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บทน า 
 

สวสัดีค่ะ ท่านสมาชิกสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จ ากดั ท่ีเคารพทุกท่าน 

 ข่าวสหกรณ์ฯ ฉบับน้ี มีข่าวประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิกทราบ คือ เร่ืองการมอบ

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2562 ซ่ึงปีน้ีมีทั้ งหมด 23 ทุน แบ่งเป็นระดับชั้ นดังน้ี  คือ                                  

ระดับประถมศึกษา จ านวน 10 ทุน ระดับมัธยมตอนต้น จ านวน 4 ทุน ระดับมัธยมตอนปลาย                   

จ  านวน 3 ทุน   ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ จ านวน 1 ทุน ระดบัปริญญาตรี จ  านวน 5 ทุน  

นอกจากน้ีคณะกรรมการด าเนินการ ไดท้  าการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนสมาชิกประจ าปี             

ในวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2562 มีการจดัการประชุมเชิงปฏิบติัการดา้นการบริหารผลงานแก่ เจา้หนา้ท่ี

สหกรณ์ฯ เพื่อพฒันาประสิทธิภาพการท างาน การติดตามความกา้วหนา้และแกไ้ขปัญหา โครงการ

เคหสถาน 3 , 9 , 11 , และ 12 (ปากเกร็ด) โครงการคหบาลเคหสถาน 7 (สามเสน) โครงการเคหสถาน 15  

(ล าลูกกา) รวมทั้งการเขา้ร่วมกิจกรรมการท าประชาพิจารณ์คหบาลเคหสถาน 4 (คลองกุ่ม) ซ่ึงแต่ละ

โครงการมีรายละเอียดแตกต่างกนัไป และสามารถอ่านรายละเอียดภายในเล่ม 

 ส่วนการแจง้รายช่ือสมาชิกท่ีมีปันผลคา้งจ่ายของปีก่อนๆ ทาง คดก. จะด าเนินการแจง้ผ่าน

เวบ็ไซตข์องสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพจ ากดัฯ ประมาณกลางเดือนกนัยายน   

ข่าวสารฉบับน้ี มี เ ร่ืองต่างๆ ท่ีจะเรียนให้ท่านสมาชิกทราบความก้าวหน้าเพียงแค่ น้ี                               

และหากมีเร่ืองราวใหม่ๆ ความคืบหน้าการด าเนินการโครงการต่างๆ และข่าวสารสหกรณ์                              

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกจะน าเสนอแก่สมาชิกเพื่อทราบต่อไป หรือ สมาชิกท่านใดมีขอ้แนะน า             

หรือมีเร่ืองราวท่ีอยากเล่า แลกเปล่ียนแก่สมาชิกท่านอ่ืนๆ สามารถส่งผ่านทาง LINE : bhc1129                     

หรือ ตามท่ีอยูส่หกรณ์ขา้งตน้ จะขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ 

 

 

 

วารสารเพื่อการส่ือความระหวา่งมวลสมาชิกสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จ ากดั ประจ าเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 

นางจิราภรณ์  อรนอ้ม 

ในนามคณะผูจ้ดัท า 
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    รายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปี 2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วารสารเพื่อการส่ือความระหวา่งมวลสมาชิกสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จ ากดั ประจ าเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 

ระดับประถมศึกษา ได้แก่ 
1. เด็กชายตรัย  เทพยศ 

2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ผาธรรมชาติ 

3. เด็กหญิงภิญญน์ารา  โรจน์ธรรมรักษ ์

4. เด็กชายโชติพิสุทธ์ิ  จนัทร์กระจ่าง 

5. เด็กชายผูแ้ทน  ดิษยบุตร 

6. เด็กชายกนัตพฒัน ์ ศิริสวสัด์ิ 

7. เด็กหญิงภวษิยพ์ร  ศิวพร 

8. เด็กหญิงกฤติกานต ์ บุญมาเลิศ 

9. เด็กชายปณิธาน  บุญศิริ 

10. เด็กชายธนวชิญ ์ คงส าราญ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ 
1. เด็กหญิงญาดา  วะสีนนท ์
2. เด็กชายภคัภูมิ  เลอศิลป์ 
3. เด็กชายณฐกร  ผาธรรมชาติ 
4. เด็กหญิงกานตสิ์รี  โสตถิเศรษฐ์ 

