Profile สหกรณ ประจําป 2561 (ณ 31 ธันวาคม 2561)
ขอมูลจากรายงานกิจการประจําปลาสุด (วันสิ้นปบัญชีของสหกรณ วันที่............เดือน................พ.ศ. ..........)
ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อสหกรณ : ...............................................................................................................................................................................................
2. ประเภท : ....................................................................................................................................................................................................
3. ทีอ่ ยู : เลขที่..........................หมูที่......................ซอย..............................ถนน................................................ตําบล.....................................
อําเภอ..................................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.....................................................
4. หมายเลขโทรศัพท : ..........................................................................หมายเลขโทรสาร : .............................................................................
5. E-mail Address : .................................................................................Website URL : ...................................................................................
6. จดทะเบียนเมื่อวันที่ : ............... เดือน.......................... พ.ศ. .........................ทะเบียนเลขที่ : ...................................................................
7. วันสิ้นปทางบัญชี วันที่ : ............... เดือน..........................ของทุกป
8. สหกรณในโครงการ
สหกรณในโครงการพระราชดําริ
สหกรณในโครงการหลวง
ไมเปนสหกรณในโครงการ
9. สหกรณ ไมเปนสมาชิกชุมนุมสหกรณ
เปนสมาชิกชุมนุมสหกรณ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................

