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คำแนะนำการปฏิบัติงาน 

การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. บทนำ 

1.1 เกณฑ์การจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
การจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรเป็นนโยบายสำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อใช้ในการส่งเสริม

และพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง โดยการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรเป็นการประเมินศักยภาพ      
การดำเนินงานของกลุ ่มเกษตรกรในเบื ้องต้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ออกประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์        
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้
กำหนดระดับในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากลุ่มเกษตรกรเป็น 2 ระดับ คือ 

1) ระดับได้มาตรฐาน 
2) ระดับต่ำกว่ามาตรฐาน 

การวัดระดับมาตรฐานของกลุ ่มเกษตรกรใช้ผลการดำเนินงานของกลุ ่มเกษตรกรปีล่าสุด          
โดยมีเกณฑ์การจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 5 ข้อ ประกอบด้วย 

ข้อที ่ 1  คณะกรรมการดำเนินการ จัดให้มีการจัดทำงบดุลรอบสิบสองเดือนแล้วเสร็จ 
และจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบได้ภายใน 150 วัน ตามกฎหมาย 

ข้อที ่ 2  ไม่มีข้อสังเกตของผู ้สอบบัญชีเกี ่ยวกับรายการข้อบกพร่องทางการเงินและบัญชี  
อย่างร้ายแรง 

ข้อที่  3  มีการทำธุรกิจหรือการบริการอย่างน้อย 1 ชนิด 
ข้อที่  4  มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในกำหนดเวลา 150 วัน เว้นแต่มีภัยธรรมชาติ  

จนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและกลุ่มเกษตรกรโดยรวม 
ข้อที ่ 5  มีกำไรสุทธิประจำปีและมีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีตามกฎหมาย เว ้นแต่                  

มีภัยธรรมชาติจนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและกลุ่มเกษตรกรโดยรวม 

1.2 กลุ่มเกษตรกรที่นำมาจัดมาตรฐาน หมายถึง กลุ่มเกษตรกรทุกประเภท ยกเว้นกลุ่มเกษตรกร         
ที่อยู่ในเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

1) กลุม่เกษตรกรที่จัดตั้งใหม่ไม่เกิน 1 ปี 
2) กลุ่มเกษตรกรที่หยุดดำเนินงาน   
3) กลุ่มเกษตรกรที่เลิก อยู่ระหว่างชำระบัญชี หรือกลุ่มเกษตรกรที่ล้มละลายโดยศาลสั่ง 

 1.3 ตัวชี้วัดการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2564 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดตัวชี ้ว ัดการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกร             
ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปี 2564 : ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรที่นำมาจัดมาตรฐานผ่านเกณฑ์
มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 81 

                   วิธีคำนวณ        จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑม์าตรฐานประจำปี 2564 

                                    จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่นำมาจัดมาตรฐานประจำปี 2564  
X 100 
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2. ขั้นตอนการดำเนินการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

2.1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื ้นที ่ 1 และ 2         
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระดับจังหวัด หรือใช้คณะทำงาน
ระดับจังหวัดที่เคยแต่งตั้งเกี ่ยวกับระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) (สามารถใช้คณะทำงานชุดเดียวกัน        
กับคณะทำงานเพ่ือจัดมาตรฐานสหกรณ์ได้) โดยองค์ประกอบของคณะทำงานประกอบด้วย  

สหกรณ์จังหวัด       ประธานคณะทำงาน  
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ ์   คณะทำงาน 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  คณะทำงาน 
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์     คณะทำงาน 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ทั้งหมด     คณะทำงาน 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป      คณะทำงาน 
ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์      คณะทำงานและเลขานุการ   
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ/นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะทำงานมีหน้าที่ตามข้ันตอน ดังนี้ 
1) ดำเนินการตามขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ได้แก่ การกำหนดกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย การส่งเสริมและพัฒนากลุ ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน       
กลุ่มเกษตรกรทั้งหมดภายใน 3 ปี ของกลุ่มเกษตรกรที่นำมาจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร การแนะนำ ส่งเสริม 
ประเมิน และตรวจสอบผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

2) แจ้งผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ให้กลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดทราบเป็นรายกลุ่ม   
ให้ครบถ้วน 

