
 

 

 

 

 
 

  

 
 
 
 

    
 
 
 
  
 
  
 
   

  
  

 

 

   

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

วารสารเพ่ือการส่ือความระหวา่งมวลสมาชิกสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั ประจาํเดือน ตุลาคม - ธนัวาคม 2561 

  ข่าวสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพ ฯ จาํกดั 
วารสาร “ข่าวสหกรณ์” มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการส่ือความระหว่างสมาชิกของสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกัด 

          สมาชิกสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพ  ฯ จาํกัด สามารถใช้บริการของข่าวสหกรณ์   โดยการแสดงทัศนะข้อเสนอแนะ  แจ้งความย่อยเพ่ือการโฆษณา  
ประชาสัมพันธ์  การขายให้เช่าบ้านของสมาชิกโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
         ท้ังนี ้บทความ ข้อเขียนต่างๆ ท่ีนาํลงพิมพ์ใน “ข่าวสหกรณ์” เป็นความคิดเห็นและท่ีมาของผู้ เขียน คณะทาํงานและคณะดาํเนินการฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการพิจารณา ตรวจสอบ และคัดเลือก ลงบทความตามลาํดับเป็นกรณีๆ ไป 

สํานักงาน “ข่าวสหกรณ์” 
เลขท่ี 1129 หลงัสถานีรถไฟสามเสนถนนนครไชยศรี เขตดสิุต กรุงเทพ ฯ 10300  โทร.0-22430736-7, 0-22430740  แฟกซ์ 0-22430735 
ทีป่รึกษา  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกัด       

สมาชิก คดก. ฝ่ายจัดการ 
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สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากัด ขอส่ฎงความสุขในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562 มายังครอบครัว

สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกๆท่าน ขอให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ อยู่ร่วมกันในบรรยากาศของความสุข

ตลอดไป  ในส่วนของการบริการสมาชิกยังมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรม 

ของสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากัด (สวัสดีปีใหม่)       

   
       

                           

วารสารเพ่ือการส่ือความระหวา่งมวลสมาชิกสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั ประจาํเดือน ตุลาคม - ธนัวาคม 2561 
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ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 ได้ทําการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจําปี          
  งบประมาณ พ.ศ.2561 แลว้  ปรากฏว่าสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากัด  

“ผ่านมาตรฐานระดับดีเลิศ” 

1. กรรมการดําเนินการสหกรณ์ที่ได้รับการเลือกต้ังเพ่ิม จํานวน 2 คน คอื  
   1. ศาสตราจารย์โอภาวดี  เข็มทอง    2. นายศุภชัย  เหลืองสัมฤทธ์ิ 
2. ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณเ์คหสถานกรุงเทพฯ คือ.- นางสาวนันทพร  ธรรมสุทธิโธ 

  3.นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากัด  
   แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2561 ดังความต่อไปน้ี 
     “ข้อ 63 คณะกรรมการดําเนินการ  ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย  ประธาน
กรรมการหน่ึงคน  และกรรมการดําเนินการอีกแปดคน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังจากสมาชิก 
            สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกต้ังและการสรรหานั้น ให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการท่ี
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด โดยให้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่  
 ให้กรรมการดําเนินการเลือกต้ังในระหว่างกันเองขึ้นดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง หรือ
หลายคน  เลขานุการคนหน่ึง  และเหรัญญิกคนหน่ึง  นอกน้ันเป็นกรรมการและปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   
ณ  สํานักงานสหกรณ์” 
     “ข้อ 88 ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังสมาชิก  หรือบุคคลภายนอก  ผู้มีคุณวุฒิความรู้
ความสามารถในด้านธุรกิจ  การเงิน  การบัญชี  การเศรษฐกิจ  หรือการสหกรณ์  ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์เป็นการประจําปีจํานวนไม่เกินสามคน 
 สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกต้ังและการสรรหาน้ัน ให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด โดยให้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่  
               ที่ประชุมใหญ่จะเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ  หรือผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการไม่ได้” 

