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 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดงาน  

วันสหกรณ์สากล ประจ�าปี 2555 ณ ศูนย์การประชุม

รัชนีแจ ่มจรัส โดยมี นายธีระ วงศ ์สมุทร  รัฐมนตรี
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  จากใจจริง
ศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการด�าเนินการ ชสท.

สามัคคี เชื่อมโยง โปร่งใส ให้บริการ 

บอกเล่าชาวสหกรณ์ 

โดยประธานศิริชัย
 สวัสดีครับพี่น้องชาวสหกรณ์ที่รักทุกท่าน พบกันอีกเช่นเคยใน “ข่าวสหกรณ์” เอกสารเผยแพร่
ข่าวสารของชาวสหกรณ์การเกษตร เราได้ท�าหน้าที่เป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่าง ชสท. กับเครือข่ายสหกรณ์
สมาชิกทั่วประเทศ ในขณะนี้มียอดพิมพ์เพิ่มมากขึ้น และพยายามจัดส่งไปยังสหกรณ์การเกษตรทุกแห่ง 
เพือ่ให้พวกเราได้รบัทราบข่าวความเคลือ่นไหวอย่างต่อเนือ่งพร้อมๆ กนัในช่วงหนึง่เดอืนทีผ่่านมา ผมได้
เข้าร่วมกิจกรรม ดังต่อไปนี้ครับ
 - วันที่ 6 กรกฎาคม  ร่วมงาน วันสหกรณ์สากล ที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยมีนาย
ธีระ วงษ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
 - วนัที ่10 กรกฎาคม เข้าร่วมการประชมุ “คณะท�างานเกีย่วเนือ่งเพือ่ศกึษาการพฒันาการตลาด
สินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์” ของคณะท�างานเกษตรและสหกรณ์ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ได้ข้อสรุปว่าจะจัดงานสัมมนาระดมความคิดจากผู้น�าสหกรณ์ฯ อีกครั้งในวันที่ 15 กรกฎาคม 
2555 นี้ เพื่อจัดท�าข้อสรุปส่งให้รัฐบาล
 -  วันที่ 12 กรกฎาคม เข้าร่วมงานเสวนา และร่วมในพิธีเปิด “ศูนย์จ�าหน่าย ชา และ กาแฟ ของ
สหกรณ์การเกษตรดอยแม่สลอง” จังหวัดเชียงราย
 - วันที่ 13 กรกฎาคม ประชุมที่ส�านักงาน ชสท. เรื่อง “การท�าเพลงมาร์ชสหกรณ์การเกษตร” 
โดยมีอาจารย์วินัย พันธุรักษ์  มาร่วมให้ค�าปรึกษา  อาจารย์วินัย พันธุรักษ์ จะเร่งปรับปรุงเพลงมาร์ช
สหกรณ์ที่ชนะเลิศ มาน�าเสนอในวันที่ 16 สิงหาคม เพื่อเตรียมจัด “การประกวดร้องเพลงมาร์ชสหกรณ์
การเกษตร” โดยเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ  เข้าร่วมการประกวดฯ
 - วันที่ 16 กรกฎาคม เข้าร่วมการประชุมที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนายจิตรกร สามประดิษฐ์  
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เรื่องความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
และ รัฐบาลภูฏาน ในด้านวิชาการ และด้านการเช่ือมโยงตลาดสินค้าเกษตร ได้ข้อสรุปว่า ท่านรองฯ
จิตรกร สามประดิษฐ์ จะน�าคณะของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้น�าสหกรณ์การเกษตรเดินทางไปเจรจา
รอบแรก กับรัฐบาลภูฏาน ภายในเดือนกันยายนนี้
 - วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม ได้เดินทางไปที่จังหวัดตาก เพื่อร่วมจัดงานฝึกอบรม กับ ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรตาก จ�ากัด (มีนายเจริญ สุต๋า เป็นประธานกรรมการฯ)  และชมรมสหกรณ์การเกษตร
จงัหวดัตาก (มนีายณรงค์ ชยัแก้ว เป็นประธานชมรมฯ) ซึง่ทางจงัหวดัตากได้จดัการอบรมมาหลายปีแล้ว 
โดยในปีนี้ ชสท.ได้มีส่วนร่วมในการน�าคณะวิทยากรหลายท่านไปให้ความรู้ใหม่ๆ พวกเราประทับใจใน
ความตัง้ใจ และความสามคัค ีระหว่างพีน้่องของเราในจงัหวดัตาก และขอขอบคณุทีใ่ห้การต้อนรบัอย่าง
อบอุ่นครับ
 - วนัที ่20 – 24 กรกฎาคม ได้เดนิทางไปจัดกจิกรรมทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ ในโครงการเพิม่ศกัยภาพ
การจัดการและสร้างเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่โครงการหลวง ประจ�าปี 2555 ซึ่ง ชสท.ร่วม
ให้การสนับสนุนเป็นปีที่ 2 มีผู้ร่วมงานได้แก่ นายยิ่ง เดชจิรโชติ ประธานกรรมการฯ สกก.ดอยอินทนนท์ 
นายสุชาติ ชินมงคลวุฒิ ประธานกรรมการฯ สกก.ดอยแม่สลอง นายจรัล คุณยศยิ่ง ประธานกรรมการฯ 
สกก.ดอยสะเก็ดพัฒนา นายบุญเลิศ แสนหลวง ประธานกรรมการฯ ชสก.เชียงใหม่ คุณสุพัตรา ศรีเทพ 
ผจก.ชสก.เชียงใหม่ และมีท่านอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านเชาว 
ฤทธิ์ ประเสริฐกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ คุณศิริกาญจน์ วิทยาฤทธิ์นนท์ ผอ.สตส.7  
คุณรุจิเรข ณ ล�าปาง หัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ พื้นที่ 1 และทีมงานกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ให้เกียรติร่วมพิธี ณ ศูนย์พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ชสก.เชียงใหม่
 - วนัที ่26 กรกฎาคม ได้จดัประชมุคณะกรรมการด�าเนนิการ ชสท.นอกสถานที ่ ณ ศนูย์พฒันา
ธุรกิจสหกรณ์ ชสก.เชียงใหม่ ซึ่งได้มีการหารือถึงโครงการ “ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ” 
โดยทาง ชสก.เชียงใหม่มีมติเข้าร่วมโครงการแล้ว โดยจะจัดงานเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 
27 สิงหาคม 2555  ณ ศูนย์พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ชสก.เชียงใหม่ หลังจากนั้นคณะกรรมการฯ ผู้ตรวจสอบ
กจิการ ทีป่รึกษา พรอ้มทั้งพนกังาน ชสท. ไดเ้ดนิทางไปร่วมพธิีเปิดงาน “เทศกาลลูกพลับดอยอินทนนท์” 
ณ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ แล้วเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์โรงเรียนบ้านขุนวาง 
และท�าพิธีมอบเครื่องท�าน�้าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนบ้านขุนวาง และเดินทางไปเยี่ยมชมสวนลูกพลับ
ของสมาชิกสหกรณ์ เป็นลูกพลับที่ได้มีการพัฒนาสายพันธ์จากส�านักงานโครงการหลวง ท�าให้มีรสชาติ
อร่อยมาก และสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ เพิ่มขึ้นอีกด้วย พวกเราทุกคนดีใจที่ได้เข้ามีส่วนร่วม
ในโครงการนี ้และประทบัใจทีไ่ด้พกัค้างคนืบนดอยอนิทนนท์ ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้การต้อนรบัพวกเรา 
โอกาสหน้าพบกันใหม่ครับ 
 ขอให้ชาวสหกรณ์การเกษตรทกุท่านท�างานร่วมกันอย่างมคีวามสุข พบกนัใหม่ฉบบัหน้า สวสัดีครบั
 “เชื่อมโยงสหกรณ์การเกษตรทั่วไทย เชื่อมใจสมาชิกเป็นหนึ่งเดียว”

 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. นายเรวัตร 

เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการฯ ชสท. น�าคณะเดินทางไปสักการะ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ต�าบล 

เชิงดอย อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 400 ปี 

ผกูพนักบัแคว้นล้านนานครเชยีงใหม่และดอยสะเกด็เป็นอย่างมาก ดงัจะเหน็ได้ในประวัตติ�านานต่างๆ 

ของเมอืงเชยีงใหม่ หรอืประวตัพิระธาตตุ่างๆ ในเมอืงเชยีงใหม่ และประวตัแิคว้นล้านนาไทย ว่าเป็นวดัทีม่ี

ความส�าคญัในฝ่ังทางด้านทศิตะวนัออกของแม่น�า้ปิง ซึง่เป็นแม่น�า้สายส�าคญัทีไ่หลผ่านเมอืงเชยีงใหม่ 

เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่คณะเดินทาง และ ชสท. อีกด้วย 

สักการะเพิ่มสิริมงคล แก่ ชสท.

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2555 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชุมนุม 

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) เป็นประธานในพิธีเปิด “เทศกาลลูกพลับดอยอินทนนท์” 

จ.เชียงใหม่ ซ่ึงเป็นหนึ่งใน “โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ และเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง

สหกรณ์” ของสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จ�ากัด มีผู้ใหญ่เข้าร่วมงานจ�านวนมาก 

อาทิ นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวินัย พันธุรักษ์ ที่ปรึกษา

สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยโครงการหลวงดอยอินทนนท ์

คุณศิริกาญจน์  วิทยาฤทธิ์นนท์ ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่7 คุณรุจิเรข  ณ ล�าปาง 

หัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ และทีมงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายดิเรก  สังขจันทร ์

รองประธานกรรมการฯ ชสท. นายเรวัตร เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการฯ ชสท. คณะกรรมการฯ  

นายปิยวิทย์ โกฎเพชร ผู ้ตรวจสอบกิจการ และทีมงาน ชสท. รองผู ้อ�านวยการการท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทย ส�านกังานเชยีงใหม่ นายบญุเลศิ แสนหลวง ประธานกรรมการฯ ชสก.เชยีงใหม่ จ�ากดั 

คุณสุพัตรา ศรีเทพ ผจก.ชสก.เชียงใหม่ จ�ากัด ผู้น�าท้องถิ่น และประธานกรรมการฯ พร้อมทั้งผู้จัดการ

สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในครั้งนี้ อาจารย์วินัย พันธุรักษ์ ได้โชว์เสียงเพลง และร่วม

กิจกรรมให้ความเป็นกันเองกับชาวสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์  อีกด้วย

 จากนัน้ทมีงาน ชสท.เยีย่มชมสวนลกูพลบั ของสมาชกิสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอย

อินทนนท์ (สร้างรายได้ปีละประมาณ 30,000 บาท ต่อไร่) และบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ “ท่องโลก

เกษตรกับ ชสท.” 

