
วิสาหกิจชุมชนเพ่ือการผลิตและร้านค้าชุมชนบ้านแหล่งหน ู

ทะเบียน  4-35-04-13/1-0003 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสหกิจชุมชนเพื่อการผลิตและร้านค้าชุมชนบ้านแหล่งหนู  
1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง  1  หมู่  6  ต าบลดงเจริญ อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  081-6007931  
1.4 ด าเนินธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ – ด้านองค์ความรู้ 
1.5 กิจกรรมวิสาหกิจชุมชน – ออมทรัพย์ชุมชน 
2. ข้อมูลสมาชิกและหุ้น 

2.1 ประธานกลุ่ม นายสกล พิมพ์เสน  จ านวนสมาชิก  215  คน 

2.2 การรวมหุ้น หุ้นละ  10 บาท/เดือน 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ  ออมทรัพย์ชุมชนและ ร้านค้าชุมชน  

3.2  แหล่งวัตถุดิบ  ภายในจังหวัด 

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย    -   
3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   - 

4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน  วันที่  5  ตุลาคม  2553 

     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่ง
ส่วนงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการเป็น
ประจ าเพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมีการ
ออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที และมี
การเปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่ฝากโดย
สม่ าเสมอและมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้เท่าที่จ าเป็น 

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน 
และมีการจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็นปัจจุบัน  

4.2 การวางรูปแบบบัญชี  วางรูปแบบบัญชี วันที่ 5  ตุลาคม 2553 

     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จัดท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นายบัวผัน  ยศบุญ 

5. การแบ่งปันผล  มีการแบ่งผลก าไรทุกสิ้นปีบัญชี ตามมติที่ประชุม  
 
 
 



วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรท านาบ้านจวงเจริญ หมู่9 

ทะเบียน  6-57-02-06/1-0016 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรท านาบ้านจวงเจริญ หมู่ 9  

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง  27  หมู่  9  ต าบลหนองหมี  อ าเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  084-8265731  
1.4 ด าเนินธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ – ด้านองค์ความรู้ 
1.5 กิจกรรมวิสาหกิจชุมชน – เลี้ยงโคกระบือ  เงินกู้ยืม 
2. ข้อมูลสมาชิกและหุ้น 

2.1 ประธานกลุ่ม นางสมจิต  โพธิภัก  จ านวนสมาชิก  12  คน 

2.2 การรวมหุ้น     - 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   เลี้ยงโคกระบือ  เงินกู้ยืม 

3.2  แหล่งวัตถุดิบ  ภายในจังหวัด   

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย    -   
3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   - 

4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน  วันที่  5  ตุลาคม  2553 

     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่ง
ส่วนงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการเป็น
ประจ าเพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมีการ
ออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที และมี
การเปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่ฝากโดย
สม่ าเสมอและมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้เท่าที่จ าเป็น 

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน 
และมีการจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็นปัจจุบัน  

4.2 การวางรูปแบบบัญชี  วางรูปแบบบัญชี วันที่ 5  ตุลาคม 2553 

     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จัดท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นางสมจิต  โพธิภัก 
5. การแบ่งปันผล   - 
 
 
 



 

วิสาหกิจชุมชนร้านค้า หมู่ 5 ต.โพธิ์ไทร 

ทะเบียน  6-57-02-06/1-0016 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรท านาบ้านจวงเจริญ หมู่ 9  

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง  27  หมู่  9  ต าบลหนองหมี  อ าเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  085-0254052  
1.4 ด าเนินธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ – ด้านองค์ความรู้ 
1.5 กิจกรรมวิสาหกิจชุมชน – ร้านค้าชุมชน 
2. ข้อมูลสมาชิกและหุ้น 

2.1 ประธานกลุ่ม นางผ่องพันธ์  วงศ์ใส  จ านวนสมาชิก  100  คน 

2.2 การรวมหุ้น  หุ้นละ 100  เป็นเงิน 10,000  บาท 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   จ าหน่ายสินค้าภายให้ชุมชน 

3.2  แหล่งวัตถุดิบ  ภายในจังหวัด   

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย    -  จ าหน่ายสินค้าแก่สมาชิกในชุมชน 
3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   - 

4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน  วันที่  6  ตุลาคม  2553 

     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่ง
ส่วนงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการเป็น
ประจ าเพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมีการ
ออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที และมี
การเปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่ฝากโดย
สม่ าเสมอและมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้เท่าที่จ าเป็น 

