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นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำ�ปี 2557
สาขาบริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

 ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั หรอื ชสท.  
เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัด 
ทัว่ประเทศ ซึง่มสีมาชกิเป็นสหกรณ์การเกษตรและเกษตรกร จดทะเบยีน 
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2495 
ในชื่อสหกรณ์ขายส่งแห่งประเทศไทย จ�ากัดสินใช้ ท�าหน้าท่ีเป็น
ตวักลาง ซือ้ขายสนิค้า เครือ่งอปุโภค บรโิภค ให้กบัสหกรณ์ประเภทต่างๆ  
ทั่วประเทศ ต ่อมาได ้ร ่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 
แห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ ZEN-NOH ก่อตั้งบริษัท ที.เจ. ซี.เคมี จ�ากัด 
เพื่อน�าเข้า เคมีเกษตร และปัจจัยการผลิตทางด้านการเกษตร 
ท่ีมีคุณภาพสูง มาจ�าหน่ายให้กับสหกรณ์การเกษตร ต่อมา 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2512 ได้ขอเปลี่ยนแปลงชื่อต่อกระทรวง
พัฒนาการแห่งชาติ (ในขณะนั้น) เป็นชุมนุมสหกรณ์การขาย
และการซื้อแห่งประเทศไทย จ�ากัด ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
2518 ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ�ากัด หรือ ชสท. ปัจจุบัน ชสท.บริหารงานโดยคณะ
กรรมการ ชดุที ่41 และได้ก�าหนดวสิยัทศัน์ ว่า “ชสท. เป็นศนูย์กลาง
ความร่วมมอืของสหกรณ์การเกษตร ทีใ่ห้บรกิารแก่สมาชกิอย่างครบ
วงจร ในด้านการส่งเสริมการผลติ จดัหาปัจจยัการผลติ การตลาด ให้
องค์ความรูแ้ละสวสัดกิาร ตามอดุมการณ์สหกรณ์ เพือ่ผลสมัฤทธิท์าง
ด้านเศรษฐกิจ และสังคม” ตลอดระยะเวลา 66 ปี ชสท. ได้ด�าเนิน
การภารกิจตามวัตถุประสงค์ ที่มุ่งเน้นการให้บริการกับสมาชิก ยึด
อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์
สมาชิกและเกษตรกรเป็นส�าคัญ
  เน่ืองในโอกาสครบรอบ 66 ปี ของชมุนมุสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ�ากัด คณะกรรมการด�าเนินการมีมติให้จัดงาน 
“66ปี ชสท.ยึดม่ันอุดมการณ์เพือ่เกษตรกร” ในวนัที ่27 มถินุายน 2561  
ณ ส�านักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ จ�ากัด  
ถนนงามวงศ์วาน เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร เพือ่เป็นการเผยแพร่
ผลงานของ ชสท. และสหกรณ์สมาชกิ ให้เป็นทีป่ระจักษ์สูส่าธารณชน 
โดยการจัดงานครั้งนี้นอกจากงานครบรอบ 66 ปีชสท.แล้ว ได้มีการ
เปิดตัวโครงการ “ข้าวแกงสหกรณ์ รุ่นที่ 5” โครงการกระจาย
สนิค้าสหกรณ์สูช่มุชน ประจ�าปี 2561 เพือ่แก้ไขปัญหาราคาผลผลติ
การเกษตรตกต�่า โดย ชสท. ได้ท�าปฏิทินเชื่อมโยงสินค้าเครือข่าย
สหกรณ์ เพือ่หาตลาดรองรบัผลผลติของเกษตรกรสมาชกิทีม่คีณุภาพ 
มาจ�าหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรงในราคายุติธรรม ทั้งนี้ ชสท. ยังได้จัด
ท�า โครงการตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ ระยะที่ 2 โดยได้พัฒนา
เว็บไซต์ co-op click ให้ทนัสมยั ในช่ือ co-op click 4.0 มทีัง้ภาษา
ไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมผลผลิต และ
การตลาดระบบพาณิชย์อีเลคโทรนิค หรือ E- COMMERCE รองรับ

การจ�าหน่ายสินค้าจากสมาชิกและเกษตรกรสู่สากล สามารถเข้าถึง 
ผู ้บริโภคได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ขบวนการสหกรณ์และเกษตรกร 
มีความเข้มแข็ง และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป
  ในงานวนันี ้ ชสท.ได้รบัเกยีรตจิากนายเลศิวโิรจน์ โกวัฒนะ 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบไปด้วยนายประยูร อินสกุล 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์, นายบุญเลิศ ใจดี ผู้อ�านวยการ
ส�านักบริหารกลาง มาเป็นผู้แทนอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 
นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ ส�านักงานตรวจบัญชีกรุงเทพมหานคร,  
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการด�าเนินการสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย, พลโทวีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ
ด�าเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย, นายเอกสิทธิ์ 
วังภูสิทธิ์ ประธานกรรมการด�าเนินการชุมนุมร้านสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย นายดาบชยั ใจสูศ้กึ ผูจ้ดัการใหญ่ ชมุนมุสหกรณ์เครดติ
ยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย, พลต�ารวจเอกนิพจน์ วีระสุนทร ประธาน
กรรมการบรษิทัสหประกนัชวีติ จ�ากดั, นายสหพล สงัข์เมฆ กรรมการ
ผูจ้ดัการบรษิทัสหประกนัชวีติ จ�ากดั, นายวชิติ นวลชืน่ ผู้อ�านวยการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย, นายจุนอิจิ อารากิ รองประธาน
กรรมการบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด, นายธวัชชัย เรืองรัตน์ธรรม  
ผู้จัดการใหญ่บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด, ประธานและคณะกรรมการ
ด�าเนินการสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์สหกรณ์ ผูแ้ทนสหกรณ์ทีเ่ข้าร่วม
โครงการ “ข้าวแกงสหกรณ์ รุน่ท่ี 5”, คณะกรรมการเครอืข่ายธรุกรรม
สหกรณ์ พืน้ที ่ 2, อาจารย์วนิยั พนัธรุกัษ์ ที่ปรึกษา ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดต้นแบบ, อาจารย์น�้าตาล น�้าเพชร ศิลปินนักร้อง
พระพิฆเนศทองค�าพระราชทาน, นายสุเมธ ศรีจรรยา บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก และสื่อมวลชนจาก 15 สถาบัน พร้อมทั้ง
ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน 
 ในส่วนของพิธีการเริ่มจากในช่วงเช้าได้จัดให้มีพิธีสงฆ์  
เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ ชสท. ต่อมาเวลา 10.00 น. 
นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานคณะกรรมการด�าเนินการ  
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด ได้กล่าวรายงาน
การด�าเนินกิจการและความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ของ ชสท. 
ท่ีผ่านมาตลอด 66 ปี หลังจากนั้น นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ  
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพธิไีด้กล่าวแสดงความยนิดี
และกล่าวเปิดงาน “66 ปี ชสท.ยึดมั่นอุดมการณ์เพื่อเกษตรกร” 
 ต่อจากนั้นประธานในพิธี ได้เปิด 3 โครงการฯ ปี 2561  
ของชสท. โดยเริ่มจาก โครงการตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์  
ระยะที่ 2 หรือ C0-OP CLICK 4.0 โดยมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 
ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ เช่น สามารถเปลี่ยนภาษา 

