
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
  
 
  
 
  

  
  

 

 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

วารสารเพื่อการส่ือความระหวา่งมวลสมาชิกสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จ ากดั ประจ าเดือน มีนาคม – เมษายน 2562 
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การประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจ าปี 2561 
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บทบรรณาธิการ   

ประธานคณะอนุกรรมการจัดท าข่าวสหกรณ์ฯ การประชาสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วม (น.อ.วลัลภ  พรมบาง)   

 ในปี 2562 มีกรรมการด าเนินการออกตามวาระ จ านวน 5 คน และกรรมการด าเนินการลาออกก่อนครบวาระ 

จ านวน 2 คน ในการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการด ารงต าแหน่งในปี 2562 จ านวน 7 คน โดยผูส้มคัรท่ีไดรั้บคะแนนการ

เลือกตั้งสูงสุด 5 ล าดบัแรก เป็นกรรมการด าเนินการอยู่ในวาระ 2 ปี (แทนกรรมการด าเนินการท่ีครบวาระ) และผูส้มคัรท่ี

ไดรั้บคะแนนการเลือกตั้งล าดบัท่ี 6 และ 7 เป็นกรรมการด าเนินการอยูใ่นวาระ 1 ปี (แทนกรรมการด าเนินการท่ีลาออก) 

ตามระเบียบการสรรหาผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ พ.ศ. 2561             

และสหกรณ์ไดจ้ดัท าประกาศรับสมคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2562 ถึงวนัท่ี  31 มีนาคม 2562  

มีสมาชิกให้ความสนใจท่ีจะมาบริหารสหกรณ์โดยส่งใบสมคัรจ านวน 15 คน ซ่ึงสหกรณ์ฯ ไดต้รวจสอบคุณสมบติั

ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ หมวด 7 ขอ้ 63  (1)-(7) แลว้  ปรากฏวา่มีสมาชิกขาดคุณสมบติั หมวด 7 ขอ้ 63 (5) “สมาชิกซ่ึง

ผิดนดัการช าระหน้ีไม่วา่ตน้เงิน หรือดอกเบ้ียในระยะเวลาสองปีทางบญัชี  นบัแต่ปีท่ีผิดนดัถึงปีท่ีเลือกตั้งกรรมการ

ด าเนินการเวน้แต่การผิดนดันั้นมิไดเ้กิดข้ึนจากการกระท าของตนเอง”  จ  านวน 6 คน คร้ังน้ีถือว่าเป็นนิมิตหมายท่ีดี

ของสหกรณ์ของเราว่าการบริหารจัดการเป็นไปตามระบบซ่ึงมีระเบียบข้อบังคับท่ีสมาชิกใช้ปฏิบัติร่วมกัน           

แมว้า่สมาชิกบางท่านพลั้งเผลอในรายละเอียดตามขอ้บงัคบัไปบา้ง แต่ยงัสามารถเขา้ร่วมสมคัรเป็นผูบ้ริหารสหกรณ์

ไดอี้กในปีต่อไปท่ีจะมาถึงระยะเวลาอนัใกลน้ี้ 
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>>>   ส าหรับค าถามประจ าเดือน มกราคม – กุมภาพนัธ์ 2562   <<< 

ผูโ้ชคดี คือ น.ส.อุษา  ก่อนก าเนิด  เลขท่ีสมาชิก 12292  โครงการทัว่ไป 

ขอแสดงความดใีจด้วยครับ 
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รายช่ือผูส้มคัรคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2562 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วารสารเพื่อการส่ือความระหวา่งมวลสมาชิกสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จ ากดั ประจ าเดือน มีนาคม – เมษายน 2562 

หมายเลข  1  
 ดร.สมคิด  ดิสถาพร  สมาชิกเลขท่ี 12003  อายุ 74 ปี  อยู่บ้านเลขท่ี 4/938  หมู่ 4  หมู่บา้นสหกรณ์เคหสถาน 4         

