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ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดแผนดําเนินการ 
เก่ียวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง 

 
 

เพื่อให้การรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมผลประโยชน์ 
ของบรรดาสมาชิกที่จะต้องมีกิจการร่วมกันตามประเภทของสหกรณ์ที่ขอจดทะเบียน  เป็นไปตามหลักการสหกรณ์  
และบังเกิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่น  
รวมถึงเพื่อมิให้ผู้ใดใช้ระบบสหกรณ์เป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความมาตรา  ๓๔  (๒)  มาตรา  ๑๖  (๑)  ประกอบมาตรา  ๓๓  (๑)  
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดและจัดทําแผน
ดําเนินการเก่ียวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้น  ดังต่อไปนี้ 

๑. แผนดําเนินการเก่ียวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์  การจัดทําแผนธุรกิจของสหกรณ์ 
ที่จะจัดตั้ง  จะต้องมีกิจการร่วมกันตามประเภทของสหกรณ์ในลักษณะที่ไม่มุ่งหวังจะแสวงหากําไรสูงสุด  
มุ่งเน้นกระทําธุรกิจกับสมาชิกเพื่อจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกเป็นหลัก  
และธุรกิจนั้นต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งสหกรณ์  และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 ๑.๑ ผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์และการรับสมาชิกใหม่   
  (๑) ผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์  จะต้องเป็นผู้ที่มีปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ

และสังคมตามวัตถุประสงค์ที่ขอจดทะเบียน  เป็นผู้ที่มีความมุ่งหวังที่จะใช้หลักการและวิธีการสหกรณ์
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว   

  (๒) สมาชิกแรกตั้ง  คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์  และการรับสมาชิกใหม่  จะต้องเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติตามที่กําหนดในข้อบังคับ   

  (๓) การรับสมาชิกสมทบ  (หากมี)   
   ๓.๑ การกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  ให้กําหนดได้เฉพาะผู้ที่ มี

ความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับสมาชิก  หรือเป็นบุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานที่ขาดคุณสมบัติจะสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์  หรือเป็นบุคคลที่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง 
ตามคุณสมบัติในการรับสมาชิกที่กําหนดในข้อบังคับแต่ขาดคุณสมบัติที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก  กรณี 
การรับสมาชิกสมทบในพื้นที่ใกล้เคียงให้รับได้เฉพาะเท่าที่จําเป็นและจะบังเกิดผลดีแก่การดําเนินงาน 
และมีความสะดวกที่จะดําเนินธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ 
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   ๓.๒ สมาชิกของสหกรณ์จะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมทางธุรกิจมากกว่าสมาชิกสมทบ  
หากตรวจพบว่าสหกรณ์ใดกระทําธุรกิจร่วมกับสมาชิกสมทบเกินกว่าสมาชิกโดยรวม  จะถือว่าสหกรณ์ 
ไม่อาจดําเนินกิจการให้บังเกิดผลดีต่อบรรดาสมาชิก  รวมทั้งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบสหกรณ์โดยรวม  
นายทะเบียนสหกรณ์จะพิจารณาสั่งให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวหรือใช้อํานาจสั่งเลิกสหกรณ์เสีย  
ทั้งนี้  ให้รวมถึงสหกรณ์ที่ได้รับจดทะเบียนจัดตั้งไว้แล้ว 

  ๑.๒ ความเป็นไปได้ในการจัดหาเงินทุน   
   (๑) การกําหนดแผนดําเนินการเก่ียวกับธุรกิจ  จะต้องมีความเป็นไปได้ในการจัดหา

เงินทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมที่เก่ียวข้อง  ซึ่งจะต้องมุ่งเน้นการสะสมทุนจากสมาชิกและการจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปีของสหกรณ์เป็นหลัก   

