
 
 
 

ค ำส่ังนำยทะเบียนสหกรณ์ 
ท่ี (อด) 15/2559 

เรื่อง  มอบหมำยให้ผู้ตรวจกำรสหกรณ์ตรวจสอบกิจกำรและฐำนะกำรเงินของสหกรณ์ 
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดอุดรธำนี 

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

  เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจกำรสหกรณ์ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังตำมค ำส่ังนำยทะเบียน
สหกรณ์ท่ี (อด) 14/2559 ลงวันท่ี 31 ตุลำคม 2559 มีควำมชัดเจนในกำรตรวจสอบกิจกำรและฐำนะ
กำรเงินของสหกรณ์ตำมท่ีนำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 19 จึงยกเลิก
ค ำส่ังนำยทะเบียนสหกรณ์ ท่ี (อด) 15/2558 และมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรสังกัดส ำนั กงำนสหกรณ์
จังหวัดอุดรธำนี ซึ่งเป็นผู้ตรวจกำรสหกรณ์ รับผิดชอบในกำรตรวจสอบกิจกำรและฐำนะกำรเงินของ
สหกรณ์ในเขตจังหวัดอุดรธำนี ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยค ำส่ัง โดยให้ถือปฏิบัติตำมค ำส่ังนำยทะเบียน
สหกรณ์ ท่ี 8/2559 ลงวันท่ี 28 มีนำคม 2559 เรื่อง ก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีของผู้ตรวจกำรสหกรณ ์ 

  อนึ่ง ให้ผู้ตรวจกำรสหกรณ์ รำยงำนผลกำรตรวจกำรสหกรณ์ต่อนำยทะเบียนสหกรณ์ 
ภำยใน 3 วัน นับแต่กำรตรวจสอบครำวนั้นเสร็จส้ินลง 

  ท้ังน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  31  ตุลำคม  พ.ศ. 2559  
   (ลงนำม)  …………………………… 
………                                                                       สรศักดิ์  เป่ียมสง่ำ 
 
                  (นำยสรศักดิ์  เป่ียมสง่ำ) 
            สหกรณ์จังหวัดอุดรธำนี รองนำยทะเบียนสหกรณ์ 

               ปฏิบัติกำรแทนนำยทะเบียนสหกรณ์ 
                         

 
 

 
 
 
 
 
 
 

(คู่ฉบับ) 



รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (อด) 15/2559 ลงวันที่  31 ตุลาคม 2559 
เร่ือง มอบหมายให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์  

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน 
 

1. 
2. 
 

กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
นำยบุญชนะ  สุทธิอำจ 
นำยปัญญำ  น้อยมะลิวัน  
 

 
นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร 
เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณช์ ำนำญงำน 
 

 
ทุกสหกรณ์ในจังหวัดอุดรธำนี 
ทุกสหกรณ์ในจังหวัดอุดรธำนี 

 
 

1. 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
นำยสุรพล  นรสิงห์ธำดำ 
 

 
นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร 
 

 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธำนี จ ำกัด 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 23 จ ำกัด 
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดอุดรธำนี จ ำกัด 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 24 จ ำกัด 
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยรำชภัฎอุดรธำนี จ ำกัด 
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหำรบกที่ 24 จ ำกัด 
7. สหกรณ์ออมทรัพย์เสมำธรรมจักรอุดรธำนี จ ำกัด 
8. ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรจังหวัดอุดรธำนี จ ำกัด 
9. สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือกำรตลำดลูกค้ำ ธ.ก.ส.อุดรธำนี จ ำกัด 
10. สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขจังหวัดอุดรธำนี จ ำกัด 
11. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลอุดรธำนี จ ำกัด 
12.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหำรรำบที่ 13 จ ำกัด 
13. สหกรณ์โคนมอุดรธำนี จ ำกัด 
14. สหกรณ์บริกำรเดินรถอุดรธำนี จ ำกัด 
15. สหกรณ์บริกำรร้ำนขำยยำจังหวัดอุดรธำนี จ ำกัด 

