
 

Profile  สหกรณ ์ ประจำปี 2563 (ณ 31 ธนัวาคม 2563) 

ข้อมูลจากรายงานกิจการประจำปีล่าสุด  (วันสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ วันที่............เดือน................พ.ศ. ..........) 

ข้อมูลทั่วไป   

1. ช่ือสหกรณ์ : ............................................................................................................................................................................................... 
2. ประเภท : .................................................................................................................................................................................................... 
3. ที่อยู่ : เลขท่ี..........................หมู่ที่......................ซอย..............................ถนน................................................ตำบล..................................... 

          อำเภอ..................................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์..................................................... 
4. หมายเลขโทรศัพท์ : ..........................................................................หมายเลขโทรสาร : ............................................................................. 
5. E-mail Address :  .................................................................................Website URL :  ................................................................................... 
6. จดทะเบียนเมื่อวันท่ี : ............... เดือน.......................... พ.ศ. .........................ทะเบียนเลขท่ี : ................................................................... 
7. วันสิ้นปีทางบัญชี วันท่ี : ............... เดือน..........................ของทุกปี 
8. สหกรณ์ในโครงการ            สหกรณ์ในโครงการพระราชดำร ิ                    สหกรณ์ในโครงการหลวง           ไมเ่ป็นสหกรณ์ในโครงการ 

 

ข้อมูลบริหารจัดการ  
       1. จำนวนกลุ่มสมาชิก           ไม่มีจำนวนกลุ่มสมาชิก         มีจำนวนกลุ่มสมาชิก 
          จำนวนกลุ่มสมาชิก...........................กลุม่  

2. จำนวนสมาชิก :  เป็นชาย………………………..ราย    เป็นหญิง………………………..ราย    รวมสมาชิกท้ังสิ้น.......................................ราย       
3. จำนวนสมาชิกสบทบ : สมทบชาย…………….…….ราย   สมทบหญิง………….……..ราย  รวมสมาชิกสมทบท้ังสิ้น…………………….ราย 

4. จำนวนหุ้น : ...............................หุ้น   มูลค่าหุ้นละ : .......................บาท จำนวนเงินค่าหุ้นรวมทั้งสิน้……………………………..……บาท 

  ไม่มีจำนวนหุ้น :  เนื่องจาก            จัดตั้งใหม่ ยังไม่มีการเก็บค่าหุน้จากสมาชิก          หยุดดำเนินการ 
              หยุดดำเนินการอยู่ในแผนชำระบัญชี          ดำเนินการแต่ปิดบัญชีไมไ่ด ้ 

5. มาตรฐานสหกรณ์  :     (.....)   ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  ระดับ       ดีเลิศ             ดีมาก              ดี 
   (.....)  ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน    ในข้อที ่
         ข้อที่ 1        ข้อที่ 2      ข้อท่ี 3       ข้อที่ 4       ข้อที่ 5        ข้อที่ 6        ข้อที่ 7 
   (.....)  ไม่นำมาจัดมาตรฐาน  เนือ่งจาก            เป็นสหกรณ์ทีจ่ัดตั้งใหม่ไม่ถึง 2 ปี  
                   สหกรณ์หยดุดำเนนิกิจการ                       สหกรณ์ที่อยู่ระหว่างชำระบัญชี                  

      6. การจัดระดับชั้นสหกรณต์ามเกณฑ์การจดัระดับความเข้มแขง็   ผลการจัดระดบั         ช้ัน 1              ช้ัน 2            ช้ัน 3 

              ไม่นำมาจัดระดับความเข็มแข็ง เนื่องจาก         เป็นสหกรณ์จดัตั้งใหม่        หยุดดำเนนิการ       ไม่ใช่เป้าหมายในปีงบประมาณ                                         
7. รายงานการทำธุรกรรมต่อ ปปง. (ในรอบปีสหกรณม์ีการส่งแบบรายงานการทำธุรกรรมของสหกรณ์ต่อ ปปง. หรือไม่) 
        มีการส่งแบบรายงานต่อ ปปง.         ไม่มีการส่งแบบรายงานต่อ ปปง.           ไม่อยู่ในข่ายท่ีต้องรายงาน ต่อ ปปง. (ทุนไม่ถึง 2 ล้านบาท) 
8.  การจัดทำแผนกลยุทธ์         มีการจัดทำแผนกลยุทธ์  เกิดจาก          ที่ทำใหม ่         เกิดจากการทบทวน         ดำเนินการตามแผน 

