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ขา่วสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

ข่าวสารเพื่อสหกรณ์ และมวลสมาชิก

ยึดม่ันอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอ้ืออาทรมวลสมาชิก

บอกเล่าชาวสหกรณ์ 

	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	
จำกัด นำโดย นายศิริชัย	ออสุวรรณ ประธานกรรมการ
ดำเนินการ ชสท., คณะกรรมการดำเนินการของ ชสท.   
ชุดที่ 34 และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ จัดโครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความ
สำเร็จ” รุ่นที่ 10 และ 11/2554 

ชสท. เดินหน้าสานต่อโครงการ 
“การพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ” 

เปิดโครงการพลิกฟื้นธุรกิจเครือข่ายนำร่อง
สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวง 

 เมื่อวันที่	 29	 พฤศจิกายน	 2554 มีพิธีเปิดเทศกาลพืชผัก  

และดอกไม้เมืองหนาว ของสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวง  
ดอยอินทนนท์ จำกัด พร้อมกับเปิดโครงการพลิกฟื้นธุรกิจเครือข่ายนำร่อง

สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวง 

พิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่
สหกรณ์การเกษตรจะนะจำกัด

ชสท.ร่วมแรงร่วมใจ
ฝ่าวิกฤตอุทกภัย
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
น้ำท่วม2554

 เมื่อวันที่	 6	ตุลาคม	2554	นายศิริชัย	ออสุวรรณ	ประธาน

กรรมการดำเนินการ	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	

จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิด สำนักงานสหกรณ์

การเกษตรจะนะ จำกัด 

อ่านต่อหน้า 3

อ่านต่อหน้า 4

อ่านต่อหน้า 3

อ่านต่อหน้า   10 - 11

เคมีเกษตรไทย...... หัวใจสหกรณ์

T.J.Cหน้า 2 

หน้า 5 - 8 
ศิริชัย ออสุวรรณ 

ประธานกรรมการฯ ชสท. 



ขา่วสหกรณ์
ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก
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  จากใจจริง 
ศิริชัย	ออสุวรรณ	ประธานกรรมการดำเนินการ	ชสท. 

สามัคคี เชื่อมโยง โปร่งใส ให้บริการ  

ที่ กษ ๑๑๐๗/๓๒๕๐ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ ๒ 

๕๑ ม.๑ ถ.สีหบุรานุกิจ กทม. ๑๐๕๑๐ 

 ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

เรื่อง ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๔ 

เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์............................................................................ 

 ตามประกาศกรมสง่เสรมิสหกรณ ์ลงวนัที ่๒๓ มถินุายน ๒๕๕๓ เรือ่ง กำหนดระดบั

มาตรฐานสหกรณ์ และได้กำหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ออกเป็นสี่ระดับ คือ ได้กำหนด  

ให้มีการวัดมาตรฐานสหกรณ์ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา

สหกรณ์สัมฤทธิ์ผล สามารถวัดผลการปฏิบัติภารกิจได้ นั้น 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๔ 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ ๒ ขอแจ้งว่า ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ 

ประจำปี ๒๕๕๔ สหกรณ์ท่านมีผลอยู่ในระดับ.........................................มาเพื่อทราบ   

และเป็นข้อมูลในการพัฒนาสหกรณ์ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 

 (นายบุญเสริม ไกรสินธุ์) 

 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ ๒ 

 
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
โทร. ๐ ๒๙๑๔ ๕๗๖๗ ต่อ ๑๑๕ 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๐ ๗๒๐๓ 
ไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์ : cpd_cpoa๒@cpd.go.th 
http://webhost.cpd.go.th/ewt/area๒cpd/ 

ดีเลิศ 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 

	 นายศิริชัย	ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย จำกัด และคณะกรรมการดำเนินการของ	 ชสท.	 ชุดที่	 34 ได้ไปศึกษา  

ดูงานของเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นายจิระ	 พงษ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน 

พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ให้การต้อนรับและ  

รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินการจัดการขยะของเทศบาลเมืองหัวหินโดย อาจารย์สันติวิภา	

พานิชกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ณ สำนักงานเทศบาล

เมืองหัวหิน 

ชสท. เยือนเทศบาลเมืองหัวหิน 

 ข่าวสหกรณ์ฉบับนี้เป็นฉบับต้อนรับปีใหม่ 2555 ซึ่งชาวไทยเรามีความเชื่อกันว่า 

“ปีใหม่” เป็นเทศกาลแห่งความสุข เป็นช่วงเวลาซึ่งชาวไทยส่วนใหญ่จะมีงานเลี้ยงสังสรรค์ 

บางท่านก็จะกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดได้พบกับครอบครัวและญาติผู้ใหญ่ ผมจึงคิดว่าเป็น

โอกาสที่ดีที่จะได้ทบทวนงานต่างๆ ที่ได้ทำในปีเก่า และต้องสร้างขวัญ กำลังใจ   

เพื่อก้าวผ่านสิ่งต่างๆ ของปีเก่า ไปสู่สิ่งดีๆ ในปีใหม่ ของทุกๆ ท่าน สำหรับชสท. ขณะนี้ก็ได้

เข้าสู่สิ่งใหม่ๆ หลายประการ เช่น 

 1.ชสท.ได้ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวง จำนวน 7 สหกรณ์ฯ จัด 

“โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสหกรณ์” และผมได้เป็นประธานเปิด “เทศกาลผักผลไม้เมืองหนาว” 

ที่สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมชมงานจำนวนมาก 

โครงการนี้จะมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อไป  

 2.ชสท.ได้ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด และชมรมผู้จัดการ

สหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นำผ้าห่มและเครื่องกันหนาว ไปมอบให้สมาชิก

สหกรณ์ฯ และประชาชน ในเขตอำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจการของ

สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จำกัด ในโอกาสนี้ด้วย 

 3.ชสท.ได้ร่วมกับ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย,ทีวีฟาร์มแชลแนล,  

คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทภาคเอกชน จัดโครงการ “พลิกฟื้นธุรกิจ

สหกรณ์การเกษตรที่ประสบอุทกภัย” ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ

บรรเทาความเดือดร้อน และทำกิจกรรมช่วยเหลือในระยะยาวให้กับสหกรณ์การเกษตร 

หลายจังหวัด ทั่วประเทศ 

 4. โครงการฝึกอบรมรอบใหม่ โครงการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์  

สู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 10 ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และรุ่นที่ 11 ที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

ซึ่งรุ่น 12 จะจัดใน วันที่ 19-20 มกราคม 2555 ที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยจะมีผู้นำสหกรณ์

จาก 8 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 300 คน มาร่วมกิจกรรมกับพวกเรา

เหมือนเช่นเคย จะมีการอบรมหัวข้อใหม่ๆ ทั้งหมด โดยเฉพาะจะมีการบรรยายในหัวข้อ 

“เขตการค้าเสรีอาเซียน กับ การเตรียมความพร้อมของสหกรณ์การเกษตร” ซึ่งเป็นเรื่อง  

ที่พวกเราทุกคนให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ 

 5. โครงการ ”ฉลองครบรอบ 60 ปี ชสท.” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม –   

3 มิถุนายน 2555 ณ ห้าง เดอะมอลล์ สาขาบางแค โดยจะมีกิจกรรมต่างๆมากมาย   

ในขณะนี้ได้เริ่มรับผลงานประกวดเพลงมาร์ชสหกรณ์การเกษตร, เพลงสหกรณ์

การเกษตร,คำขวัญสหกรณ์การเกษตร และคลิบวีดีโอ ท่านที่สนใจโปรดติดต่อขอทราบ  

รายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ชสท.ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2555 นี้ผมและคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ที่ปรึกษา และพนักงาน ชสท.ทุกคน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์  

ทั้งหลาย โปรดจงดลบันดาล ประทานพร ให้พี่น้องชาวสหกรณ์ ทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัว 

จงมีสุขภาพแข็งแรงประสบแต่ความสุข และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ทุกประการ 

 สวัสดีปี ใหม่ 2555 

บอกเล่าชาวสหกรณ์  

โดยประธานศิริชัย 
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 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)นำโดยนายศิริชัย	ออสุวรรณ 

ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ

ดำเนินการ	ชสท.	ชุดที่	34	และฝ่ายจัดการ มอบช่อดอกไม้

ร่วมแสดงความยินดีแด่ ท่านพรรณพิมล	 ชัญญานุวัตร   

ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนวิทยากร ในโครงการฝึกอบรม

ของ ชสท. 

