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สมาชิกทีไ่ม่เข้าร่วมประชุมกลุ่มจะเสียสิทธิดงันี ้

ไม่มีสิทธิรับค่าเสียโอกาสในการท างาน 01 

ไม่มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ
(ยกเว้นป่วย) 

03 

ไม่มีสิทธิรับ 
ทุนการศึกษาบุตร 

02 

ไม่มีสิทธิขอกู้ เงินใน
สัญญาที่  2,3 

04 



เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

เร่ืองรายงานฐานะการเงนิปัจจุบนั ของสหกรณ์ฯ 

เร่ืองการเลอืกตั้งประธานกลุ่ม, เลขากลุ่ม ประจ าปี 2564 

เร่ืองการรับสมคัรสมาชิกเข้าใหม่ 

เร่ืองการด าเนินงานของแผนกต่างๆ 

เร่ืองการมอบเงนิทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 เร่ืองอืน่ๆ 



เร่ืองที่ประธานแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ 









นายสมบติั  เมืองมลู นายธนวฒัน์  สุรินต๊ะ นายสุทธิวฒัน์  วียะศรี 



ผู้จัดการ 



การจัดหาอุปกรณ์ด้านการ
ผลิตสินค้าทางการเกษตร  

 

ด า เ นินการปรับแผนการตลาด 
ในด้านผลผลิตทางการเกษตร 

เ ช่น  ข้าว  ล าไย  

 

ด้านการส่งเสริม
สวัสดิการแก่สมาชิก 



รายงานฐานะการเงินปัจจุบัน  
และผลการด าเนินงาน 

ประจ าปีบัญชี 2563 

ณ 30 กนัยายน 2563 



สมาชิกสามญั      จ านวน   6,687  คน 
สมาชิกสามญั จ านวนสมาชิก 

ชาย 3,368 

หญิง 3,319 

สมาชิกสมทบ จ านวนสมาชิก 

ชาย 1,124 

หญิง 2,270 

สมาชิกสมทบ      จ านวน   3,397  คน 

รวม 10,084 คน กลุ่มสมาชิกท้ังหมด      113   กลุ่ม 
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เงินสดและเงินฝากธนาคาร + สหกรณ์อืน่ 150,177,699 

ทุนเรือนหุ้น 286,071,600 

ทุนสะสมตามข้อบังคบั 12,783,525 

ทุนส ารอง 101,753,084 

เงินรับฝาก 488,579,076 

ลูกหนีเ้งินกู้คงเหลอื 665,525,602 

จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 207,290,563 

รวบรวมผลผลติ 48,572,139 

ทุนด าเนินงาน 1,002,323,335 

ก าไรสุทธิประมาณการ(1 ต.ค. 62 ~ 30 ก.ย. 63) 23,259,592 



การด าเนินงานของแผนก
ต่าง ๆ 



เปิดบริการให้ค าปรึกษาด้านเงินกู้ ทุกวันท าการ 
ตั้ งแต่เวลา 8.00 น. – 15.30 น. 



 
ประชุมกลุ่ม  ปีละ  2  คร้ัง     20     คะแนน 
สัจจะ  400  บาท/ปี          10     คะแนน 
หุ้นขั้นต า่  120บาท/ปี     10     คะแนน 
การช าระหนี ้          60     คะแนน 
รวมคะแนน         100    คะแนน 
. 

เลือ่นช้ันปีละคร้ัง  เดือน  ธันวาคม 



แผนกสินเช่ือ 
เปิดวงเงนิกู้สูงสุด 2,000,000 บาท  

อตัราดอกเบีย้ 5 บาท เท่าน้ัน 

หลกัทรัพย์ค า้ประกนั 

  ต้องเป็นโฉนดที่ดนิ เท่าน้ัน 

 จากราคาประเมิน 50 เปอร์เซ็นต ์



มจี านวน  52 กลุ่ม 
1      2       6     11     12     13     14     18     20     21     26 
30    35    38     39     41     42     45     47     50     51     52 
53    54    58     63     66     69     72     74     75     76     79 
81    82    83     84     88     89     90     91     92     100   101 
102  103  104    105   106   108    109   113 

 กลุ่มปลอดดอกเบีย้ 



ส้ัน , ปานกลาง , ปานกลาง 
ส้ัน , ปานกลาง , ยาว 

ไม่ผดิสัญญา ไม่มีดอกเบีย้ค้าง 
วงเงินไม่เกนิช้ันแต่ละราย 

*** ยกเว้นสัญญาการกู้ซ้ือ ของแผนกวสัดุ *** 

 สิทธิของสมาชิก กู้เงนิได้ 3 สัญญา 



แผนกสินเช่ือจ่ายเงนิกู้  
เดือนละ 3 คร้ัง (ห่างกนัไม่เกนิ 10 วนั)  

ยกเว้น! 
ช้ันพเิศษ จ่ายเงนิทุกวนัท าการ 

(กู้เงนิเกนิ 500,000 บาท แจ้งล่วงหน้า 1 วนั) 