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน 
และมีการจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็นปัจจุบัน  

4.2 การวางรูปแบบบัญชี  วางรูปแบบบัญชี วันที่ 6  ตุลาคม 2553 

     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จัดท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นางจงรักษ์  ทองเฉลิม 

5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไรทุกสิ้นปีบัญชี ตามมติที่ประชุม  
 
 



วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเย็บผ้าค าครตา  
ทะเบียน  4-35-02-03/1-0010 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเย็บผ้าค าคอนตา 

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง  193  หมู่  3  ต าบลดงมะไฟ  อ าเภอทรายมูล  จังหวัดยโสธร 

      โทรศัพท์  082-8692384  
1.4 ด าเนินธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ – ด้านองค์ความรู้ 
2. ข้อมูลสมาชิกและหุ้น 

2.1 ประธานกลุ่ม นางบุญเพ็ง  ทองชุม  จ านวนสมาชิก  21  คน 

2.2 การรวมหุ้น  หุ้นละ 100  เป็นเงิน 2,100  บาท 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ตัดเย็บเสื้อผ้า กางเกง หมวก 

3.2  แหล่งวัตถุดิบ  ภายในจังหวัด   

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย    -  ผลิตสินค้าตามออร์เดอร์ลูกค้า  
3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   - 

4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน  วันที่  5  ตุลาคม  2553 

     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่ง
ส่วนงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการเป็น
ประจ าเพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมีการ
ออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที และมี
การเปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่ฝากโดย
สม่ าเสมอและมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้เท่าที่จ าเป็น 

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน 
และมีการจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็นปัจจุบัน  

4.2 การวางรูปแบบบัญชี  วางรูปแบบบัญชี วันที่  5  ตุลาคม 2553 

     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จัดท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นางบุญเพ็ง  ทองชุม  

5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 
 
 
 
 



วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศิลป์ประดิษฐ์ดอกไม้สบู่  
ทะเบียน  4-35-09-02/1-0001 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มศิลป์ประดิษฐ์ดอกไม้สบู่ 
1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง  160  หมู่  3  ต าบลน้ าค า  อ าเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  089-9465658 

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

2.1 ประธานกลุ่ม นายบุญช่วย ประชุมชัย  จ านวนสมาชิก  50  คน 

2.2 การรวมหุ้น  หุ้นละ 50  เป็นเงิน 2,500  บาท 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ  ประดิษฐิ์ดอกไม้ พวงมาลัย จากสบู่ 
3.2  แหล่งวัตถุดิบ  ภายในจังหวัด   

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย    -  ผลิตสินค้าตามออร์เดอร์ลูกค้า และจัดแสดง      
สินค้าตามหน่วยงานของรัฐ 

3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   -  มีตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ 
4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน  วันที่  5  ตุลาคม  2553 

     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่ง
ส่วนงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการเป็น
ประจ าเพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมีการ
ออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที และมี
การเปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่ฝากโดย
สม่ าเสมอและมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้เท่าที่จ าเป็น 

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน 
และมีการจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็นปัจจุบัน  

4.2 การวางรูปแบบบัญชี  วางรูปแบบบัญชี วันที่  5  ตุลาคม 2553 

     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จัดท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นางสมพาน  ทองแสง 

5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 
 
 



วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงเรียนชาวนาฟื้นฟูเกษตรอินทรีย์
บ้านหนองเป็ด  
ทะเบียน  4-35-01-18/1-0001 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงเรียนชาวนาฟื้นฟูเกษตรอินทรีย์  
บ้านหนองเป็ด  
1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง  142  หมู่  4  ต าบลหนองเป็ด  อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  084-4739144 

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

2.1 ประธานกลุ่ม นายสุพจน์   กิจทวี  จ านวนสมาชิก  19  คน 

2.2 การรวมหุ้น  หุ้นละ 540  เป็นเงิน 10,260  บาท 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   บริการสีข้าวให้กับสมาชิก 

3.2  แหล่งวัตถุดิบ  ภายในจังหวัด   

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย  -  จ าหน่าย ร า แกลบ ให้แก่สามชิกในชุมชน 
3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   - 

4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน  วันที่  6  ตุลาคม  2553 

     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่ง
ส่วนงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการเป็น
ประจ าเพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมีการ
ออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที และมี
การเปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่ฝากโดย
สม่ าเสมอและมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้เท่าที่จ าเป็น 