ชสท.ร่วมแสดงความยินดี
แด่อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 นายศิริชัย	 ออสุวรรณ 

ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร  

แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ได้รับเกียรติให้เป็นประธาน  

ในพิธีเปิด สำนักงานสหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด 

(สกก.จะนะ จก.) จังหวัดสงขลา โดยมี	นายสุวิส	ศิริวรรณโณ 

ประธานกรรมการฯ สกก.จะนะ จก. เป็นผู้กล่าวรายงาน   

พิธีเปิด สำนักงานสหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด 

นายแต้มต่อ	 ฉันทานุมัติอาภรณ ์ สหกรณ์จังหวัดสงขลา, 

นายลัภย์	 หนูประดิษฐ์ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขา

ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ประจำปี 2554,   

นายประมวล	 ศรีมะฆะ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรสงขลา จำกัด พร้อมด้วยประธานฯ ผู้นำสหกรณ์ 

และสมาชิกสหกรณ์จำนวนมาก เข้าร่วมงาน 

 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	 จำกัด 

(ชสท.) มอบผ้าห่มให้แก่สหกรณ์สมาชิกใน โครงการ “แบ่งปัน

น้ำใจให้พี่น้องสหกรณ์บนดอย” แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตร

แม่แจ่ม จำกัด มูลค่า 30,000 บาท โดยได้รับความร่วมมือ

และการประสานงานจาก ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ 

จำกัด และได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของ สหกรณ์

การเกษตรแม่แจ่ม จำกัด โดยมีนายวิจิตร	กูลเรือน ประธาน 

สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จำกัด ให้การต้อนรับพาเยี่ยมชม

การดำเนินกิจการของสหกรณ์ฯ และจัดเลี้ยงอาหารรับรอง 

 

 

ชสท.	มอบผ้าห่มให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม	จำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ชสท.	เยีย่มชมการดำเนนิงานของ	สหกรณก์ารเกษตรแมแ่จม่	จำกดั	

โครงการ “แบ่งปันน้ำใจให้  
พี่น้องสหกรณ์บนดอย” โดย ชสท. 

 เมื่ออังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554 มีพิธีเปิดเทศกาลพืชผัก   
และดอกไม้เมืองหนาว ของสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท ์
จำกัด บริเวณหมู่บ้านขุนกลาง กม. 31 ถนนจอมทอง-อินทนนท์ 
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ พร้อมกับเปิดโครงการพลิกฟื้นธุรกิจเครือข่าย
นำร่องสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวง โดยมี	 นายศิริชัย	 ออสุวรรณ 
ประธานกรรมการดำเนนิการ ชมุนมุสหกรณก์ารเกษตรแหง่ประเทศไทย จำกัด 
เป็นประธานในพิธีเปิด มี นายอนันต์	ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์และ น.ส.สริกิาญจน	์วทิยาฤทธนินท	์ผอ.สำนกังานตรวจ
บญัชสีหกรณท์ี ่7 รว่มพธิ ีและนำเสนอมาตรฐานการจดัการธรุกจิของสหกรณ์ 
 ภายในงานมีการมอบเอกสารการพลิกฟื้นธุรกิจเครือข่ายนำร่อง
สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวง และการจัดเวทีสัมมนา โดยมีตัวแทน
จาก 7 สหกรณ์ที่ร่วมโครงการ ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรโครงการ
หลวงดอยอนิทนนท ์จำกดั สหกรณก์ารเกษตรโครงการหลวงดอยอา่งขาง จำกดั 
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด สหกรณ์การเกษตรโครงการ

หลวงบ้านขุนวาง จำกัด สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่แฮ จำกัด 
สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่โถ จำกัด ทั้งหมดอยู่ใน จ.เชียงใหม่ 
และสหกรณ์การเกษตรแม่สลอง จำกัด จ.เชียงราย นอกจากนั้นจะมีการ
แลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาธุรกิจเครือข่ายนำร่องสหกรณ์การเกษตร
โครงการหลวงระหว่างชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยและ   
7 สหกรณ์ในโครงการ และได้เชิญสหกรณ์ต้นแบบมาถ่ายทำรายการ 
“เวทีชาวบ้าน” โดยนายประพจน์	ภู่ทองคำ ผู้ดำเนินรายการ 
 สำหรับการเปิดเทศกาลพืชผักและดอกไม้เมืองหนาว ณ ที่ทำการ
สหกรณ์ดอยอินทนนท์ มีนายยิ่ง	 เดชจิรโชติ ประธานกรรมการสหกรณ์
การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จำกัด และนายบุญสว่าง	แซ่วะ   
ผู้จัดการสหกรณ์ ร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิกจัดนิทรรศการ   
นำพืชผลการเกษตร และไม้ดอกเมืองหนาวมาจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป 
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว ซึ่งเดินทางขึ้นไปยังดอยอินทนนท์ในช่วงฤดูกาล
ท่องเที่ยวขณะนี้อย่างคึกคักด้วย 

เปิดโครงการพลิกฟื้นธุรกิจเครือข่ายนำร่องสหกรณ์การเกษตร โครงการหลวง
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 18 ตุลาคม 2554 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย	 จำกัด (ชสท.) นำข้าวสารและเรือไปมอบให้  

ผู้ประสบภัย และสมาชิกสหกรณ์ในเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์

จังหวัดสระบุรี จำกัด โดยมี นายสมบูรณ์	 เงินกร	 ประธาน

กรรมการและนายปิยะ	 ช่างเสาร์ ผู้จัดการ ให้การต้อนรับและ

ประสานงานนำไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่ม

เกษตรกรผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป 

 ต่อจากนั้นได้เดินทางไปมอบให้ผู้ประสบภัย และสมาชิก

สหกรณ์ในเครือข่าย ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จำกัด โดยมี 

นายวันชัย	 พุกชาติ ประธานกรรมการและเจ้าหน้าที่ ชุมนุม

สหกรณ์จังหวัดลพบุรี จำกัด ให้การต้อนรับและประสานงานนำ

ไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรผู้ที่ประสบภัย

น้ำท่วมต่อไป ในงานนี้ฝ่ายจัดการและพนักงาน ชสท.ได้ร่วม

สมทบทุนและปรุงอาหารไปมอบให้ผู้ประสบภัยด้วย 

ชสท. มอบสิ่งของช่วยเหลือ  
ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัด 

สระบุรีและลพบุรี 

ชสท. มอบข้าวสารและเรือที่ชุมนุมสหกรณ์  
จังหวัดสระบุรี จำกัด จ.สระบุรี 

ชสท. มอบข้าวสารและเรือที่ชุมนุมสหกรณ์ 
จังหวัดลพบุรี จำกัด จ.ลพบุรี 

 17 ตุลาคม 2554 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	

จำกัด (ชสท.) นำข้าวสารและเรือไปมอบให้ผู้ประสบภัย และสมาชิก

สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายอุบล	 เทพทอง สหกรณ์

จังหวัดสิงห์บุรีและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและประสานงานนำไปแจก

จ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป 

ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 

 ต่อจากนั้นได้เดินทางไปมอบข้าวสารและเรือไปมอบให้ผู้ประสบภัย 

และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

ชัยนาท จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์สหกรณ์จังหวัดชัยนาท โดยมี   

นายปราโมทย์	เนตรสว่าง สหกรณ์จังหวัดชัยนาท, นายสุทิน	ปานขวัญ 

ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์

การเกษตรชัยนาท จำกัด ให้การต้อนรับและประสานงาน 

ชสท.มอบข้าวสารและเรือที่	จังหวัดสิงห์บุรี	

ชสท.มอบข้าวสารและเรือที่	จังหวัดชัยนาท 

ชสท.มอบสิ่งของช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัด
สิงห์บุรีและชัยนาท

 13 ตุลาคม 2554 นายศิริชัย	 ออสุวรรณ ประธานกรรมการ

ดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) 

พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ชสท. ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรอ่างทอง จำกัด โดยนายส่วน	จิตรถนอม ประธานกรรมการ, 

สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด โดยนายส่วน	 จิตรถนอม 

ประธานกรรมการและนางยุวดี	 เสือพันธ์เจริญ ผู้จัดการ,สหกรณ์

การเกษตรป่าโมก จำกัด โดยนายผาด	 สุภาเสพย์ ประธานกรรมการ 

และเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรใน จังหวัดอ่างทอง ร่วมจัดโครงการ

มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยนำท่วม 4 หมู่บ้านในจังหวัดอ่างทอง และ

ขอขอบคุณนายวัชรินทร์	ภู่แพร สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ที่ได้ประสานงาน

และร่วมกิจกรรมตลอดงาน 

 

ประจำเดือน มกราคม 2555 www.co-opthai.com

 8 ตุลาคม 2554 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย	 จำกัด	 (ชสท.) นำโดย นายวนิตย์	 อาจสาลี 

กรรมการ,นายสมช่วย	 เล็บขาว กรรมการ, นายเฉียบชัย		 

คงพุทธ ผู้ตรวจสอบกิจการ และนายธงชัย	 สุภาด ี ที่ปรึกษา 

ชสท. ได้เดินทางไปมอบข้าวสาร มูลค่า 10,000 บาท   

แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด เพื่อเป็นการ

ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ประสบ

อุทกภัยน้ำท่วม ณ โรงสีสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด 

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

ชสท.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
สกก.เกษตรวิสัยจก.

ชสท.และที.เจ.ซี. ร่วมบริจาคในโครงการ 
“สหกรณ์รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” 

 9 ธันวาคม 2554 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 

(ชสท.) นำโดย นายศิริชัย	 	 ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ   

ได้ร่วมบริจาคถุงยังชีพจำนวน 200 ชุด มูลค่า 40,000 บาท และ  

บริษัท	 ที .เจ.ซี .เคมี	 จำกัด บริจาคเงินสด จำนวน 10,000 บาท   

ในโครงการ “สหกรณ์รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” โครงการนี้ได้เกิด

ขึ้นโดยความร่วมมือของขบวนการสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีกับสำนักงาน

สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสมชาย	 ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรม  

ส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีแจกถุงยังชีพ ณ สำนักงานสหกรณ์

จังหวัดปทุมธานี 

ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อ่างทอง 
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ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

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

เคมีเกษตรไทย...... หัวใจสหกรณ์

ประวัติความเป็นมา 

 บริษัท	ที.เจ.ซี.	 เคมี	 จำกัด ได้ก่อตั้งพร้อมทั้งจดทะเบียน

นิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ และดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ วันที่   

22 พฤษภาคม 2513 โดยการร่วมลงทุนระหว่างชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทยและบริษัทฯ ในเครือชุมนุมสหกรณ์

ระดับชาติของประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้ถือหุ้นดังนี้ 

 -	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จำกัด 

เป็นผู้ถือหุ้นหลัก 

 -	 บริษัท	คูมิไอ	เคมิคอล	อินดัสตรี้	จำกัด   

 -	 บริษัท	ยูนิคูป	แจแปน	จำกัด    

 -	 บริษัท	ยูนิคูป	(ประเทศไทย)	จำกัด   

 -	 บริษัท	เซนโน	กรีน	รีซอร์ส	คอร์เปอร์เรชั่น   

 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทฯ เพื่อเป็นผู้ผลิต และ

จำหนา่ยผลติภณัฑส์ารเคมปีอ้งกนักำจดัศตัรพูชื เคมเีพือ่เคหสถาน

และสาธารณสุข รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการเกษตร 

 สำนักงานของบริษัทฯ เริ่มแรก ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อาคาร  

ชุมนุมสหกรณ์ เลขที่ 97 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงแรม อโนมา) จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2531 

และได้ย้ายที่ทำการสำนักงานไปอยู่ที่ชั้น 7 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ 

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จนถึงปัจจุบัน 

 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2514 บริษัทฯ เปิดโรงงานผลิต   

ที่ริมฝั่งเจ้าพระยา ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 

จังหวัดสมุทรปราการ 

 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2520 บริษัทฯ ซื้อกิจการของ บริษัท 

ไทยมิคาซา เคมิคอล อินดัสตรี จำกัด รวมทั้งโรงงานที่ตำบลบางปู 

เพื่อการขยายการผลิตให้รองรับความเจริญเติบโตของตลาด และ

ในปี พ.ศ. 2524 บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมรอบโรงงานที่บางปู 

โดยได้ย้ายเครื่องมือ เครื่องจักรทั้งหมดจากโรงงานที่ตำบลแหลม

ฟ้าผ่า มาอยู่รวมที่บางปูเพียงแห่งเดียว หลังจากนั้น บริษัทฯ   

ได้ปรับปรุงติดตั้งเครื่องจักรใหม่ๆ ที่ทันสมัย รวมทั้งใช้วิทยาการ 

และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพิ่มปริมาณการผลิต และตรวจสอบ

คุณภาพจนผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของ

เกษตรกรไทยจนปัจจุบัน 

 ในปี พ.ศ. 2534 บริษัทฯ ได้จัดซื้อที่ดินจำนวน 40 ไร่   

บนถนนสายสุพรรณบุรี-ชัยนาท เพื่อสร้างอาคารเลขที่ 11/1 หมู่ที่ 8 

ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อจัดตั้งเป็น

ศูนย์วิจัยและพัฒนา โดยได้ก่อสร้างอาคาร ติดตั้งเครื่องมือ

อุปกรณ์ทันสมัยพร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่ และได้มีพิธีเปิดอย่างเป็น

ทางการ วันที่ 22 พฤษภาคม 2538 และได้ขยายพื้นที่ปัจจุบันเป็น 

120 ไร่ ในเวลาต่อมา 

 และในปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้เปิดตัวศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์

ข้าว “ตราพระอาทิตย์” ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 8/1 ม.8 ต.หนองสาหร่าย 

อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี บนเนื้อที่ 9.2 ไร่ เพียบพร้อมไปด้วย

เครื่องจักรที่ทันสมัย สำหรับการคัดเมล็ดให้มีความบริสุทธิ์มาก

ที่สุด โรงเก็บที่ได้มาตรฐาน เพื่อรักษาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ และ

ยังมีนักวิชาการคอยดูแลการผลิตอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าว

มาตรฐาน ผ่านการคัดสรร ตรงตามสายพันธุ์ 

 บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ธุรกิจของบริษัทฯ 

ดำเนินการมาครบ 41 ปี โดยมีความพร้อมที่จะพัฒนาสินค้า และ

บริการให้อยู่ในมาตรฐาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและ  

พี่น้องเกษตรกร  

คุ้มครองผลผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชีวิต ใช้สารพิษอย่างปลอดภัย 
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 บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด 

จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งดำเนินธุรกิจร่วมกันมานานหลายปี จัดประชุมและเลี้ยงขอบคุณ

ลูกค้าโดย คุณฟื้น	 พูลสมบัติ เป็นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานและมอบ  

ของรางวัลในครั้งนี้ด้วย 

 เกษตรกรที่มาร่วมงานนอกจากจะได้รับประทานอาหารโต๊ะจีนแล้วยังมี

กิจกรรมอื่นๆ เช่น รับฟังดนตรี ลุ้นของรางวัลมากมาย ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้เน้น

แนะนำสินค้าหลักของบริษัท เช่น ทาคูมิ โนมินี่ แล้วยังได้เน้นประชาสัมพันธ์สินค้า

ใหม่อีกชนิดหนึ่งก็คือ เมล็ดพันธุ์ข้าว “ตราพระอาทิตย์” เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ทุกๆ

ท่าน ได้ทราบถึงกระบวนการผลิต มาตรฐาน และคุณภาพที่เหนือชั้น ของเมล็ด

พันธุ์ ซึ่งมีลูกค้ามาร่วมงานกว่า 600 ท่าน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา 

ที.เจ.ซี.ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดจำกัดจังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมและเล้ียงขอบคุณลูกค้า

 บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สหกรณ์

การเกษตรเมืองเพชร จำกัด จังหวัดเพชรบุรี จัดงานเลี้ยงขอบคุณ

ลูกค้าซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์เมืองเพชร โดย คุณประเสริฐ	

ถนอมนาค ประธานสหกรณ์การเกษตรเมืองเพชร จำกัด   

ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในการจัดเลี้ยงขอบคุณลูกค้าครั้งนี้ 

 บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานนอกจากอาหาร  

ที่รสชาติดีแล้ว ยังมีดนตรีให้ได้รับชมรับฟังกันอีกด้วย ในงานได้เน้น

แนะนำสินค้าของบริษัท เช่น ทาคูมิ โนมินี่ แล้วยังได้เน้น

ประชาสัมพันธ์สินค้าหลักก็คือ เมล็ดพันธุ์ข้าว “ตราพระอาทิตย์” 

เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ทุกๆท่าน ได้ทราบถึง

กระบวนการผลิต มาตรฐาน และคุณภาพที่

เหนือชั้น และได้จับรางวัลพร้อมมอบโชคให้

กับสมาชิกที่มาร่วมงาน ซึ่งมีลูกค้ามาร่วม

งานกว่า 400 ท่าน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 

2554 ที่ผ่านมา 

ที.เจ.ซี. ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชร จำกัด
จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมและเลี้ยงขอบคุณลูกค้า

ท.ีเจ.ซ.ีเคมีจำกดัรว่มกบัสหกรณก์ารเกษตรภาษเีจรญิจำจดั
จัดบูทแสดงสินค้าพร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์
ให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ปลูกสวนกล้วยไม้

สหกรณ์ฯ ผู้เลี้ยงและค้าสัตว์อ่างทอง จำกัด จับมือ  
บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ ตราพระอาทิตย์ 

ประจำเดือน มกราคม 2555 www.co-opthai.com

 สหกรณ์ฯ ผู้ เลี้ยงและค้าสัตว์อ่างทอง จำกัด จับมือ 

บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด ตราพระอาทิตย์ จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

คุณภาพ ตราพระอาทิตย์ เป็นพันธุ์ข้าวได้มาตรฐาน ผ่านการ  

คัดสรรเป็นอย่างดี ตรงตามสายพันธุ์  

 รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ ผู้ เลี้ยงและค้าสัตว์อ่างทอง   

คุณวรภา	 ศุขะพันธุ์ ได้ให้สัมภาษณ์ กับทีมงาน ที.เจ.ซี.ว่า   

จากการทีได้แนะนำเมล็ดพันธุ์ข้าว ตราพระอาทิตย์ในฤดูกาล  

ที่ผ่านมาให้ กับสมาชิกของสหกรณ์ฯที่เป็นผู้นำกลุ่มในบางกลุ่ม

ซึ่งก็ได้คำตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “งอกดี ไม่มีพันธุ์อื่นปน เมล็ดสวย 

ได้น้ำหนัก” ดังนั้นทางสหกรณ์ฯเองก็มีความตั้งใจที่จะให้สมาชิก

ของสหกรณฯ์ไดใ้ชเ้มลด็พนัธุข์า้วปลกูทีม่คีณุภาพของ “ตราพระอาทติย”์ 

 บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรจังหวัดลำปาง จำกัดและสหกรณ์การเกษตร รวม 11 

สหกรณ์  จัดประชุม แนะนำสินค้าของบริษัท ณ ห้อง ฉัตรแก้ว 

โรงแรม เอเชียลำปาง จังหวัดลำปางซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณปรีฎา 

เจียไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง ได้มาร่วมงานและกล่าว  

เปิดงานด้วย 

 ในโอกาสนี้ คุณไดซุเกะ	โคกะ รองประธานบริหาร และ 

คุณธวัชชัย	 เรืองรัตน์ธรรม รองผู้จัดการใหญ่ และ รักษาการ  

ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด ได้กล่าวเปิดงาน   

คุณณรงค์วิทย์	 ทศทิศรังสรรค์ รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด   

ได้แนะนำสินค้าและรายการสินค้าประจำปี 2554 ด้วย ซึ่งแต่ละ

สหกรณ์ ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ และในงาน มีการร่วมจอง

สินค้า และลุ้นรางวัลจากทางบริษัทอีกมากมาย 

 อนึ่ง บริษัท ที.เจ.ซี. เคมีจำกัด  และ ชุมนุมสหกรณ์

ที.เจ.ซี.พบสหกรณ์ลำปาง

เพื่อไม่เกิดปัญหา เกี่ยวกับข้าวดีด ข้าวปน และเมล็ดงอกไม่ดี

อย่างที่สมาชิกเจอมาทุกฤดูปลูก นอกจากนี้ทางสหกรณ์ฯก็ยัง

จำหน่ายสินค้าของบริษัท ที.เจ.ซี. อื่นๆ อีกมากมายหลายชนิด เช่น  

 - โนมินี่ ยากำจัดวัชพืช 

 - แดนทอ๊ซ ใชร้าดเมลด็พนัธุข์า้วกอ่นหวา่น กำจดัเพลีย้ไฟ 

 - ทาคูมิ กำจัดหนอนทุกชนิดในนาข้าว 

 - พาแดน-มิพซิน 6 จี กำจัดทั้งเพลี้ยและหนอนในนาข้าว

ปลาไม่ตาย 

 สุดท้ายทางสหกรณ์ฯ เองก็ยังมั่นใจในสินค้าตราพระอาทิตย์ 

การเกษตรจังหวัดลำปาง จำกัด ได้ร่วมกิจกรรมระหว่างกันและกัน

มาอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี และในปีนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่

สหกรณ์จังหวัดลำปาง และสหกรณ์การเกษตร รวม 11 สหกรณ ์ 

ได้ร่วมกิจกรรมกันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้าง ความรู้ 

ความสัมพันธ์ความร่วมมือร่วมใจ กันอย่างยั่งยืน 

 บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตร

ภาษีเจริญ จำจัด จัดบูทแสดงสินค้าพร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์   