- ประกนัสินเช่ือ 

- โครงการช าระรายเดือน ครบปี  
ลดดอกเบีย้ที่ช าระ 2 % เร่ิม ตุลาคม 2563 



โครงการการช าระเป็นรายเดอืน   
ลดดอกเบีย้  2 %   เมื่อครบ 1 ปี 

 • เช่น  สมาชิกช้ัน  3  กู้เงิน  300,000 บาท  อตัราดอกเบีย้  5  บาท 

• เงินปานกลาง  6  ปี 

• ปีที่  1 ต้นเงิน  50,000  บาท  ดอกเบีย้  15,000  บาท  รวม 65,000 บาท 

• ประมาณเดอืนละ 5,440 บาท 

• ช าระทุกเดอืน  ต้ังแต่  วนัที่  1-31  ของทุกเดอืน 

• ครบ 1  ปี  ได้รับคนืดอกเบีย้ที่ช าระ  2% ของดอกเบีย้ทีช่ าระ 

• ตัดต้นเงินให้  



เช่น   
•ช าระเดือนที่  1  วนัท่ี  28  มกราคม 
•ช าระเดือนที่  2  วนัที่  25  กมุภาพนัธ์ 
•ช าระเดือนที่  3  วนัที่  30  มีนาคม 
•ช าระเดือนที่  4  วนัท่ี    3  พฤษภาคม 
•ช าระเดือนที่  5  วนัท่ี   23 พฤษภาคม 

*ถือว่าขาดคุณสมบัติ  ไม่มส่ีวนลด  2% ของดอกเบีย้ที่ช าระ 

เดือนเมษายน 
ไม่มีการช าระ 

 หากข้ามเดือน  ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์การช าระ 
 



 ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้สหกรณ์
จ่ายส่วนลดใหก้บัสมาชิกตามอตัรา  



ส าหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ ทีไ่ม่มีหลกัทรัพย์ แต่มีหุ้นและมคีวาม
ประสงค์ทีจ่ะซ้ืออุปกรณ์การขนส่ง (รถจักรยานยนต์) สามารถแจ้ง 
ความจ านงในการซ้ือได้ทีแ่ผนกสินเช่ือ โดยใช้หุ้น 70% ค า้ประกนั    

- สมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ นีกู้้ได้โดยไม่หักค่าหุ้นกู้ 
ระยะเวลาผ่อนช าระ 3 ปี 

อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 5 บาท / ปี 
 - วงเงนิในการจดัท าสัญญา ไม่เกนิ 60,000 .- บาท ต่อราย 

(ในกรณีมหุ้ีนน้อยกว่าวงเงนิ สามารถน าเงนิสดมาสมทบให้การกู้ซ้ือได้) 



ระยะเวลาในการผ่อนช าระ 6 ปี  
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5 บาทต่อปี กรณผีดิสัญญาอตัรา

ดอกเบีย้เป็นไปตามทีส่หกรณ์ก าหนด  
และมีค่าปรับผดิสัญญาไม่เกนิร้อยละ 3 บาท ต่อปี 

ส าหรับสมาชิกทีม่หีลกัทรัพย์ สามารถท าเร่ืองกู้ซ้ือรถได้ 



แผนกสินเช่ือได้เปิดท าการแก้ไขสัญญาและขยายระยะเวลาให้กบัสมาชิกที่มี
ดอกเบีย้ค้างและต้นเงนิที่ผดิสัญญา โดย 
1. น าเงนิ ดอกเบีย้ , ค่าปรับ พร้อม เงินต้นบางส่วน มาปรับเปลีย่นสัญญา 
2. ละเว้น หุ้นหลงักู้ ในการปรับเปลีย่นสัญญา 
3. ก าหนดการปรับเปลีย่นสัญญา  
 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564 เท่าน้ัน  

 ในกรณท่ีีละเว้นหุ้น 



1.  เบอร์โทรศัพท์  082-1650225 
2.  FACEBOOK  “แผนกสินเช่ือ  สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง  จ ากดั” 

เอกสารที่ต้องเตรียม 
 1. สมุดคู่มือสมาชิก (เล่มสีเขยีว) 
 2. สมุดเงนิฝากสัจจะออมทรัพย์ (เล่มสีแดง) 



***หมายเหตุ  กรุณาแจ้งทุกคร้ังที่โอนเงินเสร็จ และให้ท าการโอนเงิน 

ก่อนเวลา 15:00 น. ของทุกวันท าการ*** 



เจ้าหน้าที่เวรประจ าวนั 

*วนัพฤหัสบด ี   เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือทุกคน 

นางสาวกญัจน์ปภสัร์  อารีมิตร 
หัวหน้าแผนกสินเช่ือ 

*อยู่ทุก
วนั 

วันองัคาร วันพุธ วันศุกร์ วันจันทร์ 



เจ้าหน้าที่งานหลกัประกนั 

***อยู่ทุกวัน*** 

แผนกสินเช่ือ ช้ัน 2 ส านักงานใหญ่ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากดั 



แผนกเงนิฝาก-ช าระหนี ้
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ประเภท อตัราดอกเบีย้ / ปี 

ออมทรัพย์ 0.75 

สัจจะออมทรัพย์ 1.25 

เงินปันผล-เฉลีย่คืน 0.75 

ออมทรัพย์พเิศษ 1.25 

โครงการเพิม่พูนทรัพย์ 2.50 (ครบก าหนด 30 ม.ิย. 64) 

โครงการออมทรัพย์พเิศษรักออม 2.00 (ครบก าหนด 31 ธ.ค. 64) 



การรับสมคัรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสนัป่าตอง จ ากดั 

เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิตภิาวะ 

เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรมและมีกิจกรรมการร่วมกันตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์ 

ตัง้บ้านเรือนอยู่ที่ อ าเภอสันป่าตอง อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

เป็นผู้ซื่อสัตย์ มีช่ือเสียงดี ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพและรู้จักประหยัด 

ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

บุคคล 

อาชีพ 

ที่อยู่ 

คุณสมบตั ิ

ความสามารถ 

ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นหนีส้ิน้ล้นพ้นตัว ไม่ล้มละลาย 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์ใดๆ โดยมีความผดิ เว้นแต่พ้นก าหนดสองปี 

นับแต่วันที่ถูกออก 
ไม่ถกูพ้นสภาพ 7 



*รับสมาชิกเข้าใหม่ ทุกวันท าการ 

หนังสือรับรองจากประธานกลุ่ม/เลขา  

(ขอรับเอกสารที่สหกรณ์) 

 

1. 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

จ านวน 4 ชุด 

2. 

ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน จ านวน 4 ชุด 

3. 

ส าเนาทะเบียนสมรส 

(ถ้าม)ี จ านวน 4 ชุด 

4. 

ส าเนาการเปล่ียน 

ช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี 

 

5. 



เปิดบริการทั้ ง ขายสด และกู้ ซ้ือ ส าหรับสมาชิก 
เอกสารที่ ต้องเตรียมมา ในการท า เ ร่ืองกู้  

1. สมุดคู่มือสมาชิก 

2. บัตรประจ าตัวประชาชน ( ถ่ายส าเนา 1 ชุด) 

เปิดท าการตั้งแต่ วนัจันทร์ - ศุกร์  เวลา 8.00น. -16.30 น. 



สมาชิกทีจ่ะกู้ซ้ือ 
- ใช้โฉนดที่ดนิ ค า้ประกนั 50% 
- ใช้หุ้น ค า้ประกนั 70% 
- ใช้เงินฝาก ค า้ประกนั 80% 
 
*ดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 4 / ปี 

**ก าหนดช าระภายใน 1 ปี 



กลโูฟซ เินน -แอมโฟมนนีย 

สารทดแทน 
มีจ ำหน่ำยท่ีน่ี 



บริษทั ในเครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั  

ส าหรับ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจ ากดั เท่าน้ัน 

โครงการ ปุ๋ย-ยา ปลอดดอกเบีย้ 

888 



เร่งตน้ เร่งแตกกอ ใบตั้ง 
เขียวทน เขียวนาน 

ตน้แขง็ รวงใหญ่ ขา้วเตม็เมลด็ 
น ้าหนกัดี 

ช่วงการใช ้ 
 *รับทอ้ง เร่งรวง เพิม่น ้าหนกั*  *เร่งตน้ แตกกอ* 

ช่วงการใช ้

สนใจสอบถามขอ้มลูเบ้ืองตน้ไดท่ี้ แผนกวสัดุการเกษตร 



*ส าหรับคุณแม่บ้านเกษตรกร ยุคโควดิ* 

  1ชุดท าน ้ายาได ้20 ลิตร 

ขาย  200.- 

เหลอื 175.- 
  ชุดท าน ้ายาซกัผา้ ได ้20 ลิตร 

ขาย  185.- 

ซ้ือวนันีช้นิดไหนกไ็ด้ 3 ชุด   แถม ขวดป้ัม ขนาด 500 มล.1 ขวด ฟรี! 

เหลอื 165.- 



~ ช่วยนกษ รกรลด ้นทุน ได้จรเง ~ 

110.- 195.- 

โฟชคดีรับปีใหม่ นฮงๆ รวยๆ ครับ 







สมาชิกรับสิทธิในการเติมน ้ามัน 

 1. เฉลีย่คนืเมื่อส้ินปีบัญชี 
 2. สะสมแต้มรับส่วนลดจากการเติม 
         น ้ามันทุกชนิด ของบัตรบางจาก 



1. สมาชิกทีม่เีคร่ืองจักรกลทางการเกษตร เคร่ืองจักรเพือ่การพาณชิย์ เช่น รถ
แทรกเตอร์ รถเกีย่วข้าว รถแบคโฮ รถดมัพ์     ใช้งานส่วนตัว และรับจ้าง 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมถีังน า้มนัหรือจัดซ้ือจากสหกรณ์  (ชุดละ 2,000 บาท) 
โดยช าระรวมกบัราคาน า้มนั โดยทางสหกรณ์บริการส่งน า้มนัใสให้ถึงทีอ่ยู่ โดยให้
เครดติ 30 วนั 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมหีลกัประกนั เป็นหลกัทรัพย์ 50% ของราคาจ านอง หุ้น 
70% เงนิฝาก 80% ค า้ประกนัการเช่ือน า้มนั 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับเฉลีย่คนื เมือ่ส้ินปีบญัชี และสะสมแต้มเพือ่รับส่วนลดกบั
บัตรบางจาก 



1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเช่ือน า้มนัทุกประเภท กบัทางแผนก
ป๊ัมน า้มัน โดยให้เครดิต 30 วนั 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมหีลกัประกนั เป็นหลกัทรัพย์ 50% ของราคา
จ านอง หุ้น 70% เงินฝาก 80% ค า้ประกนัการเช่ือน า้มัน 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับเฉลีย่คนื เมือ่ส้ินปีบัญชี และสะสมแต้มเพือ่รับ
ส่วนลดกบับัตรบางจาก 