ขอมูลบริหารจัดการ

1. จํานวนกลุมสมาชิก
ไมมีจํานวนกลุมสมาชิก
มีจํานวนกลุมสมาชิก
จํานวนกลุมสมาชิก...........................กลุม
2. จํานวนสมาชิก : เปนชาย………………………..ราย เปนหญิง………………………..ราย รวมสมาชิกทั้งสิ้น.......................................ราย
3. จํานวนสมาชิกสบทบ : สมทบชาย…………….…….ราย สมทบหญิง………….……..ราย รวมสมาชิกสมทบทั้งสิ้น…………………….ราย
4. จํานวนหุน : ...............................หุน มูลคาหุนละ : .......................บาท จํานวนเงินคาหุนรวมทั้งสิน้ ……………………………..……บาท
ไมมีจาํ นวนหุน : เนื่องจาก
จัดตั้งใหม ยังไมมีการเก็บคาหุน จากสมาชิก
หยุดดําเนินการ
หยุดดําเนินการอยูในแผนชําระบัญชี
ดําเนินการแตปดบัญชีไมได
ดีมาก
ดี
5. มาตรฐานสหกรณ : (.....) ผานเกณฑมาตรฐาน ระดับ ดีเลิศ
(.....) ไมผานเกณฑมาตรฐาน ในขอที่
ขอที่ 1
ขอที่ 2 ขอที่ 3
ขอที่ 4
ขอที่ 5
ขอที่ 6
ขอที่ 7
(.....) ไมนํามาจัดมาตรฐาน เนื่องจาก
เปนสหกรณที่จัดตั้งใหมไมถึง 2 ป
สหกรณหยุดดําเนินกิจการ
สหกรณที่อยูระหวางชําระบัญชี
6. การจัดระดับชั้นสหกรณตามเกณฑการจัดระดับความเขมแข็ง ผลการจัดระดับ
ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ไมนํามาจัดระดับความเข็มแข็ง เนื่องจาก
เปนสหกรณจดั ตั้งใหม
หยุดดําเนินการ
ไมใชเปาหมายในปงบประมาณ
7. รายงานการทําธุรกรรมตอ ปปง. (ในรอบปสหกรณมีการสงแบบรายงานการทําธุรกรรมของสหกรณตอ ปปง. หรือไม)
มีการสงแบบรายงานตอ ปปง.
ไมมีการสงแบบรายงานตอ ปปง.
ไมอยูในขายทีต่ องรายงาน ตอ ปปง. (ทุนไมถึง 2 ลานบาท)
8. การจัดทําแผนกลยุทธ
มีการจัดทําแผนกลยุทธ เกิดจาก
ที่ทําใหม
เกิดจากการทบทวน
ดําเนินการตามแผน
ชวงระยะเวลาของแผนกลยุทธ เริม่ ตนป…………….. สิ้นสุด ……………..
ไมมีการจัดทําแผนกลยุทธ
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9. คณะกรรมการดําเนินการ :
9.1 ชื่อ...........................................................
ตําแหนง ประธานกรรมการ เลขประจําตัวประชาชน ................................................
วุฒิการศึกษา
ไมมีวุฒิ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น.......................................
โทรศัพท......................................................................E-mail...........................................................................................................
ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อบต.
อบจ.
เทศบาล
กํานัน
ผูใหญบาน
อื่นๆ
9.2 ชื่อ........................................................... ตําแหนง ............................. เลขประจําตัวประชาชน ................................................
วุฒิการศึกษา
ไมมีวุฒิ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น.......................................
โทรศัพท......................................................................E-mail...........................................................................................................
ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อบต.
อบจ.
เทศบาล กํานัน
ผูใหญบาน
อื่นๆ
9.3 ชื่อ........................................................... ตําแหนง ............................. เลขประจําตัวประชาชน ................................................
วุฒิการศึกษา
ไมมีวุฒิ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น.......................................
โทรศัพท......................................................................E-mail...........................................................................................................
ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อบต.
อบจ.
เทศบาล
กํานัน
ผูใหญบาน
อื่นๆ
9.4 ชื่อ........................................................... ตําแหนง ............................. เลขประจําตัวประชาชน ................................................
วุฒิการศึกษา
ไมมีวุฒิ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น.......................................
โทรศัพท......................................................................E-mail...........................................................................................................
ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อบต. อบจ.
เทศบาล
กํานัน
ผูใหญบาน
อื่นๆ
9.5 ชื่อ........................................................... ตําแหนง ............................. เลขประจําตัวประชาชน ................................................
วุฒิการศึกษา
ไมมีวุฒิ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น.......................................
โทรศัพท......................................................................E-mail...........................................................................................................
ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อบต.
อบจ.
เทศบาล
กํานัน
ผูใหญบาน
อื่นๆ
9.6 ชื่อ........................................................... ตําแหนง ............................. เลขประจําตัวประชาชน ................................................
วุฒิการศึกษา
ไมมีวุฒิ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น.......................................
โทรศัพท......................................................................E-mail...........................................................................................................
ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อบต.
อบจ.
เทศบาล
กํานัน
ผูใหญบาน
อื่นๆ
9.7 ชื่อ........................................................... ตําแหนง ............................. เลขประจําตัวประชาชน ................................................
วุฒิการศึกษา
ไมมีวุฒิ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น.......................................
โทรศัพท......................................................................E-mail...........................................................................................................
ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อบต.
อบจ.
เทศบาล
กํานัน
ผูใหญบาน
อื่นๆ
9.8 ชื่อ........................................................... ตําแหนง ............................. เลขประจําตัวประชาชน ................................................
วุฒิการศึกษา
ไมมีวุฒิ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น.......................................
โทรศัพท......................................................................E-mail...........................................................................................................
ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อบต.
อบจ.
เทศบาล
กํานัน
ผูใหญบาน
อื่นๆ
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9.9 ชื่อ........................................................... ตําแหนง ............................. เลขประจําตัวประชาชน ................................................
วุฒิการศึกษา
ไมมีวุฒิ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น.......................................
โทรศัพท......................................................................E-mail...........................................................................................................
ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อบต.
อบจ.
เทศบาล
กํานัน
ผูใหญบาน
อื่นๆ
9.10 ชื่อ........................................................... ตําแหนง ............................. เลขประจําตัวประชาชน ................................................
วุฒิการศึกษา
ไมมีวุฒิ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น.......................................
โทรศัพท......................................................................E-mail...........................................................................................................
ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อบต.
อบจ.
เทศบาล
กํานัน
ผูใหญบาน
อื่นๆ
9.11 ชื่อ........................................................... ตําแหนง ............................. เลขประจําตัวประชาชน ................................................
วุฒิการศึกษา
ไมมีวุฒิ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น.......................................
โทรศัพท......................................................................E-mail...........................................................................................................
ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อบต.
อบจ.
เทศบาล
กํานัน
ผูใหญบาน
อื่นๆ
9.12 ชื่อ........................................................... ตําแหนง ............................. เลขประจําตัวประชาชน ................................................
วุฒิการศึกษา
ไมมีวุฒิ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น.......................................
โทรศัพท......................................................................E-mail...........................................................................................................
ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อบต.
อบจ.
เทศบาล
กํานัน
ผูใหญบาน
อื่นๆ
9.13 ชื่อ........................................................... ตําแหนง ............................. เลขประจําตัวประชาชน ................................................
วุฒิการศึกษา
ไมมีวุฒิ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น.......................................
โทรศัพท......................................................................E-mail...........................................................................................................
ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อบต.
อบจ.
เทศบาล
กํานัน
ผูใหญบาน
อื่นๆ
9.14 ชื่อ........................................................... ตําแหนง ............................. เลขประจําตัวประชาชน ................................................
วุฒิการศึกษา
ไมมีวุฒิ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น.......................................
โทรศัพท......................................................................E-mail...........................................................................................................
ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อบต.
อบจ.
เทศบาล
กํานัน
ผูใหญบาน
อื่นๆ
9.15 ชื่อ........................................................... ตําแหนง ............................. เลขประจําตัวประชาชน ................................................
วุฒิการศึกษา
ไมมีวุฒิ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น.......................................
โทรศัพท......................................................................E-mail...........................................................................................................
ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อบต.
อบจ.
เทศบาล
กํานัน
ผูใหญบาน
อื่นๆ
รวมกรรมการชาย .................... ราย รวมกรรมการหญิง .......................... ราย
กรณีไมมีกรรมการ เนื่องจาก
จัดตั้งใหม ยังไมไดประชุมใหญ
หยุดดําเนินการ
หยุดดําเนินการ อยูในแผนชําระบัญชี
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10. ผูตรวจสอบกิจการ :
13.1 ชื่อ-นามสกุล...........................................................................................
13.2 ชื่อ-นามสกุล............................................................................................
13.3 ชื่อ-นามสกุล............................................................................................
13.4 ชื่อ-นามสกลุ...........................................................................................
13.5 ชื่อ-นามสกุล..........................................................................................