ช่วงระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ เริม่ต้นปี…………….. สิ้นสดุ …………….. 
    ไม่มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ 
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9. คณะกรรมการดำเนินการ : 
  

9.1   ช่ือ........................................................... ตำแหน่ง  ประธานกรรมการ  เลขประจำตัวประชาชน ................................................  
          วุฒิการศึกษา        ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                 มัธยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี              ปริญญาโท                   ปริญญาเอก                      อื่น....................................... 
          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 
          ตำแหน่งในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น         อบต.         อบจ.        เทศบาล       กำนัน         ผู้ใหญ่บ้าน       อื่นๆ 
9.2   ช่ือ........................................................... ตำแหน่ง  .............................  เลขประจำตัวประชาชน ................................................  
          วุฒิการศึกษา        ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                 มธัยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี              ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อื่น....................................... 
          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 
          ตำแหน่งในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น         อบต.        อบจ.         เทศบาล       กำนัน        ผู้ใหญ่บ้าน         อื่นๆ 
9.3   ช่ือ........................................................... ตำแหน่ง  .............................  เลขประจำตัวประชาชน ................................................  
          วุฒิการศึกษา       ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                มธัยมศึกษา / ปวช.             อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                   ปริญญาเอก                      อื่น....................................... 
          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 
          ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         อบต.        อบจ.         เทศบาล       กำนัน        ผู้ใหญ่บ้าน         อื่นๆ 
9.4   ช่ือ........................................................... ตำแหน่ง  .............................  เลขประจำตัวประชาชน ................................................  
          วุฒิการศึกษา       ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                มธัยมศึกษา / ปวช.             อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                   ปริญญาเอก                      อื่น....................................... 
          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 
         ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           อบต.      อบจ.         เทศบาล       กำนัน        ผู้ใหญ่บ้าน         อื่นๆ 
9.5   ช่ือ........................................................... ตำแหน่ง  .............................  เลขประจำตัวประชาชน ................................................  
          วุฒิการศึกษา       ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                มธัยมศึกษา / ปวช.             อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                   ปริญญาเอก                      อื่น....................................... 
          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 
         ตำแหน่งในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น         อบต.        อบจ.         เทศบาล       กำนัน         ผู้ใหญ่บ้าน        อื่นๆ 
9.6  ช่ือ........................................................... ตำแหน่ง  .............................  เลขประจำตัวประชาชน ................................................  
          วุฒิการศึกษา       ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                มธัยมศึกษา / ปวช.             อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                   ปริญญาเอก                      อื่น....................................... 
          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 
          ตำแหน่งในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น         อบต.         อบจ.        เทศบาล        กำนัน        ผู้ใหญ่บ้าน         อื่นๆ 
9.7   ช่ือ........................................................... ตำแหน่ง  .............................  เลขประจำตัวประชาชน ................................................  
          วุฒิการศึกษา       ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                มธัยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                   ปริญญาเอก                     อื่น....................................... 
          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 
          ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         อบต.         อบจ.        เทศบาล        กำนัน        ผู้ใหญ่บ้าน         อื่นๆ 
9.8   ช่ือ........................................................... ตำแหน่ง  .............................  เลขประจำตัวประชาชน ................................................  
          วุฒิการศึกษา       ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                มธัยมศึกษา / ปวช.             อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อื่น....................................... 
          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 
          ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         อบต.         อบจ.        เทศบาล        กำนัน        ผู้ใหญ่บ้าน         อื่นๆ 
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9.9   ช่ือ........................................................... ตำแหน่ง  .............................  เลขประจำตัวประชาชน ................................................  
          วุฒิการศึกษา       ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                 มธัยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อื่น....................................... 
          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 
          ตำแหน่งในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น         อบต.         อบจ.        เทศบาล        กำนัน        ผู้ใหญ่บ้าน         อื่นๆ  
9.10 ช่ือ........................................................... ตำแหน่ง  .............................  เลขประจำตัวประชาชน ................................................  
          วุฒิการศึกษา       ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                มธัยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                   ปริญญาเอก                     อื่น....................................... 
          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 
     ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         อบต.         อบจ.        เทศบาล       กำนัน         ผู้ใหญ่บ้าน        อื่นๆ 
9.11 ช่ือ........................................................... ตำแหน่ง  .............................  เลขประจำตัวประชาชน ................................................  
          วุฒิการศึกษา       ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                 มธัยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อื่น....................................... 
          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 
         ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      อบต.         อบจ.        เทศบาล        กำนัน        ผู้ใหญ่บ้าน         อื่นๆ 
9.12 ช่ือ........................................................... ตำแหน่ง  .............................  เลขประจำตัวประชาชน ................................................  
          วุฒิการศึกษา       ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                 มัธยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อื่น....................................... 
          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 
          ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         อบต.         อบจ.        เทศบาล        กำนัน        ผู้ใหญ่บ้าน         อื่นๆ 
9.13 ช่ือ........................................................... ตำแหน่ง  .............................  เลขประจำตัวประชาชน ................................................  
          วุฒิการศึกษา       ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                 มัธยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อื่น....................................... 
          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 
          ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         อบต.         อบจ.        เทศบาล        กำนัน        ผู้ใหญ่บ้าน         อื่นๆ 
9.14 ช่ือ........................................................... ตำแหน่ง  .............................  เลขประจำตัวประชาชน ................................................  
          วุฒิการศึกษา       ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                 มัธยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อื่น....................................... 
          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 
           ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       อบต.         อบจ.        เทศบาล        กำนัน        ผู้ใหญ่บ้าน         อ่ืนๆ  
9.15 ช่ือ........................................................... ตำแหน่ง  .............................  เลขประจำตัวประชาชน ................................................  
          วุฒิการศึกษา       ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                 มัธยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อื่น....................................... 
          โทรศัพท์......................................................................E-mail........................................................................................................... 
         ตำแหน่งในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น         อบต.         อบจ.        เทศบาล        กำนัน        ผู้ใหญ่บ้าน         อื่นๆ 
       รวมกรรมการชาย .................... ราย      รวมกรรมการหญิง ..........................  ราย 
 กรณไีมม่ีกรรมการ   เนื่องจาก       จัดตั้งใหม่ ยังไม่ได้ประชุมใหญ ่       หยุดดำเนินการ        หยุดดำเนินการ อยู่ในแผนชำระบญัชี 
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    10. ผู้ตรวจสอบกิจการ : 