 สนใจซ้ือลูกพลับโปรดติดต่อ นายบุญสว่าง แซ่วะ ผจก.สกก.ดอยอินทนนท์ จ�ากัด  

โทร 08 7185 2845 

เปิดเทศกาลลูกพลับดอยอินทนนท์

บรรยากาศการถ่ายทำารายการ “ท่องโลกเกษตรกับ ชสท.” ตอน เทศกาลลูกพลับ
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 เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2555 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

ได้จัดงาน วันสหกรณ์สากล ประจ�า

ปี 2555 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์การ

ประชุมรัชนีแจ่มจรัส ถนนพิชัย เขต

ดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีนายธีระ 

วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เป ็นประธาน 

เป ิดงาน พร ้อมมอบโล ่ประกาศ

เกียรติคุณผู้สนับสนุนงานจ�านวน 11 

สสท. จัด งานวันสหกรณ์สากล 55 
ให้ความรู้สหกรณ์พร้อมรับ AEC

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของ ชสท. 
และทดลองชิมข้าวหอมมะลิ

นายศิริชัย ออสุวรรณ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก 
ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน และเยีย่มชมนทิรรศการของหน่วยงานภาครฐั และเอกชน ตลอดจนหน่วยงานของขบวนการ

สหกรณ์ ซึ่งในครั้งนี้ได้ทดลองชิมข้าวหอมมะลิที่บูธนิทรรศการของ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย จ�ากดั รบัฟังการบรรยายถงึการจดัท�าบญัชสีหกรณ์ของกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ ชมสนิค้า

สหกรณ์ของชุมนมุร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ากดั ซึง่น�ามาจดัแสดงในงาน ฯลฯ และ นายพรศลิป์ 

พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การพัฒนาสหกรณ์ไทย : 

โอกาส และการปรับตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

 นายวฑิรูย์ แนวพานชิ ประธานกรรมการด�าเนนิการ สนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า 

การจัดงานวันสหกรณ์สากลนั้น  จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี ในวันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคม ประกอบ

กับในปีนี้เป็น ปีสหกรณ์สากล International Year Of cooperatives สันนิบาตสหกรณ์ฯ  และรัฐบาล

ไดใ้ห้ความส�าคญัโดยรณรงคจ์ัดกิจกรรมต่างๆ  มาอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึในวันสหกรณ์สากลนี ้จัดให้มี

การปาฐกถาพเิศษ ภายใต้หวัข้อ การพัฒนาสหกรณ์ไทย : โอกาสและการปรบัตวัสูป่ระชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) เพื่อให้ความรู้แก่สหกรณ์สมาชิกที่มาร่วมงานรวม

ถึงภาคเอกชน เนื่องด้วย ในปี 2558 อาเซียนได้ก�าหนดให้สมาชิกทุกประเทศได้เปิดเสรีการค้าทุกด้าน

อันเป็นเป้าหมายส�าหรับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศของสมาชิกประชาคมอาเซียน 

AEC มีลักษณะบางส่วนคล้ายคลึงกับการพัฒนาการของสหภาพยุโรปในช่วงเริ่มต้น คือการรวมตัว

กันเป็นตลาดเดียว ซึ่งจะขจัดปัญหาอุปสรรคทางการค้า การบริการและการลงทุนระหว่างกัน รวมถึง

มุ่งเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือที่เสรี และเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีขึ้น ภายใต้กรอบกติกาที่ทุกประเทศตกลง

ร่วมกัน ซึ่ง AEC จะท�าให้อาเซียนทั้ง 10 ประเทศรวมตัวกันเป็นฐานการผลิตเดียวมีการใช้ประโยชน์

จากความสามารถในการแข่งขนัของแต่ละประเทศ เพ่ือเสรมิสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัของ

อาเซียนในตลาดโลก

 เมือ่วนัพธุที ่11 กรกฎาคม 2555 คณะผูน้�าสหกรณ์ทกุประเภท ให้การต้อนรบั นายณฐัวตุิ 

ใสยเกือ้ รัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหารอืเรือ่งการแก้ไข พ.ร.บ.สหกรณ์

มาตรา 50 วรรค 3

 เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2555 กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จดัประชมุ ระหว่างทมีงาน กสส. กบั ผูแ้ทนสหกรณ์การเกษตร ประกอบด้วย 

1. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด 2. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จ�ากัด  

3. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ�ากัด 4. สหกรณ์การเกษตรล�าลูกกา จ�ากัด “เตรียมไปภูฏาน” 

เพื่อเจรจากับรัฐบาลภูฏาน ในโครงการเชื่อมโยงด้านธุรกิจ และด้านวิชาการ ซึ่งจัดเตรียมการ

ประสานงานโดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ก�าหนดการเดินทางในเดือนสิงหาคมนี้

ประชุม “เตรียมไปภูฏาน”

 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 คณะทำางานเกี่ยวเนื่องเพื่อศึกษาการพัฒนาสินค้า
เกษตรโดยระบบสหกรณ์ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดประชุมเป็นครั้งที่ 
11/2555 เพื่อเตรียมจัดสัมมนาผู้เกี่ยวข้องจาก 4 ภาค ในวันที่ 14 - 15 สิงหาคมนี้
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ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

จังหวัดตาก จ�ากัด และชมรมสหกรณ์จังหวัดตาก ได้จัด การฝึกอบรมส่งเสริมการบริหารการจัดการ

สหกรณ์ ให้แก่คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกแกนน�า ของสหกรณ์ต่าง ๆ ในจังหวัดตาก 

ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องเวียงปิงริเวอร์ไซส์ อ�าเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมี

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด เป็น

ประธานในพธิเีปิด และบรรยายในหวัข้อ “โครงการชมุนมุสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัต้นแบบ” จากนัน้  

นายไกรสิทธิ ์โรจนเกษตรชยั กล่าวเรือ่งการเสรมิสร้างเครือข่ายเชือ่มโยงธรุกจิของสหกรณ์และกลุม่

เกษตรกร ร่วมกับนายเพียร เพชรอาวุธ เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย ฝ่ายการตลาด บริษัท ที เจ ซี เคมี 

จ�ากัด บรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของ ทีเจซี “ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อชาวนาไทย” ผลักดันฝ่ายตลาดให้

เป็นเภสัช พัฒนาอุปกรณ์เคมีให้ชาวนา ชาวบ้านไว้วางใจอุปกรณ์ยาเคมี โดยมีการจัดยาให้สหกรณ์

สมาชิกที่เดินมาเข้ารับบริการ รวมถึงเปิดโอกาสให้เหล่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการถาม รวมทั้งยัง

มีผู้น�า และสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมงานจ�านวนมาก ขอขอบคุณ นายเจริญ สุต๋า ประธานกรรมการฯ 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตาก จ�ากัด นายณรงค์ ชัยแก้ว ประธานชมรมสหกรณ์จังหวัดตาก 

นายอนุศักดิ์ ศิริรัตน์ จากส�านักงานสหกรณ์จังหวัดตาก คุณเนื่องบุญ วรรณโก หัวหน้าส�านักงาน

ตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก พร้อมทั้งท่านประธาน และท่านผู้จัดการสหกรณ์ทุกๆ ท่าน ที่ร่วมกันจัดงาน

อบรมในครั้งนี้ และที่ส�าคัญยิ่ง คือการให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่ท�าให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ เกี่ยวกับ 

โครงสร้างทางการเงนิของสหกรณ์การเกษตร โดยอาจารย์ปรเมศวร์ อนิทรชมุนมุ อยัการผูเ้ชีย่วชาญ

พิเศษ ส�านักงานอัยการสูงสุด และการบรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผล โดย 

ดร. สุรวงศ์ วัฒนกุล ซึ่งท�าให้ได้ความรู้อย่างถ่องแท้ และสามารถน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

เป็นอย่างดี

การฝึกอบรมส่งเสริมการบริหาร
การจัดการสหกรณ์ ณ จังหวัดตาก

สัมภาษณ์ คุณบัวล้อม เครือค�าอ้าย ประธานกรรมการฯ  สหกรณ์การเกษตรพะวอ จ�ากัด อ.แม่สอด จ.ตาก บรรยายสรรพคุณ 
“ข้าวเหนียวด�า พันธุ์ ลืมผัว” (ข้าวชนะเลิศการประกวดประเภทข้าวเหนียว ในงานฉลอง 60 ปี ชสท.) โดยน�ามาแสดงในงาน

ฝึกอบรมที่ จ.ตาก ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ สกก.พะวอ จ�ากัด หรือที่ ชสท.