2. นำยอภิเดช  ธรรมสอน นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร 1. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองอุดรธำนี จ ำกัด 
2. สหกรณ์กำรเกษตรนิคมฯ เชียงพิณ จ ำกัด 
3. สหกรณ์กำรเกษตรไทอีสำนอุดรธำนี จ ำกัด 
4. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำอ่ำงเก็บน้ ำห้วยสำมพำดอุดรธำนี จ ำกัด 
5. สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุดรธำนี จ ำกัด 
6. สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเน้ือต ำบลบ้ำนขำว จ ำกัด 
7. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนส่วนต ำบลอุดรธำนี จ ำกัด 
8. สหกรณ์ไก่พ้ืนเมืองอุดรธำนี จ ำกัด 
9. สหกรณ์กำรเกษตรมหำชน (สำขำ) โคกนำคลอง จ ำกดั 
10. สหกรณ์ผู้ประกอบกำรรถบรรทุกอุดรธำนี จ ำกัด 
11. สหกรณ์ออมทรัพย์ ร. 13 พัน 1 จ ำกัด 
12. สหกรณ์ออมทรัพย์ ร. 13 พัน 2 จ ำกัด 
13. สหกรณ์ออมทรัพย์ ร. 13 พัน 3 จ ำกัด 
14. สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหำรปืนใหญ่ท่ี 13 จ ำกดั 
15. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำในเขตโครงกำรชลประทำนห้วยหลวงบ้ำนเชียงยืน จ ำกัด 
16. สหกรณ์เครือข่ำยพัฒนำชีวิตครูอุดรธำนีเขต 1 จ ำกัด 
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รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (อด) 15/2559 ลงวันที่  31 ตุลาคม 2559 
เร่ือง มอบหมายให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์  

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี (ต่อ) 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน 
 

1. 
 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  
นำยวีรุตม์  สัมมำนุช 
 

 
เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์อำวุโส 
 

 
1. สหกรณ์กำรเกษตรอ ำเภอบ้ำนดุง จ ำกัด 
2. สหกรณ์ผู้ผลิตเกลือสินเธำว์อ ำเภอบ้ำนดุง จ ำกัด 
3. สหกรณ์กำรเกษตรชำวไร่อ้อยอ ำเภอบ้ำนดุง จ ำกัด 
4. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้ำนดุงสำมัคคี จ ำกัด 
5. สหกรณ์กำรเกษตรและเลี้ยงสัตว์บ้ำนดุง จ ำกัด 
6. สหกรณ์กำรเกษตรมหำชนอ ำเภอบ้ำนดุง จ ำกัด 
7. สหกรณ์ยำงพำรำ ป่ำไม้ สมุนไพรบ้ำนดุง จ ำกัด 
8. สหกรณ์กำรเกษตรโพนสูงนำสีทอง จ ำกัด 
9. สหกรณ์เคหสถำนหนองสว่ำงบ้ำนดุงอุดรธำนี จ ำกัด 
10. สหกรณ์กำรเกษตรสร้ำงคอม จ ำกัด 
11. สหกรณ์กำรเกษตรศุภนิมิตสร้ำงคอม จ ำกัด 
12. สหกรณ์กองทุนสวนยำงต ำบลบ้ำนยวด จ ำกัด 
13. สหกรณ์ร้ำนค้ำนิคมสร้ำงตนเองเชียงพิณ จ ำกัด 
14. ร้ำนสหกรณ์วิทยำลับอำชีวศีกษำ จ ำกัด 
15. สหกรณ์กองทุนสวนยำงบ้ำนนำเมืองไทย จ ำกัด 
16. สหกรณ์เครือข่ำยชีวิตครูส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอุดรธำนีเขต 4 จ ำกัด 

2. 
 

นำยวชิระ  แก้วพะเนำว์ 
 

นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร 
 

1. สหกรณ์กำรเกษตรวังสำมหมอ จ ำกัด 
2.สหกรณ์กองทุนสวนยำงวังสำมหมอ จ ำกัด 
3. สหกรณ์โคเน้ือบ้ำนดำนใหญ่ จ ำกัด 
4. สหกรณ์กำรเกษตรผู้ร่วมพัฒนำชำติไทยวังสำมหมอ จ ำกัด 
5. สหกรณ์โคเน้ือสร้ำงอำชีพแบบยั่งยืนอ ำเภอวังสำมหมอ จ ำกัด 
6. สหกรณ์กำรเกษตรอุสำหกรรมมันส ำปะหลังวังสำมหมอ จ ำกัด 

3. นำยทรงศักด์ิ  สำนุศิษย์ เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์อำวุโส 
 

1. สหกรณ์กำรเกษตรศรีธำตุ จ ำกัด 
2. สหกรณ์โคนมศรีธำตุ จ ำกัด 
3. สหกรณ์กองทุนพัฒนำยำงพำรำเพื่อเกษตรกรชำวสวนยำงอุดรธำนี จ ำกัด 
4. สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนห้วยวังปลำศรีธำตุ จ ำกัด 
5. สหกรณ์ยำงพำรำศรีธำตุวังสำมหมอ จ ำกัด 
6. สหกรณ์กำรเกษตรรำยย่อยอ ำเภอศรีธำตุ จ ำกัด 
7. สหกรณ์กำรเกษตรมหำชน (สำขำ) ศรีธำตุ จ ำกัด 
8. สหกรณ์อุสำหกรรมมันส ำปะหลงัศรีธำตุ จ ำกัด 
9. สหกรณ์พัฒนำชนบทศรีธำตุ จ ำกัด 
10. สหกรณ์กำรเกษตรภูไทยน้ ำทิพย์ จ ำกัด 

