
 

Profile  กลุมเกษตรกร ประจําป 2561 (ณ 31 ธันวาคม 2561) 

ขอมูลทั่วไป   
1. ช่ือกลุมเกษตรกร  : ........................................................................................................................................................................ ..... 

2. ประเภท : ............................................................................................................................................................................................ 

3. สถานะกลุมเกษตรกร : ......................................................................................................................................................................... 

4. ท่ีตั้งสํานักงาน  :  เลขท่ี..................หมูท่ี...................ซอย...........................ถนน.......................................ตําบล................................... 

                      อําเภอ....................................จังหวัด...................................... 

5. ทองท่ีดําเนินงาน :  ตําบล ..............................................  อําเภอ ................................................ จังหวัด ........................................ 

6. หมายเลขโทรศัพท : ...........................................................................หมายเลขโทรสาร : .................................................................. 

7. E-mail Address :  ..................................................................Website URL :  ........................................................................ 

8. จดทะเบียนเมื่อวันท่ี : ............... เดือน.......................... พ.ศ. .........................   

        ทะเบียนเลขท่ี : ............................................................. 

9. วันสิ้นปทางบัญชี วันท่ี : ............... เดือน..........................ของทุกป 

10. จํานวนสมาชิก : เปนชาย .................... ราย      เปนหญิง ..........................  ราย      รวมสมาชิกท้ังสิ้น..............................ราย 

11. จํานวนหุน  .............................หุน   มูลคาหุนละ  ...................บาท    จํานวนเงินคาหุนรวมท้ังสิ้น...............................................บาท 

     ไมมีจาํนวนหุน เน่ืองจาก       จัดตั้งใหมยังไมมีการเก็บคาหุนจากสมาชิก        หยุดดําเนินการ  

12. มาตรฐานกลุมเกษตรกร  :     (.....)  ผานเกณฑมาตรฐาน    

(.....)  ไมผานเกณฑมาตรฐาน     ในขอที่  

              ขอท่ี 1         ขอท่ี 2       ขอท่ี 3        ขอท่ี 4          ขอท่ี 5    

                (.....)  ไมนํามาจัดมาตรฐาน  เน่ืองจาก  

                       จัดตั้งใหมไมถึง 1 ป                    หยุดดาํเนินธุรกิจ                    เลิกระหวางป 

                           อยูระหวางชําระบัญชี          ลมลายโดยศาลสั่ง        หาขอมูลไมพบ 

13. คณะกรรมการดาํเนินการ : 

13.1   ช่ือ........................................................... ตําแหนง  ประธานกรรมการ  เลขประจําตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา        ไมมีวุฒิ       ประถมศึกษา                  มธัยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี               ปรญิญาโท                    ปริญญาเอก                     อ่ืน....................................... 

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

13.2   ช่ือ........................................................... ตําแหนง  .............................  เลขประจําตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา        ไมมีวุฒิ       ประถมศึกษา                  มธัยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี               ปรญิญาโท                    ปริญญาเอก                     อ่ืน....................................... 

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

13.3   ช่ือ........................................................... ตําแหนง  .............................  เลขประจําตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา        ไมมีวุฒิ       ประถมศึกษา                  มธัยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี               ปรญิญาโท                    ปริญญาเอก                     อ่ืน....................................... 

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

13.4   ช่ือ........................................................... ตําแหนง  .............................  เลขประจําตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา        ไมมีวุฒิ       ประถมศึกษา                  มธัยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี               ปรญิญาโท                    ปริญญาเอก                     อ่ืน....................................... 

          โทรศัพท......................................................................E-mail........................................................................................................... 
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             13.5   ช่ือ.................................................  ตําแหนง...............................เลขประจําตัวประชาชน ............................................ 

          วุฒิการศึกษา        ไมมีวุฒิ       ประถมศึกษา                  มธัยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี               ปรญิญาโท                    ปริญญาเอก                     อ่ืน....................................... 

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

13.6  ช่ือ........................................................... ตําแหนง  .............................  เลขประจําตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา        ไมมีวุฒิ       ประถมศึกษา                  มธัยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี               ปรญิญาโท                    ปริญญาเอก                     อ่ืน....................................... 

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

13.7   ช่ือ........................................................... ตําแหนง  .............................  เลขประจําตัวประชาชน ........................................... 

          วุฒิการศึกษา        ไมมีวุฒิ       ประถมศึกษา                  มธัยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี               ปรญิญาโท                    ปริญญาเอก                     อ่ืน....................................... 

