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                             แบบเก็บรวบรวมข้อมูลสหกรณ์ 

 

 

คำชี้แจง  ข้อมูลสหกรณ์ที่เก็บรวบรวมเพื่อบันทึกในระบบโปรไฟล์สหกรณ์ “Smart Coop Profile”  

1) เป็นสหกรณ์ที่อยู่ในสถานะ Active (สถานะยังไม่เริ่มดำเนินการและสถานะดำเนนิการ)  

ซึ่งเป็นสถานะตามระบบจดทะเบียนสหกรณ์ 

2) เป็นข้อมูลจากรายงานประจำปีที่ปิดบัญชีและประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ หรอื

รายงานประจำปีปีล่าสุดในกรณีปิดบัญชีไม่ได้หรือประชุมใหญ่สามัญประจำปีหลังวันที่          

31 ธันวาคม ของทุกปี 

3) ข้อมูลที่ใส่เครื่องหมาย * โปรดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน (ระบบบังคับใหบ้ันทึก) 

 

                    

        (ข้อ1-7 แสดงขอ้มูลจากระบบจดทะเบียนสหกรณ์ไม่ต้องเก็บและบันทึกข้อมูล)  

1. ชื่อสหกรณ์ : ........................................................................................................................................... 

2. รหัสสหกรณ์ 13 หลัก..................................................................รหัสสหกรณ์....................................... 

3. เลขทะเบียนสหกรณ์................................................................................................................................ 

4. จดทะเบียนเมื่อวันที่ : .......................... เดือน........................................ พ.ศ. ......................................... 

5. ประเภทสหกรณ์ .............................................รูปสำคัญสหกรณ์............................................................. 

6. สถานะของสหกรณ์................................ (สถานะActive : สถานะยังไม่เริ่มดำเนินการ+ สถานะดำเนินการ) 

7. วันสิ้นปีทางบัญชี วันที่ : ....................... เดือน.................................ของทุกปี 

8. ที่อยู่ (ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้) : เลขที่*......................หมูท่ี*่...................ซอย*..........................

ถนน*...................ตำบล*.............................อำเภอ*..........................จังหวัด*......................................  

รหัสไปรษณีย์*.....................หมายเลขโทรศัพท์* : ................................................................................   

    หมายเลขโทรสาร* : ...............................................อีเมล : ...................................................................

เว็บไซต์ : ................................................................... 

    พิกัดสหกรณ์ (แสดงขอ้มูลจากระบบจดทะเบียนสหกรณ์ ไม่ตอ้งเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล) :  

    ละติจูด : ..............................................................ลองจิจูด : ................................................................. 

 

 

 

 

 

 

              ข้อมูลทั่วไป 1. 
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9. สถานะการปิดบัญชี : (คำชีแ้จง : หากปิดบญัชีปีปัจจุบนัไม่ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับการเงนิทางบัญชี เช่น ข้อ 33-37   

   ต้องเป็นข้อมูลจากปีบัญชีล่าสุดที่ปิดบัญชไีด้ ส่วนสหกรณ์จัดตัง้ใหมย่ังไม่ปิดบัญช ีหรือยังไม่เคยปิดบัญชี  

   ข้อมูลสมาชิกข้อ 15 และข้อมูลการมสี่วนรว่ม ขอ้ 40-46 จะเป็นข้อมูลในปีปัจจุบัน) 

   ❑ จัดตั้งใหม่ยังไม่มกีารปิดบัญชี (ไม่ต้องเก็บและบันทึกข้อมูลการเงินทางบัญชี ข้อ 33-37   

        สำหรับข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ ข้อ 15 และข้อมูลจำนวนสมาชิกร่วมทำธุรกิจ ขอ้ 40-46 ต้อง 

        เป็นข้อมูลในปีปัจจุบัน)     

   ❑ ยังไม่เคยปิดบัญชีได้  (ไม่ต้องเก็บและบันทึกข้อมูลการเงินทางบัญชี ข้อ 33-37   

        สำหรับข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ ข้อ 15 และข้อมูลจำนวนสมาชิกร่วมทำธุรกิจ ขอ้ 40-46 ต้อง 

        เป็นข้อมูลในปีปัจจุบัน)  

   ❑ ปิดบัญชีปีปัจจุบันได้ปกติ   

   ❑ ปิดบัญชีปีปัจจุบันไม่ได้ (โปรดระบุปีบัญชีลา่สุดที่ปิดบัญชีได้ และผูส้อบบัญชีตรวจสอบแล้ว) 

        วันที่..................................เดือน...............................................ปี พ.ศ. .............................................. 

 (กรณีสหกรณ์ปิดบัญชปีีปัจจุบันไม่ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับการเงนิทางบัญชี  ข้อ 33-37 ต้องเป็น  

          ข้อมูลจากปีบัญชีลา่สุดที่ปิดบัญชไีด้ ส่วนขอ้มูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ ข้อ 15 และข้อมลู            

          จำนวนสมาชิกร่วมทำธุรกิจ ข้อ 40-46 ต้องเป็นข้อมูลในปีปัจจุบัน) 

10. ขนาดของสหกรณ์..................... (แสดงขอ้มูลจากการจัดขนาดของสหกรณ์ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์   

                                               ข้อ 10 ไม่ต้องเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล) 

11. การสนับสนุนเงนิอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในรูปแบบของเงนิทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินการ/จัดหา 

      จัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ภายใต้โครงการ (ข้อ 11 ระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกไว้เมื่อปีที่แล้ว) 

     ❑ ไม่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

    ❑ ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  

                  (สามารถดูรายชื่อโครงการต่างๆ ได้ตามเอกสารแนบ 1) 

  11.1 โครงการ...........................................................................................................................................  

งบประมาณที่ได้รับ.......................................บาท ปี พ.ศ. (ของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน) .............. 

11.2 โครงการ...........................................................................................................................................  

งบประมาณที่ได้รับ........................................บาท ปี พ.ศ. (ของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน) ............. 

11.3 โครงการ..............................................................................................................................................  

งบประมาณที่ได้รับ........................................บาท ปี พ.ศ. (ของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน) ............. 

11.4 โครงการ..............................................................................................................................................  

งบประมาณที่ได้รับ........................................บาท ปี พ.ศ. (ของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน) ............. 
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12. สหกรณ์ในพืน้ที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรอืโครงการหลวง (ข้อ 12 ระบบจะแสดงขอ้มูลที่

ได้บันทึกไว้เมื่อปีที่แล้ว) 

 ❑ ไม่เป็นสหกรณ์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรอืโครงการหลวง 

 ❑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   

          ❑ โครงการหลวง  

13. ความรว่มมอืตามโครงการนโยบายภาครัฐ (นิยาม : เข้าร่วมโครงการตามนโยบายของรัฐ เช่น 

 โครงการกระจายผลไม้ โครงการช่วยเหลือเกษตรกร โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว โครงการสินค้าเกษตร) 

 (ข้อ 13 ระบบจะแสดงขอ้มูลที่ได้บันทึกไว้เมื่อปีที่แล้ว) 

  ❑ ไม่เคยเข้าร่วม   

           ❑ เข้าร่วม ระบุโครงการ 

       ❑ โครงการกระจายผลไม้ 

     ❑ โครงการจัดที่ดินทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 

     ❑ โครงการช่วยเหลือเกษตรกร 

     ❑ โครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 

     ❑ โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

     ❑ โครงการสินค้าเกษตร 

     ❑ โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว 

14. รางวัลเกียรตยิศล่าสุด (ข้อ 14 ระบบจะแสดงขอ้มูลที่ได้บันทึกไว้เมื่อปีที่แล้ว) 

   ❑ สหกรณ์ดีเด่นระดับชาติ     ปีที่ได้รับรางวัล................................................................. 

          ❑ สหกรณ์ดีเด่นระดับภาค     ปีที่ได้รับรางวัล................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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15. จำนวนสมาชิกสหกรณ์ (ราย) : (กรณีไม่มีจำนวนสมาชิกในช่องใด โปรดใส่เลข 0)  

       15.1) สมาชิกชาย* ................. ราย     สมาชิกหญิง* ............... ราย     สมาชิกรวม.....................ราย 

       15.2) สมาชิกสมทบชาย*............ราย   สมาชิกสมทบหญิง*..........ราย   สมาชิกสมทบรวม...........ราย 

       15.3) (ระบบคำนวณอัตโนมัติ) รวมสมาชิกชายทั้งหมด……..….ราย  รวมสมาชิกหญิงทั้งหมด...........ราย      

          รวมสมาชิกทั้งหมด..................ราย 

     กรณีเป็นชุมนุมสหกรณ์ : จำนวนสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ (แหง่) รวมทั้งสิน้..........................แหง่ 

     กรณีเป็นชุมนุมสหกรณ์ (ไม่ต้องเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล ข้อ 16-17) 

16. จำนวนกลุ่มสมาชิก  

   ❑ ไม่มกีลุ่มสมาชิก     

          ❑ มีกลุ่มสมาชิก จำนวน........................กลุ่ม    มีสมาชิกเฉลี่ยกลุ่มละ.................................ราย 

17. ผู้แทนสมาชิกของสหกรณ์ (ตามข้อบังคับ)  

   ❑ ไม่มผีูแ้ทน   

          ❑ มผีู้แทน        จำนวนผู้แทน....................ราย   อัตราส่วนผูแ้ทน 1 คนต่อสมาชกิ....................ราย 

18. หุน้ของสหกรณ์ 

         18.1 ❑ ไม่มหีุ้น เนื่องจาก จัดตั้งใหม ่ยังไม่มีการเก็บค่าหุน้จากสมาชิก  

         18.2 ❑ มีหุน้ จำนวนหุน้ : ............................หุน้  มูลค่าต่อหุน้ : .......................บาท   

              มูลค่าทุนเรือนหุ้น/จำนวนเงนิค่าหุ้น รวมทั้งสิ้น..............................................................บาท 

19. มาตรฐานสหกรณ์ (ข้อมูลชุดนีด้ึงจากระบบประเมินมาตรฐาน ไม่ต้องเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล) : 

ปีปัจจุบัน พ.ศ................................ 

   ❑ นำมาจัดมาตรฐาน   

❑ ผา่นเกณฑม์าตรฐาน   คะแนนรวม................................... คะแนน 

        ระดับ   ❑ ดีเลิศ   ❑ ดีมาก    ❑ดี 

   ❑ ไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน     

                          ❑ ข้อที่ 1 ❑ ข้อที่ 2  ❑ ข้อที่ 3  ❑ ข้อที่ 4  ❑ ข้อที่ 5  ❑ ข้อที่ 6  ❑ ข้อที่ 7 

       ❑ ไม่นำมาจัดมาตรฐาน  เนื่องจาก   ❑ จัดตั้งใหมไ่ม่ครบ 2 ปี   

       ❑ หยุดดำเนินกิจการ/ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ    

20. การจัดระดับช้ันสหกรณ์ตามเกณฑก์ารจัดระดับความเข้มแข็ง       ปีปัจจุบัน พ.ศ.............................. 

      (ข้อ 20 แสดงขอ้มูลจากหน่วยงานที่ประเมินความเข้มแข็ง ไม่ตอ้งเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล)       

                ผลการจัดระดับ   ❑ ช้ัน 1   ❑ ช้ัน 2   ❑ ช้ัน 3 

                     ข้อที่ 1  Active Member  คะแนน...............................................  

จำนวนสมาชิกทั้งหมด.........................ราย  จำนวนสมาชิกที่รว่มทำธุรกิจ........................ราย  

ร้อยละของสมาชิกที่รว่มทำธุรกิจ................................................ 

              ข้อมูลด้านบริหารจัดการ 2. 
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ข้อ 2   CAEL   คะแนน..........................................   

คะแนนกลุ่มการเงิน (CAEL Score)................................................ 

ระดับกลุ่มการเงิน (CAEL Score)................................................ 

ข้อ 3   ควบคุมภายใน  คะแนน.......................... (ขนาด................., ช้ันคุณภาพ..................)  

ข้อ 4   ขอ้บกพร่อง  คะแนน.....................  (การแก้ไขข้อบกพร่อง............................) 

21. รายงานการทำธุรกรรมตอ่ ปปง. (มีการส่งแบบรายงานการทำธุรกรรมของสหกรณ์ตอ่ ปปง. หรอืไม่)    

 ❑ ไม่มกีารส่งแบบรายงานต่อ ปปง.            

   ❑ มีการส่งแบบรายงานต่อ ปปง.       