 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ได้จัดงานเล้ียงรับรองคณะผู้นำาสหกรณ์ต่างประเทศซึ่งเดินทางมาร่วมงานวันสหกรณ์สากล  
ทีก่รมตรวจบญัชสีหกรณ์ งานน้ีบรรยากาศด ีมวีฒันธรรมไทย ข้าราชการกรมตรวจฯ แต่งชดุไทย
งามสะดุดตา ประทับใจผู้ร่วมงานทุกคนเป็นอย่างมาก

งานเลี้ยงรับรองคณะผู้น�าสหกรณ์จากต่างประเทศ

ภาพบรรยากาศภายในงานเลี้ยงรับรอง ที่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 งานเลีย้งสงัสรรค์ ทีโ่รงแรมเวยีงตาก รเิวอร์ไซส์ จงัหวดัตาก เมือ่วนัที ่20 กรกฎาคม 2555 ด้วย

ความร่วมมือของ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

จังหวัดตาก จ�ากัด ชมรมสหกรณ์จังหวัดตาก และเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรทุกแห่ง โดยครั้งนี ้

ต้องขอขอบคุณ นายเจริญ สุต๋า ประธานกรรมการฯ ชสก.ตาก จ�ากัด นายณรงค์ ชัยแก้ว ประธาน

ชมรมสหกรณ์จังหวัดตาก นายเพียร เพชรอาวุธ ผู้แทนบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด นายชูชีพ โภคา  

สกก.บ้านตาก นายอนุศักดิ์ ศิริรัตน์ จากส�านักงานสหกรณ์จังหวัดตาก คุณเนื่องบุญ วรรณโก 

หวัหน้าส�านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์จงัหวดัตาก ประธานกรรมการฯ และผูจ้ดัการสหกรณ์การเกษตร

ทุกท่าน นอกจากนี้ยังมีศิลปินชื่อดัง นิกส์ นิรนาม มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

สหกรณ์สามัคคี เล้ียงสังสรรค ์
ณ โรมแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซส์
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 เม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.)  

จัดประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 35 ขึ้น ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จ�ากัด ซึ่งถือเป็นการ

กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ชสท. และ ชสก. เชียงใหม่ จ�ากัด ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และยังเป็นการ

เปลี่ยนบรรยากาศการประชุมและเพิ่มอรรถรสในการประชุมครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม 

 เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2555 อาจารย์วินัย พันธุรักษ์ ที่ปรึกษาสมาคมดนตร ี
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ นายศริชิยั ออสวุรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. 
นายจรีพฒัน์  งามสง่า รองผจก.ใหญ่ 
สายงานการพัฒนาสหกรณ์ ชสท. 
และนายประพจน์ ภูท่องค�า ร่วม
ประชุมที่ ชสท. ได้ข้อสรุปดังนี้ 
1. อาจารย์วินัย พันธุรักษ์ และ
สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับดำาเนิน
การปรับปรุงดนตรีและเนื้อร้อง
เพลงชนะเลิศการประกวดเพลง
มาร์ช ชสท. และเพลงที่ได้รับ
รางวัลจากงานฉลองครบรอบ 60 
ปี ชสท. รวม 10 เพลง 2. อาจารย์วินัย พันธุรักษ์ รับประสานงานกับ “วง ดิอิมพอสซิเบิ้ล”  
เพื่อให้บรรเลงและร้องเพลงเปิดอัลบั้มนี้ 3. ชสท.จัดทำาเพลงเป็นแผ่นซีดีเพลง,  
ซีดีคาราโอเกะ และมิวสิควีดีโอ ส่งให้สหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ 4. จัดการประกวด
ร้องเพลงมาร์ชสหกรณ์การเกษตร และประกวดวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมาร์ชสหกรณ์
การเกษตร โดยให้สหกรณ์และสถานศึกษาทั่วประเทศส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวด  
5. กราบบังคมทูลขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี สำาหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 เม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) ,นายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ 
สายงานพัฒนาสหกรณ์ ,นายบุญเลิศ แสนหลวง ประธานกรรมการฯ ชสก.เชียงใหม่ จ�ากัด,  
คุณสุพัตรา ศรีเทพ ผู้จัดการ ชสก.เชียงใหม่ จ�ากัด เป็นผู้แทน ชสท.มอบเงิน 500,000 บาท 
ให้กบักองทนุพฒันาสหกรณ์ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง เพือ่ใช้ในโครงการเพิม่ศกัยภาพการจดัการ
และสร้างเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนที่โครงการหลวง ประจ�าปี 2555 โดยมีตัวแทน 
ผู้รับมอบได้แก่ นายยิ่ง เดชจิรโชติ ประธานกรรมการฯ สกก. ดอยอินทนนท์ จ�ากัด นายสุชาติ 
ชินมงคลวุฒิ ประธานกรรมการฯ สกก.ดอยแม่สลอง จ�ากัด นายจรัล คุณยศยิ่ง ประธาน 
กรรมการฯ สกก. ดอยสะเก็ดพัฒนา จ�ากัด และมีนายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเชาวฤทธิ ์ประเสรฐิกลุ ผูต้รวจราชการกรมส่งเสรมิสหกรณ์  
คณุศริกิาญจน์ วิทยาฤทธิน์นท์ ผอ.สตส.7 คณุรจุเิรข ณ ล�าปาง หัวหน้าส�านักงานตรวจบญัชี
สหกรณ์เชียงใหม่ พื้นที่ 1 และทีมงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้เกียรติร่วมพิธี ณ ศูนย์พัฒนา
ธุรกิจสหกรณ์ ชสก.เชียงใหม่ อีกทั้งยังมีการให้ความรู้แก่ผู้น�าสหกรณ์ ด้วยการบรรยาย เรื่อง 
การบริหารจัดการข้อมูลด้านบัญชีเพื่อการบริหารสหกรณ์ โดย นางรุจิเรข ณ ล�าปาง หัวหน้า
ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ พื้นที่ 1 รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสหกรณ์ 
 “โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการและสร้างเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ 
โครงการหลวง ปี 2555” นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. 
(ประธานในพิธี) ได้บรรยาย พิเศษในหัวข้อ “กรอบ
ความร ่วมมือในการพัฒนา
สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง 
ปี 2555 ของชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จ�ากัด” อีกด้วย

ส�าหรับสหกรณ์สมาชิกที่สนใจ ทางชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จ�ากัด มอบส่วนลดพิเศษ 
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2555 ติดต่อ โทร. 0-5324-1113 โทรสาร 0-5330-2890

โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการและสร้าง
เครือข่ายสหกรณ์การเกษตร ในพื้นที่

โครงการหลวง ปี 2555

 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ทีมงาน ชสท. และ ผู้น�าสหกรณ์การเกษตรใน จ.เชียงใหม่ ร่วม

งานเลี้ยงสังสรรค์ ที่ศูนย์พัฒนาธุรกิจ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จ�ากัด โดยมีอาจารย์วินัย 

พันธุรักษ์ ศิลปินวง “ดิอิมพอสซิเบิ้ล” ร่วมงานและโชว์เพลงด้วย ส่วนเพลงมาร์ชสหกรณ์การเกษตร

ก�าลงัอยูใ่นช่วงระหว่างการปรบัปรงุ และเตรยีมจดัการประกวดร้องเพลงมาร์ชสหกรณ์การเกษตร และ

การประกวดวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมาร์ชสหกรณ์การเกษตรเร็วๆ นี้

อาจารย์วินัย พันธุรักษ์ 
เตรียมท�าเพลงสหกรณ์การเกษตร
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 “หนี้” คือความผูกพันในทางกฎหมายระหว่างบุคคลสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเรียกว่า “เจ้าหนี้” 

มคีวามชอบธรรมทีจ่ะบงัคบับคุคลอกีฝ่ายหนึง่เรยีกว่า “ลกูหนี”้ ให้จ�าต้องส่งมอบทรพัย์สนิ กระท�า

การหรืองดเว้นกระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อมีหนี้ผูกพัน

ตามกฎหมายตอ่กนัแล้ว ความระงบัของหนีก้ย่็อมจะต้องปฏบิัตใิห้เปน็ไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด

ไว้เช่นเดยีวกนัซึง่เหตแุห่งความระงับแห่งหนีน้ัน้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ได้ก�าหนด

หลักเกณฑ์ไว้ 5 กรณี มีสาระส�าคัญดังนี้

 1.  การช�าระหนี้ โดยการช�าระหนี้นั้น กฎหมายก�าหนดให้ช�าระให้แก่ตัวเจ้าหนี้หรือแก่

บคุคลผูม้อี�านาจรบัช�าระหนีแ้ทนเจ้าหนี ้แต่หากช�าระหนีใ้ห้แก่บคุคลผูไ้ม่มอี�านาจรบัช�าระหนี ้ถ้า

เจ้าหนี้ให้สัตยาบันก็นับว่าเป็นการช�าระหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว 

 2.  ปลดหนี ้การปลดหนีเ้ป็นสทิธขิองเจ้าหนีท้ีแ่สดงเจตนาต่อลกูหนีว่้าจะปลดหนีใ้ห้ โดย

ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ เมื่อปลดหนี้แล้วหนี้นั้นเป็นอันระงับไป แต่ถ้าหนี้ดังกล่าวมี

หนังสอืเป็นหลกัฐาน การปลดหนีก้จ็ะต้องท�าเป็นหนงัสอื หรอืต้องเวนคนืเอกสารอนัเป็นหลกัฐาน

แห่งหนีใ้ห้แก่ลกูหนี ้หรือขดีฆ่าเอกสารนัน้เสยีด้วย ทัง้นี ้สิง่ทีส่�าคญัของการปลดหนีค้อืเจ้าหนีต้้อง

กระท�าโดยมีเจตนาปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ด้วย มิใช่เป็นเพราะความผิดหลงหรือส�าคัญผิดไป

 3. หกักลบลบหนี ้กล่าวคอืเมือ่บคุคลสองคนต่างมคีวามผกูพนัเป็นเจ้าหนีแ้ละลกูหนีซ้ึง่

กนัและกัน โดยมีมูลหนีอ้นัมวีตัถเุป็นอย่างเดียวกนั เช่น เป็นหนีเ้งนิเหมอืนกนั หรือเป็นหนีท้ีส่่งมอบ

ทรพัย์ชนดิเดยีวกนั ประกอบกบัหนีข้องทัง้สองรายถงึก�าหนดทีจ่ะช�าระแล้ว ลกูหนีฝ่้ายใดฝ่ายหนึง่