1. ปันผล + เฉลี่ยคืน จากทางสหกรณ์ฯ และสามาถใช้ได้กับทุกแผนก 
2. บัตรสะสมแต้มบางจาก ฟรี 100 คะแนน เมื่อเปิดบัตรสมาชิกและเติมน ้ามันในคร้ังแรก สามารถใช้กับป๊ัมบาง

จากทั่วประเทศ 
     - คะแนนสะสมสามารถใช้แลกเติมน ้ามันและของรางวลัได้ 
      เช่น        100 คะแนน  แลกได้      20 บาท 

                250 คะแนน  แลกได้      50 บาท 

                         500 คะแนน  แลกได้    100 บาท 

          - การสะสมคะแนน     แก๊สโซฮอล์        1 ลิตร / 1 คะแนน 

                ดีเซล                4 ลิตร / 1 คะแนน 

          - กรณีน ้ามันขึน้ราคา แต้มจะถูกสะสมให้เป็น 2 เท่า (เมื่อเติมน ้ามันในวนัแรกท่ีปรับราคาขึน้) 

3.    เติมน ้ามันต้ังแต่ 500 บาทขึน้ไป รับน ้าดื่ม ฟรี 1 ขวด หรือตามแต่โปรโมช่ัน 







แบบที่ แลกคะแนนจ านวน (1) ได้รับทองค ามูลค่า แลกซ้ือ มูลค่าของคะแนน (1) x 0.20 

บาท 

รายละเอยีด 

1 12,000 คะแนน 2,500 บาท 2,400 บาท บางจากจ่ายเพิม่ 100 บาท 
0.208 บาท/คะแนน 

2 21,000 คะแนน 5,000 บาท 4,200 บาท บางจากจ่ายเพิม่ 800 บาท 
0.238 บาท/คะแนน 

3 38,000 คะแนน 
*ยีห่้ออ่ืน 80,000 คะแนน 

10,000 บาท 7,600 บาท 
*ยีห่้ออ่ืน 8,000 บาท 

บางจากจ่ายเพิม่ 2,400 บาท 
0.263 บาท/คะแนน 

4 70,000 คะแนน 
*ยี่ห้ออื่น 150,000 คะแนน 

20,000 บาท 14,000 บาท 
*ยีห่้ออ่ืน 15,000 บาท 

บางจากจ่ายเพิม่ 6,000 บาท 
0.285 บาท/คะแนน 





จบัรางวลั แผนกป๊ัมน ้ามนั 

จับรางวลั   
ปี 2563 



Super 

Coop 















Name Here 

Manager 

Name Here 

Designer 

Name Here 

Programmer 

Name Here 

Designer 

Name Here 

Manager 

แผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต 



จบัรางวลั แผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต 

จับรางวลั  
ทุกๆ เดือน 

เงื่อนไข  
    ลูกค้าซ้ือสินค้าครบ 
100 บาท สามารถเขียน  
ช่ือ  ท่ีอยู่   เบอร์โทรศัพท์ 



ร้านค้าโอทอ็ป 



      แผนก
สวัสดกิารสังคม 



แผนกสวัสดกิารสังคม 

เป็นสมาชกิสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากดั 

เป็นบุตรของสมาชกิสามัญหรือสมาชกิ
สวัสดกิาร 

อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอสันป่าตอง – แม่วาง 

อายุตัง้แต่ 20 ปีบริบรูณ์ถงึ อายุ 60 ปี 

มีสุขภาพแขง็แรงดี 

1 

2 

4 

5 

คุณสมบัติ 

3 



แผนกสวัสดกิารสังคม 

1 

 

ได้รับเงินช่วยเหลือ
สมาชิกเม่ือถงึแก่

กรรม 

 

2 

ได้รับเงินคา่เสีย
โอกาสเม่ือเจ็บป่วย 

ตามชัน้ของสมาชิก 

*** จ านวน 5 วันต่อ 1 ปี 

3 

ได้รับเบีย้ยงัชีพ 

เม่ืออายคุรบ 70 

ปี  

*** 
รายละ 500 บาท

ต่อปี 

4 

ได้รับความ
ช่วยเหลือเงิน

ของขวญัแรกเกิด 

*** รายละ 1,000 บาท 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 



หมายเหตุ   
 

ผูมี้สิทธ์ิไดรั้บเงินจากแผนกสวสัดิการ จากขอ้ท่ี 3 ถึงขอ้ท่ี 4 สมาชิก
ตอ้งเป็นทั้งสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสนัป่าตอง จ ากดั 

****ในการเบิกค่าเสียโอกาส ใหน้ าสมุดคู่มือมาดว้ยทุกคร้ัง**** 
**ในกรณีสมาชิกสวสัดิการผูรั้บผลประโยชนมี์การเปล่ียนแปลงใหม้า

ติดต่อดว้ยตนเองท่ีแผนกสวสัดิการทุกวนัท าการ 
**สมาชิกท่ีเปล่ียนแปลงช่ือ-นามสกลุใหน้ าหลกัฐานการเปล่ียนแปลง

มาเปล่ียนแปลง ที่แผนกสวสัดิการด้วยตนเอง 

แผนกสวัสดิการสังคม 



เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์,บุตร
สมาชิกสวัสดกิาร,บุตรเขย,