3) จ ัดทำเอกสารหลักฐาน เช ่น รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ประจำทุกเด ือน               
หรือรายงานการประชุมข้าราชการประจำเดือน หรือรายงานการประชุมข้าราชการเพื่อติดตามงาน แล้วแต่กรณี 

4) จัดทำทะเบียนคุมเปรียบเทียบอย่างน้อย 2 ปี ของการจัดเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
เป็นรายกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรของจังหวัด 

5) แต่งตั้งคณะอนุทำงานตามความเหมาะสม 
6) อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 

2.2 ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อทำความเข้าใจการประเมินมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรและกำหนด
เป้าหมาย ประชุมแจ้งข้าราชการทุกคนทราบและกำหนดแนวทางการเข้าไปแนะนำ ส่งเสริม กลุ่มเกษตรกร     
ให้ผ่านเกณฑม์าตรฐาน  

2.3 ให้คณะทำงานประชุมข้าราชการภายในจังหวัด เพื่อพิจารณาสาเหตุ/ปัญหาของกลุ่มเกษตรกร    
ที่ไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐานในปี 2563 เป็นรายกลุ่ม รวมทั้งกำหนดแนวทางการแก้ไขสำหรับกลุ่มเกษตรกรแต่ละ
กลุ ่มเพื ่อพัฒนากลุ ่มเกษตรกรเป้าหมายที ่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปี 2564              
ให้คณะทำงานกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้ข้าราชการผู้รับผิดชอบรับไปปฏิบัติ เอกสารการประชุมขอให้ลงใน
เว็บไซต์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด เป็นองค์ความรู้ประจำปี 2564 
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2.4 แนะนำ ส่งเสริม และพัฒนากลุ่มเกษตรกร ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริม
สหกรณ ์โดยทำการประเมินผลการจัดระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ดังนี้ 

ครั ้งที ่ 1 ให้คณะทำงานฯ นำข้อมูลกลุ ่มเกษตรกรทั ้งหมด ณ วันที ่ 1 ตุลาคม 2563 
คือ จำนวนกลุ ่มเกษตรกรและสถานภาพของกลุ ่มเกษตรกร ปรับปรุงในระบบ Profile กลุ ่มเกษตรกร              
ในการเพิ่มชื่อและปรับปรุงสถานะให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลกลุ่มเกษตรกรทุกแห่ง              
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ถ้าหากมีการจัดตั ้งกลุ ่มเกษตรกรใหม่ระหว่างปี  ให้บันทึกเพิ ่มเติมในระบบ Profile          
กลุ่มเกษตรกรและเลือกสถานะเพ่ือนำเข้าสู่กระบวนการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

- ถ้าเป็นกลุ่มเกษตรกรที่นำมาจัดมาตรฐานให้เลือกสถานะ “นำมาจัดมาตรฐาน” 
- ถ้าเป็นกลุ ่มเกษตรกรที่ไม่นำมาจัดมาตรฐาน ให้เลือกสถานะ “ไม่นำมาจัดมาตรฐาน”     

พร้อมเลือกเหตุผล 

ครั ้ งท ี ่  2   ให ้บ ันทึกผลการประเมินมาตรฐานกลุ ่มเกษตรกร เม ื ่อกล ุ ่มเกษตรกร                 
ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีแล้วเสร็จไม่เกิน 2 วัน ทาง “ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์        
และกลุ่มเกษตรกร” พร้อมทั้งแจ้งผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ให้กลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดทราบ           
เป็นรายกลุ่มเกษตรกรให้ครบถ้วน 

2.5 การรายงานผลการดำเนินงาน 
1. ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และ 2 

กำหนดและทบทวนรายชื ่อกล ุ ่มเกษตรกรที ่ต ้องการส ่งเสร ิมให ้ผ ่านเกณฑ์มาตรฐานภายใน 3 ปี                       
(ปี 2565 – 2567) แล้วจัดส่งรายชื่อเป้าหมายทาง E-mail : cpd_farmergroup@cpd.go.th ตั้งชื่อ E-mail 
“รายชื่อกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 3 ปี - (ชื่อจังหวัด)” ตามแบบรายงานกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่แนบ ภายในวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการจัดตั้งงบประมาณเพื่อการปฏิบัติงานแก่จังหวัด
ในปีงบประมาณต่อไป  