ซอย 34/2  ถนน เสรีไทย 54  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  จงัหวดักรุงเทพมหานคร  การศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาการเกษตร    
เคยเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จ ากดั  จ  านวน 2 ปี ในต าแหน่ง ประธานกรรมการ    

นโยบาย  ซ่ือสตัย ์ โปร่งใส  ฉบัไวขอ้มูล  เพ่ิมพนูประโยชน์สมาชิก 

หมายเลข  2  
 นายศุภชัย  เหลืองสัมฤทธ์ิ  สมาชิกเลขท่ี 6896  อายุ 66 ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี 4/958  หมู่ 4 หมู่บา้นสหกรณ์เคหสถาน 4  

ซอย 34/3  ถนน เสรีไทย 57  แขวง คลองกุ่ม  เขต บึงกุ่ม  จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  การศึกษา ปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์        
เคยเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ  จ  านวน 6 เดือน ในต าแหน่ง กรรมการ   

นโยบาย   ยดึหลกัความซ่ือสตัย ์และหลกัการบริหารระเบียบ ขอ้บงัคบัสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ   พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542 

หมายเลข  3  
 นายประจักษ์  แท่นแก้ว  สมาชิกเลขท่ี 11007  อาย ุ81 ปี  อยู่บา้นเลขท่ี 4/1095  หมู่ 4  หมู่บา้นสหกรณ์เคหสถาน 4  

ซอย 49  ถนน เสรีไทย 57  แขวง คลองกุ่ม  เขต บึงกุ่ม จงัหวดั กรุงเทพมหานคร การศึกษา มศว.ปทุมวนั  เคยเป็นกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯจ ากดั  จ  านวน 4 ปี  ในต าแหน่ง กรรมการ   

นโยบาย  จริงใจ  จริงจงั    ท  างานให้สหกรณ์ดงัจิตอาสา  เพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิกเป็นหลกั 
 

หมายเลข  4  
 รศ.กัลยาณี  ธาระสืบ  สมาชิกเลขท่ี 4809  อาย ุ70 ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี 4/438  หมู่ 4  หมู่บา้นสหกรณ์เคหสถาน 4  ถนน 

เสรีไทย  แขวง คลองกุ่ม  เขต บึงกุ่ม  จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  การศึกษา  พาณชิศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสถิติ  เคยเป็นกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จ ากดั จ  านวน  3  ปี ในต าแหน่ง ประธานกรรมการ 

นโยบาย  ผลประโยชน์ของสมาชิกโดยส่วนรวมเป็นอนัดบัแรก 
 
หมายเลข  5 

 นางป่ินทอง  ศิริสวัสดิ์   สมาชิกเลขท่ี 11288  อายุ 77 ปี  อยู่บ้านเลขท่ี 30/40  ต  าบล     บางพูด  อ  าเภอ ปากเกร็ด                 
จงัหวดั นนทบุรี  การศึกษา พาณิชยการพระนคร  เคยเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จ ากดั  จ  านวน 5 ปี                        
ในต าแหน่ง เหรัญญิก 

นโยบาย  ให้สมาชิกรักใคร่ปรองดอง อยูดี่มีความสุขโดยทัว่กนั 
 

หมายเลข  6  
 นายอภิรักษ์  สุวรรณจินดา  สมาชิกเลขท่ี 10414  อาย ุ65 ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี 4/98  ซอย เสรีไทย 57  หมู่บา้น สหกรณ์

เคหสถาน 4  ซอย 5  ถนน เสรีไทย  แขวง คลองกุ่ม  เขต บึงกุ่ม จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  การศึกษา ปริญญาตรี  เคยเป็นกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จ ากดั  จ  านวน 2 ปี  ในต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการ  

นโยบาย    ดว้ยความฉบัไว  โปร่งใส  ซ่ือสตัย ์ ภายใตค้วามถูกตอ้งของ พ.ร.บ.สหกรณ์ฯ ขอ้บงัคบั  และระเบียบของสหกรณ์ฯ 