ที่มีคุณภาพให้กับสมาชิกสหกรณ์ซึ่งปลูกสวนกล้วยไม้อาทิ เช่น   

ฮาชิ ฮาชิ ทาคูมิ ป้องกันกำจัดหนอนไพรานิก้า ป้องกันกำจัดไร 

แดนท๊อช กำจัดเพลี้ยไฟลาบิไลท์ ดาโคนิล 75 % โครท๊อป 500 

ป้องกันกำจัดเชื้อรา ในวันงานประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2553 

ของสหกรณ์การเกษตรภาษีเจริญ จำกัด ณ บริเวณหน้าสหกรณ์ฯ

เมื่อวันที่ 23/8/54ซึ่งมีสมาชิกให้ความสนใจสอบถาม และสั่งจอง

สินค้าจำนวนมาก โดยในวันงาน ดร.มนตรี	 รัศมี ผู้จัดการใหญ่

บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด ได้แสดงวิสัยทัศน์ เกี่ยวกับความมุ่งมั่น

ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสหกรณ์ พระราชบัญญัติวัตถุ

อันตรายที่ประกาศใช้ใหม่ และยังได้ขับร้องบทเพลงอันไพเราะ  

ใหก้บัสมาชกิไดร้บัฟงัดว้ย บรรยากาศเปน็ไปอยา่งสนกุสนานและครืน้เครง  
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 บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด อ.โพธาราม 

จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า “สินค้าตราพระอาทิตย์” จัดประชุมสมาชิกสหกรณ์   

เมื่อวันที่ 20/8/54 โดย คุณภัทราวุธ	 กาญจนบุรางกูร พนักงานส่งเสริมการขาย ได้แนะนำ

ผลิตภัณท์คุณภาพ เช่น โนมินี่ นาการ์ด ทาคูมิ แดนท็อชเพื่อเน้นย้ำการใช้อย่างถูกต้อง  

และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้เปิดตัวสินค้าชนิดใหม่ของบริษัทที่สหกรณ์เป็นครั้งแรก คือ 

“เมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกคุณภาพ ตราพระอาทิตย์” ตรงตามสายพันธุ์ เปอร์เซ็นต์ความงอกสูง 

และปราศจากสิ่งเจือปน โดยมีสมาชิกมาร่วมงาน และสั่งจองสินค้าเป็นจำนวนมาก 

 บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด โดย คณุภทัราวธุ	กาญจนบรุางกรู ร่วมกับ สหกรณ์

ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ กาญจนบุรี จำกัด จัดบูทแสดงสินค้าพร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์   

ที่มีคุณภาพให้กับสมาชิกสหกรณ์ซึ่งปลูกสวนกล้วยไม้ อาทิ เช่น ฮาชิ ฮาชิ ทาคูมิ 

ป้องกันกำจัดหนอน ไพรานิก้า ป้องกันกำจัดไร แดนท๊อช กำจัดเพลี้ยไฟ ลาบิไลท์   

ดาโคนิล 75 % โครท๊อป 500 ป้องกันกำจัดเชื้อรา ในวันงานประชุมใหญ่สามัญ

ประจำปี 2553 ร่วมกับ สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ กาญจนบุรี จำกัด ณ ลานชมวิว

เทศบาลตำบลท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 17/8/54 ซึ่งมีสมาชิก  

ให้ความสนใจสอบถาม และสั่งจองสินค้าจำนวนมากนอกจากนี้ทางบริษัทได้ร่วม

มอบของรางวัลกับสมาชิกและมอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน ทุนละ 1,000 บาท 

ให้กับนักเรียนด้วย 

 

 เดือนกันยายนที่ผ่านมานี้ พนักงานส่งเสริมการขาย ฝ่ายการตลาด 

คุณประหยัด	 สุขกันต์ ได้เข้าเยี่ยมเยียน หนึ่งในสหกรณ์การเกษตรที่เป็น

ตัวแทนจำหน่ายสินค้าของตราพระอาทิตย์ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นบริษัทของ

สหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศไทย เนื่องจากบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด มีผู้ถือ

หุ้นเป็นชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น ในวันนี้ทางบริษัทได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับ

ทาง สหกรณ์การเกษตรนิคมฯบางระกำ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 514/1 ม.17 ต.หนอง

กุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ซึ่งบริหารงานโดยคุณสาคร	 พุ่มไสว   

ดำรงตำแหน่งเป็นประธาน, คุณกฤษณา	ดวงแจ่มใส ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ 

และฝ่ายการตลาด นำโดย คุณธีระยุทธ	ธรรมชีวัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

ของทางสหกรณ์ฯ โดยทางบริษัทได้มีการตกแต่งจุดจำหน่ายสินค้าของทาง

บริษัท ไม่ว่าจะเป็น โนมินี่ สารกำจัดวัชพืชในนาข้าว ซึ่งมีหลากหลายสูตร   

ไม่ว่าจะเป็น โนมินี่ นินจา สารคุมฆ่าช่วงข้าวอายุ 7-12 วัน โนมินี่ ไรซ์แม็ก   

7-10 วัน หรือ ทาคูมิ สารกำจัดหนอนในนาข้าวสูตรใหม่ เพื่อช่วยตกแต่ง

บรรยากาศในจุดจำหน่ายสินค้าเพื่อส่งเสริมการขายของทางสหกรณ์ฯ ต่อไป 

บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด 
ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า “สินค้าตราพระอาทิตย์”จัดประชุมสมาชิกสหกรณ์ 

ที.เจ.ซี. จัดกิจกรรม ร่วมกับ สกก.นิคมฯ บางระกำ 
ช่วยตกแต่งบรรยากาศในจุดจำหน่ายสินค้า 

เพื่อส่งเสริมการขายของทางสหกรณ์ 

ท.ีเจ.ซ.ี เคม ีจำกดั ร่วมกับ สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ กาญจนบุรี จำกัด 
จัดบูทแสดงสินค้าพร้อมแนะนำผลิตภัณฑ ์ 
ที่มีคุณภาพให้กับสมาชิกสหกรณ์ซึ่งปลูกสวนกล้วยไม้ 
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 คุณมงคล	ณรงค์ (เสื้อโปโลสีน้ำเงิน) พนักงานส่งเสริม

การขาย บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด ได้รับเกียรติจาก  

สกก. บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โดยท่านประธานสหกรณ์   

คุณประเทือง	อนุสิทธิ์ (เสื้อเชิ้ตสีเขียวอ่อน) ทีมงานคณะกรรมการ 

และตัวแทนสมาชิกเกษตรกร มาเยี่ยมชมศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ตราพระอาทิตย์ โดยชมเครื่องมือ เครื่องจักรจักรอันทันสมัย และ

กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ซึ่งปราศจาก

ข้าวดีด ข้าวปน และสิ่งปลอมปนต่างๆ เพื่อย้ำความมั่นใจในการ

ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ “ตราพระอาทิตย์” พร้อมร่วม  

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ.ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตราพระอาทิตย์ 

ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 54 

ที่ผ่านมา 

 หลังจากเยี่ยมชมศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว “ตราพระอาทิตย์” 

แล้ว ตัวแทนจากสกก.บางน้ำเปรี้ยว เข้าเยี่ยมชมแปลงผลิตเมล็ด

พันธุ์ ภายในศูนย์วิจัย บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด และแปลง  

เมล็ดพันธุ์ขยายของตัวแทนสมาชิกในโครงการของศูนย์ผลิต  

เมล็ดพันธุ์ข้าวตราพระอาทิตย์ ซึ่งควบคุมการผลิตอย่างพิถีพิถันทุก

ขั้นตอน โดยคุณบุญชู ขำสมอ นักวิชาการของศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ตราพระอาทิตย์ ให้เกียรติพาเยี่ยมชมพร้อมบรรยายอย่างละเอียด 

ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด ได้รับเกียรติจาก  
สกก. บางน้ำเปรี้ยวเยี่ยมชมศูนย์
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตราพระอาทิตย์ 
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ชื่อผลิตภัณฑ์ โนมินี่

