Profile สหกรณ์ ประจำปี 2564 (ณ 31 ธันวาคม 2564)
ข้อมูลจากรายงานกิจการประจำปีล่าสุด (วันสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ วันที่............เดือน................พ.ศ. ..........)
ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อสหกรณ์ : .......................................................................................................................................................................
2. ประเภท : ...........................................................................................................................................................................
3. ทีอ่ ยู่ : เลขที่..........................หมู่ที่......................ซอย..............................ถนน...........................ตำบล................................
4.
5.
6.
7.
8.

อำเภอ..................................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์.............................
หมายเลขโทรศัพท์ : ..........................................................................หมายเลขโทรสาร : ..................................................
E-mail Address : ..........................................................................Website URL : .....................................................
จดทะเบียนเมื่อวันที่ : ............... เดือน.......................... พ.ศ. .........................ทะเบียนเลขที่ : .........................................
วันสิ้นปีทางบัญชี วันที่ : ............... เดือน..........................ของทุกปี
สหกรณ์ในโครงการ  สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ  สหกรณ์ในโครงการหลวง  ไม่เป็นสหกรณ์ในโครงการ

ข้อมูลบริหารจัดการ
1. จำนวนกลุ่มสมาชิก  ไม่มีจำนวนกลุ่มสมาชิก  มีจำนวนกลุ่มสมาชิก
จำนวนกลุ่มสมาชิก...........................กลุ่ม
2. จำนวนสมาชิกสามัญ : สามัญชาย…………..ราย สามัญหญิง……………..ราย รวมสมาชิกสามัญทั้งสิ้น......................ราย
3. จำนวนสมาชิกสบทบ : สมทบชาย………….ราย สมทบหญิง………….……..ราย รวมสมาชิกสมทบทั้งสิ้น………........….ราย
4. จำนวนหุ้น : ...............................หุ้น มูลค่าหุ้น ละ : .......................บาท จำนวนเงินค่าหุ้นรวมทั้งสิ้น………………..……บาท
 ไม่มีจำนวนหุ้น : เนื่องจาก  จัดตั้งใหม่ ยังไม่มีการเก็บค่าหุ้นจากสมาชิก  หยุดดำเนินการ
 หยุดดำเนินการอยู่ในแผนชำระบัญชี
 ดำเนินการแต่ปิดบัญชีไม่ได้
5. มาตรฐานสหกรณ์ :
(.....) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับ  ดีเลิศ
 ดีมาก
 ดี
(.....) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในข้อที่
 ข้อที่ 1  ข้อที่ 2  ข้อที่ 3  ข้อที่ 4  ข้อที่ 5  ข้อที่ 6  ข้อที่ 7
(.....) ไม่นำมาจัดมาตรฐาน เนื่องจาก  เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งใหม่ไม่ถึง 2 ปี
 สหกรณ์หยุดดำเนินกิจการ
 สหกรณ์ที่อยู่ระหว่างชำระบัญชี
6. การจัดระดับชั้นสหกรณ์ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็ง ผลการจัดระดับ  ชั้น 1  ชั้น 2  ชั้น 3
ไม่นำมาจัดระดับความเข็มแข็ง เนื่องจาก  เป็นสหกรณ์จัดตั้งใหม่  หยุดดำเนินการ ไม่ใช่เป้าหมายในปีงบประมาณ
7. รายงานการทำธุรกรรมต่อ ปปง. (ในรอบปีสหกรณ์มีการส่งแบบรายงานการทำธุรกรรมของสหกรณ์ต่อ ปปง. หรือไม่)
 มีการส่งแบบรายงานต่อ ปปง.  ไม่มีการส่งแบบรายงานต่อ ปปง.
 ไม่อยู่ในข่ายที่ต้องรายงาน ต่อ ปปง. (ทุนไม่ถึง 2 ล้านบาท)
8. การจัดทำแผนกลยุทธ์  มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ เกิดจาก  ที่ทำใหม่  เกิดจากการทบทวน  ดำเนินการตามแผน
ช่วงระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ เริ่มต้นปี…………….. สิ้นสุด ……………..
 ไม่มีการจัดทำแผนกลยุทธ์
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9. คณะกรรมการดำเนินการ :
9.1 ชื่อ.....................................
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
เลขประจำตัวประชาชน ...................................
วุฒิการศึกษา
 ไม่มีวุฒิ
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา / ปวช.  อนุปริญญา / ปวส.
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่น ๆ............................
โทรศัพท์......................................................................E-mail. ...........................................................................................
ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อบต.  อบจ.  เทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อื่น ๆ
9.2 ชื่อ.....................................
ตำแหน่ง ............................... เลขประจำตัวประชาชน ...................................
วุฒิการศึกษา
 ไม่มีวุฒิ
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา / ปวช.  อนุปริญญา / ปวส.
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่น ๆ............................
โทรศัพท์......................................................................E-mail. ...........................................................................................
ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อบต.  อบจ.  เทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อื่น ๆ
9.3 ชื่อ.....................................
ตำแหน่ง ............................... เลขประจำตัวประชาชน ...................................
วุฒิการศึกษา
 ไม่มีวุฒิ
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา / ปวช.  อนุปริญญา / ปวส.
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่น ๆ............................
โทรศัพท์......................................................................E-mail. ...........................................................................................
ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อบต.  อบจ.  เทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อื่น ๆ
9.4 ชื่อ.....................................
ตำแหน่ง ............................... เลขประจำตัวประชาชน ...................................
วุฒิการศึกษา
 ไม่มีวุฒิ
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา / ปวช.  อนุปริญญา / ปวส.
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่น ๆ............................
โทรศัพท์......................................................................E-mail. ...........................................................................................
ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อบต.  อบจ.  เทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อื่น ๆ
9.5 ชื่อ.....................................
ตำแหน่ง ............................... เลขประจำตัวประชาชน ...................................
วุฒิการศึกษา
 ไม่มีวุฒิ
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา / ปวช.  อนุปริญญา / ปวส.
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่น ๆ............................
โทรศัพท์......................................................................E-mail. ...........................................................................................
ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อบต.  อบจ.  เทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อื่น ๆ
9.6 ชื่อ.....................................
ตำแหน่ง ............................... เลขประจำตัวประชาชน ...................................
วุฒิการศึกษา
 ไม่มีวุฒิ
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา / ปวช.  อนุปริญญา / ปวส.
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่น ๆ............................
โทรศัพท์......................................................................E-mail. ...........................................................................................
ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อบต.  อบจ.  เทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อื่น ๆ
9.7 ชื่อ.....................................
ตำแหน่ง ............................... เลขประจำตัวประชาชน ...................................
วุฒิการศึกษา
 ไม่มีวุฒิ
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา / ปวช.  อนุปริญญา / ปวส.
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่น ๆ............................
โทรศัพท์......................................................................E-mail. ...........................................................................................
ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อบต.  อบจ.  เทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อื่น ๆ
9.8 ชื่อ.....................................
ตำแหน่ง ............................... เลขประจำตัวประชาชน ...................................
วุฒิการศึกษา
 ไม่มีวุฒิ
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา / ปวช.  อนุปริญญา / ปวส.
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่น ๆ............................
โทรศัพท์......................................................................E-mail. ...........................................................................................
ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อบต.  อบจ.  เทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อื่น ๆ