   ❑ ไม่อยู่ในข่ายที่ตอ้งรายงาน ตอ่ ปปง. (ทุนเรือนหุ้นไม่ถึง 2 ล้านบาท) 

22. การจัดทำแผนของสหกรณ์ (การจัดทำแผนของสหกรณ์ ต้องเป็นแผนต้นปีของปีที่เก็บและบันทึกข้อมูล 

เชน่ ขอ้มูลสหกรณ์ประจำปี 2566 ต้องเป็นแผนในการดำเนนิงาน ประจำปี 2566 โดยสามารถดูได้จาก

รายงานประชุมใหญ่ประจำปี 2565) 

       22.1 แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์  

    ❑ ไม่มแีผน เนื่องจาก ❑ จัดตัง้ใหม่ ยังไม่มกีารจัดทำแผน      

         ❑ หยุดดำเนนิกิจการ 

         ❑ หยุดดำเนนิการอยู่ระหว่างชำระบัญช ี  

                ❑ เป็นสหกรณ์ที่ไม่มกีารจัดทำแผน 

        ❑ มีแผน  โดยจัดทำแผน ❑ ทำใหม่ทุกปี     ❑ ทบทวนแผน 

    ปีทีเ่ริ่มต้นจัดทำแผน ปี พ.ศ............... ปีที่สิน้สุดจัดทำแผน ปี พ.ศ............ 

     วันที่ผา่นมตทิี่ประชุมใหญ่ วันที่...........เดือน....................ปี พ.ศ. ............. 

       22.2 แผนประจำปี 

     ❑ ไม่มแีผน เนื่องจาก   ❑ จัดตัง้ใหม่ ยังไม่มกีารจัดทำแผน      

 ❑ หยุดดำเนินกิจการ   

                    ❑ หยุดดำเนินการอยู่ระหว่างชำระบัญชี   

         ❑ เป็นสหกรณ์ที่ไม่มกีารจัดทำแผน 

                 ❑ มีแผน ❑ แผนปรับปรุงการดำเนินงานของสหกรณ์ 

        ❑ แผนปฏิบัติการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร/์แผนกลยุทธ์ 

                 ❑ โครงการเกี่ยวกับการพัฒนา/ช่วยเหลือ/ใหค้วามรู้สมาชกิ 

        ❑ โครงการเกี่ยวกับการพัฒนา/ช่วยเหลือ/ใหค้วามรู้กรรมการ 

          ❑ โครงการเกี่ยวกับการพัฒนา/ช่วยเหลือ/ใหค้วามรู้เจา้หน้าที่  

                    ❑ โครงการเกี่ยวกับการพัฒนา/ช่วยเหลือด้านสังคมและสาธารณประโยชน์ 

                      ❑ โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร (เทคโนโลยีสารสนเทศ/ 

                    การใช้นวัตกรรมพัฒนาบริการ) 
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23. แหลง่เงนิทุนสหกรณ์   

23.1 แหล่งเงนิทุนภายในของสหกรณ์  

- เงินรับฝากจากสมาชิก (รวมสมาชิกสมทบ)* จำนวน....................................................บาท  

- มูลค่าทุนเรือนหุ้น* จำนวน...............................บาท (ระบบจะแสดงขอ้มูลจากข้อ 18.2) 

 จำนวนเงินทุนภายในของสหกรณ์ รวมทั้งสิน้ ................................................................บาท 

23.2 แหล่งเงนิทุนภายนอกของสหกรณ ์  

❑ ไม่มกีารจัดหาแหลง่เงนิทุนภายนอก  ❑ มีการจัดหาแหล่งเงนิทุนภายนอก 

23.2.1 เงินกู้ ธกส.  

    สัญญาที่ 1 วงเงินกู้.................................. บาท วงเงนิกู้ คงเหลอื ............................ บาท  

ชำระรายปี.................................บาท  ดอกเบีย้ (%).....................  

สัญญาเริ่มตน้ ปี พ.ศ.........................สิน้สุด ปี พ.ศ..........................  

วัตถุประสงค์............................................................................................................. 

    สัญญาที่ 2 วงเงินกู้.................................. บาท วงเงนิกู้ คงเหลอื ............................ บาท  

ชำระรายปี.................................บาท  ดอกเบีย้ (%).....................  

สัญญาเริ่มตน้ ปี พ.ศ.........................สิน้สุด ปี พ.ศ..........................  

วัตถุประสงค์............................................................................................................. 

    สัญญาที่ 3 วงเงินกู้.................................. บาท วงเงนิกู้ คงเหลอื ............................ บาท  

ชำระรายปี.................................บาท  ดอกเบีย้ (%).....................  

สัญญาเริ่มตน้ ปี พ.ศ.........................สิ้นสุด ปี พ.ศ..........................  

วัตถุประสงค์.........................................................................................................

23.2.2 เงินกู้ สหกรณ์อื่น  

    สัญญาที่ 1 วงเงินกู้.................................. บาท วงเงนิกู้ คงเหลอื ............................ บาท  

ชำระรายปี.................................บาท  ดอกเบีย้ (%).....................  

สัญญาเริ่มตน้ ปี พ.ศ.........................สิน้สุด ปี พ.ศ..........................  

วัตถุประสงค์............................................................................................................. 

    สัญญาที่ 2 วงเงินกู้.................................. บาท วงเงนิกู้ คงเหลอื ............................ บาท  

ชำระรายปี.................................บาท  ดอกเบีย้ (%).....................  

สัญญาเริ่มตน้ ปี พ.ศ.........................สิน้สุด ปี พ.ศ..........................  

วัตถุประสงค์............................................................................................................. 

    สัญญาที่ 3 วงเงินกู้.................................. บาท วงเงนิกู้ คงเหลอื ............................ บาท  

ชำระรายปี.................................บาท  ดอกเบีย้ (%).....................  

สัญญาเริ่มตน้ ปี พ.ศ.........................สิ้นสุด ปี พ.ศ..........................  

วัตถุประสงค์......................................................................................................... 



 
7 แบบเก็บรวบรวมข้อมูลสหกรณ์  Smart Coop Profile 

 

 23.2.3 เงินกู้สถาบันการเงนิอื่น เช่น ธนาคารพาณิชย์, ธนาคารรัฐ, บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์,    

                      สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ฯลฯ 

       สัญญาที่ 1 วงเงนิกู้.................................. บาท วงเงนิกู้ คงเหลือ ............................ บาท  

ชำระรายปี.................................บาท  ดอกเบีย้ (%).....................  

สัญญาเริ่มตน้ ปี พ.ศ.........................สิ้นสุด ปี พ.ศ..........................  

วัตถุประสงค์............................................................................................................. 

          สัญญาที่ 2 วงเงนิกู้.................................. บาท วงเงนิกู้ คงเหลอื ............................ บาท  

ชำระรายปี.................................บาท  ดอกเบีย้ (%).....................  

สัญญาเริ่มตน้ ปี พ.ศ.........................สิ้นสุด ปี พ.ศ..........................  

วัตถุประสงค์............................................................................................................. 

         สัญญาที่ 3 วงเงินกู้.................................. บาท วงเงนิกู้ คงเหลอื ............................ บาท  

ชำระรายปี.................................บาท  ดอกเบีย้ (%).....................  

สัญญาเริ่มตน้ ปี พ.ศ.........................สิ้นสุด ปี พ.ศ..........................  

วัตถุประสงค์......................................................................................................... 

 23.2.4 เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น  ❑ ไม่มี     ❑ มี 

  จำนวนสหกรณ์ที่รับฝากเงนิ...............แหง่   จำนวนเงนิรับฝาก.....................................บาท 

       อัตราดอกเบีย้เงนิรับฝากสูงสุด รอ้ยละ....................  

ระยะเวลารับฝากเงินสูงสุด   ❑ ไม่ได้กำหนดระยะเวลารับฝากเงนิ 

            ❑ กำหนดระยะเวลารับฝากเงนิ ........................ปี 

24. คณะกรรมการดำเนินการ  (ข้อ 24 ระบบจะแสดงข้อมูลคณะกรรมการที่อยู่ในวาระ 1/1 และ 2/1      

ที่ได้บันทึกไว้เมื่อปีที่แล้ว แตไ่ม่แสดงขอ้มูลคณะกรรมการที่อยู่ในวาระ 1/2 และ 2/2 เมื่อปีที่แล้ว) 

  ❑ กรณีไม่มีคณะกรรมการ  เนื่องจาก    ❑ จัดตัง้ใหมย่ังไม่ได้ประชุมใหญ่     

       ❑ หยุดดำเนินกิจการ 

                      ❑ หยุดดำเนินการอยู่ระหว่างชำระบัญชี 

  ❑ มีคณะกรรมการ    

กรรมการชาย............................ ราย      กรรมการหญิง................................ราย 
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 24.1 ตำแหน่งประธานกรรมการ 

*❑นาย/❑นาง/❑นางสาว/❑อื่นๆ ระบุ...........ชื่อ – สกุล*................................................ 

เบอร์โทรศัพท์มอืถือ...................................อีเมล....................................Line ID…………………… 

เลขประจำตัวประชาชน..................................................วัน/เดือน/ปีเกิด................................. 

วุฒิการศึกษา*  ❑ ไม่มวีุฒิ  ❑ ประถมศึกษา ❑ มัธยมศกึษา/ปวช. 

  ❑ อนุปริญญา/ปวส. ❑ ปริญญาตรี  ❑ ปริญญาโท   

❑ ปริญญาเอก 

หลักสูตรที่ผ่านการฝกึอบรม  

❑ ไม่เคยผา่นการฝึกอบรม    

❑ ผา่นการฝกึอบรม* (ชื่อหลักสูตรตามเอกสารแนบ 2) ................................................... 

วาระการดำรงตำแหน่ง* ❑ วาระ 1/1 ❑ วาระ 1/2 ❑ วาระ 2/1 ❑ วาระ 2/2 

 24.2 ตำแหน่งกรรมการ 

*❑นาย/❑นาง/❑นางสาว/❑อื่นๆ ระบุ...........ชื่อ – สกุล*................................................ 

เบอร์โทรศัพท์มอืถือ...................................อีเมล....................................Line ID…………………… 

เลขประจำตัวประชาชน..................................................วัน/เดือน/ปีเกิด................................. 

วุฒิการศึกษา*  ❑ ไม่มวีุฒิ  ❑ ประถมศึกษา ❑ มัธยมศกึษา/ปวช. 

    ❑ อนุปริญญา/ปวส. ❑ ปริญญาตรี  ❑ ปริญญาโท   

❑ ปริญญาเอก 

หลักสูตรที่ผ่านการฝกึอบรม  

❑ ไม่เคยผา่นการฝึกอบรม    

❑ ผา่นการฝกึอบรม* (ชื่อหลักสูตรตามเอกสารแนบ 2) ................................................... 

วาระการดำรงตำแหน่ง* ❑ วาระ 1/1 ❑ วาระ 1/2 ❑ วาระ 2/1 ❑ วาระ 2/2 

 24.3  ตำแหน่งกรรมการ 

*❑นาย/❑นาง/❑นางสาว/❑อื่นๆ ระบุ...........ชื่อ – สกุล*................................................ 

เบอร์โทรศัพท์มอืถือ...................................อีเมล....................................Line ID…………………… 

เลขประจำตัวประชาชน..................................................วัน/เดือน/ปีเกิด................................. 

วุฒิการศึกษา*  ❑ ไม่มวีุฒิ  ❑ ประถมศึกษา ❑ มัธยมศกึษา/ปวช. 

    ❑ อนุปริญญา/ปวส. ❑ ปริญญาตรี  ❑ ปริญญาโท   

❑ ปริญญาเอก 

หลักสูตรที่ผ่านการฝกึอบรม  

❑ ไม่เคยผา่นการฝึกอบรม    

❑ ผา่นการฝกึอบรม* (ชื่อหลักสูตรตามเอกสารแนบ 2) ................................................... 

วาระการดำรงตำแหน่ง* ❑ วาระ 1/1 ❑ วาระ 1/2 ❑ วาระ 2/1 ❑ วาระ 2/2 
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 24.4 ตำแหน่งกรรมการ 

*❑นาย/❑นาง/❑นางสาว/❑อื่นๆ ระบุ...........ชื่อ – สกุล*................................................ 

เบอร์โทรศัพท์มอืถือ...................................อีเมล....................................Line ID…………………… 

เลขประจำตัวประชาชน..................................................วัน/เดือน/ปีเกิด................................. 

วุฒิการศึกษา*  ❑ ไม่มวีุฒิ  ❑ ประถมศึกษา ❑ มัธยมศกึษา/ปวช. 