4. นำงสำวธัญญลักษณ์  ธิติธนันต์ชัย นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร 
 

1. สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งฝน จ ำกัด 
2. สหกรณ์โคนมทุ่งฝน จ ำกัด 
3. สหกรณ์ปศุสัตว์ทุ่งฝน จ ำกัด 
4. สหกรณ์กองทุนสวนยำงทุ่งฝนพัฒนำ จ ำกัด 
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รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (อด) 15/2559 ลงวันที่  31  ตุลาคม 2559 
เร่ือง มอบหมายให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์  

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี (ต่อ) 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน 
 

1. 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  
นำยพรชัย  เมืองโคตร 

 
เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณช์ ำนำญงำน 

 
1. สหกรณ์กำรเกษตรเมืองหนองหำน จ ำกัด 
2. สหกรณ์กำรเกษตรไชยวำน จ ำกัด 
3. สหกรณ์กำรเกษตรศรชีมภูพัฒนำหนองหำน จ ำกัด 
4. สหกรณ์กำรเกษตรมหำชนอ ำเภอหนองหำน จ ำกัด 
5. สหกรณ์ประมงน้ ำจืดหนองหำน จ ำกัด 
6. สหกรณ์ชุมชนท้องถ่ิน จ ำกัด 
7. สหกรณ์กำรเกษตรมหำชนอ ำเภอไชยวำน จ ำกัด 
8. สหกรณ์กำรเกษตรพิบูลย์รักษ์ จ ำกัด 
9. สหกรณ์กำรเกษตรไชยวำนพัฒนำพิบูลย์รักษ์ จ ำกัด 
10. สหกรณ์กำรเกษตรประจักษศ์ิลปำคม จ ำกัด 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยพิชัย  ลีเลิศ เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณช์ ำนำญงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สหกรณ์กำรเกษตรกุมภวำปี จ ำกัด 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์น้ ำตำลกุมภวำปี จ ำกัด 
3. สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบำลต ำบลกุมภวำปี จ ำกัด 
4. สหกรณ์เคหสถำนแสนสุขสำมัคคี จ ำกัด 
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนฝ่ำยปกครองกุมภวำปี จ ำกัด 
6. สหกรณ์เครือข่ำยพัฒนำชีวิตครูอุดรธำนีเขต 2 จ ำกัด 
7. สหกรณ์สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนสวนมอญพัฒนำ จ ำกัด 
8. สหกรณ์กำรเกษตรดอนกลอยพิบูลย์รักษ์ จ ำกัด 
9. สหกรณ์เคหสถำนบ้ำนมั่นคงทรัพย์เพ่ิมพูน จ ำกัด 
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ชมรมก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนอ ำเภอกุมภวำปี จ ำกัด 
11. สหกรณ์กำรเกษตรกู่แก้ว จ ำกัด 
12. สหกรณ์เคหสถำนบ้ำนมั่งคงอุดรธำนี (2547) จ ำกัด 
13. สหกรณ์เคหสถำนบ้ำนมั่นคงทุ่งสว่ำง จ ำกัด 
14. สหกรณ์เคหสถำนบ้ำนมั่นคงนเรศวร จ ำกัด 
15. สหกรณ์เคหสถำนบ้ำนมั่นคงเพชรธนำ จ ำกัด 
16. สหกรณ์เครดิยูเน่ียนนิคมสำมัคคี จ ำกัด 
17. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนศรีอุดร จ ำกัด 
18. สหกรณ์ปศุสัตว์กุมภวำปี จ ำกัด 
19. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำเพ่ือพัฒนำกำรเกษตรบ้ำนหว้ำนใหญ่ จ ำกัด 
20. สหกรณ์เครือข่ำยพัฒนำชีวิตครูเขต 3 จ ำกัด 
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รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (อด) 15/2559 ลงวันที่  31  ตุลาคม 2559 
เร่ือง มอบหมายให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์  

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี (ต่อ) 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 
นำยเดชำ  ธำรำพรหม 
 
 
 
 
 
 
 

 
นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. สหกรณ์กำรเกษตรอ ำเภอเพ็ญ จ ำกัด 
2. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้ำนหลวง จ ำกัด 
3. สหกรณ์เครดิยูเน่ียนบ้ำนใหม่รวมใจพัฒนำ จ ำกัด 
4. สหกรณ์เครือข่ำยกำรเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินอ ำเภอเพ็ญ จ ำกัด 
5. สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนผือ จ ำกัด 
6. สหกรณ์กองทุนสวนยำงบ้ำนดอนหอ จ ำกัด 
7. สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือเกษตรกรอุดรธำนี จ ำกัด 
8. สหกรณ์กำรเกษตรสร้ำงสรรคส์ำมัคคีอ ำเภอบ้ำนผือ จ ำกัด 