 และไม่รับจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากัด พ.ศ.2544 ดังความต่อไปน้ี 
 “ข้อ 93/1. อาคารบ้านปันส่วน คือหน่วยงานหนึ่งในโครงสร้างของสหกรณ์ มีลักษณะเป็นห้องชุด  
พักอาศัย ชั้นสํานักงาน ประกอบด้วย ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องครัว ห้องน้ํา พร้อมอยู่ในชั้นเดียวกันและ
รวมอยู่ในตึกหลังใหญ่ เป็นการแบ่งบ้านการอยู่อาศัยออกเป็นส่วนๆ ซ่ึงแต่ละส่วนมีเจ้าของบ้านเป็น  
ผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ในส่วนตน จัดต้ังเพื่อดูแลโครงการต่างๆ ในด้านสาธารณูปโภค และอื่นๆ ที่จําเป็น  
ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ ” 
  4. ที่ประชุมใหญ่วิสามญัสมาชิก ได้มีมติเห็นระเบียบสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากัด ว่าด้วย การสรรหา
ผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2561 

วารสารเพ่ือการส่ือความระหวา่งมวลสมาชิกสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั ประจาํเดือน ตุลาคม - ธนัวาคม 2561 
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คณะกรรมการดาํเนินการ ในการประชุม คร้ังท่ี 28/2561 เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561 ไดร่้วมลงนามในสัญญาการให้เช่า
ท่ีดินพร้อมอาคารทาํโครงการพฒันาให้บริการประเภทสโมสรและหอประชุมสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั (คลองกุ่ม)           
กบั นางสาวพชัรินทร์  น่ิมอนงค ์ผูเ้ช่า โดยมีระยะเวลา 15 ปี ถือวา่สาํเร็จผา่นพน้ไปดว้ยดี 

          

รายการ ตุลาคม 2561 พฤศจิกายน 2561 

จํานวนสมาชิก 3410 คน 3412 คน 

- งบรายรับ  

-งบรายจ่าย 

รายรับสูงกว่ารายจ่าย 

4,807,508.91 บาท 

4,583,572.45 บาท 

   223,936.46 บาท 

4,461,236.46 บาท 

4,458,696.61 บาท 

     2,539.85  บาท 

สรุปยอดการจําหน่าย โครงการ 15        
(จํานวนแปลงที่ดินคงเหลือ) 

117 แปลง 115  แปลง 

 

วารสารเพ่ือการส่ือความระหวา่งมวลสมาชิกสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั ประจาํเดือน ตุลาคม - ธนัวาคม 2561 
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 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากัด  ครั้งที่ 28/2561 วันศุกร์ที ่14 ธันวาคม พ.ศ. 2561                 
ได้มีมติรับทราบกําหนดวันประชุมใหญส่ามญัสมาชิก ประจําปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 คหบาลเคหสถาน 4                  
(คลองกุ่ม) 

 คหบาลเคหสถาน 4 (คลองกุ่ม) ได้จัดทําโครงการปุ๋ยหมัก รักษ์ดิน  
 

 

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากัด  ครั้งที่ 25/2561 วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561                 
ได้มีมติรับทราบการลาออกของคณะกรรมการคหบาลเคหสถาน 7 (สามเสน) จํานวน 4 คน  

 
 

 เน่ืองจากสภาพอาคาร 9 และอาคาร 11 โครงสร้างเร่ิมทรุดโทรม นิติบุคคลโครงการดังกล่าว ไม่มีงบซ่อมแซม            
และสมาชิกไมม่ีส่วนร่วมในการดูแลชุมชน 

 สําหรับที่ดินโฉนดเลขที่ 8701 เน้ือที่ 2 ไร ่อยู่ระหว่างการประกาศหาผู้สนใจมาเช่าที่ดินทําโครงการพัฒนาให้บริการ  
ประเภทศูนย์กีฬา และสันทนาการ (ปากเกร็ด) 

