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สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ
จ ากดัก  าหนดวนัประชุมหห่่สามั่
โดยสมาชิก 

ประจ าปี 2561  
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 

ณ หอประชุมสหกรณ์เคหสถาน
กรุงเทพฯ(คลองกุ่ม) 

 

คหบาลเคหสถาน 4 (คลองกุ่ม)
ก าหนดวนัประชุมหห่่สามั่
สมาชิกคหบาล 4 (คลองกุ่ม) 

ประจ าปี 2561 
ในวันที่ 23 มีนาคม 2562 
ณ หอประชุมสหกรณ์เคหสถาน
กรุงเทพฯ(คลองกุ่ม) 
 

คหบาลเคหสถาน 7 (สามเสน)
ก าหนดวนัประชุมหห่่สามั่
สมาชิกคหบาล 7 (สามเสน) 
ประจ าปี 2561 
ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 
ณ หอ้งประชุมส านกังานสหกรณ์
เคหสถานกรุงเทพฯ(สามเสน) 
 

การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจ าปี 2561 
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  สวสัดีครับ! สมาชิกสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จ  ากดั ทุกท่านหนโอกาสเร่ิมตน้ เดือนมกราคมปี

พ.ศ. 2562 นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของปีงบประมาณหนการบริหารจดัการสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จ ากดั มีการน าเสนอหหส้มาชิกทราบ อาทิ 

 

 -  หลกัการสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จ ากดั 

-  การบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ 

 -  การประชาสมัพนัธโ์ครงการต่างๆ ภายหตก้  ากบัดูแลของสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯจ ากดั 

                       - ข่าวประชาสมัพนัธ ์ทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ website 

         - การมีส่วนร่วมของสมาชิกของสหกรณ์ รวมทั้งคอลมัน์หนลกัษณะของเกมส์ต่างๆ เพ่ือหหส้มาชิกได้

มีส่วนร่วม ส่งผลทายเกมส์มายงัสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จ  ากดั อีกดว้ย 
 

คณะกรรมการฯยนิดีและเชิ่ชวนท่านสมาชิกแสดงทศันะ ขอ้เสนอแนะ ส่งความคิดท่ีเห็นว่าเป็น

ประโยชน์ต่อระบบสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯจ ากดั และพฒันาหหอ้งคก์รเกิดความกา้วหนา้มัน่คง

ต่อไป 

        ประธานอนุกรรมการข่าวสหกรณ์ 
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หลกัการสหกรณ์เคหสถานกรงุเทพฯจ ากดั 

                  โดย...ศุภชัย  เหลืองสัมฤทธ์ิ 

 

หลกัการสหกรณ์ฯ เป็นการร่วมมือกนั ของกลุ่มบุคคล เพื่อแกปั้่หา ที่ประสบอยู ่ซ่ึงจะตอ้ง อาศยัความจริงหจ ความ
สามคัคีกนั เพื่อหห ้บรรลุวตัถุประสงค ์ไดโ้ดยเร็ว  สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯจ ากดั ซ่ึงเป็น สหกรณ์ประเภทหหบ้ริการ โดย
จดัหา ที่อยูอ่าศยั แกส่มาชิกเป็นหลกั หนโครงการต่างๆของสหกรณ์ มีสมาชิก อยูก่นัเป็นจ านวนมาก ยอ่มมี ส่ิงท่ี ไม่พอหจ ไม่
ถูกหจ ของสมาชิกแต่ละท่าน ดงันั้น สหกรณ์จึงได ้ก  าหนด กฎระเบียบ เพื่อหหส้มาชิกไดป้ฏิบติั โดยก าหนด สิทธิ และหนา้ที่
ของสมาชิกดงัน้ี                            

 ดา้นสิทธินั้น สมาชิกมีสิทธิ ดงัน้ี  

1. สิทธิหนการหชส้าธารณูปโภค สิทธิหนการหชบ้ริการต่างๆของสหกรณ์ เช่นการกูเ้งินเพื่อซ้ือหรือซ่อมแซมท่ีอยู่
อาศยั ฯลฯ 