ย่อมจะหลดุพ้นจากหน้ีของตนด้วยหกักลบลบกนัได้เพียงเท่าจ�านวนทีต่รงกนัในมลูหนีท้ัง้สองฝ่าย 

เมื่อหักกลบลบหนี้กันแล้ว ยังมีหนี้เหลืออยู่เท่าไร ก็ยังคงต้องช�าระในส่วนที่เหลือนั้นต่อไป 

 4. การแปลงหนี้ใหม่ คือการที่คู่กรณีได้ท�าสัญญาเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระส�าคัญแห่ง

หน้ี มีผลท�าให้หนี้นั้นเป็นอันระงับไป โดยสาระส�าคัญของวิธีการระงับหนี้ด้วยการแปลงหนี้ใหม่

นั้น คือจะต้องมีหนี้เดิมผูกพันกันอยู่แล้ว และคู่กรณีประสงค์ที่จะระงับหนี้เดิมด้วยการท�าสัญญา

เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นสาระส�าคัญแห่งหนี้ เช่น ท�าสัญญาเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ ลูกหนี้ มูลหนี้ หรือ

ประเภทของนิติกรรม ทรัพย์ที่เป็นวัตถุแห่งหนี้ หรือเงื่อนไขแห่งหนี้ ซ่ึงผลของการแปลงหนี้ใหม่ 

ก็คือ ท�าให้หนี้เดิมระงับ และต้องผูกพันกันตามหนี้ที่ก่อให้เกิดขึ้นใหม่

  5. หนี้เกลื่อนกลืนกัน คือ หนี้ที่ความเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้อยู่ในตัวคนเดียวกัน เช่น 

นาย ข. เป็นหนี้นาย ก.ห้าพันบาท แต่ภายหลังนาย ก. ตาย และได้ท�าพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้

แก่นาย ข . แต่เพยีงผูเ้ดยีว เช่นนีก้ฎหมายให้ถอืว่าหนีร้ะงบัสิน้ไป เพราะสทิธแิละหน้าทีข่องผูต้าย 

ตกอยู่ในตัวคนผู้เป็นลูกหนี้แล้ว

 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าเหตุที่ท�าให้หนี้ระงับตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ได้ก�าหนดไว้ทั้งสิ้น 5 ประการ คือ การช�าระหนี้ การปลดหนี้ การหักกลบลบหนี้ การแปลง

หนี้ใหม่และหนี้เกลื่อนกลืนกัน ส�าหรับเรื่องสิทธิเรียกร้องขาดอายุความ ไม่ใช่เหตุที่จะท�าให้หนี้

ระงบั แต่เป็นเหตทุีใ่ห้ลกูหนีย้กขึน้เป็นข้อต่อสูไ้ม่ต้องช�าระหนีเ้ท่านัน้ โดยหากลกูหนีไ้ม่ยกข้ึนต่อสู้

หรือยอมช�าระหนี้แก่เจ้าหนี้ การช�าระหนี้นั้นก็ถือว่าเป็นการช�าระหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ธนวินทร์

กฏหมายน่ารู้ความระงับแห่งหนี้ เสวนา...ธุรกิจ ชา-กาแฟ ที่ 
สหกรณ์การเกษตรแม่สลอง จ�ากัด

 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 
2555 นายศิริขัย ออสุวรรณ 
ประธานกรรมการฯ ชุมนุม
ส ห ก ร ณ ์ ก า ร เ ก ษ ต ร แ ห ่ ง
ประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) ได้
เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการของ 
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
จ�ากัด และ สหกรณ์การเกษตร
เมืองเชียงราย จ�ากัด พร้อมทั้ง
รับฟังความคิดเห็น และปัญหา
ต่างๆ เพื่อร่วมกันท�างานในโอกาสต่อไป โดยได้รับการต้อนรับจาก นายวิรัช พรหมษี ประธาน

กรรมการฯ สกก.เมืองเชียงราย 
จ�ากัด คณะกรรมการทุกท่าน 
นายเทียนถิ่น อนุพงศานุกุล 
ผจก.ชสก.เชียงราย จ�ากัด 
นายสวัสดิ์ สายสุขกาจินะกุล 
สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ
พร ้อมทั้ งพนักงานทุกท ่ าน 
ที่ให้การต้อนรับในบรรยากาศ
ที่อบอุ่น

เยี่ยม ชสก. และ สกก.เชียงราย

 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) พร้อมด้วยนายดิเรก สังขจันทร์ รองประธานฯ และทีมงาน 

ชสท. ได้ลงพืน้ทีบ่นัทกึเทปโทรทศัน์ รายการ “ท่องโลกเกษตรกบั ชสท.” และร่วมในการทดลองโยนกล้า 

ในนาโยน ของพื้นที่โครงการ “ท�านา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน” (โครงการของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

สนับสนุนโดยวิทยาลัยชุมชน จ.ตาก) ประกอบด้วย ในนา 1 แปลง (1.) ปลูกข้าว 7,225 กอ จะได้ข้าว

เปลือกประมาณ 1 ตัน (2.) เลี้ยงปลานิล ปลาไน ปลาทับทิม ฯลฯ รวม 5,000 ตัว (3.) เลี้ยงปลาดุก 

บิ๊กอุย 5,000 ตัว (4.) เลี้ยงกุ้งฝอย 2 กิโลกรัม จะได้ผลผลิตประมาณ 50 กิโลกรัม (5.) เลี้ยงหอยขม 

10 กิโลกรัม จะได้ผลผลิตประมาณ 100 กิโลกรัม (6.) เลี้ยงกบ 2,000 ตัว (7.) เลี้ยงเป็ดไข่ 50 ตัว (8.) 

ปลูกพริก ตะไคร้ ชะอม พืชผักสวนครัว ฯลฯ (9.) มีพืชน�้าในแปลงนา ที่นาข้าวของ นายชูชีพ โภคา 

เลขานุการและกรรมการ ชสก. ตาก จ�ากัด ณ อ�าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

“นาโยน” ในโครงการ “1ไร่ 1 แสน”

เรือนเพาะช�าต้นกล้า ส�าหรับ นาโยน

บรรยากาศการถ่ายท�ารายการ “ท่องโลกเกษตรกับ ชสท.”ประธานกรรมการฯ ชสท. ทดลองโยนกล้า

 เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2555 นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์จ�าหน่ายชา-กาแฟ ของสหกรณ์การเกษตรแม่สลอง จ�ากัด และได้จัด 

การเสวนา เรื่องธุรกิจ ชา - กาแฟ ณ สหกรณ์การเกษตรแม่สลอง จ�ากัด ตามโครงการเพิ่มศักยภาพ 

การจัดการและสร้างเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนที่โครงการหลวง ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย  

นายสุชาติ ชินมงคลวุฒิ ประธานกรรมการฯ สกก.ดอยแม่สลอง,ผู้แทนเกษตรจังหวัด, อาจารย์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ผู้จ�าหน่ายชา, นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย 

ประธานกรรมการฯ สหกรณ์การเกษตรดอยสะเกด็ จ�ากดั และเครือข่ายสหกรณ์จ�านวนมากเข้าร่วมงาน  

อาทเิช่น นายยิง่ เดชจิรโชต ิประธานกรรมการฯ และ นายบญุสว่าง แซ่วะ ผูจ้ดัการสหกรณ์การเกษตร

โครงการหลวงดอยอนิทนนท์ จ�ากดั คุณศริกิาญจน์ วทิยาฤทธ์ินนท์ ผอ.สตส.7 คุณรจุเิรข ณ ล�าปาง 

หัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ พื้นที่ 1,คุณวิมลรัตน์ จันทร์สกาว หัวหน้าส�านักงาน

ตรวจบัญชีเชียงราย
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 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการ CO-OP CYBER BRAIN ณ สหกรณ์การเกษตร
สันป่าตอง จ�ากัด มีนายเชาวฤทธิ์ ประเสริฐกุล ผู้ตรวจราชการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทั้งแขกผู้ใหญ่ ทีมงาน ชสท.และ 
ผู้น�าสหกรณ์จ�านวนมาก ให้เกียรติร่วมในพิธี ด�าเนินงานโดย 
นายชัยวิเศษ ดีสุวรรณ ประธานกรรมการฯ สหกรณ์การเกษตร
สันป่าตอง จ�ากัด คุณสุพัตรา ผ่อนจัตุรัส ผู ้จัดการ สกก. 
สันป่าตอง

พิธีเปิด CO-OP CYBER BRAIN 
ณ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ�ากัด

ประธานกรรมการฯ ชสท. มอบเหรียญที่ระลึก 60ปี ชสท. 
ให้กับ นายจรัญ ยศยิ่ง ประธานกรรมการฯ  

สกก. ดอยสะเก็ดพัฒนา จ�ากัด

 เมือ่วนัที ่23 กรกฎาคม 
2555 นายศิริชัย ออสุวรรณ 
ประธานกรรมการฯ ชสท.  