   (๒) หากแผนดําเนินการเก่ียวกับธุรกิจที่กําหนด  จะต้องใช้ทุนดําเนินงาน 
เกินกว่าการสะสมทุนข้างต้นและมีแผนการจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่น  เช่น  การกู้ยืมเงินจากภายนอก  
การขอหรือรับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนใด ๆ  จะต้องกําหนดแหล่งเงินทุน 
ที่ชัดเจน  รวมถึงแสดงหลักฐานอันจะทําให้เชื่อได้ว่าเม่ือจัดตั้งเป็นสหกรณ์แล้วจะได้รับเงินกู้หรือ 
เงินช่วยเหลือดังกล่าว   

   ทั้งนี้  หากสหกรณ์ที่ได้รับจดทะเบียนไม่อาจจัดหาเงินทุนได้ตามแผน ฯ  ภายในหน่ึงปี  
โดยไม่มีเหตุอันสมควร  จนเป็นเหตุให้เห็นว่าสหกรณ์ไม่อาจดําเนินกิจการให้เป็นผลดี  นายทะเบียนสหกรณ์
จะพิจารณาใช้อํานาจสั่งเลิกสหกรณ์ดังกล่าวเสีย 

  ๑.๓ ธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง  ต้องเป็นธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการ
ของสมาชิกในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ  หรือแก้ปัญหาความเดือดร้อน 
ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก  ซึ่งจะต้องกระทําเท่าที่จําเป็นและไม่มุ่งดําเนินธุรกิจเพื่อแสวงหากําไร
มาแบ่งปันกันในหมู่สมาชิก  รวมทั้งจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้ 

   (๑) การดําเนินธุรกิจที่ มิใช่กิจการร่วมกันตามประเภทของสหกรณ์หรือ 
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งสหกรณ์ 

   (๒) การดําเนินธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ซึ่งมีการระดม
การรับสมาชิกในลักษณะที่มุ่งเสนอผลตอบแทนจากการดําเนินธุรกิจในรูปแบบขายตรงหรือแชร์ลูกโซ่   
โดยที่ผู้สมัครเป็นสมาชิกไม่ได้เป็นผู้ที่เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

   (๓) การดําเนินธุรกิจที่กระทํากับสมาชิกสมทบเป็นหลัก  หรือมุ่งเน้นที่จะทําธุรกิจ
กับสมาชิกสมทบเกินกว่าสมาชิกโดยรวม 



 หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

   (๔) การจัดซื้อหรือจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย  โดยสมาชิกไม่ได้เป็น 
ผู้ที่มีความเดือดร้อนเร่ืองที่อยู่อาศัย  รวมถึงการสร้างบ้านหรือที่อยู่อาศัยเกินกว่าจํานวนสมาชิกแรกตั้ง 
เพื่อนําไปจัดสรรหรือขายให้แก่บุคคลภายนอกเป็นหลัก 

   (๕) การดําเนินธุรกิจในลักษณะที่ทําให้เชื่อได้ว่าเป็นการหลบเลี่ยงภาษี   
หรือเป็นการหลบเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือมีพฤติการณ์ใด ๆ  อันจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อระบบสหกรณ์โดยรวม 

  ๑.๔ ความเป็นไปได้ในการดําเนินธุรกิจ  การจัดทําแผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ 
หรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้นจะต้องจัดทําอย่างน้อยสามปี  มีความเป็นไปได้ในการดําเนินธุรกิจ
และสามารถปฏิบัติได้จริง  และเพื่อแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์สามารถดําเนินกิจการและให้บริการธุรกิจ 
แก่สมาชิกได้ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการของสมาชิก  คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์จะต้องสํารวจสภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของบุคคลซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์รายบุคคลให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดเสียก่อน  
จึงจะกําหนดหรือจัดทําแผนธุรกิจให้สอดคล้องต่อไป  ทั้งนี้  แผนดําเนินธุรกิจให้จัดทําตามแบบแนบท้ายประกาศ  
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