ชื่อสามัญ บิสไพริแบคโซเดียม10%SC

ประเภท สารกำจัดวัชพืช(หลังวัชพืชงอก)

พืชเป้าหมาย นาข้าว

คุณสมบัติเด่น โนมินี่เป็นสารกำจัดวัชพืชในนาข้าวที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากโนมิน่ี

เปน็สารกำจดัวชัพชืสมยัใหม ่ เลอืกกำจดัเฉพาะวชัพชืเทา่นัน้โดยไมเ่ปน็อนัตรายตอ่ตน้ขา้ว 

สามารถกำจัดวัชพืชได้ทั้งใบแคบและใบกว้าง โดยเฉพาะหญ้าข้าวนก และหญ้าแดง 

(อีสาน เรียกหญ้าใบข้าว หญ้าก้องแขน ภาคเหนือ เรียกหญ้าก้านป๊าว หญ้ากาบขาว 

ภาคกลาง เรียกหญ้ากระดูกไก่ หญ้าฉลาง หญ้ากอ หญ้าดอกธูป) 

อัตราการใช้ 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร เมื่อข้าวอายุ 10-20 วัน 

20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร เมื่อข้าวอายุ 20-30 วัน 

30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร เมื่อข้าวอายุ 30 วันขึ้นไป 

ชื่อผลิตภัณฑ์ โนมินี่+ไรซ์แม็ก

ชื่อสามัญ โนมินี่:บิสไพริแบคโซเดียม10%SC

ไรซ์แม็ก:โคลมาโซน48%EC

ประเภท สารกำจัดวัชพืช(หลังวัชพืชงอกในระยะเริ่มต้น)

พืชเป้าหมาย นาข้าว(นาหว่านน้ำตม)

คุณสมบัติเด่น โนมินี่ + ไรซ์แม็ก เป็นสารกำจัดวัชพืชคู่ผสมที่ใช้กำจัดวัชพืชในนาข้าวได้อย่าง

สมบูรณ์แบบ สามารถกำจัดวัชพืชได้ทั้งใบกว้างและใบแคบ เช่น ผักปอด เทียนนา โสน 

กกทราย กกขนาก หญ้าแดง หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาวหรือหญ้าลิเก โดยเฉพาะ

หญ้าดอกขาวหรือหญ้าลิเกดื้อยา ซึ่งสังเกตได้จากดอกของหญ้าดอกขาวที่จะมี  

สีม่วง 

อัตราการใช้ โนมินี่10 ซีซี + ไรซ์แม็ก50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร  

ฉีดพ่นเมื่อข้าวอายุ 7-10 วัน 

ชื่อผลิตภัณฑ์ ทาคูมิ

ชื่อสามัญ ฟลูเบนด์ไดอะไมด์20%WG

ประเภท สารกำจัดแมลง

พืชเป้าหมาย พืชผัก (หนอนกระทู้หอม หนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก) 

นาข้าว (หนอนม้วนใบข้าว) 

คุณสมบัติเด่น เป็นสารกำจัดหนอนกลุ่มใหม่ล่าสุดของโลก ออกฤทธิ์โดยการทำลายระบบกล้ามเนื้อ

ของหนอน จึงไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง มีความปลอดภัยสูง กำจัดหนอน

ผีเสื้อทุกชนิดได้อย่างเด็ดขาด หมดปัญหาเรื่องหนอนดื้อยา 

อัตราการใช้ หนอนกระทู้หอมและหนอนใยผัก ใช้อัตรา 4-6 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร 

หนอนกระทู้ผัก ใช้อัตรา 10-12 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร 

หนอนม้วนใบข้าว ใช้อัตรา 4 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร 

ชื่อผลิตภัณฑ์ แดนท๊อซ

ชื่อสามัญ โคลไทอะนิดิน16%SG

ประเภท สารกำจัดแมลง

พืชเป้าหมาย มันสำปะหลัง (เพลี้ยแป้ง) นาข้าว (เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) 

พืชผัก (เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว) ส้ม มะนาว (เพลี้ยอ่อน หนอนชอนใบ) 

คุณสมบัติเด่น แดนท๊อซเป็นสารกำจัดแมลงปากดูดกลุ่มใหม่ของโลก มีความปลอดภัยสูงทั้งต่อ  

สิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค แต่ออกฤทธิ์ในการกำจัดเพลี้ยได้อย่างเฉียบขาด ออกฤทธิ์

ทั้งน๊อคและดูดซึม ใช้ในพืชต่างๆได้อย่างกว้างขวาง 

อัตราการใช้ มันสำปะหลังใช้แช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกเพื่อป้องกันเพลี้ยแป้ง โดยใช้แดนท๊อซ 10 กรัม 

ต่อน้ำ 20 ลิตรแช่ท่อนพันธุ์นาน 20-30 นาทีนาข้าวใช้ 2.5-5 กรัมต่อน้ำ 10 ลิตร 

ราดเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนหว่าน ป้องกันเพลี้ยไฟนาน 1 เดือน และยังใช้กำจัดเพลี้ย

กระโดดสีน้ำตาลได้ ใช้ 5-10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร 

แนะนำผลิตภัณฑ์บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด 
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สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด  
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสงขลา 

สหกรณ์การเกษตรเมืองชุมพร 
สหกรณ์ต้นแบบการทำบัญชีครัวเรือน 

 สหกรณ์มีระเบียบให้สมาชิกที่ขอกู้เงินต้องทำ

บัญชีรับ	–	จ่าย	ทุกคน 

 สหกรณ์การเกษตรเมืองชุมพร จำกัด ได้เข้าร่วม

โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีสู่ เกษตรกรไทย   

กับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร โดยการเป็นส่วนหนึ่ง

ในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิกและคนในชุมชน 

ด้วยการรณรงค์ให้สมาชิกจัดทำบัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือน

และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 

และรู้ต้นทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อนำไปสู่การวางแผน

ประกอบอาชีพที่มีคุณภาพในอนาคต 

ธุรกิจสินเชื่อ 

การให้บริการสินเชื่อ	ประเภทเงินกู้	

 - เงินกู้ระยะสั้น (หลักทรัพย์ค้ำประกัน) อัตรา  

ดอกเบี้ย 9% 

 - เงินกู้ระยะปานกลาง (หลักทรัพย์ค้ำประกัน) อัตรา  

ดอกเบี้ย 9% 

 - เงินกู้ระยะสั้นผลิตผลหลัก (บุคคลค้ำประกัน   

ไม่น้อยกว่า 5 คน) 10% 

ระเบียบว่าด้วยเงินกู้และดอกเบี้ยเงินให้กู้	 พ.ศ.2549	

(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่	3	)	โดยให้เพิ่มเติมในข้อที่	26 

 สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินกับสหกรณ์ ต้องทำบัญชี

ครัวเรือนและนำสมุดบัญชีครัวเรือนมายื่นในวันทำสัญญา

เงินกู้ด้วยทุกครั้ง โดยระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 

เมษายน 2554 เป็นต้นไป  

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด  
ณ สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด 

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด  
ณ สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด 

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด   
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินแอร์เอเซีย 

ชสท.และบริษัทที.เจ.ซีเคมีจำกัด

ร่วมสนับสนุนงาน100ปีสับปะรดไทยที่1ในโลก

 ผลจากการที่ใช้ระเบียบฉบับนี้ ทำให้สมาชิกที่มากู้เงิน

ได้ทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน รู้จักการประหยัด มีการ

ออมและฝากเงินทุกประเภทโดยในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา 

