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(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

(ค) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจ
ให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

(ง) เอกสารรายการเปรียบเทียบคุณสมบัติโปรแกรมของผู้เสนอราคา กับคุณสมบัติของ
สหกรณ์ฯ ตามเอกสารแนบท้าย TOR  

ส่วนที่ 2 เสนอราคาเป็นนิติบุคคลต้องมีเอกสารประกอบใบเสนอราคาด้งต่อไปน้ี (ต้อง
ผนึกซอง) 

(ก) ผู้เสนอราคาต้องย่ืนใบเสนอราคา โดยคํานวณราคาทั้งหมดจาก TOR (เอกสารแนบท้าย
ประกาศ) น้ี ให้ละเอียดถี่ถ้วน จะยกเหตุที่ละเลยไม่เข้าใจในข้อความ หรืออ้างความสําคัญผิดใน
ความหมาย เพ่ือปฏิเสธความรับผิดชอบมิได้ 

(ข) ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเพียงราคาเดียวเป็นเงินบาท โดยเสนอเป็นราคารวมทั้งสิ้นซึ่ง
รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืนและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว ทั้งน้ีราคารวมท่ีเสนอต้องตรงกันทั้งตัวเลข
และตัวหนังสือ ไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถึงต้วหนังสือเป็นสําคัญ 

(ค) ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันย่ืนซองสอบราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
หมายเหตุ :   เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
 3. หลักเกณฑ์และกําหนดสิทธิในการพิจารณาดังน้ี 
  3.1  คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง จะดําเนินการพิจารณาตรวจสอบผู้เสนอราคา ณ ที่ทํา
การสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 โดย
พิจารณาในแต่ละรายว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ณ วันที่เสนอราคาหรือไม่ หากปรากฏว่าผู้เสนอ
ราคารายใดไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศไว้ คณะกรรมการฯ จะถือว่าผู้เสนอราคารายน้ันไม่ผ่าน
คุณสมบัติเป็นผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก 
  3.2  คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง จะดําเนินการพิจารณาเปิดซองใบเสนอราคาของผู้
เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ที่ทําการสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จํากัด ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 โดยคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างมีสิทธิให้ผู้เสนอราคา 
ช้ืแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ คณะกรรมการฯ มีสิทธิ
ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง ทั้งน้ี
คณะกรรมการ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะพิจารณาราคาที่เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์เป็นสําคัญและให้
ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ เมื่อมีเหตุ
ที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
  3.3  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตาม
สัญญาได้  คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง จะให้ผู้เสนอราคาน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เช่ือได้ว่าผู้
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ 
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คณะกรรมการฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายน้ันและให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการฯ 
เป็นเด็ดขาด 
  3.4  คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง จะประกาศผลการสอบราคาและผู้เสนอราคาที่ผ่าน
การคัดเลือก ณ ที่ทําการสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ในวันที่ 
25 มิถุนายน 2564  
 
  ทั้งน้ีผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมการสอบราคาโปรดเตรียมเอกสารย่ืนจํานวน 2 ซอง 
คือ เอกสารที่แสดงคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และเอกสารใบเสนอราคาจัดจ้าง โดยติดต่อย่ืนเอกสารด้วย
ตนเองได้ที่สํานักงานสหกรณ์ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ต้ังแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ 
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.coopaerothai.com หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข โทร 02-285-9095, 02-285-9654, 02-285-9358 ในวันและเวลาทําการสหกรณ์ 
 
 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 
 
  ประกาศ ณ วันที่  17  พฤษภาคม  2564 
 
 
 
 
     (นายศุภทัต  กิจสําราญ)  
       ประธานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย  จาํกัด    
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โครงการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์ใหม่ 
 
การพัฒนาโปรแกรม ระยะที่ 1 ประกอบด้วย 
ระบบทะเบียนสมาชิก 
1. สามารถกําหนดข้อมูลพ้ืนฐานได้ดังน้ี 

1.1. กําหนดระดับผูท้ํารายการและผูอ้นุมตั ิ(ย้ายไประบบผูดู้แล) 
1.2. กําหนดเจ้าหน้าที่ประจําหน่วย (ย้ายไประบบผู้ดูแล) 
1.3. กําหนดทีอ่ยู่หน่วยงาน 
1.4. กําหนดหน่วยงานสมาชิก 
1.5. กําหนดสังกัดสมาชิก และสังกัดย่อยบางหน่วยงาน 
1.6. กําหนดความสมัพันธ์เครือญาติ เพ่ือใชอ้้างองิในการสมัครสมาชิกสมทบ และผู้รับผลประโยชน์ 
1.7. กําหนดคํานําหน้าชื่อ(นางสาว นาง นาย ด.ญ. ด.ช.  ตําแหน่งข้าราชการ  กองทุน,ฯลฯ ) 
1.8. กําหนดประเภทสมาชกิ(สมาชิก , สมาชิกสมทบ,ฯลฯ) 
1.9. กําหนดประเภทรายได ้
1.10. กําหนดประเภทค่าใชจ่้าย 
1.11. กําหนดระดับการศึกษา 
1.12. กําหนดสญัชาต ิ
1.13. กําหนดตําแหน่ง 
1.14. กําหนดอาชีพ เพ่ือใช้กับสมาชิกสมทบ 
1.15. กําหนดรหัสจังหวัดใหส้ามารถเชือ่มโยงกับอําเภอ/เขต และตําบล/แขวง ภายในจังหวัด 
1.16. กําหนดรหัสไปรษณีย์ ให้เชื่อมโยงกับข้อมูลจังหวัด เขต/อาํเภอ และแขวง/ตําบล 
1.17. กําหนดเอกสารการสมัคร เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีตรวจเช็คเอกสารถ้าไม่ครบระบบไม่สามารถบันทึกได ้
1.18. กําหนดเหตผุลการยกเลิกใบสมัคร และกรณีไม่อนุมตัใิบสมัคร 
1.19. กําหนดสถานะภาพของสมาชกิ (โสด, สมรส, หย่า) 
1.20. กําหนดวิธีการส่งเอกสารต่างๆ ให้สมาชิก 
1.21. กําหนดความสมัพันธ์ผู้รับโอนผลประโยชน์ 
1.22. กําหนดเหตผุลการลาออก 
1.23. กําหนดอัตราคา่ธรรมเนียมแรกเข้าได้หลายอตัรา และสามารถระบุเง่ือนไขในการเก็บค่าธรรมเนียมใน

อตัราต่างๆ 
1.24. กําหนดจํานวนครั้งในการสมัคร 

2. สามารถบันทึกข้อมลูการรับสมัครสมาชิก 
2.1. สามารถตรวจสอบจํานวนคร้ังในการลาออกได้ โดยตรวจสอบจากเลขท่ีบัตรประชาชน, ชื่อ-นามสกุล, 

เลขที่บัตรพนักงาน 



2.2. กรณีท่ีผู้สมัครเป็นสมาชิกที่ลาออกแล้วกลับมาสมัครสมาชิกใหม่สามารถแสดงประวัติสมาชิก และ
สามารถดึงข้อมูลพ้ืนฐานของสมาชิกป้อนลงในช่องข้อมูลต่างๆ โดยอัตโนมัติ 

2.3. สามารถบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิก เช่น วัน เดือน ปีเกิด เลขที่บัตรประชาชน  เพศ
สถานะภาพ  สถานท่ีส่งเอกสาร หมู่เลือด ฯลฯ ได้ 

2.4. สามารถบันทึกข้อมูลการทํางาน เช่น เลขที่บัตรพนักงาน ข้อมูลทางการเงิน วันบรรจุ 
2.5. สามารถบันทึกข้อมลูการส่งหุ้นรายเดือน 
2.6. สามารถเชือ่มโยงข้อมูลประวัติการทําธุรกรรมกับสหกรณ์ สําหรับสมาชกิที่เคยลาออก 
2.7. สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน, ตามทะเบียนบ้าน, เบอร์โทรศัพท์ และหมายเลขสําหรับรับบริการ SMS 

สหกรณ์ 
2.8. สามารถบันทึกข้อมลูครอบครวั เช่น บิดา, มารดา, สามี/ภรรยา, บุตร เพ่ือใช้เป็นขอ้มลูในระบบ

สวัสดิการสหกรณ์ และใช้เป็นข้อมลูในการบันทึกข้อมูลสมาชิกสมทบ 
2.9. สามารถบันทึกผู้รับผลประโยชน์ 
2.10. สามารถบันทึกข้อมลูสมาชิกรบัรอง กรณีสมคัรสมาชิกสมทบ 
2.11. สามารถบันทึกข้อมลูอ้างอิงความสัมพันธ์ของสมาชิกสามญั กรณีสมัครสมาชิกสมทบ 
2.12. สามารถบันทึกข้อมลูเลขที่บัญชีธนาคารสําหรับ รับเงินกู้ รับปันผล ฯลฯ 
2.13. สามารถบันทึกตัวอย่างลายมอืชื่อหรือรูปภาพผู้สมัครได ้
2.14. สามารถบันทึกข้อมลูการรับโอนสมาชิกจากสหกรณอ์ื่นได ้

- สามารถรับโอนสมาชิกได้ โดยสามารถคงอายุการเป็นสมาชิกจากสหกรณ์เดิมหรือไม่ก็ได ้
- สามารถโอนหุน้และหนี้คงเหลือจากสหกรณ์เดิมได้(จํานวนหุ้นเป็นไปตามระเบียบสอ.) 
- สามารถแยกและแสดงอายุสมาชิกรับโอนและอายุสมาชิกที่สมัครกับสหกรณ์ได ้

2.15. สามารถบันทึกข้อมลูทีอ่ยู่ในการจัดส่งเอกสารตามขอ้มลูสังกัดของสมาชิกหลักได ้
2.16. สามารถบันทึกและแสดงชื่อผูบั้นทึกรายการข้อมลูสมาชิก 
2.17. ตอ้งมีผู้ทํารายการอนุมตัิการสมัครสมาชิก และบันทึกชื่อผู้อนุมัต ิ

3. เปลี่ยนแปลง/แก้ไขผู้รับผลประโยชน์ 
3.1. สามารถกําหนดจํานวนผู้รับผลประโยชน์ไดม้ากกว่า 1 คน 

- สามารถป้อนข้อมลูการจัดสรรทรัพย์สินของสมาชิกไดต้ามที่สมาชกิระบุ ตามสดัส่วน 
3.2. สามารถป้อนขอ้มลูรายละเอยีดของผู้รับผลประโยชน์ เช่น เลขท่ีบัตรประชาชน 
3.3. สามารถนําข้อมูลผู้รับผลประโยชน์เดิมมาใชไ้ด้ในกรณีเปลีย่นแปลงผู้รับผลประโยชน์บางคน 
3.4. สามารถบันทึกและแสดงการเปลี่ยนแปลงผู้รบัผลประโยชน์ 
3.5. สามารถเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ เพ่ือใชต้รวจสอบย้อนหลัง 
3.6. สามารถกําหนดลําดับเลขทีใ่บผู้รับผลประโยชน์โดยอตัโนมัต ิ
3.7. สามารถยกเลกิใบคําขอได้ โดยตอ้งมผีู้ทํารายการอนุมตั ิ
3.8. ตอ้งมีผู้ทํารายการอนุมตัิการเปล่ียนแปลงผูร้ับผลประโยชน์ 

4. บันทึกย้ายหน่วยงาน 
4.1. สามารถบันทึกการย้ายหน่วยงานของสมาชกิจากหน่วยงานหนึ่งไปอีกหน่วยงานหน่ึงได ้



4.2. สามารถย้ายหน่วยงานของสมาชิกได้หลายคร้ัง 
4.3. สามารถบันทึกการย้ายหน่วยงานหน่ึงไปยังอีกหน่วยงานหน่ึงได้ครั้งละหลายคนพร้อมกัน  
4.4. สามารถบันทึกและแสดงผลประวัติการย้ายหน่วยของสมาชิก 
4.5. สามารถบันทึกข้อมลูผูท้ํารายการย้ายหน่วยงาน 

 
5. เพ่ิม/แก้ไข การเปล่ียนชือ่สังกัด 

5.1. สามารถบันทึกชื่อสังกัดใหญ่และสังกัดย่อยได ้
5.2. สามารถเปลี่ยนชื่อสังกัดโดยสมาชิกที่อยู่ในสังกัดจะมีชือ่สงักัดเปลี่ยนไปตามชือ่สังกัดท่ีเปลี่ยนใหม่ได ้
5.3. สามารถเปลี่ยนชื่อสังกัดได้หลายครั้งตอ่เดอืน 
5.4. กรณีเพ่ิมสังกัดใหม่ แล้วต้องย้ายสมาชิกจากหน่วยงานเดิมไปสังกัดใหม่โดยให้ย้ายแบบสามารถเลือก

รายชื่อสมาชิกที่ตอ้งการย้ายหน่วยงานได้ 
5.5. สามารถย้อนดขู้อมลูว่าสมาชกิเคยสังกัดชื่อหน่วยงาน(เก่า)ใดมาก่อน 
5.6. สามารถบันทึกและแสดงผลประวัติการย้ายหน่วยงานของสมาชิก 
5.7. สามารถบันทึกข้อมลูผูท้ํารายการย้ายหน่วยงาน 

6. การลาออก พ้นสภาพสมาชิก สมาชิกเสียชีวิตสามารถตรวจสอบสถานะของสมาชิกท่ีลาออก/พ้นสภาพ/
เสียชีวิต ที่มีต่อสหกรณ์ อันได้แก่ 
6.1. บันทึกใบคําขอลาออก 

- ระบุสาเหตุการลาออก 
- แสดงรายการทุนเรือนหุ้น  
- แสดงรายการเงินรับฝากแต่ละประเภท เลขที่บัญช ีจํานวนเงินคงเหลือ 
- แสดงรายการทุนประกันชีวิต (กรณีเสียชีวติ) /ฌาปนกิจ(ประมาณการ)(กรณีเสียชีวติ) 
- แสดงรายการเงินรอจ่ายคืน (จากเงินปันผลค้างจ่าย) 
- แสดงรายการเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรมสทุธิหลงัส่วนท่ีเบิกจ่ายไปแล้ว (กรณเีสียชีวิต) 
- เงินกู้คงเหลือ ของสญัญาแตล่ะประเภท ดอกเบ้ียค้างชําระ หลักประกันเงินกู้ทุกประเภทที่สัญญา

ยังคงสถานะเป็นลูกหน้ีกับสหกรณ์ 
- เบ้ียประกันค้างชําระ 
- ภาระค้ําประกนั ตดิภาระคํ้าประกันเงินกู้เลขที่สญัญาใด ผูคํ้้าประกันร่วมและจํานวนเงินกู้คงเหลือ 
- ระบบสามารถแจ้งเตอืนจํานวนครั้งในการลาออกของสมาชิก ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ปัจจุบัน 
- สามารถคํานวณรายรับรายจ่ายยอดคงเหลอืบนหน้าจอแสดงผล 
- สามารถออกใบสรุปยอดคงเหลือที่สมาชิกที่จะได้รับและรายละเอียดต่าง เช่น ยอดหุ้นคงเหลือ, 

ยอดเงินฝากบัญชตี่างๆ ของสมาชิก, ยอดคงเหลือเงินกู้, ใบสรุปภาระคํ้าประกัน, เบ้ียประกันชีวิต
กลุ่มค้างชําระ และอื่นๆ ตามที่สหกรณ์ตอ้งการ 

6.2. การยกเลิกใบคาํขอการลาออก 
- สามารถยกเลิกการลาออกได้ถ้ายังไม่มีการอนุมตั ิ
- ผู้ทํารายการยกเลิกใบคําขอลาออกไมส่ามารถทํารายการได้ แตต่อ้งมีผูอ้นุมตั ิ



- สามารถบันทึกข้อมลูผูท้ํารายการยกเลิก และผูอ้นุมตัิยกเลิกการลาออก 
6.3. การอนุมตัิการลาออก 

- สามารถบันทึกอนุมตัิการลาออกได้ครั้งละหลายคนพร้อมกัน 
- สามารถบันทึกผู้อนุมัติการลาออก 
- สามารถบันทึกวันที่มีผลอนุมตัิการลาออก จากที่ประชุมกรรมการดําเนินการ 
- สามารถบันทึกวันที่ประมวลผลอนุมัตลิาออก 
- สามารถทําการบันทึกอนุมัตกิารลาออก โดยหากมีการเรียกเก็บหุ้นรายเดอืน  

หน้ีเงินกู้รายเดือน หรอืเงินอืน่ๆ ไปแล้ว ระบบจะทําการนําเงินดังกล่าวไปตั้งเงินรอจ่ายคืน โดย
อตัโนมัต ิ

- สามารถบันทึกข้อมลูผูท้ํารายการอนุมตัิการลาออก 
- สามารถเลอืกบันทึกอนุมตัิหรือไมอ่นุมตัิการลาออกได ้
- สามารถบันทึกเหตุผลการไมอ่นุมัติการลาออก 
- สามารถยกเลิกการอนุมตัิการลาออกได้ และสามารถบันทึกเหตุผลการยกเลิกได ้

7. การค้นหาข้อมลูสมาชิก, แสดงข้อมูลสมาชิก  
7.1. สามารถค้นหาข้อมลูเบ้ืองต้นได้จาก ชือ่ นามสกุล หน่วยงาน เลขที่บัตรพนักงาน เลขที่บัตรประชาชน 
7.2. สามารถตรวจสอบประวัติการเป็นสมาชิกได้ประวัติการยา้ยหน่วยงาน ประวัติการเปลี่ยนแปลงเงินเดอืน 

เช่น ประวัติการเปลี่ยนชือ่-สกุล 
7.3. สามารถ Export ข้อมลูซึ่งประกอบด้วย เลขที่สมาชกิ  ชือ่-สกุล เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนได ้
7.4. สามารถตรวจสอบผูส้มัครที่เคยเป็นสมาชิกและได้เปลี่ยนชื่อ-สกุล เพ่ือสมัครเป็นสมาชกิใหม่ได ้
7.5. สามารถตรวจสอบระยะเวลาการสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่อีกครั้งไดต้ามระยะเวลาท่ีสหกรณ์กําหนด 
7.6. สามารถตรวจสอบอายุสมาชกิที่โอนมาด้วย 
7.7. แสดงประวัตกิารกู้เงิน ประวัติการชําระหน้ี และประวัตอิืน่ๆ  ของสมาชกิที่ลาออกแล้วสมัครสมาชิกใหม่ 

8. แก้ไขข้อมูลสมาชิก 
8.1. สามารถแก้ไขชื่อ-นามสกุลสมาชิก 
8.2. สามารถแก้ไขข้อมลูทีอ่ยู่ปัจจุบัน/ทะเบียนบ้าน และเบอรโ์ทรศัพท ์
8.3. สามารถแก้ไข/เพ่ิมเติมเลขบัญชีธนาคารของสมาชิก และประเภทการรบัเงิน 
8.4. สามารถเลือกที่อยูใ่นการจัดส่งเอกสาร 

- ที่อยู่ปัจจุบัน 
- ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
- สังกัดกอง 
- ที่อยู่ทีท่ํางาน 
- ส่งตามสังกัดของสมาชิกหลักหรือทีอ่ยู่สมาชกิหลัก กรณีเป็นสมาชิกสมทบ โดยสามารถดึงเลข

ทะเบียนของสมาชิกหลักได ้
8.5. บันทึกรายการแก้ไข และบันทึกข้อมูลผู้แก้ไขรายการ 

 



9. รายงานระบบสมาชิก 
9.1. รายงานสมาชิกสมัครใหม ่

- สามารถออกรายงานรายละเอียดการสมัครสมาชิก เพ่ือตรวจสอบ 
- สามารถออกรายงานจํานวนสมาชิกและรายชื่อสมาชิก 

9.2. รายงานอนุมัต/ิไม่อนุมตั ิหรอืยกเลิกสมัครสมาชิกใหม ่
- สามารถเรียกตามเลขที่ใบคําขอ 
- สามารถเรียกตามวันท่ีบันทึกใบสมัคร 
- สามารถเรียกตามวันท่ีอนุมตัิใบสมัคร 

9.3. รายงานชื่อสมาชิกแยกตามสงักัด, หรือรวม โดยเรียงลําดบัตามเลขท่ีสมาชิก, เรียงตามลําดับอักษร 
9.4. รายงานสมาชิกย้ายหน่วยงาน 
9.5. รายงานสมาชิกที่ขอเปลี่ยนแปลงข้อมลู 
9.6. รายงานสมาชิกลาออก(โดยออกขอ้มลูที่เกี่ยวข้องกับสมาชกิ) 

- สามารถแยกรายละเอียดสาเหตุการลาออก เช่น เสียชีวติ พ้นสภาพ ลาออก 
9.7. รายงานสมาชิกถอนหุ้น 
9.8. แผ่นการด์หุ้นรายตัว - แยกตามหน่วย 
9.9. แผ่นการด์หุ้นรายตัว - เรียงตามทะเบียน 
9.10. รายงานสมาชิกที่จะเกษียณอายุประจําปี 

- สามารถออกรายงานรายชื่อสมาชิกที่จะเกษียณ 
- สามารถออกรายละเอียดอายุสมาชิก และหุ้น-หน้ี 
- สามารถออกรายละเอียดการรับสวัสดิการ โดยกําหนดให้ระบบคํานวณสวัสดิการถึงวันที่สมาชกิ

เกษียณ 
9.11. หนังสือแจ้งฐานะการเงินก่อนเกษียณ 
9.12. รายงานการย้ายหน่วยงานของสมาชิก 
9.13. รายงานรายละเอียดการส่งเงินค่าหุ้น (Statement) 
9.14. รายงานหนังสือรับรองหุ้นหรือเงินฝากสหกรณ์ (ภาษาไทย/อังกฤษ) 
9.15. รายงานจํานวนสมาชิกรวมแบ่งเป็น ชาย หญิง, แยกตามสงักัด และแบ่งเป็น ชาย หญิง 
9.16. รายงานจํานวนสมาชิกแยกตามหุ้นคงเหลือ หรือตามทะเบียนสมาชิก 
9.17. รายงานเสนอท่ีประชุมใหญ่แสดงการเปล่ียนแปลงจํานวนสมาชิก ณ 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. (โดยแสดง

จํานวนยกมาต้นปี เพ่ิมระหว่างปี ลาออก ถึงแก่กรรม) 
9.18. รายงานสรุปยอดคงเหลอืค้างจ่ายในกรณีทีส่มาชิกพ้นสภาพ 
9.19. สามารถขอเพิ่มรายงานต่างๆ ได้ตามที่สหกรณ์ตอ้งการ 
9.20. ระบบสามารถค้นหารายงานได้โดยใช ้Keyword 

 

 



ระบบหุ้น 
1. ข้อกําหนดประเภทหุ้น 

1.1. กําหนดระดับผูท้ํารายการและผูอ้นุมตั ิ
1.2. สามารถกําหนดรายการรหัสหุ้น (ซื้อหุ้นพิเศษหักเงินเดอืนไม่ครบ, ซือ้หุ้นพิเศษผู้เกษียณ, ซือ้หุ้นพิเศษ

สมาชิกปกติ, ซือ้หุ้นจากหักเงินเดือน, ซือ้หุ้นจากการกู้สามัญ, และรหัสอืน่ๆ) 
1.3. สามารถกําหนดขอ้มูลการซือ้หุ้น 
1.4. สามารถกําหนดเปิดให้ซือ้หุ้นพิเศษตามเงื่อนไขระเบียบของสหกรณ ์หรือโครงการที่สหกรณ์กําหนด 
1.5. สามารถกําหนดวงเงินสูดสดุในการซื้อหุ้นพิเศษรายเดอืน ซื้อได้ไม่เกินจํานวนครั้งที่สหกรณ์กําหนด และ

ช่วงเวลาการซ้ือหุ้นพิเศษตามที่สหกรณ์กําหนด กรณีวันสุดท้ายตรงกับวันหยุดสหกรณ์ให้สามารถซือ้หุ้น
พิเศษได้ในวันทําการถัดไป (สําหรับสมาชกิกลุ่มเกษียณ และสมาชิกสมทบ และสมาชิกที่หักเงินเดือนได้
ไม่ครบ) 

1.6. สามารถกําหนดซือ้หุ้นพิเศษ (สมาชิกที่เกษยีณในปีน้ันๆ หรือเฉพาะกลุม่) 
1.7. สามารถกําหนดการซือ้หุ้นพิเศษกรณีหักเงินเดือนได้ไมค่รบ 
1.8. สามารถกําหนดมูลค่าหุ้น เป็นจํานวนเงินบาทตอ่จํานวนหุ้น 
1.9. สามารถกําหนดเง่ือนไขการซือ้หุ้นต่อเดอืนตามกลุ่ม(ตามอายุสมาชิก) 
1.10. สามารถกําหนดการระงับการซือ้หุ้นพิเศษ 
1.11. สามารถกําหนดเพดานการซือ้หุ้นพิเศษสูงสดุ(ของสิทธอิายุสมาชิก/ของชําระแต่ละเดอืน) 
1.12. สามารถกําหนดการชําระค่าหุ้นรายเดือนและวงเงินถือหุน้สูงสุดให้เป็นไปตามระเบียบได ้
1.13. สามารถกําหนดเง่ือนไขพิเศษสําหรับช่วงเวลาการระงับการซื้อหุ้นพิเศษได ้
1.14. สามารถกําหนดการนับอายสุมาชิก นับเฉพาะส่วนที่สมาชกิส่งค่าหุ้นรายเดอืน (ขั้นต่ําตามสหกรณ์

