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  นายศิริชัย ออสุวรรณ ได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งเป็น ประธานกรรมการด�าเนินการ

 นายเรวัต เปี่ยมระลึก  เป็น รองประธานกรรมการด�าเนินการ

 นายบุญเลิศ แสนหลวง  เป็น รองประธานกรรมการด�าเนินการ

 นายประภาส งามสงวน  เป็น กรรมการและเลขานุการ

 นายวันชัย พุกชาติ  เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 นายสมบูรณ์ เงินกร  เป็น กรรมการด�าเนินการ

 นายพยงค์ พรศิริรัตน์  เป็น กรรมการด�าเนินการ

 นายเรวัตร์ แสงวารินทร์  เป็น กรรมการด�าเนินการ

 นายประทุม ปราศจาก  เป็น กรรมการด�าเนินการ

 นายสุพจน์ รังรองธานินทร์ เป็น กรรมการด�าเนินการ

 นายวนิตย์ อาจสาลี  เป็น กรรมการด�าเนินการ

 นายสุริยันต์ หิรัญเขว้า  เป็น กรรมการด�าเนินการ

 นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ  เป็น กรรมการด�าเนินการ

 นายจ�ารัส ศรีภูธร  เป็น กรรมการด�าเนินการ 

 นายวิเชียร เชื้อไทย  เป็น กรรมการด�าเนินการ 

 นายกิตติ กลิ่นพงศ์  เป็น กรรมการด�าเนินการ 

 นายกระบวน บัวงาม  เป็น กรรมการด�าเนินการ

 นายมาโนชน์ รามัญ  เป็น กรรมการด�าเนินการ

 นายปิยวิทย์ โกฏเพชร  เป็น ผู้ตรวจสอบกิจการ

 นายเฉียบชัย คงพุท  เป็น ผู้ตรวจสอบกิจการ

 นายนัด ดวงใส  เป็น ที่ปรึกษาคณะกรรมการด�าเนินการ ชสท.

 นายณัฎฐชัย จิตรถนอม  เป็น ที่ปรึกษาคณะกรรมการด�าเนินการ ชสท.

 นายธงชัย สุภาดี  เป็น ที่ปรึกษาคณะกรรมการด�าเนินการ ชสท.

 เมือ่วนัที ่1 พ.ค. 61 เวลา 09.00 น. ชมุนมุสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย จ�ากดั (ชสท.) ได้จดัการประชมุใหญ่สามญั ประจ�า

ปี 2560 โดยมนีายคณุวฒุ ิออสวุรรณ ประธานกรรมการ ชสท. พร้อม

ด้วยฝ่ายจัดการ รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2560 โดยมี 

ผูแ้ทนสหกรณ์สมาชกิ จากทัว่ประเทศ ทัง้ 9 เขต เข้าร่วมการประชมุฯ 

ณ ห้องบอลรูมเอ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร 

  โดยก่อนเริ่มการประชุม ทีมงาน ชสท. ได้สร้างสีสันให้

ความสนกุสนาน อบอุน่เป็นกนัเองกบัผูแ้ทนสหกรณ์สมาชกิ เสมอืน

การมาพบปะกันของครอบครัวสหกรณ์การเกษตร มีการร่วมสนุก

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

การประชุมผ่านไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมท้ังเลือกตั้งคณะ

กรรมการด�าเนินการ ชสท. ชุดใหม่ ชุดที่ 41 โดยมีรายนามดังนี้  

ชสท. จัดประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2560
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 ในช่วงบ่าย ของวนัที ่1 พฤษภาคม 2561 ชสท. จดัประชมุคณะกรรมการ

ด�าเนินการ ชสท. ชุดที่ 41 ครั้งที่ 1 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ 

ด�าเนนิการ กล่าวเปิดการประชมุ มคีณะกรรมการ ทีป่รกึษาคณะกรรมการ ชสท.  

ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ และ นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ นักวิชาการสหกรณ์

ช�านาญการพเิศษ ผูอ้�านวยการกลุม่จดัตัง้และส่งเสรมิสหกรณ์ ผูแ้ทนจาก ส�านกังาน 

ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เข้าร ่วมการประชุมในครั้งนี้  

ณ ห้องบอลรูมบี โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

ประชมุคณะกรรมกำรด�ำเนนิกำร ชสท.

ชุดที่ 41 ครั้งที่ 1

 18 มิถุนายน 61 ชสท. นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการ และนายเรวัต 

เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการ ชสท. อาจารย์วินัย พันธุรักษ์ ที่ปรึกษาโครงการชุมนุม

สหกรณ์จังหวัดต้นแบบ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ และทีมงาน ร่วมประชุมการเตรียมจัดงาน 

“66 ปี ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ เพื่อเกษตรกร” เตรียมความพร้อมในด้านสถานท่ี และ

กิจกรรมต่างๆ ที่จะมีขึ้นภายในวันงาน  วันที่ 27 มิ.ย.61 นี้ ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย จ�ากัด

ประชุมกำรเตรียมจัดงำน 
“66 ปี ชสท. ยึดมั่นอุดมกำรณ์ เพื่อเกษตรกร”

Archway 

Stage

เวทขีนาด กวา้ง 8 x ลกึ 4 m x สูง 60 cm. (LED Screen size : 4.80 x 3.18 m.)
ฉาก ขนาด กวา้ง 1.60 x สูง  3 m.
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วินัย เลี้ยงพรม

ประชุมสัญจร
 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการด�าเนิน

การ ชสท. จัดประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 2 ประจ�าเดือนพฤษภาคม 2561 

และเวลา 11.00 น. เป็นประธานในพิธีประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2560 ของชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรจังหวัดชัยภูมิ จ�ากัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จ�ากัด โดยครั้งนี้  

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการด�าเนินการ ชสท ขอขอบคุณ นายสุริยันต์ หิรัญเขว้า 

ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชัยภูมิ จ�ากัด พร้อมทั้งผู้จัดการและทีมงาน 

สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จ�ากดั ทกุๆ ท่านทีใ่ห้การต้อนรบัและอ�านวยความสะดวกด้านสถานท่ี 

ร่วมกำรประชุม “ร่ำงพระรำชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับใหม่”
 17 พฤษภาคม 2561 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการด�าเนินการ ชสท.  

มาร่วมการประชุมเพื่อรับฟังและเสนอความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับใหม่  

จดัโดยกรมส่งเสรมิสหกรณ์ ได้รบัฟังข้อเสนอทีม่ปีระโยชน์ในหลายๆ ประเดน็ ในการนีน้ายศริชิยั 

ออสุวรรณ ได้น�าเสนอ 3 ประเด็นส�าคัญคือ (1) ขอให้ตัดวรรค 3 ของมาตรา 50 เพื่อไม่ตัดสิทธิ์

สมาชิกสหกรณ์ในการเลือกผู้น�า (ขอให้ใช้ร่างฯ เดิมของกรมส่งเสริมสหกรณ์) ... (2) ขอคัดค้าน

ไม่ให้มีการแก้ไข มาตรา 101 วรรค 2 ... (3) 

ขอให้เพ่ิมบทบญัญตัห้ิามมใิห้สถาบนัการเงนิ

ใดๆ บงัคบัให้กรรมการ และผูจ้ดัการสหกรณ์ 

ค�า้ประกนัหนีข้องสหกรณ์เป็นการส่วนตวั ... 

ขอขอบคุณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่สร้างเวที

การมีส่วนร่วมของชาวสหกรณ์ในครั้งนี้

ประชุมเตรียมงำน “66 ปี ชสท. ยึดมั่นอุดมกำรณ์”
 15 พฤษภาคม 2561 ประชุมติดตามเรื่องการจัดงาน “66 ปี ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์  

เพื่อเกษตรกร” และได้เดินทางมาพบนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เพื่อเชิญท่านมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ 66 ปี ชสท. ที่ก�าหนดจัดขึ้นในวันที่  

27 มิถุนายน 2561

ประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยปำล์มน�้ำมันแห่งชำติ ครั้งที่ 2/2561
 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการด�าเนิน

การ นายปิยวทิย์ โกฏเพชร ผูต้รวจสอบกจิการ และนายนดั ดวงใส ทีป่รกึษาคณะกรรมการ ชสท. 

มาร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน�้ามันแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมวิจิตร

วาทการ ชั้น 3 ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ท�าเนียบรัฐบาล

กำรขำยสินค้ำผ่ำนระบบออนไลน์
 24 พฤษภาคม 2561นายศริชิยั ออสวุรรณ  

ประธานกรรมการด�าเนินการ ชสท. เป็นประธาน

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายธุรกรรม

สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ณ ห้องประชุม 

ชสท. ทีป่ระชมุมมีตใิห้จดัการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

“การขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์” ให้กบัสมาชกิ

เครือข่ายฯ โดยขอรบัการสนบัสนนุจาก ส�านกังาน

ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 และ  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ คาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่  

15 กรกฎาคม 2561

วันคล้ำยวันเกิดทำ่นอ�ำนวย ปะติเส
 20 พฤษภาคม 2561 ร่วมงานวันคล้ายวันเกิดของ ท่านอ�านวย ปะติเส อดีตรัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มญีาตสินทิมติรสหายมาร่วมงานเป็นจ�านวนมาก ขอให้

ท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปราศจากทุกข์โศกและโรคภัย
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 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลาประมาณ 11.00 น.  

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด น�าโดย 

นายณัฎฐชัย จิตรถนอม รองประธานกรรมการ นายศิริชัย  

ออสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. นายประภาส 

งามสงวน กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ และ

ทีมงาน ชสท. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จากชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น เซนโน (Zen-Noh) เพื่อแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และเยี่ยมชมการด�าเนินงานของ ชสท. 

 โดยมีรายนามของคณะผู้บริหารจากเซนโน ดังนี้ น�าโดย 

นายซูโซ คูโบ รองประธานกรรมการบริหาร, นายเคนจิ โทมิตะ  

ผู ้จัดการใหญ่ ฝ่ายเครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร,  

นายมาซาโนริ โซโนดะ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปุ๋ยและเคมีเกษตร, 

นายฮิโตชิ มูราอิจิ กรรมการ บริษัท เซนโน กรีน รีซอร์สเซส  

(ประเทศไทย) จ�ากัด และคณะผู ้บริหารจากบริษัท ที.เจ.ซี.  

เคมี จ�ากัด นายจุนอิจิ อารากิ รองประธานกรรมการ และ 

นายพาณิช ลิมปะพันธุ์ รักษาการรองผู้จัดการใหญ่ 

 หลังจากเสร็จจากการพาเยี่ยมชมศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย 

ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ศูนย์การเรียนรู้ 100 ปีสหกรณ์ไทย 

ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันก่อนเดินทางกลับ

คณะผู้บริหำรเซนโน 
เยือน ชสท.

 เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2561 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ นายปิยวิทย์ โกฏเพชร 

ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ นายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการ

ใหญ่ ฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) เดินทางไปยื่นหนังสือ ต่อ พลเอก 

ดนัย มีชูเวช ประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง 

ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านสหกรณ์และอื่นๆ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรณี

การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ... ขอให้คงมาตรา 101 วรรค 2 ไว้ตามเดิม และขอให้

ยกเลิกการจ�ากัดสิทธิ์การเป็นกรรมการฯ มาตรา 50 วรรค 3 ตามร่างเดิมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ทั้งนี้ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 ชสท. เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

ย่ืนหนงัสือ กรณกีำรแก้ไข
ร่ำงพระรำชบญัญตัสิหกรณ์

 24 เมษายน 2561 คณะกรรมการด�าเนิน

การ ชสท. เยี่ยมชมศูนย์รวบรวมและกระจาย

สนิค้าเกษตร ของ สหกรณ์การเกษตรสะเดา จ�ากดั 

จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์ท่ีได้รับการสนับสนุน

จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามโครงการ “ศูนย์

กระจายสินค้าสหกรณ์” (CDC) ซ่ึงภายในศูนย์มี

ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ท่ีแปรรูปยางพารา (Rubber City) 

รวมทัง้มสีนิค้าทีเ่กดิจากการเชือ่มโยงธรุกจิสหกรณ์

ทัว่ประเทศ มาวางจ�าหน่ายให้สมาชกิ และนกัท่อง

เที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซีย

เยี่ยมชม CDC 
สหกรณ์กำรเกษตรสะเดำ จ�ำกัด

ขา่วสหกรณ์www.co-opthai.com ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก 5หน้าประจ�าเดือน มิถุนายน 2561



ท่องโลกเกษตรกบั ชสท.

 ประพจน์ ภู่ทองค�า ตลำดสำมชุก 
ตลำดร้อยปทีี่มีชีวิต

 วันนี้คอลัมน์ “ท่องโลกเกษตรกับ ชสท” จะพาทุกท่านไปเรียนรู้ตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี  ผู้เขียนได้มี

โอกาสไปตลาดสามชุกในหลายครั้ง  ทั้งไปแบบส่วนตัวและไปท�างานสื่อสารเรื่องราวสู่สาธารณชน มีเกร็ดหลาย

เรื่องจะเล่าให้ฟัง

 จุดเริม่ตลาดสามชกุเป็นตลาดที่อยู่ริมแมน่�้าท่าจนี สพุรรณบุร ีตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2457 จัดได้ว่าเป็นตลาด

รมิแม่น�า้ทีค่กึคกัมาก  เนือ่งจากเป็นตลาดค้าขายข้าวทีส่�าคญั และมโีรงสใีนตลาดอกีด้วย วถิชีวีติของคนในตลาด

เมือ่ร้อยปีทีแ่ล้วมผีูค้นทีม่าค้าขายในตลาดนีห้ลายเชือ้ชาตทิัง้ ไทย จนี มอญ เป็นต้น ความเจรญิของตลาดสามชกุ 

จะสังเกตได้จากการมีโรงแรมในตลาด ร้านค้าทองค�า ร้านขายยาจีน ร้านถ่ายรูป ร้านกาแฟโบราณ ร้านจ�าหน่าย

สินค้าต่างๆ จ�านวนมาก เน้นการค้าขายทางน�้า

 สถาปัตยกรรมเล่ืองช่ือ อาคารต่างๆ ในตลาดสามชุกหากมองในมุมสถาปัตยกรรม ได้มีการศึกษาว่ามี

ลวดลายที่ประดับอาคารต่างๆ ที่เรียกว่า “ลายขนมปังขิง” ถึง 19 ลายด้วยกัน ซึ่งเป็นศิลปะตกแต่งอาคารที่หา

ดูชมได้ยากในปัจจุบัน ซึ่งภายในตลาดจะประกอบไปด้วยซอยต่างๆ ในแต่ละซอยจะมีเรือนแถวไม้เรียงรายกัน  