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

13.8   ช่ือ........................................................... ตําแหนง  .............................  เลขประจําตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา        ไมมีวุฒิ       ประถมศึกษา                  มธัยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี               ปรญิญาโท                    ปริญญาเอก                     อ่ืน....................................... 

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

13.9   ช่ือ........................................................... ตําแหนง  .............................  เลขประจําตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา        ไมมีวุฒิ       ประถมศึกษา                  มธัยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี               ปรญิญาโท                    ปริญญาเอก                     อ่ืน....................................... 

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

13.10 ช่ือ........................................................... ตําแหนง  .............................  เลขประจําตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา        ไมมีวุฒิ       ประถมศึกษา                  มธัยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี               ปรญิญาโท                    ปริญญาเอก                     อ่ืน....................................... 

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

13.11 ช่ือ........................................................... ตําแหนง  .............................  เลขประจําตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา        ไมมีวุฒิ       ประถมศึกษา                  มธัยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี               ปรญิญาโท                    ปริญญาเอก                     อ่ืน....................................... 

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

13.12 ช่ือ........................................................... ตําแหนง  .............................  เลขประจําตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา        ไมมีวุฒิ       ประถมศึกษา                  มธัยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี               ปรญิญาโท                    ปริญญาเอก                     อ่ืน....................................... 

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

13.13 ช่ือ........................................................... ตําแหนง  .............................  เลขประจําตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา        ไมมีวุฒิ       ประถมศึกษา                  มธัยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี               ปรญิญาโท                    ปริญญาเอก                     อ่ืน....................................... 

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

13.14 ช่ือ........................................................... ตําแหนง  .............................  เลขประจําตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา        ไมมีวุฒิ       ประถมศึกษา                  มธัยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี               ปรญิญาโท                    ปริญญาเอก                     อ่ืน....................................... 

          โทรศัพท......................................................................E-mail........................................................................................................... 
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13.15 ช่ือ........................................................... ตําแหนง  .............................  เลขประจําตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา        ไมมีวุฒิ       ประถมศึกษา                  มธัยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี               ปรญิญาโท                    ปริญญาเอก                     อ่ืน....................................... 

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

รวมกรรมการชาย .................... ราย      รวมกรรมการหญิง ..........................  ราย 

กรณไีมมีกรรมการ เน่ืองจาก      จัดตั้งใหมยังไมไดประชุมใหญ        หยุดดําเนินการ      หยุดดําเนินการเขาสูกระบวนการเลิก 

14. ช่ือผูตรวจสอบกิจการ :  

14.1 ช่ือ.........................................................................         โทรศัพท..............................  E-mail.................................... 

14.2 ช่ือ.........................................................................         โทรศัพท..............................  E-mail...................................... 

14.3 ช่ือ.........................................................................         โทรศัพท..............................  E-mail..................................... 

15. ช่ือผูจัดการ : ...................................................................       โทรศัพท................................E-mail..................................... 

16. จํานวนเจาหนาท่ีกลุมเกษตรกร  เปนชาย .................... ราย      เปนหญิง ..........................  ราย จํานวนท้ังสิ้น...............................ราย 
 

ขอมูลสถานภาพทางการเงิน 
1. ปจจุบันวงเงินการดําเนินกิจการท่ีนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจาํจังหวัดเห็นชอบ :  ................................................................บาท 

นายทะเบียนเห็นชอบเมื่อวันท่ี  : ...............  เดือน..........................  พ.ศ. ......................... 

2. งบดุล/งบกําไรขาดทุน  

 บาท 
 

2.1 งบดุล 

   2.1.1 ทรัพยสิน 

 

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

   2.1.2 หน้ีสิน ....................................................... 

   2.1.3 ทุน (รวมกําไร(ขาดทุน)สทุธิ)         ทุนเปนบวก       ทุนเปนลบ ....................................................... 

2.2 งบกําไรขาดทุน        กําไรสุทธิ            (ขาดทุน)สุทธิ ...................................................... 
 