กําหนด) แต่เมือ่เข้าเง่ือนตามระเบียบหุ้นระบบสามารถนับอายุสมาชิกใหอ้ตัโนมัต ิโดยสามารถกําหนด
เง่ือนไขการนับอายุสมาชิกใหอ้ตัโนมัตกิรณทีี่สมาชกิมีหุ้น หรือจํานวนการส่งค่าหุ้นตามระเบียบหุ้นของ
สหกรณ์ 

1.15. สามารถกําหนดสมาชิกท่ีส่งคา่หุ้นรายเดือนไม่ครบจะไม่สามารถกู้เงินจนกว่าจะส่งค่าหุน้ครบ 
1.16. สามารถกําหนดการงดส่งค่าหุ้นของสมาชิกรายบุคคล ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ ์
1.17. สามารถกําหนดเหตผุลการเปลี่ยนแปลงหุ้น 
1.18. สามารถกําหนดครั้งในการเปลี่ยนแปลง(เพ่ิม/ลด) 
1.19. สามารถกําหนดค่าหุ้นรายเดอืนข้ันต่ําที่สมาชิกแต่ละรายตอ้งส่ง และอตัราการส่งค่าหุ้นของสมาชิกแตล่ะ

ราย(เป็นไปตามระเบียบ) 
1.20. สามารถกําหนดเง่ือนไขการงด ลดส่งเงินค่าหุ้น หรอืหลายลักษณะ ดังน้ี 

1.20.1. สมาชิกจะต้องส่งค่าหุ้นมาแล้วอย่างน้อยก่ีงวด 
1.20.2. จะต้องมีเงินค่าหุ้นจํานวนเท่าใด 
1.20.3. สามารถกําหนดจํานวนครั้งของการ ขอลด/ขอเพ่ิม การส่งค่าหุ้น ตอ่ระยะเวลาท่ีกําหนดได ้

เช่น 2 คร้ังต่อปี เป็นต้น 
1.20.4. สามารถบันทึกเหตุผลการเปลีย่นแปลงการส่งค่าหุ้นได้ 



1.20.5. สามารถกําหนดระยะเวลาในการงดส่งเงินค่าหุ้นว่าจะมีผลตั้งแต่วันที่เท่าใดถึงวันที่เท่าใด 
หรือมีผลตลอดไป 

1.20.6. สมาชิกที่ขาดสง่ค่าหุ้นติดตอ่กัน 2 งวดให้ระงับสิทธิการกู้ 
1.21. ถ้างดหรือขาดส่งหุ้นรายเดือนให้ระงับการกู้ 

 
2. การซื้อหุ้น 

2.1. สามารถชําระค่าหุ้นรายเดือนได้ เช่น  
2.2. สมาชิกที่เป็นพนักงาน บวท.หรือเจ้าหน้าที่สอ. ให้ชําระโดยวิธีหักเงินเดือน 
2.3. สมาชิกที่พ้นสภาพการเป็นพนักงาน บวท. หรือเจ้าหน้าทีส่อ. หรอืสมทบ ให้ชําระโดยการนําส่งใน

ระยะเวลาที่สหกรณ์กําหนดไว้ 
2.4. สมาชิกที่ลาไมร่ับเงินเดือนใหส้ามารถนําส่งค่าหุ้นในระยะเวลาที่สหกรณ์กําหนดไว้ 
2.5. สามารถกําหนดให้หกัเงินเดือนสมาชิกอื่น ไปซื้อหุ้นรายเดอืนของสมาชิกสมทบ หรือสมาชิกเกษียณได ้
2.6. สามารถกําหนดให้หกัเงินจากบัญชีเงินฝาก ไปซือ้หุ้นรายเดอืนของสมาชกิสมทบ หรอืสมาชิกเกษียณได ้
2.7. สามารถชําระค่าหุ้นแบบพิเศษ เช่น 

- สมาชิก และสมาชิกสมทบสามารถนําเงินสด, เงินโอน มาชําระค่าหุ้นพิเศษได้ ตามระเบียบ หรือ
ประกาศของหกรณ์  

- สามารถหักชําระค่าหุ้นแบบพิเศษได้จากบัญชีเงินฝากของตัวสมาชิก หรือจากบัญชีสมาชิกอื่นได้
กรณีเป็นสมาชกิเกษียณ หรอืสมาชิกสมทบ 

- สามารถชําระค่าหุ้นแบบพิเศษได้จากการหักเงินเดือนของสมาชิกอื่นได้ กรณีเป็นสมาชกิเกษียณ 
หรือสมาชิกสมทบ 

- สามารถชําระค่าหุ้นแบบพิเศษจากการกู้เงินสหกรณ์ เพ่ือการเข้าถึงสิทธ์ิกู้ 
- สามารถชําระค่าหุ้นแบบพิเศษกรณีสมาชิกหักเงินเดือนค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่ครบ 

3. การถอนหุ้น 
3.1. สามารถถอนหุน้เพ่ือนําไปชําระหน้ีเงินกู้ของสมาชิก หรือรายการค้างชําระของสมาชิกได ้
3.2. กรณียังมีบัญชเีงินฝากคงเหลืออยู่ระบบจะไม่สามารถทํารายการถอนหุ้นได ้
3.3. สามารถถอนหุน้เป็นเงินสด, เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิก หรอืบัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์ 

หรือเช็คได้  
3.4. กรณีมีหน้ีคงเหลือมากกว่าหุ้นที่ตอ้งนํามาชําระ หรือมีภาระคํ้าประกันเงินกู้สมาชิกอื่น ระบบไม่สามารถ

ทํารายการถอนหุ้นได้ แตส่ามารถถอนหุ้นได้กรณีพิเศษเมือ่มีมตอินุมตัิจากคณะกรรมการ โดยจะต้องมี
ผู้ทํารายการถอนกรณีพิเศษ และตอ้งมผีู้อนุมัติการถอนหุน้ และตอ้งสามารถบันทึกรายละเอียดกรณีการ
ถอนหุ้นกรณีพิเศษ 

3.5. การถอนค่าหุ้นคืนสมาชิก สามารถทําการจ่ายคืนเงินค่าหุ้นได้ตลอดเวลา โดยหากมีการเรียกเก็บค่าหุ้น
รายเดือนไปแล้ว ระบบจะทาํการนําเงินดังกล่าวไปตั้งเป็นเงินรอจ่ายคืน ที่ระบบการเงินโดยอตัโนมตั ิ

 
 



4. รายงานระบบหุ้น 
4.1. รายงานรายละเอียดการส่งเงินค่าหุ้น 
4.2. รายงานแสดงความเคลื่อนไหวของการถือหุ้นของสมาชิกตั้งแต่เร่ิมเป็นสมาชิกจนถึงปัจจุบัน 
4.3. รายงานแสดงการค้างชําระค่าหุ้นย้อนหลังของสมาชิก 
4.4. รายงานการเปลี่ยนแปลงการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 
4.5. รายงานสมาชิกที่ขอส่งเงินค่าหุ้นที่งด 
4.6. รายงานการถอนหุ้น และรายงานการโอนหุ้นชําระหนี้(กรณีสมาชิกลาออก) 
4.7. รายงานการปรับค่าหุ้นอตัโนมตั ิ
4.8. รายงานสมาชิกที่ส่งทุนเรอืนหุ้นต่ํากว่าที่สหกรณ์กําหนด 
4.9. รายงานสมาชิกที่ส่งทุนเรอืนหุ้นสูงกว่าที่สหกรณ์กําหนด 
4.10. รายงานประจําเดือน หุ้นคงเหลือ 
4.11. รายงานประจําเดือน หุ้นคงเหลือ Export 
4.12. ทะเบียนรายตวั 
4.13. รายงานแสดงความเคลื่อนไหวของการถือหุ้นของสมาชิกตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิกจนถึงปัจจุบัน 
4.14. รายงานการค้างชําระค่าหุ้น 2 งวดตดิต่อกันเพ่ือนําเสนอที่ประชุม(ตามระเบียบ) 
4.15. รายงานอื่นๆ ที่สหกรณ์จําเป็นตอ้งใช ้

 
ระบบประมวลผล 
1. สามารถกําหนดรายการประมวลผลหักเงินเดอืน เช่น 

1.1. ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกใหม่ 
1.2. หุ้นรายเดือน 
1.3. หน้ีเงินกู้ 
1.4. เงินฝากรายเดือน 
1.5. ประกันและอื่นๆ ที่เก็บเป็นงวด 
1.6. ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ เช่น ค่าสมัครสมาชกิ, เงินสงเคราะห์จ่ายล่วงหน้า, ค่าบํารุงรายปี 
1.7. ค่าปรับเงินกู้ 
1.8. หักเงินเดือนสมาชิก เพ่ือชําระค่าหุ้น/เงินฝาก/ชําระหน้ี  ของสมาชิกท่านอื่นได ้หรอืกําหนดเฉพาะกลุ่ม

สมาชิกที่สหกรณ์กําหนด 
1.9. กําหนดให้หกัเงินเดือนกรณผีูคํ้้าประกันชําระหน้ีแทนผู้กูท้ีผ่ิดนัดชําระหน้ี 
1.10. กําหนดค่าคงทีอ่ื่นๆ เพ่ิมเตมินอกเหนอืจากที่ระบุไว้ โดยสหกรณ์สามารถระบุค่าเองได้ เช่นค่าธรรมเนียม

ต่างๆ 
2. สามารถกําหนดรหัสการเรียกเก็บ 
3. สามารถกําหนดประเภทจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน(เงินสด, โอนผ่านธนาคารหรือหลายธนาคาร, โอนผ่านบัญชี

เงินฝากสหกรณ์, อายัดส่งกรมบังคับคดี และชําระหน้ีสหกรณ์) 



4. การถอนค่าหุ้นคืนสมาชิก หากมีการเรียกเก็บค่าหุ้นรายเดือนไปแล้ว ระบบจะทําการนําเงินดังกล่าวไปตั้งเป็น
เงินรอจ่ายคืน ท่ีระบบการเงินโดยอตัโนมตั ิ

5. สามารถกําหนดลําดับการหักเรียกเก็บประจําเดือน 
6. สามารถกําหนดการประมวลผลหักเรียกเก็บประจําเดอืน เป็นกลุ่มสังกัดสมาชิก เช่น ทีเ่ป็นเจ้าหน้าที่สอ. หรอื 

ที่เป็นพนักงาน บวท. 
7. การประมวลผลเรียกเก็บประจําเดือน 

7.1. สามารถเพ่ิมรายการเรียกเก็บอื่นๆ 
7.2. สามารถรับ/ส่งไฟล์ข้อมูล 

7.2.1. ข้อมลูรายการส่งหักเงินเดือน 
7.2.2. ข้อมลูรายการหักเงินเดือนไดไ้ม่ครบ 

7.3. สามารถแก้ไขรายการเรียกเก็บได้หลังผ่านการตรวจสอบแล้ว (ต้องมผีูอ้นุมัตใินการแก้ไข) 
7.4. สามารถยกเลกิรายการเรียกเก็บ 

7.4.1. สามารถบันทึกรายการคืนใบเรียกเก็บ หรอืคืนใบเรียกแบบเป็นกลุ่ม 
7.4.2. สามารถคืนใบเรียกเก็บทั้งใบก็ได้หรอืคืนเป็นบางส่วนก็ได้ และบันทึกการคืนใบเรียกเก็บลงใน 

รายละเอียดเงินกู้/เงินฝาก 
7.4.3. กรณียกเลิกรายการเรียกเก็บตอ้งมีผูอ้นุมตัิรายการทุกคร้ัง 

7.5. สามารถผ่านรายการเรียกเก็บ 
7.6. สามารถประมวลผลค้างจ่าย(ต้น/ดอกเบ้ีย/ค่าปรับ) เพ่ือเก็บข้อมลูการผดินัดชําระหน้ี  และแยกกลุ่มการ

ประมวลเป็นลกูหน้ีปกติ หรือลูกหน้ีดําเนินคดี/ลูกหน้ีพิพากษา 
7.7. สามารถพิมพ์ใบเสร็จหักเงินเดอืนย้อนหลังได ้
7.8. สามารถกําหนดปฏิทินวันที่ผา่นรายการเรียกเก็บ 

8. สามารถประมวลผลประจําปี 
8.1. สามารถเปิดระบบการทําผลเฉลี่ยคืนประจําปี 
8.2. สามารถประมวลผลประมาณการปันผลระหว่างปีได ้
8.3. สามารถสรุปยอดรายการซือ้หุ้นและชําระหน้ี 
8.4. สามารถกําหนดอัตราเงินปันผล-เงินเฉล่ียคืน 
8.5. สามารถประมวลผลเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน 
8.6. สามารถประมวลผลจ่ายเงินรางวัลประจําปีให้สมาชิก 
8.7. สามารถประมวลเงินปันผลหักชําระดอกเบ้ียเงินกู้หุ้นคํ้าแบบชําระดอกเบ้ียรายปี 
8.8. สามารถประมวลผลเงินปันผลหักชําระหน้ีประเภทอื่นๆ  
8.9. สามารถนําเงินปันผลหักชําระเงินกู้ได้ทุกประเภท ตามท่ีสมาชิกแจ้งความตอ้งการ 
8.10. สามารถประมวลผลเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน 
8.11. สามารถประมวลเงินปันผลหักเบ้ียประกัน/ฌาปนกิจสงเคราะห ์
8.12. สามารถแก้ไขรายการเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน(งดจ่ายเงินเฉล่ียคืน/อายัด) 
8.13. สามารถงดจ่ายเงินปันผล หรือ เงินเฉล่ียคืน ไดแ้บบรายบุคคล 



8.14. สามารถประมวลตดัจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืน  
8.14.1. สามารถทํารายการตัดจ่ายเงินปันผล ได้แบบรายทะเบียน 
8.14.2. สามารถโอนตดัจ่ายเป็นเงินสด เช็ค โอนเข้าบัญชีธนาคาร และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์

ได ้
8.15. สามารถประมวลผลไฟล์ข้อมลูโอนเงินปันผล-เงินเฉล่ียคืน ส่งธนาคาร 
8.16. สามารถปิดระบบปีเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน 
8.17. สามารถประมวลปิดงานสิ้นปีหุ้น-หน้ี 

8.17.1. ประมวลผลทํายอดยกมาหุ้น 
8.17.2. ประมวลผลทํายอดยกมาหนี ้
8.17.3. ล้างดอกเบ้ียสะสมเงินกู้ 

8.18. สามารถประมวลผลปิดระบบประจําปี 
8.18.1. ประมวลผลเลขที่เอกสาร(ประจําปี) ใหม ่ตามที่สหกรณ์กําหนด 

9. ประมวลผลข้อมูลสิ้นวัน แบบอตัโนมัต ิ
9.1. สามารถประมวลผลข้อมลูไประบบบัญชีได้วันตอ่วัน(ทันที) 
9.2. ข้อมลูในแตล่ะวันจะสามารถประมวลผลไประบบบัญชีไดท้ันที 

10. รายงาน 
10.1. รายงานเรียกเก็บรายเดือน(รายตัว) 
10.2. รายงานสรุปตั้งเรียกเก็บ 
10.3. รายงานรายละเอียดการตั้งเรียกเก็บ รายบุคคล, ตามกลุ่มเรียกเก็บ, ตามสังกัด 
10.4. รายงานสรุปรายการเรียกเก็บได้ 
10.5. รายงานรายละเอียดการเรียกเก็บได้ รายบุคคล, ตามกลุ่มเรียกเก็บ, ตามสังกัด 
10.6. รายงานสรุปรายการเรียกเก็บไม่ได้ 
10.7. รายงานเรียกเก็บยอดเงินต้นของเงินกู้แต่ละประเภท 
10.8. รายงานหักเงินเดือนไม่ครบ แบบรายบุคคล, แบบตามประเภทเงินที่หักได้ไม่ครบ 
10.9. รายงานหักเงินฝากไม่ครบ แบบรายบุคคล 
10.10. รายงานเงินรอจ่ายคืนก่อนผ่านรายการ/หลังผ่านรายการ 
10.11. รายงานรายละเอียดที่เรียกเก็บไม่ได้ 
10.12. หนังสือแจ้งหักเงินเรียกเก็บได้ไม่ครบ 
10.13. หนังสือแจ้งผู้คํ้าประกัน 
10.14. ใบเสร็จเรียกเก็บ แบบรับรอง 
10.15. รายงานประมาณการเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน สามารถกําหนดได้มากกว่า 1 อัตรา เพ่ือเปรียบเทียบ 
10.16. รายงานแสดงการคํานวณเงินปันผล 
10.17. รายงานการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนรายตัว/รายหน่วย 
10.18. รายงานการงดเงินปันผล หรือ เงินเฉล่ียคืนรายตัว 
10.19. รายงานการอายัดเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน 



10.20. รายงานวิธีการจ่ายเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคนรายตัว 
10.21. รายงานสรุปการจ่ายปันผล-เงินเฉลี่ยคืนประจําปี 
10.22. Export  เงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน ส่งธนาคาร 
10.23. รายงานอื่นๆ ตามที่สหกรณ์กําหนด 

 

ระบบเงนิฝาก 
1. ข้อกําหนดเงินฝาก 

1.1. กําหนดสิทธิการใช้งาน 
1.1.1. แยกตามประเภทเงินฝาก ออมทรัพย์,ออมทรัพย์พิเศษ,ทวีทรัพย์,ประจาํ 

1.2. กําหนดรหัสอนุมัต ิ
1.2.1. ใช้คีย์การ์ดหรอืรหัสผูอ้นุมตัิในการผ่านรายการน้ันๆ โดยกําหนดวงเงินในการอนุมตั ิ
1.2.2. ฝาก, ถอน, ชําระหน้ี, ปิดบัญชีเงินกู้(เงินสด และเงินโอน) 
1.2.3. ถ้าโอนเงินเกินเวลาปิดทําการสามารถทํารายย้อนวันไดแ้ตต่อ้งไม่เกิน 24 น. ของวัน 
1.2.4. การยกเลิกรายการ 
1.2.5. การย้อนลงรายการตามวันทีม่ีผล(วันท่ีโอนลงรายการในรายละเอียดของประเภทบัญช)ี 

1.3. กําหนดรหัสรายการ 
1.3.1. สามารถกําหนดตัวอักษรร่วมกับตัวเลขได ้

1.4. กําหนดธนาคาร 
1.5. กําหนดสิทธ์ิเงินฝากของสมาชิกแต่ละประเภท(สมาชิกปกติ,สมทบที่สามารถฝากเงินได้,หน่วยงาน) 

1.5.1. สามารถรวมยอดแตล่ะบัญชใีนสมาชิกคนน้ันๆ (ตามประกาศ) 
1.5.2. สามารถกําหนดใหส้มาชิกฝากคนเดียว 
1.5.3. สมาชิกคนหนึ่งฝากได้หลายบัญชีหรือบัญชีเดียวตามประเภทเงินฝาก 
1.5.4. สามารถกําหนดจํานวนบัญชีเงินฝากของสมาชิกแต่ละคน 
1.5.5. สามารถกําหนดจํานวนเงินข้ันสูงสุด(จํานวนรวมของเงินฝากทุกบัญชตีอ่ราย ตอ่ประเภทเงินฝาก ตอ่

ยอดรวมของโครงการน้ัน และ จํานวนเงินกลุ่มของสมาชกิ/สมาชิกสมทบ/หน่วยงานภายนอก) 
1.5.6. กําหนดใหส้ามารถเปิดบัญชรีว่มได้โดยกําหนดชือ่สมาชิกแต่ละรายได้(แตต่อ้งเป็นสมาชกิ/ สมทบ

เท่าน้ัน) ได้ไม่เกิน 4 รายตอ่บัญช ี
1.6. กําหนดชือ่บัญชีเป็นสมาชิกเท่าน้ันและสําหรับการระบุชื่อบัญชีเพ่ือ.......เจ้าหน้าที่สามารถทําการ

เปลี่ยนแปลงได้เอง และเมือ่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลจากระบบทะเบียนระบบเงินฝากจะเปล่ียนแปลง
อตัโนมัต ิ

1.7. กําหนดอัตราดอกเบี้ยตามประเภทเงินฝากได ้
1.7.1. กําหนดดอกเบ้ียตามกลุม่ประเภทบัญช ี
1.7.2. กําหนดตามระยะเวลา 
1.7.3. กําหนดตามวงเงิน 
1.7.4. กําหนดตามระยะเวลา และตามวงเงิน 



1.7.5. กําหนดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ(ตามวงเงิน รายบัญช ีรายสมาชิก) 
1.8. กําหนดอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบข้ันบันได 

1.8.1. กําหนดอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลา 
1.8.2. กําหนดอัตราดอกเบี้ยตามจํานวนเงิน 
1.8.3. กําหนดอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลา และจํานวนเงิน(ผสมกัน) 

1.9. แก้ไขอตัราดอกเบี้ย 
1.9.1. ตามกลุม่ 
1.9.2. ตามประเภท 
1.9.3. ตามระยะเวลา 
1.9.4. ตามเฉพาะรายบัญชีเงินฝาก(กรณีอตัราดอกเบ้ียพิเศษ) 

1.10. กําหนดการลงรหัสรายการ(คือการจัดรหัสเพ่ือออกรายงานทางการเงินเพ่ือให้เป็นกลุม่เดียวกัน เช่น
การถอนโอนหลายทางให้ออกมาในรายงานเดียวกัน) 

1.11. กําหนดเลขที่บัญชีเงินฝาก 01-yyy-xxxxx(สาขา-ประเภทบัญช-ีRunning number) 
1.12. กําหนดรายละเอียดเงินฝาก  

1.12.1. เง่ือนไขเงินฝากออมทรัพย์ 
1.12.1.1. เงินฝากออมทรัพย์หลักประกันเงินกู้(กรณีทุนเรือนหุ้นไม่เป็นไปตามระเบียบการกู้ยืม) 
1.12.1.2. จํานวนเงินเปิดบัญชีข้ันต่ําสดุ(บาท) 
1.12.1.3. จํานวนเงินฝากขั้นต่ําสดุ(บาท) 
1.12.1.4. จํานวนเงินฝากสูงสุด(บาท) 
1.12.1.5. จํานวนเงินฝากสูงสุด(ตอ่วัน/เดือน) 
1.12.1.6. จํานวนเงินฝากหักเงินเดือนข้ันต่ํา 
1.12.1.7. จํานวนเงินถอนข้ันต่ํา(เป็นไปตามประเภทเงินฝากและระเบียบ) 
1.12.1.8. ยอดคงเหลือข้ันต่ําที่คิดดอกเบี้ย 
1.12.1.9. สามารถกําหนดการฝากจํานวนยอดสูงสุด หรือจํานวนเงินรวมสูงสุด 
1.12.1.10. สามารถกําหนดวิธีการคํานวณดอกเบ้ีย เป็นรายวัน ,รายเดอืน ,รายปี, ตามที่ครบ

กําหนด,โดยคํานวณดอกเบ้ียจากยอดที่ถอนได้(Available Balance) หรือตามที่
สหกรณ์กําหนดได้ 

1.12.1.11. วิธีการจ่ายดอกเบ้ียแบบรายวัน 
1.12.1.12. สามารถกําหนดรูปแบบวิธีจ่ายดอกเบ้ีย 

- ทบต้น 
- สามารถกําหนดวันทบดอกเบ้ียรายปี/ ราย 6 เดือน/หรือตามวันที่สหกรณ์กําหนด 

1.12.1.13. เชื่อมตอ่ ATM online 
1.12.1.14. เปิดบัญชีไดสู้งสุด(จํานวนบัญช/ีสมาชิก/ประเภทบัญชี) 
1.12.1.15. จํานวนเงินคงเหลือในบัญชีไดต้่ําสดุ-สูงสุดตอ่ (ประเภท/กลุ่ม/บัญชี) 
1.12.1.16. สามารถหักเงินเดือนเข้าได ้



1.12.1.17. สามารถกําหนดค่ารักษาบัญชี กรณีบัญชีเงินฝากไม่มีรายการเคลื่อนไหวภาย
ระยะเวลาที่กําหนด โดยคิดจากเงินคงเหลือข้ันต่ําตามที่สหกรณ์กําหนด 

1.12.1.18. กําหนดใหส้มาชิกสามารถถอนบัญชีเงินฝากไปชําระหน้ี,ซือ้หุ้น ท้ังของสมาชิกเองและ
สมาชิกอื่นที่กําหนดแบบอตัโนมัต ิ

1.12.2. เง่ือนไขเงินฝากออมทรัพย์กําหนดยอด/กําหนดระยะเวลา/เกษียณเสริมสขุ 
1.12.2.1. สามารถกําหนดระยะเวลาทีฝ่ากได้ ระบุระยะเวลาหลายระยะเวลาในเลม่เดียวกัน 
1.12.2.2. สามารถกําหนดกลุม่ในการเปิดบัญชีได ้
1.12.2.3. สามารถกําหนดอัตราดอกเบ้ียในแต่ละระยะเวลาได้ 
1.12.2.4. หากวันครบกําหนดตรงกับวันหยุดสหกรณ์ ให้ระบบสามารถคิดดอกเบ้ียจนถึงวันทํา