ไทย จีน อังกฤษ พัฒนาโปรแกรมให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งยัง 
ปรับเปลี่ยน แพลทฟอร์ม ให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
มากขึ้น และยังเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าสหกรณ์มากขึ้น 
หลงัจากนัน้ได้เปิดตวัโครงการข้าวแกงสหกรณ์ รุน่ที ่5 ซึง่เป็นโครงการฯ 
ทีส่นับสนุนให้สหกรณ์สมาชกิ บรกิารข้าวแกงในราคาพิเศษ เริม่ต้นที่ 
10 บาท ให้กบัสมาชิก พนกังานและคนในชุมชน โดยมสีหกรณ์สมาชิก  
ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 15 สหกรณ์ รวมสหกรณ์ที่เข้าร่วม 
โครงการฯ ทั้งหมด 117 สหกรณ์ ส�าหรับอีกโครงการฯ ที่ชสท. 
เปิดตวัด�าเนินการในปี 2561 คอื โครงการกระจายสินค้าสหกรณ์สู่ชมุชน 
ซึ่งเป็นโครงการที่น�าสินค้าสหกรณ์ ที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ  
ราคาที่เป็นธรรม จัดจ�าหน่ายให้กับเครือข่ายสหกรณ์ทุกประเภท 
ทัง้ในกรงุเทพและปรมิณฑล ร้านค้าต่างๆ ในชมุชน เพือ่ให้ประชาชน
ได้บริโภคสินค้าคุณภาพดีในราคาที่เป็นธรรม รวมถึงเพิ่มช่องทาง 
การตลาดแก่สินค้าสหกรณ์อีกช่องทางหนึ่ง
 นอกจากนีบ้รรยากาศภายในงาน “66 ปี ชสท.” ประกอบไปด้วย 
การออกบูธนิทรรศการ ต่างๆ เช่น โครงการตลาดสินค้าสหกรณ์
ออนไลน์ ระยะที ่2 โดยเป็นการพฒันาแอพพลเิคชัน่ CO-OP CLICK  
ให้มคีวามทนัสมยัรวดเรว็ เพิม่ภาษาจนีในการใช้งาน เพือ่ตอบสนอง 
ต่อความต้องการของผูใ้ช้บรโิภคให้มากขึน้ และสามารถเพิม่ช่องทาง 
การจดัจ�าหน่ายสนิค้าสหกรณ์ให้มศีกัยภาพเทยีบเท่าตลาดออนไลน์
ของเอกชน อีกทั้งมีการออกบูธต่างๆ จากสหกรณ์สมาชิก ได้แก่ 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรชุมพร จ�ากัด บริการกาแฟเขากระทิง, 
สหกรณ์ผู ้ปลูกกาแฟชุมพร จ�ากัด บริการกาแฟ ราคาพิเศษ,  
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรระยอง จ�ากัด น�าผลไม้จากสมาชิก 
จัดจ�าหน่ายราคาพิเศษ โดยเฉพาะ ทุเรียนเกรดเอ (จ�านวน 2.5 ตัน)
จ�าหน่ายในราคากโิลกรมัละ 66 บาท ยงัมสีหกรณ์ทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ  
ข้าวแกงสหกรณ์น�าอาหารมาบริการผู้เข้าร่วมงานจ�านวนมาก เช่น 
สหกรณ์การเกษตรล�าพระเพลิง จ�ากัด น�าผัดหมี่โคราชมาบริการ 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จ�ากัด น�าส้มต�า อาหารอีสาน 
มาบริการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด  
น�าก ๊วยจั๊บรสเด็ด มาบริการ ซ่ึงนายเลิศวิโรจน ์ โกวัฒนะ  
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธี ได้เยี่ยมชมบูธ 
ท่ีมาร่วมงาน พร้อมท้ังแสดงฝีมือการผัดหมี่โคราชของสหกรณ์
การเกษตรล�าพระเพลิง และ ต�าส้มต�าร่วมกบัคณะของชุมนมุสหกรณ์
การเกษตรบุรีรัมย์ จ�ากัด สร้างความประทับใจเป็นอย่างมากจาก 
ผู้มาร่วมงานทุกคน
 ในส่วนของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์และศูนย์ข้าวสหกรณ์
ไทย ที่ตั้งอยู่ในอาคารส�านักงาน ชสท.ยังได้จัดสินค้าราคาพิเศษ 
บริการแก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็น
อย่างมาก ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ส�าเร็จได้ด้วยการสนับสนุนจาก
หน่วยงานราชการ เครือข่ายสหกรณ์ต่างๆ อย่างดียิ่ง ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด ขอขอบคุณทุกฝ่ายทุกท่านที่ได้มี
ส่วนร่วมในการด�าเนินการกับ ชสท.ด้วยดีตลอดมา และพร้อมที่จะ
ร่วมมือในการด�าเนินงานกับทุกหน่วยงานเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้
กับสหกรณ์ และเสริมสร้างประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ให้กับสมาชิกสหกรณ์ อย่างยั่งยืนตลอดไป 
 

นายศิริชัย ออสุวรรณ
ประธานกรรมการด�าเนินการ ชสท.

ยึดมั่นอุดมการณ์...เพื่อเกษตรกร

66 ปี ชสท.
ขา่วสหกรณ์2 หน้า ประจ�าเดือน สิงหาคม 2561 ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก www.co-opthai.com 



 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานสู่การพัฒนาตลาดสินค้าสหกรณ์ จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 8 

- 10 กรกฎาคม 2561 จัดโดย กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ โรงแรมปริน้ซ์พาเลซ กรงุเทพมหานคร และ

มีผู้แทนสหกรณ์ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ สหกรณ์ผู้ผลิตสินค้า

เกษตร ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์เครือข่าย เข้าร่วมประชุม 220 

คน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจ

ร่วมกันระหว่างสหกรณ์ที่มีศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ สหกรณ์ผู้

ผลติสนิค้า และสหกรณ์ทีเ่ป็นเครอืข่ายในการกระจายสนิค้าสหกรณ์ 

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจให้กับเครือข่ายศูนย์กระจาย

สินค้าสหกรณ์ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ยังได้จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ

ระหว่างสหกรณ์ที่ผลิตสินค้ากับสหกรณ์ ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อขยาย