3

9.9 ชื่อ.....................................
ตำแหน่ง ............................... เลขประจำตัวประชาชน ...................................
วุฒิการศึกษา
 ไม่มีวุฒิ
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา / ปวช.  อนุปริญญา / ปวส.
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่น ๆ............................
โทรศัพท์......................................................................E-mail. ...........................................................................................
ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อบต.  อบจ.  เทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อื่น ๆ
9.10 ชื่อ.....................................
ตำแหน่ง ............................... เลขประจำตัวประชาชน ...................................
วุฒิการศึกษา
 ไม่มีวุฒิ
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา / ปวช.  อนุปริญญา / ปวส.
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่น ๆ............................
โทรศัพท์......................................................................E-mail. ...........................................................................................
ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อบต.  อบจ.  เทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อื่น ๆ
9.11 ชื่อ.....................................
ตำแหน่ง ............................... เลขประจำตัวประชาชน ...................................
วุฒิการศึกษา
 ไม่มีวุฒิ
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา / ปวช.  อนุปริญญา / ปวส.
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่น ๆ............................
โทรศัพท์......................................................................E-mail. ...........................................................................................
ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อบต.  อบจ.  เทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อื่น ๆ
9.12 ชื่อ.....................................
ตำแหน่ง ............................... เลขประจำตัวประชาชน ...................................
วุฒิการศึกษา
 ไม่มีวุฒิ
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา / ปวช.  อนุปริญญา / ปวส.
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่น ๆ............................
โทรศัพท์......................................................................E-mail. ...........................................................................................
ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อบต.  อบจ.  เทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อื่น ๆ
9.13 ชื่อ.....................................
ตำแหน่ง ............................... เลขประจำตัวประชาชน ...................................
วุฒิการศึกษา
 ไม่มีวุฒิ
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา / ปวช.  อนุปริญญา / ปวส.
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่น ๆ............................
โทรศัพท์......................................................................E-mail. ...........................................................................................
ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อบต.  อบจ.  เทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อื่น ๆ
9.14 ชื่อ.....................................
ตำแหน่ง ............................... เลขประจำตัวประชาชน ...................................
วุฒิการศึกษา
 ไม่มีวุฒิ
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา / ปวช.  อนุปริญญา / ปวส.
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่น ๆ............................
โทรศัพท์......................................................................E-mail. ...........................................................................................
ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อบต.  อบจ.  เทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อื่น ๆ
9.15 ชื่อ.....................................
ตำแหน่ง ............................... เลขประจำตัวประชาชน ...................................
วุฒิการศึกษา
 ไม่มีวุฒิ
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา / ปวช.  อนุปริญญา / ปวส.
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่น ๆ............................
โทรศัพท์......................................................................E-mail. ...........................................................................................
ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อบต.  อบจ.  เทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อื่น ๆ
รวมกรรมการชาย .................... ราย รวมกรรมการหญิง .......................... ราย