การถัดไปได ้
1.12.2.5. สามารถจ่ายดอกเบี้ยหลังเงินฝากครบกําหนดในอตัราที่สหกรณ์กําหนด หรือไม่คิด

ดอกเบ้ียหลังครบกําหนดได้ 
1.12.2.6. สามารถกําหนดจํานวนบัญชตีอ่ราย 
1.12.2.7. สามารถกําหนดให้สมาชิกเปิดบัญชีได้ทุกคน หรือเฉพาะสังกัดท่ีกําหนด 
1.12.2.8. สามารถกําหนดจํานวนยอดทีฝ่ากไดต้่อบัญช ี
1.12.2.9. สามารถกําหนดยอดเปิดบัญชีขั้นต่ําได ้
1.12.2.10. สามารถกําหนดยอดรวมสูงสดุของบัญชีเงินฝากได ้
1.12.2.11. สามารถกําหนดการฝากเงินข้ันต่ําแต่ละครั้งได ้
1.12.2.12. สามารถกําหนดวิธีการคํานวณดอกเบ้ีย เป็นรายวัน ,รายเดอืน ,รายปี, ตามที่ครบ

กําหนด,โดยคํานวณดอกเบ้ียจากยอดที่ถอนได้(Available Balance) หรือตามที่
สหกรณ์กําหนดได้ 

1.12.2.13. วิธีการจ่ายดอกเบ้ียแบบ  รายเดือน รายปี หรือตามท่ีครบกําหนด 
1.12.2.14. สามารถกําหนดรูปแบบวิธีการจ่ายดอกเบ้ียได ้
1.12.2.15. ดอกเบ้ียทบตน้ 
1.12.2.16. ดอกเบ้ียจ่ายเข้าบัญชีสหกรณ์ 
1.12.2.17. ดอกเบ้ียโอนเข้าธนาคาร 
1.12.2.18. ดอกเบ้ียจ่ายสามารถตดัจ่ายไปชําระหน้ีได ้
1.12.2.19. ดอกเบ้ียจ่ายไปได้หลายทางตอ่บัญชีเงินฝาก 
1.12.2.20. กรณีถอนก่อนกําหนด 
1.12.2.21. สามารถคํานวณดอกเบ้ียเรียกคืนโดยหักจากเงินต้นได ้
1.12.2.22. สามารถคํานวณดอกเบ้ียในอตัราที่สหกรณ์กําหนด เช่น ถอนก่อน 3 เดือนไม่คิด

ดอกเบ้ีย หลังจากนั้นคิดให้ในอตัราเงินฝากออมทรัพย์(ตามประกาศสหกรณ์) 
1.12.2.23. สามารถเลือกยอดที่จะถอนก่อนกําหนดได ้
1.12.2.24. สามารถคิดดอกเบ้ียเป็นแบบอตัราขั้นบันไดได ้
1.12.2.25. ระบบสามารถทําการฝากอตัโนมตัิ หลังจากเงินฝากครบกําหนด 



1.12.2.26. ระบบสามารถทําการฝากอตัโนมตัิ หลังจากเงินฝากครบกําหนดตามระยะเวลาที่
สหกรณ์กําหนด 
 

1.12.3. เง่ือนไขออมทรัพย์พิเศษ 
1.12.3.1. สามารถระบุระยะเวลาได้ และไม่ระบุระยะเวลาในเล่มเดยีวกันได้ 
1.12.3.2. สามารถกําหนดให้สมาชิกเปิดบัญชีได้ทุกคน หรือเฉพาะสังกัดท่ีกําหนด 
1.12.3.3. กรณีออมทรัพย์พิเศษไม่กําหนดระยะเวลา  
1.12.3.4. กําหนดวันที่ทบต้นดอกเบ้ียสะสม 
1.12.3.5. กําหนดจํานวนครั้งในการถอนเงินได้(ถ้าเกินครั้งที่กําหนดให้คดิค่าธรรมเนียม) 
1.12.3.6. กําหนดใหส้ามารถเลือกการนับ/ไม่นับ ครั้งในการถอนเงินเพ่ือที่จะคิดค่าปรับได้ 
1.12.3.7. กําหนดค่าปรับกรณีถอนเงินเกินจํานวนที่กําหนด,ค่าปรับข้ันต่ํา ,(% ยอดถอน)โดยหัก

จากยอดที่ถอน หรือชําระเอง(สมาชิกสามารถเลือกได้) 
1.12.3.8. สามารถยกเว้นค่าปรับในการถอนเกินจํานวนครั้งที่กําหนดได ้
1.12.3.9. สามารถหักเงินเดือนเข้าออมทรัพย์พิเศษได ้
1.12.3.10. กรณีออมทรัพย์พิเศษระบุระยะเวลา 

- สามารถกําหนดจํานวนบัญชตีอ่ราย 
- สามารถกําหนดจํานวนยอดทีฝ่ากไดต้่อบัญช ี
- สามารถกําหนดระยะเวลาทีฝ่ากได้ ระบุระยะเวลาหลายระยะเวลาในเลม่

เดียวกัน 
- สามารถกําหนดอัตราดอกเบ้ียในแต่ละระยะเวลาได ้
- หากวันครบกําหนดตรงกับวันหยุดสหกรณ์ ให้ระบบสามารถคิดดอกเบ้ียจนถึง

วันทําการถัดไปได ้
- สามารถจ่ายดอกเบ้ียหลังเงินฝากครบกําหนดในอตัราที่สหกรณ์กําหนด หรือไม่

คิดดอกเบี้ยหลงัครบกําหนดได ้
- สามารถกําหนดยอดรวมสูงสดุของบัญชีเงินฝากได้ 
- สามารถกําหนดการฝากเงินข้ันต่ําแต่ละครั้งได ้
- ระบบสามารถทําการฝากอัตโนมตัิ หลังจากเงินฝากครบกําหนด 
- ระบบสามารถทําการฝากอัตโนมตัิ หลังจากเงินฝากครบกําหนดตามระยะเวลาที่

สหกรณ์กําหนด 
- สามารถกําหนดวิธีการคํานวณดอกเบี้ย เป็นรายวัน ,รายเดอืน ,รายปี, ตามที่

ครบกําหนด,โดยคํานวณดอกเบี้ยจากยอดที่ถอนได้(Available Balance) หรือ
ตามทีส่หกรณ์กําหนดได้ 

- วิธีการจ่ายดอกเบ้ียแบบ  รายเดือน รายปี หรือตามที่ครบกําหนด 
- สามารถกําหนดรูปแบบวิธีการจ่ายดอกเบ้ียได ้

- ดอกเบ้ียทบตน้ 
- ดอกเบ้ียจ่ายเข้าบัญชอีื่น 



- ดอกเบ้ียจ่ายเข้าบัญชีสหกรณ ์
- ดอกเบ้ียจ่ายเข้าธนาคาร 
- ดอกเบ้ียจ่ายสามารถตัดจ่ายไปชําระหน้ีได ้
- ดอกเบ้ียจ่ายไปได้หลายทางตอ่บัญชีเงินฝาก 
- จ่ายดอกเบ้ียเข้าออมทรัพย์พิเศษแบบไม่กําหนดระยะเวลาได้ดอกเบ้ียจ่ายไป

ได้หลายทางตอ่บัญชีเงินฝาก/ตอ่ยอดเงินฝากเช่นแบ่งจ่ายเข้าบัญชสีหกรณ์
และอีกส่วนเข้าบัญชีธนาคาร 

1.12.4. เง่ือนไขสําหรับเงินฝากประจํา 
1.12.4.1. สามารถกําหนดระยะเวลาครบกําหนด 
1.12.4.2. สามารถกําหนดใหส้มาชิกเปิดบัญชีได้ทุกคน หรือเฉพาะสังกัดที่กําหนด 
1.12.4.3. สามารถกําหนดการคิดดอกเบ้ีย กรณีถอนเงินก่อนครบระยะเวลาฝาก  
1.12.4.4. สามารถกําหนดการจ่ายดอกเบ้ียเมื่อครบกําหนดจ่ายดอกเบ้ีย (ฝากทบเงินต้น,โอนเข้า

บัญชอีื่นเช่น โอนเข้าบัญชีธนาคาร โอนเข้าบัญชสีหกรณ์) 
1.12.4.5. สามารถกําหนดถอนเงินบางส่วนและการจ่ายดอกเบ้ียก่อนครบกําหนด(คิดตามยอดถอน) 
1.12.4.6. สามารถกําหนดฝากอตัโนมัตเิมื่อเงินฝากครบกําหนด 
1.12.4.7. สามารถกําหนดใหส้ามารถถอนบางส่วนในแตล่ะยอดได ้
1.12.4.8. สามารถคํานวณภาษีดอกเบ้ียเงินฝากได้ 
1.12.4.9. สามารถคํานวณภาษีเรียกคืนได ้
1.12.4.10. สามารถกําหนดวิธีการคํานวณดอกเบี้ย เป็นรายวัน ,รายเดอืน ,รายปี, ตามท่ีครบกําหนด

,โดยคํานวณดอกเบ้ียจากยอดท่ีถอนได้(Available Balance) หรือตามที่สหกรณ์กําหนด
ได ้

1.12.4.11. วิธีการจ่ายดอกเบ้ียแบบ (รายเดือน /ทุก 3 เดอืน/ 1 ปี / ครบกําหนด) สามารถระบุวันที่
จ่ายดอกเบี้ยได ้

1.12.4.12. สามารถกําหนดรูปแบบวิธีการจ่ายดอกเบ้ียได ้
1.12.4.13. ดอกเบ้ียทบตน้ 
1.12.4.14. ดอกเบ้ียจ่ายเข้าบัญชอีื่น 
1.12.4.15. ดอกเบ้ียจ่ายเข้าบัญชีสหกรณ์ 
1.12.4.16. ดอกเบ้ียจ่ายเข้าธนาคาร 
1.12.4.17. ดอกเบ้ียจ่ายสามารถตดัจ่ายไปชําระหน้ี 
1.12.4.18. ดอกเบ้ียจ่ายไปได้หลายทางตอ่บัญชีเงินฝาก/ตอ่ยอดเงินฝากเช่นแบ่งจ่ายเข้าบัญชี

สหกรณ์และอกีส่วนเข้าบัญชธีนาคาร 
1.12.4.19. ดอกเบ้ียจ่ายสามารถโอนออกไปชําระหน้ีสญัญาเงินกู้ที่ใชเ้งินฝากคํ้าประกันโดยอตัโนมตัิ

ตามงวดท่ีระบุไว้ในสัญญา 
1.12.4.20. สามารถถอนบางส่วนของฝากได้ เมือ่คํานวณหน้ีคงเหลือ 10% เท่ากับทนุเรือนหุ้นบวก

เงินฝากท่ีอายดัไว้(ส่วนต่างสามารถถอนได้) 



1.12.4.21. เร่ืองคํานวณยอดอายัดเงินฝากที่สามารถถอนบางส่วนเมื่อทุนเรือนหุ้นม ี10% ให้เป็นไป
ตามระบบเงินกู้  

1.12.5. เง่ือนไขสําหรับเงินฝากทวีทรัพย์ 
1.12.5.1. กําหนดระยะเวลาฝากได ้
1.12.5.2. กําหนดจํานวนคร้ังที่ฝากตอ่เดอืนได ้
1.12.5.3. สามารถกําหนดใหส้มาชิกเปิดบัญชีได้ทุกคน หรือเฉพาะสังกัดที่กําหนด 
1.12.5.4. กําหนดจํานวนคร้ังที่ขาดส่งได ้หากเกินให้ถือว่าผิดเง่ือนไขระบบจะไม่สามารถทํารายการ

ฝากหน้าเคาน์เตอร์หรอืฝากผา่นการหักเงินเดอืนโดยอตัโนมัต ิ
1.12.5.5. ระบบสามารถประมวลสรุปเก็บข้อมลูการขาดส่งประจําเดอืนของเงินฝากทวีทรัพย์เป็น

แบบรายเดอืน 
1.12.5.6. กําหนดให้จํานวนเงินฝากแตล่ะครั้งตอ้งเท่ากับยอดที่ฝากครั้งแรกเสมอ 
1.12.5.7. หากฝากภายในวันที่กําหนดถือว่าเป็นของเดอืนก่อน และไม่ผิดเง่ือนไขการฝาก 
1.12.5.8. สามารถฝากหลังวันที่กําหนดและถือว่าเป็นของเดอืนก่อน และไมผ่ดิเง่ือนไขการฝาก

(ต้องได้รับการอนุมัติจากผูม้ีอาํนาจก่อน) 
1.12.5.9. สามารถส่งหักเงินเดือนได ้
1.12.5.10. หากครบกําหนดการฝากแล้ว สามารถหยุดสง่หักเงินเดือนไดอ้ัตโนมตัิ(กรณีฝากเงินสดก็

ไม่สามารถรับฝากได้) 
1.12.5.11. การถอนก่อนครบกําหนด หรอืผดิเง่ือนไข 
1.12.5.12. กําหนดใหคํ้านวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตามอตัราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรพัย์และหักภาษี 
1.12.5.13. ในกรณีมีการจ่ายดอกเบ้ียไปแล้วสามารถเรยีกคืนดอกเบี้ยได ้
1.12.5.14. สามารถกําหนดอัตราภาษีเงินฝากของดอกเบี้ยที่ได้รับ 
1.12.5.15. สามารถกําหนดวิธีการคํานวณดอกเบี้ย เป็นรายวัน ,รายเดอืน ,กําหนดหรือตามที่

สหกรณ์กําหนดได ้
1.12.5.16. วิธีการจ่ายดอกเบ้ียแบบ  รายปี หรือตามทีค่รบกําหนด 
1.12.5.17. สามารถกําหนดรูปแบบวิธีการจ่ายดอกเบ้ียได ้
1.12.5.18. ดอกเบ้ียทบตน้ 
1.12.5.19. ถ้าฝากครบกําหนด 24 เดือนระบบจะไม่คํานวณภาษี 
1.12.5.20. เมื่อเงินฝากครบกําหนดไม่มาปิดบัญชี ระบบจะจ่ายดอกเบ้ียตามอตัราเงินฝากออมทรพัย์

โดยคํานวณเป็นแบบรายวัน 
1.12.5.21. หากวันครบกําหนดตรงกับวันหยุดสหกรณ์ ให้ระบบสามารถคิดดอกเบ้ียจนถึงวันทําการ

ถัดไปได ้
1.13. กําหนดเง่ือนไขการถอน  

1.13.1. ผู้มอีํานาจถอนตอ้งเป็นสมาชกิท่ีเปิดบัญชีเทา่น้ัน 
1.13.2. สามารถเพ่ิมผูม้ีอํานาจถอนเงินต้องเป็นสมาชิก/สมาชิกสมทบมากกว่า 1 คน โดยสามารถดึง

ข้อมลูจากระบบทะเบียนได ้
1.13.3. สามารถระบุเง่ือนไขการถอนเงินโดยระบุเป็นหมายเหตุ เชน่ ลงนาม 2 ใน 3 ของผูม้ีอํานาจถอน 



1.13.4. สามารถถอนจาํนวนเงินที่ไม่ได้ถูกอายัดได ้
1.14. กําหนดเง่ือนไขการอายัด 

1.14.1. กําหนดสาเหตกุารอายัด 
1.14.2. กําหนดผู้มอีํานาจอนุมตัิการอายัด/ยกเลิกการอายัด 
1.14.3. กําหนดรูปแบบการอายัด 

- ทั้งบัญช ี
- จํานวนยอดในบัญช ี
- บางส่วนในบัญช ี

1.14.4. วิธีการถอนอายัด 
- สามารถถอนบางส่วนของฝากได้ เมือ่คํานวณหน้ีคงเหลือ 10% เท่ากับทุนเรือนหุ้นบวกเงิน

ฝากที่อายัดไว้(ส่วนต่างสามารถถอนได้) 
- ทั้งบัญช ี
- จํานวนยอดในบัญช ี
- บางส่วนในบัญช ี
- สามารถกําหนดผู้มอีํานาจอนุมัติการถอนอายัดได ้(ยกเว้นการถอนอายัดตามข้อ 4.1.17.1) 

1.15. กําหนดสถานะของรูปแบบการพิมพ์ 
1.15.1. พิมพ์ปกหน้า ปกหลัง บันทึกข้อมลูแถบแม่เหล็ก 
1.15.2. พิมพ์สมุดเงินฝาก 
1.15.3. พิมพ์สลิปใบนําฝาก/ถอน/เปิดบัญชี(สามารถเลือกพิมพ์สลปิหรือไม่พิมพ์ก็ได้ หรอืแบบย่อหรอื

แบบเต็ม) 
1.15.4. พิมพ์ยอดถอนก่อนกําหนด/ถอนปิดบัญชีและดอกเบ้ียในสลิบใบเดียวกัน 
1.15.5. พิมพ์ใบอายัด 
1.15.6. รูปแบบที่ใช้พิมพ์สมดุคู่ฝาก 
1.15.7. รูปแบบการพิมพ์สลิปฝาก/ถอน 
1.15.8. รูปแบบการปรับสมุดอตัโนมตั(ิแถบแม่เหล็กหรือบาร์โค๊ต) 
1.15.9. สามารถเลือกบรรทัดที่ตอ้งการพิมพ์ได้(พิมพ์ซ้ํา) 
1.15.10. การพิมพ์ปรับสมุดเงินฝากระบบสามารถตรวจสอบยอดล่าสุดของสมดุเงินฝากกับข้อมลูการ

พิมพ์สมุดล่าสดุในระบบ 
1.15.11. สามารถจัดทําทะเบียนคุมสมดุเงินฝากได้ 

- สามารถบันทึกประเภทเงินฝาก 
- สามารถลงทะเบียนเลขสมดุเงินฝาก 
- ไม่สามารถใช้เลขสมดุซ้ํากันได ้
- สามารถบันทึกข้อมลูเลขสมดุเงินฝากเชื่อมโยงกับเลขที่บัญชีได ้
- สามารถบันทึกสาเหตุการยกเลิกสมดุเงินฝาก 

1.16. กําหนดรายการฝากระหว่างบัญช ี
1.16.1. สามารถถอนจากบัญชีเงินฝากไปบัญชีของสมาชิกเองหรือไปบัญชีของสมาชิกอื่น 



1.17. การบันทึกการรับฝากเงิน 
1.17.1. สามารถจัดเก็บรูปภาพตัวอย่างลายมือชือ่ของผู้มสีิทธ์ิถอนเงิน และรูปภาพเจ้าของบัญชีได้

(สามารถดูไดท้กุเคร่ือง) 
1.17.2. สามารถพิมพ์ใบฝากเงินได้ตามแบบที่สหกรณ์กําหนด 
1.17.3. สามารถพิมพ์ตัว๋สัญญาใช้เงินในรูปแบบทีต่อ้งการได ้
1.17.4. สามารถรับฝากเช็ครอเคลียริง่โดยเปิดชอ่งให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ทํารายการผ่านเช็ดในวันถัดไป 

1.17.4.1. การรับฝากเช็คให้สามารถปฏิบัติ ดังน้ี 
- สามารถบันทึกรายการฝากเงินโดยระบุว่าเป็นรายรอเคลียริง่ในสมดุบัญชโีดยไม่รวม

ยอดคงเหลือจนกว่าเช็คเคลียร่ิง และสลิป 
- สามารถบันทึกรายการในสมดุทะเบียนเช็คได ้
- สามารถทํารายการเคลียริ่งเช็ครายฉบับในทุกวันโดยผ่านรายการไปที่ทะเบียนคุมเช็ค 

สมุดเงินฝาก Statement  ระบบบัญช ี
- สามารถลงรายการในระบบบญัชีเป็นเช็คระหว่างทาง 

1.17.5. สามารถบันทึกรายการรับฝาก หน่ึงยอดจากหลายชอ่งทางได้ (เงินสด,โอนระหว่างบัญช,ีอื่น/
หลายทาง) 

1.17.6. การรับฝากเงินสมาชิกสามารถจะนําสมุดคู่ฝากมาด้วยหรือไม่ก็ได้ โปรแกรมจะทําการพิมพ์
รายการท่ียังไม่ถูกพิมพ์ในสมดุคู่ฝากให้ครบถ้วน 

1.17.7. สามารถนําเงินฝากไปคํ้าประกันเงินกู้ได้ โดยระบบจะทําการระงับการถอนเงิน(ท้ังจํานวนหรือ
บางส่วน)จากบัญชีท่ีเป็นหลกัประกัน และยกเลิกการระงับเมื่อชําระหน้ีหมดไดโ้ดยอตัโนมตั ิ

1.17.8. สามารถโอนเงินฝากระหว่างบัญชีได้  ระบุจํานวนเงินที่ต้องทําการโอนตัด , ทกุวันที่ , เริ่มจาก
เดือน ,พ.ศ. 

1.17.9. สามารถตั้งโอนเงินฝากอัตโนมัติ โดยกําหนดวันทีต่้องการ, บัญชีปลายทาง ,จํานวนเงิน,(โดย
ประมวลผล ณ สิ้นวัน) 

1.18. การบันทึกการถอนเงิน 
1.18.1. สามารถถอนเงินรับฝากบางส่วนในจํานวนที่ไม่ได้คํ้าประกนั 
1.18.2. สามารถพิมพ์ใบถอนเงินตามแบบท่ีสหกรณ์กําหนด 
1.18.3. การถอนเงินรบัฝากได้ทั้งเงินสด,โอนธนาคาร, เช็ค,หรือหลายทาง ใน 1 รายการ 
1.18.4. สามารถทําเป็น Format File เพ่ือโอนเข้าธนาคารได้หลายธนาคาร 
1.18.5. ระบบสามารถล็อคการฝากในกรณีที่สมาชกิผิดเง่ือนไขของการฝาก(ทวีทรัพย์) 
1.18.6. ระบบสามารถแจ้งเตอืนในกรณีที่สมาชิกผดิเง่ือนไขของการฝาก(ทวีทรัพย์)การถอนเงินฝากออม

พิเศษไม่กําหนดระยะเวลา 
1.18.7. สามารถกําหนดให้ยกเลิกการนับคร้ังการถอนได้ และมผีู้อนุมัติการทํารายการ 
1.18.8. ระบบสามารถแสดงการคํานวณเงินต้น ค่าปรับก่อนและหลังบัญชคีรบกําหนดโดยระบุวันท่ีถอน

ได้ และสามารถออกรายงานได ้
1.19. การแก้ไข ปรับปรุงเงินฝาก ต้องมีผู้ทําการอนุมัติการในระบบ 



1.19.1. สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ในวันน้ัน หากข้อผดิพลาดทราบในวันอื่น ก็สามารถแก้ไขได้หากบัญชี
น้ันยังไม่มีการทํารายการ 

1.19.2. สามารถอนุมัตกิารยกเลิกรายการฝากหรือถอน 
1.19.3. สามารถแก้ไขรายละเอียดบัญชีผู้ฝากเงิน 
1.19.4. สามารถเปลี่ยนแปลงผู้มสีิทธถิอนเงินฝาก 
1.19.5. สามารถแก้ไขสมุดคู่ฝาก 
1.19.6. สามารถแก้ไขรายการเช็คผ่าน/คืน 
1.19.7. สามารถยกเลิกการปิดบัญช ี
1.19.8. สามารถแก้ไขรูปภาพลายเซ็นและสามารถเรยีกดูข้อมลูเก่าได ้
1.19.9. สามารถแก้ไขรายการส่งหักเงินเดือน 
1.19.10. สามารถพิมพ์รายการซ้ําในสมุด/สลิปใหม่ได ้
1.19.11. สามารถอายัดบัญช ี

1.20. สามารถกําหนดผูอ้นุมตัิการทาํรายการการปรับปรุง/ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง 
1.21. สามารถแสดงประวัติรายการแก้ไข ,ยกเลิก, ปรับปรุง,เปลี่ยนแปลง ต่างๆ ได ้
1.22. สามารถค้นหาเลขท่ีบัญชีเงินฝากได้จาก ชือ่บัญชี,เลขที่บัญชี เลขที่สมุด, เลขที่สมาชิก,ผูม้ีอํานาจถอน 
1.23. รายงานเงินฝาก 

