
 

Profile  สหกรณ  ประจําป 2561 (ณ 31 ธนัวาคม 2561) 

ขอมูลจากรายงานกิจการประจําปลาสุด  (วันส้ินปบัญชีของสหกรณ วันท่ี............เดือน................พ.ศ. ..........) 

ขอมูลท่ัวไป   

1. ช่ือสหกรณ : ...............................................................................................................................................................................................  

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

3. ท่ีอยู : เลขท่ี..........................หมูท่ี......................ซอย..............................ถนน................................................ตําบล..................................... 

          อําเภอ..................................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย..................................................... 

4. หมายเลขโทรศัพท : ..........................................................................หมายเลขโทรสาร : ............................................................................. 

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

6. จดทะเบียนเมื่อวันท่ี : ............... เดือน.......................... พ.ศ. .........................ทะเบียนเลขท่ี : ................................................................... 

7. วันสิ้นปทางบัญชี วันท่ี : ............... เดือน..........................ของทุกป 

8. สหกรณในโครงการ            สหกรณในโครงการพระราชดําร ิ                    สหกรณในโครงการหลวง           ไมเปนสหกรณในโครงการ 

9. สหกรณ ไมเปนสมาชิกชุมนุมสหกรณ      

          เปนสมาชิกชุมนุมสหกรณ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................... 

ขอมูลบริหารจัดการ  
       1. จํานวนกลุมสมาชิก           ไมมีจํานวนกลุมสมาชิก         มีจํานวนกลุมสมาชิก 

          จํานวนกลุมสมาชิก...........................กลุม  

2. จํานวนสมาชิก :  เปนชาย………………………..ราย    เปนหญิง………………………..ราย    รวมสมาชิกท้ังสิ้น.......................................ราย       

3. จํานวนสมาชิกสบทบ : สมทบชาย…………….…….ราย   สมทบหญิง………….……..ราย  รวมสมาชิกสมทบท้ังสิ้น…………………….ราย 

4. จํานวนหุน : ...............................หุน   มูลคาหุนละ : .......................บาท จํานวนเงินคาหุนรวมท้ังสิน้……………………………..……บาท 

  ไมมีจาํนวนหุน :  เน่ืองจาก            จัดตั้งใหม ยังไมมีการเก็บคาหุนจากสมาชิก          หยุดดําเนินการ 

              หยุดดําเนินการอยูในแผนชําระบัญชี          ดําเนินการแตปดบัญชีไมได  
5. มาตรฐานสหกรณ  :     (.....)   ผานเกณฑมาตรฐาน  ระดับ       ดีเลิศ             ดีมาก              ดี 

   (.....)  ไมผานเกณฑมาตรฐาน    ในขอท่ี 

         ขอท่ี 1        ขอท่ี 2      ขอท่ี 3       ขอท่ี 4       ขอท่ี 5        ขอท่ี 6        ขอท่ี 7 

   (.....)  ไมนํามาจัดมาตรฐาน  เน่ืองจาก            เปนสหกรณท่ีจัดตั้งใหมไมถึง 2 ป  

                   สหกรณหยดุดําเนินกิจการ                       สหกรณท่ีอยูระหวางชําระบัญชี                  

      6. การจัดระดับช้ันสหกรณตามเกณฑการจดัระดับความเขมแข็ง   ผลการจัดระดบั         ช้ัน 1              ช้ัน 2            ช้ัน 3 

              ไมนํามาจัดระดับความเข็มแข็ง เน่ืองจาก         เปนสหกรณจดัตั้งใหม        หยุดดําเนินการ       ไมใชเปาหมายในปงบประมาณ                                         

7. รายงานการทําธุรกรรมตอ ปปง. (ในรอบปสหกรณมีการสงแบบรายงานการทําธุรกรรมของสหกรณตอ ปปง. หรือไม) 

        มีการสงแบบรายงานตอ ปปง.         ไมมีการสงแบบรายงานตอ ปปง.           ไมอยูในขายท่ีตองรายงาน ตอ ปปง. (ทุนไมถึง 2 ลานบาท) 

8.  การจัดทําแผนกลยุทธ         มีการจัดทําแผนกลยุทธ  เกิดจาก          ท่ีทําใหม          เกิดจากการทบทวน         ดําเนินการตามแผน 

ชวงระยะเวลาของแผนกลยุทธ เริม่ตนป…………….. สิ้นสดุ …………….. 

    ไมมีการจัดทําแผนกลยุทธ 
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9. คณะกรรมการดําเนินการ : 
  

9.1   ช่ือ........................................................... ตําแหนง  ประธานกรรมการ  เลขประจําตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา        ไมมีวุฒิ       ประถมศึกษา                 มัธยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี              ปริญญาโท                   ปริญญาเอก                      อ่ืน....................................... 