ประธาน ชสท. น�าทีม เยี่ยม 
สกก. ดอยสะเก็ดพัฒนา จ�ากัด
นายเรวัตร เปี ่ยมระลึก รองประธานกรรมการฯ 
ชสท. นายจีระพัฒน์ งามสง่า รอง ผจก.ใหญ่  
สายงานพัฒนาสหกรณ์ พร้อมด้วยทีมงาน ชสท. เดิน
ทางเยีย่มชมกจิการของ สหกรณ์การเกษตรดอยสะเกด็
พัฒนา จ�ากัด ซึ่งเป็นสหกรณ์การเกษตรชั้นแนวหน้า
ของ จ.เชียงใหม่ ที่ให้บริการกับสมาชิกอย่างครบวงจร 
และมีสมาชิก 61 กลุ่ม 2,893 คน เน้นการพัฒนา
คน และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกและชุมชน  
ขอขอบคุณ นายจรัญ ยศยิ่ง ประธานกรรมการฯ 
สกก. ดอยสะเก็ดพัฒนา จ�ากัด รองประธานฯ ผู้ตรวจ
สอบกิจการ คณะกรรมการ คุณจินตนา ไลค�าวรรณ  
ผู้จัดการ และพนักงานทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างดี
ยิ่ง พร้อมทั้งเสริฟกาแฟดอยสะเก็ดคอฟฟี่ กรีน ซึ่งเป็น
ผลิตผลคุณภาพ สดจากไร่สมาชิก ถือได้ว่าเป็น กาแฟ
สด สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้ผลิต ดูแลผู้บริโภค เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างแท้จริง

ผู้จัดการ สกก. ดอยสะเก็ดพัฒนา จ�ากัด 
มอบกาแฟ แก่ ท่านประธาน

 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ นายดิเรก สังข

จันทร์ รองประธานฯ ชสท. นายเรวัตร เปี่ยมระลึก รองประธานฯ

ชสท. คณะกรรมการฯ นายปิยวิทย์ โกฎเพชร ผู้ตรวจสอบกิจการ 

และทีมงาน ชสท. ท�าพิธีมอบระบบกรองน�้า พร้อมแท้งค์ส�ารองน�้า  

ตาม “โครงการน�้าดื่มสะอาด” ให้กับโรงเรียนบ้านขุนกลาง 

ชสท. เยี่ยมโรงเรียน 
บ้านขุนกลาง จังหวัดเชียงใหม่

เหล่าบรรดานักเรียนโรงเรียนบ้านขุนกลาง
ถ่ายท�ารายการท่องโลกเกษตรกับ ชสท. โดยนายประพจน์ ภู่ทองค�า เป็นผู้ด�าเนินรายการ

ท�าพิธีมอบระบบกรองน�้า พร้อมแท้งค์ส�ารองน�้า ตาม
“โครงการน�้าดื่มสะอาด” ให้กับโรงเรียนบ้านขุนกลาง จ.เชียงใหม่

เยี่ยมสหกรณ์โรงเรียนบ้านขุนกลาง

จ.เชียงใหม่ โดยมีนายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ นายวินัย พันธุรักษ์ ที่ปรึกษาสมาคมดนตรีแห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยโครงการ

หลวงดอยอินทนนท์ คุณศิริกาญจน์ วิทยาฤทธิ์นนท์ ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 คุณรุจิเรข ณ ล�าปาง หัวหน้า

ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ และทีมงานกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ นายบญุเลศิ แสนหลวง ประธานกรรมการฯ  ชสก.เชยีงใหม่ 

คุณสุพัตรา ศรีเทพ ผจก.ชสก.เชียงใหม่ ให้เกียรติมาร่วมในพิธีด้วย 

จากนั้นได้เยี่ยมชมสหกรณ์โรงเรียน ของโรงเรียนบ้านขุนกลาง ซ่ึง

คณะฯ ได้มาร่วมในพิธีเปิดเมื่อปีก่อน ต้องขอขอบคุณ ประธาน 

กรรมการฯ และคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์โรงเรียนบ้านขุน

กลาง ทีใ่ห้การต้อนรบั พร้อมทัง้แจ้งความก้าวหน้าผลการด�าเนนิงาน 

ในรอบ 1 ปี

 เวลาต่อมา ทีมงาน “ท่องโลกเกษตรกับ ชสท.” ได้ท�าการ

บนัทึกเทปโทรทัศน์ ตอน “สหกรณ์ในโรงเรยีน กบั การพฒันาคน” ท่ี

โรงเรยีนบ้านขุนกลาง ดอยอนิทนนท์ จ.เชียงใหม่ โดยมนีายประพจน์ 

ภูท่องค�า เป็นผูด้�าเนนิรายการ ตดิตามชมได้ทางสถานโีทรทศัน์ผ่าน

ดาวเทียม ช่องฟาร์มแชนแนล ทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.00 น.

น้องๆ จาก โรงเรียนบ้านขุนกลาง ร�าพื้นเมือง 
แสดงการต้อนรับ
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เคมีเกษตรไทย...... หัวใจสหกรณ์

มุ่งพิทักษ์ผลผลิต รักษ์สิ่งแวดล้อมและชีวิต ใช้สารพิษอย่างปลอดภัยISO 9001:2008

ISO 14001:2004

No:1-6-04-17-09-00014

 ในวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2555 สหกรณ์การเกษตรบางน�้าเปรี้ยว จ�ากัด ได้มีการจัดงาน

มหกรรมจ�าหน่ายสินค้าเคมีเกษตร ประจ�าปี 2555 โดยในปีนี้ได้มีการร่วมจัดกับงานสินค้า อุปโภค 

บรโิภค ถกูทัง้แผ่นดนิ โดยได้มกีารท�าพธิเีปิดงานในวนัที ่14 พฤษภาคม 2555 โดยมนีายเรงิศกัดิ ์มหา

วินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มาท�าพิธีเปิดงาน ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าชั้น

น�าจากบริษัทชั้นน�าด้านเคมีเกษตร อาทิ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด และบริษัทต่างๆ กว่า 30 บริษัท

ได้เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย

 สหกรณ์เช่าซื้อที่ดินเมืองเก่า จ�ากัด ได้มีการจัดมหกรรมงานขายประจ�าปีขึ้นในวันที่ 21-22 

พฤษภาคม 2555 โดยบรษิทั ท.ีเจ.ซ.ี เคม ีจ�ากดั ได้เข้าร่วมออกแสดงโชว์สนิค้า และพบปะกบัสมาชกิ

ของสหกรณ์ และได้มีการชิงโชครางวัลคืนก�าไรให้แก่ สมาชิกในงานนี้ด้วย
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 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ทางบริษัท ที.เจ.ซี. เคมี 

จ�ากัด ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรล�าลูกกา จ�ากัด จัดประชุมเชิง

วิชาการเกีย่วกบัการเพิม่ผลผลติ พชิติหญ้า ปลอดโรคและแมลง

ในนาข้าว ให้แก่สมาชกิเกษตรกร ณ บ้านคุณประสทิธิ ์เพช็ร์กลบั 

ประธานกลุ่ม 36 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา โดย

ในงานได้มกีารเล้ียงรบัประทานอาหาร และร่วมรบัรางวัลลุ้นโชค

ในงานนี้ด้วย

 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ทางบริษัท ที.เจ.ซี. เคมี 

จ�ากัด ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรล�าลูกกา จ�ากัด จัดประชุม

เชิงวิชาการเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต พิชิตหญ้า ปลอดโรคและ

แมลงในนาข้าว ให้แก่สมาชิกเกษตรกร ณ มัสยิดแดง คลอง14 

อ.ล�าลกูกา จ.ปทุมธานี โดยในงานได้มกีารเลีย้งรบัประทานอาหาร 

และร่วมรับรางวัลลุ้นโชคในงานนี้ด้วย

	 คุณไชศิษฎ์	ชลธารรัตนพงศ์	ได้ท�าการโฆษณาแนะน�า

พนัธุข้์าวปลกูตราพระอาทติย์	เมือ่เดอืนพฤษภาคม ให้กบั	สกก.

สามโคก	อ.สามโคก	จ.ปทุมธานี

 คุณมงคล ณรงค์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจ�าเขตภาค

เหนือ ของบริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบ

ของที่ระลึก และเครื่องใช้ส�านักงานแก่ สหกรณ์ผู้ใช้น�้าฝายยาง

ประสบสกุ อ.แจ้ห่ม จ.ล�าปาง เนือ่งในโอกาสทีส่หกรณ์ฯ ท�าบญุ

เลี้ยงพระฉลองเปิดอาคารส�านักงานแห่งใหม่นี้ โดยมีเจ้าหน้าที่

ของสหกรณ์ผู้ใช้น�้าฝายยางประสบสุก เป็นตัวแทนรับมอบ 

ดังนี้ คุณจิรายุ เอ็นดู (เจ้าหน้าที่บัญชี) คุณลลิตา การักษ์ (เจ้า

หน้าที่การเงิน) คุณเพ็ญพิมล ตาไว และคุณกาญจนา ปวนสืบ 

(เจ้าหน้าที่ตลาด) และทางบริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด ต้องขอ

ขอบพระคุณท่านผู้จัดการ สุทิน ตันดี เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่าน 

รวมถึงเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน

สินค้าตราพระอาทิตย์เสมอมา
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 คุณศรีวิจารณ์ กลั่นบุญชุ่ม คุณวิฑูรย์ หอมจู พนักงานฝ่ายขาย และคุณภูวดล น้อยมา 

พนักงานฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด จัดอบรม เกี่ยวกับเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์

ของบริษัท ในนาข้าว อาทิ เช่น โนมินี่ สารก�าจัดวัชพืช ยูนิตี้+ซูมิโซย่า สารคุมวัชพืชในนาหว่าน

ข้าวแห้ง แซทเทอนดี ยาหว่านเม็ดทราย เพื่อคุมวัชพืช และ ก�าจัดข้าวดีด ข้าวปนต่างๆ แดนท๊อซ 

สารป้องกันก�าจัดเพลี้ยไฟ และอื่นๆ อีกมากมาย ให้กับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ  

ณ ห้องประชุมส�านักงานสหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จ�ากัด เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท อย่างถูกต้องและได้คุณภาพ และยงัสามารถน�าไปถ่ายทอดต่อให้กับสมาชิก

สหกรณ์อีกด้วย 

 คุณพิชญ์พงศ์ ธรรมสรณ์ พนักงานส่งเสริมการขาย บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด ได้จัด

นทิรรศการแนะน�าผลติภณัฑ์ต่างๆ  เช่น ทาคมู ิสารป้องกนัก�าจดัหนอนทกุชนดิ ฮาช ิฮาช ิสารป้องกนั

ก�าจัดหนอนใย แดนท๊อซ สารป้องกันก�าจัดด้วงหมัดผักในคะน้าและพืชผัก ในงานแสดงสินค้า

ทางการเกษตร ร่วมกับสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่กาญจนบุรี จ�ากัด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์