บุตรสะใภ้,บุคคลในครัวเรือน
ของสมาชิกสหกรณ์,เจ้าหน้าที่
ลูกจ้างสหกรณ์และคู่สมรส 

ก าหนดอายุ 20 ปี ถงึ 50 ปี 

สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี 

ส าหรับบุคคลในครัวเรือน ต้อง
มีช่ือในทะเบียนบ้านไม่ต ่ากว่า 

6 เดือน 

1 

2 3 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 

 ได้รับเงนิสวสัดกิารเมือ่ถึงแก่กรรม เท่าน้ัน 



แผนกสวัสดกิารสังคม  เอกสารประกอบ 

ส าเนาบัตร
ประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้าน 

อย่างละ 1 ชุด 

ใบรับรองแพทย์
จากโรงพยาบาล
ของรัฐบาล 

ใบสมัคร
ขอรับได้ที่
แผนก

สวัสดกิาร 

1 2 3 



แผนกสวัสดกิารสังคม    วิธีการจ่ายเงนิ 

สง่ในกลุม่โดยให้ประธาน
กลุม่เป็นผู้ดแูลจดัเก็บสง่

สหกรณ์ 

สง่รายปี สมาชิกทา่นใดประสงค์จะสง่รายปี 

ให้ไปติดตอ่ด้วยตนเองท่ีแผนกสวสัดิการ
โดยสหกรณ์ฯ จะจดัเก็บรายปี  

เป็นจ านวน 80 งวด เป็นเงนิ 3,200 

บาท สมาชิกจ่ายจริงเพยีง 2,976 บาท 

เท่านัน้  

1 
2 



2 
และถ้าหากสมาชิกไมส่ามารถมาช าระด้วยตนเองก็สามารถโอนทาง

บญัชีธนาคารกรุงไทย สาขาสนัป่าตอง ช่ือบญัชี  

สหกรณ์การเกษตรสนัป่าตอง จ ากดั เลขท่ีบญัชี 524-1000-100  

จ านวนเงินในการโอนคนละ 2,976.00 บาท  

โทรติดตอ่เจ้าหน้าที่แผนกสวสัดิการ หมายเลข 

1.นางสชุานาฏ  ป่ินตระกลู หวัหน้าแผนกสวสัดกิาร   083-4751369 

2.นางอญัชนา   เมตลุา    เจ้าหน้าท่ีแผนกสวสัดกิาร   089-8522795 

แผนกสวัสดกิารสังคม    วิธีการจ่ายเงนิ(ต่อ) 



จ านวนช ัน้พิเศษ ชัน้สมาชกิ จ านวนเงิน/บาท ระยะเวลา 

ไม่ไดช้ ัน้พิเศษ 3 100 
คืนละ 100 บาท ไม่เกิน 5 
คืน/ปี 

ได ้ 1 ธุรกิจ 2 200 
คืนละ 200 บาท ไม่เกิน 5 
คืน/ปี 

ได ้ 2 ธุรกิจ 1 300 
คืนละ 300 บาท ไม่เกิน 5 
คืน/ปี 

ได ้ 3 ธุรกิจ พิเศษ 400 
คืนละ 400 บาท ไม่เกิน 5 
คืน/ปี 

เกณฑก์ารมอบเงินช่วยเหลือสมาชิก 
แผนกสวสัดกิารสังคม 



1. คะแนนขั้นตน้ (40 คะแนน) 

 - คะแนนจากการถือหุน้ระหวา่งปี (คิดจากเกณฑข์ั้นต ่า 120 บาท) จ านวน 10 คะแนน 

 - คะแนนจากการฝากเงิน (ประเภท สจัจะออมทรัพย)์               จ านวน 10 คะแนน 

 - คะแนนจากการเขา้ร่วมประชุมกลุ่ม 2 รอบ คร้ังละ 10 คะแนน     จ  านวน  20 คะแนน 

2. คะแนนจากการใชบ้ริการธุรกิจสหกรณ์ฯ จ านวน 5 ธุรกิจ (60 คะแนน) 

 - ธุรกิจสินเช่ือ         : ใชเ้กณฑคิ์ดจากผลการช าระหน้ี 

 - ธุรกิจรวบรวม        : ใชเ้กณฑคิ์ดจากยอดการน าผลผลิตมาจ าหน่าย โดยคิดเป็น กก./ราย 
 - ธุรกิจวสัดุการเกษตร  : ใชเ้กณฑจ์ากยอดซ้ือสินคา้ (ไม่ต ่ากวา่ 3,000 บาท) 

 - ธุรกิจป๊ัมน ้ามนั           : ใชเ้กณฑจ์ากยอดซ้ือสินคา้ (ไม่ต ่ากวา่ 3,000 บาท) 

 - ธุรกิจซุปเปอร์มาร์เกต็ : ใชเ้กณฑจ์ากยอดซ้ือสินคา้ (ไม่ต ่ากวา่ 3,000 บาท) 

แผนกสวสัดกิารสังคม ท่ีมาของคะแนน 



คะแนนสมาชิก จะคิดดงัน้ี 

 

 คะแนนขั้นตน้ + คะแนนจากการใชบ้ริการธุรกิจสหกรณ์ฯ 
     40      +                60  