ค้าขายสินค้าทางการเกษตรและสินค้าจ�าเป็นหลายอย่าง ส�าหรับบ้านที่น่าสนใจคือ บ้านขุนจ�านงจีนารักษ์   

นายอากรท่ีมาดแูลท่ีสามชุกสร้างข้ึนไว้เป็นอาคารไม้ 3 ชัน้ทีส่ร้างขึน้ในปีพ.ศ.2459  ซึง่ทายาทของขนุจ�านงจนีารกัษ์ 

ได้มอบบ้านให้กับคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 

11 ธันวาคม 2547 เป้าหมายของพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ รวบรวมภาพประวัติศาสตร์ และเรื่องราวใน

อดตีให้กบัผูค้นทีส่นใจได้ศกึษาต่อไป นอกจากนีค้ณะกรรมการพฒันาตลาดสามชกุยงัได้อนรุกัษ์ ปรบัปรงุอาคาร

ต่างๆ ในตลาดในเชงิอนรุกัษ์ สวยงาม จากการด�าเนนิงานด้านการอนรุกัษ์อาคารและสถาปัตยกรรมอย่างต่อเนือ่ง 

จนกระทั่งได้รับรางวัล มรดกโลก ประเภทอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมแห่งเอเชียแปซิฟิก จากองค์การยูเนสโกเป็น

รางวัลที่สร้างคุณค่าให้แก่ชาวตลาดสามชุกและคนไทย

 กว่าจะมวีนันีข้องตลาดสามชกุ ย้อนไปเมือ่ปี 2543 กรมธนารกัษ์ในฐานะเจ้าของทีด่นิ มโีครงการจะสร้าง

อาคารพาณชิย์ขึน้มาใหม่แทนตลาดเดมิ ชาวบ้านในตลาดมคีวามเหน็เป็นสองฝ่ายนายกเทศมนตรสีามชกุในสมยั

นัน้ จงึได้ตัง้คณะกรรมการพฒันาตลาดสามชกุขึน้เพือ่ศกึษาผลดแีละผลกระทบหากมกีารสร้างตลาดใหม่ ในทีส่ดุ

มติของคณะกรรมการลงความเห็นว่า ให้อนุรักษ์ตลาดสามชุกแบบเดิมไว้ จึงเป็นที่มีในการเริ่มต้นพัฒนาตลาด  

โดยเริ่มจากการรวบรวมสินค้าอาหารต่างๆ ที่มีชื่อเสียงมาออกร้าน ให้คนมาร่วมทานฟรี โดยจัดงานที่มีชื่อว่า  

“อร่อยดท่ีีสามชุก” ได้รบัการสนบัสนนุจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเป็นอย่างด ีเรยีกได้ว่าจากงานนีท้�าให้ตลาดสามชกุร้อยปี 

ท่ีเคยหลับใหล รวมถึงเกือบร้างเนื่องจากชาวบ้านนิยมไปตลาดของห้างใหญ่ทันสมัยกว่า ได้มีโอกาสฟื้นตัวขึ้น 

อีกครั้งและได้รับความร่วมมือจากคนในตลาด ภาคราชการ ภาคเอกชน มูลนิธิชุมชนไทซึ่งเป็นพี่เลี้ยงให้กับชาว

ตลาด ผ่านคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก

 ทุกวันนี้ตลาดสามชุกมีชื่อเสียงมาก เรียกได้ว่า ใครมาตลาดสุพรรณบุรีต้องมาตลาดสามชุก ของดีของ

อร่อยในตลาดนี้ที่พลาดไม่ได้ คือ เป็ดย่างจ่าเฉิดที่มีทั้งเป็ดพะโล้และเป็ดย่าง  กาแฟโบราณท่าเรือส่ง (ร้านแรก

จากป้ายตลาด) ข้าวห่อใบบัวต้นต�ารับ กุนเชียงปลากรายรสเด็ด ลูกชิ้นยักษ์หรือลูกชิ้นบิ๊ก ปลาสลิดแดดเดียว 

บะหมี่เจ๊กอ้าว (บะหมี่ลิ้นชัก) ร้านเก่าแก่ที่อยู่คู่ตลาดสามชุก เป็นต้น ใครสนใจแวะไป ชม-ชิม-ช็อป-แชะ ที่ตลาด

ร้อยปีสามชุก ระยะทางจากรุงเทพไปตลาดสามชุกเพียง 131 กิโลเมตร ครับ

ขา่วสหกรณ์6 หน้า ประจ�าเดือน มิถุนายน 2561 ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก www.co-opthai.com 



 กฎหมายน่ารูฉ้บบัน้ี ผูเ้ขยีนขอน�าเสนอเร่ืองทีม่คีวามส�าคญั

ที่มักจะเกิดขึ้นให้เห็นโดยทั่วไป กรณีของลูกจ้างได้กระท�าความ 

เสียหายอย่างใดอย่างหนึง่ให้เกดิขึน้กบับคุคลอืน่ หรอืทรพัย์สนิของ

บคุคลอืน่ใด ในขณะทีล่กูจ้างนัน้ก�าลงัอยูใ่นระหว่างปฏบิติังานให้กบั

นายจ้าง กรณีดังกล่าวเช่นนี้ ความรับผิดทางละเมิดตามกฎหมาย

ระหว่างลูกจ้างและนายจ้างจะเป็นอย่างไร ผู้เขียนจะได้น�าเสนอ

สาระส�าคัญ และหลักเกณฑ์ตามกฎหมายให้ทุกท่านได้รับทราบกัน

  2)	ต่อบคุคลอืน่โดยผดิกฎหมาย	- กระท�าโดยผดิกฎหมาย 

หมายความว่า กระท�าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการกระท�าโดย

ผิดกฎหมายแยกออกเป็น 3 ประการ คือ 

  1. การกระท�าซึ่งมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิด

  2. การล่วงสิทธิหรือประทุษร้ายต่อสิทธิของบุคคลอื่น

  3. การใช้สทิธซ่ึิงมแีต่จะให้เกิดความเสยีหายแก่บคุคลอืน่

 3)	บคุคลอืน่ได้รบัความเสยีหายแก่	ชีวติ	ร่างกาย	อนามยั	

เสรีภาพ	 ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ค�าว่าเสียหายแก่

ชีวิต หมายถึง การกระท�าต่อบุคคลอื่นอันท�าให้บุคคลนั้นถึงแก่

ความตาย ค�าว่าเสียหายแก่ร่างกาย หมายถึง การกระท�าที่ท�าให้

ร่างกายของบุคคลอื่นได้รับความเจ็บปวด หรือเสียอวัยวะส่วนหนึ่ง

ส่วนใดของร่างกาย รวมถึงการท�าให้ระบบประสาทได้รับอันตราย

ด้วย ค�าว่าเสียหายแก่อนามัย หมายถึง การท�าให้ร่างกายของผู้อื่น

เสื่อมสุขภาพไป หรืออาจจะบั่นทอนสุขภาพจิตก็ได้ ค�าว่าเสียหาย

แก่เสรีภาพ หมายถึง เสรีภาพในการเคลื่อนไหวเท่านั้น มิได้หมาย

ถึงเสรีภาพอื่นๆ ค�าว่าเสียหายแก่ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์ทั้งวัตถุ

ไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ ฉะนั้น เสียหายแก่ทรัพย์สิน