บรษิทั และผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพ ให้กบัเกษตรกรชาวสวนผกัให้เป็นทีรู้่จกั ซึง่ได้รับการตอบรับเป็น

อย่างดี และเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเป็นอย่างมาก

 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) จัดเวทีสัมมนาเวทีชาวบ้าน  

โดยมีเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์ และคณะกรรมการฯ สกก.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เข้าร่วมการสัมมนาที ่

สกก.วิเศษชัยชาญ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ซึ่งในวันงานนี้ ตัวแทนบริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด 

น�าโดย คุณเพชร ทองสุข ผู้จัดการฝ่ายการตลาด คุณมาโนช เอิบกมล คุณจีรศักดิ์ สอนมา และ

คณุนาคนิทร์ ศริเิลศิ พนกังานขาย ได้เข้าร่วมกจิกรรม และออกนทิรรศการแสดงสนิค้า เพือ่แนะน�า

บริษัท ให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกๆ ท่าน ได้รู้จักกับบริษัทมากยิ่งขึ้นด้วย

 บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด จัดประชุมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรคลองลาน จ�ากัด 

จ.ก�าแพงเพชร เพื่อแนะน�าสารป้องกันก�าจัดศัตรูพืชในมันส�าปะหลัง โดยเฉพาะสารคุมวัชพืช  

“ซูมิโซย่า” ที่มีฤทธ์ิคุมวัชพืชได้นานถึง 3 เดือน และสารป้องกันก�าจัดเพลี้ยแป้ง “แดนท๊อซ”  

พร้อมมอบของรางวัลมากมาย อาท ิเช่น ทวีสี ีและเครือ่งใช้ไฟฟ้าอืน่ๆ โดยมเีกษตรกรให้ความสนใจ

ร่วมงานมากกว่า 200 คน 
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 คุณพิชญ์พงศ์ ธรรมสรณ์ พนักงาน

ส่งเสริมการขาย บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด ได้

จัดนิทรรศการแนะน�าบริษัท และผลิตภัณฑ์

ต่างๆ เช่น โนมินี่. แดนท๊อซ. ทาคูมิ. ซันอัพ 

และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอีกมากมาย ในงาน

ประชมุใหญ่สามัญประจ�าปี 2555 ของสหกรณ์

การเกษตรโพธาราม จ�ากัด จ.ราชบุรี เพื่อให้

สมาชิกสหกรณ์ ได้รู้จักกับบริษัท และสินค้า

มากยิ่งขึ้น สร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจ ให้

กับผู้ใช้สินค้าได้อย่างดี โดยงานนี้ ท่านศิริชัย 

ออสุวรรณ ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย และประธานบริษัท ที.เจ.ซี. 

เคมี จ�ากัด ได้ให้เกียรติร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

กับนิทรรศการของบริษัทด้วย

 คุณประหยัด สุขกันต์ และคุณพิเชษฐ์ แสนท้าว พนักงาน

บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด จัดประชุมสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เมือง

ก�าแพงเพชร ณ บ้านคลองดู่ ม.8 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ก�าแพงเพชร 

เพื่อแนะน�า “ซูมิโซย่า” สารคุมวัชพืชในไร่มันส�าปะหลัง และ 

สารป้องกันก�าจัดเพลี้ยแป้ง “แดนท๊อซ” โดยมีเกษตรกรร่วมงาน

ประมาณ 150 คน 

 คุณบุญเสริม ทรัพย์เชี่ยวชาญ และคุณชุมพล ราชณุ

วงศ์ พนักงานฝ่ายขายเขตภาคตะวันออก บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี 

จ�ากัด ร่วมออกบูธในงานอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคคลากร

เพื่อพัฒนาสหกรณ์สู ่ความส�าเร็จ” ที่โรงแรมเวลคัม จอมเทียน

บีช จ.ชลบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทให้เป็นที่รู ้ จักอย่างแพร่

หลายในหมู่นักสหกรณ์ และเป็นการแนะน�าผลิตภัณฑ์ของบริษัท  

ให้สหกรณ์ในเขตภูมิภาครู้จักบริษัทมากยิ่งขึ้นด้วยอีกทางหนึ่ง

 ประธาน ผู ้จัดการ และทีมงานชุมนุม

สหกรณ์ จ.สงขลา ได้เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์วิจัย

บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี. จ�ากัด ที่จังหวัดสุพรรณบุรี  

โดยมีคุณสุพจน์  เ อ้ือวงศ ์  รองผู ้จัดการฝ ่าย 

เมล็ดพันธุ ์ข ้าว บรรยายถึงประวัติความเป็นมา  

คุณวีรศักดิ์ อุทุมพร นักวิชาการประจ�าศูนย์วิจัย

แนะน�าหน้าที่หลักๆ และโครงสร้างภายในศูนย์ฯ 

และคุณวัชระ บุญวิเศษ พนักงานฝ่ายขายในเขต

พื้นที่ภาคใต้ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี น�าชม

กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งแนะน�าให้ความรู้

เกี่ยวกับสารเคมีต่างๆ ของบริษัท สร้างความประทับใจ

และความเช่ือมั่นมากยิ่งขึ้นให้กับคณะดูงานเป็น

อย่างดี

 พนักงาน บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด โดยคุณพิเชษฐ์ แสน

ท้าว คุณประหยัด สุขกันต์ คุณวิรัตน์ สิงห์จีน และคุณ ภวินท์  

สัตตธารา ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรเมืองก�าแพงเพชร จ�ากัด 

จัดประชุมสมาชิกสหกรณ์ ณ บ้านพันไร่ ม.9 ต.อ่างทอง อ.เมือง 

จ.ก�าแพงเพชร 

 แนะน�าสารป้องกนัก�าจดัศตัรพูชืในมนัส�าปะหลงั โดยเฉพาะ

สารคุมวัชพืช “ซูมิโซย่า” ที่มีฤทธิ์คุมวัชพืชได้นานถึง 3 เดือน และสาร

ป้องกันก�าจัดเพลี้ยแป้ง “แดนท๊อซ” โดยมีเกษตรกรร่วมงานมากกว่า 

300 คน ภายในงานมีการจับรางวัลแจกของมากมาย เช่น ทีวีสี เพื่อ

สมนาคุณลูกค้าที่มาร่วมงานและสั่งจองสินค้า
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 จากการที่กรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศและกรมส่งเสริมสหกรณ์เห็นความ

ส�าคัญของการเข้าสู่ AEC ในปี 2558 ของ

เกษตรกรผ ่านขบวนการสหกรณ์กลุ ่ม

เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้ได้

ท�าความเข้าใจในรายละเอียดและข้อจ�ากัด

ต่างๆ ที่ควรรู้และเพื่อปรับตัวให้เกิดความ

สามารถในการท�าการค้าหรอืสร้างโอกาสใน

การเข้าถึงประโยชน์จาก AEC  จึงได้จัดการ

สัมมนานีข้ึน้มาโดยมเีป้าหมายส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร จ�านวนกว่า 380 คน จากภาค

ตะวนัออกและภาคกลาง โดยจัดให้มีการสัมมนาทีโ่รงแรมจอมเทยีนการเ์ด้นท์ รีสอร์ท จังหวดัชลบุรี 

ในระหว่างวันที่ 4-6 กรกฏาคม 2555 โดยมีวิทยากรให้ความรู้อาทิเช่น นายฉัตรชัย เลื่อมประเสร็ฐ 

นักวิชาการพาณิชย์เช่ียวชาญ ผูแ้ทนกรมศลุกากร, ดร.พชิญ์ นติย์เสมอ รองผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยั

นโยบายเศรษฐกจิการคลงั, รศ.กนก คติการ ทีป่รกึษารฐัมนตรกีระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,นางสาว 

ศุภรา เสกาจารย์ ผอ.ส�านักงานส่งเสริมการส่งออกภาคตะวันออก (จันทบุรี) และอีกหลายท่านเป็นผู้ 

ให้ความรู้บรรยายในส่วนของกฎระเบียบ ขั้นตอน และหลักเกณท์การค้าในตลาด AEC และ FTA  

โดยเน้นที่ มังคุด เงาะ ลองกอง ทุเรียน สละ ยางพารา ปาล์มน�้ามัน มะม่วง ฝรั่ง ลิ้นจี่ และสัปปะรด 

ในตลาดอาเซี่ยน อีกทั้งผลกระทบของสินค้าผลไม้ในตลาดอาเซี่ยน ต่อนโยบายของรัฐ

 นายอนุวรรตน์ อิ่มสมบูรณ์ กรรมการเลขานุการสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี หนึ่งในผู้

เข้าร่วมสมัมนาในครัง้นีก้ล่าวว่า เป็นโอกาสอนัดทีีก่รมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและกรมส่งเสริม

สหกรณ์เหน็ความส�าคญัของขบวนการสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรทีจ่ดัให้มกีารสัมมนาเพือ่ก่อให้เกดิ

ความรูค้วามเข้าใจให้มากข้ึนเพือ่เป็นการเตรยีมตวัเข้าสู่ AEC อย่างเข้าใจ ในศกัยภาพขององค์กรและ

โอกาสในการเข้าถงึลกูค้ากว่า10 ประเทศ ท�าให้ตระหนกัถงึการก�าหนดทศิทางและให้ความรู้แก่มวล

สมาชิกในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นสากลและค�านึงถึงสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ แต่

สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นข้อสังเกตว่าเกษตรกรและองค์กรทางภาคการเกษตรยังคงขาดภูมิความรู้ในเรื่องของ

ข้อจ�ากัดจากทางการค้าอีกหลายเรื่อง และในเรื่องของการสื่อสารทางภาษา เนื่องจากยังไม่เห็นว่า

ภาครฐัให้ความส�าคญัหรอืส่งเสรมิให้เกษตรกรสามารถสือ่สารด้วยภาษาองักฤษซึง่ถอืว่าเป็นภาษา