1.23.1. รายงานทะเบียนเงินฝาก 
1.23.2. พิมพ์ใบฝาก/ถอน 
1.23.3. รายงานดอกเบ้ียครบกําหนด 
1.23.4. รายงานการทํารายการประจําวันฝาก/ถอน 
1.23.5. รายการยกเลิก/แก้ไขปรับปรุงรายการประจําวัน 
1.23.6. รายงานยอดเงินฝากคงเหลือ ณ ปัจจุบัน 
1.23.7. รายงานยอดเงินฝากคงเหลือ ณ ปัจจุบัน แยกเป็นประเภทเงินฝาก 
1.23.8. รายงานยอดเงินคงเหลือแยกตามอัตราดอกเบ้ีย 
1.23.9. รายงานยอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ (ปิดระบบการเงิน) 
1.23.10. รายงานการจ่ายดอกเบ้ียครบกําหนด ตามประเภทที่ครบ/ตามวิธีการจ่าย 
1.23.11. รายงานการทํารายการโอนระหว่างบัญชี 
1.23.12. รายงานทํารายการประจําวัน ฝาก/ถอน 
1.23.13. รายงานการยกเลิกการทํารายการประจําวัน 
1.23.14. รายงานสรุปการฝาก/ถอน 
1.23.15. ใบปะหน้าฝาก/ถอน เงินสด 
1.23.16. รายงานการฝาก/ถอนเงิน สรปุตามที่มา 
1.23.17. รายงานการเปิดบัญช ี
1.23.18. รายงานการปิดบัญช ี
1.23.19. รายงานสรุปยอดคงเหลอืและดอกเบ้ียค้างจ่ายประจําเดอืน 
1.23.20. รายงานเงินฝากคงเหลือ และดอกเบ้ียค้างจ่าย ประจําเดอืน 



1.23.21. รายงานดอกเบ้ียค้างจ่าย เงินฝากที่มตี้นเงิน 
1.23.22. รายละเอียดเงินฝากประจําเดอืน 
1.23.23. รายงานประมาณการจ่ายดอกเบ้ีย 
1.23.24. รายงานสรุปประมาณการจ่ายดอกเบ้ีย-เงินฝาก – กองทุนและอื่นๆ 
1.23.25. รายงานการลงรับดอกเบี้ย  
1.23.26. รายงานสรุปการลงรับดอกเบี้ย 
1.23.27. รายงาน Statement เงินฝาก 
1.23.28. หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก 
1.23.29. หนังสือรับรองเงินฝากภาษาไทย/อังกฤษ 
1.23.30. พิมพ์สลิป 
1.23.31. รายงานเงินฝากครบกําหนด 
1.23.32. รายงานเงินฝากครบกําหนดล่วงหน้าแยกตามประเภทเงินฝาก 
1.23.33. รายงานเงินฝากครบกําหนด(ยังไม่ถอน) 
1.23.34. รายงานเงินฝากครบกําหนด (ตามช่วงของเงินที่รับฝาก) 
1.23.35. รายงานการถอนเงินฝากออกจากสหกรณ์ตั้งแต ่1 ล้านบาทข้ึนไป(MIS) 
1.23.36. หนังสือแจ้งเงินฝากครบกําหนด 
1.23.37. รายงานสรุปการออกหนังสอืแจ้งเงินฝากครบกําหนด 
1.23.38. ใบคําขอเปิดบัญช ี
1.23.39. การ์ดเงินฝาก 
1.23.40. รายงานยอดเงินฝากตดิภาระค้ําประกัน 
1.23.41. รายงานรับฝากเงินสด 
1.23.42. รายงานฝากถอนต้นเงินที่ระบุระยะเวลา 
1.23.43. รายงานการฝากโครงการที่เปิดตอ่เน่ือง 
1.23.44. รายงานแก้ไขข้อมลู 
1.23.45. รายงานการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ย 
1.23.46. รายงานวิเคราะหต์้นทุนเงินฝากระบุระยะเวลา 
1.23.47. รายงานเงินฝากท่ีไม่ไดร้ับดอกเบ้ีย(ครบกําหนด) 
1.23.48. รายงานเงินฝากระบุระยะเวลาแยกตามวงเงิน 
1.23.49. รายงานประมาณการดอกเบี้ยเงินฝากครบกําหนด 
1.23.50. รายงานเงินรับฝากทวีทรัพย์ 
1.23.51. รายงานรับฝากทวีทรัพย์ ที่ขาดการฝากตอ่ 
1.23.52. รายงานเงินฝากทวีทรัพย์ครบกําหนด(ยังไม่ปิดบัญชี) 
1.23.53. รายงานการแก้ไขเงินฝากรายเดอืน 
1.23.54. รายงานการฝากรายเดือน ระบุประเภทเงินฝาก/วันที่เปิด 
1.23.55. ใบปะหน้าฝาก/ถอน เงินสด 
1.23.56. รายงานยอดคงเหลือเงินฝาก 



1.23.57. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝาก (รายตัว) 
1.23.58. รายงานการฝาก-ถอนประจําวัน, ประจําเดอืน  โดยแยกประเภทการฝาก-ถอน เช่นฝากเป็นเงิน

สด เช็ค โอนระหว่างบัญช ี 
1.23.59. รายงานการปรับปรุงเงินรับฝาก 
1.23.60. รายงานการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ย 
1.23.61. รายงานจ่ายดอกเบ้ียเงินรับฝาก 
1.23.62. รายงานสรุปเงินรับฝากและดอกเบ้ียจ่าย 
1.23.63. รายงานสรุปเงินรับฝากและดอกเบ้ียค้างจ่าย 
1.23.64. รายงานยอดเงินฝากตดิค้ําประกัน 
1.23.65. รายงานบัญชีท่ีจะครบกําหนดและวันที่ครบกําหนดของบัญชีประจํา  
1.23.66. รายงานภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค้างจ่าย 
1.23.67. รายงานรายละเอียดยอดเงินฝากประจํา หรือประเภทมีระยะเวลาสามารถเรียกดูจากหน้าจอได้

ทันท ี
1.23.68. รายงานโอนเงินต้นฝากประจําเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
1.23.69. รายงานจํานวนบัญชีเงินฝากที่เปิด-ปิดประจําวัน, ประจําเดอืน 
1.23.70. รายงานประมาณการดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ 
1.23.71. รายงานยกเลิกรายการทุกประเภท 
1.23.72. รายงานกรณีที่ข้ามเลขที่บัญช ี
1.23.73. รายงานภาษีดอกเบ้ียสามารถนําข้อมลูไป Link  กับระบบสรรพากรได ้
1.23.74. รายงานภาษีดอกเบ้ียเงินฝาก 
1.23.75. รายงานสรุปบัญชีเงินฝากของสมาชิกแต่ละรายทั้งหมดโดยสามารถสรุปจํานวนเงิน และวันครบ

กําหนด แยกแต่ละบัญชีเงินฝาก 
1.23.76. รายงานทะเบียนคุมสมุดเงินฝาก 
1.23.77. รายงานสรุปการฝากถอน และค่าใช้จ่าย ในช่วงเวลาที่กําหนดได ้
1.23.78. รายงานเช็คเคลียร์ร่ิง 
1.23.79. รายงานเงินรับฝากรอจ่ายคืน(เงินฝากครบกําหนดรอโอนออกสอ. ไม่จ่ายดอกเบ้ีย) 
1.23.80. รายงานอื่นๆ ที่สหกรณ์กําหนด 

ระบบการเงนิ 
1. กําหนดขอ้มูลพ้ืนฐาน 

1.1. กําหนด รหสัรายการการเงิน 
1.2. กําหนด กลุ่มรายการการเงิน 
1.3. กําหนด รหสัรายการ Permission 
1.4. กําหนด ประเภทการชําระ/จ่ายเงินกู้ 
1.5. กําหนด ชําระพิเศษ รหัสรายการชําระ 
1.6. กําหนด ธนาคารการเงิน ตั้งสมุดคู่ฝาก 
1.7. กําหนด กลุ่มนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 



1.8. กําหนด ลิงค์การเงินบัญชี - เงินกู้ 
1.9. กําหนด ลิงค์การเงินบัญชี - เงินกู้(ลูกหน้ี) 
1.10. กําหนด ลิงค์การเงินบัญชี - เรียกเก็บรายเดอืน 
1.11. กําหนด ลิงค์การเงินบัญชี - เงินฝาก 
1.12. กําหนด ลิงค์การเงินบัญชี – ค่าธรรมเนียมสมัครใหม ่
1.13. แก้ไข สมดุเงินสด/สมดุเงินโอน 
1.14. ปรับปรุงจํานวนเงินที่จ่ายภาษี 
1.15. เปิดงานประจาํวัน 
1.16. ปิดงานประจําวัน/เดือน 

2. ระบบทะเบียนคุมเช็คจ่าย 
2.1. สามารถตั้งเลม่เช็คใหส้อดคลอ้งตามเล่มเชค็ที่ซื้อมาได ้
2.2. สามารถกําหนดทะเบียนเช็คที่ไม่ไดใ้ช้งานเป็นใบๆ 
2.3. สามารถกําหนดรูปแบบเช็คเพ่ือใหแ้สดงตอนพิมพ์เช็คได ้
2.4. สามารถพิมพ์เช็คตามรูปแบบเช็คจริง ณ วันที่ตดิตั้ง 
2.5. สามารถพิมพ์เช็ครวมหลายรายการได้ 1 ใบ เช่น สมาชิกถอนเงินจาก 2 บัญชแีล้วจะขอเชค็เพียง 1 ใบ 
2.6. สามารถพิมพ์เช็คหลายใบใน 1 รายการได้ เช่น สมาชิกถอนเงิน 1 รายการแล้วจะขอเชค็ 2 ใบ 
2.7. สามารถแก้ไขข้อมลูเชค็บางอย่างได้(สั่งจ่ายเช็ค) 
2.8. สามารถพิมพ์เช็คระบุวันที่ล่วงหน้าได้(เพ่ือนําไปฝากสหกรณ์อื่น) 
2.9. พิมพ์เช็คเงินกู้สามัญรายวัน, เงินกู้พิเศษ, การชําระหน้ี ได ้
2.10. สามารถแก้ไข ลบ เพ่ิมเตมิ รายการอื่นในเชค็ ได ้
2.11. สามารถบันทึก แก้ไข รายการเช็คจ่ายที่ธนาคารเรียกเก็บแล้ว 
2.12. สามารถตดิตามการข้ึนเงินของเช็คจ่ายได้ โดยผูใ้ช้งานตรวจสอบจากรายการบัญชีธนาคารเพ่ือนํามาตัด

รายการเช็คที่จ่ายและได้ข้ึนเงินแล้ว 
3. ระบบทะเบียนคุมเช็ครับ 

3.1. บันทึกข้อมูลรายละเอียดเช็ค เช่น ธนาคาร สาขา เลขที่เชค็ และจํานวนเงิน วันท่ีหน้าเช็ค 
3.2. สามารถแยกประเภทของเช็คได้เช่น  

- เช็คผ่านเคลียริง่ 
- เช็ครอเคลียริ่ง 
- เช็คไม่สามารถขึ้นเงินได้ 

3.3. สามารถแยกประเภทการทําธุรกรรมของเชค็ได ้
3.4. สามารถออกใบเสร็จชั่วคราวในกรณีรับเชค็เพ่ือรอเคลียริ่ง เมื่อเช็คเคลียร่ิงระบบจะบันทึกรายการ

อตัโนมัตแิละสามารถออกใบเสร็จฉบับจริงได ้
3.5. สามารถทํารายการนําเช็คฝากธนาคารโดยสามารถเลือกธนาคารได้  จากรายการรับฝาก, ชําระหน้ีและ

รายการบันทึกรับอื่นๆ เป็นเชค็ได ้



3.6. ระบบสามารถยกเลิกรายการเมื่อเช็คไม่สามารถข้ึนได้ โดยระบบจะย้อนรายการท้ังหมดที่เกี่ยวข้องกับ
เช็คที่ไมส่ามารถขึ้นเงินได ้

3.7. ผู้ใช้งานสามารถเข้าทํารายการผ่านเช็คเคลีย์ริ่งหรือยกเลิกเช็คเคลียร่ิ์ง เมือ่ตรวจสอบพบว่าเงินได้เข้า
บัญชสีหกรณ์แล้ว 

3.8. เมื่อสถานะเช็ครอเคลีย์ร่ิง รายการเงินฝากจะยังไม่สามารถถอนยอดเงินที่ฝากด้วยเช็คได ้
 

4. ระบบควบคุมงานแบบเคาน์เตอร์ 
4.1. แบ่งแยกการทาํงานในลักษณะเคาน์เตอร์ใหญ่แบบงานประจําวัน และงาน ATM Online รวมถึงการ

ประมวลผลจ่ายดอกเบ้ียประจําวัน 
4.2. ระบบเคาน์เตอร์ใหญ่งานประจําวันมี 1 เคาน์เตอร์ แต่สามารถมีผูใ้ช้งานเข้าใช้ได้มากกว่า 1 คน และ

สามารถเข้าใชง้านได้ครั้งละ 1 คน 
4.3. ระบบสามารถแยกเคาน์เตอร์ย่อย โดยสามารถทํารายการเงินโอน และรายการเงินสด ประจําวันได ้โดย

ใชส้ิทธิ 1 คน 1 เคาน์เตอร์ 
4.4. สามารถตรวจสอบเงินสดทุกเคาน์เตอร์ไดใ้นแบบ Real – Time 
4.5. ระบบเบิกเงินสดของเคาน์เตอร์ย่อย สามารถทํารายการแบบ Real – Time จากเคาน์เตอร์ใหญ่ โดยตอ้ง

ได้รับอนุมตัิจากเคาน์เตอรใ์หญ ่
4.6. ระบบส่งคืนเงินสด สามารถส่งคืนให้เคาน์เตอร์ใหญ่เท่าน้ัน โดยต้องได้รับอนุมัติจากเคาน์เตอร์ใหญ ่
4.7. สามารถตรวจสอบสมดุการเงินแยกเป็นเงินสด และ เงินโอนชดัเจน ดังน้ี 

- รายการเบิก/ คืนเงินสดประจําวัน 
- รายการสมุดการเงินรวมประจําวัน 

5. ระบบการบันทกึรับ/ จ่าย 
5.1. สามารถบันทึกข้อมลูการทํารายการ จากระบบสินเชือ่, เงินฝาก, ทะเบียนสมาชิก และหุ้น มาทําการลง

รับรายการรับจ่าย ได้แบบอตัโนมตั ิ
5.2. การบันทึกการรับชําระหน้ีเงินกู้  

- สามารถรับชําระหน้ีระหว่างเดอืน 
- สามารถชําระหน้ีเงินกู้ได้ คือ เงินสด  เช็ค โอนผ่านธนาคาร  
- จํานวนเงินที่นํามาชําระโปรแกรมจะนําไปหักดอกเบี้ยเงินกู้ก่อน ที่เหลือนําไปตัดยอดต้นเงินกู้ 

5.3. สามารถตั้งรหสัการเงินรายการรับ/ จ่าย 
5.4. สามารถบันทึกรับ/ จ่ายเงินสด เช็ค และเงินโอน ตามรหสัรายการเงินรายการรับ/ จ่ายได้ รายการที่

เกี่ยวข้อง ดังน้ี 
- บันทึกรับค่าฌาปนกิจ 
- รับชําระค่าปรับสมุดเงินฝากหาย 
- รับชําระเงินจากหน่วยงานภายนอก 
- ค่าใช้จ่ายการบริหารงานสหกรณ์ เช่น ค่าพาหนะ, ค่าเบ้ียเลี้ยง, ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ 
- บันทึกรายการโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคาร เช่น Baht Net 



- บันทึกรายการรับ-จ่ายย้อนวัน 
- บันทึกรายการจ่ายเช็คล่วงหน้าได้ และระบบสามารถลงรายการผ่าน ณ วันที่มีผลตามหน้าเช็ค โดย

อตัโนมัต ิ
- ระบบจะไม่สามารถปิดงานได้เมือ่รายการจ่ายเช็คยังไม่ถูกบันทึกผ่านรายการ 

5.5. เจ้าหน้าที่รับเรื่องสามารถป้อนข้อมูลรายการจ่ายเงินหรือรับชําระ  ซึ่งเคาน์เตอร์การเงินสามารถดึง
รายการข้ึนมาเลือกเพื่อทํารายการได้ทันที เช่น ค่าเบ้ียประชุม หรือ รับเงินค่าฌาปนกิจ 

6. ระบบเงินรอจ่ายคืน/เงินรอตรวจสอบ 
6.1. สามารถตั้งรายการเงินรอจ่ายคืน/เงินรอตรวจสอบไดโ้ดยระบุเลขสมาชิก 
6.2. สามารถตั้งรายการเงินรอจ่ายคืน/เงินรอตรวจสอบจากรหัสบัญชใีดก็ได ้เชน่ ธนาคาร เชค็ เงินสด เงินกู้ 
6.3. สามารถดึงรายการตั้งเงินรอจา่ยคืน/เงินรอตรวจสอบ มาทาํรายการได้ทันที  
6.4. สามารถถอนหุน้,เงินฝาก,เงินกู้ เป็นเงินรอจ่ายคืน/เงินรอตรวจสอบไดโ้ดยสามารถระบุว่าเป็นของสมาชิก

คนใด 
6.5. สามารถตดัเงินรอจ่ายคืน/เงินรอตรวจสอบ เพ่ือทํารายการชําระพิเศษบางส่วนได้ 
6.6. สามารถตดัจ่ายเงินรอจ่ายคืน/เงินรอตรวจสอบ ได้หลายทาง เช่น เงินสด, เชค็ ,เงินโอน หรือเงินสด+เงิน

โอน, เงินสด+เช็ค ฯลฯ 
6.7. สามารถออกใบเสร็จรับเงินได ้
6.8. สามารถนําข้อมูลเงินโอนจากธนาคาร ที่นําเข้าระบบไว้แล้ว มาทําการตัดชําระให้ตามท่ีสมาชิกแจ้งมายัง

สหกรณ์ฯ ได้ เช่น นําเข้าฝากเงิน, นําไปชําระหน้ี, ตัดชําระรายการเรียกเก็บ โดยผ่านระบบเงินรอ
ตรวจสอบ ทั้งน้ีหากมีจํานวนเงินเหลือ สามารถเก็บไว้ตรวจสอบ หรือทําการจ่ายคืนให้สมาชิกเป็นเงินสด 
หรือโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิกได้ 

7. ระบบเงินโอน 
7.1. สามารถจัดการข้อมลูเงินโอนจากธนาคารได้ โดยการนําเขา้ไฟล์รายการเคลื่อนไหวจากทางธนาคาร ผ่าน

การใช้งานระบบการจัดการ Bank Reconciliation Statement 
8. ระบบการประมวลผลขอ้มูลไปบัญช ี

8.1. สามารถประมวลผลข้อมลูไปบัญชีได้เป็นรายการตอ่รายการภายในวัน 
8.2. ข้อมลูในแตล่ะวันจะสามารถประมวลผลไปบัญชีได้เมือ่การเงินได้ปิดงานในวันน้ัน ๆ แล้ว 

9. ระบบการตดัจา่ยเงินปันผล – เฉลี่ยคืน 
9.1. สามารถทํารายการตัดจ่ายเงินปันผล ได้แบบรายทะเบียน 
9.2. สามารถโอนตดัจ่ายเป็นเงินสด เช็ค โอนเข้าบัญชีธนาคาร และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ได ้
9.3. สามารถยกเลกิการตดัจ่ายได ้
9.4. สามารถตดัจ่ายเงินปันผล ไดห้ลายทาง เช่น เงินสด, เช็ค ,เงินโอน หรือเงินสด+เงินโอน, เงินสด+เช็ค 

ฯลฯ 
10. หมวดบริหารการเงิน 
11. การจ่ายเงินต่าง ๆ ทั้งที่เป็นค่าใช้จ่ายและมิใช่ค่าใช้จ่าย โดยโปรแกรมสามารถออกใบสําคัญจ่ายไดโ้ดยอตัโนมัต ิ
12. สามารถออกใบรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 



13. สามารถบันทึก และรายงานการรับ – จ่ายเงินสด การโอนรับ – โอนจ่าย ประจําวัน 
14. แสดงและพิมพ์รายการรับ – โอน จ่าย เงินสดคงเหลอืประจําวัน 
15. แสดงและพิมพ์รายการ รับ – โอน จ่าย ณ ช่วงเวลาที่กําหนด โดยสรุปแยกเป็นประเภทรายการ 
16. สามารถกําหนดประเภทรายการค้างรับและค้างจ่ายได ้
17. สามารถแก้ไข ลบ เพ่ิมเตมิ การรับ – จ่ายเงินสด, โอนรับ – โอนจ่ายประจําวัน 
18. แสดงรายละเอยีดรายการเงินสดรับ และเงินสดจ่าย และสรุปยอด 
19. หมวดรายงาน 

19.1. รายงานเบิก/คืนเงินสดประจาํวัน 
19.2. รายงานสมุดการเงินรวมประจําวัน 
19.3. รายงานรับ/จ่ายประจําวัน ตามแตล่ะเคาน์เตอร์ 
19.4. รายงานเช็คเสีย/สูญหาย/ยกเลิก 
19.5. รายงานเช็ครับ-จ่าย ประจําวัน 
19.6. รายงานเล่มทะเบียนเช็ค 
19.7. รายงานเช็คประจําเดอืน 
19.8. รายงานเช็คพ้นกําหนดเรียกเก็บ 
19.9. รายงานงบกระแสเงินสดเป็นรายวัน/รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
19.10. รายงานระบบเงินสดประจําเคาน์เตอร์ 
19.11. รายงานตรวจสอบการทําธุรกรรมทางการเงินระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ 
19.12. รายงานโครงสร้างเงินทุน 
19.13. รายการรับ/จ่ายประจําวัน (แต่ละเคาน์เตอร์) 
19.14. หนังสือ ภาษีหกั ณ ทีจ่่ายได ้
19.15. รายงานภาษี หัก ณ ที่จ่าย เพ่ือส่งกรมสรรพกร 

 
ระบบสินเชื่อ 
1. กําหนดข้อมูลพื้นฐาน 

1.1. กําหนดสิทธิการใช้งาน 
1.1.1. แยกตามประเภทเงินฝากเงินกู้ 
1.1.2. แยกตามสิทธิผูใ้ช้งานและหน้าที่ของผู้เก่ียวข้อง 
1.1.3. แยกตามสถานะสมาชิก เช่น กรณีสมาชิกไมต่อ้งการให้ใครดูข้อมูล 

1.2. กําหนด ประเภทหลักประกนั 
1.2.1. สมาชิกคํ้าฯ 
1.2.2. หุ้นคํ้า 
1.2.3. เงินฝากค้ํา 
1.2.4. เงินรางวัลพิเศษ 
1.2.5. หุ้น ณ ต้นปี 



1.2.6. สิทธิ์การรับสวัสดิการคํ้า 
1.2.7. หลักทรัพย ์

- แยกประเภทหลักทรัพย์กรณบ้ีานหลังแรกเพ่ือออกหนังสอืรับรองภาษี 
1.2.8. สามารถใช้หลกัประกันได้มากกว่าหน่ึงอย่าง 
1.2.9. สามารถเพ่ิมประเภทหลักประกันได ้
1.2.10. กําหนด เอกสารประกอบการกู้ ตามวัตถุประสงค ์
1.2.11. กําหนด เอกสารประกอบการกู้หลัก 

- สามารถออกเอกสารเครดิตสกอร่ิงประกอบการกู้ 
- สามารถดึงข้อมูลเพ่ือประกอบการออกรายงานเครดิตสกอริ่งได ้
- สามารถคํานวณผลของคะแนนเครดติฯ ได ้

1.2.12. กําหนด ค่าธรรมเนียมขอกู้ (สามารถเพ่ิมเตมิค่าธรรมเนียมที่สหกรณ์กําหนดได้ และคํานวณได้
สามารถเลือกวิธีการหัก เช่น ส่งหักเงินเดือนหรือหักจากการกู้) 
- ค่าปรับชําระลา่ช้า 
- ค่าตรวจหลักทรัพย์ 
- ค่าจดนิติกรรมจํานอง 
- ค่าจดนิติกรรมไถ่ถอนจํานอง 
- ค่าเบ้ียประกันสินเชือ่ 
- ค่าปรับไถ่ถอนก่อนกําหนด 
- ประชีวติกลุม่ 
- ฌาปนกิจ 

1.2.13. กําหนด เหตุผลการคืนใบเสรจ็ 
- กําหนดสิทธิการอนุมตั ิ
- มีผู้ทํารายการคืนใบเสร็จ 
- มีผูอ้นุมตัิคืนใบเสร็จ 

1.2.14. กําหนด ประเภทเงินกู้เพ่ือหักชําระหน้ีภายนอก 
1.2.15. กําหนด เหตุผลเอกสารขอกู้ไม่ผ่าน 
1.2.16. กําหนด รหสัการคํานวณเงินเดอืนคงเหลอื(คํานวณเฉพาะรหัสท่ีสหกรณ์กําหนด) 

- สามารถป้อนรหัสไดทุ้กรายการท่ีสหกรณ์กําหนดโดยระบบจะนําไปคํานวณเป็นรายได้
ค่าใช้จ่ายเองและสามารถป้อนรหัสเพ่ิมไดต้ามตอ้งการของสหกรณ์ 

- รหัสรายได้(สามารถคํานวณภาษีคืนได้) 
- รหัสค่าใช้จ่าย 

1.2.17. กําหนด รหสัสญัญาตามประเภทลูกหน้ี 
- ลูกหน้ีปกต ิ
- ลูกหน้ีระหว่างดําเนินคด ี
- ลูกหน้ีตามคําพิพากษา 
- ลูกหน้ีเงินรอเรยีกคืน 



- ลูกหน้ีผดินัดชาํระหน้ี 
- ลูกหน้ีกลุ่มเสี่ยง 

1.2.18. กําหนด รหสัรายการเงินกู้ 
- สามารถพิมพ์รหัสการทํารายการเงินกู้และรายละเอียดรายการลงใน Statement 