 (ข)  กรณีทีล่กูจ้างปฏบิตัหิน้าทีไ่ปเอง เพือ่ทีจ่ะให้งานที่

ได้รับมอบหมายนัน้ส�าเร็จลุล่วงไป หมายความว่าเป็นงานทีน่ายจ้าง

มไิด้สัง่โดยตรง แต่เป็นเรือ่งของลกูจ้างได้ปฏบิตัหิน้าทีไ่ปเอง ซึง่การ

ปฏบิตัหิน้าทีข่องลกูจ้างทีว่่านัน้ท�าไปเพือ่ทีจ่ะท�าให้งานทีไ่ด้รบัมอบ

หมายนั้นส�าเร็จลุล่วงไป ก็ถือได้ว่าเป็นทางการที่จ้าง

 3. ความรบัผิดของนายจ้าง โดยหลักทัว่ไปทีจ่ะให้นายจ้าง

ร่วมรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดท่ีลูกจ้างกระท�านั้น จะต้อง

ฟังได้ความว่าเป็นนายจ้างลูกจ้างกันอย่างหนึ่ง และละเมิดที่เกิด

ขึ้นนั้นลูกจ้างได้กระท�าไปในขณะท่ีท�าการงานให้แก่นายจ้างหรือ

กระท�าไปในทางการที่จ้างอีกอย่างหนึ่ง

 4. สิทธิไล่เบี้ยของนายจ้าง การที่นายจ้างจะไล่เบี้ยได้นั้น 

คงไล่เบี้ยได้เฉพาะค่าสินไหมทดแทนที่นายจ้างต้องรับผิดไป แต่ถ้า

เป็นค่าเสียหายอย่างอื่นซ่ึงมิใช่ผลโดยตรงจากการกระท�าละเมิด 

นายจ้างจะไล่เบี้ยไม่ได้ เช่น ค่าฤชาธรรมเนียมในการขึ้นศาล

  ตัวอย่าง กรณีมีสมาชิกสหกรณ์น�าเงินมาฝากไว้กับ

สหกรณ์ แต่พนักงานของสหกรณ์มิได้น�าเงินที่สมาชิกมาฝากนั้นไป

เข้าบัญชีธนาคารของสหกรณ์ แต่กลับน�าเงินดังกล่าวไปฝากเข้าไว้

 ความรับผิดในเรื่องละเมิดนั้น จะมีหลักเกณฑ์ที่ส�าคัญ

ก�าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 และ

เร่ืองความรบัผดิของนายจ้างในผลแห่งละเมดิทีล่กูจ้างได้กระท�าจะ

ก�าหนดอยู่ในมาตรา 425

 ซึง่จะต้องน�ามาพิจารณาประกอบกนัทัง้ในมาตรา 420 และ 

มาตรา 425 เพราะถ้าไม่เข้าหลกัเกณฑ์ตามมาตรา 420 กถ็อืว่าไม่มี

การท�าละเมิดเกิดขึ้น จึงไม่ต้องรับผิดในทางละเมิด 

  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 420   

“ผู้ใดจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ ท�าต่อบคุคลอืน่ โดยผิดกฎหมาย

ให้เขาเสยีหายถงึแก่ชวีติก็ด ีแก่ร่างกายก็ด ีอนามัยก็ด ีเสรภีาพกดี็  

ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นท�าละเมิด 

จ�าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” โดยสาระส�าคัญของ

มาตรา 420 มีดังต่อไปนี้

 1)	ผู้ใดกระท�าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ - ค�าว่าผู้

ใดในที่น้ีจะหมายถึง ผู้ซึ่งท�าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น (บุคคล

ธรรมดา/นิติบุคคล) ค�าว่าการกระท�า จะหมายถึง การแสดงความ

รู้สกึนกึคดิภายในจติใจของตนออกมาให้บคุคลทัว่ไปทราบ โดยการ

เคลื่อนไหวร่างกายไม่ว่าโดยทางกิริยา วาจา อาการท่าทาง หรือ

ลายลักษณ์อักษรก็ได้ และผู้แสดงความรู้สึกน้ันได้รู้ส�านึกในการ

เคลื่อนไหวของตนท�าต่อผู้อื่นโดยผิดกฎหมาย โดยการกระท�ายัง

หมายรวมถึงการกระท�าโดยงดเว้น ส่วนการกระท�าโดยประมาท

เลินเล่อนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้ระบุความ

หมายเฉพาะไว้ จงึต้องใช้การอ้างองิค�าจากประมวลกฎหมายอาญา

ตามมาตรา 59 ซึ่งให้ความหมายไว้ว่า เป็นการกระท�าโดยมิได้จงใจ 

แต่กระท�าโดยปราศจากความระมดัระวงั ซึง่บคุคลทีอ่ยูใ่นภาวะเช่น

นั้น จักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระท�าอาจใช้ความ

ระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้เพียงพอไม่

จึงหมายความว่า เป็นการกระท�าต่อตัวทรัพย์ ท�าให้ทรัพย์สินของ

บคุคลอืน่เสือ่มเสยีหรอื ขาดประโยชน์ผดิไปจากธรรมดา หรอืท�าให้

รูปร่างของทรัพย์สินนั้นบุบสลายไป

  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 425 

“นายจ้างต้องร่วมกนัรบัผดิกบัลกูจ้างในผลแห่งละเมดิ ซึง่ลกูจ้าง

ได้กระท�าไปในทางการที่จ้างนั้น” สาระส�าคัญของ มาตรา 425  

มีดังต่อไปนี้

 1. นายจ้างลูกจ้าง เกิดข้ึนโดยผลของสัญญาที่เรียกว่า

สัญญาจ้างแรงงาน มีหลักพิจารณาความเป็นนายจ้างและลูกจ้าง 

ดังนี้

 (ก) สัญญาจ้างแรงงานเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย แม้

กฎหมายจะมิได้ก�าหนดแบบเอาไว้แต่อย่างใด การตกลงกันด้วย

วาจาก็ถือว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงานได้

 (ข) ลกูจ้างตกลงกระท�าการงานให้แก่นายจ้าง ไม่ว่าจะ

เป็นการมอบหมายให้กระท�าหรือปฏิบัติตามค�าสั่งก็ตาม

 (ค) นายจ้างตกลงจะให้สนิจ้าง (สนิจ้างคอืผลประโยชน์

ตอบแทนท่ีลูกจ้างพึงจะได้รับจากการท�างานให้นายจ้าง) ซึ่งอาจ

จะจ่ายให้เป็นรายวัน รายเดือน และมิได้หมายความเฉพาะตัวเงิน

เท่านั้น แต่ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ เช่น จ่ายเป็นค่า

อาหาร จ่ายเป็นค่าที่อยู่อาศัยก็ได้ ฯลฯ

 2. ในทางการท่ีจ้าง พจิารณาได้จากกรณทีีน่ายจ้างสัง่หรอื

มอบหมายให้ปฏิบัติ และจากกรณีที่ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ไปเองเพื่อ