เงินหุ้นของสมาชิกเพิ่มขึ้น 218,400 บาท และเงินฝากเพิ่ม

ขึ้น 482,087.98 บาท ปัจจุบันสหกรณ์ฯ ไม่มีการฟ้องร้อง

สมาชิก สมาชิกมาชำระหนี้เงินกู้จากเดิม 4% เป็น 16%   

จะเห็นได้ว่าจากการที่ทำบัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือน ทำให้

สมาชิกรู้จักการใช้จ่ายโดยมีรายรับมากกว่ารายจ่าย   

รู้จักประหยัดเงินกู้ของสหกรณ์สามารถนำมาชำระได้ตาม

กำหนด แม้จะมาก่อนใช้ระเบียบนี้จะเห็นว่าบัญชีรับ – จ่าย

ในครัวเรือนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจะทำให้สมาชิกมีความ

กินดีอยู่ดีมีความสุข 

การให้ความรู้กับสมาชิกเมื่อมากู้เงินสหกรณ์	

 สมาชิกที่ขอกู้เงินสหกรณ์ฯ เมื่อวันรับเงินกู้จะมีครู

บัญชีของสหกรณ์ฯ แนะนำการทำบัญชีครัวเรือนก่อนจะรับ

เงินกู้ 

 พร้อมแจกสมุดบัญชีให้ทุกคนที่มารับเงิน โดยเน้นให้

สมาชิกทราบว่าในการออกประชุมกลุ่มแต่ละครั้งสมาชิกที่มี

ปัญหาการทำบัญชีสามารถขอคำแนะนำจากสหกรณ์ฯ และ

ให้นำสมุดทำบัญชีครัวเรือนมาด้วยในการกู้เงินครั้งต่อไป 

 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) 

นำโดย นายไกรสิทธิ์	โรจนเกษตรชัย รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ 

ชสท. เป็นตัวแทนของ ชสท. และบริษัท	 ที.เจ.ซี.	 เคมี	 จำกัด   

เข้าร่วมพิธีเปิดงาน 100 ปีสับปะรดไทย ที่ 1 ในโลก และในการนี้ ชสท. 

ได้มอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานจำนวน 15,000 

บาทและ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด 10,000 บาท โดยนายวีระ		 

ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานในพิธี

เปิดเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554  

 โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 8 ตุลาคม 

2554 ณ บริเวณกรมทหารราบที่ 153 ริมถนนเพชรเกษม 

อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีของ

สับปะรดผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีในความเป็นเมืองสับปะรดของจังหวัดให้มีชื่อเสียง

ไปทั่วโลก ให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับนานาชาติ โดยพิธีเปิดมีขบวน

พาเหรดแฟนซีสับปะรด ถึง 14 ขบวน และกิจกรรมมากมาย อาทิ 

การเจรจาการค้ากับประเทศรัสเซีย และเทรดเดอร์ ผู้นำเข้า-ส่งออก 

การสัมมนาและนิทรรศการ การประกวด การแข่งขันต่างๆ เกี่ยวกับ

สับปะรด 

 เมือ่วนัที ่19 ตลุาคม 2554 คณะกรรมการและเจา้หนา้ที ่
สหกรณ์การเกษตรโพธาราม	 จำกัด ได้ออกเดินทางไปศึกษา  
ดูงานที่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบินแอร์เอเชีย ในโครงการ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ และวันที่ 20 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 น. 
ได้เดินทางไปศึกษาดูที่ สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด และ
ต่อจากนั้นเวลา 10.00 น. เดินทางต่อไปยัง สหกรณ์การเกษตร
หาดใหญ่ จำกัด โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้มี นายลัภย์		 
หนูประดิษฐ์ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตร
ผู้นำชุมชนและเครือข่าย ประจำปี 2554 พร้อมด้วยผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมการดำเนิน
งานของสหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด และสหกรณ์
การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด อย่างเป็นกันเอง 

 เมือ่วนัที ่ 27 กรกฎาคม 2554 นายสงิหท์อง	 ชนิวรรงัส ี

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะข้าราชการเดินทาง

เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรโพธาราม	 จำกัด 

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นสหกรณ์ต้นแบบของจังหวัดราชบุรี

ในด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจรที่พัฒนาโดย  

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และได้รับรางวัลดีเด่นด้านการใช้

โปรแกรมระบบบัญชี FAS Awards 2011 

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เยือนสกก.โพธารามจำกัด

ประจำเดือน มกราคม 2555 www.co-opthai.com
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นายเอกพจน์วงศ์อารยะ   
ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

นายจิตรกรสามประดิษฐ์   
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

นายธำรงค์ไก่ฟ้า   
สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

นายจิระพงษ์ไพบูลย์
นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน 

 

นายศิริชัยออสุวรรณ
ประธานกรรมการฯ ชสท. 

 

น.ส.บุญรัตน์อาจหาญรณฤทธิ์
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

อ.ปรเมศวร์อินทรชุมนุม  
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

 

นายไกรสิทธิ์โรจนเกษตรชัย  
รก.ผจก.ใหญ่ ชสท. 

ศ.ดร.จีระหงษ์ลดารมภ์  
เลขาธิการมูลนิธิพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ 

ดร.สุรวงศ์วัฒนกูล  
วิทยากรบรรยาย 

ประจำเดือน มกราคม 2555 www.co-opthai.com

โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ”  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รุ่นที่ 10 
2554 

  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) 

จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนา

สหกรณ์สู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 22 - 23 

พฤศจิกายน 2554 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจากสหกรณ์  

ในจังหวัดพื้นที่เขต 2 ในการแบ่งเขตของ ชสท. ได้แก่ จังหวัด

กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร 

สุพรรณบุรี และราชบุรี จำนวนกว่า 300 คน  

 พิธีเปิดการฝึกอบรมได้รับเกียรติจาก นายเอกพจน์	

วงศ์อารยะ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร  

และสหกรณ์ มาเป็นประธาน และนายจิระ	 พงษ์ไพบูลย์   

นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นผู้กล่าวต้อนรับประธานในพิธี

เปิดและผู้เข้ารับการอบรม โดยมี นายศิริชัย	 ออสุวรรณ 

ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 

เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งได้กล่าววิสัยทัศน์และการขับ

เคลื่อนนโยบาย ชสท. สู่การปฏิบัติ พิธีมอบประกาศนียบัตรโดย   

นายธำรงค์	ไก่ฟ้า สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งเป็น

ผู้กล่าวปิดการฝึกอบรม 

 ครั้ งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มากด้วยความรู้  

ความสามารถและประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ  

ที่น่าสนใจดังนี้ หัวข้อ “แนวคิดในการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์” 

บรรยายโดย นายจิตรกร	สามประดิษฐ์	รองอธิบดีกรมส่งเสริม

สหกรณ์, หัวข้อ “การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงาน

สหกรณ์” บรรยายโดย นางสาวบุญรัตน์	 อาจหาญรณฤทธิ์	

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์

ประจวบคีรีขันธ์, หัวข้อ “การทำธุรกรรมของสหกรณ์ภาคเกษตร” 

บรรยายโดย อ.ปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม อัยการผู้เชี่ยวชาญ

พิเศษ, หัวข้อ “การปฏบิตักิารทีด่ ี เพือ่การเกษตรทีย่ัง่ยนื” บรรยาย

โดย	นายไกรสทิธิ	์ โรจนเกษตรชัย รก.ผจก.ใหญ่ ชสท., หัวข้อ 

“ เขตการค้า เสรีอา เซียนกับการเตรียมความพร้อมของ

สหกรณ์”บรรยายโดย	 ศ.ดร.จิระ	 หงษ์ลดารมภ์ เลขาธิการ

มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และหัวข้อ “คน

สำราญ งานสำเร็จ” บรรยายโดย ดร.สุรวงศ์	วัฒนกูล  

 นอกจากเนื้อหาสาระทางวิชาการที่ให้ชาวสหกรณ์ได้รับ

ความรู้กันอย่างเต็มที่แล้ว ชสท.ยังจัดกิจกรรมเพื่อความผ่อน

คลายในบรรยากาศที่เป็นกันเองโดยร่วมดินเนอร์ทอล์ค งาน

เลี้ยงสังสรรค์กับศิลปินรับเชิญ “นิค	นิรนาม” และรับของรางวัล

มากมายที่ให้การสนับสนุนโดย บริษัท	ที.เจ.ซี	เคมี	จำกัด	

ต่อจากหน้า 1
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นายจติรกรสามประดษิฐ ์  
รองอธบิดกีรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

 

นายศิริชัยออสุวรรณ
ประธานกรรมการฯ ชสท. 