2. นำยอำทิตย์  พรมทะรือ นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร 1. สหกรณ์กำรเกษตรนำยูง จ ำกัด 
2. สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนก้อง จ ำกัด 
3. สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ิมพูน จ ำกัด 
4. สหกรณ์กองทุนสวนยำงชุมชนบ้ำนนำยูง จ ำกัด 
5. สหกรณ์กองทุนสวนยำงโนนทองยำงทอง จ ำกัด 
6. สหกรณ์กำรเกษตรนำยูง จ ำกัด 
7. สหกรณ์กองทุนสวนยำงบ้ำนห้วยทรำย จ ำกัด 
8. สหกรณ์กองทุนสวนยำงบ้ำนนำค ำนำคลัง จ ำกัด 

3.  นำยอภัย  ทองใบ เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณช์ ำนำญงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สหกรณ์กำรเกษตรน้ ำโสม จ ำกัด 
2. สหกรณ์กองทุนสวนยำงชุมชนโนนสวรรค์ จ ำกัด 
3. สหกรณ์กองทุนสวนยำงน้ ำโสม จ ำกัด 
4. สหกรณ์กำรเกษตรมหำชนน้ ำโสม จ ำกัด 
5. สหกรณ์กำรเกษตรโรงสีเพ่ือชุมชนน้ ำโสม จ ำกัด 
6. สหกรณ์โคนมน้ ำโสม - นำยูง จ ำกัด 
7. สหกรณ์บริกำรรวมพลังชุมชนบ้ำนนำงัว หมู่ 1 จ ำกัด 
8. สหกรณ์กำรเกษตรประชำสำมัคคีน้ ำโสม จ ำกัด 
9. สหกรณ์กำรเกษตรน้ ำโสมสำมัคคี จ ำกัด 
10. สหกรณ์กำรเกษตรมหำชนบ้ำนหยวก จ ำกัด 
11. สหกรณ์กองทุนสวนยำงบ้ำนโนนบกอ ำเภอน้ ำโสม จ ำกัด 
12. สหกรณ์กองทุนสวนยำงบ้ำนหัวช้ำงน้ ำโสม จ ำกัด 
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รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (อด) 15/2559 ลงวันที่  31  ตุลาคม 2559 
เร่ือง มอบหมายให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี (ต่อ) 
 

 
1. 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 
ว่ำท่ีร.ต.จอมประสำน  ผิวหูม  

 
นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร 

 
1. สหกรณ์กำรเกษตรกุดจับ จ ำกัด 
2. สหกรณ์กำรเกษตรนิคมฯ ห้วยหลวง จ ำกัด 
3. สหกรณ์กำรเกษตรศุภนิมิตกุดจับ จ ำกัด 
4. สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอ ำเภอกุดจับ จ ำกัด  
5. สหกรณ์กำรเกษตรมหำชนบ้ำนห้วยแสง จ ำกัด 
6. สหกรณ์กำรเกษตรโนนสะอำด จ ำกัด 
7. สหกรณ์กำรเกษตรพอเพียง จ ำกัด 
8. สหกรณ์บริกำรรวมพลังชุมชนบ้ำนโนนทิง หมู่ 11 จ ำกัด 
9. สหกรณ์บริกำรรวมพลังชุมชนทมป่ำข่ำ หมู่ 3 จ ำกัด 
10. สหกรณ์สมัชชำชำวไร่อ้อยกุดจับ จ ำกัด 

2. นำงวงเดือน  ฤำชำ เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์อำวุโส 
 

1. สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้ำนน้ ำพ่น จ ำกัด 
2. สหกรณ์โคนมหนองวัวซอ จ ำกัด 
3. สหกรณ์กำรเกษตรหนองวัวซอ จ ำกัด 
4. สหกรณ์ สกย. เมือง - หนองวัวซอ จ ำกัด 
5. สหกรณ์กำรเกษตรกุดหมำกไฟ จ ำกัด 
6. สหกรณ์บริกำรชุมชนบ้ำนหนองสวรรค์ หมู่ 7 จ ำกัด 
7. ชุมนุมสหกรณ์ยำงพำรำอุดรธำนี จ ำกัด 
8. สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือเกษตรกรไทยอุดรธำนี จ ำกัด 
9. สหกรณ์กำรเกษตรหนองแสง จ ำกัด 
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