2. สิทธิหนการเลือกตั้ง คณะกรรมการ ที่จะเขา้มาดูแล บริหารงานสหกรณ์  และยงัมีสิทธิสมคัรเป็นกรรมการเพื่อเขา้ 
มาบริหารสหกรณ์ไดโ้ดยตรงดว้ย 

ดา้นหนา้ท่ีนั้น เพื่อหหก้ารดูแล สมาชิกไดดี้ สมาชิก ยอ่มมีหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1.สมาชิกมีหนา้ที่ ตอ้ง ช าระ ค่าหุน้ และค่าบริการส่วนกลาง เพื่อเป็น เงินทุนและค่าหชจ่้าย หนกิจการของสหกรณ์ 
ซ่ึง สหกรณ์ก าหนดหหส้มาชิกช าระค่าหุน้เดือนละ 50 บาท ส่วน ค่าบริการส่วนกลางที่สหกรณ์ก าหนดไว ้กพ็ยายาม หหต้  ่า
ที่สุดเพื่อหหพ้อเพียงกบัค่าหชจ่้าย ดา้นการบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค เช่นถนนหนทาง ไฟส่องสว่าง การรักษาความสะอาด
รวมทั้ง การรักษาความปลอดภยั เป็นตน้ โดยไม่ไดห้วงัผลก าไรจากค่าส่วนกลางเพราะตอ้งการหหส้มาชิกอยูอ่ยา่งประหยดั
ตามอุดมการณ์สหกรณ์  

2. สมาชิกมีหนา้ที่ตอ้งเขา้ประชุมสามั่  และวิสามั่ ประจ าปี ที่ทางสหกรณ์ ไดก้  าหนดไว ้เพื่อหห ้สมาชิก สามารถ 
ก  าหนด หลกัเกณฑ ์หนการบริหาร สหกรณ์ และควบคุม การด าเนินงานของคณะกรรมการสหกรณ์ โดยมติของสมาชิก ถา้
สมาชิก รับผิดชอบ ต่อสิทธิ และหนา้ที่ ซ่ึงมีไม่มาก จะท าหห ้ การอยูร่่วมกนัของสมาชิก ไดรั้บความสุข 

อยา่งไรกต็ามการหชสิ้ทธิของสมาชิกตอ้งไม่ไปละเมิด สิทธิของ สมาชิกท่านอื่น ตวัอยา่งเช่น  การวางกระถางตน้ไม ้
หรือส่ิงของต่างๆบนทางเทา้ กีดขวางการเดิน ของสมาชิกท่านอื่น การจอดรถขวางทางเขา้ออกของ บา้นอื่น การส่งเสียง
รบกวนแก่บา้นหกลเ้คียงเป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี จะท าหหเ้กิด ความไม่พอหจหนหมู่สมาชิก เกิดความแตกแยกขาดความสามคัคี 
ท  าหหส้ังคม อยูก่นัอยา่งไม่มีความสุข สมาชิก คนท่ีถูกลิดรอนสิทธ์ิ กจ็ะเร่ิม ไม่หหค้วามร่วมมือ กบัสหกรณ์เช่นกนั หนท่ีสุด 
หลกัการสหกรณ์ท่ีตั้งข้ึนมา เพื่อแกปั้่หาแก่ชุมชนเพื่อหห้ชุมชนอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขกจ็ะหมดส้ินไป  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีน่า
เสียดาย การหหอ้ภยักนั ตามหลกัคุณธรรมนั้น เป็นส่ิงท่ี อยูค่วบคู่กบัสังคมไทย ท าหหส้ังคมไทยอยูก่นัอยา่งมีความสุข แต่การ
อยูร่่วมกนัเป็นสังคมหห่่ จะตอ้งยดึหลกั ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีก  าหนดข้ึนโดยสังคมนั้นๆดว้ยสังคมจึงจะอยูอ่ยา่งมีความสุขมี
ความสะดวกมีความปลอดภยัและมีความประหยดัซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯจ ากดันัน่เอง 
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การบริหารงานคณะกรรมการด าเนินการ 
 

รายการ 

 

ธนัวาคม 2561 

 

มกราคม 2562 

จ านวนสมาชิก(จ านวนคน) 3,417 3,417 

- งบรายรับ(บาท) 

- งบรายจ่าย(บาท) 