โทรศัพท..............................E-mail................................
โทรศัพท..............................E-mail................................
โทรศัพท..............................E-mail................................
โทรศัพท..............................E-mail................................
โทรศัพท..............................E-mail................................

11.ชื่อผูจัดการ : .................................................................................................
โทรศัพท..............................E-mail................................
วุฒิการศึกษา ไมมีวุฒิ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น.......................................
กรณีไมมผี ูจัดการ เนื่องจาก จัดตั้งใหม หยุดดําเนินการ
เปนสหกรณที่ไมมีผูจดั การ
หยุดดําเนินการอยูในแผนชําระบัญชี
12. เจาหนาที่สหกรณ :

ไมมเี จาหนาทีส่ หกรณ เนื่องจาก จัดตั้งใหม หยุดดําเนินการ เปนสหกรณขนาดเล็กไมมีเงินจางเจาหนาที่
หยุดดําเนินการอยูในแผนชําระบัญชี
โดยคณะกรรมการสหกรณ
โดยพนักงานบริษัท
มีเจาหนาที่สหกรณ เปนชาย .................... ราย เปนหญิง ................. ราย รวมเจาหนาที่สหกรณ..............ราย

13. เจาหนาทีผ่ ูจัดทําบัญชี :

ไมมีเจาหนาที่ผูจดั ทําบัญชี เนื่องจาก

จัดตั้งใหมยังไมเริม่ ดําเนินการ
หยุดดําเนินการ
ทีป่ ระชุมใหญมีมติเลิกอยูร ะหวางดําเนินการเลิกสหกรณ

มีเจาหนาที่ผูจัดทําบัญชี
โดยคณะกรรมการสหกรณ
เปน เจาหนาที่สหกรณ
เจาหนาที่จากสํานักงานสหกรณจงั หวัด (มอบหมาย)
จัดจางสมาชิกสหกรณจัดทํา
จัดจางภาคเอกชนจัดทํา
โดยพนักงานบริษัท
ชื่อ-นามสกุล..........................................................................................
วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา
ไมมีวุฒิ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น..........................................................................
โทรศัพท..............................E-mail................................
ผานการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ยังไมเขารับการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ

ขอมูลสถานภาพทางการเงิน
1. ปจจุบันวงเงินกูยืม / ค้ําประกัน ที่นายทะเบียนเห็นชอบ : ................................................................บาท

นายทะเบียนเห็นชอบเมื่อวันที่ : ............... เดือน.......................... พ.ศ. .........................
2. วงเงินการกูยืม / การค้ําประกัน ที่นายทะเบียนเห็นชอบกอนวงเงินปจจุบัน ………………………………บาท
3. งบดุล / งบกําไรขาดทุน
บาท
3.1 งบดุล
3.1.1 สินทรัพย

........................................................

3.1.2 หนี้สิน
3.1.3 ทุน (รวมกําไร (ขาดทุน)สุทธิ)
3.2 งบกําไรขาดทุน
กําไรสุทธิ

.......................................................
......................................................
.......................................................