13.1 ช่ือ-นามสกุล...........................................................................................     โทรศัพท์..............................E-mail................................ 
13.2 ช่ือ-นามสกุล............................................................................................     โทรศัพท์..............................E-mail................................ 
13.3 ช่ือ-นามสกุล............................................................................................     โทรศัพท์..............................E-mail................................ 
13.4 ช่ือ-นามสกลุ...........................................................................................     โทรศัพท์..............................E-mail................................ 
13.5 ช่ือ-นามสกุล..........................................................................................      โทรศัพท์..............................E-mail................................ 
 

     11.ช่ือผู้จัดการ : .................................................................................................  โทรศัพท์..............................E-mail................................ 
          วุฒิการศึกษา      ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                มธัยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  
                       ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                    อื่น....................................... 
กรณไีม่มผีู้จัดการ เนื่องจาก      จัดตั้งใหม่       หยุดดำเนินการ        เป็นสหกรณ์ที่ไมม่ีผู้จดัการ       หยุดดำเนินการอยู่ในแผนชำระบญัชี 
 

      12. เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ :       ไม่มเีจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ เนื่องจาก      จัดตั้งใหม่       หยุดดำเนินการ       เป็นสหกรณ์ขนาดเล็กไมม่ีเงินจ้างเจ้าหน้าท่ี 

                                                       หยุดดำเนินการอยู่ในแผนชำระบญัชี        โดยคณะกรรมการสหกรณ์         โดยพนักงานบริษัท 
        มีเจ้าหน้าที่สหกรณ์  เป็นชาย .................... ราย  เป็นหญิง .................  ราย   รวมเจ้าหน้าที่สหกรณ์..............ราย 
    