ช่องทางตลาดสนิค้าสหกรณ์ไปสูผู่บ้รโิภคในพืน้ทีต่่าง ๆ  เพิม่มากขึน้

ในอนาคต ทั้งนี้ ปัจจุบัน ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์มีจ�านวน 122 

แห่ง ท้ังสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์เพื่อการตลาด

ลูกค้า ธกส. ชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์เครดิต 

ยเูนีย่น มุง่ส่งเสรมิให้มกีารน�าเทคโนโลยเีข้ามาพฒันาการผลติสนิค้า

สหกรณ์ให้เป็นสินค้าเชิงนวัตกรรมมากขึ้น และพัฒนาช่องทางการ

ตลาดผ่านระบบ e-Commerce เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคให้ได้บริโภคสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม สะอาด

ปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

 

ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนสู่
กำรพัฒนำตลำดสินค้ำสหกรณ์

 ชสท. ร่วมกับ ชสก.ยะลา จ�ากัด และสกก.เมืองสุราษฎร์ธานี จ�ากัด น�า “มังคุด” ราชินีแห่งผลไม้ไทยรสชาติดีอุดม

ประโยชน์มาจัดจ�าหน่ายในศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ในราคายุติธรรมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร และให้ผู้บริโภคได้ล้ิมรสชาต ิ

ผลไม้คุณภาพดี ดั่งสโลแกน “อุดหนุนเกษตรกรไทย สุขใจทั้งผู้ให้ผู้รับ” ในการนี้ ชสท. ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน  

จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่อุดหนุนมังคุดเกรดพรีเมี่ยมส่งตรงจากภาคใต้ในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้นกว่า 14 ตัน

 สนใจผลติภณัฑ์ ผลไม้ตามฤดกูาลสอบถามเพ่ิมเตมิ หรือแวะมาอดุหนนุกนัได้ท่ี ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจาย

สินค้าสหกรณ์ ชสท. หรือติดต่อมาได้ที่ 0-2561-4567 ต่อ 408 หรือที่ตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ www.co-opclick.com

“มังคุด” รำชินีผลไม้ ไทย 
ส่งตรงจำกสุรำษฎร์ธำนี

ยึดมั่นอุดมการณ์...เพื่อเกษตรกร
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 คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ในฐานะผู ้แทน

สหกรณ์ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงตาม พระราชบัญญัติสหกรณ์ 2542 

และตาม ระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ โดยหน้าที่ที่ส�าคัญมาก

ประการหน่ึงของคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ คอื จะต้องมี

การประชุมคณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์  มีการบันทึก

รายงานการประชุมไว้ เพราะมติในที่ประชุมนั้นเป็นแนวทางท่ี

ต้องถือปฏิบัติ และมติบางอย่างมีข้อผูกพันตามกฎหมายด้วย

 กฎหมายน่ารู้ฉบับนี้จึงขอน�าสาระส�าคัญตามกฎหมาย

เกี่ยวกับความรับผิดของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ที่มี

ต่อสหกรณ์และบุคคลภายนอกมาให้ทุกท่านได้รับทราบกัน

 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 

51 ก�าหนดไว้ว่า “ให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์เป็น 

ผู้ด�าเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับ

บุคคลภายนอก  เพื่อการนี้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือผู้จัดการ

ท�าการแทนก็ได้” 

 จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น การด�าเนินกิจการ

สหกรณ์เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือระเบียบ ข้อบังคับ

ของสหกรณ์ จะต้องอาศัยคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

เป็นผู้แทนในการบริหารจัดการองค์กร โดยกรรมการด�าเนิน

การของสหกรณ์จะกระท�าการแทนสหกรณ์ผ่านทางมตทิีป่ระชมุ

คณะกรรมการ เพราะฉะนั้นหากกรรมการด�าเนินการลงมติ 

ที่ประชุมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ โดยที่ไม่ขัดต่อ

กฎหมายหรือระเบียบหรือค�าสั่งนายทะเบียนใดๆ มติที่ประชุม

คณะกรรมการด�าเนินการดังกล่าวนั้น ก็จะมีผลผูกพันสหกรณ์

ในการด�าเนินกิจการต่างๆ กับบุคคลภายนอก แต่หากกรณี

กรรมการด�าเนินการลงมตินอกเหนือวัตถุประสงค์ในกิจการ 

ของสหกรณ์หรือเป็นมติที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ค�าสั่ง  

นายทะเบียบสหกรณ์ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย 

ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ได้มีการก�าหนด

หลักเกณฑ์ ส่วนของการก�ากับดูแลสหกรณ์ในกรณีดังกล่าว  

ตามมาตราต่อไปนี้ 

เรื่อง	 ความรับผิดของกรรมการ
ด�า เ นินการสหกรณ์ต ่อ
สหกรณ์และบคุคลภายนอก

 “มาตรา 20 ถ้าท่ีประชุมใหญ่หรือท่ีประชุมคณะ

กรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ลงมตอินัเป็นการ ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อ

บงัคบั ระเบยีบของสหกรณ์ ระเบยีบหรอืค�าสัง่ของนายทะเบยีน

สหกรณ์ ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ 

มีอ�านาจสั่งยับยั้งหรือเพิกถอน มตินั้นได้”

             “มาตรา 21 ในกรณีที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่

ของสหกรณ์ท�าให้สหกรณ์เสียหาย ถ้าสหกรณ์ไม่ร้องทุกข์หรือ

ฟ้องคดี ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์

ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ ได้ และให้พนักงานอัยการ

รบัว่าต่างให้สหกรณ์ โดยให้สหกรณ์เป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วกบั 

การร้องทุกข์ ฟ้องคดีหรือการว่าต่างแก่นายทะเบียนสหกรณ์  

รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณี”

      “มาตรา 22 ในกรณีที่คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

กระท�าการ หรอืงดเว้นกระท�าการในการปฏบัิตหิน้าทีข่องตน จน

ท�าให้เสือ่มเสยีผลประโยชน์ของสหกรณ์หรอืสมาชกิ หรอืสหกรณ์

มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการหรือฐานะ

การเงิน ตามรายงานการสอบบัญชี หรือตามรายงานการตรวจ

สอบ ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือให้

ปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้

 (1) ให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อ

บกพร่องตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์

ก�าหนด

 (2) ให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ระงับการ

ปฏิบัติบางส่วนท่ีเป็นเหตุให้เกิดข้อบกพร่องหรือเสื่อมเสีย 

ผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก

 (3) ให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์หยุดปฏิบัติ

หน้าทีเ่ป็นการชัว่คราว เพือ่แก้ไขข้อบกพร่องนัน้ให้แล้วเสรจ็ตาม

วิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

 (4) ให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์พ้นจาก

ต�าแหน่งทัง้คณะ หรอืให้กรรมการซึง่เกีย่วข้องกบัการนัน้พ้นจาก

ต�าแหน่งกรรมการ”