ระดับปริญญาตรี ได้แก่ 

1. นางสาวเนตรพิชญ ์ พรมบาง 
2. นายศิวบุตร  คงอนนัต ์
3. นายภรต  มณีนิล 
4. นางสาววชัรี  โรหิตะชาติ 
5. นางสาวสิริพร  โพติยะ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ 

1. นางสาวตวงพร  มงัคะลี 
2. นางสาวผกายพิชญ ์ เลอศิลป์ 
3. นางสาวภาวนีิ  ฤทธ์ิประดิษฐโ์ชค 

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ได้แก่ 
1. นชท.ธนกฤต  คงส าราญ 

 

การจ่ายเงินปันผล - เฉลีย่คนื ประจ าปี 2561 

 สหกรณ์ฯ ได้ไปจ่ายเงินปันผลให้กบัสมาชิกในหมู่บา้นสหกรณ์คหบาลเคหสถาน 4 (คลองกุ่ม) ณ หอประชุมสหกรณ์เคหสถาน
กรุงเทพฯ หมู่บา้นสหกรณ์เคหสถาน 4 (คลองกุ่ม) ในวนัเสาร์ ท่ี 13 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09:00 – 15:00 น.  
 ในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2562 สมาชิกมารับเงินปันผลไปแล้วทั้ งหมด 899 คน รวมเป็นเงิน 875,998.69 บาท                     
- ส าหรับสมาชิกท่ียงัไม่ไดรั้บเงินปันผลใหเ้ขียนค าร้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาบญัชีธนาคาร (กรณีใหเ้งินเขา้บญัชี) 
- ส าหรับเงินปันผล – เฉล่ียคืนคา้งจ่ายสามารถตรวจสอบรายช่ือไดท่ี้ www. bhc.in.th  กลางเดือนกนัยายน 2562 น้ี 
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รายการ มถุินายน 2562 กรกฎาคม 2562 
จ านวนสมาชิก(จ านวนคน) 3,449 3,446 

- งบรายรับ(บาท) 

- งบรายจ่าย(บาท) 

- รายรับสูงกวา่รายจ่าย 

3,390,463.66 

3,267,342.64 

123,121.02 

3,449,185.97 

3,697,593.77 

(248,407.80) 

สรุปยอดการจ าหน่ายโครงการ 15 

จ านวนแปลงท่ีดินคงเหลือ 

 

99 

 

97 

สมาชิกมารับเงินปันผล/เฉล่ียคืน 

 จ  านวน 899 คน (บาท) 

 

- 

 

875,998.69 

การบริหารงานคณะกรรมการด าเนินการ 

ประชุมเชิงปฏบัิติการ 

 คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ ไดจ้ดัประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการบริหารผลงานแก่เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ในวนัเสาร์ท่ี 17 สิงหาคม 2562 
เพื่อพฒันาประสิทธิภาพการท างาน โดยได้มีการทบทวนวตัถุประสงค์สหกรณ์ วิสัยทศัน์สหกรณ์ ความส าเร็จท่ีคาดหวงั ทบทวนบทบาทหน้าท่ี 
วธีิการวดัผลการท างาน มีการทบทวนค าบรรยายงาน (Job description)  และการทบทวนเคร่ืองมือ และกระบวนการประเมินผลงาน ทั้งน้ีไดเ้นน้การมี
ส่วนร่วมของเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ทั้งระดบัเจา้หนา้ท่ีและหัวหนา้งาน  ซ่ึงการเปล่ียนแปลงระบบงานการบริหารผลงานน้ีจะไดมี้การขอความเห็นชอบ 
จาก คดก. ในการน ามาปฏิบติัอยา่งเป็นทางการต่อไป 