      13. เจ้าหน้าท่ีผู้จัดทำบญัชี :        ไม่มีเจ้าหน้าท่ีผู้จดัทำบัญชี   เนื่องจาก        จัดตั้งใหม่ยังไม่เริม่ดำเนินการ        หยุดดำเนินการ  
                                                                                                    ที่ประชุมใหญ่มีมติเลิกอยูร่ะหว่างดำเนินการเลิกสหกรณ์  
             มีเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชี 
   เป็น     เจ้าหน้าท่ีสหกรณ ์        เจ้าหน้าท่ีจากสำนักงานสหกรณ์จงัหวัด (มอบหมาย)        โดยคณะกรรมการสหกรณ ์

                                                     จัดจ้างสมาชิกสหกรณ์จัดทำ            จัดจ้างภาคเอกชนจัดทำ        โดยพนักงานบริษัท 
       ช่ือ-นามสกุล..........................................................................................       
      วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา       ไม่มีวุฒิ       ประถมศึกษา                 มัธยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  
         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อื่น.......................................................................... 
     โทรศัพท์..............................E-mail................................ 
            ผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์                           ยังไม่เข้ารับการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์      
   
ข้อมูลสถานภาพทางการเงิน      ปิดบัญชีได้ปกติ          ปีบญัชีล่าสดุที่ปิดบญัชี และผูส้อบบญัชีตรวจสอบปล้ว (วัน...เดือน....พ.ศ.....) 
1. ปัจจุบันวงเงินกู้ยืม / ค้ำประกัน  ที่นายทะเบียนเห็นชอบ :  ................................................................บาท 
นายทะเบียนเห็นชอบเมื่อวันท่ี  : ...............  เดือน..........................  พ.ศ. ......................... 
2. วงเงินการกู้ยืม / การค้ำประกัน  ที่นายทะเบียนเห็นชอบก่อนวงเงินปัจจุบัน  ………………………………บาท 
3. งบดุล / งบกำไรขาดทุน 

 บาท 

3.1 งบดุล 
     3.1.1 สินทรัพย์ 

 

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

     3.1.2 หนี้สิน              ....................................................... 

     3.1.3 ทุน (รวมกำไร (ขาดทุน)สุทธิ)        ทุนเป็นบวก        ทุนติดลบ              ...................................................... 
3.2 งบกำไรขาดทุน           กำไรสุทธิ           (ขาดทุน)สุทธิ              ....................................................... 

    

 กรณไีมม่ีงบดุล/งบกำไรขาดทุน        จัดตั้งใหม่ยังไม่เริม่ดำเนินการ       จัดตั้งใหม่ อยู่ระหว่างปิดบญัชีครั้งแรก            หยุดดำเนินการ  
                                                   หยดุดำเนินการ อยู่ในแผนชำระบัญชี              ดำเนินการปกติ ปิดบัญชีไมไ่ด้ในปีปัจจบุัน 
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4. ลูกหนี้เงินกู้กรมส่งเสรมิสหกรณ์   

4.1 กองทุนพัฒนาสหกรณ ์    จำนวน......................................................บาท 
4.2 กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร   จำนวน......................................................บาท 
4.3 กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร   จำนวน......................................................บาท 
4.4 เงินรายได้นิคมสหกรณ ์    จำนวน......................................................บาท 
4.5 เงินทุนอ่ืน ๆ ของกรมส่งเสรมิสหกรณ ์  จำนวน......................................................บาท 

5. ลูกหนี้เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน......................................................บาท 
6. .ลูกหนี้เงินกู้จากแหล่งอื่นๆ     จำนวน......................................................บาท 
 

ข้อมูลธุรกิจหลัก (กาเครื่องหมาย  √  หน้าข้อที่สหกรณ์ทำธุรกิจ)  ปริมาณธุรกิจให้รายงาน ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุดที่ตรงกับงบการเงิน 
1. (.....)   รับฝากเงิน ปริมาณธุรกิจ..................................บาท 
2. (.....)   ให้เงินกู้ ปริมาณธุรกิจ..................................บาท 