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

          ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน         อบต.         อบจ.        เทศบาล       กํานัน         ผูใหญบาน       อ่ืนๆ 

9.2   ช่ือ........................................................... ตําแหนง  .............................  เลขประจําตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา        ไมมีวุฒิ       ประถมศึกษา                 มธัยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

          ปริญญาตรี              ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อ่ืน....................................... 

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

          ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน         อบต.        อบจ.         เทศบาล       กํานัน        ผูใหญบาน         อ่ืนๆ 

9.3   ช่ือ........................................................... ตําแหนง  .............................  เลขประจําตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา       ไมมีวุฒิ       ประถมศึกษา                มธัยมศึกษา / ปวช.             อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                   ปริญญาเอก                      อ่ืน....................................... 

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

          ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน         อบต.        อบจ.         เทศบาล       กํานัน        ผูใหญบาน         อ่ืนๆ 

9.4   ช่ือ........................................................... ตําแหนง  .............................  เลขประจําตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา       ไมมีวุฒิ       ประถมศึกษา                มธัยมศึกษา / ปวช.             อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                   ปริญญาเอก                      อ่ืน....................................... 

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

         ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน           อบต.      อบจ.         เทศบาล       กํานัน        ผูใหญบาน         อ่ืนๆ 

9.5   ช่ือ........................................................... ตําแหนง  .............................  เลขประจําตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา       ไมมีวุฒิ       ประถมศึกษา                มธัยมศึกษา / ปวช.             อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                   ปริญญาเอก                      อ่ืน....................................... 

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

         ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน         อบต.        อบจ.         เทศบาล       กํานัน         ผูใหญบาน        อ่ืนๆ 

9.6  ช่ือ........................................................... ตําแหนง  .............................  เลขประจําตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา       ไมมีวุฒิ       ประถมศึกษา                มธัยมศึกษา / ปวช.             อนุปริญญา / ปวส.  

         ปรญิญาตรี               ปริญญาโท                   ปริญญาเอก                      อ่ืน....................................... 

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

          ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน         อบต.         อบจ.        เทศบาล        กํานัน        ผูใหญบาน         อ่ืนๆ 

9.7   ช่ือ........................................................... ตําแหนง  .............................  เลขประจําตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา       ไมมีวุฒิ       ประถมศึกษา                มธัยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

         ปรญิญาตรี               ปริญญาโท                   ปรญิญาเอก                     อ่ืน....................................... 

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

          ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน         อบต.         อบจ.        เทศบาล        กํานัน        ผูใหญบาน         อ่ืนๆ 

9.8   ช่ือ........................................................... ตําแหนง  .............................  เลขประจําตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา       ไมมีวุฒิ       ประถมศึกษา                มธัยมศึกษา / ปวช.             อนุปริญญา / ปวส.  

         ปรญิญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อ่ืน....................................... 

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

          ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน         อบต.         อบจ.        เทศบาล        กํานัน        ผูใหญบาน         อ่ืนๆ 
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9.9   ช่ือ........................................................... ตําแหนง  .............................  เลขประจําตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา       ไมมีวุฒิ       ประถมศึกษา                 มธัยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อ่ืน....................................... 

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

          ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน         อบต.         อบจ.        เทศบาล        กํานัน        ผูใหญบาน         อ่ืนๆ  

9.10 ช่ือ........................................................... ตําแหนง  .............................  เลขประจําตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา       ไมมีวุฒิ       ประถมศึกษา                มธัยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                   ปริญญาเอก                     อ่ืน....................................... 

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

     ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน         อบต.         อบจ.        เทศบาล       กํานัน         ผูใหญบาน        อ่ืนๆ 

9.11 ช่ือ........................................................... ตําแหนง  .............................  เลขประจําตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา       ไมมีวุฒิ       ประถมศึกษา                 มธัยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อ่ืน....................................... 

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

         ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      อบต.         อบจ.        เทศบาล        กํานัน        ผูใหญบาน         อ่ืนๆ 

9.12 ช่ือ........................................................... ตําแหนง  .............................  เลขประจําตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา       ไมมีวุฒิ       ประถมศึกษา                 มัธยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อ่ืน....................................... 

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

          ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน         อบต.         อบจ.        เทศบาล        กํานัน        ผูใหญบาน         อ่ืนๆ 

9.13 ช่ือ........................................................... ตําแหนง  .............................  เลขประจําตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา       ไมมีวุฒิ       ประถมศึกษา                 มัธยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อ่ืน....................................... 