 นอกจากหลักเกณฑ์ตามมาตรา 20  ถึง มาตรา 22  

ที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว  ความรับผิดของกรรมการด�าเนินการต่อ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์และบุคคลภายนอกในกรณี

ที่ตนได้ลงมตินอกเหนือวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือลงมติที่

ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ค�าสั่งต่างๆ ของนายทะเบียบสหกรณ์ 

จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอื่นๆ เช่น  ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือประมวลกฎหมายอาญา เป็นต้น 

กล ่ าวคือ  คณะกรรมการต ้องร ่ วมกันรับ ผิดใช  ้
ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายแก่บุคคลภายนอก 
เป ็นการส ่วนตัว เว ้นแต ่ กรรมการด�าเนินการ 
คนหนึ่งคนใดจะไม่เห็นชอบกับการลงมติในครั้งนั้น 
และตนได้มีการบันทึกข้อความรวมถึงเหตุผลต่างๆ 
ที่ไม่เห็นด้วยไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม
กรรมการแล้ว ดังนั้น กรรมการด�าเนินการท่านนั้น 
กไ็ม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตวัร่วมกบักรรมการคนอืน่ๆ 
ที่ได้ลงมติเห็นชอบแต่อย่างใด

ขา่วสหกรณ์4 หน้า ประจ�าเดือน สิงหาคม 2561 ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก www.co-opthai.com 



 23 ก.ค.61 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ 

และนายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ ชสท. พร้อมด้วยทีมงาน ได้

ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโครงการฝึกอบรมสตรีนานาชาติ หลักสูตร “Empowering 

Women in Business and Management of Agricultural Cooperative” รุ่นที่ 2 จ�านวน 

7 คน ประกอบด้วยผู้น�าสตรีจาก 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินเดีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว เมียนมาร์ เนปาล ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และประเทศไทย โครงการดังกล่าวจัดโดย 

องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ ส�านักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (International 

Cooperative Alliance, Asia and Pacific - ICA - AP) เพือ่ให้มกีารศกึษาดงูานสหกรณ์เปรยีบเทียบ  

(Comparative Study) ในประเทศไทย ซึ่งการเดินทางมา ชสท.ในครั้งนี้ ผู้น�าสตรีทั้ง 7 ประเทศ 

ได้รับฟังบรรยายสรุปบทบาทภารกิจของ ชสท. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ชสท. โดยได้รับการ

ประสานงานและอ�านวยความสะดวกโดย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ต้อนรับผู้น�ำสตรีนำนำชำติ 
“Empowering Women in Business and Management of Agricultural Cooperative” รุ่นที่ 2

 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วม

จัดกิจกรรมสนับสนุนและบูรณาการงาน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ จุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาด 

ยกระดบัรายได้ สร้างคณุภาพชวีติทีด่ใีห้กบัเกษตรกร โดยจดัให้มเีวทเีสวนาเชญิ

ผูเ้ชีย่วชาญแต่ละด้าน ไปร่วมอภปิรายในหวัข้อ “การเชือ่มโยงตลาดทเุรียนและ

ผลไม้ยุค 4.0 จังหวัดศรีสะเกษ” ณ เวทีกลาง บริเวณสวนปาล์มวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ภายในบริเวณการจัดงาน 

“เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ อาเซียนเทรดแฟร์ 2561”

 โดยมีวิทยากรผู้ร่วมอภิปราย ฯ ประกอบด้วย นายเชิดชัย พรหมแก้ว 

(รองอธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์), นายศริชิยั ออสวุรรณ (ประธานกรรมการชมุนมุ

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด), ดร.สุพจน์ วัฒนวิเชียร (สหกรณ์

จังหวัดศรีสะเกษ), นายธนภัทร จาวินัจ (ผู้จัดการสหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาค

เกษตรจังหวัดตราด จ�ากัด)

เวทเีสวนำ “กำรเชือ่มโยงตลำดทเุรยีนและผลไม้ยคุ 4.0 จงัหวดัศรสีะเกษ”

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



ท่องโลกเกษตรกบั ชสท.

 ประพจน์ ภู่ทองค�า

 หากคณุจะนกึถึงสถานทีท่่องเท่ียวในจังหวดัเชยีงใหม่ 

คุณจะนึกถึงที่ไหน ? พระธาตุดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ ฯลฯ

 หากเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเป็นธรรมชาติ 

จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในรูปแบบสหกรณ์ คงเป็นที่อื่น

ไม่ได้นอกจาก บ้านแม่ก�าปอง อ.แม่ออน จังหวดัเชยีงใหม่ บรหิาร

งานผ่านสหกรณ์ไฟฟ้าโครงการหลวงแม่ก�าปอง จ�ากัด

 จดุเริม่ของแม่ก�าปองเริม่จาก ความกนัดาร เป็นหมูบ้่าน

เล็กๆ ล้อมรอบไปด้วยหุบเขา มีทั้งหมด 134 หลังคาเรือน 346 

คน การเข้าออกหมู่บ้านท�าได้แค่การเดินเท้าเพียงอย่างเดียว วีถี

ชวีติอยูอ่ย่างเรียบง่าย สมถะ การด�ารงชวีติเน้นการพึง่พาป่าและ

ทรพัยากรธรรมชาต ิชาวบ้านมเีพยีงอาชพีเดียวคือการเกบ็เหมีย้ง  

ขายให้กับพ่อค้า และมีรายได้น้อยเนื่องจากไม่ค่อยมีงานท�า  

จุดเปลีย่นของบ้านแม่ก�าปองเกดิจากการรบัต�าแหน่งผูใ้หญ่บ้าน

ของนายธรีเมศ์ ขจรพฒันภริมย์ (นายพรหมมนิทร์ พวงมาลา) ใน

ปีพ.ศ. 2538 มีแนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้านจากการท่องเท่ียว

โดยชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายต้องการแก้ไขปัญหาความยากล�าบาก

ของการด�ารงชีวิตของชาวบ้าน โดยมีการประสานงานกับหน่วย

งานราชการ สร้างโรงไฟฟ้าพลังน�้า ในรูปแบบความร่วมมือกับ

ชุมชน บริหารการจัดจ�าหน่ายไฟฟ้าแก่ชาวบ้านในชุมชน ในรูป

แบบของสหกรณ์ไฟฟ้าโครงการหลวงแม่ก�าปอง จ�ากัด ขึ้น 

ยุคเตรียมความพร้อมเข้าสู่การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 หลังจากได้ร่วมมือกับทางราชการในการผลิตไฟฟ้า

จ�าหน่ายแก่ชาวบ้านถือเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญในการสร้างจุดขาย 