 
1.2.19. กําหนดเหตผุลการเปล่ียนแปลงสิทธิของสมาชิก 

- สําหรับสมาชกิกู้เกินสิทธิ 
1.2.20. กําหนด รหสัเหตุผลการงดกู(้ปรับเปล่ียนตามระเบียบ) 

- ผิดนัดชําระหน้ีเกินกําหนด 
1.2.21. กําหนด รหสัหมายเหตุเก่ียวกับสถานะหน้ี 

- งดปันผล 
- งดเฉลี่ยคืน 
- งดปันผล และเฉล่ียคืน 
- งดแต่สามารถคํานวณยอดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน 

1.2.22. กําหนด รหสัหมายเหตุเก่ียวกับอื่น ๆ 
1.2.23. กําหนดรายละเอียดหลักทรัพย์  

- ประเภทอาคาร 
- ตอ่เติมอาคาร 
- วัสดุหลังคา 
- ประเภทวัสด ุ
- ประเภทถนน 
- ประเภทท่ีดิน 
- ยานพาหนะ 
- ประเภทพันธบัตร 
- กําหนดกรรมสิทธ์ิ 
- ประเมินราคาสิ่งปลูกสร้าง 
- ค่าเสื่อมราคา 
- ประเภทเงินฝากและหุ้น 
- กําหนดค่าคงที ่% ต่างๆ 

1.2.24. กําหนดหลักทรัพย์อื่นๆเพิ่มเติมตามระเบียบสหกรณ์ 
1.2.25. กําหนดค่าเริ่มต้นจุดประสงคก์ารกู้ (ชําระหน้ี) 
1.2.26. กําหนดการส่งหุ้นรายเดือนขัน้ต่ําในการขอกู้(บาท) 
1.2.27. กําหนดเงินเดอืนตอ้งเหลือมากกว่า(% / บาท) 
1.2.28. กําหนดคุณสมบัติผู้ค้ําประกัน 

- อายุผู้คํ้าจะต้องไม่เกิน ..... ปี 
1.3. เง่ือนไขเงินกู้ (เปลี่ยนแปลงตามระเบียบ และประกาศสหกรณ์ ฯลฯ) 



1.3.1. กลุ่มประเภทสินเชื่อ ฉุกเฉิน ,สามัญ,พิเศษ 
1.3.2. กําหนดชือ่สัญญาเงินกู้ตามระเบียบ และประกาศสหกรณ ์ 
1.3.3. วงเงินกู้สูงสุด(บาท) 
1.3.4. วงเงินกู้สูงสุด (เท่าของเงินเดอืน) 
1.3.5. วงเงินกู้ต่ําสุด(บาท) 
1.3.6. ยอดการค้ําประกันสูงสดุ 
1.3.7. แบบการชําระเงินกู้  

- คงยอด 
- คงต้น 
- แบบขั้นบันได 
- ชําระแตด่อกเบ้ีย 
- ชําระแต่เงินตน้(กําหนดระยะเวลาการส่ง) 
- ชําระดอกเบี้ยหักจากเงินปันผล 
- ชําระแบบบอลลูน 
- หยุดการคิดดอกเบี้ยในกรณีเปลี่ยนสถานะเป็นเสียชีวิต 

1.3.8. อายุสมาชิกขั้นต่ําในการกู้แตล่ะประเภท (เดอืน) 
1.3.9. ผ่อนชําระอายุไม่เกิน 60 ปี/ผ่อนชําระอายุไม่เกิน 65 ปี 
1.3.10. วิธีการรับเงินกู้ (ได้ไม่เกินงวด) 
1.3.11. ประเภทสญัญารับโอนหน้ี 

- ตามสญัญารับภาระหน้ี 
- ผู้คํ้าชําระหน้ีแทนผู้โดยไม่ปิดสัญญาหลัก ชาํระเกินหน่ึงครั้งภายในวันเดียวกันให้แบ่งตน้แบ่ง

ดอกตามที่ผู้คํ้าชําระแต่ละคน 
1.3.12. วิธีการคิดงวดสุดท้าย (น้อยกว่า, มากกว่า) 
1.3.13. วิธีที่คิดสิทธิการกู้ 

- สิทธิตามชั้นสมาชิก(อายุสมาชกิ) 
- สิทธิเป็นเท่า(สิทธิเท่าของหลักประกัน) 

- จํานวนเท่าของเงินเดือน 
- จํานวนเท่าของหุ้น 
- จํานวนเท่าของเงินฝาก 

- สิทธิตามอายุงาน  
- สิทธิตามวัตถุประสงค์ 

1.3.14. กรณีกู้เพ่ิมเติมตอ้งชําระหน้ีเก่าแล้วก่ี ( % / งวด) 
1.3.15. ชําระกรณีพิเศษ(ไม่ใช่หักเงินเดอืน)ให้คํานวณจากยอดคงเหลือหรือยอดที่ชําระ  
1.3.16. กรณีหักเงินเดอืนไม่ได้ใหช้ําระ โดยใหคิ้ดดอกเบ้ียจากเงินต้นท่ีค้างชําระ (ตามระเบียบ) 
1.3.17. งวดส่งปัดเศษข้ึนหลัก(หน่วยเป็นบาท) 
1.3.18. สิทธิการกู้ปัดเศษหลัก (สามารถกําหนดไดห้ลายค่า) 



1.3.19. สิทธิการกู้ การปัดเศษ (ปัดลง/ปัดข้ึน/ปกติ) 
1.3.20. วิธีการปัดเศษดอกเบ้ีย 

- เกินห้าสิบสตางค์ปัดข้ึน 
- ต่ํากว่าห้าสิบสตางค์ปัดลง 
- สามารถกําหนดปัดเศษทศนิยมตามสหกรณ์กําหนด 

1.3.21. สามารถกําหนดจ่ายเงินกู้ผ่านตู้เอทีเอม็ธนาคาร และ ตู้เอทีเอ็มสหกรณ์ 
1.3.22. ปัดเศษดอกเบี้ยคืน แยกจากวิธีการปัดเศษดอกเบ้ีย 
1.3.23. ปัดเศษดอกเบี้ยเรียกเก็บ แยกจากวิธีการปัดเศษ 
1.3.24. งดเรียกเก็บเงินต้น 
1.3.25. ตรวจสอบการกู้ย้อนหลัง (วัน/เดือน) 
1.3.26. กําหนดการคํานวณดอกเบ้ียเพ่ิมจากดอกเบ้ียปกติเพ่ือคํานวณงวดการส่งให้คงท่ีในกรณีมีการ

เปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้น  
1.3.27. เลขที่สญัญารนัตามประเภท 
1.3.28. จัดกลุม่หน้าใบคําขอแตล่ะประเภทสญัญา 
1.3.29. ทําสัญญาลักษณ์ในกรณีที่ประเภทสญัญาปดิโครงการให้กู้แล้ว 
1.3.30. สามารถกําหนดการคํานวณสิทธิการกู้สําหรับสมาชิกทีรั่บโอนจากสหกรณ์อื่นได้  
1.3.31. บันทึกคําขอกู้ให้อนุมตัอิอกเลขสัญญาอตัโนมัติ(สามารถเลือกได้) 
1.3.32. สามารถรับเงินเป็นงวดได้ 
1.3.33. สามารถกําหนดเป็นรายงวด (ระบบกําหนดเป็นอัตราร้อยละของวงเงินกู้พิเศษบ้านในการจ่ายแต่

ละงวด) 
1.3.34. ตรวจสอบสทิธิ์คงเหลือสวัสดกิาร เพ่ือคํานวณการวงเงินกู้คิดเป็นรอ้ยละ เช่น เงินกู้สวัสดิการผู้

เกษียณ คํานวณสิทธิ์เป็นร้อยละของวงเงินสวัสดิการที่ได้รบั ณ ปัจจุบัน ตามทีส่หกรณ์กําหนด 
และหักส่วนที่ได้รับเงินรายเดอืนไปแล้ว เป็นต้น 

1.3.35. การจ่ายเงินกู้สามารถกําหนดได้ เช่น เงินสด,เงินโอนเข้าธนาคาร,เงินรอจ่าย,แบ่งจ่ายได้หลาย
ช่องทาง 

1.3.36. กําหนดจ่ายเงินกู้โอนธนาคาร ตั้งค่าเริ่มต้น (เปลี่ยนได้ทุกธนาคารท่ีต้องการ)เช่น ธ.กรุงไทย 
1.3.37. สามารถกําหนดวันที่จ่ายเงินกู้ตาม วันที่เริม่สัญญา/อนุมัต/ิขอกู้ 
1.3.38. สามารถกําหนดกลุม่รายงานเรียกเก็บ(กลุ่มสามัญ/กลุ่มฉุกเฉิน/กลุ่มพิเศษ) 
1.3.39. สามารถกําหนดประเภทเงินกู้ที่งดเฉลี่ยคืนได้ เช่น เงินกู้พิเศษหุ้นคํ้า 
1.3.40. คํานวณหาสิทธิกู้จากตารางคํานวณสิทธิ์ตามเท่าเงินเดือนอตัโนมัต ิ
1.3.41. คํานวณดอกเบีย้จากต้นท่ีอตัราดอกเบี้ยมากกว่า(ในกรณีผิดนัดชําระหน้ี) 
1.3.42. สามารถจัดชั้นคุณภาพลูกหน้ีเงินกู้ และการเพ่ือหน้ีสงสัยจะสญูตามลําดบัประเภทเงินกู้ อ้างอิง

ตามกรมตรวจบัญชสีหกรณ์ (ลูกหน้ีปกติ, ลกูหน้ีผิดนัดชําระ, ลูกหน้ีดําเนินคดี) 
1.3.43. สามารถกําหนดการส่งค่าหุ้นหรืองดส่งค่าหุ้นของสมาชิกที่ขอกู้ได้(จะส่งค่าหุ้นหรือไม่ส่งค่าหุ้นก็

สามารถขอกู้ได้หรือไม่ให้กู้ก็ได้ โดยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์) 



1.3.44. สามารถกําหนดการคํานวณอายุเกษียณตาม วันเกิด หรือตามปีบัญชีหน่วยงาน(วิทยุการบิน, 
สหกรณ์) 

1.3.45. สามารถเพิ่มการจ่ายเงินกู้ได้หลายทาง 
1.3.46. กรณีสมาชิกขอกู้แล้วมีทุนเรอืนหุ้นไม่ถึงเกณฑ์ระบบแสดงเงินฝากคํ้าประกันเงินกู้อตัโนมัต ิ

- สามารถถอนสว่นต่างเงินฝากที่ใช้คํ้าประกันเงินกู้ได้ตามสทิธิทุนเรือนหุ้นที่เพ่ิมขึ้นรายเดอืน
(ทุนเรือน บวกเงินฝาก เท่ากับ 10% ของหน้ีคงเหลือ) 

1.3.47. สามารถกําหนด “ไม่ส่งหักรายเดือนเงินต้นหรือดอกเบ้ียได”้ ในเงินกู้บางประเภทเพื่อไม่ให้มผีล
ในการคํานวณสิทธิกู้ประเภทอื่น 

1.3.48. เงินฝากที่เป็นหลักประกันเงินกู้สามารถถอนได้ในส่วนที่เกินจากคํ้าประกัน 
1.3.49. สามารถกําหนดกรณีหักหุ้นไม่ครบอนุมัตกู้ิหรือไม่ก็ได ้
1.3.50. การกําหนดเลขที่สญัญาเงินกู้ฉุกเฉิน สามญั พิเศษ 

- อักขระ(ตัวย่อสัญญา) ตัวอย่าง ดังน้ี 
- ฉุกเฉิน = ฉฉ 
- สามัญ = สป 
- พิเศษ = พบ 

- สามารถกําหนดใบปะหน้าการขอเงินกู้ “CA” 
- สามารถกําหนดรหัสโครงการ  
- คําย่อประเภทเงินกู้ 

1.3.51. สามารถกําหนดรูปแบบเลขทีส่ัญญาเพื่อชําระหน้ีผ่านระบบ Bill Payment , ATM  Online ให้
ตรงกับเลขทีส่ญัญาเงินกู้หลกัของสมาชิกสหกรณ ์

1.3.52. ชื่อในใบเสร็จประจําเดอืน (ฉุกเฉิน,สามัญ,พิเศษ) 
1.3.53. สามารถจํากัดวงเงินกู้แต่ละประเภท 

- ไม่รวมวงเงินกู้สูงสุดแตล่ะประเภท 
- วงเงินกู้แต่ละประเภท 
- วงเงินกู้ทุกประเภทรวมสูงสดุ 

1.4. สามารถกําหนดอัตราดอกเบ้ียตามประเภทเงินกู้ หรือตามกลุ่มเงินกู้ 
1.5. สามารถกําหนดอัตราดอกเบ้ีย 

1.5.1. แบบข้ันบันได แบบตามวงเงินหรือแบบตามระยะเวลา 
1.5.2. อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
1.5.3. อตัราดอกเบ้ียแบบลอยตัว (ตามประกาศสหกรณ์)  

1.6. สามารถกําหนดตารางหกักลบเงินกู้ตามที่สหกรณ์กําหนด 
1.7. เง่ือนไขคํ้าประกันหลัก 

1.7.1. วิธีการคิดสิทธิการคํ้าประกัน 
- เป็นจํานวนคนผู้คํ้าประกัน 
- สิทธิ์คํ้าเท่ากับสิทธิการกู้ 
- ตรวจสอบตามประเภทสมาชิก 



- ตรวจสอบตามอายุงาน 
- ตรวจสอบตามวัตถุประสงค ์
- ตรวจสอบตามอายุผู้กู ้

1.7.2. สิทธิการคํ้าที่ใช้ไปแล้ว 
- จํานวนคนค้ํา เช่น หน่ึงคนคํ้าได้ห้าสญัญา 
- วงเงินที่ใช้คํ้า 
- อตัราส่วนการคํ้า 

1.7.3. กําหนดขอบเขตการค้ําประกัน 
- ตรวจสอบเฉพาะเงินกู้ประเภทเดียวกัน 
- ตรวจสอบเงินกู้หมวดเดียวกัน 
- ตรวจสอบเงินกู้รวมกันทุกประเภท 

1.7.4. กําหนดจํานวนเงินค้ําประกันสูงสุด/สมาชิก 
1.7.5. กําหนดจํานวนสัญญาคํ้าประกันสูงสุด/สมาชิก 
1.7.6. กําหนดจํานวนคนคํ้าประกันสงูสุด/สมาชิก 
1.7.7. กําหนดจํานวนคนคํ้าประกันต่าํสุด/สญัญา 
1.7.8. กําหนดจํานวนคนคํ้าประกันสงูสุด/สัญญา 
1.7.9. กําหนดจํานวนเงินค้ําประกันต่ําสดุ/สญัญา 
1.7.10. กําหนดจํานวนเงินค้ําประกันสูงสุด/สัญญา 

1.8. ประเภทการคํ้าประกัน 
- สมาชิก 
- หุ้น 
- เงินฝาก 
- หลักทรัพย์ 

- อสังหาริมทรัพย์ 
- ยานพาหนะ 

- เงินรางวัลพิเศษ(คํานวนเป็นจํานวนเท่าของเงินเดือน) 
- หุ้นยกมา ณ ตน้ปี(กู้เงินปันผล) 

1.9. ข้อกําหนดตามสิทธิสมาชิก(ตามระเบียบ) 
1.10. ข้อกําหนดตามข้ันวงเงินกู้(ตามระเบียบ) 
1.11. วัตถุประสงค์การกู้(สําหรับออกหนังสอืรับรองภาษี) กู้พิเศษบ้าน 

1.11.1. ในหน่ึงสัญญาสามารถแยกวัตถุประสงค์ได ้
1.11.2. สามารถแบ่งตน้ ดอกเบ้ียไดท้ั้งสองสญัญา 
1.11.3. สามารถกู้เพ่ิมโดยไม่เกินวงเงิน 

1.12. รหัสคิดรายได ้
1.12.1. ค่าวิชาชีพด้านเทคนิค : 002 
1.12.2. ค่าวิชาชีพด้านปฏิบัติการ : 003 



1.12.3. ค่าใบอนุญาตควบคุมจราจรทางอากาศ : 004 
1.12.4. ค่าวิชาชีพด้านการบิน : 005 
1.12.5. ค่าใบอนุญาตนักบิน : 006 
1.12.6. เงินเพ่ิมประจําตําแหน่ง : 007 
1.12.7. เงินเพ่ิมเต็มขั้น : 022 
1.12.8. สามารถป้อนขอ้มลูไดทุ้กรหัส และดึงข้อมูลมาเฉพาะที่นํามาคํานวณสิทธิ 

1.13. ค่าธรรมเนียมเงินกู้ 
1.13.1. ค่าปรับล่าช้า 

- คิดตามวงเงินที่ค้างชําระ 
- คิดตามวงเงินผ่อนชําระรายเดอืน 
- คิดตามเงินกู้คงเหลือ 

1.13.2. ค่าตรวจหลักทรัพย์ 
1.13.3. ค่าปรับปิดหน้ีก่อนกําหนด(ตามระเบียบ) 
1.13.4. สามารถเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยเงินกู้ในระหว่างปีได้ และสามารถเรียกดูขอ้มลูย้อนหลังได ้
1.13.5. สามารถเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยเงินกู้แล้วสามารถใช้ได้กับทุกสัญญาเงินกู้ไม่ว่าจะเป็นก่อน

หรือหลังการเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย 
1.13.6. สามารถกําหนดอัตราดอกเบ้ียเฉพาะของสมาชิกแต่ละรายได ้
1.13.7. สามารถกําหนดให้คิดดอกเบ้ียเงินกู้เป็นรายวัน  และสามารถแสดงดอกเบ้ียเงินกู้รวมตลอดอายุ

สัญญาได ้
1.13.8. สามารถกําหนดอัตราดอกเบ้ียโดยแบ่งเป็นประเภทของสนิเชื่ออย่างอสิระ 
1.13.9. สามารถกําหนดอัตราดอกเบีย้เงินกู้พิเศษบ้านบางช่วงเวลา เช่น สมาชิกกู้ใหม่กําหนดอตัรา

ดอกเบ้ีย คงที่ 3 ปี ปีที ่4 เป็นไป (ตามประกาศสหกรณ์) 
1.13.10. สามารถกําหนดการกู้ที่ไมข่อรับเฉลี่ยคืนโดยเพ่ิมเติมได้ในสัญญาเดิมได ้

- วิธีการสามารถส่งเท่าเดิม หรอืลดลงก็ได ้
1.14. การกําหนดเง่ือนไขการให้เงินกู้ประเภทต่างฯ 

1.14.1. สามารถกําหนดประเภทสินเชื่อได้หลายประเภท 
1.14.2. สามารถกําหนดวงเงินกู้รวมทุกประเภทได ้
1.14.3. สามารถกู้ได้หลายสัญญาโดยวงเงินทุกสัญญาไม่เกินวงเงินที่กําหนด 
1.14.4. สามารถกําหนดวงเงินกู้เป็นร้อยละ ของเงินเดือน หรอืมลูค่าทุนเรือนหุ้นได ้
1.14.5. สามารถกําหนดระยะเวลาการเป็นสมาชิกข้ันต่ําของสมาชิกที่จะขอกู้ได้ 
1.14.6. สามารถกําหนดจํานวนเงินค่าหุ้นข้ันต่ําของสมาชิกขอกู้ได้ 
1.14.7. สามารถกําหนดจํานวนสัญญาที่ใหกู้้ว่าไม่เกินก่ีสัญญา 
1.14.8. สามารถกําหนดให้มีการโอนชําระหน้ีเดิมให้เสร็จสิ้น  
1.14.9. สามารถกําหนดจํานวนงวดหรือร้อยละของการชําระหน้ีของสัญญาเงินกู้เดิมในกรณีขอกู้ใหม่ได้ 
1.14.10. สามารถกําหนดจํานวนเงินคงเหลือทีส่่งชําระหน้ีทุกประเภทตอ่งวดว่าเป็นร้อยละ/จํานวนเงิน

คงเหลือเท่าไร ของเงินได้รายเดอืน 



1.14.11. สามารถกําหนดสิทธิในการกู้เงินของสมาชิกตามมลูค่าหุ้น 
1.14.12. สามารถกําหนดจํานวนวงเงินกู้สูงสุดในการกู้เงินแต่ละประเภท 
1.14.13. สามารถกําหนดวงเงินกู้ของสมาชิก โดยสามารถเลือกได้ คือ 

- ตามจํานวนเทา่ของเงินได้รายเดือน 
- ตามจํานวนเทา่ของค่าหุ้น 
- ตามจํานวนเทา่ของเงินได้รายเดือนบวกค่าหุ้น 
- ตามอัตราร้อยละของเงินรับฝากที่ใช้คํ้าประกัน 
- ตามอัตราร้อยละของเงินรับฝากบวกค่าหุ้น 
- ตามอัตราร้อยละของเงินได้รายเดือนคงเหลอื 
- กรณีใช้หุ้นคํ้าประกัน สามารถกู้ไดต้ามอัตราร้อยละของหุ้น 
- กรณีใช้หลักทรพัย์คํ้าประกัน สามารถกําหนดประเภทหลักทรัพย์ และอตัราร้อยละของ

หลักทรัพย์คํ้าประกันได ้
1.14.14. สามารถกําหนดจํานวนครั้งในการกู้แตล่ะประเภทได ้
1.14.15. สามารถกําหนดจํานวนครั้งในการงดต้นแตล่ะประเภทสัญญาได ้
1.14.16. สามารถกําหนดหลักเกณฑ์ของหลักประกันท่ีจะนํามาค้ําประกันได ้

- บุคคล(ค้ําได้ตามวงเงินกู้ตามระเบียน) 
- หุ้น(สามารถแบ่งสัดส่วนการคํ้าประกันของสินเชือ่แต่ละประเภททีใ่ชคํ้้าประกันและอายัด

หุ้นเป็นเงินคํ้าประกัน) 
- บัญชีเงินฝาก(สามารถแบ่งสดัส่วนการค้ําประกันของสินเชื่อแต่ละประเภทที่ใชคํ้้าประกัน

และอายัดเงินฝากเป็นเงินค้ําประกัน) 
- อสังหาริมทรัพย์/สังหาริมทรัพย์ 

1.14.17. สามารถกําหนดเปอร์เซ็นต์การซือ้หุ้นเมือ่กู้ 
1.14.18. สามารถกําหนดจํานวนการฝากเงินเพ่ิมเท่ากับจํานวนหุ้นที่ยังถือไม่ครบตามระเบียบเมื่อกู้ 
1.14.19. สามารถคํานวณยอดคงเหลือในการค้ําประกันเมื่อหน้ีลดลงโดยอตัโนมตั ิ
1.14.20. สามารถกําหนดการส่งชําระหน้ีเงินกู้ของสมาชิก(เง่ือนไขการผ่อน) โดย 

- แบ่งจํานวนงวดของการชําระหน้ี เช่น ชําระหน้ีได้ไม่เกินก่ีงวด  
- สามารถแบ่งจํานวนงวดการชําระหน้ีสูงสุดได้ตามอายุงานคงเหลือของผู้กู้หรือผู้คํ้าประกัน 
- สามารถชําระหน้ีเท่ากันทุกงวด หรือชําระเงินต้นเท่ากันทุกงวดได้ 
- กรณีสมาชิกมีปัญหาด้านการเงินสามารถขอผ่อนผันให้ชําระหน้ีแต่เพียงดอกเบี้ยอย่างเดียว

ได้ หรือสามารถขอผ่อนผันการชําระทั้งเงินต้นและดอกเบ้ีย โดยดอกเบ้ียยังคงคํานวณอยู่
แต่ไม่ส่งเรียกเก็บ  

- สามารถกําหนดระยะเวลาที่ผู้กู้ชําระเงินค่างวด(หักเงินเดือนไม่ได้)แล้ว ไม่เสียดอกเบ้ียและ
ค่าปรับ(กรณีชําระไม่เกินวันที่ 7 ของทุกเดือน) 

- สามารถอ้างอิงสัญญาเดิม เช่น วงเงิน การผ่อนชําระ วัตถุประสงค์ ในกรณีที่กู้พิเศษ
เพ่ิมเติม 

1.15. การกําหนดวัตถุประสงค์การกู้ของสมาชิก 



1.15.1. สามารถกําหนด/แก้ไข วัตถุประสงค์ของการกู้เงินแต่ละประเภทได ้
1.15.2. สามารถนําวัตถุประสงคท์ี่กําหนดข้ึนไปใชใ้นข้ันตอนการบันทึกคําขอกูโ้ดยอัตโนมตั ิ

1.16. การบันทึกคําขอกู้และสญัญาเงินกู้ 
1.16.1. สามารถกําหนดเลขที่หนังสือคําขอกู้โดยอัตโนมัติ 
1.16.2. สามารถดึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอกู้จากฐานข้อมูลในระบบงานสมาชิกและหุ้น เพ่ือคํานวณ