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

          ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน         อบต.         อบจ.        เทศบาล        กํานัน        ผูใหญบาน         อ่ืนๆ 

9.14 ช่ือ........................................................... ตําแหนง  .............................  เลขประจําตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา       ไมมีวุฒิ       ประถมศึกษา                 มัธยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อ่ืน....................................... 

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

           ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       อบต.         อบจ.        เทศบาล        กํานัน        ผูใหญบาน         อ่ืนๆ  

9.15 ช่ือ........................................................... ตําแหนง  .............................  เลขประจําตัวประชาชน ................................................  

          วุฒิการศึกษา       ไมมีวุฒิ       ประถมศึกษา                 มัธยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อ่ืน....................................... 

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

         ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน         อบต.         อบจ.        เทศบาล        กํานัน        ผูใหญบาน         อ่ืนๆ 

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

 กรณไีมมีกรรมการ   เน่ืองจาก       จัดตั้งใหม ยังไมไดประชุมใหญ        หยุดดําเนินการ        หยุดดําเนินการ อยูในแผนชําระบัญชี 
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    10. ผูตรวจสอบกิจการ : 

13.1 ช่ือ-นามสกุล...........................................................................................     โทรศัพท..............................E-mail................................ 

13.2 ช่ือ-นามสกุล............................................................................................     โทรศัพท..............................E-mail................................ 

13.3 ช่ือ-นามสกุล............................................................................................     โทรศัพท..............................E-mail................................ 

13.4 ช่ือ-นามสกล.ุ..........................................................................................     โทรศัพท..............................E-mail................................ 

13.5 ช่ือ-นามสกุล..........................................................................................      โทรศัพท..............................E-mail................................ 
 

     11.ช่ือผูจัดการ : .................................................................................................  โทรศัพท..............................E-mail................................ 

          วุฒิการศึกษา      ไมมีวุฒิ       ประถมศึกษา                มธัยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

                       ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                    อ่ืน....................................... 

กรณไีมมผีูจัดการ เน่ืองจาก      จัดตั้งใหม       หยุดดําเนินการ        เปนสหกรณท่ีไมมีผูจดัการ       หยุดดําเนินการอยูในแผนชําระบัญชี 
 

      12. เจาหนาท่ีสหกรณ :       ไมมเีจาหนาท่ีสหกรณ เน่ืองจาก      จัดตั้งใหม       หยุดดําเนินการ       เปนสหกรณขนาดเล็กไมมีเงินจางเจาหนาท่ี 

                                                       หยุดดําเนินการอยูในแผนชําระบัญชี        โดยคณะกรรมการสหกรณ         โดยพนักงานบริษัท 

        มเีจาหนาท่ีสหกรณ  เปนชาย .................... ราย  เปนหญิง .................  ราย   รวมเจาหนาท่ีสหกรณ..............ราย 
    

      13. เจาหนาท่ีผูจัดทําบัญชี :        ไมมีเจาหนาท่ีผูจดัทําบัญชี   เน่ืองจาก        จัดตั้งใหมยังไมเริม่ดําเนินการ        หยุดดําเนินการ  

                                                                                                    ท่ีประชุมใหญมีมติเลิกอยูระหวางดาํเนินการเลิกสหกรณ  

             มีเจาหนาท่ีผูจัดทําบัญชี 

   เปน     เจาหนาท่ีสหกรณ         เจาหนาท่ีจากสํานักงานสหกรณจงัหวัด (มอบหมาย)        โดยคณะกรรมการสหกรณ 

                                                     จัดจางสมาชิกสหกรณจัดทํา            จัดจางภาคเอกชนจัดทํา        โดยพนักงานบริษัท 

       ช่ือ-นามสกุล..........................................................................................       

      วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา       ไมมีวุฒิ       ประถมศึกษา                 มัธยมศึกษา / ปวช.            อนุปริญญา / ปวส.  

         ปริญญาตรี               ปริญญาโท                    ปริญญาเอก                     อ่ืน.......................................................................... 

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

            ผานการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ                           ยังไมเขารับการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ      

   

ขอมูลสถานภาพทางการเงิน 

1. ปจจุบันวงเงินกูยืม / ค้ําประกัน  ท่ีนายทะเบียนเห็นชอบ :  ................................................................บาท 

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

2. วงเงินการกูยืม / การค้ําประกัน  ท่ีนายทะเบียนเห็นชอบกอนวงเงินปจจุบัน  ………………………………บาท 

3. งบดุล / งบกําไรขาดทุน 

 บาท 

3.1 งบดุล 

     3.1.1 สินทรัพย 

 

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

     3.1.2 หน้ีสิน              ....................................................... 