ที่จะให้งานที่ได้รับมอบหมายนั้นส�าเร็จลุล่วงไป ดังนี้

 (ก)  กรณีที่นายจ ้างสั่ งหรือมอบหมายให ้ปฏิบัติ 

หมายความว่า นายจ้างสั่งหรือมอบหมายให้ท�าอะไรย่อมเป็น

ทางการที่จ้างทั้งหมด แม้งานที่สั่งหรือมอบหมายนั้นจะมิใช่งานใน

หน้าที่ประจ�าก็ตาม ถ้านายจ้างสั่งแล้วย่อมถือว่าเป็นทางการที่จ้าง

ทั้งสิ้น

กับบัญชีธนาคารของตนหรือของบุคคลอื่นไม่ว่าจะกระท�าโดยจงใจ

หรอืไม่กต็าม ดงันี ้นอกจากพนกังานผูน้ัน้จะต้องรบัผดิชอบถงึความ

เสยีหายในการกระท�าละเมดิกบัสมาชกิสหกรณ์และรวมถงึรบัผดิใน

คดีอาญาแล้ว สหกรณ์ซึ่งเป็นนายจ้างของพนักงานนั้น จะต้องร่วม

รบัผดิกบัพนกังานในผลแห่งละเมดิทีไ่ด้กระท�าในทางการทีจ้่างตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย

   ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2885/2543

  จ�าเลยที่ 2 เป็นผู้จัดการสาขามีหน้าที่ดูแลงานของ

ธนาคารจ�าเลยที่ 1 สาขาดังกล่าวทุก ๆ ด้าน มีอ�านาจหน้าที่

ปกครองบังคับบัญชาพนักงานทุกคนในสาขาต้องคอยควบคุมดูแล

ให้พนักงานทุกคนท�างานด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องมิให้เกิด

ความเสียหายแก่ลูกค้าและบุคคลภายนอก ไม่อาจปัดความรับผิด

ชอบให้จ�าเลยร่วมซึ่งเป็นพนักงานและพนักงานคนอื่น การที่ปล่อย

ให้จ�าเลยร่วมน�าเช็คพิพาทที่ห้ามเปลี่ยนมือและขีดฆ่าค�าว่าผู้ถือ

ออก ซึ่งโจทก์ออกให้เพื่อช�าระหนี้แก่บุคคลอื่นเรียกเก็บเงินและน�า

เข้าบัญชีเงินฝากของตนโดยผิดขั้นตอนไม่เป็นไปตามระเบียบแล้ว

เป็นผู้รับเงินและเบิกจ่ายเงินไป โดยจ�าเลยที่ 2 ไม่ได้น�าสืบให้เห็น

ว่าตนใช้ความระมัดระวังควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของจ�าเลย

ร่วมและพนักงานที่เกี่ยวข้องตามสมควรแล้ว ต้องถือว่าได้ปฏิบัติ

งานตามหน้าท่ีด้วยความประมาทเลินเล่อเป็นการละเมิดต่อโจทก์ 

จ�าเลยที่ 1 ผู้เป็นนายจ้างต้องร่วมรับผิดด้วย

   ส่วนการที่จ�าเลยร่วมและ น. ร่วมกันน�าเช็คของโจทก์

หลายฉบับ รวมทั้งเช็คพิพาทไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารซึ่งโจทก์

ได้ด�าเนินคดีอาญาแก่บุคคลทั้งสองฐานฉ้อโกงและยักยอก แล้วต่อ

มาท�าสญัญาประนปีระนอมยอมความกนัเพือ่ระงบัข้อพพิาทในทาง

อาญา ก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวของจ�าเลยร่วมและ น. หามีผลถึงความ

รับผิดของจ�าเลยทั้งสองซึ่งมีมูลจากการละเมิดและไม่ได้ร่วมตกลง

ประนีประนอมยอมความด้วยไม่

ควำมรับผิดของนายจ้าง
ในผลแห่งละเมิด

ที่ลูกจ้ำงได้กระท�า
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สามัคคีพี่น้องรวมใจ
“ผู้น�ำสหกรณ์ยุคใหม่ 

พัฒนำก้ำวไกลอย่ำงยั่งยืน”
 ด�าเนินโครงการมาครบแล้วทั่วทุกภาค ทุกเขต กับโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้น�าสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน” ประจ�าปี พ.ศ.2560-2561 โดยฉบับก่อนหน้านี้เราได้น�า

เสนอบรรยากาศของ รุ่น 55 – 58 ไปแล้ว ฉบับนี้เราก็ขอเก็บตกบรรยากาศของรุ่น 59 – 63 โดยรุ่น 59 เขต 2 ภาคตะวันตก, รุ่น 60 เขต 3 ภาคตะวันออก, รุ่น 61 เขต 9 ภาคใต้ตอนล่าง, รุ่น 

62 ภาคใต้ตอนบน และรุ่น 63 ภาคอีสานตอนบน เพราะสีสันในแต่ละพื้นที่นั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นประทับใจ ไม่แพ้กันเลยทีเดียว โดยเฉพาะทีมงานจัดเต็มการแสดงในงานเลี้ยงสังสรรค์ งานนี้

ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อให้บริการแก่ผู้น�าสหกรณ์การเกษตรในทุกเขตทั่วประเทศ และขอขอบคุณอาจารย์วินัย พันธุรักษ์ ศิลปินวง “ดิอิมพอสสิเบิ้ล” ที่จิตอาสามามอบความสุขด้วยเสียง

เพลงให้ชาวสหกรณ์ทุกท่าน

นำยประยูร อินสกุล 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ รุ่นที่ 59

นำยสุทนันทร์ ตั้งกอบลำภ
ประธานกรรมการ ชสจ.กาญจนบุรี จ�ากัด

กล่าวรายงาน รุ่นที่ 59

นำงศศิธร วิเศษ
สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

ประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ รุ่นที่ 60

นำยวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ รุ่นที่ 61

นำยอมรศักดิ์ พันธุรักษ์
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6,7

ประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ รุ่นที่ 62

นำยโอภำส ทองยงค์ 
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ รุ่นที่ 63

นำยทรงศักดิ์ ชัยสุวรรณ
ประธานกรรมการ สสก.เมืองสุราษฎร์ธานี จ�ากัด

กล่าวรายงาน รุ่นที่ 62

นำยอนนต์ ค�ำภำ
ประธานกรรมการ ชสก.จังหวัดอุดรธานี จ�ากัด

กล่าวรายงาน รุ่นที่ 63

นำยบุญสงค์ สมัคร
ประธานกรรมการ ชสก.สงขลา จ�ากัด

กล่าวรายงาน รุ่นที่ 61

นำยเรวัต เปี่ยมระลึก
ประธานกรรมการ ชสก.จันทบุรี จ�ากัด

กล่าวรายงาน รุ่นที่ 60
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นำยคุณวุฒิ ออสุวรรณ
ประธานกรรมการด�าเนินการ ชสท.

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 59-60

นำยไทยะ ทำคิกุชิ 
Head of Business Development 

บริษัท พระรามเก้า เทคโนโลยี จ�ากัด

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 59-63

ทีมงำนพระอำทิตย์
บ. ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 63

นำยปรเมศวร์ อินทรชุมนุม 
รองอธิบดีอัยการ 

ส�านักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 59-63

นำยกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค แอนด์ เค 

ซุปเปอร์ค้าส่งหาดใหญ่ 2009 จ�ากัด

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 61

นำยธรรมรัตน์ ยศเมฆ 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงาน 11

ส�านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดหนองบัวล�าภู

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 63

นำงไพรินทร์ เจริญทวีทรัพย์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีฯ

ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 59

นำงเทพินทร์ ไสยวรรณ 
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีฯ

ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 60

นำงสำวณิชำพร สังฆะโต 
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช�านาญการพิเศษ

รักษาการในต�าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี

ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 61-62

นำงปนัดดำ ทองเหลือง 
รักษาการ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ

(ด้านการบัญชีและการสอบบัญชี) 

ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 63

ทีมงำนพระอำทิตย์
บ. ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 60

ทีมงำนพระอำทิตย์
บ. ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 59, 61

ทีมงำนพระอำทิตย์
บ. ที.เจ.ซี. เคมี จ�ากัด

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 62

นำยศิริชัย ออสุวรรณ
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท.

วิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 59-63

ขา่วสหกรณ์www.co-opthai.com ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก 9หน้าประจ�าเดือน มิถุนายน 2561



รุ่น 59 เขต 2 ภาคตะวันตก
ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2561

ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรม ราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี

รุ่น 60 เขต 3 ภาคตะวันออก 
ระหว่างวันที่ 18 – 19 เมษายน 2561 

ณ ห้องประชุมจุลมณี 1 โรงแรม เคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี

ขา่วสหกรณ์10 หน้า ประจ�าเดือน มิถุนายน 2561 ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก www.co-opthai.com 



รุ่น 61 เขต 9 ภาคใต้ตอนล่าง 
ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2561 

ณ ห้องสมิหลา 1 โรงแรม บีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา

รุ่น 62 ภาคใต้ตอนบน
ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2561

ณ ห้องโกเมน โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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รุ่น 63 
ภาคอีสานตอนบน

 8 มิถุนายน 2561 ชสท. น�าโดยนายศิริ ชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ  

นายบุญเลิศ แสนหลวง รองประธานกรรมการ นายปิยวิทย์ โกฏเพชร ผู้ตรวจสอบกิจการ  

และนายนัด ดวงใส ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. ต้อนรับท่านประธานฯ และผู ้จัดการ  

ผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพารา 
สกก.สะเดา จ�ากัด เตรียมวางจ�าหน่ายที่

ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ และเว็บไซต์ Co-opclick
สหกรณ์การเกษตรสะเดา จ�ากัด ที่ได้เดินทางมาเยี่ยม ชสท. และน�าผลิตภัณ์ต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆ ท่ีแปรรูปยางพารา (Rubber City) มาวางจ�าหน่าย ที่ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ชสท.  

พร้อมทั้งจ�าหน่ายผ่านระบบออนไลน์ (Co-opclick)
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 นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ 

จัดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจ�าปี 2561” โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ  

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ในการนี้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 

แห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) น�าโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการด�าเนินการ ชสท. และ 

นายบุญเลิศ แสนหลวง รองประธานกรรมการ ชสท. พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

สหกรณ์ในภาคต่างๆ ได้น�าบูธนิทรรศการและของรางวัลมามอบให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด

ผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์ การประกวดผลิตภัณฑ์อาหาร การประกวดร้องเพลง การตอบค�าถามชิงรางวัล  

และการมอบรางวลั เกยีรติบตัรแก่นักเรยีนทีช่นะการประกวด โดยการนีน้ายบญุเลศิ แสนหลวง รองประธาน

กรรมการ ชสท. ได้มอบข้าวสารหอมมะลิ จากศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ชสท. 

จ�านวน 26 ถุง ให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดฯ และงานนี้ยังเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียน ครู ได้มีส่วนร่วม

ในกจิกรรมสหกรณ์ และเกดิการเรยีนรูแ้ลกเปลีย่นซึง่กนัและกนั โดยจดัขึน้ทีล่านด้านหน้าส�านกัพฒันาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561

วันกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียน ปี 61

 เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.61 เวลา 13.00 น. ชสท. ได้มีโอกาส

ต้อนรับ อาจารย์วินัย พันธุรักษ์ ที่มาร่วมประชุมเพื่อเตรียมการ 

จัดงาน “66 ป ี ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ เพื่อเกษตรกร”  

โดยในวนังานท่านจะมาแสดงการขบัร้องเพลงสหกรณ์ “อลับัม้เพลง

สหกรณ์” ให้เราได้รับฟังกัน

อาจารย์วินัย พันธุรักษ์  
โชว์ขับร้องเพลงสหกรณ์ 

ครบรอบ 
66 ปี ชสท.
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ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

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

คุณกิตติพงษ์ ลิมปสุรัติ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาค 4 

เคมีเกษตรไทย...... หัวใจสหกรณ์

มุ่งพิทักษ์ผลผลิต รักษ์ส่ิงแวดล้อมและชีวิต ใช้สารพิษอย่างปลอดภัย

 ระหว่างวันที่  14-16 มีนาคม 2561 บริษัท ที.เจ.
ซี.เคมี จ�ากัด โดย คุณพิเชษฐ์ แสนท้าวและทีมงานพนักงานฝ่าย 
การตลาดประจ�าพื้นที่ ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย  
จ�ากัด อ.ด ่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี น�าโดยคุณกฤษดา  
สมรูป ผู้จัดการฯ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จัดประชุมกลุ่ม
สมาชิกเกษตรกร เพ่ือแจ้งนโยบายของสกรณ์ และแนะน�าสินค้า
ตราพระอาทิตย์ โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มพืชไร่ เช่น ซูมิโซย่า  
ซูมิเคน แดนท๊อซ ไคร่า และ ออนคอล 3 จี จัดประชุมทั้งหมด 
9 จุด ณ หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7 ต.จระเข้เผือก 
หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 10 ต.ด่านมะขามเตี้ยและ หมู่ที่ 7  
ต.กลอนโด เกษตรกรสมาชิกให้ความสนใจสินค้าเป็นอย่างดี  
โดยเฉพาะ “ซูมิโซย่า”

 วันที่  10 เมษายน 2561 บริษัท ที .เจ.ซี .เคมี จ�ากัด  
ตราพระอาทติย์ น�าโดยพนกังานฝ่ายขายประจ�าพืน้ที ่ร่วมกบั สหกรณ์
การเกษตรบางน�้าเปรี้ยว จ�ากัด จ.ฉะเชิงเทรา ได้จัดประชุมเกษตรกร
เพื่อแนะน�าการใช้สินค้าของบริษัท ให้แก่เกษตรกรชาวนาที่เตรียมจะ 
ลงมือท�านาในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์นี้ ณ ท่ีท�าการผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ 16 ต.โพรงอากาศ อ.บางน�้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเกษตรกร 
ให้ความสนใจและตอบรับพร้อมกับสอบถามในผลิตภัณฑ์สินค้า 
ตราพระอาทิตย์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ เซนโซ่ ยูนิโปร และ 
เท็ปเปกิ

 วันที่ 24 เมษายน 2561 บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด ตราพระอาทิตย์ น�าโดย พนักงานฝ่าย
การตลาดประจ�าพื้นที่ ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรบ้านเจ้าเณร ได้จัดงานประชุมเกษตรกรเพื่อแนะน�า
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้แก่เกษตรกรชาวไร่ข้าวโพด ณ ท่ี อาคารอเนกประสงค์ ม.2 ต.นาสวน 
อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โดยแนะน�าการใช้สารคุมและก�าจัดวัชพืชอย่างมีประสิทธิภาพ สารคุมวัชพืช
ในไร่ข้าวโพด “นิโกะ พลัส” และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ออนคอล กรุ๊ป ดานิทอล ตลอดจน อาหารเสริม 
ฮีโร่-คอมบิ เป็นต้น ซึ่งเกษตรให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ตราพระอาทิตย์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ สินค้า 
นิโกะ พลัส