    ❑ อนุปริญญา/ปวส. ❑ ปริญญาตรี  ❑ ปริญญาโท   

❑ ปริญญาเอก 

หลักสูตรที่ผ่านการฝกึอบรม  

❑ ไม่เคยผา่นการฝึกอบรม    

❑ ผา่นการฝกึอบรม* (ชื่อหลักสูตรตามเอกสารแนบ 2) ................................................... 

วาระการดำรงตำแหน่ง* ❑ วาระ 1/1 ❑ วาระ 1/2 ❑ วาระ 2/1 ❑ วาระ 2/2 

 24.5  ตำแหน่งกรรมการ 

*❑นาย/❑นาง/❑นางสาว/❑อื่นๆ ระบุ...........ชื่อ – สกุล*................................................ 

เบอร์โทรศัพท์มอืถือ...................................อีเมล....................................Line ID…………………… 

เลขประจำตัวประชาชน..................................................วัน/เดือน/ปีเกิด................................. 

วุฒิการศึกษา*  ❑ ไม่มวีุฒิ  ❑ ประถมศึกษา ❑ มัธยมศกึษา/ปวช. 

    ❑ อนุปริญญา/ปวส. ❑ ปริญญาตรี  ❑ ปริญญาโท   

❑ ปริญญาเอก 

หลักสูตรที่ผ่านการฝกึอบรม  

❑ ไม่เคยผา่นการฝึกอบรม    

❑ ผา่นการฝกึอบรม* (ชื่อหลักสูตรตามเอกสารแนบ 2) ................................................... 

วาระการดำรงตำแหน่ง* ❑ วาระ 1/1 ❑ วาระ 1/2 ❑ วาระ 2/1 ❑ วาระ 2/2 

 24.6  ตำแหน่งกรรมการ 

*❑นาย/❑นาง/❑นางสาว/❑อื่นๆ ระบุ...........ชื่อ – สกุล*................................................ 

เบอร์โทรศัพท์มอืถือ...................................อีเมล....................................Line ID…………………… 

เลขประจำตัวประชาชน..................................................วัน/เดือน/ปีเกิด................................. 

วุฒิการศึกษา*  ❑ ไม่มวีุฒิ  ❑ ประถมศึกษา ❑ มัธยมศกึษา/ปวช. 

    ❑ อนุปริญญา/ปวส. ❑ ปริญญาตรี  ❑ ปริญญาโท   

❑ ปริญญาเอก 

หลักสูตรที่ผ่านการฝกึอบรม  

❑ ไม่เคยผา่นการฝึกอบรม    

❑ ผา่นการฝกึอบรม* (ชื่อหลักสูตรตามเอกสารแนบ 2) ................................................... 

วาระการดำรงตำแหน่ง* ❑ วาระ 1/1 ❑ วาระ 1/2 ❑ วาระ 2/1 ❑ วาระ 2/2 
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 24.7  ตำแหน่งกรรมการ 

*❑นาย/❑นาง/❑นางสาว/❑อื่นๆ ระบุ...........ชื่อ – สกุล*................................................ 

เบอร์โทรศัพท์มอืถือ...................................อีเมล....................................Line ID…………………… 

เลขประจำตัวประชาชน..................................................วัน/เดือน/ปีเกิด................................. 

วุฒิการศึกษา*  ❑ ไม่มวีุฒิ  ❑ ประถมศึกษา ❑ มัธยมศกึษา/ปวช. 

    ❑ อนุปริญญา/ปวส. ❑ ปริญญาตรี  ❑ ปริญญาโท   

❑ ปริญญาเอก 

หลักสูตรที่ผ่านการฝกึอบรม  

❑ ไม่เคยผา่นการฝึกอบรม    

❑ ผา่นการฝกึอบรม* (ชื่อหลักสูตรตามเอกสารแนบ 2) ................................................... 

วาระการดำรงตำแหน่ง* ❑ วาระ 1/1 ❑ วาระ 1/2 ❑ วาระ 2/1 ❑ วาระ 2/2 

 24.8  ตำแหน่งกรรมการ 

*❑นาย/❑นาง/❑นางสาว/❑อื่นๆ ระบุ...........ชื่อ – สกุล*................................................ 

เบอร์โทรศัพท์มอืถือ...................................อีเมล....................................Line ID…………………… 

เลขประจำตัวประชาชน..................................................วัน/เดือน/ปีเกิด................................. 

วุฒิการศึกษา*  ❑ ไม่มวีุฒิ  ❑ ประถมศึกษา ❑ มัธยมศกึษา/ปวช. 

    ❑ อนุปริญญา/ปวส. ❑ ปริญญาตรี  ❑ ปริญญาโท   

❑ ปริญญาเอก 

หลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรม  

❑ ไม่เคยผา่นการฝึกอบรม    

❑ ผา่นการฝกึอบรม* (ชื่อหลักสูตรตามเอกสารแนบ 2) ................................................... 

วาระการดำรงตำแหน่ง* ❑ วาระ 1/1 ❑ วาระ 1/2 ❑ วาระ 2/1 ❑ วาระ 2/2 

  24.9  ตำแหน่งกรรมการ 

*❑นาย/❑นาง/❑นางสาว/❑อื่นๆ ระบุ...........ชื่อ – สกุล*................................................ 

เบอร์โทรศัพท์มอืถือ...................................อีเมล....................................Line ID…………………… 

เลขประจำตัวประชาชน..................................................วัน/เดือน/ปีเกิด................................. 

วุฒิการศึกษา*  ❑ ไม่มวีุฒิ  ❑ ประถมศึกษา ❑ มัธยมศกึษา/ปวช. 

    ❑ อนุปริญญา/ปวส. ❑ ปริญญาตรี  ❑ ปริญญาโท   

❑ ปริญญาเอก 

หลักสูตรที่ผ่านการฝกึอบรม  

❑ ไม่เคยผา่นการฝึกอบรม    

❑ ผา่นการฝกึอบรม* (ชื่อหลักสูตรตามเอกสารแนบ 2) ................................................... 

วาระการดำรงตำแหน่ง* ❑ วาระ 1/1 ❑ วาระ 1/2 ❑ วาระ 2/1 ❑ วาระ 2/2 



 
11 แบบเก็บรวบรวมข้อมูลสหกรณ์  Smart Coop Profile 

 

 24.10 ตำแหน่งกรรมการ 

*❑นาย/❑นาง/❑นางสาว/❑อื่นๆ ระบุ...........ชื่อ – สกุล*................................................ 

เบอร์โทรศัพท์มอืถือ...................................อีเมล....................................Line ID…………………… 

เลขประจำตัวประชาชน..................................................วัน/เดือน/ปีเกิด................................. 

วุฒิการศึกษา*  ❑ ไม่มวีุฒิ  ❑ ประถมศึกษา ❑ มัธยมศกึษา/ปวช. 

    ❑ อนุปริญญา/ปวส. ❑ ปริญญาตรี  ❑ ปริญญาโท   

❑ ปริญญาเอก 

หลักสูตรที่ผ่านการฝกึอบรม  

❑ ไม่เคยผา่นการฝึกอบรม    

❑ ผา่นการฝกึอบรม* (ชื่อหลักสูตรตามเอกสารแนบ 2) ................................................... 

วาระการดำรงตำแหน่ง* ❑ วาระ 1/1 ❑ วาระ 1/2 ❑ วาระ 2/1 ❑ วาระ 2/2 

 24.11 ตำแหน่งกรรมการ 

*❑นาย/❑นาง/❑นางสาว/❑อื่นๆ ระบุ...........ชื่อ – สกุล*................................................ 

เบอร์โทรศัพท์มอืถือ...................................อีเมล....................................Line ID…………………… 

เลขประจำตัวประชาชน..................................................วัน/เดือน/ปีเกิด................................. 

วุฒิการศึกษา*  ❑ ไม่มวีุฒิ  ❑ ประถมศึกษา ❑ มัธยมศกึษา/ปวช. 

    ❑ อนุปริญญา/ปวส. ❑ ปริญญาตรี  ❑ ปริญญาโท   

❑ ปริญญาเอก 

หลักสูตรที่ผ่านการฝกึอบรม  

❑ ไม่เคยผา่นการฝึกอบรม    

❑ ผา่นการฝกึอบรม* (ชื่อหลักสูตรตามเอกสารแนบ 2) ................................................... 

วาระการดำรงตำแหน่ง* ❑ วาระ 1/1 ❑ วาระ 1/2 ❑ วาระ 2/1 ❑ วาระ 2/2 

 24.12 ตำแหน่งกรรมการ 

*❑นาย/❑นาง/❑นางสาว/❑อื่นๆ ระบุ...........ชื่อ – สกุล*................................................ 

เบอร์โทรศัพท์มอืถือ...................................อีเมล....................................Line ID…………………… 

เลขประจำตัวประชาชน..................................................วัน/เดือน/ปีเกิด................................. 

วุฒิการศึกษา*  ❑ ไม่มวีุฒิ  ❑ ประถมศึกษา ❑ มัธยมศกึษา/ปวช. 

    ❑ อนุปริญญา/ปวส. ❑ ปริญญาตรี  ❑ ปริญญาโท   

❑ ปริญญาเอก 

หลักสูตรที่ผ่านการฝกึอบรม  

❑ ไม่เคยผา่นการฝึกอบรม    

❑ ผา่นการฝกึอบรม* (ชื่อหลักสูตรตามเอกสารแนบ 2) ................................................... 

วาระการดำรงตำแหน่ง* ❑ วาระ 1/1 ❑ วาระ 1/2 ❑ วาระ 2/1 ❑ วาระ 2/2 
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24.13 ตำแหน่งกรรมการ 

*❑นาย/❑นาง/❑นางสาว/❑อื่นๆ ระบุ.............ช่ือ – สกุล*.............................................. 

เบอร์โทรศัพท์มอืถือ...................................อีเมล....................................Line ID…………………… 

เลขประจำตัวประชาชน..................................................วัน/เดือน/ปีเกิด................................. 

วุฒิการศึกษา*  ❑ ไม่มวีุฒิ  ❑ ประถมศึกษา ❑ มัธยมศกึษา/ปวช. 

    ❑ อนุปริญญา/ปวส. ❑ ปริญญาตรี  ❑ ปริญญาโท   

❑ ปริญญาเอก 

หลักสูตรที่ผ่านการฝกึอบรม  

❑ ไม่เคยผา่นการฝึกอบรม    

❑ ผา่นการฝกึอบรม* (ชื่อหลักสูตรตามเอกสารแนบ 2) ................................................... 

วาระการดำรงตำแหน่ง* ❑ วาระ 1/1 ❑ วาระ 1/2 ❑ วาระ 2/1 ❑ วาระ 2/2 

24.14 ตำแหน่งกรรมการ 

*❑นาย/❑นาง/❑นางสาว/❑อื่นๆ ระบุ...........ชื่อ – สกุล*................................................ 

เบอร์โทรศัพท์มอืถือ...................................อีเมล....................................Line ID…………………… 

เลขประจำตัวประชาชน..................................................วัน/เดือน/ปีเกิด................................. 

วุฒิการศึกษา*  ❑ ไม่มวีุฒิ  ❑ ประถมศึกษา ❑ มัธยมศกึษา/ปวช. 

    ❑ อนุปริญญา/ปวส. ❑ ปริญญาตรี  ❑ ปริญญาโท   

❑ ปริญญาเอก 

หลักสูตรที่ผ่านการฝกึอบรม  

❑ ไม่เคยผา่นการฝึกอบรม    

❑ ผา่นการฝกึอบรม* (ชื่อหลักสูตรตามเอกสารแนบ 2) ................................................... 

วาระการดำรงตำแหน่ง* ❑ วาระ 1/1 ❑ วาระ 1/2 ❑ วาระ 2/1 ❑ วาระ 2/2 

24.15 ตำแหน่งกรรมการ 

*❑นาย/❑นาง/❑นางสาว/❑อื่นๆ ระบุ...........ชื่อ – สกุล*................................................ 

เบอร์โทรศัพท์มอืถือ...................................อีเมล....................................Line ID…………………… 

เลขประจำตัวประชาชน..................................................วัน/เดือน/ปีเกิด................................. 

วุฒิการศึกษา*  ❑ ไม่มวีุฒิ  ❑ ประถมศึกษา ❑ มัธยมศกึษา/ปวช. 