หมายเลข  7  
นายสุเทพ  สุวรรณสมบูรณ์  สมาชิกเลขท่ี 4580  อาย ุ72 ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี 4/373  หมู่ 4  หมู่บา้น สหกรณ์เคหสถาน 4  

ซอย 15  ถนน เสรีไทย 57  แขวง คลองกุ่ม  เขต บึงกุ่ม  จังหวดั กรุงเทพมหานคร  การศึกษา ปริญญาโท พบม. (นิด้า)                       
เคยเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จ ากดั  จ  านวน  4  ปี  ในต าแหน่ง กรรมการ  

นโยบาย  ท  าให้สมาชิกมีความรู้ โดยระบบสหกรณ์ 
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การบริหารงานคณะกรรมการด าเนินการ 

 

รายช่ือผูส้มคัรคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2562 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

รายช่ือผูส้มคัรผูต้รวจสอบกิจการ ประจ าปี 2562  

 

 

 

 

 

 
 

รายการ 

 

กมุภาพนัธ์ 2562 

 

มีนาคม 2562 

จ านวนสมาชิก(จ านวนคน) 3,421 3,426 

- งบรายรับ(บาท) 

- งบรายจ่าย(บาท) 

- รายรับสูงกวา่รายจ่าย 

1,667,676.14 
1,445,886.79 
221,789.35 

4,414,341.75 
3,594,610.74 
819,731.01 

สรุปยอดการจ าหน่ายโครงการ 15 

จ านวนแปลงท่ีดินคงเหลือ 

 

108 

 

106 

หมายเลข  8  
นายประสงค์  เลศิพยบั  สมาชิกเลขท่ี 12184 อาย ุ63 ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี 4/1412  หมู่ 4  หมู่บา้น สหกรณ์เคหสถาน 4  ซอย 

83/1  ถนน เสรีไทย  แขวง คลองกุ่ม  เขต บึงกุ่ม  จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  การศึกษา ปริญญาโท  ความรู้เก่ียวกบัดา้นสหกรณ์เป็น
สมาชิกสหกรณ์ เคยอบรมผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ (เม.ย. 61)   

นโยบาย  ความโปร่งใส  และมีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ 
 หมายเลข  9 

 นายศรัณย์  ดิษยบุตร  สมาชิกเลขท่ี 12083 อายุ 49 ปี  อยู่บา้นเลขท่ี  4/55  หมู่ 4  หมู่บา้น สหกรณ์
เคหสถาน 4  ซอย 3  ถนน เสรีไทย  แขวง คลองกุ่ม  เขต บึงกุ่ม  จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  การศึกษา ปริญญาโท 
ความรู้เก่ียวกบัดา้นสหกรณ์  เป็นสมาชิก 12 ปี 
 

วารสารเพื่อการส่ือความระหวา่งมวลสมาชิกสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จ ากดั ประจ าเดือน มีนาคม – เมษายน 2562 

หมายเลข  1 
นางสุทธิพร  ตันมงคล  สมาชิกเลขท่ี 8219 อายุ 66 ปี  อยู่บ้านเลขท่ี 1804  หมู่ 1  ถนน เสรีไทย  แขวง คลองกุ่ม        

เขต บึงกุ่ม  จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  การศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต  ประสบการณ์เคยเป็นผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์เคหสถาน
กรุงเทพฯ จ ากดั จ  านวน 3 ปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ความรู้เก่ียวกบัสหกรณ์อบรมผูต้รวจสอบกิจการจากสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  

นโยบาย  ก  ากบักบัติตามงานในส านกังานคหบาล 4 ซ่ึงมีปัญหาโดยเฉพาะระบบการเงินการบญัชี มีระบบท่ีตรวจสอบ
ไม่ได ้ไม่โปรงใส มีคติดงัน้ี “การทุจริตเป็นการท าลายองคอ์ยา่งแทจ้ริง” 
 