   (๑) แผนธุรกิจที่สหกรณ์ทํากับสมาชิก 
   (๒) แผนการจัดหาเงินทุนมาดําเนินการ 
   (๓) แผนการให้ความรู้แก่สมาชิก 
   (๔) แผนโครงสร้างและอัตรากําลัง   
  ๑.๕ การจัดจ้างหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดทําบัญชี  เพื่อให้สหกรณ์สามารถ

ทําบัญชีได้ตามความมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันจะบังเกิดผลดีต่อ 
การดําเนินกิจการของสหกรณ์  จึงกําหนดว่ากรณีที่สหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่บัญชีได้   
ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์หรือที่ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกมีมติมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดทําบัญชี
เป็นการเฉพาะอย่างน้อย  ๑  คน 

๒. การดําเนินงานของสหกรณ์เม่ือได้รับจดทะเบียน  สหกรณ์ที่ได้รับจดทะเบียนจัดตั้งแล้ว  
หากไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนดําเนินการเก่ียวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่กําหนดได้  
สหกรณ์จะต้องจัดประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงแผนดําเนินการ ฯ  ภายในระยะเวลา 
ที่เห็นสมควรหรือตามที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนสหกรณ์  และหากสหกรณ์ใดไม่ดําเนินการให้เป็นไป 
ตามแผนดําเนินการ ฯ  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าสหกรณ์ไม่อาจดําเนินกิจการให้เป็นผลดี  หรือการดําเนิน
กิจการของสหกรณ์ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบสหกรณ์โดยรวมหรือประโยชน์ส่วนรวม  นายทะเบียนสหกรณ์
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อาจส่ังเลิกสหกรณ์นั้นได้  หรือหากเห็นว่าจําเป็นต้องแก้ไขอาจสั่งให้ผู้ตรวจการสหกรณ์หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณ์ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ 

ประกาศฉบับนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
สมชาย  ชาญณรงค์กุล 

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
นายทะเบียนสหกรณ์ 



แผนดําเนนิการเก่ียวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ ์

 

๑) แผนธรุกิจที่สหกรณท์ํากับสมาชิก 

 การดําเนินธุรกิจในรูปแบบของสหกรณ์ น้ัน สมาชิกมีฐานะเป็นทั้งเจ้าของและผู้ใช้บริการจากสหกรณ์ 
ดังน้ัน การมีส่วนร่วมของสมาชิกที่มาทําธุรกิจกับสหกรณ์จึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้สหกรณ์สามารถ        
ดําเนินธุรกิจได้ และการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ต้องทํากับสมาชิกของสหกรณ์เป็นหลักเท่าน้ัน โดยการดําเนิน
ธุรกิจต้องไม่มุ่งแสวงหากําไรจากบุคคลภายนอกมาแบ่งปันกัน อยู่ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์    
ที่จัดต้ังขึ้นเท่าน้ัน ซึ่งแผนธุรกิจที่สหกรณ์ทํากับสมาชิก อาจจะประกอบด้วย 

 

ที่ แผนธรุกิจที่สหกรณ์ทํากับสมาชิก 

ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ 

จํานวนคน 
(ราย) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวนคน 
(ราย) 

จํานวน
เงิน (บาท) 

จํานวนคน 
(ราย) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

๑ แผนธุรกิจรับฝากเงินจากสมาชิก 

๑) การรับฝากเงินประเภท...................... 
๒) การรับฝากเงินประเภท...................... 
๓) การรับฝากเงินประเภท...................... 
 

      

๒ แผนธุรกิจการให้สินเช่ือแก่สมาชิก 

๑) เงินกู้....................................... 
๒) เงินกู้....................................... 
๓) เงินกู้....................................... 
 

      

๓ แผนธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 

๑) .................................................... 
๒) .................................................... 
๓) .................................................... 

      

๔ แผนธุรกิจการรวบผลผลิต 

๑) ................................................... 
๒) ................................................... 
๓) ................................................... 

      

๕ แผนธุรกิจการแปรรูปผลผลิต 

๑) ..................................................  
๒) .................................................. 
๓) ................................................. 

      

๖ แผนธุรกิจการให้บริการ 

๑) ..................................................  
๒) .................................................. 
๓) ................................................. 