    ❑ อนุปริญญา/ปวส. ❑ ปริญญาตรี  ❑ ปริญญาโท   

❑ ปริญญาเอก 

หลักสูตรที่ผ่านการฝกึอบรม  

❑ ไม่เคยผา่นการฝึกอบรม    

❑ ผา่นการฝกึอบรม* (ชื่อหลักสูตรตามเอกสารแนบ 2) ................................................... 

วาระการดำรงตำแหน่ง* ❑ วาระ 1/1 ❑ วาระ 1/2 ❑ วาระ 2/1 ❑ วาระ 2/2 
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25. ผูต้รวจสอบกิจการ  

 ❑ ไม่มผีูต้รวจสอบกิจการ เหตุผลเนื่องจาก ❑ จัดตั้งใหม่ ยังไม่มีผูต้รวจสอบกิจการ 

                  ❑ คุณสมบัติของผูส้มัครไม่เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ ์

 ❑ มีผู้ตรวจสอบกิจการเป็นนิตบิุคคล (บริษัท/หา้งหุน้ส่วนจำกัด) 

ชื่อนิตบิุคคล* (บริษัท/หา้งหุ้นส่วนจำกัด)............................................................................... 

  หมายเลขโทรศัพท์......................................................อีเมล................................................... 

   ❑ มีผู้ตรวจสอบกิจการเป็นบุคคลหรือคณะบุคคล 

1) *❑นาย/❑นาง/❑นางสาว/❑อื่นๆ ระบุ...........ชื่อ – สกุล*........................................... 

เบอร์โทรศัพท์มอืถือ...................................อีเมล....................................Line ID…………………… 

วุฒิการศึกษา*  ❑ ไม่มวีุฒิ  ❑ ประถมศึกษา ❑ มัธยมศกึษา/ปวช. 

    ❑ อนุปริญญา/ปวส. ❑ ปริญญาตรี  ❑ ปริญญาโท   

❑ ปริญญาเอก 

❑ ไม่เคยผา่นการฝึกอบรม    

❑ ผา่นการฝกึอบรม*  

❑ โครงการฝกึอบรมหลักสูตร “ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ขัน้พืน้ฐาน” 

❑ โครงการฝกึอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขัน้กลาง” 

2) *❑นาย/❑นาง/❑นางสาว/❑อื่นๆ ระบุ...........ชื่อ – สกุล*........................................... 

เบอร์โทรศัพท์มอืถือ...................................อีเมล....................................Line ID…………………… 

วุฒิการศึกษา*  ❑ ไม่มวีุฒิ  ❑ ประถมศึกษา ❑ มัธยมศกึษา/ปวช. 

    ❑ อนุปริญญา/ปวส. ❑ ปริญญาตรี  ❑ ปริญญาโท   

❑ ปริญญาเอก 

❑ ไม่เคยผา่นการฝึกอบรม    

❑ ผา่นการฝกึอบรม*  

❑ โครงการฝกึอบรมหลักสูตร “ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ขัน้พืน้ฐาน” 

❑ โครงการฝกึอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขัน้กลาง” 

3) *❑นาย/❑นาง/❑นางสาว/❑อื่นๆ ระบุ...........ชื่อ – สกุล*........................................... 

เบอร์โทรศัพท์มอืถือ...................................อีเมล....................................Line ID…………………… 

วุฒิการศึกษา*  ❑ ไม่มวีุฒิ  ❑ ประถมศึกษา ❑ มัธยมศกึษา/ปวช. 

    ❑ อนุปริญญา/ปวส. ❑ ปริญญาตรี  ❑ ปริญญาโท   

❑ ปริญญาเอก 
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❑ ไม่เคยผา่นการฝึกอบรม    

❑ ผา่นการฝกึอบรม*  

❑ โครงการฝกึอบรมหลักสูตร “ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ขัน้พืน้ฐาน” 

❑ โครงการฝกึอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขัน้กลาง” 

4) *❑นาย/❑นาง/❑นางสาว/❑อื่นๆ ระบุ...........ชื่อ – สกุล*........................................... 

เบอร์โทรศัพท์มอืถือ...................................อีเมล....................................Line ID…………………… 

วุฒิการศึกษา*  ❑ ไม่มวีุฒิ  ❑ ประถมศึกษา ❑ มัธยมศกึษา/ปวช. 

    ❑ อนุปริญญา/ปวส. ❑ ปริญญาตรี  ❑ ปริญญาโท   

❑ ปริญญาเอก 

❑ ไม่เคยผา่นการฝึกอบรม    

❑ ผา่นการฝกึอบรม*  

❑ โครงการฝกึอบรมหลักสูตร “ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ขัน้พืน้ฐาน” 

❑ โครงการฝกึอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขัน้กลาง” 

5) *❑นาย/❑นาง/❑นางสาว/❑อื่นๆ ระบุ...........ชื่อ – สกุล*........................................... 

เบอร์โทรศัพท์มอืถือ...................................อีเมล....................................Line ID…………………… 

วุฒิการศึกษา*  ❑ ไม่มวีุฒิ  ❑ ประถมศึกษา ❑ มัธยมศกึษา/ปวช. 

    ❑ อนุปริญญา/ปวส. ❑ ปริญญาตรี  ❑ ปริญญาโท   

❑ ปริญญาเอก 

❑ ไม่เคยผา่นการฝึกอบรม    

❑ ผา่นการฝกึอบรม*  

❑ โครงการฝกึอบรมหลักสูตร “ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ขัน้พืน้ฐาน” 

❑ โครงการฝกึอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขัน้กลาง” 

26. ผูจ้ัดการ 

❑ ไม่มผีูจ้ัดการ เนื่องจาก ❑ จัดตัง้ใหมย่ังไม่มกีารจา้งผู้จัดการ    

    ❑ หยุดดำเนินกิจการ                           

    ❑ หยุดดำเนินการอยู่ระหว่างชำระบัญชี 

    ❑ เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก ไม่มีการจ้างผูจ้ัดการ       

 ❑ มีผู้จัดการ โดยวิธีการ* ❑ สัญญาจ้าง  

          ❑ มอบหมายกรรมการหรอืสมาชิกให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำ  

ชื่อผู้จัดการ 

*❑นาย/❑นาง/❑นางสาว/❑อื่นๆ ระบุ...........ชื่อ – สกุล*............................................................. 

เบอร์โทรศัพท์มอืถือ...................................อีเมล....................................Line ID…………………… 

เลขประจำตัวประชาชน..................................................วัน/เดือน/ปีเกิด*............................... 
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วุฒิการศึกษา*  ❑ ไม่มวีุฒิ  ❑ ประถมศึกษา ❑ มัธยมศกึษา/ปวช. 

    ❑ อนุปริญญา/ปวส. ❑ ปริญญาตรี  ❑ ปริญญาโท   

❑ ปริญญาเอก 

 27. เจา้หน้าที่สหกรณ์  

      ❑ ไม่มเีจ้าหน้าที่สหกรณ์  เนื่องจาก ❑ จัดตั้งใหม ่ยังไม่เริ่มดำเนินการ        

      ❑ จัดตั้งใหม่อยู่ระหว่างปิดบัญชคีรั้งแรก    

             ❑ หยุดดำเนนิกิจการ       

      ❑ หยุดดำเนนิการอยู่ระหว่างชำระบัญชี 

             ❑ คณะกรรมการสหกรณ์ทำหน้าที่แทน     

             ❑ พนักงานบริษัท/องคก์รของรัฐ/เจา้หน้าที่ตน้สังกัดทำหน้าทีแ่ทน     

             ❑ เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก ไม่มีการจ้างเจ้าหน้าที่          

❑ มีเจา้หนา้ที่สหกรณ์ (กรณีไม่มีจำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในช่องใด โปรดใส่เลข 0) 

 ❑ เจ้าหน้าที่ประจำ  

เจ้าหน้าที่ประจำชาย*.......................ราย เจ้าหน้าที่ประจำหญิง*........................ราย  

เจ้าหน้าทีป่ระจำรวม........................ราย 

  ❑ ลูกจา้งรายวันตามฤดูกาล 

ลูกจา้งรายวันตามฤดูกาลชาย*..........ราย  ลูกจ้างรายวันตามฤดูกาลหญิง*........ราย 

   ลูกจา้งรายวันตามฤดูกาลรวม.....................ราย 

28. เจ้าหน้าที่ผูจ้ัดทำบัญชี  

   ❑ ไม่มเีจ้าหน้าที่ผูจ้ัดทำบัญช ี  เนื่องจาก  ❑ จัดตั้งใหม ่ยังไม่เริ่มดำเนนิการ  

               ❑ หยุดดำเนินการกิจการ      

    ❑ หยุดดำเนินการอยู่ระหว่างชำระบัญชี 

               ❑ เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก ไม่มีเจา้หน้าที่ผูจ้ัดทำบัญชี  

   ❑ มีเจา้หนา้ที่ผูจ้ัดทำบัญชี 

  ประเภทเจา้หนา้ที่ผูจ้ัดทำบัญชี*   

❑ รายวัน/จา้งเหมา 

❑ ประจำ โดย*  ❑ เจ้าหน้าที่สหกรณ์      

❑ เจ้าหน้าที่จาก สสจ./สสพ.1-2 (มอบหมาย)        

                                     ❑ คณะกรรมการสหกรณ์ (มอบหมาย)        

❑ สมาชิกสหกรณ์ (มอบหมาย)  

❑ พนักงานบริษัท (มอบหมาย)        

                                     ❑ จัดจา้งสมาชิกสหกรณ์จัดทำ       

❑ จัดจา้งภาคเอกชนจัดทำ 



 
16 แบบเก็บรวบรวมข้อมูลสหกรณ์  Smart Coop Profile 

 

 

 

 

 กรณีมีเจา้หนา้ที่ผูจ้ัดทำบัญชี โปรดระบุข้อมูลหัวหน้าแผนก/ฝ่ายบัญชี          

    หัวหนา้แผนก/ฝ่ายบัญช ี:*❑นาย/❑นาง/❑นางสาว/❑อื่นๆ ระบุ............. 

ชื่อ – สกุล*................................................................................................... 

เบอร์โทรศัพท์มอืถือ.....................................อีเมล........................................ 

วุฒิการศึกษา*  ❑ ไม่มีวุฒิ  ❑ ประถมศึกษา ❑ มัธยมศกึษา/ปวช. 

    ❑ อนุปริญญา/ปวส. ❑ ปริญญาตรี  ❑ ปริญญาโท   

❑ ปริญญาเอก 

  การอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์* 

   ❑ ผา่นการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์   

   ❑ ยังไม่เข้ารับการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  

 29. การออกหนังสอืรับรองเป็นร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง  

      (ข้อ 29 ไม่ตอ้งเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล ระบบจะดึงจากระบบการออกหนังสือรับรองเป็นร้านสหกรณ์  

      หรอืสถาบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง มาแสดง) 

    ❑ ไม่เป็น “ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง”  

❑ เป็น “ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง” ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ 

     และวิธีการจัดซือ้จัดจ้างพัสดุที่รัฐตอ้งการส่งเสริมหรอืสนับสนุน พ.ศ. 2563 ที่ออกตาม 

     ความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

      ❑ ด้านพัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร (วัสดุการเกษตรที่เป็นพันธุ์พชื 

            และพันธุ์สัตว์) ตามความในข้อ 3(8) ประกอบข้อ 4(5) ของกฎกระทรวงฯ 

            ❑ ด้านพัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร (วัสดุการเกษตรและเครื่องมือ 

เครื่องใช้ในการเกษตร) ตามความในข้อ 3(9) ประกอบข้อ 4(5) ของ       

กฎกระทรวงฯ 

            ❑ ด้านพัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ (ผลติภัณฑ)์ ตามความใน 

           ข้อ 5 ประกอบข้อ 6(2) ของกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) 

  หนังสือรับรอง ใช้ได้จนถึงวันที่..................เดือน......................พ.ศ. ......................... 

30. ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์บริการ (สำหรับข้อมูลสหกรณ์ประเภทบริการเท่านั้น)  

30.1 สหกรณ์เคหสถานและบริการชุมชน : (รูปสำคัญสหกรณ์ : สหกรณ์การเคหะ/สหกรณ์

เคหสถาน/สหกรณ์บริการชุมชน/สหกรณ์บริการบ้านมั่นคง/สหกรณ์บริการบ้านเอือ้อาทร)   

    ข้อมูลภาระผูกพัน   ❑ ไม่มีภาระผูกพัน     

        ❑ มีภาระผูกพัน  

                           หนว่ยงานที่อนุมัตสิินเชื่อ  ❑ การเคหะแหง่ชาติ  ❑ ธนาคารพาณิชย์  

                                                                 ❑ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ❑ อื่นๆ 
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      อายุสัญญาคงเหลอื................ปี (กรณีต่ำกว่า 1 ปี ให้ใส่ 1 ปี) 

      หนี้คงเหลอื..................................................บาท 

    ข้อมูลการได้มาซึ่งที่ดินของสหกรณ์ (ส่วนข้อมูลการได้มาซึ่งที่ดินของสหกรณ์และการใช้

ประโยชน์ของที่ดนิของสหกรณ์ ระบบจะแสดงขอ้มูลที่ได้บันทึกไว้เมื่อปีที่แล้ว) 

   ❑ ไม่ระบุการได้มาซึ่งที่ดนิ 

     ❑ ซือ้     

         ❑ เชา่   

         ผูใ้ห้เช่าที่ดนิ 

           ❑ กรมธนารักษ์ ❑ กรุงเทพมหานคร   ❑การเคหะแห่งชาติ 

          ❑ การรถไฟแหง่ประเทศไทย  ❑สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตรยิ์ 

          ❑ วัด       ❑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ❑ เอกชน 

การใชป้ระโยชน์ในที่ดนิของสหกรณ์ ไร่ งาน ตารางวา 
1. พื้นที่ที่สมาชิกอาศัยอยู่แล้ว    

2. แปลงว่าง    

3. พื้นที่ส่วนกลาง    

4. ถนน    

5. สวนสาธารณะ    

6. ที่ทำการสหกรณ์    

7. บ้านพักอาศัยสำหรับกลุ่ม

เปราะบาง (บ้านส่วนกลางในชุมชน) 

   

8. อื่นๆ    

30.2 สหกรณ์เดินรถ : ประเภทรถ (รูปสำคัญสหกรณ์ : สหกรณ์บริการเดินรถ/สหกรณ์แท็กซี่/

สหกรณ์สามล้อ/สหกรณ์รถยนต์โดยสาร/สหกรณ์สี่ล้อเล็ก/สหกรณ์รถตู้/สหกรณ์จักรยานยนต์รับจ้าง) 

     รถยนต์โดยสาร  จำนวน.................................คัน 

     รถแท็กซี่  จำนวน.................................คัน 

     รถตู้   จำนวน.................................คัน 

     รถสามล้อ  จำนวน.................................คัน 

     จักรยานยนต์รับจา้ง จำนวน.................................คัน 

  กรณีเป็นสหกรณ์เดินรถ  : เส้นทางที่ได้รับสัมปทาน ❑ ไม่ม ี

                ❑ ม ี จำนวนเส้นทาง...........สาย 

  กรณีเป็นสหกรณ์แท็กซี่  : ทะเบียนสมาชิก.............................. ราย       

            ทะเบียนคุมรถแท็กซี่......................... คัน       

         ทะเบียนการออกบัตรอนุญาตให้ขับรถแท็กซี่........................ราย 
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                 ข้อมูลสถานภาพทางการเงิน 

 

31. วงเงนิกู้ยืม/ค้ำประกัน ที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ (วงเงินปัจจุบัน) 

           ❑ ไม่มวีงเงนิกู้ยืม/ค้ำประกัน   

           ❑ มีวงเงนิกู้ยืม/ค้ำประกัน  จำนวน...................................บาท  

    วันที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ (วัน/เดือน/ปี) ........................................... 

32. วงเงนิกู้ยืม/ค้ำประกัน ที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบก่อนวงเงินปัจจุบัน : 

    วงเงนิกู้ยืม/คำ้ประกัน จำนวน..........................................................บาท 

(กรณีจัดตั้งใหม่ยังไม่มีการปิดบัญชี และยังไม่เคยปิดบัญชีได้ ไม่ต้องเก็บข้อมลูและบันทกึข้อมูล     

ข้อ 33-37) 

33. งบแสดงฐานะการเงิน (ระบบบังคับใหต้้องเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล ทุกข้อย่อย) 

 33.1 สินทรัพย์ (ทุนดำเนินงานของสหกรณ์) 

               (1) รวมสินทรัพย์หมุนเวียน* จำนวนเงิน.........................................................บาท 

               (2) รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน* จำนวนเงิน.........................................................บาท 

  รวมสินทรัพย์ (ระบบคำนวณอัตโนมัติ) จำนวนเงิน...............................................บาท 

     33.2 หนีส้ิน 

               (1) รวมหนี้สนิหมุนเวียน* จำนวนเงิน.........................................................บาท  

               (2) รวมหนี้สนิไม่หมุนเวียน* จำนวนเงิน.........................................................บาท 

  รวมหนี้สนิ (ระบบคำนวนอัตโนมัติ) จำนวนเงนิ.....................................................บาท 

     33.3 ทุนของสหกรณ์ (รวมกำไร (ขาดทุน)สุทธิ)  

              (1) ทุนเรือนหุ้น*  จำนวนเงิน.........................................................บาท 

  (2) ทุนสำรอง*   จำนวนเงิน.........................................................บาท 

(3) ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ* จำนวนเงนิ......................................บาท 

(4) กำไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนที่ยังไม่เกิดขึน้* จำนวนเงิน..................................บาท 

            (5) ส่วนเกินทุนจากการตรีาคาสนิทรัพย์* จำนวนเงิน............................................บาท 

(6) ขาดทุนสะสม*   จำนวนเงิน.........................................................บาท 

(7) กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี* จำนวนเงิน.........................................................บาท 

รวมทุนของสหกรณ์ (ระบบคำนวนอัตโนมัติ) จำนวนเงิน.........................................บาท 

34. งบกำไรขาดทุน (ระบบบังคับใหต้้องเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล ทุกข้อย่อย)  

กรณีเป็นประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โปรดระบุการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในปีบัญชลี่าสุด        

ที่ปิดบัญชไีด้ และผู้สอบบัญชตีรวจสอบแล้ว  

❑ ทำธุรกิจเฉพาะสินเชื่อ   

❑ ทำธุรกิจมากกว่า 1 ธุรกิจ เช่น สินเชื่อ/จัดหาสินค้ามาจำหน่าย/รวบรวม/แปรรูป/ให้บริการ  

3. 
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34.1 ธุรกิจสินเชื่อ 

❑ ไม่มธีุรกิจ  ❑ มีธุรกิจ       

❑ 1) ธุรกิจสินเชื่อ (สำหรับสหกรณ์การเกษตร ประมง นิคม ร้านค้า บริการ และเครดิต    

ยูเนี่ยนที่ทำธุรกิจมากกว่า 1 ธุรกิจ)  

(1) ดอกเบีย้รับจากเงนิให้กู้*  จำนวนเงิน.................................................................บาท

 (2) หัก ต้นทุนบริการ*  จำนวนเงิน..................................................................บาท

 (3) กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (ระบบคำนวณให้อัตโนมัติ (1)-(2)) จำนวนเงิน.....................บาท 

(4) บวก รายได้เฉพาะธุรกิจ* จำนวนเงิน..................................................................บาท

 (5) หัก ค่าใช้จา่ยเฉพาะธุรกิจ* จำนวนเงิน..................................................................บาท 

(6) กำไร (ขาดทุน) เฉพาะธุรกิจ* จำนวนเงิน................................................................บาท 

❑ 2) ธุรกิจสินเชื่อ (สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนที่ทำธุรกิจเฉพาะสินเชื่อ) 

(1) รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทุน* จำนวนเงิน.....................................บาท 

(2) หัก ค่าใช้จา่ยดอกเบีย้และเงนิลงทุน* จำนวนเงิน......................................................บาท

 (3) หัก หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ  จำนวนเงิน......................................................บาท 

(4) บวก รายได้อื่น*   จำนวนเงิน......................................................บาท 

(5) หัก ค่าใช้จา่ยในการดำเนินงาน* จำนวนเงิน......................................................บาท 

(6) กำไร (ขาดทุน) สุทธิ*   จำนวนเงิน......................................................บาท 

 34.2 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย  

            ❑ ไม่มธีุรกิจ     ❑ มีธุรกิจ  

รายละเอียดธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย  

(1) ขาย (ขายสินค้าทั้งสิน้)* จำนวนเงิน.................................................................บาท

 (2) หัก ต้นทุนขาย (รวมต้นทุนขาย)* จำนวนเงิน..........................................................บาท

 (3) กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (ระบบคำนวณให้อัตโนมัติ (1)-(2)) จำนวนเงิน....................บาท

 (4) หัก กำไรจากการขายปีปัจจุบันที่ยังไม่ได้รับเงนิ(ขายผ่อนชำระ/ขายเช่าซือ้/ขายเชื่อ)* 

     จำนวนเงิน................................................................บาท 

(5) บวก กำไรจากการขายปีก่อนที่ได้รับเงินในปีปัจจุบัน (ขายผอ่นชำระ/ขายเช่าซื้อ/ขายเชื่อ)* 

    จำนวนเงิน................................................................บาท 

(6) บวก รายได้เฉพาะธุรกิจ* จำนวนเงิน................................................................บาท

 (7) หัก ค่าใช้จา่ยเฉพาะธุรกิจ* จำนวนเงิน................................................................บาท 

(8) กำไร (ขาดทุน) เฉพาะธุรกิจ* จำนวนเงิน..............................................................บาท 
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 34.3 ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 

            ❑ ไม่มธีุรกิจ  ❑ มีธุรกิจ  

รายละเอียดธุรกิจรวบรวมผลผลติ  

(1) ขาย (รวมขาย)*   จำนวนเงิน...................................................บาท 

(2) หัก ต้นทุนขาย (รวมต้นทุนขาย)* จำนวนเงิน...................................................บาท  

(3) กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (ระบบคำนวณให้อัตโนมัติ (1)-(2)) จำนวนเงิน..................บาท  

(4) บวก รายได้เฉพาะธุรกิจ*  จำนวนเงิน...................................................บาท  

(5) หัก ค่าใช้จา่ยเฉพาะธุรกิจ*  จำนวนเงิน...................................................บาท  

(6) กำไร (ขาดทุน) เฉพาะธุรกิจ* จำนวนเงิน...................................................บาท  

34.4 ธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินค้า  ❑ ไม่มีธุรกิจ     ❑ มีธุรกิจ  

รายละเอียดธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสนิค้า  

(1) ขาย (รวมขาย)*   จำนวนเงิน...................................................บาท  

(2) หัก ต้นทุนขาย (รวมต้นทุนขาย)* จำนวนเงิน...................................................บาท  

(3) กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (ระบบคำนวณให้อัตโนมัติ (1)-(2)) จำนวนเงิน..................บาท  

(4) บวก รายได้เฉพาะธุรกิจ*  จำนวนเงิน...................................................บาท  

(5) หัก ค่าใช้จา่ยเฉพาะธุรกิจ*  จำนวนเงิน...................................................บาท  

(6) กำไร (ขาดทุน) เฉพาะธุรกิจ* จำนวนเงิน...................................................บาท 

 34.5 ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร  

            ❑ ไม่มธีุรกิจ    ❑ มีธุรกิจ  

รายละเอียดธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร 

(1) รายได้ค่าบริการ (รวมรายได้ค่าบริการ)* จำนวนเงิน.......................................บาท  

(2) หัก ต้นทุนบริการ (รวมต้นทุนบริการ)* จำนวนเงิน.......................................บาท  

(3) กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (ระบบคำนวณให้อัตโนมัติ (1)-(2)) จำนวนเงิน..................บาท  

(4) บวก รายได้เฉพาะธุรกิจ*   จำนวนเงิน.......................................บาท  

(5) หัก ค่าใช้จา่ยเฉพาะธุรกิจ*   จำนวนเงิน.......................................บาท  

(6) กำไร (ขาดทุน) เฉพาะธุรกิจ*  จำนวนเงิน.......................................บาท 

34.6 งบกำไรขาดทุน  

รายละเอียดงบกำไร (ขาดทุน)  

(1) ขาย/บริการ    จำนวนเงิน.......................................................บาท 

(2) หัก ต้นทุนขาย/บริการ (งบต้นทุนขาย/บริการ) จำนวนเงิน.........................................บาท 

(3) กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (ระบบคำนวณให้อัตโนมัติ (1)-(2)) จำนวนเงิน......................บาท 

(4) หัก กำไรจากการขายปีปัจจุบันที่ยังไม่ได้รับเงนิ (ขายผ่อนชำระ/ขายเช่าซือ้/ขายเชื่อ) 

     จำนวนเงิน.......................................บาท  
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(5) บวก กำไรจากการขายปีก่อนที่ได้รับเงินในปีปัจจุบัน (ขายผอ่นชำระ/ขายเช่าซื้อ/ขายเชื่อ) 

     จำนวนเงิน...................................................บาท 

(6) บวก รายได้เฉพาะธุรกิจ  จำนวนเงิน...................................................บาท  

(7) หัก ค่าใช้จา่ยเฉพาะธุรกิจ  จำนวนเงิน...................................................บาท  

(8) กำไร (ขาดทุน) เฉพาะธุรกิจ  จำนวนเงิน...................................................บาท  

(9) บวก รายได้อื่น*   จำนวนเงิน...................................................บาท 

(10) บวก รายการข้อผดิพลาดทางบัญชีจากปีก่อน* จำนวนเงิน................................บาท  

(11) หัก ค่าใช้จา่ยในการดำเนินงาน* จำนวนเงิน...................................................บาท  

(12) กำไร (ขาดทุน) สุทธิ*  จำนวนเงิน...................................................บาท  

35. อัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์  

         (ข้อ 35.1 – 35.6 ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติ)  

35.1   อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)…………………………………………………………………………………………………. 