หมายเลข  2 

 นางสาวนันทพร  ธรรมสุทธิโธ  อายุ 69 ปี  อยู่บา้นเลขท่ี  95  หมู่ 3  ถนน ข้าวโพด  ต าบล บ้านกล้วย    
อ  าเภอ เมือง  จงัหวดั ชัยนาท  การศึกษา ปริญญาตรี ประสบการณ์เคยเป็นผูต้รวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์
ส านกังานชลประทานท่ี 12 จ ากดั จ  านวน 7 ปี และสหกรณ์ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ ากดั จ  านวน 1 ปี  

นโยบาย  ตรวจตามระเบียนนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
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โครงการ สินเช่ือ “Win Win” : ประโยชน์แก่สมาชิกถ้วนหน้า 

โดย...ศุภชัย เหลอืงสัมฤทธ์ิ 

สินเช่ือวินวิน ลกัษณะคลา้ย สินเช่ือบุคคลรายย่อย ของสถาบนัการเงินต่างๆ คือ การกูง่้าย ผ่อนถูก ไม่ตอ้งใชห้ลกัทรัพย ์         

ค  ้าประกนัใชเ้กณฑก์ารวดัเครดิต ซ่ึง ใหค้วามสะดวก เป็นท่ีนิยมของลูกคา้ อยา่งไรก็ตาม สินเช่ือวินวินจะให้ผลประโยชน์แก่สมาชิก

สหกรณ์ได้ดี และถว้นหน้า นอกจากสมาชิกจะได้ใชบ้ริการดอกเบ้ียต ่าแลว้ ยงัมีการกระจายผลประโยชน์ท่ีเกิดจากโครงการน้ี                

ไปสู่สมาชิกทุกท่านในรูปต่างๆ ไม่วา่จะเป็น ผูฝ้ากเงิน ผูกู้ ้สหกรณ์ และคหบาลท่ีดูแลสาธารณูปโภคในโครงการต่างๆของสหกรณ์ 

อยา่งไรก็ตาม ตอ้งขอเรียนสมาชิก และผูอ่้านทุกท่าน บทความน้ีเป็นแค่เพียงแนวคิดของผูเ้ขียน สหกรณ์ ไม่มีส่วนรับผิดชอบ 

ประโยชน์ระบบสินเช่ือ “Win Win” 

    1. สมาชิกผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียสูงกวา่ฝากกบัธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป     2. สมาชิกผูกู้จ้ะเสียดอกเบ้ียต ่ากวา่การกูเ้งินจากธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป 

    3. สมาชิกจะไดรั้บความสะดวกโดยไม่ตอ้งหาบุคคลหรืออสงัหาริมทรัพยม์าค ้าประกนั     4. สหกรณ์จะไดรั้บรายไดเ้พ่ิม 

    5. คหบาลท่ีดูแลโครงการต่างๆของสหกรณ์จะไดเ้งินจดัสรรเพ่ิมข้ึน 

แนวปฏิบัติของโครงการสินเช่ือ “Win Win” 

เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความสะดวกแก่สมาชิกมาใชบ้ริการ และสะดวกแก่การบริหารงานของสหกรณ์รวมทั้งเป็นการป้องกนั

ความเส่ียงของสหกรณ์ดว้ย จึงก าหนดหลกัเกณฑข์องโครงการดงัน้ี.- 

     1. สมาชิกผูกู้ต้อ้งมีเงินฝากประจ า2ปีรวมมูลค่าหุน้สหกรณ์เป็นคร่ึงหน่ึงของวงเงินกู ้    2. ก าหนดระยะเวลาผอ่น2ปีของทุกวงเงินกู ้

     3. ก าหนดวงเงินกูไ้วเ้พียง4ระดบัท่ีตายตวัคือ  

                 ก.    50,000  บาท          ข. 100,000  บาท          ค. 150,000  บาท          ง.  200,000  บาท    