      

 

หมายเหตุ   เป็นแผนที่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้และการดําเนินธุรกิจต้องคํานึงถึงเงินทุนของสหกรณ ์

               ที่จะจัดต้ังมีอยู่ 



~ ๒ ~ 
 

๒) แผนการจัดหาทุนมาดําเนินงาน 

ตามหลักสหกรณ์ข้อที่ ๓ “การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก” สมาชิกต้องมีส่วนร่วมในการให้ทุน 
แก่สหกรณ์ของตนอย่างเป็นธรรม โดยสมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นในสหกรณ์เพ่ือให้สหกรณ์มีทุนสําหรับ 
การดําเนินธุรกิจ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุนเป็นสิ่งสําคัญต่อการดําเนิน
ธุรกิจ รวมถึงเป็นการแสดงถึงความพร้อมของสหกรณ์ที่จะดําเนินธุรกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักที่กําหนดไว้ 
แผนในการจัดหาทุนมาดําเนินงานของสหกรณ์เบ้ืองต้น ประกอบด้วย เงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินกู้ยืม 

แบบสรปุแผนการจัดหาทุนมาดําเนินงาน 

ที ่
แผนการจัดหา

ทุนมาดําเนนิงาน 
แหล่งเงนิทนุ 

ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ 

จํานวน 
(ราย) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 
จํานวน 
(ราย) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 
จํานวน 
(ราย) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 
๑ ค่าหุ้น        

๒ เงินรับฝาก        

๓ เงินกู้ยืม        

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 รายละเอียดประกอบแผนการจัดหาเงินทุน ให้แสดงรายละเอียดวิธีการจัดหาเงินทุนมาดําเนินงาน 
ระบุแหล่งที่มาของเงินทุน รวมท้ังแสดงถึงแผนการใช้จ่ายเงินทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๓ ~ 
 

๓) แผนการให้ความรู้แก่สมาชิก 

 ตามหลักการสหกรณ์ข้อที่ ๕ “การศึกษา ฝึกอบรม และข่าวสาร” เป็นหน้าที่ของสหกรณ์จะต้อง
ดําเนินการให้ความรู้แก่สมาชิกในเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับสหกรณ์ เช่น ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการสหกรณ์ หลักการ 
อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ ความรู้ที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อ 
การดําเนินงานของสหกรณ์เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่ต้ังไว้ ซึ่งสหกรณ์ที่จัดต้ังใหม่จะต้องจัดแผนการ
ให้ความรู้แก่สมาชิก โดยจัดทําเป็นโครงการให้การศึกษาอบรม มีรายละเอียดตามรูปแบบการเขียนโครงการ
ทั่วไป ประกอบด้วย ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หลักการและเหตุผล หัวข้อวิชาที่อบรมให้ความรู้ 
วิธีการอบรม จํานวนรุ่น/ครั้ง เป้าหมาย สถานที่อบรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ประโยชน์ที่         
คาดว่าจะได้รับ และตัวช้ีวัดโครงการ 

แบบสรปุแผนการให้ความรู้แก่สมาชิก (๓ ปี) 
ที่ หัวข้ออบรม 

ให้ความรู้แก่สมาชิก 

จํานวนสมาชิก/
จํานวนคร้ัง 

จํานวน 

วัน 
ช่วงระยะเวลา 

ที่จัดอบรม 

งบประมาณ 

(บาท) 
      

      

      

      

      

      

 