ในกรณีที ่ต้องการเปลี ่ยนแปลงกลุ ่มเกษตรกรเป้าหมายที่ต้องการส่งเสริมให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานภายในปี 2564 ขอให้แจ้งเป็นหนังสือ ถึงกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร       
เพ่ือพิจารณาแก้ไขกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายต่อไป 

2. ให้รายงานผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยรายงานเป็นหนังสือ 
เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และส่งไฟล์รายงานมายัง E-mail : 
cpd_farmergroup@cpd.go.th ต้ังชื่อ E-mail “รายงานผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 
2564 - (ชื่อจังหวัด)” ด้วย โดยส่งรายงานภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียดการรายงาน ดังนี้  

- ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัด เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด 
ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 (ตัวอย่างประกาศ)   

- แบบรายงานสรุปข้อมูลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2564 ณ วันที่ 1 กันยายน 
2564 (จัดทำรายงานใน Microsoft Excel) (แบบรายงาน – สรุป) 

- ผลการจัดระดับมาตรฐานกลุ ่มเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2564 แยกเป็นรายกลุ่ม           
(จัดทำรายงานใน Microsoft Excel) (แบบรายงาน – รายกลุ่ม) 

mailto:cpd_farmergroup@cpd.go.th
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ข้อสำคัญในการรายงานผล ค ือ การรายงานผลการจัดมาตรฐานกลุ ่มเกษตรกร         
จะต้องถูกต้องตรงกันกับข้อมูลในระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

(ขอสงวนสิทธิ์หากรายงานนอกเหนือจากแบบรายงานดังกล่าวข้างต้นไม่ครบถ้วนถูกต้อง    
การประเมินผลสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื ้นที ่ 1 และ 2            
จะไม่ให้คะแนน) 

3. ติดต่อประสานงาน 
กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร  กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
โทร 0 2281 3292 ภายใน 218 
E-mail : cpd_farmergroup@cpd.go.th 

4. แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) 

ส่วนภูมิภาค 

กิจกรรม พ.ศ. 2564 ผลสัมฤทธิ์ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน             

2. จัดตั้งคณะทำงาน และ
ประชุมเพ่ือกำหนดแนวทาง
ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร       
ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน      
ปี 2564 

          คณะทำงาน
และแนวทาง 

การส่งเสริม
กลุ่มเกษตรกร 

3. ประเมินผลการจัด
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
และนำเข้าข้อมูลในระบบ
ประเมินมาตรฐาน 

- ครั้งที่ 1 

- ครั้งที่ 2  

           

ผลการจัด
มาตรฐาน 

4. จัดส่งรายงานผลให้     
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

- เป้าหมายผลักดัน 3 ปี 

- รายงานประจำปี  

          ประกาศ และ
แบบรายงาน
ผลการจัด
มาตรฐาน 

5. ให้คำแนะนำ ส่งเสริม
กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

           

mailto:cpd_farmergroup@cpd.go.th%20ด้วย
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ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัด...../สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่..... 
เรื่อง   ผลการจัดระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด...../สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 

พื้นที่...... 
ประจำปี พ.ศ. 2564 

 

------------------------------------------- 
 

ด้วยสำนักงานสหกรณ์จังหวัด.............../สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่....       
ได้ดำเนินการกำหนดระดับมาตรฐานในจังหวัด.......... /สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่....  
โดยใช้ตัวชี ้ว ัดตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที ่ 16 ธันวาคม พ.ศ.  2559 เรื ่อง หลักเกณฑ์             
การจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

จึงประกาศผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามแบบรายงาน
สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ในท้ายประกาศนี้   

ประกาศ  ณ  วันที่       กันยายน  พ.ศ. 2564 
 
  
            (.....................................................) 

สหกรณ์จังหวัด......./ผู้อำนวยการสำนักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่.... 
       

 

 

 

 

 

ตัวอย่างประกาศ 
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     แบบรายงานกำหนดกลุ่มเปา้หมาย 
      

กำหนดเป้าหมายกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการส่งเสริมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายใน 3 ปี 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด...................................../ 

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่............ 
  