3. (.....)   รวบรวมผลผลิตสมาชิก      ปริมาณธุรกิจ..................................บาท 
ผลผลติหลักท่ีสหกรณ์รวบรวมจากสมาชิก 3 อันดับ 
3.1  ช่ือผลผลิตทีร่วบรวม ..................................    ปรมิาณ ................................. ตัน  มลูคา่ ............................................ บาท 
3.2  ช่ือผลผลิตทีร่วบรวม ...................................   ปรมิาณ ................................. ตัน  มูลคา่ ............................................ บาท 

3.3  ช่ือผลผลิตทีร่วบรวม ....................................   ปรมิาณ ................................. ตัน  มูลคา่ ............................................ บาท 

4. (.....)   จัดหาสินค้ามาจำหน่าย    ปริมาณธุรกิจ ....................................................  บาท  
กรุณาระบุประเภทสินค้าที่จดัหามาจำหน่าย 

            ปัจจัยการผลติ       สินค้าอุปโภคบรโิภค           จำหน่ายน้ำมัน         อื่น ๆ ……………………… 
5.  (.....)    แปรรูปผลติผล  ปริมาณธุรกิจ ..................................................... บาท   

กรุณาระบุชนิดของผลิตผล/ผลิตภณัฑ์  3 อันดับที่นำมาแปรรูป 
      1...................................  มาตรฐานสินค้าที่ไดร้ับ      สมส.       อย.       Q      GMP      ฮาลาล       HACCP      OTOP …….ดาว  

                                                               อื่น ...............................    
2...................................  มาตรฐานสินค้าที่ได้รับ      สมส.       อย.       Q      GMP      ฮาลาล       HACCP      OTOP …….ดาว 
                                                               อื่น ................................               
3.................................... มาตรฐานสินค้าที่ได้รับ      สมส.       อย.       Q      GMP      ฮาลาล       HACCP      OTOP …….ดาว   
               อื่น.....................................   

6. (…..) ธุรกิจบริการ   ปรมิาณธรุกิจ ..................................................... บาท   
           กรุณาระบุธุรกิจที่ให้บริการ 

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

          กรณไีม่มีปริมาณธุรกิจ          จัดตั้งใหม่ยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มดำเนินการ          จัดตั้งใหม่ อยู่ระหว่างปิดบัญชีครั้งแรก 

     หยุดดำเนินการ   อยูร่ะหว่างเลิกสหกรณ ์

     อยู่ระหว่างดำเนินคด ี  ไม่มีปริมาณธุรกิจแต่มีรายได้จากทางอื่น(ยังดำเนินการปกติ) 
     อยู่ระหว่างชำระบญัชีตามแผนปฏบิัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำป ี
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            กรณี ประเภทสหกรณ์บริการ รูปย่อย คือ สหกรณ์เดินรถ หรือ สหกรณ์ประเภทอื่น ท่ีมีธุรกจิบริการเกี่ยวกับการเดินรถ  
โปรดระบุจำนวนรถ 

   รถยนต์โดยสาร....................คัน            รถแท็กซี่...................คัน 

   รถตู้..................คัน              สามล้อ...................คัน 

   สามล้อ...................คัน             จักรยานยนต์รับจ้าง...................คัน 
 