 
รวมเป็น 100 คะแนน 

แผนกสวสัดกิารสังคม ท่ีมาของคะแนน 



ประชาสัมพนัธ์ 
แผนกสวสัดิการสังคม สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากดั 

1. สมาชิกสามญัและสวสัดกิารทีเ่กดิในปี พ.ศ. 2494 อายุครบ 70 ปี ให้
จัดส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีป่ระธานกลุ่มหรือทีแ่ผนกสวสัดกิาร 
เพือ่ทีส่หกรณ์ฯจะได้ท าการลงทะเบียน เพือ่ท ารายละเอยีดในการจัดท าเบีย้
ผู้สูงอายุ ประจ าปี  2563 ได้ตั้งแต่บดันีเ้ป็นต้นไป 

2. สมาชิกเข้าใหม่ที่ประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิกสวสัดกิารของสหกรณ์ฯและมี
โรคประจ าตวั เบาหวาน,ความดนั อายุไม่เกนิ 60 ปี สามารถเข้าเป็น
สมาชิกสวสัดกิารของสหกรณ์ฯได้ แต่จะอยู่ครบก าหนด 6 เดอืนถึงจะมี
สิทธ์ิเบิกค่าเสียโอกาสและสวสัดกิารท าศพได้ 



ประชาสัมพนัธ์ 
แผนกสวสัดกิารสังคม สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากดั 

เร่ือง การงดเว้นค่าบ ารุง และ ค่าปรับ ของผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกสวสัดกิารสังคมของสหกรณ์ฯ 

เพือ่เป็นการช่วยเหลอืและบรรเทาความเดอืดร้อนให้แก่สมาชิกและผู้ทีส่นใจทีจ่ะสมคัรเข้า
เป็นสมาชิกสวสัดกิารสังคมของสหกรณ์ฯ ดงันี ้ 



นับตั้งแต่วันที่เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ค่าสมัคร ค่าสวัสดิการ ค่าปรับ รวม 

1 วัน – 90  วัน 120 80 - 200 

90 วัน  - 180  วัน 120 80 200 400 

6 เดือน – 1 ปี 120 80 400 600 

1 ปี – 2 ปี 120 80 600 800 

2 ปี – 3 ปี 120 80 800 1,000 

3 ปี ขึน้ไป 120 80 2,000 2,200 

ส าหรับสมาชิกทีม่อีายุไม่เกนิ  55  ปีบริบูรณ์ (เดมิ) 



นับตั้งแต่วันที่เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ค่าสมัคร ค่าสวัสดิการ ค่าปรับ รวม 

1 วัน – 90  วัน 120 80 - 200 

90 วัน  - 180  วัน 120 80 - 200 

6 เดือน – 1 ปี 120 80 - 200 

1 ปี – 2 ปี 120 80 - 200 

2 ปี – 3 ปี 120 80 - 200 

3 ปี ขึน้ไป 120 80 - 200 

ส าหรับสมาชิกทีม่อีายุไม่เกนิ  55  ปีบริบูรณ์ (ใหม่) 

ไม่มีค่าปรับ 
นะจ๊ะ! 



ส าหรับสมาชิกทีม่อีายุไม่เกนิ  58  ปี 1 วนั ถึง อายุ 60 ปี (เดมิ) 
นับตั้งแต่วนัท่ีเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ค่าบ ารุง ค่าสมัคร ค่าสวสัดิการ ค่าปรับ รวม 

1 วนั – 90  วนั 3,000 120 80 - 3,200 

90 วนั  - 180  วนั 3,000 120 80 200 3,400 

6 เดือน – 1 ปี 3,000 120 80 400 3,600 

1 ปี – 2 ปี 3,000 120 80 600 3,800 

2 ปี – 3 ปี 3,000 120 80 800 4,000 

3 ปี ขึน้ไป 3,000 120 80 2,000 5,200 



ส าหรับสมาชิกทีม่อีายุไม่เกนิ  58  ปี 1 วนั ถึง อายุ 60 ปี (ใหม่) 
นับตั้งแต่วันที่เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ค่าบ ารุง ค่าสมัคร ค่าสวัสดิการ ค่าปรับ รวม 

1 วัน – 90  วัน - 120 80 - 200 

90 วัน  - 180  วัน - 120 80 - 200 

6 เดือน – 1 ปี - 120 80 - 200 

1 ปี – 2 ปี - 120 80 - 200 

2 ปี – 3 ปี - 120 80 - 200 

3 ปี ขึน้ไป - 120 80 - 200 
ไม่มีค่าปรับ 
นะจ๊ะ! 