๔) แผนโครงสร้างและอัตรากําลัง 

 สหกรณ์ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของประชาธิปไตย สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของ แต่ทุกคนไม่สามารถร่วมบริหาร
กิจการของสหกรณ์ได้ จึงต้องมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเป็นผู้บริหารแทน มีอํานาจหน้าที่เป็น      
ผู้ดําเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการทั้งปวง เพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ดําเนินการได้และให้บริการ
แก่สมาชิกได้อย่างทั่วถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พิจารณาจัดจ้างผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มี
ความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกับฐานะและความสามารถในการจัดจ้างของ
สหกรณ์ โดยคํานึงถึงปริมาณธุรกิจและการประหยัดเป็นสําคัญ ตําแหน่งที่มีความสําคัญในการดําเนินงานที่
สหกรณ์จัดต้ังใหม่ต้องพิจารณาจัดจ้างเป็นอันดับแรก คือ ตําแหน่งพนักงานบัญชี เพ่ือทําหน้าที่ในการลงบัญชี
รายรับ รายจ่ายของสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน และโครงสร้างภายในสหกรณ์มีองค์ประกอบสําคัญ ๔ ส่วน ได้แก่  

๑) ที่ประชุมใหญข่องสหกรณ์หรือผู้แทนสหกรณ์ 
๒) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 

๓) ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือฝ่ายจัดการ 

๔) ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ให้คณะผู้จัดต้ังฯ ดําเนินการจัดทําแผน ดังน้ี 

๑) จัดทําโครงสร้างของสหกรณ์ที่จัดต้ังขึ้น  
๒) กําหนดแผนในการจัดจ้างพนักงานในตําแหน่งที่จําเป็นต่อการดําเนินงานของสหกรณ์  
    สอดคล้องกับปริมาณธุรกิจและรายได้ของสหกรณ์เป็นหลัก 



ชุดที่..................... 

แบบสํารวจสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของบคุคลซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกของสหกรณ ์
สหกรณ์..................................................................................... จํากัด 

************************** 
           แบบสํารวจน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆ ของผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิก สําหรับใช้
ประกอบการจัดทําแผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดต้ัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
วางแผนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของบรรดาสมาชิกได้ตรงตามวัตถุประสงค์หลักในการจัดต้ังสหกรณ์ 
ตอนท่ี  ๑ ข้อมูลทั่วไป  
๑.๑  ช่ือ.......................................................................นามสกุล........................................................................... 
       หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน    __ -__  __  __  __  -   __  __  __  __  __ -  __  __  -  __ 
       เกิดวันที่..............เดือน..................ปี พ.ศ. ............. ปัจจุบันอายุ...........................ปี สัญชาติ...................... 
       นับถือศาสนา............................ สําเร็จการศึกษา (ช้ันสูงสุด)........................................................................ 
๑.๒ ปัจจุบันประกอบอาชีพหลัก 
            การเกษตร                           ข้าราชการ 
            พนักงานรัฐวิสาหกิจ                พนักงานบริษัท   
            รับจ้าง                                อ่ืนๆ (ระบุ) .....................................................................................  
       (กรณีที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท ให้ระบุตําแหน่ง สังกัด และเงินเดือน) 
       .................................................................................................................................................................... 
       .................................................................................................................................................................... 
       .................................................................................................................................................................... 
       และประกอบอาชีพน้ีเป็นเวลา................ปี..............เดือน 
๑.๓ สถานภาพ        โสด           สมรส          หม้าย/หย่าร้าง 
๑.๔  ช่ือบิดา...............................................................ช่ือมารดา......................................................................... 
       ช่ือภริยา/สามี............................................................................................................................................ 
๑.๕ จํานวนคนในครัวเรือน......................คน (ชาย......................คน หญิง......................................คน) 
            รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ...............คน       พนักงานบริษัท..................คน       ทําการเกษตร............ คน  
            รับจา้ง.......................คน                     ยังไม่เรียนหนังสือ.............คน       เรียนหนังสือ................คน 
            คนชรา......................คน                     คนพิการ...........................คน 
       (ผลรวมต้องเท่ากับจํานวนคนทั้งหมดในบ้าน กรณทีําหลายกิจกรรมให้นับกิจกรรมหลักเพียงกิจกรรมเดียว)       
๑.๖ ต้ังบ้านเรือนอยู่เลขที่.............................ตรอก/ซอย............................... ถนน..............................................   
      แขวง/ตําบล..........................................เขต/อําเภอ................................จังหวัด...........................................  
      เบอร์โทรศัพท์...................................... อีเมล์ .............................................. 
      และอยู่ในท้องที่น้ีติดต่อกันมาต้ังแต่ปี พ.ศ. ............................. (ตรวจสอบจากสําเนาทะเบียนบ้าน) 
๑.๗ ลักษณะของที่อยู่อาศัย   
            บ้านตนเอง      บ้านเช่า/เช่าซื้อ   บ้านพักของทางข้าราชการ    �    บ้านผู้อ่ืน   
๑.๘ ขณะนี้เป็นสมาชิกหรือลกูค้าของ (ให้ระบุช่ือ) 
            สหกรณ์.....................................................................          กลุม่เกษตรกร.............................................    
  ธนาคารพาณิชย์.........................................................          อ่ืนๆ (ระบุ)................................................. 
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๑.๙ บทบาทหน้าที่ของท่านในสังคม (เช่น ผู้นําชุมชน/ประธาน/ทางการเมือง/ปราชญ์ชาวบ้าน/อ่ืนๆ ระบุ) 
        ...................................................................................................................................................................... 
        ...................................................................................................................................................................... 
๑.๑๐ ท่านมีปัญหาหรือความเดือดร้อนเก่ียวกับการประกอบอาชีพหลัก/การดํารงชีพในเรื่องใด 
        ...................................................................................................................................................................... 
        ...................................................................................................................................................................... 
        ...................................................................................................................................................................... 
๑.๑๑ กิจกรรมใดที่ท่านจะรว่มกันทําเมื่อจัดต้ังเป็นสหกรณ์แล้ว 