35.2   อัตราผลตอบแทนต่อสว่นของทุน (%)…………………………………………………………………………………….. 

35.3   อัตราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์ (%)…………………………………………...…………………………………………… 

35.4   อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า).............................................................................................. 

35.5   อัตราส่วนทุนสำรองตอ่สินทรัพย์ (เท่า)……………………………………………………………………………………. 

35.6   อัตราค่าใช้จา่ยดำเนินงานต่อกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (%)………………………………….…. 

35.7   อัตราส่วนลูกหนีร้ะยะสั้นที่ชำระได้ตามกำหนด* (%)……………………………………………………………... 

หมายเหตุ : สูตรคำนวณ   

  อัตราส่วนหนี้สนิต่อทุน (เท่า) คอื  หนี้สินรวม/ทุนของสหกรณ์ 

  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน คือ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ/ทุนของสหกรณ์(*เฉลี่ย) 

  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ คือ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ/สินทรัพย์รวม(*เฉลี่ย) 

  อัตราส่วนทุนหมุนเวียน คือ สินทรัพย์หมุนเวียน/หนีส้ินหมุนเวียน 

  อัตราส่วนทุนสำรองตอ่สินทรัพย์ คอื ทุนสำรอง/สนิทรัพย์รวม 

    *เฉลี่ย หมายถึง (ยอดของปีก่อนหนา้ + ยอดปีปัจจุบัน)/2 

36. เงนิปันผล 

          ❑ ไม่จัดสรร      

❑ จัดสรร    อัตราเงนิปันผล (%)......................... จำนวนเงินปันผล..........................................บาท 
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37. เงินเฉลี่ยคืน   

  ❑ ไม่จัดสรร  

 ❑ จัดสรร 

      ❑ จัดสรรแบบจา่ยแยกรายธุรกิจ 

(1) ธุรกิจสินเชื่อ*        จำนวนเงิน...................................................บาท 

(2) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย*  จำนวนเงิน....................................................บาท 

(3) ธุรกิจรวบรวมผลผลติ*       จำนวนเงิน...................................................บาท 

(4) ธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินค้า* จำนวนเงิน.............................บาท 

(5) ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร* จำนวนเงิน................................................บาท 

                 รวมการจ่ายเงนิเฉลี่ยคืนแบบจา่ยแยกรายธุรกิจ(ระบบคำนวณอัตโนมัต)ิ*จำนวนเงนิ............บาท 

        ❑ จัดสรรแบบจา่ยรวมทุกธุรกิจ* จำนวนเงิน.......................................................................บาท 
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(ข้อมูลธุรกิจหลักมีความสัมพันธ์กับข้อมูลสถานภาพทางการเงิน) 

รูปแบบการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

❑ ดำเนนิธุรกิจรูปแบบสหกรณ์อิสลาม  ❑ ดำเนนิธุรกิจรูปแบบสหกรณ์ทั่วไป 

38. ผลผลติหลักของสมาชิก (ระบุได้สูงสุด  3  อันดับ) 

 ❑ ไม่มผีลผลติ 

 ❑ มีผลผลติ (รายการผลผลิตหลัก ตามเอกสารแนบ 3) 

              (ข้อมูลผลผลิตหลักของสมาชิกต้องมีอย่างน้อย 1 รายการ) 
 

 

ผลผลิตหลกัของสมาชิก 

(ระบุ 3 อันดับแรก) 

จำนวน

สมาชิก

ผู้ผลิต 

(ราย/แห่ง) 

จำนวน

พื้นท่ี 

การผลิต 

หน่วยพืน้ท่ี 

การผลิต 

(ระบบจะแสดง

อัตโนมัติตาม

ผลผลิต) 

รอบการผลิต

(ช่วงเวลา) 

เดอืนถึงเดอืน 

จำนวน

ผลผลิต

ท้ังหมดต่อ

รอบการผลิต 

หน่วยจำนวน

ผลผลิต 

(ระบบจะแสดง

อัตโนมัติตาม

ผลผลิต) 

1.       

2.       

3.       

 

39. แผนงบประมาณและแผนการดำเนินธุรกิจ (การจัดทำแผนของสหกรณ์ ต้องเป็นแผนต้นปีของปีที่เก็บและ

บันทึกข้อมูล เชน่ ข้อมูลสหกรณ์ประจำปี 2566 ต้องเป็นแผนในการดำเนินงาน ประจำปี 2566 โดยสามารถ

ดูได้จากรายงานประชุมใหญ่ประจำปี 2565) 

         ❑ ไม่มีแผน  เนื่องจาก  ❑ ขาดทุน  ❑ หยุดดำเนนิกิจการ 

❑ หยุดดำเนินกิจการอยู่ระหว่างชำระบัญช ี ❑ อยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจการ      

         ❑ มแีผน  โดยมีการกำหนดแผนงาน เป้าหมาย และงบประมาณ 

หมายเหต ุแผนงบประมาณและแผนดำเนินธุรกิจจะต้องสอดคล้องกับผลการดำเนินธุรกิจในข้องบกำไรขาดทุน 

34.1-34.5 (มีผลต้องมีแผน) เช่น กรอกข้อมูลผลการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต ข้อ 34.3 จะต้องเลือก

แผนธุรกิจรวบรวมผลผลิต ในข้อ 39 ด้วย ยกเว้น ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และธุรกิจแปรรูปผลผลิต 

ทางการเกษตรฯ อาจมผีลการดำเนนิธุรกิจ โดยไม่ได้กำหนดแผนต้นปีก็ได้ 

       ❑ แผนรับสมาชิกใหม ่   จำนวน..........................ราย    

              ❑ แผนระดมทุน           จำนวนเงิน.................................................................. บาท  

              ❑ แผนธุรกิจรับฝากเงิน จำนวนเงิน.................................................................. บาท   

              ❑ แผนธุรกิจสินเชื่อ       จำนวนเงิน................................................................. บาท 

              ❑ แผนธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย  จำนวนเงนิ..........................................................บาท 

              ❑ แผนธุรกิจรวบรวมผลผลิต จำนวนเงิน................................................................... บาท 

              ข้อมูลธุรกิจหลัก 

 

 

 

dkfj 
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              ❑ แผนธุรกิจแปรรูปผลติผลทางการเกษตรและการผลิตสนิค้า จำนวนเงิน.................... บาท 

              ❑ แผนธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร จำนวนเงิน.......................................... บาท 

40. สมาชิกที่รว่มทำธุรกิจกับสหกรณ์  

                ❑ ไม่มีสมาชิกร่วมทำธุรกิจ  เนื่องจาก     ❑ จัดตัง้ใหมย่ังไม่เริ่มดำเนินการ    

                                                                        ❑ หยุดดำเนินกิจการ  

                                                                        ❑ หยุดดำเนินการ อยู่ระหว่างชำระบัญช ี  

 กรณีไม่มสีมาชิกร่วมทำธุรกิจสหกรณ์ ไม่ต้องเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล ข้อ 41-46  

                ❑ มีสมาชิกร่วมทำธุรกิจ  

(1) สมาชิกร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์* (ไม่นับซ้ำ)..........................................ราย 

(ข้อ 40(1) สมาชิกร่วมทำธุรกิจตอ้งนอ้ยกว่าหรอืเท่ากับสมาชิกรวม ตามข้อ 15.1)   

                       คิดเป็นร้อยละ (ระบบคำนวณอัตโนมัติ).......(คิดร้อยละเทียบจำนวนสมาชิกรวมตามข้อ 15.1)  

(2) สมาชิกสมทบร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์* (ไม่นับซ้ำ) ................................ราย 

(ข้อ 40(2) สมาชิกสบทบร่วมทำธุรกิจต้องน้อยกว่าหรอืเท่ากับสมาชิกสมทบรวม ตามข้อ 15.2) 

                คิดเป็นร้อยละ (ระบบคำนวณอัตโนมัต)ิ.......(คิดร้อยละเทียบจำนวนสมาชิกสมทบรวมตามข้อ 15.2) 

(3) รวมสมาชิกทั้งหมดที่ร่วมทำธุรกิจ (ระบบคำนวณอัตโนมัต)ิ จำนวน.........ราย คิดเป็นร้อยละ...... 

(ข้อ 40(3) สมาชิกร่วมทำธุรกิจทั้งหมดต้องน้อยกว่าหรอืเท่ากับสมาชิกทั้งหมด (สมาชิก+สมาชิกสมทบ) ตามข้อ 15.3) 

41. สมาชิกร่วมทำธุรกิจรับฝากเงนิกับสหกรณ์ 

 ❑ ไม่มสีมาชิกร่วมทำธุรกิจ 

 ❑ มีสมาชิกร่วมทำธุรกิจ 

      ปริมาณธุรกิจรับฝากเงินระหว่างปี  จำนวน.................................................บาท  

(1) สมาชิกร่วมทำธุรกิจรับฝากเงิน* (ไม่นับซ้ำ)................................................................ราย 

(ข้อ 41(1) สมาชิกร่วมทำธุรกิจรับฝากเงินต้องน้อยกว่าหรอืเท่ากับสมาชิกร่วมทำธุรกิจตามข้อ 40(1)) 

(2) สมาชิกสมทบร่วมทำธุรกิจรับฝากเงนิกับสหกรณ์* (ไม่นับซ้ำ)....................................ราย 

(ข้อ 41(2) สมาชิกสมทบร่วมทำธุรกิจรับฝากเงนิต้องน้อยกว่าหรอืเท่ากับสมาชิกสมทบร่วมทำธุรกิจตามข้อ 40(2)) 

(3) รวมสมาชิกทั้งหมดร่วมทำธุรกิจรับฝากเงิน (ระบบคำนวณอัตโนมัต)ิ จำนวน..............ราย 

คิดเป็นรอ้ยละ......... 

(ข้อ 41(3) สมาชิกร่วมทำธุรกิจรับฝากเงนิทั้งหมดต้องน้อยกว่าหรอืเท่ากับสมาชิกทั้งหมดร่วมทำธุรกิจตามข้อ 40(3)) 

       อัตราดอกเบีย้เงนิรับฝากต่อปี 

(กรณีเป็นสหกรณ์อสิลาม โปรดระบุอัตราดอกเบีย้ลงในช่องอัตราผลตอบแทน) 

ออมทรัพย์* (ผลติภัณฑ์หลัก) .................. %   พิเศษ* ..................................... % 

ประจำ* (สูงสุด) ...................................... % อัตราผลตอบแทน*......................% 
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42. สมาชิกร่วมทำธุรกิจสินเชื่อกับสหกรณ์ 

❑ ไม่มสีมาชิกร่วมทำธุรกิจ 

❑ มีสมาชิกร่วมทำธุรกิจ 

ปริมาณธุรกิจให้เงินกู้ระหว่างปี*  จำนวน.................................................บาท  

(1) สมาชิกร่วมทำธุรกิจให้กู้เงิน* (ไม่นับซ้ำ).............................................ราย 

(ข้อ 42(1) สมาชิกร่วมทำธุรกิจให้กู้เงินต้องน้อยกว่าหรอืเท่ากับสมาชิกร่วมทำธุรกิจตามข้อ 40(1)) 

(2) สมาชิกสมทบร่วมทำธุรกิจใหกู้้เงินกับสหกรณ์* (ไม่นับซ้ำ) ................................ราย 

(ข้อ 42(2) สมาชิกสมทบร่วมทำธุรกิจใหกู้้เงนิต้องน้อยกว่าหรอืเท่ากับสมาชิกสมทบรว่มทำธุรกิจตามข้อ 40(2)) 

(3) รวมสมาชิกทั้งหมดร่วมทำธุรกิจให้กู้เงิน (ระบบคำนวณอัตโนมัติ) จำนวน...............ราย  

คิดเป็นรอ้ยละ......... 