     3.1.3 ทุน (รวมกําไร (ขาดทุน)สุทธิ)        ทุนเปนบวก        ทุนติดลบ              ...................................................... 

3.2 งบกําไรขาดทุน           กําไรสุทธิ           (ขาดทุน)สุทธิ              ....................................................... 

    

 กรณไีมมีงบดุล/งบกําไรขาดทุน        จัดตั้งใหมยังไมเริม่ดําเนินการ       จัดตั้งใหม อยูระหวางปดบัญชีครั้งแรก            หยุดดําเนินการ  

                                                   หยุดดําเนินการ อยูในแผนชําระบัญชี              ดําเนินการปกติ ปดบัญชีไมไดในปปจจบัุน 
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4. ลูกหน้ีเงินกูกรมสงเสรมิสหกรณ   

4.1 กองทุนพัฒนาสหกรณ    จํานวน......................................................บาท 

4.2 กองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร   จํานวน......................................................บาท 

4.3 กองทุนสงเคราะหเกษตรกร   จํานวน......................................................บาท 

4.4 เงินรายไดนิคมสหกรณ    จํานวน......................................................บาท 

4.5 เงินทุนอ่ืน ๆ ของกรมสงเสรมิสหกรณ  จํานวน......................................................บาท 

5. ลูกหน้ีเงินกูธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํานวน......................................................บาท 

6. .ลูกหน้ีเงินกูจากแหลงอ่ืนๆ     จํานวน......................................................บาท 

 

ขอมูลธุรกิจหลัก (กาเครื่องหมาย  √  หนาขอท่ีสหกรณทําธุรกิจ)  ปริมาณธุรกิจใหรายงาน ณ วันสิ้นปบัญชีลาสุดท่ีตรงกับงบการเงิน 

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

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

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

ผลผลติหลักท่ีสหกรณรวบรวมจากสมาชิก 3 อันดับ 

3.1  ช่ือผลผลิตท่ีรวบรวม ..................................    ปริมาณ ................................. ตัน  มูลคา ............................................ บาท 

3.2  ช่ือผลผลิตท่ีรวบรวม ...................................   ปรมิาณ ................................. ตัน  มูลคา ............................................ บาท 

3.3  ช่ือผลผลิตท่ีรวบรวม ....................................   ปริมาณ ................................. ตัน  มูลคา ............................................ บาท 

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

กรุณาระบุประเภทสินคาท่ีจดัหามาจําหนาย 

            ปจจัยการผลติ       สินคาอุปโภคบรโิภค           จําหนายนํ้ามัน         อ่ืน ๆ ……………………… 

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

กรุณาระบุชนิดของผลิตผล/ผลิตภณัฑ  3 อันดับท่ีนํามาแปรรูป 

      1...................................  มาตรฐานสินคาท่ีไดรับ      สมส.       อย.       Q      GMP      ฮาลาล       HACCP      OTOP …….ดาว  

                                                               อ่ืน ...............................    

2...................................  มาตรฐานสินคาท่ีไดรับ      สมส.       อย.       Q      GMP      ฮาลาล       HACCP      OTOP …….ดาว 

                                                               อ่ืน ................................               

3.................................... มาตรฐานสินคาท่ีไดรับ      สมส.       อย.       Q      GMP      ฮาลาล       HACCP      OTOP …….ดาว   

               อ่ืน.....................................   

6. (…..) ธุรกิจบริการ   ปริมาณธุรกิจ ..................................................... บาท   

      กรุณาระบุธุรกิจท่ีใหบริการ 

     1…………………………………………. มาตรฐานบริการ          ISO  9001 : 2000         ISO  9001 : 2008      อ่ืนๆ..................... 

     2…………………………………………. มาตรฐานบริการ          ISO  9001 : 2000         ISO  9001 : 2008     อ่ืนๆ...................... 

     3…………………………………………. มาตรฐานบรกิาร          ISO  9001 : 2000          ISO  9001 : 2008     อ่ืนๆ..................... 