กรณีไมมีงบดุล/งบกําไรขาดทุน

ทุนเปนบวก
(ขาดทุน)สุทธิ

ทุนติดลบ

จัดตั้งใหมยังไมเริม่ ดําเนินการ จัดตั้งใหม อยูระหวางปดบัญชีครั้งแรก
หยุดดําเนินการ
หยุดดําเนินการ อยูในแผนชําระบัญชี
ดําเนินการปกติ ปดบัญชีไมไดในปปจจุบัน
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4. ลูกหนี้เงินกูกรมสงเสริมสหกรณ
4.1 กองทุนพัฒนาสหกรณ
4.2 กองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร
4.3 กองทุนสงเคราะหเกษตรกร
4.4 เงินรายไดนิคมสหกรณ
4.5 เงินทุนอื่น ๆ ของกรมสงเสริมสหกรณ
5. ลูกหนี้เงินกูธ นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
6. .ลูกหนี้เงินกูจากแหลงอื่นๆ

จํานวน......................................................บาท
จํานวน......................................................บาท
จํานวน......................................................บาท
จํานวน......................................................บาท
จํานวน......................................................บาท
จํานวน......................................................บาท
จํานวน......................................................บาท

ขอมูลธุรกิจหลัก (กาเครื่องหมาย √ หนาขอที่สหกรณทําธุรกิจ) ปริมาณธุรกิจใหรายงาน ณ วันสิ้นปบัญชีลาสุดที่ตรงกับงบการเงิน
1. (.....) รับฝากเงิน
ปริมาณธุรกิจ..................................บาท
2. (.....) ใหเงินกู ปริมาณธุรกิจ..................................บาท
3. (.....) รวบรวมผลผลิตสมาชิก
ปริมาณธุรกิจ..................................บาท
ผลผลิตหลักทีส่ หกรณรวบรวมจากสมาชิก 3 อันดับ
3.1 ชื่อผลผลิตทีร่ วบรวม .................................. ปริมาณ ................................. ตัน มูลคา ............................................ บาท
3.2 ชื่อผลผลิตทีร่ วบรวม ................................... ปริมาณ ................................. ตัน มูลคา ............................................ บาท
3.3 ชื่อผลผลิตทีร่ วบรวม .................................... ปริมาณ ................................. ตัน มูลคา ............................................ บาท
4. (.....) จัดหาสินคามาจําหนาย ปริมาณธุรกิจ .................................................... บาท
กรุณาระบุประเภทสินคาที่จดั หามาจําหนาย
ปจจัยการผลิต สินคาอุปโภคบริโภค
จําหนายน้ํามัน
อื่น ๆ ………………………
5. (.....) แปรรูปผลิตผล ปริมาณธุรกิจ ..................................................... บาท
กรุณาระบุชนิดของผลิตผล/ผลิตภัณฑ 3 อันดับที่นํามาแปรรูป
1................................... มาตรฐานสินคาที่ไดรับ สมส. อย.
Q GMP ฮาลาล
HACCP OTOP …….ดาว
อื่น ...............................
2................................... มาตรฐานสินคาที่ไดรับ สมส. อย. Q GMP ฮาลาล
HACCP OTOP …….ดาว
อื่น ................................
3.................................... มาตรฐานสินคาที่ไดรับ สมส. อย. Q GMP ฮาลาล
HACCP OTOP …….ดาว
อื่น.....................................
6. (…..) ธุรกิจบริการ ปริมาณธุรกิจ ..................................................... บาท
กรุณาระบุธุรกิจที่ใหบริการ
1…………………………………………. มาตรฐานบริการ
ISO 9001 : 2000
ISO 9001 : 2008 อื่นๆ.....................
2…………………………………………. มาตรฐานบริการ
ISO 9001 : 2000
ISO 9001 : 2008 อื่นๆ......................
3…………………………………………. มาตรฐานบริการ
ISO 9001 : 2000
ISO 9001 : 2008 อื่นๆ.....................
จัดตั้งใหมยังไมเริ่มยังไมเริ่มดําเนินการ
จัดตั้งใหม อยูระหวางปดบัญชีครั้งแรก
กรณีไมมีปริมาณธุรกิจ
หยุดดําเนินการ
อยูระหวางเลิกสหกรณ
อยูระหวางดําเนินคดี
ไมมีปริมาณธุรกิจแตมีรายไดจากทางอื่น(ยังดําเนินการปกติ)
อยูระหวางชําระบัญชีตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจายประจําป
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ขอมูลสมาชิกที่รวมทําธุรกิจกับสหกรณ
สมาชิกทั้งหมดที่รวมทําธุรกิจกับสหกรณ (ไมนับซ้ํา) จํานวน............................... ราย (สมาชิกที่รวมทําธุรกิจทั้งหมด ตองไมมากกวา สมาชิกบวกสมาชิกสมทบ)
1. จํานวนสมาชิกที่รวมทําธุรกิจรับฝากเงิน .................................. ราย
2. จํานวนสมาชิกที่รวมทําธุรกิจสินเชื่อ ......................................... ราย
3. จํานวนสมาชิกที่รวมทําธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย ......................................... ราย
4. จํานวนสมาชิกที่รวมทําธุรกิจแปรรูป ......................................... ราย
5. จํานวนสมาชิกที่รวมทําธุรกิจรวบรวม ......................................... ราย
6. จํานวนสมาชิกที่รวมทําธุรกิจบริการ ......................................... ราย
ไมมสี มาชิกที่รวมทําธุรกิจกับสหกรณ เนื่องจาก จัดตั้งใหมยังไมเริ่มดําเนินการ
หยุดดําเนินการ
อยูระหวางเลิกสหกรณ ไมมีปริมาณธุรกิจ
(สมาชิกสามารถรวมทําธุรกิจกับสหกรณ ไดมากวา 1 รายการ ดังนัน้ จํานวนสมาชิกที่รวมทําธุรกิจแตละรายการ (1-6) จะตองไมมากกวาสมาชิก
ทั้งหมดที่รวมทําธุรกิจกับสหกรณ ตัวอยางเชน นาย ก รับฝากเงิน และกูเงิน นาย ข รับฝากเงิน อยางเดียว การบันทึกขอมูลเปน สมาชิกทั้งหมดที่
รวมทําธุรกิจกับสหกรณ จํานวน 2 ราย โดย จํานวนสมาชิกที่รวมทําธุรกิจรับฝากเงิน 2 ราย จํานวนสมาชิกที่รวมทําธุรกิจสินเชื่อ 1 ราย เปนตน)