วงเงินกู้ได้โดยอัตโนมัติ(หุ้นคํ้าเงินฝากค้ําประกัน) 
1.16.3. สามารถตรวจสอบข้อมูลเงินเดือนและมูลค่าหุ้นของสมาชิกท่ีมีอยู่ว่ามีสิทธิจะขอกู้หรือไม่  
1.16.4. สามารถคํานวณเงินต้นท่ีต้องชําระ/งวด และจํานวนงวดสุดท้ายที่ถึงกําหนดชําระให้โดยอัตโนมัติ 
1.16.5. สามารถกําหนดวันเร่ิมชําระหน้ีได้ 
1.16.6. กรณีเรียกดูข้อมูลคําขอกู้ย้อนหลัง โดยข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูล ณ วันที่ขอกู้ ไม่ใช่ข้อมูล ณ วันที่

เรียกดู 
1.16.7. สามารถเพิ่มชอ่งในการคีย์ค่า ประกัน อัคคีภัย ค่านิติกรรม  โดยให้เจ้าหน้าท่ีสินเชือ่ป้อนข้อมลูได ้

1.17. การบันทึกการคํ้าประกัน 
1.17.1. สามารถเลือกประเภทการคํ้าประกันได้ และสามารถกําหนดจํานวนสัญญาที่ค้ําประกันว่าคํ้า

ประกันได้ไม่เกินก่ีสัญญา   
1.17.2. สามารถตรวจสอบว่าหลักประกันน้ัน มีสิทธินําไปคํ้าประกันเงินกู้ได้หรือไม่ เคยนําไปคํ้าประกัน

เงินกู้แล้วหรือไม่ 
1.17.3. สามารถคํานวณและแสดงจํานวนงวดที่ผู้คํ้าประกันสามารถคํ้าประกันได ้

1.18. การบันทึกการอนุมตัิคําขอกู้ 
1.18.1. สามารถเลือกการอนุมัติคําขอกู้เพียงบางราย หรือทุกรายได้  สามารถเลือกการอนุมัติคําขอกู้เป็น

วันหรือ เป็นช่วงเวลาได้ 
1.18.2. สามารถบันทึกข้อมลูเป็นจํานวนเงินกู้ท่ีอนุมตัิได ้ต่ํากว่าหรือเท่ากับจํานวนเงินที่ขอกู้ได ้
1.18.3. สามารถยกเลิก/แก้ไขการอนุมัตอิอกเลขสญัญาเงินกู้ได้ 
1.18.4. แสดงสถานะประกันชีวิต สินเชื่อในหน้าจอใบคําขอกู้ 

1.19. การบันทึกวิธีการจ่ายเงินกู้ให้สมาชิก 
1.19.1. สามารถเลือกวิธีการจ่ายเงินกู้ได้ หลายวิธี เช่น จ่ายเป็นเงินสด, จ่ายเป็นเช็ค, จ่ายหลายทาง, อื่นๆ 
1.19.2. สามารถรับชําระหน้ีประจําเดือน/รายงวด (ประมวลผล) 

- สามารถออกใบเสร็จประจําเดือน/งวด 
- สามารถยกเลิกใบเสร็จรับเงินประจําเดือนได้ 

1.20. สามารถขอผ่อนผันการรับชําระหน้ี ขอเปลี่ยนแปลงการชําระเงินกู้ ขอหยุดส่งเงินงวด  
1.20.1. กรณีสมาชิกชําระหน้ีเงินกู้ไปแล้วบางส่วน หากขอเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินที่จะส่งระบบสามารถ

คํานวณได้โดยอตัโนมัต ิ
1.21. สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสัญญาได้ 
1.22. สามารถแก้ไขรายการหน้ีได ้
1.23. สามารถยกเลิกสัญญาเงินกู้ได ้
1.24. ห้ามกู้ 



1.24.1. สามารถกําหนดห้ามกู้แตล่ะประเภทเป็นรายคนได ้
1.24.2. สามารถบันทึกเหตุผลการห้ามกู้ได ้
1.24.3. กรณีคํานวณสิทธิ์การกู้สามารถทําไดแ้ต่ไมส่ามารถบันทึกรายการได ้
1.24.4. มีการแจ้งเตอืนและเหตผุลการห้ามกู้และวันที่คําสั่งห้ามกู้ 
1.24.5. สามารถปลดห้ามกู้ได้บางประเภทเงินกู้ 
1.24.6. กําหนดสิทธิผูม้ีอํานาจในการห้ามกู้ 
1.24.7. สามารถกําหนดชั้นการอนุมัตกิารห้ามกู้ 

1.25. การสอบถามข้อมูลพ้ืนฐาน 
1.25.1. คําขอกู้แต่ละประเภท คําขอกู้ที่อนุมัติแล้ว 
1.25.2. การคํ้าประกัน ประวัติการคํ้าประกัน 
1.25.3. ประวัติการชําระหน้ี 
1.25.4. สัญญาเงินกู้คงเหลือ 
1.25.5. สถานะคําขอกู้ 
1.25.6. ประกันชีวิต  
1.25.7. ประกันสินเชื่อ 

1.26. สามารถโอนการชําระหน้ีให้กับผู้คํ้าประกัน และสามารถคํานวณดอกเบี้ยค้างรับได้ 
1.27. กรณีผู้คํ้าชําระหน้ีให้ผู้กู้ให้ตดัเงินเดือนจากผูคํ้้าและชาํระหนี้ผู้กู้โดยสามารถแบ่งเงินต้น และดอกเบี้ยใน

การชําระแต่ละคร้ังของผู้คํ้าแต่ละคนได้ 
1.28. การประมาณการดอกเบี้ย 

1.28.1. สามารถประมาณการดอกเบ้ียพร้อมค่าปรับ 
1.28.2. สามารถตั้งดอกเบ้ียค้างชําระได้ 

1.29. สามารถจัดกลุ่มลูกหน้ีได้ เช่น ลูกหน้ีปกติ,ลูกหน้ีระหว่างดําเนินคดี,ลูกหน้ีตามคําพิพากษา,ลูกหน้ีกลุ่ม
เสี่ยง 

1.30. สามารถออกรายงานได้ดังต่อไปนี้ 
1.30.1. รายงานการรับคําขอกู้  กรณพิีมพ์รายงานย้อนหลัง ข้อมูลที่แสดงตอ้งเป็นข้อมลู ณ วันที่ขอกู้

ไม่ใช่วันที่พิมพ์ 
1.30.2. รายงานการอนุมัติเงินกู้ 
1.30.3. รายงานการจ่ายเงินกู้แต่ละประเภท 
1.30.4. รายงานการคํ้าประกันสมาชิก 
1.30.5. รายงานการหยุดส่งเงินงวด 
1.30.6. รายงานการผ่อนผันการชําระเงินกู้ 
1.30.7. รายงานการเปลี่ยนแปลงการชําระเงินกู้ 
1.30.8. รายงานการโอนหนี้ให้ผู้ค้ําประกัน 
1.30.9. รายงานดอกเบ้ียค้างรับสิ้นปี 
1.30.10. รายงานดอกเบ้ียเงินกู้สมาชิกเพ่ือขอลดหย่อนภาษี 
1.30.11. รายงานสรุปทะเบียนสมาชิกและเงินกู้คงเหลือ 



1.30.12. รายงานสรุปการจ่ายเงินกู้ตามหน่วยงาน 
1.30.13. รายงานยกเลิกสัญญาท่ีอนุมตัแิล้ว 
1.30.14. รายงานการเปลี่ยนหลักประกัน 
1.30.15. รายงานห้ามกู้ 
1.30.16. รายงานเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาว 
1.30.17. รายงานการกู้เงินตามวัตถุประสงค์ 
1.30.18. รายงานหลักประกันเงินกู้ 
1.30.19. รายงานดอกเบ้ียค้างรับสิ้นปี 
1.30.20. รายงานสัญญาเงินกู้ที่ชําระหน้ีหมด 
1.30.21. รายงานเงินกู้ท่ีครบกําหนดชําระ 
1.30.22. รายงานหน้ีเงินกู้ที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้ประจําเดอืน แยกเป็นประเภทเงินกู้และรายตัว

สมาชิก 
1.30.23. รายงานหน้ีเงินกู้ที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้สะสม (เป็นจํานวนเงิน และจํานวนงวดที่เรียกเก็บ

ไม่ได้) 
1.30.24. หนังสือรับรองเงินกู้   
1.30.25. หนังสือแจ้งสมาชิกคํ้าประกัน 
1.30.26. หนังสือแจ้งให้เปลี่ยนผู้ค้ําประกัน 
1.30.27. รายงานการอนุมัติเงินกู้สามญั  
1.30.28. รายงานการอนุมัติเงินกู้สามญัทีอ่นุมตัิเป็นงวด 
1.30.29. รายงานเงินกู้ฉุกเฉินท่ีอนุมตัภิายในเดือน 
1.30.30. รายงานรายเดือนผดินัดชําระหน้ี ตดิกัน 2 งวด หรอื 3 คราว(ไม่ติดกัน)ในปีบัญชใีนสญัญา

เดียวกัน 
1.30.31. รายงานผิดนัดชําระหน้ีรายเดอืน 
1.30.32. รายงานการเคลื่อนไหวรายการเงินกู้ ตามเลขที่สญัญา  
1.30.33. รายงานการจัดกลุ่มลูกหน้ี แยกเป็น ลูกหน้ีปกติ,ลูกหน้ีระหว่างดําเนินคดี,ลูกหน้ีตามคํา

พิพากษา,ลูกหน้ีกลุ่มเสียง 
1.30.34. ออกหนังสอืสรุปภาระหน้ี เพ่ือดําเนินคด ี

1.31. เครดติสกอริ่ง(เกณฑ์การให้สนิเชื่อ) 
1.31.1. สามารถเปลี่ยนแปลงเน้ือหาและ คะแนนได ้
1.31.2. สามารถดึงเน้ือหาจากโปรแกรมหลักมาเป็นข้อมลูในเครดติสกอริ่งได ้
1.31.3. สามารถออกรายงาน ระบุคน ช่วงเวลา ช่วงคะแนน 
1.31.4. สามารถดขู้อมลูเครดติกอร่ิงในประวัตสิมาชกิได ้
1.31.5. สามารถดึงข้อมูลจากใบคําขอกู้ประมวลผลคะแนนเครดติสกอริ่งได้ พรอ้มออกรายงาน(ออก

พร้อมใบ CA) 
1.31.6. ให้สามารถเพ่ิมข้อมลู(หมายเหตุ)ที่เป็นมติกรรมการจากเงินกู้ลงในเครดติสกอริ่งขอ้มลูทั้งหมด

สามารถออกเป็นกราฟได้ 



1.32. การบันทึกข้อมูลของระบบ 
1.32.1. ระบบจะบันทึกข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อป้อนข้อมูลครบถ้วนตามที่กําหนด และเช็คเอกสารประกอบ

ครบถ้วนแล้ว 
1.32.2. ระบบสามารถบันทึกข้อมูลใบคําขอกู้ หรือเร่ืองอื่นๆ ในรูปแบบ Draft ได้ซึ่งจะสามารถแก้ไขได้ 

จนกว่าจะมีการบันทึกและ Confirm การบันทึก  
1.32.3. การแก้ไขรายการคําขอกู้ หรือรายการอื่นๆ ของงานสินเชื่อ จะต้องมีการอนุมัติจาก User ผู้มี

อํานาจอนุมัติ จึงจะถือว่าการแก้ไขน้ันสมบูรณ์ 
1.32.4. ระบบสามารถบันทึก User ชื่อ-นามสกุล ผู้บันทึกรายการ, ผู้แก้ไขรายการ และผู้อนุมัติการแก้ไข

รายการ 
1.32.5. สามารถพิมพ์สัญญาเงินกู้จากระบบได้ 

 
ระบบบัญช ี
1. กําหนดขอ้มูลพ้ืนฐาน 

1.1. กําหนด รายการทางบัญชี(หัวข้อกลุม่, หัวข้อ, หมวดบัญช,ี บัญชีย่อย, รหสับัญชี) 
1.2. กําหนด ผังบัญชี (สามารถเพ่ิมหลักบัญชีทั้งหมดได้หลายระดับ) 
1.3. กําหนด วันสิ้นสุดและรอบปทีางบัญช ี
1.4. กําหนด ประเภทสมุดรายวัน (สมุดเงินสด, สมุดเงินโอน) 
1.5. กําหนด การคํานวณค่าเสื่อมราคา และการตัดจ่าย 
1.6. กําหนด สิทธิ์ผูใ้ช้งาน/สิทธ์ิการอนุมตั ิ
1.7. กําหนด ค่าคงที่กระทบยอด 
1.8. กําหนด ค่าคงที่ระบบบัญช ี

2. งานประจําวัน 
2.1. สามารถเปิดระบบงานประจําวัน 
2.2. สามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบอื่นๆ และทกุระบบสามารถส่งข้อมูลที่เก่ียวข้องไประบบการเงินและ

ระบบบัญชีและงบประมาณในลักษณะออนไลน์ไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว 
2.3. สามารถแก้ไขและบันทึกรายการประจําวัน 
2.4. สามารถออกรายงานประจําวัน 

2.4.1. รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีประจําวัน (เงินสด, เงินโอน, รายการรับ-จ่าย, รายการปรับปรุง 
เช่น ดอกเบ้ียจ่ายครบกําหนดประจําวัน) 

2.4.2. รายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย ประจําวัน 
2.4.3. รายงานสมุดเงินสด-สมุดเงินโอน ประจําวัน 
2.4.4. รายงานงบทดลอง 
2.4.5. รายงานบัญชีแยกประเภท 
2.4.6. รายงานยอดคงเหลือเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
2.4.7. รายงานอื่นๆ ตามทีส่หกรณ์กําหนด 



2.5. สามารถปรับปรุงรายการทางบัญช ีและทําหมายเหตุแจ้งกลับไปยังข้อมูลในระบบการเงนิได้ โดยใช้เลขที่
เอกสารเดียวกัน และตอ้งมีการทํารายการโดย User ผู้ทํารายการ และตอ้งมีการอนุมตักิารปรับปรุงจาก 
User ผูอ้นุมตั ิ

2.6. สามารถประมวลผลผ่านรายการเข้าแยกประเภท 
 

3. งานประจําเดือน 
3.1. สามารถบันทึกและแก้ไขรายการปรับปรุงประจําเดือน เช่น รายได้ค้างรับ และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย และต้องมีการทํารายการโดย User ผู้ทํารายการ และต้องมีการอนุมัติการปรับปรุงจาก 
User ผู้อนุมัติ  

3.2. สามารถประมวลผลบันทึกขอ้มลูรายได้ค้างรับจากการลงทุน (พันธบัตร/หุ้นกู้) 
3.3. สามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูลรายได้ค้างรับจากการลงทุนได้ กรณียอดไม่ถูกตอ้ง 
3.4. สามารถประมวลผลบันทึกขอ้มลูรายได้ค้างรับจากการใหส้มาชิกกู้ และสหกรณอ์ื่นๆ กู้ 
3.5. สามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูลรายได้ค้างรับจากการให้สมาชิกกู้ และสหกรณ์อื่นๆ กู้ 
3.6. รายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป (ตามรายการเคล่ือนไหว, ตามวันท่ีที่กําหนด, ตามบัญชีที่กําหนด หรอื

ตามทีส่หกรณกํ์าหนด) 
3.7. รายงานงบทดลองระหว่างเดอืน (สามารถออกงบทดลองแบบ 6 ชอ่ง หรอื 8 ชอ่ง)  
3.8. รายงานงบการเงินประจําเดอืน 

3.8.1. รายงานแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 
3.8.2. รายงานงบกําไรขาดทุน 
3.8.3. รายงานหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
3.8.4. รายงานรายละเอียดประกอบงบกําไรขาดทุน 
3.8.5. รายงานงบกระแสเงินสดประจําเดือน 
3.8.6. รายงานยอดคงเหลือเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
3.8.7. รายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย(แสดงเงินฝากธนาคาร) 
3.8.8. รายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย(แสดงประมาณการ) 
3.8.9. รายงานเสนอท่ีประชุม 

- งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 
- งบกําไร-ขาดทนุ 
- งบประมาณรายรับ/จ่าย/คงเหลือ 
- รายงานเปรยีบเทียบผลการดาํเนินงาน ในแต่ละช่วงเวลา 
- วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน รูปแบบตามที่สหกรณ์กําหนด หรือสามารถแก้ไขปรับปรุง

รูปแบบตามทีชุ่มนุมฯ ประกาศ 
- รายงานข้อมูลของสหกรณ์เพ่ือนําส่ง ธปท. (ตามรูปแบบ ของ ธปท.) 
- รายงานที่ต้องนําส่งกรมตรวจสอบบญัชี, กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

3.8.10. รายงานอื่นๆ ตามทีส่หกรณ์กําหนด 
4. บันทึกการคิดค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 



4.1. สามารถดึงขอ้มูลครุภัณฑ์จากระบบครุภัณฑ์ เพ่ือทํารายการค่าเสื่อมราคาทางบัญช ี
4.2. สามารถบันทึกข้อมลูสินทรัพย์ที่ตอ้งคํานวณการตดัจ่ายรายปี เช่น สทิธิประโยชน์การใช้อาคาร และ

ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรต์่างๆ 
4.3. ประมวลผลค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 

- ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ 
- ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
- ค่าตัดจ่ายสิทธปิระโยชน์การใช้อาคาร 
- ค่าตัดจ่ายการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

4.4. ยกยอดค่าเสือ่มราคาสิ้นปี และสิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร และอื่นๆ 
4.5. รายงานรายละเอียดสินทรัพย ์(ครุภัณฑ์) 
4.6. รายงานทะเบียนคุมสินทรัพย์ที่ไม่มตีัวตน (สิทธิประโยชน์ตา่งๆ) 

5. งานรอบไตรมาสและรายปี 
5.1. ปรับปรุงข้อมูลสิ้นปี 

5.1.1. บันทึกรายการปรับปรุงสิ้นปี 
5.1.2. รายงานการปรับปรุงสิ้นปี 
5.1.3. ผ่านรายการปรับปรุงสิ้นปี 
5.1.4. งบทดลองหลังการปรับปรุง 

5.2. รายงานงบทดลองประจําปี 
5.3. รายงานงบการเงินประจําปี 

5.3.1. รายงานแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 
5.3.2. รายงานงบกําไรขาดทุน 
5.3.3. รายงานหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ข้อมูลหลักสามารถดึงจากฐานข้อมลูในระบบ แตส่ามารถ

แก้ไขบางรายการในหน้ารายงานได้) 
5.3.4. รายงานรายละเอียดประกอบงบกําไรขาดทุน (ข้อมลูหลักสามารถดึงจากฐานข้อมูลในระบบ แต่

สามารถแก้ไขบางรายการในหน้ารายงานได้) 
5.3.5. รายงานงบทดลองระหว่างปี (สามารถออกงบทดลองแบบ 6 ช่อง หรือ 8 ช่อง)  
5.3.6. รายงานงบกระแสเงินสด 
5.3.7. รายงานเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน ในแต่ละช่วงเวลา 
5.3.8. รายงานอื่นๆ ตามทีส่หกรณ์กําหนด 

5.4. สามารถประมวลผลปิดและเปิดระบบงานประจําปีทางบัญช ี
5.5. รายงานงบการเงินทุกงบตามรูปแบบของกรมตรวจบัญชีปีล่าสุด/กรมส่งเสริม และหมายเหตุประกอบงบ 
5.6. รายงานทะเบียนคุมยอดต่างๆ สามารถออกรายงานเป็นรายตัวและย้อนหลงัได้ หรือต้องการสรุป ณ วัน

ใดวันหน่ึงได ้
5.6.1. ทะเบียนเงินยืมทดรอง 
5.6.2. ทะเบียนเงินรอเรียกคืน 



5.6.3. ทะเบียนเงินรอจ่ายคืน 
5.6.4. ทะเบียนเงินรอตรวจสอบเพื่อจ่ายคืน 
5.6.5. ทะเบียนค่าเบ้ียประกันรอจ่ายคืน 
5.6.6. ทะเบียนค่าเบ้ียประกันรอเรยีกคืน 
5.6.7. ทะเบียนค่าฌาปนกิจฯ รอจ่ายคืน 
5.6.8. ทะเบียนค่าฌาปนกิจฯ รอเรียกคืน 
5.6.9. ทะเบียนสวัสดกิารเจ้าหน้าที่ 
5.6.10. ทะเบียนคุมยอดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
5.6.11. ทะเบียนเครือ่งเขียนแบบพิมพ์ 
5.6.12. ทะเบียนการจ่ายทุนสวัสดิการสมาชกิ 
5.6.13. ทะเบียนลูกหน้ีตัวแทน(หักส่งเงินเดือน) 
5.6.14. ทะเบียนเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย 
5.6.15. ทะเบียนค่าหุ้นรอจ่ายคืน (กรณีสมาชิกเสียชวีิต หรอืลาออก) 
5.6.16. ทะเบียนทุนสาธารณประโยชน์ 
5.6.17. ทะเบียนเงินลงทุน (พันธบัตร, หุ้นกู้, หุ้นในชมุนุม) 
5.6.18. ทะเบียนรายได้เงินลงทุน 
5.6.19. ทะเบียนรายได้ค้างรับ (รายได้เงินฝาก, เงินกู้สหกรณ์) 
5.6.20. ทะเบียนเจ้าหน้ี/ตั๋วPN/วงเงิน OD/ฯลฯ 
5.6.21. ทะเบียนลูกหน้ีสหกรณอ์ื่น/ เงินฝากสหกรณ์อื่น 
5.6.22. ทะเบียนคุมยอดอื่นๆ ตามที่สหกรณ์กําหนด 

6. รายงานอื่น ๆ 
6.1. งบกําไรขาดทุนเปรียบเทียบจากประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจําปี 
6.2. รายงานประมาณการรับ - จ่ายประจําปี  
6.3. รายงานประมาณการดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิกประจําปี 
6.4. รายงานประมาณการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 
6.5. รายงานสรุปผลการดําเนินการงาน 

- สรุปผลการดําเนินงานประจําเดือน 
- สรุปผลการดําเนินงานประจําปี 

 
ระบบผู้ดูแลระบบ (Administrator System) 

1. สามารถกําหนดค่าคงท่ีของแต่ละระบบให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ เช่น 
1.1. กําหนดระบบทะเบียนสมาชกิ 
1.2. กําหนดระบบสินเชือ่ 
1.3. กําหนดระบบเงินฝาก 
1.4. กําหนดระบบบัญช ี



1.5. กําหนดเลขที่เอกสาร 
1.6. กําหนดระบบการเงิน 
1.7. กําหนดระบบประมวล 
1.8. กําหนดระบบหุ้น 

2. กําหนดค่าคงทีข่องสหกรณ์ เช่น ชือ่สหกรณ์, เลขทะเบียนเสียภาษี, ที่อยู่, ตราสหกรณ์ เป็นต้น 
3. กําหนดปฏิทินการทํางานของสหกรณ์ เช่น  กําหนดวันทําการ กําหนดวันหยุดสหกรณ ์กําหนดวันตัด

ยอด กําหนดวันประมวลผล (วันเงินเดือนออก) เป็นต้น 
4. กําหนดรหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน โดยกําหนดให้มีระดับข้ันในการเข้าถึงข้อมลูของผูใ้ช้งานแตล่ะคน 
5. กําหนดเง่ือนไขหลักระบบเงินกู้ได้ เช่น 

5.1. กําหนดสิทธิสูงสุดของกลุม่เงินกู้สามัญ 
5.2. กําหนดเงินกู้รวมทุกสัญญาตอ้งไม่เกินจํานวนที่กําหนด 
5.3. กําหนดเมือ่ผดิเง่ือนไขให้ทําการงดกู้ 
5.4. กําหนดการขอกู้ใหม่สามารถหักกลบหน้ีบางส่วนได้ 

 
ระบบให้สทิธิ์ในการทํารายการ (Permission System) 
1. สามารถกําหนดให้ User แต่ละราย หรือแต่ละกลุ่ม ต้องได้รับการอนุญาตก่อนจึงจะสามารถทํารายการได้ โดย

มาตรฐานระบบจะทําการควบคุมดังน้ี 
1.1. การขอเบิกเงินสด 
1.2. การรับ-จ่ายเงิน เกินวงเงินที่มีการกําหนดค่าไว้ 
1.3. การยกเลิกใบเสร็จการชําระพิเศษ 
1.4. การยกเลิกคําขอกู้ 
1.5. การยกเลิกการทํารายการฝาก-ถอน 
1.6. การแก้ไขข้อมูล หุ้น/ หน้ี/ เงินฝาก/ เงินปันผล 
1.7. การแก้ไขข้อมูลระบบประกัน 
1.8. การแก้ไขรายการเรียกเก็บ 
1.9. การยกเลิกรายการเรียกเก็บ 
1.10. การยกเลิกการเปล่ียนแปลงการส่งค่าหุ้น, การเปลี่ยนแปลงการชําระหน้ี, การเปลี่ยนแปลงการหัก

เงินฝากรายเดือน 
1.11. การยกเลิกการเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ 
1.12. รายการแก้ไขปรับปรุงของทุกระบบงานสหกรณ์ 
1.13. การทํารายการยกเลิกเช็คเคลย์ีริ่ง 

 
 