ไมมีงบดลุ/งบกําไรขาดทุน เน่ืองจาก       จัดตั้งใหมยังไมเริ่มดําเนินการ        จัดตั้งใหมอยูระหวางปดบัญชีครั้งแรก 

                                                   ตั้งแตจัดตั้งมา ยังไมสามารถปดบัญชีได              หยุดดําเนินการ 

3. ลูกหน้ีเงินกูกรมสงเสริมสหกรณ   

3.1 กองทุนสงเคราะหเกษตรกร   จํานวน......................................................บาท 

3.2 กองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร   จํานวน......................................................บาท 

3.3 เงินทุนอ่ืน ๆ ของกรมสงเสรมิสหกรณ  จํานวน......................................................บาท 

4. ลูกหน้ีเงินกูจากแหลงอ่ืนๆ    จํานวน......................................................บาท 
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ขอมูลธุรกิจหลัก (กาเครื่องหมาย  √  หนาขอท่ีกลุมเกษตรกรทําธุรกิจ)  ปริมาณธุรกิจใหรายงาน ณ วันสิ้นปบัญชีลาสดุที่ตรงกับงบการเงิน 

1. (.....)   รับฝากเงิน ปริมาณธุรกิจ..................................บาท 

2. (.....)   ใหเงินกู             ปริมาณธุรกิจ..................................บาท 

3. (.....)   รวบรวมผลผลิตสมาชิก    ปริมาณธุรกิจ..................................บาท 

ผลผลติหลักท่ีกลุมเกษตรกรรวบรวมจากสมาชิก 3 ลําดับ 

3.1  ผลผลติท่ีรวบรวมลําดับท่ี 1 ................................. ปริมาณ ............................ตัน  มูลคา.................................บาท 

3.2  ผลผลติท่ีรวบรวมลําดับท่ี 2 ................................. ปริมาณ ............................ตัน  มูลคา.................................บาท 

                  3.3  ผลผลิตท่ีรวบรวมลําดับท่ี 3 ..................................ปริมาณ ............................ตัน มูลคา.................................บาท 

4. (.....)   จัดหาสินคามาจําหนาย    ปริมาณธุรกิจ..................................บาท  

                       ปจจัยการผลิต          สินคาอุปโภคบริโภค           จําหนายน้ํามนั          อ่ืน ๆ …………………… 

5. (.....)    แปรรูปผลติผล   ปริมาณธุรกิจ..................................บาท 

ผลิตผล/ผลติภณัฑหลักท่ีกลุมเกษตรกรแปรรูป 3 ลําดับ   

5.1  ช่ือผลิตผลท่ีแปรรูปลําดับท่ี 1 ......................................................    

5.2  ช่ือผลิตผลท่ีแปรรูปลําดับท่ี 2 .....................................................  

5.3. ช่ือผลิตผลท่ีแปรรูปลําดับท่ี 3.......................................................   

  6. ธุรกิจบริการ      ปริมาณธุรกิจ................................................บาท               

ขอมูลทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ  
1. อสังหาริมทรัพย (เชน โรงสี , ฉาง, ลานตาก, ฯลฯ) 

ท่ี ชนิด จํานวน ขนาด กําลังการผลิต ใช/ไมใช 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

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

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

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

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

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

……………………………

….………………………. 

………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

……………………………

……………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 
รางวัลเกียรตยิศลาสุด 
 (.....) กลุมเกษตรกรดีเดนระดับชาติ    ประจาํป ………….……… 

 (.....) กลุมเกษตรกรดีเดนระดับภาค    ประจําป ………………… 
 

 การตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกขอมูล (โดยสํานักงานสหกรณจังหวัด) 

  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกลุมเกษตรกรกอนบันทึกเขาสูระบบ 

  หนวยท่ีจัดเก็บขอมลู กลุมสงเสริมสหกรณท่ี .......... 

  หนวยงานท่ีบันทึกขอมูล  (.....) ฝายบริหารท่ัวไป    (.....) กลุมจัดตั้งและสงเสรมิสหกรณ (.....) กลุมสงเสรมิสหกรณท่ี....... 

การตรวจสอบความถูกตอง   (.....) ตรวจสอบแลว      

(.....) ยังไมตรวจสอบโดยดาํเนินการตรวจสอบใหแลวเสร็จภายใน 28 ธันวาคม 2561 
      

ตองตรวจสอบความถูกตอง ของการบันทึกขอมูลโปรไฟล เน่ืองจากหากขอมูลไมถูกตอง สงผลใหการนําขอมูลไปใชเกิดความ

ผิดพลาด  มีผลกระทบตอกลุมเกษตรกรโดยตรง เชน กรณีการบันทึกขอมูลเก่ียวกับการเงิน  ไมถูกตอง ทําให สถาบันการเงินท่ีกลุมเกษตรกร

ไปติดตอธุรกรรมการเงิน และสถาบันดังกลาวเขามาดูขอมลู และนําขอมูลดังกลาวไปเปนสวนหน่ึงของการพิจารณาท่ีจะอนุมตัิ หรือไมอนุมัต ิ
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