รางวัลเกียรติยศลาสุด
(.....) สหกรณดีเดนระดับชาติ ประจําป ………………
(.....) สหกรณดีเดนระดับภาค ประจําป ………………
การตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกขอมูล (โดยสํานักงานสหกรณจังหวัด)
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสหกรณกอนบันทึกเขาสูร ะบบ
หนวยที่จัดเก็บขอมูล กลุมสงเสริมสหกรณที่ ..........
หนวยงานที่บันทึกขอมูล (.....) ฝายบริหารทั่วไป (.....) กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ (.....) กลุมสงเสริมสหกรณที่.......
การตรวจสอบความถูกตอง (.....) ตรวจสอบแลว
(.....) ยังไมตรวจสอบโดยดําเนินการตรวจสอบใหแลวเสร็จภายใน 28 ธันวาคม 2561
ตองตรวจสอบความถูกตอง ของการบันทึกขอมูลโปรไฟล เนื่องจากหากขอมูลไมถูกตอง สงผลใหการนําขอมูลไปใชเกิดความ
ผิดพลาด มีผลกระทบตอสหกรณโดยตรง เชน กรณีการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการเงิน ไมถูกตอง ทําให สถาบันการเงินทีส่ หกรณไปติดตอ
ธุรกรรมการเงิน และสถาบันดังกลาวเขามาดูขอมูล และนําขอมูลดังกลาวไปเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาที่จะอนุมัติ หรือไมอนุมตั ิ
ในการทําธุรกรรมกับสหกรณนั้นๆ หรือ กรณี มาตรฐานสหกรณ เปนตน
เจาหนาที่สงเสริมสหกรณ
ผูรับผิดชอบสงเสริมสหกรณนี้

หัวหนากลุมสงเสริมสหกรณ...........

ลงชื่อ...........................................

ลงชื่อ...........................................

ชื่อ.................................................

ผูบันทึกขอมูล

หัวหนาผูบันทึกขอมูล

ลงชื่อ.....................................

ลงชื่อ.........................................

ชื่อ.................................................

ชื่อ..............................................

ชื่อ................................................

ตําแหนง........................................

ตําแหนง........................................

ตําแหนง....................................

ตําแหนง.......................................

วันที่ ............................................

วันที่ ...............................................

วันที่ ............................................

วันที่ ..........................................