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน 
และมีการจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็นปัจจุบัน  

4.2 การวางรูปแบบบัญชี  วางรูปแบบบัญชี วันที่  6  ตุลาคม 2553 

     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จัดท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นายบุญมี  ก่อแก้ว 

5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 



วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องอินทรีย์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน
ดงยาง  
ทะเบียน  4-35-06-05/1-0001 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องอินทรีย์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงยาง  

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง  71  หมู่  5  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  081-0687879 

1.4 ด าเนินธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ – ด้านองค์ความรู้ 
1.5 กิจกรรมวิสาหกิจชุมชน – จ าหน่ายข้าวกล้องงอก ขนม 
2. ข้อมูลสมาชิกและหุ้น 

2.1 ประธานกลุ่ม นางบานเย็น  สมเพ็ง  จ านวนสมาชิก  30  คน 

2.2 การรวมหุ้น  หุ้นละ 100  เป็นเงิน 3,000  บาท 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ผลิตเพื่อจ าหน่าย อาทิ ข้าวกล้องงอก ขนม
นางเร็ด  กล้วยฉาบ  ข้าวเกลียบ  ข้าวโป่ง 

3.2  แหล่ววัตถุดิบ  ภายในจังหวัด   

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย  -  จ าหน่ายให้กับร้านค้าในชุมชน 
3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   -  มีตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ 
4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน  วันที่  5  ตุลาคม  2553 

     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่ง
ส่วนงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการเป็น
ประจ าเพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมีการ
ออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที และมี
การเปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่ฝากโดย
สม่ าเสมอและมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้เท่าที่จ าเป็น 

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน 
และมีการจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็นปัจจุบัน  

4.2 การวางรูปแบบบัญชี  วางรูปแบบบัญชี วันที่  5  ตุลาคม 2553 

     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จัดท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นายทองจันทร์  แนวบุตร  

5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 



วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านฟ้าห่วน หมู่ 2 
ทะเบียน  4-35-07-01/1-0007 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านฟ้าห่วน หมู่ 2  

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง  56  หมู่  2  ต าบลฟ้าห่วน  อ าเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  089-8088170 

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

2.1 ประธานกลุ่ม นางสมปอง สีหมอก  จ านวนสมาชิก  33  คน 

2.2 การรวมหุ้น  หุ้นละ 100  เป็นเงิน 3,300  บาท 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   บริการสีข้าวให้กับสมาชิก 

3.2  แหล่งวัตถุดิบ  ภายในจังหวัด   

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย  -  จ าหน่าย ร า แกลบ ให้แก่สามชิกในชุมชน 
3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   - 

4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน  วันที่  6  ตุลาคม  2553 

     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่ง
ส่วนงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการเป็น
ประจ าเพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมีการ
ออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที และมี
การเปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่ฝากโดย
สม่ าเสมอและมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้เท่าที่จ าเป็น 

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน 
และมีการจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็นปัจจุบัน  

4.2 การวางรูปแบบบัญชี  วางรูปแบบบัญชี วันที่  6  ตุลาคม 2553 

     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จัดท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นางสุวรรณ   ค าหาร 

5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 
 
 
 



วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคบ้านโป่ง 
ทะเบียน  4-35-08-10/1-0011 
1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคบ้านโป่ง 

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง  104  หมู่  5  ต าบลสามแยก  อ าเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร 

      โทรศัพท์  086-7018948 

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

2.1 ประธานกลุ่ม นายมังกร  รูปไข่  จ านวนสมาชิก  10  คน 

2.2 การรวมหุ้น  หุ้นละ 100  เป็นเงิน 1,000  บาท 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก 
3.2  แหล่งวัตถุดิบ  - 
3.3 ช่องทางการจ าหน่าย  -   
3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   - 

4. ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน  วันที่  5  ตุลาคม  2553 

     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่ง
ส่วนงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการเป็น
ประจ าเพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมีการ
ออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที และมี
การเปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่ฝากโดย
สม่ าเสมอและมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้เท่าที่จ าเป็น 

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน 
และมีการจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็นปัจจุบัน  

4.2 การวางรูปแบบบัญชี  วางรูปแบบบัญชี วันที่  5  ตุลาคม 2553 

     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จัดท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นายมังกร  รูปไข่ 
5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 
 