...................................................................................................................................................................... 
        ...................................................................................................................................................................... 
        ...................................................................................................................................................................... 
๑.๑๒ ท่านคิดว่าจะได้อะไรจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

...................................................................................................................................................................... 
        ...................................................................................................................................................................... 
        ...................................................................................................................................................................... 
 
ตอนท่ี  ๒  สภาวะทางเศรษฐกิจ 
             ๒.๑ รายการสินทรัพย์ทีส่ําคัญ (ยอดรวมทั้งสิ้น........................................บาท) 
                    ๑)    ไม่มีบ้านพักของตนเอง 

๒)    มีบ้านพักของตนเอง มูลค่ารวม........................... บาท 
 

ที่ ลักษณะที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ (ตรม.) มูลค่าปัจจุบัน หมายเหตุ
๑ บ้านเด่ียว  
๒ ทาวเฮ้าส์  
๓ อาคารพาณิชย์  
๔ คอนโด/อาคารชุด  
๕ อ่ืนๆ (ระบุ)  
   

   
    ๒) ที่ดิน (จาํแนกประเภทที่ดิน ที่อยู่อาศัย ทําการเกษตร เช่น:  ทํานา ทําไร่ ทําสวน) 

                      มลูค่ารวม.................................................บาท 
 

ประเภท 
ผู้มีช่ือ      

ในหนังสือ
แสดงสิทธ์ิ 

ที่ดิน 
ต้ังอยู่ 

เน้ือที่ 
(ไร่/งาน/วา)

การ
ชลประทาน

ที่ได้รับ 

มูลค่าปัจจุบัน  
(บาท) 

สถานะ 
ของที่ดิน

ติดภาระ
จํานอง

ไม่ติดภาระ
จํานอง
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               ๓) ยานพาหนะและเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร มูลค่ารวม..........................บาท 
 

ที่ ลักษณะพาหนะ จํานวน (คัน) มูลค่าปัจจุบัน หมายเหตุ
๑ รถเก๋ง  
๒ รถปิคอัพ  
๓ รถตู้  
๔ รถสิบล้อ  
๕ รถจักรยานยนต์  
๖ เครื่องจักรกลการเกษตร  
๗ อ่ืนๆ (ระบุ)  
  
  