ส�าหรบัการท่องเทีย่วแม่ก�าปอง ประกอบกบัผูใ้หญ่บ้านในขณะนัน้ 

ได้มองเห็นศักยภาพของชุมชน ได้แก่ การส่งเสริมตั้งกลุ ่ม

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มไกด์ 

น�าเที่ยว กลุ่มนวดแผนไทย ฯลฯ ได้รวบรวมกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ 

ร่วมกันวางแผนเพื่อเข้าสู่การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย 

ในวนัที ่10 ธนัวาคม 2539 ได้เปิดหมูบ้่านรบันกัท่องเทีย่วกลุม่แรก 

เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน และใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่า 4 ปี ในการ

พัฒนาปรบัปรงุการให้บรกิาร รปูแบบของนกัท่องเทีย่วมทีัง้แบบ

ท่องเทีย่ววนัเดยีวกลับและพกัค้างคนื โดยได้ร่วมกนักบัชาวบ้าน

แม่ก�ำปอง 
เม็ดมุกงามในม่านเขา

ก�าหนดกติกาการท่องเที่ยวชุมชนแก่บุคคลภายนอก และกติกา

การบริหารจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน หนึ่งในกติกาส�าคัญของ

การจดัการชมุชน คอื การหกัรายได้ 10% ของโฮมสเตย์ เข้ากอง

กลางเพื่อน�าเงินส่วนนี้ไปบริหารจัดการหมู่บ้าน เพื่อรองรับนัก

ท่องเที่ยว เช่น การจัดการขยะ การดูแลความสะอาดของพื้นที่

ส่วนกลาง และระบบจัดสรรนักท่องเที่ยวให้แก่สมาชิกอย่างเท่า

เทียมและเป็นธรรม เป็นต้น โดยสหกรณ์ไฟฟ้าโครงการหลวง

แม่ก�าปอง จ�ากัด ถือว่าเป็นองค์กรหลักในการบริการจัดการ 

หมู่บ้าน โดยอาศัยหลักการสหกรณ์น�ามาใช้โดยเน้นประโยชน์

เพื่อสมาชิกเป็นส�าคัญ

ยุคทองของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 วันท่ี 23 ตุลาคม 2558 เป็นวันท่ีชาวแม่ก�าปองจะ

จดจ�าว่า “เป็นวนัทีแ่ม่ก�าปองได้รบัการยอมรบัจากนกัท่องเที่ยว

ภายนอกอย่างล้นหลาม” สิ่งบ่งชี้ได้แก่ นักท่องเที่ยวจ�านานมาก

มุ่งหน้าสู่หมู่บ้านท�าให้การจราจรติดขัดเป็นประวัติการณ์ จาก

วนันัน้ได้กลายเป็นจดุเริม่ต้นของความร่วมมอืของชมุชนกบัส่วน

ราชการในการจัดการท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนเป็นผู้

ตัดสินใจ หน่วยงานราชการสนับสนุนการด�าเนินงานเพ่ือลดข้อ

จ�ากัดของชุมชน ทุกวันนี้บ้านแม่ก�าปองกลายเป็นเป้าหมายใน

ฝันของนักท่องเท่ียวท่ีต้องการมาดื่มด�่ากับธรรมชาติที่สมบูรณ์ 

สงบ เรียบง่าย และปลอดภัย

อนาคตของแม่ก�าปอง ใครก�าหนด ?
 ถงึแม้วนันี ้บ้านแม่ก�าปองได้รบัการยอมรบัแล้ว แต่ผู้น�า 

ของชุมชน นายธีรเมศ์ ขจรพัฒนภิรมย์ รวมท้ังชาวแม่ก�าปอง 

ยงัคงยดึมัน่ว่าเป้าหมายในการพฒันาชุมชน คอื ใช้การท่องเทีย่ว 

ในการพัฒนาหมู่บ้าน ระยะเวลากว่า 18 ปี ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงชุมชนหลายด้าน เช่น การคมนาคมมีถนนลาดยาง 

2 ช่องจราจร ผลผลิตทางการเกษตรได้รับการยกระดับราคาสูง

ขึ้น เช่น ผลผลิตจากกาแฟ หมอนจากใบชา อาหารจากผลผลิต

ของชาวบ้าน ลูกหลานของคนในชุมชนกลับบ้านมาร่วมกันท�า

จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ฯลฯ 

 อนาคตส�าหรับบ้านแม่ก�าปองอยู่ที่การพัฒนาศักยภาพ

ในการท่องเท่ียวโดยชุมชน การบริหารจัดการ การรักษา

ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชุมชน การท�าการเกษตรที่

เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ร่วมกนัพทิกัษ์ ดแูลทรพัยากร ซึง่เป็นจดุ

ส�าคัญของการท่องเที่ยวบ้านแม่ก�าปอง และมองถึงความยั่งยืน

ของการบริหารจัดการโดยชุมชน ถ้าสนใจท่องเที่ยวโดยชุมชน 

สามารถติดต่อได้ที่ นายธีรเมศ์ ขจรพัฒนภิรมย์ เบอร์โทรศัพท์ 

08-5675-4598

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



วินัย เลี้ยงพรม

พบปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 22 มถุินายน 2561 นายศริชิยั ออสวุรรณ ประธานกรรมการ ชสท. นายณฐัชยั พวงสมบตัิ 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ และ นายขจร เจริญทรัพย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ 

ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่อ�าเภอตาคลี จ�ากัด เข้าพบนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีที่สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่อ�าเภอตาคลี จ�ากัด  

ไม่ได้รบัการจดัสรรโควต้าเมลด็พนัธุห์อมหวัใหญ่ สมาชกิสหกรณ์จงึได้รบัความเดอืดร้อนเนือ่งจาก

ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่จากภายนอก ซ่ึงมีราคาสูงกว่าเมล็ดพันธุ์ในโควต้าหลายเท่าตัว  

โดยท่านปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รบัเรือ่งไว้เพือ่พจิารณาร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

โดยด่วนต่อไป

ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรประจวบคีรีขันธ์ จ�ำกัด 
 28 มิถุนายน 2561 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรประจวบคีรีขันธ์ จ�ากัด จัดการประชุม

คณะกรรมการ ประจ�าเดือนมิถุนายน 2561 โดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสก.

สัมภำษณ์เรื่องนโยบำยฯ
 11 กรกฎาคม 2561 นายศิริชัย 

ออสุ วรรณ ประธานกรรมการ ชสท.  