กรณีไม่มีกรรมการ เนื่องจาก  จัดตั้งใหม่ ยังไม่ได้ประชุมใหญ่  หยุดดำเนินการ
 หยุดดำเนินการอยู่ในแผนชำระบัญชี
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10. ผู้ตรวจสอบกิจการ :
10.1 ชื่อ-นามสกุล..........................................................................
10.2 ชื่อ-นามสกุล..........................................................................
10.3 ชื่อ-นามสกุล..........................................................................
10.4 ชื่อ-นามสกลุ..........................................................................
10.5 ชื่อ-นามสกุล..........................................................................

โทรศัพท์..............................E-mail................................
โทรศัพท์..............................E-mail................................
โทรศัพท์..............................E-mail................................
โทรศัพท์..............................E-mail................................
โทรศัพท์..............................E-mail................................

11.ชื่อผู้จัดการ : ................................................................................... โทรศัพท์..............................E-mail................................
วุฒิการศึกษา
 ไม่มีวุฒิ
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา / ปวช.  อนุปริญญา / ปวส.
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่น ๆ............................
กรณีไม่มีผู้จัดการ เนื่องจาก
 จัดตั้งใหม่  หยุดดำเนินการ  เป็นสหกรณ์ที่ไม่มีผู้จัดการ
 หยุดดำเนินการอยู่ในแผนชำระบัญชี
12. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ :  ไม่มีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เนื่องจาก
 จัดตั้งใหม่ยังไม่เริ่มดำเนินการ  หยุดดำเนินการ
 เป็นสหกรณ์ขนาดเล็กไม่มีเงินจ้างเจ้าหน้าที่  หยุดดำเนินการอยู่ในแผนชำระบัญชี
 โดยคณะกรรมการสหกรณ์  โดยพนักงานบริษัท  จัดตั้งใหม่อยู่ระหว่างปิดบัญชีครั้งแรก
 มีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เป็นชาย .................... ราย เป็นหญิง ................. ราย
รวมเจ้าหน้าที่สหกรณ์..............ราย
13. เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชี :  ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชี เนื่องจาก
 จัดตั้งใหม่ยังไม่เริ่มดำเนินการ  หยุดดำเนินการ
 ที่ประชุมใหญ่มีมติเลิกอยู่ระหว่างดำเนินการเลิกสหกรณ์
 มีเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชี
 โดยเจ้าหน้าที่สหกรณ์  โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด (มอบหมาย)
 โดยคณะกรรมการสหกรณ์  โดยสมาชิก  โดยพนักงานบริษัท
 จัดจ้างสมาชิกสหกรณ์จัดทำ  จัดจ้างภาคเอกชนจัดทำ
ชื่อ-นามสกุล..........................................................................................
วุฒิการศึกษา
 ไม่มีวุฒิ
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา / ปวช.  อนุปริญญา / ปวส.
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่น ๆ............................
โทรศัพท์..............................E-mail................................
 ผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 ยังไม่เข้ารับการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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ข้อมูลสถานภาพทางการเงิน  ปิดบัญชีได้ปกติ  ปีบัญชีล่าสุดที่ปิดบัญชี และผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว (วัน...เดือน....พ.ศ.....)
1. ปัจจุบันวงเงินกู้ยืม / ค้ำประกัน ที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ : ................................................................บาท
นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบเมื่อวันที่ : ............... เดือน.......................... พ.ศ. .........................
2. วงเงินการกู้ยืม / การค้ำประกัน ที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบก่อนวงเงินปัจจุบัน ………………………………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
.......................................................
กรณีไม่มีงบดุล/งบกำไรขาดทุน  จัดตั้งใหม่ยังไม่เริ่มดำเนินการ  จัดตั้งใหม่อยู่ระหว่างปิดบัญชีครั้งแรก  หยุดดำเนินการ
 หยุดดำเนินการ อยู่ในแผนชำระบัญชี
 ดำเนินการปกติ ปิดบัญชีไม่ได้ในปีปัจจุบัน
4. ลูกหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์
4.1 กองทุนพัฒนาสหกรณ์
4.2 กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
4.3 กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
4.4 เงินรายได้นิคมสหกรณ์
4.5 เงินทุนอื่น ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
5. ลูกหนี้เงินกูธ้ นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6. ลูกหนี้เงินกู้จากแหล่งอื่น ๆ
7. เงินปันผล
 ไม่จัดสรร
 จัดสรร รอบปีบัญชีล่าสุด ร้อยละ.................................
8. เงินเฉลี่ยคืน
 ไม่จัดสรร
 จัดสรร รอบปีบัญชีล่าสุด ร้อยละ.................................