 

  ตามประกาศสหกรณ์ฯ ที ่65/2561 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สําหรับสมาชิกผู้จอง ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน ถึง  
25 ธันวาคม 2561 และทําสญัญาจะซื้อจะขายภายใน 15 วัน นับแต่วันจอง ดังน้ี เงินสด ได้ส่วนลด 200,000.- บาท และเงินผ่อน 
ได้ส่วนลด 100,000.- บาท หากผ่อนส่งกับสหกรณ์ฯ ผ่อนเงินดาวน์ 5% ไม่เกิน 3 งวด/เดือน สําหรับบ้านทาวน์เฮ้าส์ โซน 1 และ 
โซน 2 และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทอ่ืนๆ และขอเชิญชวนเข้าwebsite : http://www.bhc.in.th และ www.bhc15.com  

...............ประกาศฯ รับสมัครเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ฯ................. 
 

 

 

 

 

 

โครงการเคหสถาน 7 (สามเสน) 

โครงการเคหสถาน 9, 11 และ 12 (ปากเกร็ด)  

โครงการเคหสถาน 4 (คลองกุ่ม) 

โครงการเคหสถาน 15 (ลําลูกกา)  

1. ผู้จัดการสหกรณ์    

คุณสมบัติ 

     - วุฒิปริญญาตรี 

     - อายุไม่ตํ่ากว่า  30 ปี 

     - ประจําสํานักงานสหกรณ์ฯ (สามเสน) 

2. ผู้ช่วยสหกรณ์ฯ    

 คุณสมบัติ 

     - วุฒิปริญญาตรี 

     - อายุไม่ตํ่ากว่า  25 ปี 

    - ประจําสํานักงานสหกรณ์ฯ (สามเสน) 

3. เจ้าหน้าท่ีธุรการอาวุโส    

 คุณสมบัติ 

     - วุฒิปริญญาตรี 

     - ประจําสํานักงานสหกรณ์ฯ (สามเสน) 

 

...สนใจติดต่อและสอบถามได้ที่  สํานักงานสหกรณ์ฯ (สามเสน)     โทร. 02-243 0736-7 

วารสารเพ่ือการส่ือความระหวา่งมวลสมาชิกสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จาํกดั ประจาํเดือน ตุลาคม - ธนัวาคม 2561 
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สมาชิกเปนตัวประกันของใครกันแน ????? 
โดย...ศาสตราจารย์โอภาวดี  เข็มทอง กรรมการ...  