วตัถุประสงค์สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จ ากดั 

- จดัวางแผนและด าเนินการใหส้มาชิกมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเองตาม    
อตัภาพและใหส้มาชิกสะสมเงินเพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการ
จดัสร้างท่ีอยูอ่าศยัของตนเอง 

- พฒันาท่ีดิน ก่อสร้างอาคาร ท่ีอยูอ่าศยัตลอดจนจดัหาอุปกรณ์ให้
เหมาะสม แก่การอยูอ่าศยั 

- จดัท่ีดิน บา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยัมาแบ่งปันกนัในหมู่สมาชิก 

- ต่อเติม ซ่อมแซม ดูแลรักษาบา้นเรือนหรือท่ีอยูอ่าศยั และใหบ้ริการอ่ืนๆ
เพ่ือใหส้บายเหมาะแก่การอยูอ่าศยัของสมาชิก 
 

เจ้าหน้าทีม่องอนาคตสหกรณ์ในอกี 5 ปีข้างหน้าดังนี้ 
- พฒันาสินคา้ของสหกรณ์ให้ดีข้ึน 

- ปิดโครงการ 15 (ขายหมด) และเปิดโครงการใหม่ 
- สหกรณ์ฯ มีการขยายองคก์รใหญ่ข้ึน และมีเคร่ืองมือใน
การด าเนินงานท่ีทนัสมยั 

- มีสมาชิกเพิ่มข้ึน 

วารสารเพื่อการส่ือความระหวา่งมวลสมาชิกสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จ ากดั ประจ าเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 
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ท าประชาพจิารณ์ คหบาลเคหสถาน 4 

 ส านักงานคหบาลเคหสถาน 4 (คลองกุ่ม) ไดท้ าประชาพิจารณ์ 
ในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09:00 เป็นตน้ไป ณ ห้อง
สนัทนาการ คหบาล โดยมีหวัขอ้พิจารณา 2 เร่ือง คือ 

1. เร่ืองการขอปรับโครงสร้างและการไดม้าซ่ึงคณะกรรมการ
ด าเนินการของสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จ ากดั 

2. เร่ืองการขอปรับอตัราค่าบริการ (ส่วนกลาง) ของคหบาล
เคหสถาน 4 (คลองกุ่ม)  
 ทั้งน้ี ทางคหบาลเคหสถาน 4 จะประมวลความเห็น
จากท่ีประชุมและ จะสรุปผล ให้แก่สมาชิกรับทราบ เพ่ือ
สอบถามความคิดเห็นจากสมาชิกเพ่ิมเติม ก่อนการเสนอท่ี
ประชุมใหญ่คหบาล 4 ต่อไป 

 เสนอความคืบหน้าเก่ียวกบัผูบุ้กรุกแนวตะเข็บท่ีดิน
สหกรณ์ฯ โฉนดเลขท่ี 71617 เลขท่ีดิน 412  จากการท่ีนิติกร 
ไดไ้ประวงัช้ีแนวเขตท่ีดินและลงช่ือรับรอง ในการรังวดั พบวา่
ท่ี ดินข้าง เ คียงได้มีการ รุกล ้ า เข้ามาย ัง ท่ี ดินแนวตะเข็บ                
ของสหกรณ์ฯ บางส่วน  จึงได้มีการประชุมหาแนวทาง
ด าเนินการท่ีเหมาะสมต่อไป 

การตรวจสอบร้ัวโครงการเคหสถาน 15 (ล าลูกกา) 
เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2562 คณะส ารวจประกอบดว้ย กรรมการ , 
ผูจ้ ัดการ , ผูดู้แลโครงการ 15  ได้ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบความ
เสียหายก าแพงร้ัว ปรากฏว่า มีความเสียหายบริเวณด้านล่าง
จ านวนมาก ตั้งแตบ่ริเวณเขตโซน B ระหวา่งแปลงท่ี 53B – 69B 