 
๔) สัตว์ใช้งาน/ทําพันธ์ุ  มูลคา่รวม..........................บาท 

 
ประเภท จํานวน(ตัว) ใช้งาน (ตัว) ทําพันธ์ุ (ตัว) มูลค่าปัจจุบัน 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

               ๕) ทรัพย์สินอ่ืนๆ มูลค่ารวม..........................บาท 
 

รายการ มูลค่าปัจจุบัน 
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            ๒.๒ รายการหนี้สนิที่สาํคญั (ยอดรวมทั้งสิน้..................................................บาท) 
 

ที่ เจ้าหน้ี กู้ต้ังแต่ 
จํานวนเงิน   
ที่เป็นหน้ี 
(บาท)

วัตถุประสงค์
การกู้ หลักประกัน 

สถานะหน้ีสิน 
 (ทําเคร่ืองหมาย /)
หน้ีปกติ หน้ีค้าง

๑ สหกรณ์/กลุม่เกษตรกร   
๒ ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร 
      

๓ ธนาคารพาณิชย์   
๔ กองทุนหมู่บ้าน   
๕ พ่อค้าคนกลาง/นายทุน   
๖ ญาติ/เพ่ือนบ้าน   
๗ อ่ืนๆ (ระบุ)   
    

 
๒.๓ รายได้รอบปีที่ผา่นมา  (ยอดรวมทั้งสิน้..................................................บาท) 

         ๑) เงินเดือน (รวมทั้งปี)  จํานวน......................................บาท  
         ๒) ทําการเกษตร (รวมทั้งปี)          จํานวน......................................บาท (ให้ระบุรายละเอียด) 
 

ประเภท เน้ือที่หรือ
จํานวนผลผลิต 

ที่ดินที่ใช้ในการผลิต ผลผลิต
ทั้งหมด 

ผลผลิตในส่วนที่ขาย
ของตนเอง 
(ไร่/งาน/วา)

ถือครองประการ
อ่ืน (ไร่/งาน/วา) จํานวน รวมมูลค่า

(บาท)
    
    
    
    

             
       ๓) รายได้อ่ืนรวมทั้งปี  (ให้ระบุรายละเอียด เช่น รับจ้าง ค้าขาย ฯลฯ) 
 

ลําดับที่ รายการ รายได้สุทธิ (บาท) 
  
  
  
  
  
  



- ๕ - 
 
๒.๔ รายจ่าย (รวมทั้งปี)     ยอดรวมทั้งสิ้น........................................ บาท 
      ก. รายจ่ายจากการประกอบอาชีพ   รวม............................บาท  
     (๑) ทําการเกษตร (ค่าพันธ์ุ ปุ๋ย ยา ค่าจ้าง อาหารสัตว์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ)  ให้ระบุค่าใช้จ่าย 
               แต่ละประเภทการทําการเกษตร เช่น ทํานา ทําสวน ทําไร่ เลี้ยงสัตว์) 
 

ที่ รายการ รายจ่าย (บาท) 
๑  
๒  
๓  
๔  
๕  

 
          (๒) รายจ่ายอ่ืนๆ  (ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อ ๒.๔ ในวงเล็บ ๑)   รวม.................บาท 
 

ที่ รายการ รายจ่าย (บาท) 
๑  
๒  
๓  
๔  

 
      ข. รายจ่ายครัวเรือน  รวม............................บาท  

ที่ รายการ รายจ่าย (บาท) 
๑ ค่าอาหารสําหรับครัวเรือน
๒ ค่าเคร่ืองนุ่งห่ม 
๓ ค่ายารักษาโรค-ค่ารักษาพยาบาล
๔ ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
๕ รายจ่ายลงทุน หรือจัดหาทรัพย์สิน    

เช่น ที่ดิน ทีวี บ้าน รถยนต์ ฯลฯ   
 

๖ อ่ืนๆ (ระบุ) 
  

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นจริงทุกประการ  

 
(ลงช่ือ) .................................................ผู้ให้ข้อมูล 
        (....................................................) 
 
(ลงช่ือ)  .................................................ผู้สํารวจข้อมูล 
         (....................................................) 

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


