกทิศทาง 
แล้ว ผู้เขียนเช่ือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ขอให้สมาชิกจงไว้วางใจ อย่าได้หวาดระแวง เพราะท่านเหล่านั้นคง 
ไม่คิดทำาสิ่งมิชอบ ให้สมาชิกรุ่นหลังนำาไปบอกเล่ากล่าวขวัญกันในทางร้ายไม่รู้จบ โดยที่ท่านไม่มีเวลาเหลือพอ 
ที่จะแก้ตัวเป็นแน่

อย่�งไรก็ต�ม ผู้เขียนเชื่อมั่นว่� มวลสม�ชิกและลูกหล�นของสม�ชิก คงไม่ลืมว่�หลักก�รรวมตัว 
กันเป็นสหกรณ์ คือก�รร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้�นเศรษฐกิจและก�รเป็นอยู่ ให้ทุกคน ยำ้� ทุกคน  
ในกลุ่มสม�ชิกมีชีวิตที่ดี อยู่ดีมีสุข และมีฐ�นะดีข้ึนด้วยกัน บนพื้นฐ�นของ คว�มเมตต� กรุณ� มุทิต�  
และอุเบกข� ที่เรียกกันว่�พรมวิห�ร นั้นแล  

โดย สม�ชิกสหกรณ์เคหสถ�น 4 (คลองกุ่ม)
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ประมวลภ�พกิจกรรม
ภ�พกิจกรรมในอดีต

พิธีเปิดป้ายอาคารสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด 
โดยมี พณฯ ประมาณ อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เป็นประธานทำาพิธีเปิดป้ายอาคารร่วมกับคณะกรรมการดำาเนินการ
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พิธีบวงสรวงโครงการก่อสร้างเคหสถาน 7 (ตอน 2)  
โดยมี พลเอกเชวง ยังเจริญ ประธานสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี

ร่วมกับคณะกรรมการดำาเนินการ
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ภ�พกิจกรรมปัจจุบัน

บันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวาคม 2558 
เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
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ถวายพานพุ่มพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำาปี 2559      
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

โดยพลเอกอธิชาติ เจริญยิ่ง ประธานกรรมการ และ ว่าที่ ร.อ.ขวัญชัย หนูรุ่ง ผู้จัดการ
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สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด
 ได้รับเกียรติบัตรประจำาปี 2558 ในระดับดีมาก จากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

โดย พลเอกอธิชาติ เจริญยิ่ง ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับมอบ
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ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร อดีตประธานสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด (ผู้เริ่มก่อตั้ง) 
เยี่ยมสหกรณ์เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
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กิจกรรมทำาบุญในโอกาสครบรอบ 50 ปี สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด 
ณ สำานักงานสหกรณ์ฯ (สามเสน) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 

นำาโดยพลเอกอธิชาติ เจริญยิ่ง ประธานกรรมการ 
พร้อมด้วย คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิก
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 กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด 
ณ โครงการเคหสถาน 3 (ปากเกร็ด) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 

โดยพลเอกอธิชาติ เจริญยิ่ง ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิก
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ขอแสดงความยินดี 
สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด ครบรอบ 50 ปี

ขอแสดงความยินดี 
สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด ครบรอบ 50 ปี
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ตลาดสหกรณ์ 3 (ปากเกร็ด) บริหารงานโดย

บริษัท เกรซฟูล จำากัด
23/74 หมู่ที่ 9 ตำาบลบางพูด 
อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
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ขอแสดงความยินดี 
สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด ครบรอบ 50 ปี

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ธนกฤต เจริญโชค 

ประกอบกิจการประเภทการก่อสร้างอาคาร
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ขอแสดงความยินดี 
สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำากัด ครบรอบ 50 ปี

บริก�รแนะแนวก�รศึกษ�ต่อต่�งประเทศ 
ในประเทศสหรัฐอเมริก� 

ออสเตรเลีย อังกฤษ นิวซีแลนด์
สนใจดูได้ที่ http://www.studyabroadandstudy.com

Hotline: 085-33-77-198

บริษัท เอ็นอาร์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำากัด
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แผนที่ตั้งสำ�นักง�นสหกรณ์เคหสถ�นกรุงเทพฯ จำ�กัด