ความยาวประมาณ 340 เมตร เป็นความเสียหายท่ีเกิดจาก           
ทั้ งการก่อสร้าง และจากภัยธรรมชาติ และจ าเป็นต้องมีการ
ซ่อมแซมในการน้ีสหกรณ์ไดมี้ประกาศ เพื่อให้ผูส้นใจส ารวจ
ความเสียหายของก าแพงร่ัว และ ยื่นใบเสนอรายการและราคา

ไดท่ี้สหกรณ์ฯ ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดจาก  www. bhc.in.th 

โครงการเคหสถาน 4 (คลองกุม่) โครงการเคหสถาน  3 , 9, 11 และ 12 (ปากเกร็ด) 

โครงการเคหสถาน 15 (ล าลูกกา) 

วารสารเพื่อการส่ือความระหวา่งมวลสมาชิกสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จ ากดั ประจ าเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 

 โครงการ 7 ซ่ึงก่อสร้างมานาน จ าเป็นตอ้งมีการซ่อมแซม        
ไ ด้ มี ก า ร ซ่ อมแซมประตู บ าน เ ห ล็ กห้ อ ง ท้ิ ง ข ย ะ ชั้ น พ้ื น ดิ น                           
ในเดือนสิงหาคม 2562 โดยการซ่อมเปล่ียน บูทประตูสแตนเลส              
ท่ีใหญ่และหนากวา่เดิม 
 

โครงการเคหสถาน 7 (สามเสน) 
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วารสารเพื่อการส่ือความระหวา่งมวลสมาชิกสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จ ากดั ประจ าเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 

ประกาศ  32/2562 

เร่ือง รับสมัคร หัวหน้าธุรการ/เลขานุการ  จ านวน 1 อตัรา 

คุณสมบติั 
:  ชาย/หญิง จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
:  สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานไดเ้ป็นอยา่งดี 
:  หากเป็นชายตอ้งผา่นการเกณฑท์หารแลว้ 
:  มีมนุษยส์มัพนัธ์ดี 
:  มีประสบการณ์ในการท างาน 
:  เงินเดือนจะพิจารณาใหต้ามวฒิุและประสบการณ์ 

   ดูรายละเอียดไดจ้าก  www. bhc.in.th 
 
 

ประกาศ  34/2562 

เร่ือง การจ าหน่ายทีด่ินเปล่าโฉนดเลขที ่87173 (ปากเกร็ด) 
ดว้ยสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จ ากดั มีความประสงคจ์ะจ าหน่ายท่ีดินเปล่า 
ภายในโครงการเคหสถาน 3 (ปากเกร็ด) ให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ และ
บุคคลทัว่ไป โดยใหผู้ส้นใจเป็นฝ่ายเสนอราคา  
 

ประกาศ  36/2562 
เร่ือง   จัดหาพสัดุโดยวธีิตกลงราคา เพือ่จ้างงานส ารวจความเสียหายของร้ัวโครงการเคหสถาน 15 (ล าลูกกา) หมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน 15 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จ ากดั ว่าด้วย การพสัดุ พ.ศ. 2559 ขอ้ 9.1 , ขอ้ 11 ดว้ยสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จ ากัด             
มีความประสงคจ์ะจดัหาพสัดุโดยวิธีตกลงราคาเพื่อจดัจา้งส ารวจความเสียหายของก าแพงร้ัว ระยะทางโดยรวมประมาณ 2.8 กิโลเมตร โครงการเคหสถาน 15 
(ล าลูกกา) ตั้งอยูห่มู่บา้นสหกรณ์เคหสถาน  15 หมู่ท่ี 10  ต าบลบึงทองหลาง  อ าเภอล าลูกกา  จงัหวดัปทุมธานี  
  

ผู้ทีส่นใจประกาศ 

รายละเอียดประกาศอยูใ่น Website : www.bhc.in.th 

สอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้ โทร 02-243-0736-7 , หรือ  089-893-8816 

Line ID : bhc1129 

ประกาศจากสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จ ากดั 


