
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านโคกนาโกสามัคคี 
ทะเบียน  4-35-05-03/1-0002 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านโคกนาโกสามัคคี 
1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง 8 หมู่  4  ต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์    - 

1.4 ด าเนินธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ – ด้านองค์ความรู้ 
1.5 กิจกรรมวิสาหกิจชุมชน – ร้านค้าชุมชน 
2. ข้อมูลสมาชิกและหุ้น 

2.1 ประธานกลุ่ม นายสถิต  ทองเกลี้ยง  จ านวนสมาชิก 12  คน 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   จ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค 
3.2  แหล่งวัตถุดิบ  -   ภายในจังหวัด 

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย   -  จ าหน่ายสินค้าภายในชุมชน 
3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ  -  
4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน   
     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่ง
ส่วนงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการเป็น
ประจ าเพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมี
การออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที 
และมีการเปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่ฝาก
โดยสม่ าเสมอและมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้เท่าที่จ าเป็น  

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน 
และมีการจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็นปัจจุบัน  

4.2 การวางรูปแบบบัญชี  วางรูปแบบบัญชี  
     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จ าท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน   
5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 

 

 

 



วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์นาดีน้อย 
ทะเบียน  4-35-01-11/1-0001 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์นาดีน้อย  

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง 161 หมู่  12  ต าบลนาสะไมย์ อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร 

      โทรศัพท์    087-2417232 

1.4 ด าเนินธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ – ด้านองค์ความรู้ 
1.5 กิจกรรมวิสาหกิจชุมชน – ท านาปลอดสารพิษ, แปรรูปข้าว 
2. ข้อมูลสมาชิกและหุ้น 

2.1 ประธานกลุ่ม นายประยูร  ทองโสม  จ านวนสมาชิก 39  คน 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   โรงสีข้าวกล้อง 
3.2  แหล่งวัตถุดิบ  -   ภายในจังหวัด 

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย   -  จัดแสดงสินค้าตามหน่วยงานรัฐและ 
จ าหน่ายสินค้าตามออร์เดอร์ 

3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ  - มีตราสัญญาลักษณ์ของ  วิสาหกิจ
ชุมชน 

4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน   
     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่ง
ส่วนงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการเป็น
ประจ าเพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมี
การออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที 
และมีการเปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่ฝาก
โดยสม่ าเสมอและมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้เท่าที่จ าเป็น  

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน 
และมีการจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็นปัจจุบัน  

4.2 การวางรูปแบบบัญชี  วางรูปแบบบัญชี  
     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จ าท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน   
5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 

 
 
 



 

วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารบ้านโคกกลาง หมู่ 14 
ทะเบียน  4-35-04-01/1-0001 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารบ้านโคกกลาง หมู่ 14 
1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง 29 หมู่  14  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์    045-790399 

1.4 ด าเนินธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ – ด้านองค์ความรู้ 
1.5 กิจกรรมวิสาหกิจชุมชน – ถั่วกรอบแก้ว  ข้าวเกรียบฟักทอง 
2. ข้อมูลสมาชิกและหุ้น 

2.1 ประธานกลุ่ม นางรุ่งนภา  ศรีรักษา  จ านวนสมาชิก 33  คน 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย อาทิเช่น  ถั่ว
กรอบแก้ว ข้าวเกรียบฟักทอง 

3.2  แหล่งวัตถุดิบ  -   ภายในจังหวัด 

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย   -  จัดแสดงสินค้าตามหน่วยงานรัฐและ 
จ าหน่ายร้านค้าชุมชน 

3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ  - มีตราสัญญาลักษณ์ของ  วิสาหกิจ
ชุมชน 

4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน   
     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่ง
ส่วนงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการเป็น
ประจ าเพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมี
การออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที 
และมีการเปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่ฝาก
โดยสม่ าเสมอและมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้เท่าที่จ าเป็น  

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน 
และมีการจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็นปัจจุบัน  

4.2 การวางรูปแบบบัญชี  วางรูปแบบบัญชี  
     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จ าท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน   
5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 



 

วิสาหกิจชุมชนโรงสุราบ้านเซ 
ทะเบียน  4-35-05-04/1-0001 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนโรงสุราบ้านเซ 

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง 43 หมู่  14  ต าบลเชียงเพ็ง  อ าเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์    086-2599468 

1.4 ด าเนินธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ – ด้านองค์ความรู้ 
1.5 กิจกรรมวิสาหกิจชุมชน – ท าสุรากลั่น 
2. ข้อมูลสมาชิกและหุ้น 

2.1 ประธานกลุ่ม นางธิดาพร  มุทุกัน  จ านวนสมาชิก 7  คน 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย อาทิเช่น         
สุรากลั่น 

3.2  แหล่งวัตถุดิบ  -   ภายในจังหวัด 

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย   -  จ าหน่ายสินค้าตามออร์เดอร์และจ าหน่าย
ตามร้านค้าชุมชน 

3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ  - มีตราสัญญาลักษณ์ของ  วิสาหกิจ
ชุมชน 

4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน   
     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่ง
ส่วนงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการเป็น
ประจ าเพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมี
การออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที 
และมีการเปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่ฝาก
โดยสม่ าเสมอและมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้เท่าที่จ าเป็น  

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน 
และมีการจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็นปัจจุบัน  

4.2 การวางรูปแบบบัญชี  วางรูปแบบบัญชี  
     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จ าท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน   
5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 



วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคในเขตปฏิรูปที่ดิน    
อ าเภอทรายมูล 
ทะเบียน  4-35-02-01/1-0001 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในเขตปฏิรูปที่ดิน       
อ าเภอทรายมูล 
1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง 107 หมู่  14  ต าบลทรายมูล  อ าเภอทรายมูล  จังหวัดยโสธร 

      โทรศัพท์    086-2585448 

1.4 ด าเนินธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ – ด้านองค์ความรู้ 
1.5 กิจกรรมวิสาหกิจชุมชน – เลี้ยงโค 
2. ข้อมูลสมาชิกและหุ้น 

2.1 ประธานกลุ่ม นายนิพนธ์  มลาวัน  จ านวนสมาชิก 51  คน 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   เลี้ยงโค 
3.2  แหล่งวัตถุดิบ  -   ภายในจังหวัด 

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย   -   
3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ  -  
4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน   
     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่ง
ส่วนงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการเป็น
ประจ าเพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมี
การออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที 
และมีการเปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่ฝาก
โดยสม่ าเสมอและมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้เท่าที่จ าเป็น  

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน 
และมีการจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็นปัจจุบัน  

4.2 การวางรูปแบบบัญชี  วางรูปแบบบัญชี  
     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จ าท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน   
5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 

 