แผนปี 2565 แผนปี 2566 แผนปี 2567 
ที ่ ชื่อกลุ่มเกษตรกร ที ่ ชื่อกลุ่มเกษตรกร ที ่ ชื่อกลุ่มเกษตรกร 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
รวม..................................แห่ง รวม..................................แห่ง รวม..................................แห่ง 

      

หมายเหตุ  จัดส่งภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564  เพ่ือจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ทาง E-mail: cpd_farmergroup@cpd.go.th ตั้งชื่อ E-mail "รายชื่อกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 3 ปี - (ชื่อจังหวัด)" 
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      แบบรายงาน - สรุป 

แบบรายงานสรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2564 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด...................................../ 

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่............ 
      ข้อมูล ณ วันที ่1 กันยายน 2564 

ที ่
ประเภทอาชีพกลุ่ม

เกษตรกร 
จำนวนทั้งหมด 

นำมาจัด
มาตรฐาน 

ผ่านมาตรฐาน (กลุม่) ต่ำกว่า
มาตรฐาน หมายเหตุ รักษา ผลักดัน 

(กลุม่) (กลุม่) มาตรฐานเดิม ให้ผ่านมาตรฐาน (กลุม่) 

1 กลุ่มเกษตรกรทำนา             

2 กลุ่มเกษตรกรทำสวน             

3 กลุ่มเกษตรกรทำไร ่             

4 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว ์             

5 กลุ่มเกษตรกรประมง             

6 กลุ่มเกษตรกรอื่นๆ       

รวม             
        

กลุ่มเกษตรกรท่ีไม่นำมาจัดมาตรฐาน      

        

ที ่ สาเหตุ 
จำนวน 
(กลุม่) 

หมายเหตุ    

1 กลุ่มเกษตรกรที่จดัตั้งใหมไ่ม่เกิน 1 ปี        

2 กลุ่มเกษตรกรหยุดดำเนินงาน        

3 กลุ่มเกษตรกรเลิกหรือชำระบญัชี        

4 กลุ่มเกษตรกรถูกฟ้องล้มละลาย/พิทักษ์ทรัพย์        

5 ค้นหาข้อมูลไม่พบ        

รวม        

        

    ลงช่ือ............................................................................ผู้รายงาน 
             (.....................................................................)  

           สหกรณ์จังหวัด.........../ผู้อำนวยการสำนักงาน               
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่....... 

 

                                                                                 วันที่ ........เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
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       แบบรายงาน - รายกลุ่ม 

ผลการจัดระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2564 แยกเป็นรายกลุ่ม 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด...................................../สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นท่ี............ 

ข้อมูล ณ  วันที 1 กันยายน 2564 

ท่ี ประเภทอาชีพกลุ่มเกษตรกร อำเภอ 
วันประชุม

ใหญ่ 

ผ่าน
มาตรฐาน 

ต่ำกว่า
มาตรฐาน 

ข้อท่ีต่ำกว่ามาตรฐาน 

(X) (X) 1 2 3 4 5 
  ประเภทกลุ่มเกษตรกรทำนา (........แห่ง)                   
1                     
2                     
3                     

รวม                   
  ประเภทกลุ่มเกษตรกรทำสวน (......แห่ง)                   
1                     
2                     
3                     

รวม                   
  ประเภทกลุ่มเกษตรกรทำไร่ (.........แห่ง)                   
1                     
2                     
3                     

รวม                   
  ประเภทกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ (.............แห่ง)                   
1                     
2                     
3                     

รวม                   
  ประเภทกลุ่มเกษตรกรประมง (......แห่ง)                   
1                     
2                     
3                     

รวม                   
  ประเภทกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ (.........แห่ง)                   
1                     
2                     
3                     

รวม                   
รวมท้ังสิ้น                   

  กลุ่มเกษตรกรท่ีไม่นำมาจัดมาตรฐาน                   
  กลุ่มเกษตรกรที่จัดต้ังใหม่ไม่เกิน 1 ปี                   
1                     
2                     
  กลุ่มเกษตรกรหยุดดำเนินงาน                   
1                     
2                     
  กลุ่มเกษตรกรเลิกหรือชำระบัญชี                   
1                     
2                     
  กลุ่มเกษตรกรถูกฟ้องล้มละลาย/พิทักษ์ทรัพย์                   
1                     
2                     
  ค้นหาข้อมูลไม่พบ                   
1                     
2                     

รวมท้ังสิ้น                   
           
หมายเหตุ  จัดส่งภายในวันที่ 15 กันยายน 2564         
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