คําถามน้ีได้มาจากการอภิปรายของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติของสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากัด   
ที่อภิปรายแบบให้เหตุผลกลับไปกลับมาแบบไม่มีเหตุผล จนทําให้การประชุมใหญ่สามัญประจําปี หรือ   
การประชุมวิสามัญต้องยืดเย้ือยาวนานไปโดยไม่จําเป็น ถ้าสังเกตดูจะพบว่าสมาชิกผู้อภิปรายล้วนแล้วแต่เคยเป็น
ผู้บริหารสหกรณ์ กล่าวคือ เคยเป็นประธานและกรรมการดําเนินการของสหกรณ์แทบทั้งสิ้น การอภิปรายอยู่ใน
ลักษณะเอามันแบบการเมืองระดับชาติ แล้วก็อ้างว่า ทําไปเพ่ือรักษาสิทธิของสมาชิกที่กําลังจะถูกลิดรอนสิทธิไป
ด้วยการเสนอขอปรับเปลี่ยนข้อบังคับและระเบียบเลือกต้ัง ของคณะกรรมการดําเนินการชุดปัจจุบัน 
 สิทธิของสมาชิกน้ันต้องได้มาพร้อมคําว่า หน้าที่ และหน้าที่ๆสําคัญประการแรกของสมาชิกก็ คือ   
การเข้าประชุมใหญ่สามัญฯ เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงานปีปัจจุบัน และอนุมัติ แผนการดําเนินงานในปีต่อไป 
ไม่ว่าสหกรณ์จะมีเบ้ียให้หรือไม่มีก็ตาม เพราะเบี้ยน้ีก็มาจากงบดําเนินการที่จะทําให้ลดผลกําไรประจําปีที่จะมา
จัดสรรให้บุคคลสามฝ่ายในสหกรณ์อันได้แก่ สมาชิก คดก. และ ฝ่ายจัดการ หน้าที่ๆสําคัญอีกประการคือเลือกคน
ดี มีจริยธรรมเข้าไปบริหารงานสหกรณ์ และเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ (อย่าสับสนกับผู้ตรวจบัญชี) ผู้ตรวจสอบ
กิจการน้ันสําคัญมาก เพราะจะเป็นตัวแทนของสมาชิกที่จะเข้าไปตรวจสอบการบริหารงานด้านต่างๆ ของ คดก. 
และเป็นผู้ทักท้วงถ้าเห็นว่า มีข้อไม่ถูกต้องตาม พรบ. กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ และ/หรือประกาศต่างๆ
ของสหกรณ์ 
 การแก้ไขข้อบังคับและระเบียบการเลือกต้ังครั้งล่าสุดน้ันเป็นการกระทําเพ่ือแก้ไขปัญหาของสหกรณ์แห่ง
น้ี เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกมีทางเลือก ในการที่จะเสนอช่ือ คดก. และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ในกรณีที่มีผู้สมัคร
ล่วงหน้า ไม่เพียงพอ หรือไม่มีตัวเลือกในกรณีของผู้ตรวจสอบกิจการ แต่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติก็อภิปรายอยู่ไป
มาว่า การเสนอช่ือในที่ประชุมใหญ่น้ัน ทําให้ขาดการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งเป็นการดูถูกสมาชิกอย่างมากว่าไม่มี
วิจารณาญานในการเสนอช่ือคนดีมาให้ที่ประชุมใหญ่ เลือก และเป็นการดูถูกท่านผู้อภิปรายเองด้วยว่า   
ไม่มีสติปัญญาในการเสนอคนดีๆ มาให้เลือก ในเมื่อท่านเองยังอภิปรายว่าคนที่สมัครมาน้ัน มาจากการโทรศัพท์
ตามๆกันมา  
 สําหรับผู้ตรวจสอบกิจการน้ัน ถ้ามีผู้สมัครเพียงท่านเดียว ก็อาจมีข้อสงสัยว่าเป็นทีมที่ คดก. ตามมา
หรือไม่ จึงควรที่ ให้มีการเสนอชื่อเพ่ิมเติมจากที่ประชุมใหญ่เพ่ือให้สมาชิกมีทางเลือก และป้องกันกรณี   
ที่ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับเลือกลาออกในวันถัดมาเพราะไม่สามารถรับค่าตอบแทนที่ๆประชุมใหญ่อนุมัติให้ได้ 
 ประการสุดท้ายคือระยะเวลาในการลงบัตร ควรกระชับที่สุดเพ่ือมิให้การประชุมยืดยาวเกินสมควร ถ้า
อยากใช้เวลาคิดไตร่ตรองนานหลายช่ัวโมง อาจเริ่มทิ้งบัตรแต่เช้าก็ได้เลย เพราะเราทุกคนก็มาถึงแต่เช้ามืดแล้ว 
ท่านสมาชิกลองคิดไตร่ตรองดู เพราะทุกคนก็อยากให้การประชุม กระชับ และอยากกลับบ้านเร็วๆด้วยกันทุกคน 
หรือมิใช่ อย่าให้คนกลุ่มน้อยมาให้เหตุผลทีไ่ม่ถูกต้องและอ้างท่านเป็นตัวประกันว่าท่านกําลังถูกริดรอนสิทธิ         
ที่มันต้องมาพร้อมกับหน้าที่ของสมาชิกที่มีเหตุและมีผล…. 
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