     4. ก าหนดส่วนต่างของดอกเบ้ียเงินกูแ้ละเงินฝากไวท่ี้ 3% คงท่ี เช่นปัจจุบนัดอกเบ้ียเงินฝาก3%ดอกเบ้ียเงินกู ้6% 

  5. การคิดดอกเบ้ีย เพ่ือความสะดวกใหคิ้ดอตัรา flat rate ทั้งเงินกูแ้ละเงินฝาก 

6. ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัเงินกู ้ใชมู้ลค่าหุน้และหรือเงินฝากประจ าท่ีสมาชิกฝากกบัสหกรณ์เป็นตวัวดัเครดิตลูกคา้เท่านั้นซ่ึงเป็นวิธีการ                               

เดียวกบัท่ีสถาบนัการเงินต่างๆใชเ้กณฑก์ารวดัเครดิตแทนการใชห้ลกัประกนัในการปล่อยสินเช่ือบุคคลรายยอ่ย 

7. ก าไรจากโครงการน้ีสหกรณ์ตอ้งจดัสรรแก่คหบาลหรือนิติบุคคลท่ีดูแลโครงการต่างๆรวม 50% ของก าไร โดยจดัสรรตามสัดส่วน

ของสมาชิกท่ีอาศยัในโครงการนั้นๆ 

8. เพ่ือควบคุมปริมาณสินเช่ือใหเ้หมาะสม ก าหนดจ านวนเงินใหกู้จ้ะตอ้งไม่เกินปริมาณเงินฝากของสมาชิกทั้งหมด 

 

วารสารเพื่อการส่ือความระหวา่งมวลสมาชิกสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จ ากดั ประจ าเดือน มีนาคม – เมษายน 2562 
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ค าถามมีรางวลั (โดย ธวชัชัย วบูิลพนัธ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แนวถนนวงแหวนรอบท่ี 3 (ชลบุรี-นครนายก) ผา่นถนนล าลูกกา ปรับพ้ืนท่ีรกร้างเพ่ือสร้างภูมิทศัน์ท่ีดีแก่สมาชิก 

มุฑิตาจิต แด่ท่าน ศ.ดร.ประเสริฐ  ณ นคร จดังานสงกรานต ์

วารสารเพื่อการส่ือความระหวา่งมวลสมาชิกสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จ ากดั ประจ าเดือน มีนาคม – เมษายน 2562 

กติกาในการตัดสิน   

- ผูช้นะเพียงหน่ึงท่านเท่านั้น ท่ีจะไดรั้บเงินสด จ านวน 1,000.- บาท 
- ถา้หากสมาชิกตอบถูกหลายๆท่าน ทางคณะกรรมการด าเนินการขา่วฯ จะใชว้ธีิจบัฉลาก เพื่อใหไ้ดส้มาชิกเพียง 1 

ท่านเท่านั้น 
- ในการรับเงินรางวลั ทางคณะกรรมการด าเนินการข่าวฯ จะประกาศช่ือผูช้นะในข่าวสหกรณ์ ฉบบัถดัไป 

- ส่งค าตอบมาท่ี สหกรณ์ เคหสถานกรุงเทพฯ จ ากดั 1129 หลงัสถานีรถไฟสามเสน ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กทม. 10300 

- คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จ ากดั และเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ไม่สามารถส่งค าตอบได ้

ในฉบับนีม้ภีาพ 2 ภาพ ให้ท่านสมาชิกทายกนัว่า มจุีดไหนบ้างทีแ่ตกต่างกนั 
บอกใบ้ให้ว่ามจุีดแตกต่างกนั 5 จุด ขอให้โชคด ีอย่าลมืส่งค าตอบมา...นะครับ 

 

โครงการเคหสถาน 4 (คลองกุ่ม) โครงการเคหสถาน 7 (สามเสน) 

โครงการเคหสถาน 9, 11 และ 12 (ปากเกร็ด) โครงการเคหสถาน 15 (ล าลูกกา) 