ระบบงานรักษาความปลอดภัยและควบคมุดูแลความถกูต้องของข้อมูล ( Security system and Control 
the accuracy of data ) 

1. สามารถกําหนดค่าคงที่สําหรบัระบบงาน เพ่ือใช้ในการคํานวณและตรวจสอบข้อมูลได ้
2. สามารถกําหนดสิทธผิู้ใช้งานในแตล่ะระบบ, ระบบย่อยของแต่ละระบบ ท่ีประมวลผล อนมตัิ และแก้ไข, 

และแต่ละกลุ่มผู้ใช้ได ้
3. สามารถกําหนดสิทธิการเปิดใช้ข้อมูลของผูใ้ช้งาน แต่ไม่สามารถแก้ไขขอ้มูลได ้
4. สามารถกําหนดระดับชั้นในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใชแ้ตล่ะคน และแต่ละหน้าจอได ้
5. สามารถกําหนดระดับชั้นผูม้ีอํานาจอนุมัต ิเช่น อนุมตัิการทํารายการ, อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมลู 
6. ในระบบเงินฝาก สามารถกําหนดระดับข้ันและจํานวนในการฝากถอนเงินได้ เช่น ให้สิทธิเจ้าหน้าที่เงินฝาก 

ทําการฝาก / ถอนเงินได้ไม่เกิน 50,000 บาท หัวหน้าฝ่ายสามารถฝากถอนเงินได ้ไม่เกิน 100,000 บาท 
เป็นต้น  

7. ระบบ Security สําหรับระบบ Cloud ใช้กับระบบ Mobile App และบริการ Internet Web และใชกั้บ
ระบบงานสหกรณ์ โดยผ่านระบบ Web Service Server เพ่ือเข้าถึงระบบฐานข้อมูล 

Web Application 
1. สามารถรองรับการทํางานพร้อมๆ กัน และทําในรูปแบบ Web Application 
3. สามารถรองรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Oracle เวอร์ชั่นปัจจุบัน ผ่านระบบ Web Service 
3. สามารถรองรับการทํางานบน Server VMware เวอร์ชั่นปัจจุบัน 
3. สามารถรองรับการทํางานบน Google Chrome Browser, Firefox Browser, Microsoft Edge 

Browser และอื่นๆ 
3. หน้าจอการบันทึกข้อมูลต้องมีเคร่ืองหมายกํากับข้อมูลสําคัญที่ตัองป้อน และมีการแจ้งเตือนกรณีไม่ได้

ป้อนข้อมูลสําคัญที่กําหนดไว้ เช่น หน้าจอใบสมัครสมาชิก, หน้าจอบันทึกใบคําขอกู้ และอื่นๆ ตามที่
สหกรณ์กําหนด 

3. ระบบจะต้องมีวิธีการจัดการเรื่องการรักษาความปลอดภัย การกําหนดสิทธิในการใช้งานได้เอง 
3. ระบบงานหลักต่างๆ ที่ออกแบบและพัฒนาต้องมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกันโดยใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน 
3. ระบบสามารถ Export รายงานต่าง ๆ ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel, PDF ได้ 
3. สามารถดึงข้อมูลการทํารายการของระบบงานหลักมาระบบบัญชีได้เรียลไทม์ 
3. สามารถรองรับการใช้งานบน Cloud Computing โดยสามารถแสดงการใช้งานจริงของระบบสหกรณ์ฯ 

บน Cloud Computing ได้ 
3. ระบบมี Web Service เพ่ือบริการให้ทั้งโปรแกรมภายในระบบสหกรณ์ฯ เรียกใช้งาน เช่น การคํานวณ

ดอกเบ้ียของระบบเงินกู้ และของระบบเงินฝากเป็นต้น และโปรแกรมภายนอกระบบเรียกใช้งานได้ เช่น 
ระบบ ATM Online 

3. รองรับการเชื่อมโยงกับระบบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.รรท. และ สส.ชสอ 



การพัฒนาโปรแกรม ระยะที่ 2 ประกอบด้วย 
ระบบ ATM Online ธนาคารกรุงศรี/ธนาคารกรุงไทย 

1. เงินกู้ 
1.1. สมาชิกสามารถตรวจสอบวงเงินกู้คงเหลือหรือวงเงิน OD ผ่านตู้ ATM (เป็นวงเงินที่สามารถกดได้) 
1.2. สามารถเชือ่มโยงวงเงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือส่งไปยงัตู้ ATM แบบเรียลไทม ์
1.3. สามารถเบิกเงินกู้ฉุกเฉิน ATM, ระบบ Phone Banking, ระบบ Internet Banking, ระบบ Mobile 

Banking 
1.4. สามารถชําระเงินกู้ฉุกเฉิน ATM 
1.5. สามารถเชือ่มโยงข้อมูลการกด ATM ของสมาชิกผ่านตู้ ATM เข้ามาตดัยอดหรอืปรับปรุงรายการใน

ระบบเงินกู้แบบเรียลไทม ์
1.6. สามารถประมวลผลไฟล์ข้อมลูส่งให้ธนาคารเพ่ือทํารายการผูกข้อมูลระหว่างข้อมูลบัญชีเงินกู้สหกรณ์

กับข้อมูลบัญช ีATM ธนาคารของสมาชิกได ้
1.7. สามารถทํารายการกู้เงินผ่านตู้ ATM ได้โดยตรงโดยไมต่อ้งผ่านเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคาร 
1.8. รายงาน 

- รายงานรายละเอียดการกด ATM (รับเงินกู้หรือตรวจสอบวงเงิน)สามารถเลือกเป็น รายวัน ราย
เดือน รายปี 

- รายงานยอดเงินกู้คงเหลือ 
- รายงานการยกเลิกการทํารายการกู้เงิน 
- รายงานการส่งข้อมลูเพ่ือผูกบัตร ATM ธนาคาร กับข้อมูลเงินกู้สหกรณ์ 

2. ระบบเงินฝาก 
2.1. สามารถใช้บริการคู่กับบัญชีเงินฝากสหกรณ์ตามทีส่หกรณ์กําหนดได้มากกว่า 1 ประเภทเงินฝาก แต่

สามารถใช้บริการได้ 1 บัญชตีอ่สมาชิก 1 คน ตอ่บัตร ATM 1 ใบ 
2.2. สามารถเชือ่มโยงข้อมูลเลขทีบั่ญชีธนาคารจากระบบทะเบียนสมาชิก 
2.3. สามารถถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของสมาชกิที่เปิดบัญชีไวกั้บสหกรณ์โดยผ่านตู้ ATM 
2.4. สามารถสอบถามยอดเงินฝากผ่านตู้ ATM, ระบบ Phone Banking, ระบบ Internet Banking 
2.5. สามารถฝากเงินฝากผ่านตู ้ATM, ระบบ Phone Banking, ระบบ Internet Banking 
2.6. เชื่อมโยงยอดเงินฝากเพ่ือส่งไปยังตู้ ATM แบบเรียลไทม ์
2.7. เชื่อมโยงขอ้มลูการถอนเงินฝากผ่านตู้ ATM ของสมาชิกเข้าสู่ระบบเงินฝากของสหกรณแ์บบ

เรียลไทม ์
2.8. สามารถประมวลผลไฟล์ข้อมลูส่งให้ธนาคารเพ่ือทํารายการผูกข้อมูลระหว่างข้อมูลบัญชสีหกรณ์กับ

ข้อมลูบัญชี ATM ธนาคารของสมาชิกได ้
2.9. สามารถทํารายการเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ไดโ้ดยตรงโดยไมต่้องผ่านเข้าบัญชีเงินฝากของ

ธนาคาร 
 
 



2.10. รายงาน 
- รายงานรายละเอียดการกด ATM (ถอนเงินหรือตรวจสอบเงินคงเหลือ) สามารถเลือกเปน็ รายวัน 

รายเดือน รายปี 
- รายงานยอดเงินฝากคงเหลือ 
- รายงานการยกเลิกการทํารายการถอนเงิน 
- รายงานการส่งข้อมลูเพ่ือผูกบัตร ATM ธนาคาร กับข้อมูลบัญชีเงินฝากสหกรณ ์
- รายงานรายละเอียดการฝากถอนเงิน 

3. การยกเลิก/แก้ไขรายการ 
3.1. สามารถยกเลกิรายการเมื่อเกิดปัญหาสมาชิกไม่ได้รับเงินจากกรณี ขัดข้องจากระบบ Network ของตู้ 

ATM หรือขอัข้องจากระบบตู ้ATM 
3.2. ระบบตอ้งทําการย้อนรายการกลับคืน เป็นรายการก่อนท่ีมีการทํารายการ 
3.3. มีการแจ้งเตอืน และออกรายงานการย้อนรายการ 
3.4. สามารถยกเลกิการใช้บริการ ATM แบบยกเลิกทั้งหมด หรือยกเลิกบางประเภททีใ่ช้บริการ เช่น 

ยกเลิกการใช้เงินกู้ แต่ยังคงใช้บริการถอนเงินได้ หรอืยกเลกิบริการถอนเงิน แต่ยังคงใชบ้ริการเงินกู้
ได้ และประมวลผลไฟล์เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ธนาคาร ตามที่ธนาคารกําหนด 

3.5. สามารถเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนาคาร เน่ืองจากบัญชีธนาคารของสมาชิกถูกปิด และประมวลผล
ไฟล์เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ธนาคาร ตามที่ธนาคารกําหนด 

3.6. สามารถเปลี่ยนแปลงบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ได้ และประมวลผลไฟล์เปลี่ยนแปลงข้อมลูที่ธนาคาร 
ตามที่ธนาคารกําหนด 

3.7. เมื่อมีการทํารายการแก้ไขหรือยกเลิก ตอ้งมกีารทํารายการอนุมตัิจาก User ผู้มีอํานาจอนุมัติ และ
บันทึกข้อมูลผูท้ํารายการ และผูอ้นุมตัิรายการแก้ไข 

4. ความตอ้งการอื่นๆ 
4.1. สามารถรองรับการเชื่อมตอ่การให้บริการมากกว่า 1 ธนาคาร 

 
ระบบบรกิารสมาชิกสหกรณผ์่านมือถือแบบออนไลน์(Mobile Application) 

1. สามารถดขู้อมลูการทําธุรกรรมกับสหกรณ์เพ่ือสนองตอบความต้องการของสมาชิก 
2. สามารถแจ้งข้อมลูข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสหกรณ ์
3. สามารถแสดงข้อมลูรายการเคลื่อนไหวหุ้นของสมาชิก 
4. สามารถดขู้อมลูรายการเงินฝากของสมาชิก 
5. สามารถดขู้อมลูรายการเงินกู้ของสมาชิก 
6. สามารถดขู้อมลูเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจําปี และสามารถดูย้อนหลังได ้
7. สามารถตรวจสอบสทิธิ์กู้ บันทึกใบคําข้อกู ้
8. สามารถรับส่งข้อมลูและแจ้งข่าวสารได ้
9. สามารถแจ้งเตอืนผลการทําธุรกรรม 



10. สามารถรองรับทั้ง Android และ IOS 
11. สามารถโอนเงินระหว่างบัญชผี่าน App ได ้

11.1. สามารถทํารายการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากระหว่างบัญชขีองสมาชิกเอง และของสมาชิกคนอื่นที่
เป็นสมาชิก หรือสมาชิกสมทบได ้

11.2. สามารถทํารายการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากสมาชิก ชําระหน้ี และซื้อหุ้นของสมาชิก และสมาชิกอื่น
ที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกสมทบได้ 

11.3. สามารถตรวจรายการย้อนหลังการทํารายการได้ 10 รายการ เป็นอย่างน้อย 
12. สามารถชําระหน้ีผ่าน App ได ้

12.1. สามารถทํารายการชําระหน้ีของสมาชิกด้วยการตัดบัญชีเงินฝากสมาชิก 
13. สามารถยื่นคําร้องในการเปลีย่นแปลงค่าหุ้น, การรับปันผล และอื่นๆ 
14. สามารถใช้งานด้านการเงิน Online แบบ Wallet(Coop Wallet)   

14.1. สามารถจ่ายเงินผ่านระบบ Wallet 
14.2. สามารถเตมิเงินใน Coop Wallet 
14.3. ตอ้งมีระบบการตรวจสอบยอ้นหลังในรายการท่ีผิดปกต ิ
14.4. ตอ้งมีระบบการยืนยันการทํารายการ 
14.5. สามารถทํารายการยกเลิกอตัโนมตัิกรณีทีร่ายการไม่ผ่านเน่ืองจากปัญหาทางระบบ Network 

 

ระบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ( Website Information ) 
1. สามารถแสดงข้อมลูประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ ของทางสหกรณ์ฯ บนเว็บไซต์ได ้
2. สามารถทําการเพ่ิม/ลบ/แก้ไข ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ต่างๆ บนเว็บไซต ์ได ้ 
3. เมนูมาตรฐานหลัก มดีังน้ี 

3.1. ประวัตสิหกรณ์ฯ 
3.2. ข่าวประชาสมัพันธ์สหกรณ์ฯ 
3.3. รายชื่อผู้บริหารสหกรณ์ฯ 
3.4. รายชื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 
3.5. สวัสดิการสําหรับสมาชิก 
3.6. กฎและระเบียบ ของสหกรณ์ 
3.7. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ 
3.8. ติดตอ่สหกรณ์  แสดงทีอ่ยู่ของสหกรณ์ฯ 
3.9. ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ฯ แสดงผลโดยใช้ PDF File (ผู้ดแูล Website ตอ้งเป็นผู้จัดทํา PDF 

File)  เช่น งบการเงิน , เงินลงทุน , ผลการดําเนินงาน 
3.10. บริการต่างๆ ของสหกรณ์ เชน่ หุ้น , เงินฝาก , เงินกู้ 
3.11. อตัราดอกเบ้ียเงินฝากล่าสุด 
3.12. อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ล่าสุด 



3.13. ทุนการศึกษา 
3.14. ภาพกิจกรรม 
3.15. ภาพ VDO 
3.16. ตัวแทนสหกรณ์ฯ 
3.17. เลขที่บัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ 
3.18. Link เชื่อมตอ่ Website อื่น 
3.19. นับจํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์(Counter) 
3.20. การจัดการระบบโดย Admin  ( ใช้ในการเพ่ิม/ลบ/แก้ไข  ข่าวสารต่างๆ ที่แสดงท่ีเว็บไซต ์ 

4. ระบบเว็บไซตข้์อมลูสมาชิก ดังน้ี 
4.1. สามารถให้สมาชิกลงทะเบียนเพ่ือขอใช้งานระบบในการกําหนด User ID และ Password ด้วย

ตนเอง 
4.2. มีการ Login เข้าระบบก่อนเข้าดูข้อมูลผ่านระบบเว็บไซด์ 
4.3. กรณีลืมรหัสผ่านสามารถทํารายการเปลี่ยนรหัสผ่านได้ โดยระบบจะส่งรหัสยืนยันการทํารายการ

เปลี่ยนรหัสผ่านผ่านระบบ SMS ที่สมาชิกได้ลงทะเบียนในระบบข้อมูล 
4.4. สามารถแสดงผลข้อมูลสมาชิก บนเว็บไซต์ได้ 
4.5. สามารถแสดงผลรายละเอียดข้อมูลสถานะสมาชิก ประวัติส่วนบุคคล 
4.6. สามารถแสดงผลรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากคงเหลือ 
4.7. สามารถแสดงผลรายละเอียดข้อมูลรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก โดยสามารถพิมพ์ออกมาใน

รูปแบบของ PDF File ได้ 
4.8. สามารถแสดงผลรายละเอียดข้อมูลเงินกู้คงเหลือ 
4.9. สามารถแสดงผลรายละเอียดข้อมูลรายการเคล่ือนไหวหน้ีเงินกู้ โดยสามารถพิมพ์ออกมาในรูปแบบ

ของ PDF File ได้ 
4.10. สามารถทําลิงค์เชื่อมโยงไปยังรายละเอียดของประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องได้ 
4.11. สามารถแสดงการคํานวณค่าประมาณการยอดชําระหน้ีได้ 
4.12. สามารถแสดงการคํานวณสิทธิการกู้แบบประมาณการ โดยสามารถคํานวณสิทธิเงินกู้ได้ทุกประเภทที่

สหกรณ์ฯ ประกาศ 
4.13. สามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบคําขอกู้ทุกประเภทพร้อมรายละเอียดของสมาชิกจากระบบได้ 
4.14. สามารถแสดงผลรายละเอียดข้อมูลผู้คํ้าประกันสัญญากู้ของตนเอง 
4.15. สามารถแสดงผลรายละเอียดข้อมูลการคํ้าประกันบุคคลอื่น 
4.16. สามารถแสดงผลรายละเอียดข้อมูลทุนเรือนหุ้นปัจจุบัน  
4.17. สามารถแสดงผลรายละเอียดข้อมูลรายการเคลื่อนไหวหุ้น โดยสามารถพิมพ์ออกมาในรูปแบบของ 

PDF File ได้ 
4.18. สามารถแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นรายเดือนสูงสุด 
4.19. สามารถแสดงผลรายละเอียดข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ 
4.20. สามารถแสดงผลรายละเอียดข้อมูลรายการเรียกเก็บประจําเดือน 
4.21. สามารถแสดงข้อมูลปันผล-เฉลี่ยคืน ประจําปี และสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ 



4.22. สามารถพิมพ์ใบเสร็จประจําเดือนได้ โดยสามารถพิมพ์ออกมาในรูปแบบของ PDF File ได้ 
4.23. สามารถพิมพ์ใบเสร็จชําระพิเศษได้ โดยสามารถพิมพ์ออกมาในรูปแบบของ PDF File ได้ 
4.24. สามารถทําการเปลี่ยนแปลงชื่อ, ตําแหน่ง, ลายเซ็นผู้มอีํานาจลงนามในใบเสร็จรับเงิน บนหน้า

เว็บไซต์ ผ่านระบบ Web Admin 
4.25. สามารถโอนเงินระหว่างบัญชผี่าน Web ได้ 

- สามารถทํารายการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากสมาชิก และระหว่างสมาชกิได ้
- สามารถทํารายการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากสมาชิก ชําระหน้ี และซ้ือหุน้ 

5. การนําข้อมูลสมาชิกข้ึนแสดงผลบนเว็บไซตอ์ตัโนมัต ิผ่านระบบ Web Service Server 
5.1. สามารถทําการเชื่อมต่อข้อมูลสมาชิก จากระบบฐานข้อมูลหลัก ข้ึนแสดงผลบนข้อมูลเว็บไซต์ ได้

แบบอัตโนมัติ และเป็น Real Time 
5.2. สามารถสั่งหยุดการทําการเช่ือมต่อ และส่ังเปิดการใช้งานใหม่ได้ โดยการสั่งการจาก Admin 
5.3. สามารถรองรับการนําข้อมูลสมาชิกข้ึนแสดงผลบนเว็บไซต์ ดังน้ี 

- รายละเอียดข้อมลูสถานะสมาชิก ประวัตสิว่นบุคคล 
- รายละเอียดข้อมลูบัญชีเงินฝากคงเหลือ 
- รายละเอียดข้อมลูรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก 
- รายละเอียดข้อมลูเงินกู้คงเหลือ 
- รายละเอียดข้อมลูรายการเคลื่อนไหวหน้ีเงินกู้ 
- รายละเอียดข้อมลูผู้คํ้าประกันสัญญากู้ของตนเอง 
- รายละเอียดข้อมลูการคํ้าประกันบุคคลอื่นรายละเอียดข้อมลูทุนเรอืนหุน้ปัจจุบัน 
- รายละเอียดข้อมลูรายการเคลื่อนไหวหุ้น 
- รายละเอียดข้อมลูผู้รับผลประโยชน์ 
- รายละเอียดข้อมลูรายการเรียกเก็บประจําเดอืน 
- ข้อมลูปันผล-เฉลี่ยคืน 

 
ระบบ SMS 

1. ให้บริการข้อมลูข่าวสารของสหกรณ์ แก่สมาชิกผ่านระบบ SMS โดยมีหน้าจอทีใ่ห้สหกรณ์ทําการคีย์ข้อมลู
ข่าวสารท่ีตอ้งการเพ่ือกระจายข่ายไปยังสมาชิกผ่านระบบ SMS 

3. รองรับการส่งขอ้ความทุกเครอืข่าย ของระบบมือถอื 
3. มีระบบ Phone book  เพ่ืออํานวยความสะดวกในการส่ง SMS ตามกลุม่ท่ีต้องการ หรือ รายบุคคล 
3. สามารถส่งผลการอนุมตัิ, เปลี่ยนแปลง, รายการฝากถอน, แจ้งบัญชีครบกําหนด, ยอดหน้ีคงเหลือของ

สมาชิกได ้
3. แจ้งอนุมตัิจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน, สามัญ, พิเศษได ้
3. แจ้งยอดการฝากและถอนเงินฝาก 
3. แจ้งยอดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน 



3. แจ้งยอดรายการหักเงินเดือน 
3. แจ้งรายการชําระหน้ีสหกรณ์ 
3. รองรับการเชือ่มโยงจากระบบสหกรณ์กับค่ายผู้ให้บริการส่ง SMS ได ้
3. ระบบสามารถแยกประเภทการส่งข้อมลูได ้เช่น ข้อมลูที่เก่ียวข้องกับสมาชิก เช่น ชือ่ ท่ีอยู่ สถานะภาพ 

ผู้รับผลประโยชน์ เป็นต้น, สาํหรับฝ่ายอํานวยการเพื่อแจ้งข่าวประชาสมัพันธ์, การส่ง SMS ตามกลุ่มที่
ตอ้งการ 

3. ตอ้งรองรับผูใ้ห้บริการระบบ SMS ได้หลายราย 
 
ระบบอัพเดตสมุดคูฝ่ากอัตโนมัติ 

1. สามารถบันทึกข้อมลูสมุดเงินฝากบนแถบแม่เหล็ก 
3. สามารถค้นหาหน้าสมุดล่าสดุได้โดยอตัโนมตั ิ
3. สามารถพิมพ์สมุดคู่ฝากชนิดแถบแม่เหล็ก 
3. สามารถแจ้งเตอืนเมือ่มีรายการพิมพ์ที่ยังเหลืออยู่ กรณีสมดุเงินฝากเต็ม 
3. สามารถตรวจสอบสมดุว่าเป็นสมุดเล่มเก่า หรือเลม่ปัจจุบันได ้
3. สามารถ Restart ระบบไดอ้ตัโนมตัิ เมือ่เกดิเหตขัุดข้อง 
3. สามารถปิดระบบได้กรณตีรวจพบปัญหาเคร่ืองพิมพ์ขัดข้อง 

ระบบติดตามหนี ้
1. รายละเอียดการบันทึกข้อมูล 

1.1. บันทึกรหัสสมาชิกสหกรณ์ หรือ รหัสลกูหน้ีกรณีไม่ใช่สมาชิก 
1.2. บันทึกเลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขประจาํตัวนิติบุคคล หรือ เลขที่หน่วยงาน 
1.3. บันทึกชือ่ลูกหน้ี 
1.4. บันทึกที่อยู่ลูกหน้ี และเบอรต์ิดตอ่ลกูหน้ี 
1.5. บันทึกข้อมูลคูส่มรส 
1.6. สามารถบันทึกและกําหนดระยะเวลา และคํานวณวันท่ีคดหีมดอายุความ พร้อมการแจ้งเตือน 
1.7. บันทึกประเภทหนี้ 
1.8. บันทึกข้อมูลเลขที่สญัญาลูกหน้ี 
1.9. บันทึกข้อมูลระเบียบ/ประกาศ/มติคณะกรรมการ ณ วันที่อนุมตัสิัญญากู้ 
1.10. บันทึกข้อมูลประกาศอตัราดอกเบ้ีย ณ วันที่อนุมตัสิัญญากู้ ถึงวันผิดนัดชําระหน้ี 
1.11. บันทึกข้อมูลหน้ีคงเหลือ 
1.12. บันทึกข้อมูลจาํนวนงวดชําระหน้ีตลอดสญัญา 
1.13. บันทึกข้อมูลดอกเบ้ียค้างจ่ายตั้งแต่วันที่ผดินัดชําระหน้ี 



1.14. บันทึกเงินค่างวดรายเดอืน 
1.15. บันทึกวันที่อนุมัติสญัญา 
1.16. บันทึกจํานวนงวดชําระคงเหลือ 
1.17. บันทึกจํานวนงวดท่ีค้างชําระ 
1.18. บันทึกวันชําระหน้ีล่าสุด 
1.19. บันทึกข้อมูลหลักประกันแยกเป็น ดังน้ี 

- แบบบุคคลคํ้าประกัน 
- บันทึกชือ่-นามสกุล ผู้คํ้าประกัน 
- บันทึกท่ีอยู่ผู้คํ้าประกัน 
- บันทึกเบอรโ์ทรศัพท์ตดิตอ่ผูคํ้้าประกัน 
- ระบบสามารถดึงข้อมูลจากระบบสินเชื่อในส่วนของหลักประกันได ้