ข้อมูลสมาชิกท่ีร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ 
สมาชิกทั้งหมดที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ (ไม่นับซ้ำ) จำนวน...............................  ราย (สมาชิกท่ีร่วมทำธุรกิจท้ังหมด ต้องไม่มากกว่า สมาชิกบวกสมาชิกสมทบ) 
         1. จำนวนสมาชิกท่ีร่วมทำธุรกิจรบัฝากเงิน  ..................................    ราย 
 2. จำนวนสมาชิกท่ีร่วมทำธุรกิจสนิเช่ือ .........................................   ราย 
 3. จำนวนสมาชิกท่ีร่วมทำธุรกิจจดัหาสินคา้มาจำหนา่ย .........................................   ราย 
 4. จำนวนสมาชิกท่ีร่วมทำธุรกิจแปรรูป .........................................   ราย 
 5. จำนวนสมาชิกท่ีร่วมทำธุรกิจรวบรวม .........................................   ราย 
 6. จำนวนสมาชิกท่ีร่วมทำธุรกิจบริการ .........................................   ราย 
      ไม่มีสมาชิกที่ร่วมทำธุรกจิกับสหกรณ์ เนื่องจาก      จัดตั้งใหม่ยังไม่เริ่มดำเนินการ        หยุดดำเนินการ        
                                                                    อยู่ระหว่างเลิกสหกรณ์      ไม่มีปริมาณธุรกจิ 
(สมาชิกสามารถร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ได้มากว่า 1 รายการ ดังนัน้ จำนวนสมาชิกที่ร่วมทำธุรกจิแตล่ะรายการ (1-6) จะต้องไม่มากกว่าสมาชิก
ทั้งหมดที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์  ตัวอย่างเช่น นาย ก รับฝากเงิน และกู้เงิน   นาย ข รับฝากเงิน อย่างเดียว  การบันทึกข้อมูลเป็น สมาชิกท้ังหมดที่
ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ จำนวน 2 ราย  โดย จำนวนสมาชิกที่ร่วมทำธุรกิจรับฝากเงิน  2   ราย   จำนวนสมาชิกที่ร่วมทำธุรกจิสินเช่ือ 1  ราย เป็นต้น) 
 

รางวัลเกียรติยศล่าสุด 
 (.....) สหกรณ์ดีเด่นระดับชาติ     ประจำป ี……………… 

 (.....) สหกรณ์ดีเด่นระดับภาค     ประจำป ี……………… 

 การตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล (โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัด) 
  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสหกรณ์ก่อนบันทึกเข้าสูร่ะบบ 

  หน่วยท่ีจัดเก็บข้อมลู กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ .......... 
  หน่วยงานท่ีบันทึกข้อมูล  (.....) ฝ่ายบริหารทั่วไป    (.....) กลุ่มจัดตั้งและส่งเสรมิสหกรณ ์ (.....) กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ที่....... 

การตรวจสอบความถูกต้อง   (.....) ตรวจสอบแล้ว      
(.....) ยังไม่ตรวจสอบโดยดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 ธันวาคม 2563 

ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ของการบันทึกข้อมูลโปรไฟล์ เนื่องจากหากข้อมูลไม่ถูกต้อง ส่งผลให้การนำข้อมูลไปใช้เกิดความ
ผิดพลาด  มีผลกระทบต่อสหกรณโ์ดยตรง เช่น กรณีการบันทึกข้อมลูเกี่ยวกับการเงิน  ไม่ถูกต้อง ทำให้ สถาบันการเงินท่ีสหกรณ์ไปติดต่อ
ธุรกรรมการเงิน และสถาบันดังกลา่วเข้ามาดูข้อมลู และนำข้อมูลดังกล่าวไปเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาที่จะอนุมัติ หรือไม่อนุมตั ิ
ในการทำธุรกรรมกับสหกรณ์นั้นๆ  หรือ กรณี มาตรฐานสหกรณ์ เปน็ต้น 

 

   
     
     
 

 
 
 

เจ้าหน้าที่ส่งเสรมิสหกรณ ์
ผู้รับผิดชอบส่งเสริมสหกรณ์นี ้

 
ลงช่ือ........................................... 

 

ช่ือ................................................. 
 

ตำแหน่ง........................................ 
 

วันท่ี ............................................ 

 

ผู้บันทึกข้อมูล 

 
ลงช่ือ..................................... 

 

ช่ือ.............................................. 
 

 ตำแหน่ง.................................... 
 

วันท่ี ............................................ 

 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสหกรณ์........... 
 
 

ลงช่ือ........................................... 
 

ช่ือ................................................. 
 

ตำแหน่ง........................................ 
 

วันท่ี ............................................... 

 

        หัวหน้าผู้บันทึกข้อมูล 

 
ลงช่ือ......................................... 

 

ช่ือ................................................ 
 

ตำแหน่ง....................................... 
 

วันท่ี .......................................... 

 