 วันที่ 24 เมษายน 2561 บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด ตราพระอาทิตย์ น�าโดย พนักงานฝ่าย
การตลาดประจ�าพื้นที่ ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรบ้านเจ้าเณร จ�ากัด ได้จัดงานประชุมเกษตรกร 
เพื่อแนะน�าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้แก่เกษตรกรชาวไร่ข้าวโพด ณ ท่ี อาคารอเนกประสงค์  
ม.2 ต.นาสวน อ.ศรสีวสัดิ ์จ.กาญจนบรุ ีโดยแนะน�าการใช้สารคมุและก�าจดัวชัพชือย่างมปีระสทิธภิาพ 
สารคุมวัชพืชในไร่ข้าวโพด “นิโกะ พลัส” และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ออนคอล กรุ๊ป ดานิทอล ตลอดจน 
อาหารเสริม ฮีโร่-คอมบิ เป็นต้น ซึ่งเกษตรให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ตราพระอาทิตย์เป็นอย่างดี  
โดยเฉพาะ สินค้า นิโกะ พลัส

ขา่วสหกรณ์14 หน้า ประจ�าเดือน มิถุนายน 2561 ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก www.co-opthai.com 



 วันที่  24 เมษายน 2561 บริษัท ที . เจ . ซี . เคมี  จ� ากัด  
ตราพระอาทิตย์ น�าโดย พนักงานฝ่ายการตลาดประจ�าพื้นที่ ร ่วม
กับ สหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงและค้าสัตว์อ่างทอง จ�ากัด ได้จัดประชุม
กลุ ่มย่อยสมาชิกเกษตรกรนาข้าว ณ ท่ีท�าการผู ้ใหญ่บ้าน บ้านไร่  
หมู่ที่ 8 ต.ทางพระ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง โดยแนะน�าวิชาการเกี่ยวกับ
การใช้สารก�าจัดศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนแนะน�าผลิตภัณฑ์
สินค้า อาทิเช่น เซนโซ่ โนมินี่กรุ ๊ป ไมมินี่ กรุ ๊ป แดนท๊อช ทาคูมิ  
คูพร๊อคแซท กิโมโน เอ็นจอย โซโร ตลอดจน กลุ่มอาหารเสริม และ 
เป ิดตั วผลิตภัณฑ ์  สารก� าจัด เพลี้ ยกระโดดสีน�้ าตาลในนาข ้ าว  
กลุ ่มสารใหม่ล่าสุด “เท็ปเปกิ” ซึ่งเกษตรให้ความสนใจในผลิตภัณฑ ์
ตราพระอาทิตย์เป็นอย่างดีเยี่ยม

 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2561 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.)  
น�าโดยนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“ผู้น�าสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน” ณ โรงแรมราชศุภมิตร จ.กาญจนบุรี โดยมีผู ้ร่วม
อบรมจากสหกรณ์รวม 8 จังหวัด ได้แก่ จ.สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, นครปฐม, ราชบุรี, กาญจนบุรี, 
สุพรรณบุรี, เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ จ�านวน 250 ท่าน ในงานนี้ บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด ซึ่งถือ
ได้ว่า เป็นบริษัทร่วมลงทุน ระหว่าง ชสท.และ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรญี่ปุ่น ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดง 
สนิค้าและบรรยายในหวัข้อการเชือ่มโยงธรุกจิสหกรณ์กบับรษิทั ท.ีเจ.ซ.ีเคม ีจ�ากดั โดยคณุบณัฑติ บรูณะเสถยีร 
ผู ้จัดการฝ่ายการตลาดภาค1 เป็นวิทยากรหลักเป็นวิทยากรแนะน�าเรื่องการใช้สินค้าของบริษัทฯ 
ซึ่งผลตอบรับโดยรวมออกมาดีมาก มีสหกรณ์หลายพื้นที่เข้ามาสอบถามเรื่องการใช้สินค้าและปรึกษา 
หาแนวทางท�าธุรกิจร่วมกันในอนาคต

  วันที่ 21 มีนาคม 2561 บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด ตราพระอาทิตย์ น�าโดย พนักงานฝ่ายการตลาด
ประจ�าพื่นที่ ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรแสวงหา จ�ากัด ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยสมาชิกเกษตรกรนาข้าว ณ บ้าน
วังน�้าเย็น ม.4 ต.วังน�้าเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โดยแนะน�าวิชาการเกี่ยวกับการใช้สารก�าจัดศัตรูพืชอย่างมี

 ระหว่างวันท่ี 23-24 เมษายน 2561 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 
แห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) น�าโดยนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธาน 
ทีป่รกึษาคณะกรรมการ ชสท. ได้จดัโครงการฝึกอบรมหลกัสตูร “ผูน้�าสหกรณ์
ยคุใหม่ พฒันาก้าวไกลอย่างยัง่ยนื” ทีโ่รงแรม บพี ีสมหิลา บชี รสีอร์ท อ.เมอืง 
จ.สงขลา โดยมีผู้ร่วมอบรมจากสหกรณ์รวม 7 จังหวัดได้แก่ ตรัง, นราธิวาส, 
ปัตตานี, พัทลุง, ยะลา, สตูล และสงขลา จ�านวน 280 ท่าน ในงานนี้ บริษัท  
ท.ีเจ.ซ.ีเคมี จ�ากดั ซึง่ถอืได้ว่า เป็นบรษิทัร่วมลงทนุ ระหว่าง ชสท.และ ชุมนมุสหกรณ์ 
การเกษตรญี่ปุ ่นได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงสินค้าและบรรยายในหัวข้อ 
การเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์กับบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด โดยคุณบัณฑิต  
บรูณะเสถยีร ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดภาค1 เป็นวทิยากรหลกัและคณุพชิญ์พงศ์  
ธรรมสรณ์ พนักงานขายประจ�าเขตภาคใต้เป็นวิทยากรแนะน�าเรื่องการใช้
สินค้าของบริษัทฯ ซึ่งผลตอบรับโดยรวมออกมาดีมากมีสหกรณ์หลายพื้นที่
เข้ามาสอบถามเรื่องการใช้สินค้าและปรึกษาหาแนวทางท�าธุรกิจร่วมกัน 
ในอนาคต

 ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) น�าโดยนายศิริชัย 
ออสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้น�าสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกล
อย่างยั่งยืน” ที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีผู้ร่วมอบรมจากสหกรณ์รวม 7 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร, 
นครศรีธรรมราช, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง, กระบี่ และสุราษฎร์ธานี จ�านวน 250 ท่าน ในงานนี้ บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด ซึ่งถือ
ได้ว่า เป็นบริษัทร่วมลงทุน ระหว่าง ชสท.และ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรญี่ปุ่นได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงสินค้า และบรรยาย
ในหัวข้อการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์กับบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด โดยคุณบัณฑิต บูรณะเสถียร ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาค 1 
เป็นวิทยากรหลักคุณเพียร เพชรอาวุธ พนักงานขายอาวุโสและคุณพิชญ์พงศ์ ธรรมสรณ์ พนักงานขายประจ�าเขตภาคใต้  
เป็นวิทยากรแนะน�าเรื่องการใช้สินค้าของบริษัทฯ ซึ่งผลตอบรับในครั้งนี้ดีเกินคาดหมายมีสหกรณ์หลายพื้นที่ เข้ามาสอบ
ถามเรื่องการใช้สินค้า เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ หลายชนิดเริ่มมีชื่อเสียงในกลุ่มของไม้ผลอาทิเช่น ออนคอล, ไคร่า, ดานิซาราบา, 
ท๊อปซิน-เอ็ม, ลาบิไลท์, คูพร๊อคแซท-เอฟ และฮีโร่คอมบิ ส่งผลให้หลายๆ สหกรณ์ ที่มีสมาชิกมีอาชีพท�าสวนอยากน�าสินค้าตรา
พระอาทิตย์ไปจ�าหน่ายมากขึ้น แนวโน้มการท�าธุรกิจร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับสหกรณ์ท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด น่าจะดียิ่งๆ ขึ้นไป