(ข้อ 42(3) สมาชิกร่วมทำธุรกิจใหกู้้เงนิทั้งหมดต้องน้อยกว่าหรอืเท่ากับสมาชิกทั้งหมดร่วมทำธุรกิจตามข้อ 40(3)) 

 อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ต่อปี (กรณีเป็นสหกรณ์อสิลาม โปรดระบุอัตราดอกเบีย้ลงในช่องอัตรากำไรต่อปี) 

สามัญ* ................ %      พิเศษ*....................... %      ฉุกเฉิน*................... % 

ระยะสั้น*...............%      ระยะปานกลาง*...........%     ระยะยาว*.................% 

อัตรากำไรต่อปี..................................................% 

43. สมาชิกร่วมทำธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายกับสหกรณ์ 

❑ ไม่มสีมาชิกร่วมทำธุรกิจ 

❑ มีสมาชิกร่วมทำธุรกิจ 

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายระหว่างปี จำนวน.......................................บาท 

ปริมาณธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายระหว่างปี  จำนวน..............................................................บาท

 สมาชิกร่วมทำธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย* (ไม่นับซ้ำ)...............................................................ราย 

(ข้อ 43(1) สมาชิกร่วมทำธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายต้องน้อยกว่าหรอืเท่ากับสมาชิกร่วมทำธุรกิจตามข้อ 40(1)) 

(1) สมาชิกสมทบร่วมทำธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายกับสหกรณ์* (ไม่นับซ้ำ).................ราย 

(ข้อ 43(2) สมาชิกสมทบร่วมทำธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับสมาชิกสมทบร่วมทำ

ธุรกิจตามข้อ 40(2)) 

(2) รวมสมาชิกทั้งหมดร่วมทำธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย (ระบบคำนวณอัตโนมัติ)  

จำนวน...............ราย คิดเป็นรอ้ยละ......... 

(ข้อ 43(3) สมาชิกร่วมทำธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายทั้งหมดตอ้งน้อยกว่าหรือเท่ากับสมาชิกทั้งหมด    

ร่วมทำธุรกิจตามข้อ 40(3)) 
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     ประเภทสินคา้ที่จำหน่าย  

      (ผลรวมของมูลค่าสินค้าทั้งหมดตอ้งไม่เกินปริมาณธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายระหว่างปี 

และต้องเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลประเภทสินค้าที่จำหน่าย อย่างนอ้ย 1 รายการ)    

ปัจจัยการผลิต*  จำนวน..........................................บาท 

  สินค้าอุปโภคบริโภค* จำนวน..........................................บาท 

  น้ำมัน*   จำนวน..........................................บาท 

  อื่น ๆ*   จำนวน..........................................บาท 

44. สมาชิกร่วมทำธุรกิจรวบรวมผลผลิตกับสหกรณ์ 

❑ ไม่มสีมาชิกร่วมทำธุรกิจ 

❑ มีสมาชิกร่วมทำธุรกิจ 

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของธุรกิจรวบรวมผลผลติระหว่างปี  จำนวน.................................................บาท 

ปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิตระหว่างปี    จำนวน.................................................บาท 

(1) สมาชิกร่วมทำธุรกิจรวบรวมผลผลิตกับสหกรณ์* (ไม่นับซ้ำ)......................................ราย 

(ข้อ 44(1) สมาชิกร่วมทำธุรกิจรวบรวมผลผลติต้องน้อยกว่าหรอืเท่ากับสมาชิกร่วมทำธุรกิจตามข้อ 40(1)) 

(2) สมาชิกสมทบร่วมทำธุรกิจรวบรวมผลผลิตกับสหกรณ์* (ไม่นับซ้ำ) ...........................ราย 

(ข้อ 44(2) สมาชิกสมทบร่วมทำธุรกิจรวบรวมผลผลิตต้องน้อยกว่าหรอืเท่ากับสมาชิกสมทบร่วมทำธุรกิจตามข้อ 40(2)) 

(3) รวมสมาชิกทั้งหมดที่รว่มทำธุรกิจรวบรวมผลผลติ (ระบบคำนวณอัตโนมัต)ิ  

จำนวน...............ราย คิดเป็นรอ้ยละ......... 

(ข้อ 44(3) สมาชิกร่วมทำธุรกิจรวบรวมผลผลติทั้งหมดต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับสมาชิกทั้งหมดรว่มทำธุรกิจ

ตามข้อ 40(3)) 

ผลผลิตที่รวบรวมจากสมาชิก 3 อันดับแรก (รายการผลผลิตหลัก ตามเอกสารแนบ 4) เรียงตาม

มูลค่าผลรวมของมูลค่าผลผลิตทั้งหมดต้องไม่เกินปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิตระหว่างปี (ต้นทุนขาย)  และ

ต้องเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลผลผลิตที่รวบรวม อย่างนอ้ย 1 รายการ) 
  

 

           ผลผลิตท่ีรวบรวม 

 

จำนวนผลผลิต 

หน่วย ตามชนดิผลผลิต 

(ระบบจะแสดงอัตโนมัติ

ตามผลผลิต) 

 

         มูลคา่ (บาท) 

1.    

2.    

3.    

  

     ช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิต : ❑ เครือข่ายสหกรณ์  ❑ บริษัทเอกชน   ❑ ผูส้่งออก 

                 ❑ พ่อค้าคนกลาง     ❑ โมเดิรน์เทรด   ❑ สมาชิก   ❑ ออนไลน์ 
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45. สมาชิกร่วมทำธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลติสินค้ากับสหกรณ์ 

❑ ไม่มสีมาชิกร่วมทำธุรกิจ 

❑ มีสมาชิกร่วมทำธุรกิจ 

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตรระหว่างปี จำนวน...................................บาท 

ปริมาณธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตรระหว่างปี             จำนวน.............................................บาท 

(1) สมาชิกร่วมทำธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินค้า*(ไม่นับซ้ำ).........................ราย 

(ข้อ 45(1) สมาชิกร่วมทำธุรกิจแปรรูปผลติผลการเกษตรและการผลิตสินค้าต้องน้อยกว่าหรอืเท่ากับสมาชิก

ร่วมทำธุรกิจตามข้อ 40(1)) 

(2) สมาชิกสมทบร่วมทำธุรกิจแปรรูปผลติผลการเกษตรและการผลติสินค้ากับสหกรณ์* (ไม่นับซ้ำ) 

.....................ราย 

(ข้อ 45(2) สมาชิกสมทบร่วมทำธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินค้าต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ

สมาชิกสมทบร่วมทำธุรกิจตามข้อ 40(2)) 

(3) รวมสมาชิกทั้งหมดร่วมทำธุรกิจแปรรูปผลติผลการเกษตรและการผลิตสินค้า 

(ระบบคำนวณอัตโนมัติ) จำนวน...............ราย คิดเป็นร้อยละ......... 

(ข้อ 45(3) สมาชิกร่วมทำธุรกิจแปรรูปผลติผลการเกษตรและการผลิตสินค้าทั้งหมดต้องน้อยกว่าหรอืเท่ากับ

สมาชิกทั้งหมดรว่มทำธุรกิจตามข้อ 40(3)) 

ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป 3 อันดับแรก (รายการผลผลิตหลัก ตามเอกสารแนบ 5) เรียงตามมูลค่า : (ผลรวมของ

มูลค่าผลติภัณฑ์ที่แปรรูปต้องไม่เกินปริมาณธุรกิจแปรรูปผลติผลการเกษตรและการผลติสินค้าระหว่างปี และ

ต้องเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลผลติภัณฑ์ที่แปรรูป อย่างนอ้ย 1 รายการ) 
 

 

ผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูป 

ปริมาณ  
 

มูลค่า (บาท) 

สินค้าคงเหลอื 

 

จำนวน 

หน่วย (ระบบจะ

แสดงอัตโนมัติ

ตามผลิตภัณฑ)์ 

 

จำนวน 

หน่วย (ระบบจะ

แสดงอัตโนมัติ

ตามผลิตภัณฑ์) 

1.      

2.      

3.      
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มาตรฐานสินค้าที่ได้รับ  ❑ OTOP มาตรฐานสินค้า     

❑ Q ตราสินค้า    

❑ปศุสัตว์ OK     

❑ มาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย (รวงขา้ว)   

❑ มาตรฐานผลติภัณฑ ์(มผช.)      

❑ มาตรฐานมอืพนม  

❑ มาตรฐานสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI)  

❑ สมส.  

❑ อย. มาตรฐานสินคา้   

❑ เอกลักษณ์พื้นถิ่น   

❑ ฮาลาล มาตรฐานโรงงาน                 

 มาตรฐานกระบวนการผลิตที่ได้รับ  

   ❑ GMP    

     ❑ HACCP 

   ❑  มาตรฐานโรงงาน  ISO โปรดระบุ…….....................………….       

       การได้รับรองมาตรฐานของสหกรณ์  

               ❑ GMP                 

❑ HACCP         

❑ ผูจ้ำหน่ายเกษตรอินทรีย์  

❑ ผูจ้ำหน่าย ฮาลาล  

    ช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลติ : ❑ เครือข่ายสหกรณ์  ❑ บริษัทเอกชน   ❑ ผูส้่งออก 

                 ❑ พ่อค้าคนกลาง     ❑ โมเดิรน์เทรด    ❑ สมาชิก   ❑ ออนไลน์ 

46. สมาชิกร่วมทำธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตรกับสหกรณ์ 

❑ ไม่มสีมาชิกร่วมทำธุรกิจ 

❑ มีสมาชิกร่วมทำธุรกิจ 

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตรระหว่างปี (ระบบจะแสดงอัตโนมัติ 

ตามข้อ 34.5 (2) + 34.5 (5))          จำนวน.........................................................บาท 

ปริมาณธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตรระหว่างปี  (ระบบจะแสดงอัตโนมัต ิตามข้อ 34.5 (1))            

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

(1) สมาชิกร่วมทำธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร* (ไม่นับซ้ำ)...........................ราย 

(ข้อ 46(1) สมาชิกร่วมทำธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตรต้องน้อยกว่าหรอืเท่ากับสมาชิกร่วมทำธุรกิจ

ตามข้อ 40(1)) 
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(2) สมาชิกสมทบร่วมทำธุรกิจใหบ้ริการและส่งเสริมการเกษตรกับสหกรณ์* (ไม่นับซ้ำ) 

.............................ราย 

(ข้อ 46(2) สมาชิกสมทบร่วมทำธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตรต้องน้อยกว่าหรอืเท่ากับสมาชิกสมทบ

ร่วมทำธุรกิจตามข้อ 40(2)) 

(3) รวมสมาชิกทั้งหมดร่วมทำธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร (ระบบคำนวณ

อัตโนมัติ) จำนวน...............ราย คิดเป็นรอ้ยละ......... 

(ข้อ 46(3) สมาชิกร่วมทำธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตรทั้งหมดต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับสมาชิก

ทั้งหมดรว่มทำธุรกิจตามข้อ 40(3)) 

การให้บริการ 3 อันดับแรก เรียงตามมูลค่า : (ผลรวมของมูลค่าการให้บริการทั้งหมดต้องไม่เกินปริมาณ

ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตรระหว่างปี และต้องเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลการให้บริการอย่างน้อย 

1 รายการ) 

 ❑ บริการเกี่ยวกับเครื่องจักรกลทางการเกษตร  มูลค่า.................................................บาท 

 ❑ บริการเกี่ยวกับส่งเสริมการเกษตร  มูลค่า..................................................บาท 

 ❑ บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์การตลาด  มูลค่า...................................................บาท 

 ❑ บริการเบ็ดเตล็ด    มูลค่า...................................................บาท 

 ❑ บริการหอ้งเช่า    มูลค่า...................................................บาท 

 ❑ ให้เชา่ที่ดนิ อาคาร และสถานที่  มูลค่า...................................................บาท 

 

ข้อมูลทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

(ข้อมูลชุดนีไ้ม่ต้องเก็บรวมรวมและบันทึก ระบบจะดึงข้อมูลจากระบบอุปกรณ์การตลาดฯ มาแสดง) 

47. อุปกรณ์การตลาด (เช่น โรงสี, ฉาง, ลานตาก, ฯลฯ)  

 

ท่ี 

 

รายการ 

 

จำนวน 

ขนาด/กำลัง 

การผลิต 

 

แหล่งท่ีมา 

ปีท่ี

ได้รับ 

มูลค่าที่จัดซือ้

หรือก่อสร้าง 

(บาท) 

จำนวนเงินท่ี

ได้รับการ

อุดหนุน 

สถานะ

การใช้

งาน 
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โปรดตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลและการบันทึกข้อมูลโปรไฟล์สหกรณ์        

“Smart Coop Profile” เนื ่องจากหากข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ส่งผลให้การนำข้อมูลไปใช้เกิด      

ความผิดพลาด ความน่าเชื่อถือ มีผลกระทบต่อสหกรณ์โดยตรง เช่น กรณีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ

การเงินไม่ถูกต้อง ทำให้สถาบันการเงินที่สหกรณ์ไปติดต่อธุรกรรมการเงิน และสถาบันดังกล่าว     

เข้ามาดูข้อมูล และนำข้อมูลดังกล่าวไปเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาที่จะอนุมัติ หรือไม่อนุมัติใน    

การทำธุรกรรมกับสหกรณ์นัน้ๆ  หรอื กรณีมาตรฐานสหกรณ์ เป็นต้น  

การตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ .....................  