ให้การต้อนรับ นางสาวชุติบัณฑิ์ แสงหวัง 

นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก คณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร และให้สัมภาษณ ์

เรื่องนโยบายการฝึกอบรมให้ความรู ้แก่ 

สมาชิกสหกรณ์ พร้อมท้ังการบริหารงานอื่นๆ 

ของสหกรณ์ เพื่อใช ้ เป ็นข ้อมูลการท� า

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบันฑิต

ประชุมคณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 20 กรกฎาคม 2561 นายศิริชัย ออสุวรรณ 

ประธานกรรมการด�าเนินการ ชสท. ร่วมการประชุม 

คณะกรรมการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม ครัง้ที ่2/2561 

ณ ห้องประชุมส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำย
กำรด�ำเนินธุรกิจผลไม้สู่กำรส่งออก ปี 2561

 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการด�าเนิน

การ ชสท. ร่วมเวทีเสวนา ท�าเวิร์คช็อปร่วมกับเครือข่าย

สหกรณ์ผู้ผลิต และเครือข่าย CDC ในโครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายการด�าเนินธุรกิจผลไม้

สู่การส่งออก ปี 2561 ที่จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดยกอง

พฒันาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมส่ง

เสริมสหกรณ์ ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี ที่

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2561

ประจวบคีรีขันธ์ จ�ากัด เป็น

ประธานการประชุมฯ หลัง

จากเสรจ็สิน้การประชมุได้ร่วม

กันรบัประทานอาหารกลางวนั 

และรับมอบของฝากเป็นเงาะ 

และทุเรียนป่าละอู จากนาย

นาท ภูท่อง ประธานกรรมการ 

สหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์

ใหญ่ จ�ากัด
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 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด 

(ชสท.) จัดงานครบรอบ 66 ปี ภายใต้แนวคิด “66 ปี ชสท.

ยึดมั่นอุดมการณ์…เพื่อเกษตรกร” โดยมีนายเลิศวิโรจน์  

โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็น

ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ส�านักงาน

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด ถนน

งามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ได้จัดงานครบรอบ 

66 ปี ของการก่อต้ัง ในช่วงเช้าได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ เจริญ

พระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ ชสท. ต่อจากนั้นในช่วง 

10.00 น. ชสท.ได้จัดกิจกรรมเปิดงาน “66 ปี ชสท. ยึดมั่น

อุดมการณ์…เพื่อเกษตรกร” โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธาน

ในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและเครือข่ายสหกรณ์ทุก

ประเภท เข้าร่วมงาน ในส่วนของพธิกีารเริม่จากการรายงาน 

ความก้าวหน้าในการด�าเนินงานของ ชสท. ตลอด 66 ปี โดย

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. หลังจาก

นั้น ประธานในพิธีได้กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวเปิด

งาน เปิดตัว โครงการตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ ระยะที่ 

2 หรือ Co-op Click 4.0 โดยมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ให้

สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ได้ถึง 3 ภาษา ทั้งภาษา 

ไทย จีน อังกฤษ โปรแกรมได้มีการพัฒนาให้มีความรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น ทั้งยังปรับเปลี่ยน แพลทฟอร์ม ให้ตอบสนองต่อความ

ต้องการของตลาดมากขึ้น และยังเพิ่มช่องทางการตลาด

ให้กับสินค้าสหกรณ์มากขึ้น หลังจากนั้นได้เปิดตัวโครงการ

ข้าวแกงสหกรณ์ รุ่นท่ี 5 ซ่ึงเป็นโครงการฯ ที่สนับสนุนให้

สหกรณ์สมาชิก บรกิารข้าวแกงในราคาพเิศษ เริม่ต้นที ่10 บาท  

เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก พนักงานและคนในชุมชน 

โดยมีสหกรณ์สมาชิก ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ จ�านวน  

15 สหกรณ์ รวมสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 117 

สหกรณ์ ส�าหรับอีกโครงการฯ ที่ ชสท. เปิดตัวด�าเนินการใน

ปี 2561 คือ โครงการกระจายสินค้าสหกรณ์สู่ชุมชน ซึ่งเป็น

โครงการที่น�าสินค้าสหกรณ์ ที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ ราคา

ที่เป็นธรรม จัดจ�าหน่ายให้กับเครือข่ายสหกรณ์ทุกประเภท

ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล ร้านค้าต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อให้

ประชาชนได้บรโิภคสนิค้าคณุภาพดใีนราคาทีเ่ป็นธรรม รวม

ถึงเพ่ิมช่องทางการตลาดแก่สินค้าสหกรณ์อีกช่องทางหนึ่ง 

นอกจากนี้บรรยากาศภายในงาน “66 ปี ชสท.” ประกอบ

ไปด้วยการออกบูธนิทรรศการ ต่าง ๆ เช่น โครงการตลาด

สินค้าสหกรณ์ออนไลน์ ระยะท่ี 2 การออกบูธต่าง ๆ จาก

สหกรณ์สมาชิก ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดชุมพร จ�ากัด 

บริการกาแฟเขากระทิง, สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟชุมพร จ�ากัด 

บรกิารกาแฟชมุพร ราคาพเิศษ, ชมุนมุสหกรณ์จงัหวดัระยอง 

จ�ากดั น�าทุเรียนเกรดเอ จ�าหน่ายในราคากโิลกรัมละ 66 บาท 

สหกรณ์การเกษตรบางคนที จ�ากัด น�าส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ 

กล้วยหอมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมาชิกมาจ�าหน่ายอีก
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มากมาย ยังมีสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ข้าวแกงสหกรณ์

น�าอาหารมาบริการผู้เข้าร่วมงานจ�านวนมาก เช่น สหกรณ์

การเกษตรล�าพระเพลิง จ�ากัด น�าผัดหมี่โคราชมาบริการ 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จ�ากัด น�าส้มต�า อาหาร

อีสานมาบริการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

จ�ากัด น�าก๋วยจั๊บรสเด็ด มาบริการ ในส่วนของศูนย์กระจาย

สินค้าสหกรณ์และศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย ที่ตั้งอยู่ในอาคาร

ส�านักงาน ชสท. ยังได้จัดสินค้าราคาพิเศษ บริการแก่ผู้เข้า

ร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก 

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ส�าเร็จได้ด้วยการสนับสนุนจากหน่วย

งานราชการ เครือข่ายสหกรณ์ต่าง ๆ ชสท. ขอขอบคุณทุกๆ 

ท่าน มา ณ โอกาสนี้
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 วันพฤหัสบดีที่  12 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.  
ดร.วิวัฒน์ ศัลยก�าธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  
(Asia Pacific Regional Seminar) หัวข้อ “สินค้าสหกรณ์อาเซียน... 
ก ้าวไกลสู ่ตลาดสากล” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี  
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและเฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากล  
ประจ�าปี 2561 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ถ.พิชัย เขตดุสิต กทม.

โครงกำรสัมมนำระดับภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก 
(Asia Pacific Regional Seminar)

 13 ก.ค.61 ชสท. น�าโดยนายศิรชิยั ออสวุรรณ ประธาน

กรรมการ และนายโชคดี ออสวุรรณ ผูจ้ดัการใหญ่ ชสท. Dato’ 

Hj. Abdul Fattah Hj. Abdullah. ประธานกรรมการ สนันบิาต

สหกรณ์แห่งประเทศมาเลเซีย (ANGKASA) และคณะผู้บริหาร 

พร้อมทัง้ผูอ้�านวยการสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ซึง่เดนิ

ทางมาเยีย่มชม “ศนูย์ข้าวสหกรณ์ไทย” และแลกเปลีย่นความ

คิดเห็นเกี่ยวกับงานสหกรณ์ เพ่ือความร่วมมือกันในอนาคต 

พร้อมทั้งโอกาสนี้ นางสาวสุภาภรณ์ อินค้า หัวหน้าส�านักการ

ตลาดสนิค้าสหกรณ์และอคีอมเมร์ิซ ได้น�าราชนิผีลไม้ไทย หรอื 

มงัคดุ จากศนูย์กระจายสนิค้าสหกรณ์ ชสท. มาเสร์ิฟให้บรรดา

คณะผู้แทนสหกรณ์ได้ชิมอีกด้วย

ต้อนรบัผูแ้ทนสหกรณ์จำกประเทศฟิลิปปินส์ และมำเลเซีย
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ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

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

คุณกิตติพงษ์ ลิมปสุรัติ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาค 4 

เคมีเกษตรไทย...... หัวใจำสหกรณ์

มุ่งพิทักษ์ผลผลิต รักษ์ส่ิงแวดำล้อมและชีวิต ใช้สารพิษอย่างปลอดำภัย

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด 

ตราพระอาทิตย์ น�าโดย คุณเพชร ทองสุข ผู ้จัดการฝ่าย 

การตลาดภาค3 และพนักงานประจ�าเขต ร่วมกบั ชมุนมุสหกรณ์

การเกษตร จ.น่าน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.น่าน จัดงานประชุม 

ให้ความรู้สมาชิกจังหวัดน่านประจ�าปี 2561 โดยมีการแนะน�า

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น นิโกะพลัส โนมินี่ แซทเทอน-ดี นาโก้ 

ออนคอลกรุ๊ป อีโต้ และอาหารเสริม ฮีโร่-คอมบิ ซึ่งสมาชิก 

ให้ความสนใจในผลิตภณัฑ์ตราพระอาทติย์โดยเฉพาะนโิกะพลสั 

สารฉีดคุมฆ่าวัชพืชในข้าวโพดเพราะเป็นสินค้าใหม่และ 

สามารถใช้ในพื้นที่ราบสูงของจังหวัดน่านได้ดี การจัดประชุม

ในครั้นนี้เพื่อให้ความรู ้กับสมาชิกและเป็นแนวทางในการ 

ผลักดันสินค้าถึงมือเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 

ตรงจุดเป้าหมายของบริษัท

 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด ตราพระอาทิตย์ น�าโดย นายจีระศักดิ์ สอน

มา พนักงานประจ�าเขต ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรแสวงหา จ�ากัด (ลูกค้าหลัก) ได้จัดประชุมกลุ่มย่อย

สมาชิกเกษตรกรนาข้าว กลุ่ม4 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านส�าโรงปม หมู่ที่ 4 ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา 

จ.อ่างทอง โดยแนะน�าวิชาการเกี่ยวกับการใช้สารก�าจัดศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนแนะน�า

ผลิตภัณฑ์สินค้า อาทิเช่น เอ็นเนอร์จี้ เซนโซ่ โนมินี่กรุ๊ป ไมมินี่ กรุ๊ป แดนท๊อช ทาคูมิ ออนคอล กรุ๊ป 

เอ็นจอย โซโร ตลอดจน กลุ่มอาหารเสริม และได้แนะน�าผลิตภัณฑ์สารก�าจัดเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล 

ในนาข้าว กลุม่สารใหม่ล่าสดุ “เทป็เปก”ิ ซึง่เกษตรให้ความสนใจในผลติภณัฑ์ตราพระอาทติย์เป็นอย่างดี

 วันที่ 15 มิถุนายน 2561 บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด ตราพระอาทิตย์ น�าโดย นายจีระศักดิ์ สอน

มา พนักงานประจ�าเขต ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรแสวงหา จ�ากัด (ลูกค้าหลัก) ได้จัดประชุมกลุ่มย่อย

สมาชิกเกษตรกรนาข้าว ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทอง หมู่ 13 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 

โดยแนะน�าวชิาการเกีย่วกบัการใช้สารก�าจดัศตัรพูชือย่างมปีระสทิธภิาพตลอดจนแนะน�าผลติภณัฑ์สนิค้า 

อาทิเช่น เซนโซ่ โนมินี่กรุ๊ป ไมมินี่ กรุ๊ป แดนท๊อช ทาคูมิ ออนคอล กรุ๊ป เอ็นจอย ท๊อปซิน-เอ็ม โซโร 

ตลอดจน กลุม่อาหารเสริม และได้แนะน�าผลิตภัณฑส์ารก�าจัดเพลีย้กระโดดสีน�้าตาลในนาขา้ว กลุ่มสาร

ใหม่ล่าสุด “เท็ปเปกิ” ซึ่งเกษตรให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ตราพระอาทิตย์เป็นอย่างดี
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 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561บริษัท ที.เจ.
ซี.เคมี จ�ากัด ตราพระอาทิตย์ น�าโดย คุณบัณทิต 
บูรณะเสถียร และคุณบุญเสริม ทรัพย์เชี่ยวชาญ ผู้
จัดการและรองผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาค 1 พร้อม
ด้วยทมีงานฝ่ายการตลาดร่วมกบั สหกรณ์การเกษตร
ดอนตูม จ�ากัด ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม จัด
งานประชุมเกษตรกร แนะน�าผลิตภัณฑ์ในนาข้าว 
อาทิเช่นเอ็นเนอร์จี้ เซนโซ่ ไมมินี่ โนมินี่ ออนคอล 
แดนท๊อช ทาคูมิ เป็นต้น ซึ่งเกษตรให้ความสนใจใน
ผลิตภัณฑ์ตราพระอาทิตย์ เป็นอย่างดีเยี่ยม

  วนัที ่26 พฤษภาคม 2561 บรษิทั ท.ีเจ.ซ.ีเคม ีจ�ากดั ตราพระอาทติย์ น�าโดย คณุพเิชษฐ์ แสนท้าว  
และพนักงานประจ�าเขต ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จ�ากัด น�าโดยคุณจ�าลอง รอดอิ่ม  
รกัษาการประธานสหกรณ์การเกษตรโพธารามจ�ากดั อ.โพธาราม จ.ราชบรุ ีได้จดักจิกรรมทวัร์เกษตรกร 
สมาชิกฯ ไปเช้า-เย็นกลับ ณ สวนละไม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง และร่วมรับประทานอาหารเที่ยง  
ณ ร้านอาหารปะการัง อ.เมือง จ.ชลบุรี ในระหว่างเดินทางกลับได้แนะน�าผลิตภัณฑ์ในนาข้าว  
อาทิเช่นเอ็นเนอร์จี้ เซนโซ่ ไมมินี่ โนมินี่ ออนคอล แดนท๊อช ทาคูมิ เป็นต้น ซึ่งสมาชิกฯ ให้ความสนใจ
ในผลิตภัณฑ์ตราพระอาทิตย์ เป็นอย่างดีเยี่ยม