157 หมู่ 1 (บ้านป่าจี)้ ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  
 

 
โทรศัพท์. 053-106088  

มือถือ 088-2591534 

 
# พืน้ท่ีท้ังหมด 30 ไร่ 
 

  

 



แผนกส่งเสริมฯ แผนกรวบรวมผลผลติ แผนกแปรรูป 

ส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้
ด้านการปลูกพชืและไม้ผล
ให้กับสมาชิกสหกรณ์ 

รวบรวมและปรับปรุง
คุณภาพผลผลิตท่ีรับซ้ือ

จากสมาชิก 

แปรูปผลผลิตท่ีรวบรวมได้
จากสมาชิก 



ฝ่ายส่งเสริมฯ โครงการ

ส่งเสริมอาชีพและใหค้วามรู้ดา้นการปลกูพืชและไมผ้ลใหก้บัสมาชิกสหกรณ์ 
 
- ส่งเสริมปลกูขา้วเมลด็พนัธ์ุพนัธ์ุ  ส.ป.ต1 (นาปรัง64) 
- ส่งเสริมปลกูขา้วเหนียวหอม ซี.พี 888 นาปรัง 64 

- เช่ือมโยงเครือข่ายร่วมสภาเกษตรกร จ.ราชบุรี เพ่ือน าขา้วเจา้พนัธ์ุ หอม ม.ช(ม.ช10-1) เพื่อน ามา
ทดแทนขา้วหอมมะลิ105 

- โครงการร่วมมือกบั บ.ซี.พีเอส เป็นตวัแทนจ าหน่ายเมลด็พนัธ์ุ ซีพี888  และปุ๋ยซีพีเอสแต่เพียงผูเ้ดียวใน 
จ.เชียงใหม่ 



ส่งเสริมปลูกข้าวเมล็ดพันธ์ุพันธ์ุ  ส.ป.ต1   

(นาปรัง64) 



ส่งเสริมปลูกข้าวเมล็ดพันธ์ุพันธ์ุ  ส.ป.ต1 

(นาปรัง64) 



ส่งเสริมปลูกข้าว เหนียวหอม ซ.ีพ ี888 



เช่ือมโยงเครือข่าย ร่วม สภาเกษตรกร จ.ราชบุรี เพื่อน าข้าวเจ้าพันธ์ุหอม พันธ์ุหอม ม.ช (ม.ช 10-1)ศึกษาเพื่อ
น ามาทดแทน ข้าวเจ้าหอมมะล ิ105 เพื่อสร้างรายได้ไห้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ 



โครงการร่วมมือกับ บ.ซี.พ ีเอสเพื่อเป็นตัวแทน ขายข้าวเมล็ดพนัธ์ุข้าวเหนียวหอมซี.พ8ี88 

และเป็นตัวแทนขายปุ๋ย ตรา ซี.พ ีเอส เพยีงผู้เดียวใน จ.เชียงใหม่ 



แผนกรวบรวมผลผลิต 

รวบรวมข้าวเปลอืก 
- รวบรวมขา้วเปลือกทั้งขา้วสดและขา้วแหง้ 
- พนัธ์ุขา้วท่ีรวบรวม  
   ไดแ้ก่ ขา้วหอมมะลิ105, สันป่าตอง1, กข.6, กข-แม่โจ2้ และขา้วเหนียว ซีพี 888 

- รวบรวมทั้งนาปรัง และนาปี 

 

 



รวบรวมถั่วเหลอืง  
 
- รวบรวมถัว่เหลืองทุกสายพนัธ์ุ 
- พนัธ์ุถัว่เหลืองท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาด 
   มากท่ีสุดคือ พนัธ์ุเชียงใหม่60 

 

แผนกรวบรวมผลผลิต 



รวบรวมล าไย สดร่วง 
- รวบรวมล าไย (สดร่วง) 
- พนัธ์ุล าไยท่ีรวบรวม “อดีอ” เท่านั้น 

- รวบรวม เดือน กรกฎาคม - สเงหาคม 
 

 

แผนกรวบรวมผลผลิต 



รวบรวมข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 
 
- รวบรวมโพด (เล้ียงสัตว)์ 
- พนัธ์ุขา้วโพดท่ีรวบรวม คดัทุกสายพนัธ์ุ 
- รวบรวม เดือน พฤศจเกายน - ธันวาคม 

 

 

แผนกรวบรวมผลผลิต 



วิธีการรับซือ้ผลผลิตทางการเกษตร 

1. รับซ้ือในรูปแบบของเงนิสด โดยจะซ้ือตามราคาท้องตลาด 

2. รับซ้ือในรูปแบบของการช าระหนี ้โดยทางสหกรณ์ฯ จะเพิม่ราคาผลผลติให้ตามทีส่หกรณ์

ก าหนดไว้ 

3.กรณีผลผลติประเภทข้าวเปลอืกแห้ง ทีรั่บซ้ือจะต้องมคีวามช้ืนไม่เกนิ 14% คุณภาพดไีด้

มาตรฐานข้าวเปลอืก 

 



           การบริการพเิศษ 

    1. บริการเปิดเช่าห้องเยน็ 

  

 
    2. บริการเช่าลานตากผลผลติการเกษตร 

       ( สมาชิก ใช้งานลานตาก ฟรี!) 
 