❑ ตรวจสอบแล้ว     วัน/เดือน/ปี ......................................... 

 

         เจ้าหน้าที่สง่เสริมสหกรณ์ผูร้ับผิดชอบเก็บรวมรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูล 
 

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

 (..........................................................) 

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

ลงวันที่................................................. 

 

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

(..........................................................) 

        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่........... 

  ลงวันที่....................................................

     



ล ำดับ รำยช่ือโครงกำร หน่วยงำน

1 โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจการผลิต การรวบรวม แปรรูป และการตลาด กพก.

2 โครงการเพ่ิมศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร (ภายใต้ไทยนิยมย่ังยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์) กพก.

3 โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กพก.

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน กพก.

5 โครงการส่งเสริมการให้บริการเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนสมาชิก กพก.

6 โครงการสนับสนุนการสร้างปัจจัยพ้ืนฐาน รวบรวม และจัดเก็บข้าวเปลือกคุณภาพ กพก.

7 โครงการส่งเสริมการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร กพก.

8 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) (ภายใต้ไทยนิยมย่ังยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์) กพก.

9 โครงการธนาคารเมล็ดพันธ์ุในสถาบันเกษตรกร (ภายใต้โครงการธนาคารสินค้าเกษตร) กพก.

10 โครงการส่งเสริมการใช้เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร กพก.

11 โครงการเพ่ิมศักยภาพการด าเนินธุรกิจรวมรวมและการจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกร กพก.

12 โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ผู้เล้ียงโคนมท้ังระบบ กพก.

13 โครงการเพ่ิมศักยภาพธุรกิจรวบรวม แปรรูป การตลาดและกระจายสินค้าของสหกรณ์ กพก.

14 โครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูง (ภายใต้โครงการธนาคารสินค้าเกษตร) กพก.

15 โครงการสนับสนุนความพร้อมสหกรณ์ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กพก.

16 โครงการสนับสนุนสหกรณ์ประมงรวบรวมและแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตรของสมาชิก กพก.

17 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและเช่ือมโยงธุรกิจเกลือ ปี 2560 กพก.

18 โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพ่ิมในสังกัดสถาบันเกษตรกร ปี 2561 กพก.

19 โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กพก.

20 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ภายใต้ไทยนิยมย่ังยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์) กพก.

21 โครงการตลาดเกษตรกร (โครงการส่งเสริมการจัดต้ังตลาดกลางสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ) กพก.

22 โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร กพก.

23 โครงการขับเคล่ือนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กคร.

24 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ กคร.

25 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง กคร.

26 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กคร.

27 โครงการขับเคล่ือนเกษตรอนิทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์ กพน.

28 โครงการลดภาระหน้ีเกษตรกรรายย่อยและยากจนผ่านสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร กพน.

29 โครงการพักหน้ีเกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยท่ีมีหน้ีคงค้างต่ ากว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กพน.

30 โครงการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร กพน.

31 โครงการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีประสบภัยแล้ง (พ้ืนท่ีลุ่มน้ าเจ้าพระยา) กพน.

32 โครงการลดดอกเบ้ียเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กพน.

33 โครงการเงินอุดหนุนโครงการนิคมเกษตรพืชอาหารและพลังงาน ปี 2554-2556 กพน.

34 โครงการเงินอุดหนุนโครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกปาล์ม 3 จชต. ปี 2548-2551 กพน.

35 โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือด าเนินโครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ ามัน ปี 2543-2545 กพน.

ข้อ 11 โครงกำรท่ีได้รับกำรสนับสนุนเงินอุดหนุนจำกกรมส่งเสริมสหกรณ์ (Smart Coop Profile)

เอกสำรแนบ 1



ล ำดับ รำยช่ือหลักสูตร

1 โครงการ “การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์” (กรรมการท้ังคณะ) ภายใต้โครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ

2 โครงการฝึกอบรม “ความรู้พ้ืนฐานส าหรับกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร” (กรรมการใหม่)

3 โครงการฝึกอบรม “ความรู้พ้ืนฐานส าหรับกรรมการสหกรณ์นอกภาคการเกษตร” (กรรมการใหม่)

4 โครงการฝึกอบรม “พัฒนาคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์”

5 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารส าหรับกรรมการสหกรณ์” (หลักสูตรท่ี คพช.ก าหนด)

6 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งท้ังคณะ” (หลักสูตรพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็ง ผ่านระบบ Zoom Meeting)

7 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งท้ังคณะ”

8 โครงการฝึกอบรม “พัฒนาการมีส่วนร่วมในการก ากับดูแลสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร”

9 โครงการฝึกอบรม “พัฒนาบทบาทหน้าท่ีผู้น าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร”

10 โครงการฝึกอบรม “พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง”

11 โครงการสร้างผู้น าสหกรณ์รุ่นใหม่ (Young Cooperative Leader)

12 โครงการสหกรณ์เข้มแข็ง สมาชิกย่ังยืน

13 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ือพัฒนาสหกรณ์เป็นองค์กรหลักระดับอ าเภอ

ข้อ 24  หลักสูตรกำรฝึกอบรมของกรรมกำรสหกรณ์ (Smart Coop Profile)

เอกสำรแนบ 2



ล ำดับ รำยกำรผลผลิตหลัก หน่วยพ้ืนท่ีกำรผลิต หน่วยจ ำนวนผลผลิต

1 กล้วยไม้ ไร่ ตัน

2 กะปิ ครัวเรือน ตัน

3 กาแฟ ไร่ ตัน

4 กุ้งก้ามกราม ไร่ ตัน

5 กุ้งขาวแวนนาไม ไร่ ตัน

6 เกลือ ไร่ ตัน

7 ไก่ไข่ ฟาร์ม ฟอง

8 ข้าว ไร่ ตัน

9 ข้าวโพด ไร่ ตัน

10 โคเน้ือ ฟาร์ม ตัว

11 เซรามิก ครัวเรือน ช้ิน

12 ถ่ัวเขียว ไร่ ตัน

13 ถ่ัวเหลือง ไร่ ตัน

14 น้้านมโค ฟาร์ม ตัน

15 ปลากระพง ไร่ ตัน

16 ปลาช่อน ไร่ ตัน

17 ปลาทับทิม ไร่/กระชัง ตัน

18 ปลานิล ไร่/กระชัง ตัน

19 ปลาเบญจพรรณ ไร่ ตัน

20 ปลาสลิด ไร่ ตัน

21 ปาล์มน้้ามัน ไร่ ตัน

22 ผลไม้ ไร่ ตัน

23 ผัก ไร่ ตัน

24 ผ้า ครัวเรือน ผืน

25 ผ้ึง รัง ตัน

26 แพะ-แกะ ฟาร์ม ตัว

27 มันฝร่ัง ไร่ ตัน

28 มันส้าปะหลัง ไร่ ตัน

29 มีด ครัวเรือน ด้าม

30 ไม้แปรรูป ครัวเรือน ช้ิน

31 ไม้เพ่ือจ้าหน่าย ครัวเรือน ต้น

32 ยางพารา ไร่ ตัน

33 ลูกพันธ์ุสัตว์น้้า บ่อ ตัน

34 สุกร ฟาร์ม ตัว

35 อ้อย ไร่ ตัน

ข้อ 38 ผลผลิตหลักของสมำชิก (Smart Coop Profile)
เอกสำรแนบ 3



ล ำดับ ผลผลิตท่ีรวบรวมจำกสมำชิก หน่วยจ ำนวนผลผลิต

1 กล้วยไม้ ตัน

2 กะปิ ตัน

3 กาแฟ ตัน

4 กุ้งก้ามกราม ตัน

5 กุ้งขาวแวนนาไม ตัน

6 เกลือ ตัน

7 ไก่ไข่ ฟอง

8 ข้าว ตัน

9 ข้าวโพด ตัน

10 โคเน้ือ ตัว

11 เซรามิก ช้ิน

12 ถ่ัวเขียว ตัน

13 ถ่ัวเหลือง ตัน

14 น้้านมโค ตัน

15 ปลากระพง ตัน

16 ปลาช่อน ตัน

17 ปลาทับทิม ตัน

18 ปลานิล ตัน

19 ปลาเบญจพรรณ ตัน

20 ปลาสลิด ตัน

21 ปาล์มน้้ามัน ตัน

22 ผลไม้ ตัน

23 ผัก ตัน

24 ผ้า ผืน

25 ผ้ึง ตัน

26 แพะ-แกะ ตัว

27 มันฝร่ัง ตัน

28 มันส้าปะหลัง ตัน

29 มีด ด้าม

30 ไม้แปรรูป ช้ิน

31 ไม้เพ่ือจ้าหน่าย ต้น

32 ยางพารา ตัน

33 ลูกพันธ์ุสัตว์น้้า ตัน

34 สุกร ตัว

35 อ้อย ตัน

ข้อ 44 ผลผลิตท่ีรวบรวมจำกสมำชิก (Smart Coop Profile)

เอกสำรแนบ 4



ล ำดับ รำยกำรผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูป หน่วยนับ

1 กาแฟ 3 In 1 กิโลกรัม

2 กาแฟ ค่ัวบด กิโลกรัม

3 กุ้งก้ามกรามแช่แข็ง กิโลกรัม/แพค

4 กุ้งขาวแวนนาไมแช่แข็ง กิโลกรัม/แพค

5 กุนเชียงหมู แพ็ค

6 ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ตัน

7 ข้าวสาร ตัน

8 เคร่ืองด่ืม แก้ว

9 ช้ินส่วนเน้ือวัวแปรรูป กิโลกรัม/ช้ิน/ถุง/ซอง

10 เต้าหู้ไข่ หลอด

11 นม ยู.เอช.ที. กล่อง/ขวด/ลัง

12 นมพาสเจอร์ไรส์ ซอง/ขวด/แกลลอน

13 นมอัดเม็ด ซอง/กล่อง/ขวด

14 น้้าผ้ึง ขวด

15 น้้ายาแกลลอน ชุด

16 เน้ือหมูช้าแหละ ตัน

17 ปลาช่อนแดดเดียว กิโลกรัม/แพค

18 ปลานิลแดดเดียว กิโลกรัม/แพค

19 ปลาสลิดแดดเดียว กิโลกรัม/แพค

20 ปาล์มน้้ามัน ตัน

21 ปุ๋ยสูตรผสม กระสอบ

22 ผลไม้ ซอง/กล่อง

23 ผัก (ผง) กระป๋อง/ซอง/ขวด

24 ผัก (แห้ง) กระป๋อง/ซอง/ขวด

25 ผ้า ผืน

26 ฟางอัดก้อน ก้อน

27 มันเส้น ตัน

28 ไม้แปรรูป ช้ิน

29 ยางพารา ช้ิน

30 เล้ียงสัตว์เพ่ือขาย ตัว

31 สบู่น้้าผ้ึง แพ็ค

32 ไส้กรอกไข่ขาว แพ็ค

33 อาหารสัตว์ กิโลกรัม

34 อิฐบล็อก ก้อน

35 ไอศกรีม แท่ง/กระปุก/ถ้วย

ข้อ 45 ผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูป (Smart Coop Profile)

เอกสำรแนบ 5
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