 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด  

[ตราพระอาทิตย์] น�าโดย คุณเพชร ทองสุข ผจก. ฝ่ายตลาดภาค 3 

และทมีงานฝ่ายการตลาดร่วมกบัร้าน สหกรณ์ชาวนาวชริบารม ีจ�ากดั 

อ.วชริบารม ีจ.พจิติร ได้จดังานส่งเสรมิการขาย ในบรรยากาศทีค่กึคกั

เป็นพิเศษเนื่องจากมีโปรโมชั่น แจก - แถม เมื่อมีการสั่งจองสินค้า 

ตราพระอาทิตย์โดยในงาน มีการแนะน�าสินค้าในขาข้าว อาทิเช่น 

กลุ่มสินค้าโนมนิี ่; ออนคอล; ทาคูม ิฯลฯ โดยลูกค้าเกษตรกรสมาชิกฯ

ให้การตอบรับและสนใจในสินค้า ที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นอย่างดี..

 วันที่ 11 มิถุนายน 2561 บริษัท ที.เจ.

ซี.เคมี จ�ากัด ตราพระอาทิตย์ น�าโดย คุณบัณฑิต 

บูรณะเสถียร ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาค1 และ

คุณพิเชษฐ์ แสนท้าว พนักงานประจ�าเขต พร้อม

ด้วยทีมงานฝ่ายการตลาด ร่วมกับ  สหกรณ์

การเกษตรภาษีเจริญ จ�ากัด แขวงบางไผ่ เขต

บางแค กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมประชุม

เกษตรกร โดยแนะน�าผลิตภัณฑ์ในกล้วยไม้และ

ไม้ผล อาทิเช่น เท็ปเปกิ ดานิทอล แดนท๊อซ ออน

คอล ไคร่า ดานิซาราบา ฮีโร่คอมบิ เป็นต้น ซึ่ง

เกษตรให้ความสนใจในผลติภณัฑ์ตราพระอาทิตย์ 

เป็นอย่างดีเยี่ยม

 วันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด ตราพระอาทิตย์ น�าโดย คุณพิเชษฐ์ 

แสนท้าว และคณุกติตพิงษ์ ศรสีวสัดิ ์พนกังานประจ�าเขต ร่วมกบั สหกรณ์ผูป้ลกูหอมหวัใหญ่กาญจนบรุี 

จ�ากัด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี จัดมหกรรมสินค้าเคมีเกษตร โดยในงานได้จัดให้มีการแนะน�าผลิตภัณฑ์

ในพืชผัก ทาคูมิ ฮาชิ-ฮาชิ คูพร็อคแซท-เอฟ ฮีโร่-คอมบิ แอพซิน เป็นต้น ซึ่งเกษตรสมาชิกฯ ได้ให้ความ

สนใจในผลิตภัณฑ์ตราพระอาทิตย์ เป็นอย่างดีเยี่ยม
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ฉีดำพ่น 7-10 วัน หลังหว่านข้าว

ยูนิตี้
ออกซาซิโคลมีโฟน 1% อีซี

+
วีรัน-โปร

โพรพานิล 60% ดับบลิวจี

บรรจุ
1,000 ซีซี

+
1 กก.

อัตราการใช้
ยูนิตี้ = 250 ซีซี.

วีรัน-โปร = 250 กรัม

ผสมน�้า = 40 ลิตร

ฉีดพ่นได้ = 1 ไร่

ยูนิโปร

โนมิย่า

ข้าวเต็มนา หญ้าดื้อยาเกลี้ยง

ตวงน�้า (2 ลิตร) ใช้ช้อนตวง วีรัน-โปร กวนให้ละลาย ใช้ช้อนตวง ยูนิตี้ กวนให้เป็นสารเนือ้เดยีวกนั เทใส่ในหม้อยาเครือ่งพ่น

ค�ำแนะน�ำ
ในกำรผสม

*ละลาย วีรัน-โปร 
ในน�้าก่อนเทลงเครื่องพ่นยา*

1 2 3 4 5 6

ออกฤทธิแ์รง แดงทัว่ทุ่ง
สารก�าจดัวชัพชื สตูรใหม่ ก�าจดัได้ทกุหญ้า

อายขุ้าวตัง้แต่ 10-15 วนั
ชื่อสารสามัญ

โนมินี่ โกลด์ (บีสไพริแบค โซเดียม 10%OF)
เรจ (คาร์เฟนทราโซล 40%WG)

อัตราการใช้ ชุด “โนมิย่า”
อายุข้าว โนมินี่ โกลด์ เรจ อัตราต่อน�้า พื้นที่ฉีดพ่น 1 ชุด ใช้ได้

10-15 วัน 20 ซีซี 4 กรัม 20-25 ลิตร 2 งาน 6 ไร่

16-20 วัน 25 ซีซี 5 กรัม 20-25 ลิตร 2 งาน 5 ไร่

21-30 วัน 30 ซีซี 6 กรัม 20-25 ลิตร 2 งาน 4 ไร่
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อวยพรวนัคล้ำยวนัเกดิ 
รองผูจ้ดักำรใหญ่ ชสท.
 นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ ชสท. น�าคณะฝ่ายจัดการ เข้าอวยพรและ

มอบของขวัญเน่ืองในวนัครบรอบวนัคล้ายวนัเกดิแด่ นายจรีพฒัน์ งามสง่า รองผูจ้ดัการ

ใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ ชสท. (เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา) ในโอกาส

นี้พวกเราชาว ชสท. ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรง เป็นก�าลังใจในการบริหารงานต่อไป

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

ขอขอบคุณ 
กรมกิจกำรพลเรือน

ทหำรบก
 ทีมงาน ชสท. จัดเตรียมถุงข้าวสารพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จ�านวน 172 ชุด เพื่อ

ส่งมอบให้กับทางกรมกิจการพลเรือนทหารบก ในวันพุธที่ 25 ก.ค.61 เพื่อน�าไปแจกจ่ายให้กับ

ก�าลังพล โดยการสั่งซื้อครั้งนี้กับทาง ชสท. เป็นครั้งแรก และมีการสั่งซื้อในอนาคตครั้งต่อๆ ไป 

ต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกเดือน

 ชสท. ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนสินค้าจากศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจาย

สินค้าสหกรณ์ ชสท.
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