 
    3. บริการเคร่ืองช่ังด้วยระบบ ดิจิทัล ขนาด 40 ตัน 



การบริการพเิศษ (ต่อ) 

ค่าบริการอบข้าวเปลอืก  

- สมาชิก      กก. ละ 1.00 บาท 

- บุคคลท่ัวไป กก. ละ 1.20 บาท 



อัตราค่าบริการ 

เคร่ืองช่ัง 
  - รถ 4 ล้อ   คิดค่าบริการ คันละ 30 บาท 

  - รถ 6 ล้อ   คิดค่าบริการ คันละ 60 บาท 

  - รถ 10 ล้อ   คิดค่าบริการ คันละ 100 บาท 

 

รถตัก 
   - เช่านาทีละ 10 บาท หรือ ช่ัวโมงละ 600 บาท 

   - ตักข้าวเปลอืกขึน้รถ 4 ล้อ คิดคร้ังละ 50 บาท  
     หรือตักขึน้ทั้งคัน คิดคันละ 200 บาท 

   - ตักข้าวเปลอืกขึน้รถ 6 ล้อ คิดคันละ 200 บาท 

  
อบข้าว 
  - ตากข้าวเปลอืกรถ 4 ล้อ คิดคร้ังละ 50 บาท 

  - ค่าบริการอบข้าวเปลอืก 
 • สมาชิก : กก. ละ 1.00 บาท    /  • บุคคลทั่วไป : กก. ละ 1.20 บาท 

  - บริการพเิศษ (เฉพาะสมาชิกเท่าน้ัน) *กรณีสมาชิกประสงค์จะน าผลผลติ 



ให้บริการจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุข้าว 

จ าหน่ายเมลด็พนัธ์ุข้าว   *ทั้งนาปีและนาปรัง 
 - สันป่าตอง 1 

 - หอมมะล ิ
 - กข-แม่โจ้ 2 

 - ข้าวเหนียว ซีพ ี888 



เปิดจุดบริการรับซือ้ข้าว 

 ทางสหกรณ์มจุีดบริการรับซ้ือข้าวเปลอืกสด และข้าวแห้ง ท้ังแก่
สมาชิกและบุคคลท่ัวไป 

 



กรณีสมาชิกประสงค์จะน าผลผลิตข้าวเปลือก 

มาช าระหนีใ้ห้สหกรณ์ฯ จะได้รับสิทธิพเิศษดังนี ้

ช าระหน้ีตั้งแต่ 1         – 3,000 บาท           เพิ่มราคาใหอี้ก    0.05 สต./กก. 

ช าระหน้ีตั้งแต่ 3,001  – 5,000 บาท           เพิ่มราคาใหอี้ก    0.10 สต./กก. 

ช าระหน้ีตั้งแต่ 5,001  – 10,000 บาท             เพิ่มราคาใหอี้ก    0.15 สต./กก. 

ช าระหน้ีตั้งแต่ 10,001  ข้ึนไป            เพิ่มราคาใหอี้ก     0.20 สต./กก. 



แผนกแปรรูป 

แปรรูป
ข้าวเปลอืก 

แปรรูปล าไย โรงน า้ดืม่ 



แผนกแปรรูป 



ผลิตภัณฑ์ตราสหกรณ์ฯ 



โรงน า้ดื่มสหกรณ์ฯ 

ผลติน า้ดื่มคุณภาพด้วยระบบ RO โดยผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. 

•โรงผลติน า้ดืม่ •น า้ดืม่สหกรณ์ 



โรงน า้ดื่มสหกรณ์ฯ 

การจ าหน่ายน า้ดื่ม 
  ชนิดบรรจุภณัฑ์ ราคาหน้าโรง ราคาส่งถึงที ่
ขนาดลงั (ความจุ 20 ขวด) 25 บาท 30 บาท 

ขนาดกระปุก (20 ลติร) 20 บาท 25 บาท 

ขนาด 350 ซีซี 35 บาท 40 บาท 



เอกสารโครงการจ าน ายุ้งฉางของรัฐบาล 

ประกอบด้วย 
 1. สมุดบญัชี ธกส. 
 2. สมุดเกษตรกร 
 3. ส าเนาบตัรประชาชน 

 4. ส าเนาทะเบยีนบ้าน 

ถ้าสนใจให้เตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วเข้าไปติดต่อศูนย์รวบรวม ตอนเอาข้าวมาขาย 



แบบสอบถามความเหน็ สมาชิกสหกรณ์ฯ 

 ความต้องการของสมาชิก ให้ศูนย์รวบรวมและแปรรูปผลผลติทาง
การเกษตร บริการในด้านใดบ้าง 
  1. ให้บริการด้านสินเช่ือ 
  2. ให้บริการด้านเงินฝาก-ช าระหนี ้

  3. ให้บริการด้านวสัดุการเกษตร 
  4. ให้บริการด้านอืน่ๆ 



อุปกรณ์การตลาดของศูนย์ฯ ในปี 2561 - 2562 

โกดัง/ฉาง เกบ็พชืผลการเกษตร ขนาด 500 ตัน 

ลานตากพชืผลการเกษตร ขนาด 1,600 ตารางเมตร 

เตาอบลดความช้ืน 

 Super – 120  

ใช้เช้ือเพลงิน ้ามันดีเซล 



อุปกรณ์การตลาดของศูนย์ฯ ในปี 2561 - 2562 

ก่อสร้างไซโล ขนาด 250 ตัน การก่อสร้างโรงคลุมพร้อมโรง
อบลดความช้ืน 150 ตัน 

เคร่ืองดีดข้าว ยี่ห้อ Max Sort 

รุ่น MS-003 SPlus 



การเลือกตัง้ประธานกลุ่ม, เลขา
กลุ่ม ประจ าปี 2564 



เร่ืองการมอบเงนิทุนการศึกษา
แก่บุตรสมาชกิ 



การรับสมัครสมาชิกใหม่ 



เร่ืองอื่นๆ  

( มอบของสมนาคุณแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุม )  



THANK YOU 

สวสัดี~ 

<-- Download Slide ได้เลยครับ 