สากล อย่างเช่นในจีน เวียดนามหรืออีกในหลายๆ ประเทศ

 แต่ทั้งนี้ก็ถือได้ว่าในระยะเวลาอีก3 ปีที่เหลือนี้เกษตรกรหรือองค์กรของเกษตรกรก็จ�าเป็น

ต้องปรับตัวให้พร้อมกับผลกระทบและโอกาสในการเป็นผู้ผลิตสินค้าให้กับประชากรเกือบครึ่งโลก

ได้รับประทานผลไม้ไทยและพืชผลทางการเกษตรต่อไป

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
รองรับผลกระทบ AEC ปี 2558

 หลังจากเสร็จสิ้นจากฤดูเก็บเกี่ยวผลไม้เป็นที่
เรยีบร้อยแล้ว  สหกรณ์การเกษตรเมอืงจนัทบรุ ีจ�ากดั ภายใต้
การบริหารงานของนายเรวัต เปี่ยมระลึก ประธานกรรมการ
ด�าเนินการ และรองประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย  ได้จัดงานสินค้าเอื้ออาทร ประจ�าปี 2555 ครั้ง
ที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฏาคม 2555 โดยได้รับความ 
ร่วมมือจากบริษัทห้างร้านต่างๆ เข้าร่วมงานมากกว่า 40 
ร้านค้า โดยน�าสินค้าทั้งเคมี และอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย 
หรอืยาก�าจดัแมลงทีม่คีณุภาพและได้รบัการรบัรองมาตรฐานจากกรมวชิาการเกษตร เพือ่น�ามาจ�าหน่าย
ให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป 
 นายเรวัต เปี่ยมระลึก ประธานกรรมการด�าเนินการ กล่าวว่า ในการจัดงานในครั้งนี้สหกรณ์ฯ
ได้จัดเพื่อให้สมาชิกได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูกเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตและสหกรณ์
การเกษตรเมอืงจนัทบรุ ีจ�ากดั ยงัได้จดัท�าโครงการลดอตัราดอกเบีย้ให้เหลอื 0% ส�าหรบัลกูค้าทีซ่ือ้สนิค้า
ใน 2 วันนี้  ซึ่งผลจากการจัดงานในปีนี้ สมาชิกเข้าร่วมชมงานและเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพโดยมียอด
จ�าหน่ายทั้ง 2 วัน รวมกันกว่า 6.8 ล้านบาท ซึ่งถือได้ว่าประสบความส�าเร็จในระดับหนึ่ง   
   ทัง้นีย้งักล่าวอกีว่า จากการตดิตามและสอบถามถงึข้อจ�ากดัต่างๆ ทีจ่ะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิกทีร่บัทราบมา คณะกรรมการจะต้องน�ามาพจิารณาเพิม่เตมิในการจดังานในครัง้หน้าต่อไป

 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ 

ชสท. เยี่ยมสวนลองกอง ของ คุณอนุวรรตน์ อิ่มสมบูรณ์ (บอย) เลขานุการ สหกรณ์

การเกษตรเมืองจันทบุรี จำากัด ขอขอบคุณนายเรวัต เปี่ยมระลึก ประธานกรรมการฯ 

สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำากัด ที่ให้การต้อนรับ ในครั้งนี้เป็นอย่างดี

เยี่ยมสวนลองกอง น้องบอย

ท่านประธานทดลองเก็บลองกองสักหน่อย ถ่ายภาพนิ่งร่วมกันเป็นที่ระลึก กับต้นลองกองลูกดก

 เ ม่ือวันที่  8 สิงหาคม 2555 

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรม

การฯ ชสท. พร้อมด้วย นายไกรสิทธิ์  

โรจนเกษตรชัย รักษาการผู้จัดการใหญ่ 

ชสท. ได้เดินทางไปเย่ียมชมกิจการโรง

สีข้าว ของ สหกรณ์การเกษตรศรีกัณ

ทรารมย์ จ�ากัด (จังหวัดศรีสะเกษ) และ

เข้าร่วมประชุมหัวหน้ากลุ่มสมาชิก ใน

หัวข้อ “การเช่ือมโยงธุรกิจสหกรณ์แบบ

ครบวงจร และ การเตรียมความพร้อมใน

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เพื่อเป็นการใช้วิธีการสหกรณ์พัฒนาการผลิตส่งเสริมให้มี

การแปรรูปผลิตภัณฑ์และพัฒนาคุณภาพสินค้าและเชื่อมโยงการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับ

สหกรณ์สมาชิก และเกษตรสมาชิก ตามอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์ โดยมี นายเฉียบชัย 

คงพุท ประธานกรรมการฯ นายอวยพร มะโรณีย์ ผู้จัดการ สกก.ศรีกัณทรารมย์ จ�ากัด พร้อมทีมงาน 

รวมถึงนายวนิตย์ อาจสาลี ประธานกรรมการฯ สกก. อุทุมพรพิสัย จ�ากัด ให้การต้อนรับในครั้งนี้

เป็นอย่างดีเยี่ยม

ก้าวอีกขั้น สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ของ สกก.ศรีกัณทรารมย์ จ�ากัด

ปธ. ศิริชัย ทดลองขับรถโฟล์คลิฟท์
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 ทมีงานชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำากดั ได้ทำาการบนัทกึเทปโทรทศัน์ 
รายการ “ท่องโลกเกษตรกับ ชสท.” ตอน “การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์โดยกรม 
ส่งเสรมิสหกรณ์ และโครงการศึกษาการจดัต้ังสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ของสมาชกิสหกรณ์
การเกษตรทัว่ประเทศ โดย ชสท.” ณ เวทงีานฉลองครบรอบ 25 ปี สกก.ควนเนยีง จำากดั โดย
มีผู้เข้าร่วมรายการประกอบด้วย 1.นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2.นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. 3.นายลัภย์ หนูประดิษฐ์ นักสหกรณ์
แห่งชาติ ปี 2554 4.นายสุทิศ พงษ์จีน ผู้จัดการ สกก.ควนเนียง จำากัด ดำาเนินรายการโดย 
นายประพจน์ ภู่ทองคำา ออกอากาศทางช่อง ฟาร์มแชนแนล ทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.00 น.

ถ่ายท�ารายการ 
“ท่องโลกเกษตรกับ ชสท.” ณ ควนเนียง

 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 นายสมชาย 
ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้
เกียรติเป็นประธานในงานพิธี ฉลองครบรอบ 25 ปี 
สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จ�ากัด (ณ สนามกีฬา
อ�าเภอควนเนียง และสหกรณ์การเกษตรควนเนียง 
จ�ากดั) พร้อมกับมอบเกยีรตบิตัรเชดิชสูมาชกิผูก่้อตัง้
สหกรณ์, มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ 
และมอบรางวัลแม่ดเีด่นของอ�าเภอควนเนยีง โดยม ี
นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. 
นายดเิรก สงัขจนัทร์ รองประธานกรรมการฯ ชสท. 
นายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่สายงานการพัฒนาสหกรณ์ ชสท. และผู้น�าสหกรณ์
หลายจังหวัด ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก
 ภายในงานฉลองยิ่งใหญ่อลังการ ได้มีการออกร้านจ�าหน่ายสินค้าราคาถูกจากบริษัท
ห้างร้านต่างๆ พร้อมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เนือ่งในวนัแม่แห่งชาต ิอกีด้วย และในช่วงค�า่มกีารจดัแสดงพเิศษหนังตะลุง เพือ่เป็นการเอาใจ
สหกรณ์สมาชิกอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีเสวนาสหกรณ์เครือข่ายใน 7 จังหวัด
ภาคใต้ เพือ่เสรมิสร้างความสมัพนัธ์และเชือ่มโยงธรุกจิกนัในขบวนการสหกรณ์โดยอธบิดกีรม 
ส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมบรรยายเรื่อง “การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์” นับได้ว่าเป็นการ
เฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่อย่างสมฐานะ และเป็นการแสดงศักยภาพของสหกรณ์ได้อย่างเข้มแข็ง
สู่อนาคตได้อย่างมั่นคง

ฉลอง 25 ปี 
สกก. ควนเนียง จ�ำกัด

 เมื่อวันที่ 21 - 22 ส.ค.55 สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการเสวนา เรื่อง “AEC มีผลเต็มร้อย ผู ้ปลูกมะพร้าวจะอยู ่ได้

อย่างไร” กับเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว ณ ห้องปะการัง โรงแรมมิลฟอร์ด พาราไดซ์ อ.ปราณบุรี 

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เสวนากบัเกษตรกร
ผู้ปลูกมะพร้าว อ.ปราณบุรี
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 เมื่อวันอังคารที่ 14 และวันพุธที่ 15 

สิงหาคม 2555 คณะท�างานการเกษตรและ

สหกรณ์ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ได้จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น 

“การคุ ้มครองพื้นท่ีเกษตรกรรม การปรับใช้

ระบบสหกรณ์ในการพัฒนาการตลาดสินค้า

เกษตรและกระบวนการน�าเข ้าและส่งออก

สินค้าเกษตรผลต่อภาคการเกษตรไทย” รวม

ถึงร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรม เพ่ือ

เสนอข้อสรุปไปยังคณะรัฐมนตรี มีผู้น�าสหกรณ์ 

และข้าราชการ พร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน 

จ�านวนมาก ณ ห้องประชุมส�านักงานสภาที่

ปรกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ มอบของที่ระลึกแด่ 
ประธานกรรมการฯ ชสท. 