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

ข้อมูลธุรกิจหลัก (กาเครื่องหมาย √ หน้าข้อที่สหกรณ์ทำธุรกิจ) ปริมาณธุรกิจให้รายงาน ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุดที่ตรงกับ
งบการเงิน
1. (.....) รับฝากเงิน ปริมาณธุรกิจ..................................บาท
2. (.....) ให้เงินกู้
ปริมาณธุรกิจ..................................บาท
3. (.....) รวบรวมผลผลิตสมาชิก
ปริมาณธุรกิจ..................................บาท
ผลผลิตหลักที่สหกรณ์รวบรวมจากสมาชิก 3 อันดับ
3.1 ชื่อผลผลิตที่รวบรวม .................................. ปริมาณ ................................. ตัน มูลค่า ................................... บาท
3.2 ชื่อผลผลิตที่รวบรวม .................................. ปริมาณ ................................. ตัน มูลค่า .................................... บาท
3.3 ชื่อผลผลิตที่รวบรวม .................................. ปริมาณ ................................. ตัน มูลค่า ................................... บาท
4. (.....) จัดหาสินค้ามาจำหน่าย ปริมาณธุรกิจ .................................................... บาท
กรุณาระบุประเภทสินค้าที่จัดหามาจำหน่าย
 ปัจจัยการผลิต
 สินค้าอุปโภคบริโภค  จำหน่ายน้ำมัน  อื่น ๆ ………………………
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5. (.....) แปรรูปผลิตผล ปริมาณธุรกิจ ..................................................... บาท

กรุณาระบุชนิดของผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ 3 อันดับที่นำมาแปรรูป
1................................... มาตรฐานสินค้าที่ได้รับ  สมส.
 อย.  Q  GMP ฮาลาล
 HACCP  OTOP …….ดาว
 อื่น ๆ ...............................
2................................... มาตรฐานสินค้าที่ได้รับ  สมส.
 อย.  Q  GMP ฮาลาล
 HACCP  OTOP …….ดาว
 อื่น ๆ...............................
3.................................... มาตรฐานสินค้าที่ได้รับ  สมส.
 อย.  Q  GMP ฮาลาล
 HACCP  OTOP …….ดาว
 อื่น ๆ..............................
6. (…..) ธุรกิจบริการ ปริมาณธุรกิจ ..................................................... บาท
กรุณาระบุธุรกิจที่ให้บริการ
1………………………… มาตรฐานบริการ  ISO 9001 : 2000  ISO 9001 : 2008  อื่น ๆ...............
2………………………… มาตรฐานบริการ  ISO 9001 : 2000  ISO 9001 : 2008  อื่น ๆ...............
3………………………… มาตรฐานบริการ  ISO 9001 : 2000  ISO 9001 : 2008  อื่น ๆ...............
กรณีไม่มีปริมาณธุรกิจ  จัดตั้งใหม่ยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มดำเนินการ  จัดตั้งใหม่อยู่ระหว่างปิดบัญชีครั้งแรก
 หยุดดำเนินการ  อยู่ระหว่างเลิกสหกรณ์  อยู่ระหว่างดำเนินคดี
 ไม่มีปริมาณธุรกิจแต่มีรายได้จากทางอื่น(ยังดำเนินการปกติ)
 อยู่ระหว่างชำระบัญชีตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 ไม่มีปริมาณธุรกิจ ไม่มีรายได้จากทางอื่น (ยังดำเนินการปกติ)
 ดำเนินการปกติปิดบัญชีไม่ได้ในปีปัจจุบัน
 ดำเนินการปกติอยู่ระหว่างปิดบัญชี ประชุมใหญ่ได้แบบไม่มีงบการเงิน
กรณีประเภทสหกรณ์เดินรถ โปรดระบุจำนวนรถ : รวมจำนวนรถทัง้ สอน.........................................คัน
รถยนต์โดยสาร....................คัน
รถแท็กซี่...................คัน
รถตู้..................คัน
สามล้อ...................คัน
จักรยานยนต์รับจ้าง...................คัน
ข้อมูลสมาชิกที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์
สมาชิกทั้งหมดที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ (ไม่นับซ้ำ) จำนวน............................... ราย (สมาชิกที่ร่วมทำธุรกิจทั้งหมด ต้องไม่มากกว่า สมาชิก
บวกสมาชิกสมทบ)
1. จำนวนสมาชิกที่ร่วมทำธุรกิจรับฝากเงิน .................................. ราย
2. จำนวนสมาชิกที่ร่วมทำธุรกิจสินเชื่อ ......................................... ราย
3. จำนวนสมาชิกที่ร่วมทำธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ......................................... ราย
4. จำนวนสมาชิกที่ร่วมทำธุรกิจแปรรูป ......................................... ราย
5. จำนวนสมาชิกที่ร่วมทำธุรกิจรวบรวม ......................................... ราย
6. จำนวนสมาชิกที่ร่วมทำธุรกิจบริการ ......................................... ราย
 ไม่มีสมาชิกที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ เนื่องจาก  จัดตั้งใหม่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
 หยุดดำเนินการ
 อยู่ระหว่างเลิกสหกรณ์
 ไม่มีปริมาณธุรกิจ
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(สมาชิกสามารถร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ได้มากว่า 1 รายการ ดังนั้น จำนวนสมาชิกที่ร่วมทำธุรกิจแต่ละรายการ (1-6) จะต้องไม่
มากกว่าสมาชิกทั้งหมดที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ตัวอย่างเช่น นาย ก รับฝากเงิน และกู้เงิน นาย ข รับฝากเงิน อย่างเดียว การ
บันทึกข้อมูลเป็น สมาชิกทั้งหมดที่รว่ มทำธุรกิจกับสหกรณ์ จำนวน 2 ราย โดย จำนวนสมาชิกที่ร่วมทำธุรกิจรับฝากเงิน 2 ราย
จำนวนสมาชิกที่ร่วมทำธุรกิจสินเชื่อ 1 ราย เป็นต้น)
รางวัลเกียรติยศล่าสุด
(.....) สหกรณ์ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี ………………
(.....) สหกรณ์ดีเด่นระดับภาค ประจำปี ………………
การตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล (โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัด)
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสหกรณ์ก่อนบันทึกเข้าสู่ระบบ
หน่วยที่จัดเก็บข้อมูล กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ ..........
หน่วยงานที่บันทึกข้อมูล (.....) ฝ่ายบริหารทั่วไป (.....) กลุม่ จัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
(.....) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่.......
การตรวจสอบความถูกต้อง
(.....) ตรวจสอบแล้ว
(.....) ยังไม่ตรวจสอบโดยดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 ธันวาคม 2564
ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ของการบันทึกข้อมูลโปรไฟล์ เนื่องจากหากข้อมูลไม่ถูกต้อง ส่งผลให้การนำข้อมูลไปใช้
เกิดความผิดพลาด มีผลกระทบต่อสหกรณ์โดยตรง เช่น กรณีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน ไม่ถูกต้อง ทำให้ สถาบัน
การเงินที่สหกรณ์ไปติดต่อธุรกรรมการเงิน และสถาบันดังกล่าวเข้ามาดูข้อมูล และนำข้อมูลดังกล่าวไปเป็นส่วนหนึ่งของการ
พิจารณาที่จะอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ
ในการทำธุรกรรมกับสหกรณ์นั้นๆ หรือ กรณี มาตรฐานสหกรณ์ เป็นต้น
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
ผู้รับผิดชอบส่งเสริมสหกรณ์นี้

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสหกรณ์...........

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

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

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

ผู้บันทึกข้อมูล

หัวหน้าผู้บันทึกข้อมูล

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