 

นายอนันต์ภู่สิทธิกุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ 

นายวิทย์นพรัตน์
สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 

นางสุมิตราอภิชัย
สหกรณ์จังหวัดลำพูน 

นายสมชัยใจกว้าง
สหกรณ์จังหวัดแพร่ 

นายวิชัยชัยกิตติพร
สหกรณ์จังหวัดเชียงราย 

นายปรีฎาเจียไพบูลย์
สหกรณ์จังหวัดลำปาง 

นายทวีวัฒน์แสงสว่าง
สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 

วา่ที่ร.ต.อภวิฒัน์วงษส์มบรูณ์
สหกรณ์จังหวัดน่าน 

นายบุญเลิศแสนหลวง
ประธานกรรมการฯ  
ชสก. เชียงใหม่ จก. 

น.ส.ขนิษฐาก่อตั้งทรัพย์
หวัหนา้กลุม่กำกบัมาตรฐานการบญัช ี
สำนกังานตรวจบญัชสีหกรณท์ี ่7 

อ.ปรเมศวร์อินทรชุมนุม  
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

 

รศ.ดร.สุขุมนวลสกุล  
วิทยากรบรรยาย 

นายไกรสิทธิ์โรจนเกษตรชัย  
รก.ผจก.ใหญ่ ชสท. 
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โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ”  

จังหวัดเชียงใหม่ 

ศ.ดร.จรีะหงษล์ดารมภ ์ 
เลขาธกิารมลูนธิพิฒันา 

ทรพัยากรมนษุยร์ะหวา่งประเทศ 

ฯพณฯพรศักดิ์เจริญประเสริฐ
รัฐมนตรีช่วยว่าการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รุ่นที่ 11 
2554 

โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ”  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 ชมุนมุสหกรณก์ารเกษตรแหง่ประเทศไทย 

จำกัด (ชสท.) นำโดย นายศิริชัย	 ออสุวรรณ 

ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท., คณะกรรมการ

ดำเนินการของ ชสท. ชุดที่ 34 และเจ้าหน้าที่

ลงพืน้ที ่จดัโครงการฝกึอบรม หลกัสตูร “การพฒันา

บุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 

11/2554 ได้รับเกียรติจาก	 ฯพณฯ	 พรศักดิ์	

เจริญประเสริฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

นายบุญเลิศ	 แสนหลวง ประธานกรรมการฯ 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด กล่าว

รายงาน มีตัวแทนสหกรณ์ในจังหวัดภาคเหนือ

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและแขกผู้มีเกียรติ  

ที่เข้าร่วมงาน ไดแ้ก ่นายจริากร	โกศยัเสว ีอธบิด ี 

กรมวิชาการเกษตร, นายวิทย	์ นพรัตน ์ สหกรณ์

จังหวัดเชียงใหม่, นายปรีฎา	 เจียไพบูลย์ 

สหกรณ์จังหวัดลำปาง, ว่าที่ร้อยตรีอภิวัฒน์	

วงษ์สมบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดน่าน, นายทวีวัฒน์ 

แสงสว่าง สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์, นางสุมิตรา 

อภชิยั สหกรณจ์งัหวดัลำพนู, นายสมชยั	ใจกวา้ง 

สหกรณ์จังหวัดแพร่, นายชำนาญ	 กองแก้ว 

สหกรณ์จังหวัดพะเยา และ นายวิชัย	ชัยกิตติพร 

สหกรณ์จังหวัดเชียงราย  

 ซึ่งโครงการนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 2 

ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 

จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

จากสหกรณ์ในจังหวัดพื้นที่เขต 5 ในการแบ่ง

เขตของ ชสท. ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 

น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ ลำพูน 

ลำปาง และแพร่ จำนวนกว่า 300 คน  

 วิทยากรให้เกียรติมาบรรยายได้แก่ 

นายอนันต์	ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ หัวข้อบรรยาย “แนวคิดใน

การพลิกฟื้นสหกรณ์”, นายจิตรกร	สามประดิษฐ์ 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ หัวข้อบรรยาย 

“แนวคิดในการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์” , 

นางสาวขนิษฐา	 ก่อตั้งทรัพย์	 หัวหน้ากลุ่ม

กำกับมาตรฐานการบัญชี สำนักงานตรวจบัญชี

สหกรณ์ที่ 7 หัวข้อบรรยาย “การใช้ข้อมูลทาง

บญัชใีนการบรหิารงานสหกรณ”์, อาจารยป์รเมศวร ์

อนิทรชมุนมุ อยัการผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ หวัขอ้บรรยาย 

“การทำธุรกรรมของสหกรณ์ภาคเกษตร”,  

นายไกรสิทธิ์	 โรจนเกษตรชัย รก.ผจก.ใหญ่ 

ชสท. หัวข้อบรรยาย “การปฏิบัติการที่ดี   

เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน”,ศาสตราจารย์	 ดร.จีระ 

หงษ์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากร

มนษุย์ระหวา่งประเทศ บรรยายหวัข้อ “เขตการคา้

เ ส รี อ า เ ซี ย น กั บ ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม  

ของสหกรณ์” และ รองศาสตราจารย์	ดร.สุขุม 

นวลสกุล บรรยายหัวข้อ “คนสำราญ งานสำเร็จ” 

 งานเลี้ยงสังสรรค์กับศิลปินรับเชิญ 

“นิค	 นิรนาม” และรับของรางวัลมากมายที่

ให้การสนับสนุนโดย บริษัท	 ที.เจ.ซี	 เคมี	 จำกัด 

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับ

การอบรมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่

และได้รับเกียรติกล่าวปิดการฝึกอบรมโดย  

นายสมชัย	ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดแพร่  

นายจริากรโกศยัเสวี
อธบิดีกรมวิชาการเกษตร 
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ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 
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ไม่ถึงผู้รับโปรดส่งคืน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
หากท่านไม่สะดวกในการรับข่าวสารสหกรณ์  
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ขา่วสหกรณ์
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ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 

สหกรณ์ก้าวไกล ด้วยน้ำพระทัยในหลวง

ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ พัฒนาองค์กร เอื้ออาทรมวลสมาชิก

ศูนย์ธุรกิจเกษตรอยุธยา
 - ท่าเรือคลังสินค้า
 - โกดังสินค้า
 - โรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าว

งานพิมพ์มีคุณภาพ ราคายุติธรรม นำมาพิมพ์ท่ี ชสท.
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ฉลาก จุลสาร หัวจดหมาย สมุดโน๊ต สมุดฉีก นามบัตร ฯลฯ 
และจำหน่ายแบบพิมพ์ทุกชนิด

มีีจำหน่ายที่
สหกรณ์การเกษตร ใกล้บ้านท่าน

ปุ๋ยตราพระอาทิตย์
เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร 

รับประกันคุณภาพโดย
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
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