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
จัดสัมมนา รับฟังความคิดเห็น 
การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมฯ

บรรยากาศการเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็น

ประธานคณะท�างานเกี่ยวเนื่องเพื่อการศึกษา 
การพัฒนา การตลาดสินค้าการเกษตรโดยระบบ

วิทยากรเข้าร่วมบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ การปรับใช้ระบบสหกรณ์ในการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร

ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกระหว่างผู้ร่วมสัมมนาและวิทยากร

 ชาวสหกรณ์สมาชิกคะ คนเราทุกคนล้วนมี “ความกลัว” อยู่ภายในจิตใจ ถึงแม้ว่าจะ

ดูน่ากลัวไปบ้าง แต่ถ้าเรามีความกล้ามากพอแล้วล่ะก็ เชื่อเถอะค่ะว่าทุกคนต้องสามารถผ่าน

ความน่ากลัวเหล่านั้นไปได้อย่างสบายมาก และในวันนี้ ดีดี ก็มี “ความกลัว 3 รูปแบบ พร้อม

กับวิธีสร้างความกล้า” มาฝาก ชาวสหกรณ์สมาชิก ด้วยค่ะ

 กลัว!! สัตว์ :: เชื่อว่า ชาวสหกรณ์สมาชิก หลายคนคงจะกลัวหนอน สุนัข จิ้งจก 

แมลงสาบ ฯลฯ โดยสาเหตุที่ไม่ชอบสัตว์เหล่านี้ อาจจะมาจากเคยถูกสุนัขกัด จิ้งจกตกลงมา

ใส่หัว เคยเหยียบแมลงสาบ เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้กลายเป็นภาพฝังใจ ท�าให้ไม่อยาก

อยู่ใกล้หรือเห็นสัตว์เหล่านี้เลย

 วิธีสร้างความกล้า >> รู้จักเผชิญหน้ากับความกลัว โดยถ้ากลัวสุนัข ก็ให้เขยิบเข้าไป

ยนืใกล้ๆ แล้วค่อยๆ ยืน่มอืออกไปลบูบนตวัมนั โดยสนุขัทีจ่ะเข้าไปเล่นด้วยนัน้ ขอแนะน�าว่าควร

เปน็พนัธุ์ทีใ่จดี ขี้เล่น อย่าง โกลเด้นรีทรีฟเวอร์, บีเกิล้ เปน็ตน้ เพือ่เปน็การสร้างความทรงจ�าทีด่ี

ให้กับตัวเรา หรือถ้ากลัวหนอน ก็ให้พกความกล้ามาเต็มร้อย แล้วหันไปมองหนอนที่เคลื่อนตัว

อย่างช้าๆ บนใบไม้ การท�าสิ่งเหล่านี้จะท�าให้รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด

 กลัว!! ไม่กล้าเข้าสังคมใหม่ :: ชาวสหกรณ์สมาชิกหลายคนอาจต้องเข้าไปด�าเนิน

ธุรกิจระหว่างสหกรณ์ในที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย คนที่ไม่คุ้นเคย หรือแม้กระทั่ง

การเดนิทางไปประชมุ พบปะ หรือเสวนาในเร่ืองต่างๆ ซึง่อาจจะพบสงัคมทีแ่ปลกใหม่ในสถาน

ที่ที่ต่างกันนั้น ท�าให้เราไม่คุ้นชิน และยังรู้สึกกังวลในเรื่องการวางตัวได้ 

 วธิสีร้างความกล้า >> ก่อนจะก้าวเท้าออกจากบ้าน ชาวสหกรณ์สมาชกิ ลองหนัไปพดู

ให้ก�าลงัใจตวัเองในกระจกก่อน เพือ่เป็นการเรยีกขวญัและก�าลงัใจ เมือ่มาถงึสถานทีแ่วดล้อม

ใหม่แล้ว ก็ให้พูดทักทายด้วยค�าพูดที่สุภาพ และยิ้มแย้มแจ่มใส เริ่มต้นจากตัวเรา เริ่มต้นจาก

การพูดและทักทายก่อน โดย ดีดี ขอแนะน�าว่าต้องเป็นยิ้มที่ออกมาจากใจด้วยนะคะ แค่นี้ก็

ท�าให้การเริ่มต้นในสังคมใหม่เป็นไปด้วยได้ดีแล้วค่ะ 

 กลัว!! ไม่กล้าพูด :: เชื่อว่า ชาวสหกรณ์สมาชิก ต้องเคยอยู่ในเหตุการณ์แบบว่ามี

ค�าถามมากมายอยู่ในหัว แต่ไม่กล้าพูด ไม่กล้าถาม หรือไม่กล้าเสนอความคิด เพราะกลัวว่า

สิ่งที่พูดออกไปนั้นมันจะไม่เหมาะสม หรือกลัวโดนต�าหนิ

 วิธีสร้างความกล้า >> เรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเลย เพียงแค่ชาวสหกรณ์สมาชิก ต้อง

ตั้งสติกันให้ดีก่อน เมื่อพร้อมแล้ว ก็ถามเลยว่า “ถ้าท�า...แบบนี้จะดีไหมคะ?” หรือ “มีข้อสงสัย

คะ ท�าไม...ถึงเป็นแบบนี้?” เมื่อผู้รู้ได้ฟังค�าถามแล้ว เขาก็จะให้ค�าแนะน�าว่าความคิดที่เสนอ

ไปนั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี พร้อมช่วยอธิบายให้ความกระจ่างชัดในเรื่องที่เราสงสัยด้วย

เพียงแค่มี “ความกล้า” และ “รู้จักเผชิญหน้า”
ชาวสหกรณ์สมาชิก ก็สามารถผ่านความกลัวเหล่านั้นไปได้

และความกล้านี่เองที่จะช่วยพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ให้กับทุกคน
รู้ว่าความกลัวนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอย่างที่คิด

ดีดี:))

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย 
      บอก ชาวสหกรณ์
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 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2555 ทีมงาน ชสท. ได้เดินทางถึง จ.เชียงใหม่ และให้กำาลังใจ  
เครือข่ายสหกรณ์การเกษตร จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย และ จ.ชุมพร และทีมงานของ
สำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 สำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ซึ่งเตรียมจัดสถาน
ที่เปิด (1)โครงการ “ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ” (2) สถาบันผู้นำาธุรกิจการ
สื่อสารสหกรณ์ (3) โครงการเชื่อมโยงธุรกิจผลไม้สหกรณ์ จ.ชุมพรกับ จ.เชียงใหม่ ในวันพรุ่งนี ้
(27 สิงหาคม 2555) การเตรียมงานเสร็จสิ้นเวลา 21.30 น.

บรรยากาศระหว่างการเตรียมงาน ส�าหรับสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ

ตัดริบบิ้นพิธีเปิดโครงการฯ

เปิดชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ ชสก.เชียงใหม่

 ต่อมา วันที่ 27 สิงหาคม 2555 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำากัด (ชสท.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการ
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ” แห่งแรกของประเทศไทย ณ ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จำากัด และได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด “สถาบันผู้นำาธุรกิจและการสื่อสาร
สหกรณ์” พร้อมทั้งมีพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายผลไม้ภาคสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ - 
ชุมพร

นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ลงนามความร่วมมือเครือข่ายผลไม้ภาคสหกรณ์ 
จังหวัดเชียงใหม่ - ชุมพร

 เมือ่วนัที ่24 สิงหาคม 2555 นายศริิชยั ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. ได้เดนิทางไป 

ร่วมงานประชุมใหญ่ สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จ�ากัด โดยมีผู้น�าสหกรณ์จากหลายจังหวัด 

มาร่วมงาน มีผู้แทนสมาชิกกว่า 800 คน (สกก.เมืองตราด จ�ากัด มีสมาชิกทั้งสิ้น 9,000 คน)  

เข้าร่วมประชุม ขอขอบคุณ คุณประชุม สงวนหงษ์ ประธานกรรมการฯ คุณแสวง ขาวลออ  

ที่ปรึกษาฯ คุณมานะ นามวงษ์ เลขานุการฯ ผจก.ชวลิต หนูแก้ว และคณะกรรมการฯ ทุกท่าน 

ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเยี่ยม

ประชุมใหญ่ สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จ�ากัด

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท.

รับมอบของที่ระลึก จากรองประธานฯ สกก.เมืองตราด จ�ากัด
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ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด
THE AGRICULTURAL CO-OPERATIVE FEDERATION OF THAILAND., Ltd.

79 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร. 0-2561-4567, 0-2561-4590 โทรสาร 0-2941-1230
E-mail : ACFT@co-opthai.com www.co-opthai.com

Facebook : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด

ไม่ถึงผู้รับโปรดส่งคืน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด
หากท่านไม่สะดวกในการรับข่าวสารสหกรณ์  

หรือต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่ โปรดติดต่อ ฝ่ายคณะกรรมการ
และเลขานุการ โทร. 0-2561-4567 ต่อ 100, 110

ขา่วสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำากัด

ยึดม่ันอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอ้ืออาทรมวลสมาชิก

ข้าวสารสหกรณ์ คุณภาพดี
ราคาถูก ไม่ปลอมปน

www.co-opthai.com

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด

ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ 

พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก

ศูนย์ธุรกิจเกษตรอยุธยา
 - ท่าเรือคลังสินค้า
 - โกดังสินค้า
 - โรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าว

งานพมิพ์มคีณุภาพ ราคายุติธรรม น�ามาพิมพ์ที ่ชสท.
รับออกแบบและพมิพ์สือ่สิง่พมิพ์ทกุชนดิ หนงัสอื โบรชวัร์ โปสเตอร์
ใบปลิว โปสการ์ด แผ่นพบั ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบก�ากบัภาษ ีใบส่งสนิค้า 

ฉลาก จลุสาร หวัจดหมาย สมดุโน๊ต สมดุฉกี นามบตัร ฯลฯ 
และจ�าหน่ายแบบพมิพ์ทกุชนดิ

มีีจ�าหน่ายที่
สหกรณ์การเกษตร ใกล้บ้านท่าน

ปุ๋ยตราพระอาทิตย์
เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร 

รับประกันคุณภาพโดย
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด

โทร. 0 2525 4807-9, 0 2525 4853-4 โทรสาร 0 2525 4855

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด
79 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรงุเทพฯ 10900

โทร. 0 2561 4567, 0 2561 4590-6 โทรสาร 0 2941 1230, 0 2579 5101
E-mail : acft@co-opthai.com Facebook : ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั

สหกรณ์ก ้าวไกล ด ้วยน�้ าพระทัยในหลวง