          กรณไีมมีปริมาณธุรกิจ          จัดตั้งใหมยังไมเริ่มยังไมเริ่มดําเนินการ          จัดตั้งใหม อยูระหวางปดบัญชีครั้งแรก 

     หยุดดําเนินการ   อยูระหวางเลิกสหกรณ 

     อยูระหวางดําเนินคด ี  ไมมีปริมาณธุรกิจแตมีรายไดจากทางอ่ืน(ยังดําเนินการปกติ) 

     อยูระหวางชําระบัญชีตามแผนปฏบัิติงานและงบประมาณรายจายประจําป 
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ขอมูลสมาชิกท่ีรวมทําธุรกิจกับสหกรณ 

สมาชิกท้ังหมดท่ีรวมทําธุรกิจกับสหกรณ (ไมนับซ้ํา) จํานวน...............................  ราย (สมาชิกท่ีรวมทําธุรกิจท้ังหมด ตองไมมากกวา สมาชิกบวกสมาชิกสมทบ) 

         1. จํานวนสมาชิกท่ีรวมทําธุรกิจรบัฝากเงิน  ..................................    ราย 

 2. จํานวนสมาชิกท่ีรวมทําธุรกิจสนิเช่ือ .........................................   ราย 

 3. จํานวนสมาชิกท่ีรวมทําธุรกิจจดัหาสินคามาจําหนาย .........................................   ราย 

 4. จํานวนสมาชิกท่ีรวมทําธุรกิจแปรรูป .........................................   ราย 

 5. จํานวนสมาชิกท่ีรวมทําธุรกิจรวบรวม .........................................   ราย 

 6. จํานวนสมาชิกท่ีรวมทําธุรกิจบริการ .........................................   ราย 

      ไมมสีมาชิกท่ีรวมทําธุรกิจกับสหกรณ เน่ืองจาก      จัดตั้งใหมยังไมเริ่มดําเนินการ        หยุดดําเนินการ        

                                                                    อยูระหวางเลิกสหกรณ      ไมมีปริมาณธุรกิจ 

(สมาชิกสามารถรวมทําธุรกิจกับสหกรณ ไดมากวา 1 รายการ ดังน้ัน จํานวนสมาชิกท่ีรวมทําธุรกิจแตละรายการ (1-6) จะตองไมมากกวาสมาชิก

ท้ังหมดท่ีรวมทําธุรกิจกับสหกรณ  ตัวอยางเชน นาย ก รับฝากเงิน และกูเงิน   นาย ข รับฝากเงิน อยางเดียว  การบันทึกขอมูลเปน สมาชิกท้ังหมดท่ี

รวมทําธุรกิจกับสหกรณ จํานวน 2 ราย  โดย จํานวนสมาชิกท่ีรวมทําธุรกิจรับฝากเงิน  2   ราย   จํานวนสมาชิกท่ีรวมทําธุรกิจสินเช่ือ 1  ราย เปนตน) 

 

รางวัลเกียรติยศลาสุด 

 (.....) สหกรณดีเดนระดับชาติ     ประจําป ……………… 

 (.....) สหกรณดีเดนระดับภาค     ประจําป ……………… 

 การตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกขอมูล (โดยสํานักงานสหกรณจังหวัด) 

  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสหกรณกอนบันทึกเขาสูระบบ 

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

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

การตรวจสอบความถูกตอง   (.....) ตรวจสอบแลว      

(.....) ยังไมตรวจสอบโดยดาํเนินการตรวจสอบใหแลวเสร็จภายใน 28 ธันวาคม 2561 

ตองตรวจสอบความถูกตอง ของการบันทึกขอมูลโปรไฟล เน่ืองจากหากขอมูลไมถูกตอง สงผลใหการนําขอมูลไปใชเกิดความ

ผิดพลาด  มีผลกระทบตอสหกรณโดยตรง เชน กรณีการบันทึกขอมลูเก่ียวกับการเงิน  ไมถูกตอง ทําให สถาบันการเงินท่ีสหกรณไปติดตอ

ธุรกรรมการเงิน และสถาบันดังกลาวเขามาดูขอมลู และนําขอมูลดังกลาวไปเปนสวนหน่ึงของการพิจารณาท่ีจะอนุมัติ หรือไมอนุมตั ิ

ในการทําธุรกรรมกับสหกรณน้ันๆ  หรือ กรณี มาตรฐานสหกรณ เปนตน 
 

   

     

     

 

 
 
 

เจาหนาท่ีสงเสรมิสหกรณ 

ผูรับผิดชอบสงเสริมสหกรณน้ี 

 

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

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

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

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

 

ผูบันทึกขอมูล 

 

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

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

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

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

 

หัวหนากลุมสงเสริมสหกรณ........... 

 

 

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

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

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

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

 

        หัวหนาผูบันทึกขอมูล 

 

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

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

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

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

 


	ข้อมูลทั่วไป
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	ข้อมูลธุรกิจหลัก (กาเครื่องหมาย  √  หน้าข้อที่สหกรณ์ทำธุรกิจ)  ปริมาณธุรกิจให้รายงาน ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุดที่ตรงกับงบการเงิน
	ข้อมูลสมาชิกที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์