- รายรับสูงกว่ารายจ่าย 

4,874,711.23 
3,860,189.72 
1,014,581.51 

7,938,251.09 
5,707,433.68 
2,230,817.41 

สรุปยอดการจ าหน่ายโครงการ 15 

จ านวนแปลงท่ีดินคงเหลือ 

 

111 

 

109 
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คณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วย  ดร.สมคิด ดิสถาพร  
ประธานกรรมการ   นายอภิรักษ์ สุวรรณจินดา กรรมการและ
เลขานุการ นายธวัชชัย วิบูลพันธ์ กรรมการ และ นายศุภชัย เหลือง
สัมฤทธิ์ กรรมการ เขา้พบ และมอบกระเชา้ สวสัดีปีหหม่ แด่ นาย
ปรัชญา ดิลกสัตยาผูอ้  านวยการส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
พ้ืนท่ี 1 โดยมีนายอดุลย์ พุฒหอม ผูแ้ทนส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
หหก้ารตอ้นรับ 

 

สหกรณ์ไดส่้งตวัแทน นายด ารงค์  ยิม้สรวล และ นาย

ศุภชัย  เหลอืงสัมฤทธิ์ ไปร่วมงานวนัสหกรณ์แห่งชาติ

ท่ีสนันิบาตสหกรณ์ 
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          การประชาสัมพนัธ์โครงการต่างๆของสหกรณ์     

                                                          โรงการปุ๋ยหมกัรักษดิ์น                 การลา้งถงัเกบ็น ้า 

 

 

 

 

 

 
 

  ปรับสภาพพื้นท่ีเตรียมรังวดัไวเ้ป็นแนวตะเขบ็                การจดักิจกรรมวนัเดก็ 

 

 

 

 

 

 

ภาพจากดาวเทียม      ภาพบรรยากาศปัจจุบนั 
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โครงการเคหสถาน 4 (คลอง

กุ่ม) 

โครงการเคหสถาน 7 (สามเสน) 

โครงการเคหสถาน 3,9,11,12(ปากเกร็ด) 

โครงการเคหสถาน 15 (ล าลูกกา) 
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ข่าวประชาสัมพนัธ์ 

 

 1.เวบ็ไซดข์องสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จ  ากดั  www.bhc.in.th เพื่อเขา้ดู 

  -ข่าวสารประชาสัมพนัธ์                                                - พรบ,สหกรณ์ 

  - ระเบียบและขอ้บงัคบัสหกรณ์                                    - บริการเงินกู ้

  - รายงานผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์                            - คณะกรรมการ และ พนกังานสหกรณ์ 

  - ความเคลื่อนไหวโครงการ 15 (แบบบา้นและที่ดิน)   - อื่นๆ 

 

 2. ค  าถามมีรางวลั (โดย ธวชัชยั วิบูลพนัธ)์ 
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กตกิาในการตดัสิน   

- ผูช้นะเพียงหน่ึงท่านเท่านั้น ท่ีจะไดรั้บเงินสด จ านวน 1,000.- บาท 
- ถา้หากสมาชิกตอบถูกหลายๆท่าน ทางคณะกรรมการด าเนินการข่าวฯ จะหชว้ิธีจบัฉลาก เพื่อหหไ้ดส้มาชิกเพียง 1 

ท่านเท่านั้น 
- หนการรับเงินรางวลั ทางคณะกรรมการด าเนินการข่าวฯ จะประกาศช่ือผูช้นะหนข่าวสหกรณ์ ฉบบัถดัไป 

- ส่งค าตอบมาที่ สหกรณ์ เคหสถานกรุงเทพฯ จ ากัด 1129 หลังสถานีรถไฟสามเสน ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กทม. 10300 

- คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จ ากดั และเจา้หนา้ที่สหกรณ์ ไม่สามารถส่งค าตอบได้ 

ในฉบบันีม้ภีาพ 2 ภาพ ให้ท่านสมาชิกทายกนัว่า มจุีดไหนบ้างทีแ่ตกต่างกนั              

บอกใบ้ให้ว่ามจุีดแตกต่างกนั 8 จุด ขอให้โชคดี อย่าลมืส่งค าตอบมา...นะครับ 

 