ประสิทธิภาพและนโยบายลดราคากลุ่มสินค้า โนมินี่กรุ๊ปรวมถึงอัตราที่แนะน�าอัตราใหม่ ของโนมินี่ เริ่มต้นที่ 40 ซีซีต่อไร่ 
และแนะน�าผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิเช่น เซนโซ่ โนมินี่กรุ๊ป ไมมินี่ กรุ๊ป แดนท๊อช ทาคูมิ คูพร๊อคแซท กิโมโน เอ็นจอย ตลอด
จน กลุ่มอาหารเสริม โดยได้แนะน�าผลิตภัณฑ์ใหม่ในการป้องกันและก�าจัดโรคใบไหม้และคอรวงเน่า “โซโร” และสารก�าจัด
เพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลตัวใหม่ล่าสุด “เท็ปเปกิ” ซึ่งเกษตรให้การสนใจในผลิตภัณฑ์ตราพระอาทิตย์เป็นอย่างดีเยี่ยม

 ระหว่างวนัที ่18-19 เมษายน 2561 บรษิทั ท.ีเจ.ซ.ีเคม ีจ�ากดั ตราพระอาทติย์ น�าโดยพนกังานประจ�าเขต เข้าร่วมกจิกรรม
ที่จัดขึ้นโดย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) น�าโดยนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
ชสท. ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้น�าสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน” ที่โรงแรม เคพี แกรนด์ อ.เมือง จ.จันทบุรี 
โดยมีผู้ร่วมอบรมจากสหกรณ์รวม 7 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี และ ตราด จ�านวน 
180 ท่าน ในงานนี้ บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด ซึ่งถือได้ว่า เป็นบริษัทร่วมลงทุน ระหว่าง ชสท.และ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรญี่ปุ่น 
ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงสินค้าและบรรยายในหัวข้อการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์กับบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด โดยคุณชุมพล  
ราชณุวงษ์ พนักงานขายประจ�าเขตภาคตะวันออก เป็นวิทยากรแนะน�าเรื่องการใช้สินค้าของบริษัทฯ ซ่ึงผลตอบรับ มีสหกรณ์ 
หลายพื้นที่เข้ามาสอบถามเรื่องการใช้สินค้า และปรึกษาหาแนวทางท�าธุรกิจร่วมกันในอนาคต

 ระหว ่ างวัน ท่ี  8 -9  พฤษภาคม 2561 ชุมนุมสหกรณ ์การ เกษตร
แห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) น�าโดยท่านประธานศิริชัย ออสุวรรณ ได้จัด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู ้น�าสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน”  
ท่ีโรงแรมนภาลยั อ.เมอืง จ.อุดรธาน ีโดยมผีูร่้วมอบรมจากสหกรณ์รวม 11 จงัหวดั ได้แก่ 
อุดรธานี, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, มุกดาหาร, หนองคาย, ร้อยเอ็ด, หนองบัวล�าภู, สกลนคร, 
เลย, บึงกาฬ และนครพนม จ�านวน 200 ท่าน ในงานนี้ บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด  
ซึ่งถือได้ว่า เป็นบริษัทร่วมลงทุน ระหว่าง ชสท.และ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
ญี่ปุ ่นได้ร ่วมจัดนิทรรศการแสดงสินค้าและบรรยายในหัวข้อการเชื่อมโยงธุรกิจ 
สหกรณ์กับบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัดโดยคุณวิฑูรย์ หอมจู พนักงานขายประจ�าเขต 
เป ็นวิทยากรหลัก ในการแนะน�าวิธีการใช ้สินค ้าของบริษัทฯ ซึ่ งผลตอบรับ 
ในครั้ งนี้ดี เกินคาดหมายมีสหกรณ ์หลายพื้นที่  เข ้ ามาสอบถามเรื่ องการใช ้
สินค้า เน่ืองจากสินค้าของบริษัทฯ หลายชนิดเริ่มเป็นท่ีรู ้จักกันอย่างแพร่หลาย 
อาทิเช่น ยูนิตี้ ซีรูส, โนมินี่, ซูมิโซย่า, ซูมิเคน, นิโกะพลัส และยังมีทั้งยาก�าจัดโรคและ
แมลงอีกมากมาย ส่งผลให้หลายๆ สหกรณ์ ท่ีมีสมาชิกมีอาชีพท�าไร่ ท�านา อยากน�า
สินค้าตราพระอาทิตย์ไปจ�าหน่ายมากขึ้น แนวโน้มการท�าธุรกิจร่วมกันระหว่างบริษัทฯ 
กับสหกรณ์ท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด น่าจะดียิ่งๆ ขึ้นไป

ขา่วสหกรณ์www.co-opthai.com ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก 15หน้าประจ�าเดือน มิถุนายน 2561
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ไม่ถึงผู้รับโปรดส่งคืน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด
หากท่านไม่สะดวกในการรับข่าวสารสหกรณ์  

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

ขา่วสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำากัด

ยึดม่ันอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอ้ืออาทรมวลสมาชิก

ฤกษ์งำมยำมดี เพื่อสิริมงคล
 2 พฤษภาคม 2561 ฤกษ์งามยามดี ที่ ชสท. น�าโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ที่เข้ามาปฏิบัติงานที่ ชสท. ในต�าแหน่งประธานกรรมการ

ด�าเนนิการ ชสท. ชุดท่ี 41 พร้อมด้วย นายปิยวทิย์ โกฏเพชร ผูต้รวจสอบกจิการ นายโชคด ีออสวุรรณ ผูจ้ดัการใหญ่ และ นายจรีพฒัน์ งามสง่า  

รองผูจ้ดัการใหญ่ น�าทมีพนกังาน ชสท. จดัพธิไีหว้ศาลพระภมูเิจ้าที ่เพือ่ความเป็นสริมิงคลในการปฏบิตัภิาระกจิส�าคญัต่างๆ เพือ่พฒันาขบวนการ

สหกรณ์ให้ยั่งยืนต่อไป

 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทยที่แสดงความเคารพนอบน้อมต่อผู้หลัก
ผู้ใหญ่ พร้อมผู้น้อยจะขอขมาลาโทษที่อาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ทั้งขอ
พรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว 
 ชสท. ได้จัดงานพิธีรดน�้าด�าหัว คณะกรรมการด�าเนินการ 
ชสท. ชุดที่ 40 ประจ�าปี 2561 ซึ่งเราจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี  มีทั้ง
คณะผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ชสท. เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ 
และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าลายไทย
สีสันสดใส โดยในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ อาคาร 
ชสท. ชั้น 4

พิธีรดน�้ำด�ำหัว คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ชสท. 
ประจ�ำปี 2561

ขา่วสหกรณ์16 หน้า ประจ�าเดือน มิถุนายน 2561 ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก www.co-opthai.com 