- แบบหลักประกันที่เป็นท่ีดิน และส่ิงปลูกสรา้ง 
- บันทึกชือ่-นามสกุล เจ้าของทรัพย์ 
- บันทึกเลขท่ีโฉนด หรือ เลขที ่น.ส.3ก  
- บันทึกเลขท่ีดิน 
- บันทึกหน้าสํารวจ 
- บันทึกพ้ืนที่ดิน 
- บันทึกพ้ืนที่สิ่งปลูกสร้าง 
- บันทึกพ้ืนที่ใช้สอย 
- บันทึกประเภทส่ิงปลูกสร้าง 
- บันทึกชือ่อาคาร หรือ เลขทีอ่าคาร 
- บันทึกจํานวนอาคาร 
- บันทึกจํานวนชั้นอาคาร 
- บันทึกท่ีตั้งหลกัทรัพย์ 
- บันทึกชือ่-นามสกุลผู้ถือกรรมสิทธ์ิ 
- บันทึกชือ่-นามสกุลผู้ถือกรรมสิทธ์ิร่วม 
- บันทึกวันที่จดจํานอง 
- บันทึกผู้รับจํานอง 
- บันทึกยอดจํานอง 
- บันทึกวันที่สืบ 
- บันทึกวันที่รับผลสืบ 



- บันทึกข้อมูลพบ/ไม่พบ หลักทรัพย์ 
- บันทึกสํานักงานที่ดิน (หลักทรัพย์ข้ึนกับสํานักงานที่ดินใด) 
- บันทึกท่ีตั้งสํานักงานที่ดิน 
- บันทึกเบอรต์ิดตอ่สํานักงานที่ดิน 
- บันทึกวันตั้งเร่ืองยึดท่ีดิน 
- บันทึกผู้ยึดกรรมสิทธ์ิทีด่ิน 
- บันทึกสํานักงานบังคับคด ี
- บันทึกท่ีอยู่สํานักงานบังคับคด ี
- บันทึกเจ้าหน้าท่ีบังคับคด ี
- บันทึกหมายเหตุการยึด 
- บันทึกข้อมูลบริษัทประเมิน 
- บันทึกข้อมูลวนัที่ส่งประเมิน 
- บันทึกราคาประเมินราชการ 
- บันทึกราคาประเมินอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
- ระบบสามารถดึงข้อมูลจากระบบสินเชื่อในส่วนของทะเบียนหลักทรัพย์ของลูกหน้ีได ้

- แบบหลักประกันเงินฝาก หรือหุ้นสหกรณ์ 
- บันทึกข้อมูลจาํนวนหุ้นที่ใช้คํ้าประกัน 
- บันทึกเลขท่ีบัญชีเงินฝากทีใ่ช้คํ้าประกัน 
- บันทึกยอดเงินฝากที่ใช้คํ้าประกัน 
- ระบบสามารถดึงข้อมูลจากระบบสินเชื่อในส่วนของหลักประกันได ้

- แบบหลักประกันรถยนต์หรอืพาหนะอื่นๆ 
- บันทึกข้อมูลย่ีห้อรถ 
- บันทึกข้อมูลรุน่รถ 
- บันทึกข้อมูลปีที่ผลติ 
- บันทึกข้อมูลวนัที่จดทะเบียน 
- บันทึกข้อมูลเลขทะเบียนรถ 
- บันทึกข้อมูลชือ่ผู้ถือกรรมสทิธ์ิ 
- บันทึกข้อมูลผูค้รอบครอง 
- ระบบสามารถดึงข้อมูลจากระบบสินเชื่อในส่วนของทะเบียนหลักทรัพย์ของลูกหน้ีได ้

1.20. บันทึกข้อมูลกําหนดการ 
- วันที่กําหนดการ 



- สถานที่ทีต่อ้งไปติดตอ่ในวัน 
- สิ่งที่ตอ้งทําในวัน 
- ผู้ปฏิบัติงานในวันที่กําหนด 
- บันทึกผลการทํางานเป็นแบบหมายเหต ุ
- มีระบบแจ้งเตอืนล่วงหน้าก่อนถึงวันที่กําหนด ซึ่งสามารถกําหนดเองได ้

1.21. บันทึกข้อมูลผลการตดิตาม 
- วันที่และเวลา 
- บันทึกรายละเอียดผลการตดิตาม 
- สามารถแก้ไขเพิ่มเติมผลการติดตามได ้

1.22. บันทึกข้อมูลทางคดี 
- บันทึกข้อมูลประเภทคดี เช่น คดแีพ่ง, คดอีาญา, คดลี้มละลาย, คดีพิเศษ 
- สามารถบันทึกและกําหนดระยะเวลา และคํานวณวันที่คดหีมดอายุความ พร้อมการแจ้งเตือน 
- บันทึกข้อมูลเลขที่คดดีํา/แดง 
- บันทึกวันที่ศาลรับฟ้อง 
- บันทึกวันที่สืบพยาน พร้อมการแจ้งเตอืน 
- บันทึกวันพิพากษา พร้อมการแจ้งเตือน 
- บันทึกข้อมูลหน้ี ณ วันท่ีพิพากษา ดังน้ี 

- เลขที่สัญญา 
- มูลหน้ีที่ฟ้อง แยกเป็น 

- เงินต้น 
- ดอกเบ้ียค้างชําระจากวันที่ผิดนัดถึงวันที่ฟ้อง 
- ค่าปรับค้างชําระ  

- วันที่ผิดนัดชําระหน้ี 
- อัตราดอกเบ้ียจากวันท่ีฟ้องจนถึงวันที่ได้รับชําระหน้ีเสร็จสิ้น 
- บันทึกข้อมูลหลักประกัน เช่น ผู้ค้ําประกัน หรือ หลักทรัพย์จํานอง 
- บันทึกข้อมูลรายละเอียดระเบียบ/ประกาศ/มติที่ประชุม ณ วันท่ีกู้ 
- ประกาศอัตราดอกเบ้ียสหกรณ์นับตั้งแต่วันที่กู้ถึงวันที่ฟ้อง/พิพากษา 
- ค่าธรรมเนียมศาล 
- ค่าทนายความ 
- ระบบสามารถส่งข้อมูลเพ่ือปรับปรุงรายละเอียดสัญญาตามคําพิพากษา หรือใช้เป็นข้อมูลใน

การทําสัญญากู้ใหม่กับสหกรณ์ 



1.23. บันทึกข้อมูลเจา้หน้าที่ผู้บันทึกรายการ 
- รหัสเจ้าหน้าท่ี 
- ชื่อ User 
- วันที่และเวลาบันทึกรายการ 

1.24. การแก้ไขรายละเอียดลูกหน้ี 
- เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขรายละเอียดขอ้มูลลกูหน้ีได้  โดยตอ้งมีหน้าแก้ไขข้อมลูและจะยังไม่สามารถ

ปรับปรุงข้อมูลที่แก้ไขได้จนกว่าจะมีการอนุมัติจาก User ที่มีอํานาจอนุมัติ เมือ่บันทึกการแก้ไขแล้ว 
User เจ้าหน้าท่ีผู้แก้ไขจะไมส่ามารถเข้ายกเลิกหรือแก้ไขไดอ้ีกจนกว่าจะมีการยกเลิกจาก User ผู้มี
อํานาจ 

- User ผู้มอีํานาจอนุมตัิสามารถอนุมตัิงานที่ขอแก้ไขหรือไมก็่ได้ และสามารถยกเลิกการแก้ไขได้ และ
สามารถบันทึกหมายเหตุการไม่อนุมตัิหรือยกเลิกรายการ 

- ระบบตอ้งบันทึกข้อมูล User ที่เป็นผู้แก้ไข และผู้อนุมัต ิ
- ระบบตอ้งบันทึกวันที่และเวลา  ท่ีบันทึกแก้ไข และบันทกึการอนุมตัิ หรือยกเลิก 

1.25. รายงาน 
- รายงานนัดชําระ 
- รายงานรวม 
- รายงานผลการติดตามหน้ี 
- รายงานสรุประยะเวลาการตดิตาม 
- รายงานจํานวนลูกหน้ีดําเนินคด ี
- ออกหนังสอืทวงถาม 
- ออกหนังสอืสรุปภาระหน้ี 

 
ระบบงานประกัน 
1. ระบบงานประกันชวีิตกลุ่ม/ประกันสินเชื่อ 

1.1. งานบันทึกใบสมัครประกัน 
- บันทึกข้อมูลชือ่-นามสกุล ผู้เอาประกัน (สามารถดึงข้อมลูจากระบบสมาชิก เช่น ชือ่-นามสกุล, 

ทะเบียน, หน่วยงาน) 
- สามารถบันทึกแยกประเภทผู้สมัครประกัน (แยกประเภทสมาชิก เช่น สมาชิกสามญั, สมทบ และ

บุคคลในครอบครัว) 
- บันทึกข้อมูลวัน เดอืน ปีเกิด ของผูท้ําประกัน 
- บันทึกข้อมูลยอดทุนประกัน 
- บันทึกข้อมูลผูร้ับผลประโยชน์ 



- บันทึกเลขทีใ่บคําขอสมัครประกัน 
- สามารถแก้ไขข้อมลูรายละเอียดใบคําขอได ้
- ลบ หรือยกเลิกใบคําขอได ้

1.2. งานอนุมัตใิบสมัครประกัน 
- อนุมตัิใบสมัครขอทําประกัน 
- ออกเลขท่ีสญัญาประกัน 
- ออกหนังสอืแจ้งขอเอาประกันกับบริษัทประกันชีวิต 
- ไม่อนุมตัใิบสมคัรได้ พรอ้มบันทึกเหตผุล 

1.3. งานเปลี่ยนแปลงทุนประกัน/ยกเลิกประกัน 
- บันทึกรายการเพ่ิม ลด และยกเลิกทุนประกัน 
- สามารถตรวจสอบทุนประกันที่ขอลด หรือยกเลิก ต้องไม่น้อยกว่าหน้ีเงินกู้คงเหลือของสมาชิก และ

สามารถกําหนดประเภทเงินกู้ที่ต้องใช้คํานวณทุนรวมได้ 
- บันทึกเลขที่เอกสารใบคําขอเปลี่ยนแปลงและยกเลิกทุนประกัน 
- สามารถแก้ไขใบคําขอได้/ยกเลิก 

1.4. งานอนุมัติคําขอเปลี่ยนแปลงทุนประกัน/ยกเลิกประกัน 
- อนุมตัิใบคําขอ 
- บันทึกเลขที่งานอนุมตัิใบคําขอ 
- ออกหนังสอืแจ้งขอเปลี่ยนแปลงทุนประกัน และยกเลิกประกัน กับบริษัทประกัน 
- ยกเลิกการเปลีย่นแปลงทุนประกัน 

1.5. งานคืนค่าเบ้ียประกัน 
- ระบบสามารถทําคืนเบ้ียประกันเมื่อได้รับการอนุมตัิใหล้ดทุนและยกเลิกจากบริษัทประกัน 
- ระบบสามารถผ่านรายการคืนเบ้ียไปยังระบบการเงิน 
- สามารถออกรายงานการคืนเบ้ีย 
- สามารถออกหนังสือเพ่ือขอคนืเบ้ียประกันสาํหรับการขอลดทุนประกัน และยกเลิก 

1.6. งานเคลมประกัน (เสียชีวิต) 
- บันทึกใบคําขอเคลมประกัน 
- ออกเลขท่ีใบคําขอ 
- ออกหนังสอืแจ้งบริษัทประกันเพ่ือเคลมประกัน 

1.7. งานอนุมัติเคลมประกัน 
- อนุมตัิใบคําขอ 
- ยกเลิกใบคําขอ 
- บันทึกเลขทีอ่นุมัตใิบคําขอ 

1.8. งานจ่ายคืนเงินเคลมประกัน 
- จ่ายคืนเงินเคลมประกัน 
- ยกเลิกประกันเมื่อจ่ายคืนเงินเคลมประกัน 

 



1.9. งานนําค่าเบ้ียเข้าระบบเพ่ือเรยีกเก็บ 
- ระบบสามารถนําข้อมูลค่าเบ้ียเข้าระบบด้วยไฟล์ Excel 
- สามารถส่งข้อมูลไปสู่ระบบเรียกเก็บได ้

1.10. การคํานวณค่าเบ้ียประกัน 
- ระบบตอ้งสามารถคํานวณเงินค่าเบ้ียประกันตามสตูรที่บริษัทประกันกําหนด 

1.11. รายงานต่างๆ 
- รายงานรายชื่อผู้ทําประกัน และยอดทุนประกัน 
- รายงานเบ้ียเรียกเก็บ และยอดเบ้ียคงเหลือ 
- รายงานอื่นๆ ที่จําเป็น 

2. ระบบงานประกันอัคคีภัย 
2.1. งานบันทึกใบสมัครประกันอคัคีภัย 

- บันทึกข้อมูลชือ่-นามสกุล  ผูเ้อาประกัน (สามารถดึงข้อมลูจากระบบสมาชิก) 
- บันทึกข้อมูลวัน เดอืน ปีเกิด ของผูท้ําประกัน 
- บันทึกข้อมูลยอดทุนประกัน 
- บันทึกข้อมูลผูร้ับผลประโยชน์ 
- บันทึกรายละเอียดสถานที่เอาประกันภัย ตามที่บริษัทประกันกําหนด 
- บันทึกเลขทีใ่บคําขอสมัครประกันอัคคีภัย 
- สามารถแก้ไขข้อมลูรายละเอียดใบคําขอได ้
- ลบ หรือยกเลิกใบคําขอได ้

2.2. งานอนุมัตใิบสมัครประกันอคัคีภัย 
- อนุมตัิใบสมัครขอทําประกันอคัคีภัย 
- ออกเลขท่ีสญัญาประกันอัคคีภัย 
- ออกหนังสอืแจ้งขอเอาประกันกับบริษัทประกัน 
- ไม่อนุมตัใิบสมคัรได้ พรอ้มบันทึกเหตผุล 

2.3. งานยกเลิกประกันอัคคีภัย 
- บันทึกใบขอยกเลิกประกันอคัคีภัย 
- ระบบสามารถตรวจสอบหนีค้งเหลือพิเศษบ้าน 
- บันทึกเลขที่เอกสารใบคําขอยกเลิกประกัน 
- สามารถออกหนังสือแจ้งบริษทัประกันเพ่ือขอยกเลิกประกัน 
- สามารถยกเลิก หรอืแก้ไขใบคําขอได ้

2.4. งานอนุมัตใิบคําขอยกเลิกประกันอัคคีภัย 
- อนุมตัิใบคําขอ 
- บันทึกเลขที่งานอนุมตัิใบคําขอ 
- ยกเลิกการใบคําขอยกเลิกประกัน 

2.5. งานนําค่าเบ้ียเข้าเพ่ือเรียกเก็บ 
- ระบบสามารถนําข้อมูลค่าเบ้ียเข้าระบบด้วยไฟล์ Excel 



- สามารถส่งข้อมูลไปสู่ระบบเรียกเก็บได ้
2.6. รายงานต่างๆ 

- สามารถ Export ข้อมลูเป็นไฟล์ Excel ได ้
- รายงานอื่นๆ ที่จําเป็น 

2.7. สามารถผ่านรายการยอดหักเบ้ียประกันจากระบบเงินกู้มาสร้างทะเบียนประกันได ้
 

ระบบฌาปนกจิสงเคราะห์ 
1. การกําหนดค่าเริ่มต้น/ค่าคงที ่สําหรับควบคมุการทํางานของระบบ 

1.1. ชื่อเต็มของสมาคม/ชือ่ย่อของสมาคม 
1.2. กําหนดสมาคมได้มากกว่า 1 กอง 
1.3. อายุสูงสดุของสมาชิกที่สมคัรได้ในรอบที่กําลังรับสมัคร 
1.4. อตัราส่วนการจัดสรรเงิน(ส่วนของสมาคม และของสหกรณ์) 

- ค่าสมัครเป็นสมาชิก 
- ค่าบํารุงรายปี 

2. งานการบันทึก/แก้ไขขอ้มูล 
2.1. การบันทึกข้อมูลรับสมคัรสมาชิกเข้าใหม ่

- บันทึกชื่อ-นามสกุล (สามารถเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์กรณีเป็นสมาชิกสหกรณ์) 
- บันทึกเลขที่บัตรประชาชนผู้สมัคร 
- บันทึกข้อมูล วัน/เดือน/ปี เกิด ของผู้สมัคร 
- บันทึกรูปภาพผู้สมัคร 
- บันทึกสถานะภาพ พร้อมชือ่-นามสกุล คู่สมรส (กรณีสมรส) 
- บันทึกที่อยู่ปัจจุบัน และหมายเลขโทรศัพทต์ิดตอ่ 
- บันทึกผู้รับผลประโยชน์ และความสมัพันธ์ 
- บันทึกเลขที่บัตรประชาชนผูรั้บผลประโยชน์ 
- บันทึกข้อมูลท่ีอยู่ปัจจุบันของผู้รับผลประโยชน์ และหมายเลขโทรศัพทต์ดิตอ่ 
- บันทึกผู้จดัการศพ และความสัมพันธ์ และหมายเลขโทรศัพท์ตดิตอ่ 
- บันทึกประเภทผู้สมัคร (สมาชกิ, สมาชกิสมทบ, บุคคลในครอบครัว) 
- บันทึกวันที่สมคัร 
- บันทึกวันที่ได้รับสิทธิ์ 
- บันทึกสมาคมที่สมัคร 
- บันทึกรอบการสมัคร 
- บันทึกค่าสมัครแรกเข้า (ระบบสามารถจัดสรรอตัราส่วนตามที่สหกรณ์กาํหนดค่าคงที่) 
- บันทึกค่าบํารุงรายปี (ระบบสามารถจัดสรรอตัราส่วนตามที่สหกรณ์กําหนดค่าคงที่) 
- บันทึกเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 

 



2.2. การแก้ไขข้อมลูสมาชิกสมาคม 
- แก้ไขชือ่-นามสกุล 
- แก้ไขทีอ่ยู่ปัจจบัุน และหมายเลขโทรศัพทต์ดิตอ่ 
- แก้ไขสถานะภาพการสมรส และบันทึกชื่อคู่สมรส กรณสีมรส 
- แก้ไขชือ่-นามสกุล ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศัพท์ตดิต่อ และความสมัพันธ์ ของผูจั้ดการศพ 

2.3. การแก้ไขข้อมลูผู้รับประโยชน์ 
- แก้ไขเปลี่ยนชือ่ผู้รับผลประโยชน์ 
- แก้ไขเปลี่ยนเลขที่บัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์ 
- แก้ไขเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของผู้รับผลประโยชน์ 
- แก้ไขทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ตดิต่อ 
- สามารถเพิ่มเตมิข้อมูลเลขที่สมาชิกทีอ่อกใหโ้ดยสมาคม 

2.4. การบันทึกข้อมูลสมาชิกทีล่าออกจากสมาคม 
- บันทึกวันที่ขอลาออกจากสมาคม 
- บันทึกเลขที่รับเอกสารลาออกจากสมาคม 
- บันทึกเหตุผลการขอลาออกจากสมาคม 
- บันทึกวันที่มีผลอนุมัตใิห้ลาออกจากสมาคม 
- ข้อมลูของสมาชิกสามารถเรียกข้อมลูจากฐานข้อมลูได ้

2.5. การบันทึกข้อมูลสมาชิกที่เสยีชีวิต 
- บันทึกวันที่เสียชีวิต 
- บันทึกเลขทีใ่บมรณะบัตร 
- บันทึกข้อมูลสาเหตุการเสียชวิีต 
- บันทึกวันยื่นเอกสารแจ้งการเสียชีวิตกับสหกรณ์ 
- ข้อมลูสมาชิกสามารถเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลได ้

2.6. การเก็บเงินสงเคราะห์ 
- บันทึกข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ณ วันที่สมัคร 

- เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 
- เรียกเก็บเงินค่าสมัคร 
- เรียกเก็บเงินค่าบํารุงรายปี 
- ระบบสามารถบันทึกข้อมูลโดยการ Import จาก File Excel เข้าในระบบได้ทันท ี
- สามารถส่งข้อมูลไปยังระบบการเงิน และบัญชีไดโ้ดยอตัโนมัต ิ

- บันทึกข้อมูลการเรียกเก็บเงิน รายปี 
- เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 
- เรียกเก็บเงินค่าบํารุงรายปี 
- ระบบสามารถบันทึกข้อมูลโดยการ Import จาก File Excel เข้าในระบบได้ทันท ี
- สามารถส่งข้อมูลไปยังระบบการเงิน และบัญชีไดโ้ดยอตัโนมัต ิ

 



2.7. การประมวลผลหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายเดือน 
- สามารถบันทึกข้อมลูอัตราการหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าได้ แบบรายเดอืน โดยแยกตามสมาคมที่

สหกรณ์เป็นสมาชิก 
- ประมวลผลการตดัเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายเดือน โดยใช้ขอ้มูลอตัราการหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

ที่ป้อนเข้าระบบ 
- มีการเก็บข้อมลูการหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าในรูปแบบของ Statement 

 
2.8. การประมวลผลเรียกเก็บ 

- สามารถประมวลผลเรียกเก็บ ดังน้ี 
- สมาชิก และสมาชิกสมทบ ให้ระบบประมวลผลเรียกเก็บโดยส่งหักเงินปันผลประจําปี  
- บุคคลในครอบครัว ให้ระบบประมวลผลเรยีกเก็บโดยตั้งเป็นเงินรอเรียกคืน เพ่ือให้ผูส้มัครนํา

เงินมาชําระที่เคาเตอร์สหกรณ์  
3. รายงาน 

3.1. รายงานสมาชิกสมัครใหม ่
3.2. รายงานสมาชิกรายตัว(ประวัติส่วนตัว การชําระเงินสงเคราะห์) 
3.3. รายงานสมาชิกที่เสียชีวติ 
3.4. รายงานรายละเอียดการเก็บเงินสงเคราะห ์
3.5. รายงานสรุปยอดการจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ณ วันสมคัร/รายเดอืน/รายปี 
3.6. รายงานสรุปยอดค่าเงินบํารุงรายปี 
3.7. รายงานสมาชิกลาออก 
3.8. รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ รายตัว 
3.9. รายงานยืนยันยอด และรายละเอียดข้อมูลปัจจุบัน แบบรายตัว 
3.10. รายงานสมาชิกที่ค้างจ่ายเงินสงเคราะห์รายเดือน(หรอืรายระยะเวลาท่ีกําหนด) 
3.11. หนังสือแจ้งเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจําปี 
3.12. รายงานอื่นๆ ตามทีส่หกรณ์กําหนด 

 

 

 

 
 
 
 



การพัฒนาโปรแกรม ระยะที่ 3 ประกอบด้วย 
ระบบบริหารงานบุคคล (HR : Human resources ) 
1. การบันทึกข้อมูลรายละเอียด ประวัต ิบุคคลากรภายในสหกรณ์ 

1.1. บันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
- ชื่อ-นามสกุล, เลขที่บัตรประชาชน, วัน/เดอืน/ปีเกิด, เพศ, ศาสนา, สญัชาติ, ตําแหน่งงานวันเริ่มเข้า

งาน, วันที่บรรจุ, ข้อมูลหลักประกันการทํางาน(หาวิธีคํานวนในหัวข้อคํานวน) 
- บันทึกรูปภาพเจ้าหน้าท่ี 
- ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน และที่อยู่อาศัยปัจจบัุน) เบอร์ตดิตอ่ 
- กรุ๊ปเลือด 
- ข้อมลูบัญชีธนาคาร 
- ประวัติการสําเร็จการศึกษา 
- ข้อมลูการผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทาง (ใบ Certificate) 
- ข้อมลูระบบประกันสังคม เชน่ โรงพยาบาลสิทธิประกันสังคม 
- สถานะการสมรส 
- ข้อมลูบิดา มารดา คูส่มรสและบุตร 
- ชื่อ-นามสกุล และเบอร์ตดิตอ่บุคคลใกลช้ดิกรณีฉุกเฉิน  
- ข้อมลูประวัติทางการแพทย์ เช่น ข้อมลูโรคประจําตัว และการแพ้ต่างๆ 
- บันทึกประวัตอิาชญากรรม 
- บันทึกประวัตสิถานะการเงิน 
- ประวัติการลงโทษตามระเบียบ / การสอบสวนของเจ้าหน้าที่ 

1.2. บันทึกข้อมูลคณะกรรมการ 
- ชื่อ-นามสกุล, เลขที่บัตรประชาชน, วัน/เดือน/ปีเกิด, เพศ, ศาสนา, สัญชาติ, ตําแหน่งงานต้นสังกัด, 

การดํารงตําแหน่งคณะกรรมการดําเนินการ, วันเร่ิมรับตําแหน่ง, ชุดที่เข้ารับตําแหน่ง, เงินเดือน, การ
ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการย่อยของสหกรณ์  

- บันทึกรูปภาพกรรมการ 
- ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน และที่อยู่อาศัยปัจจบัุน) เบอร์ตดิตอ่, E-mail Address, Line ID 
- กรุ๊ปเลือด 
- ข้อมลูบัญชีธนาคาร และบัญชีสหกรณ์ 
- ประวัติการสําเร็จการศึกษา 
- ข้อมลูการผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทาง (ใบ Certificate) 
- สถานะการสมรส 
- ข้อมลูบิดา มารดา คูส่มรสและบุตร 
- ชื่อ-นามสกุล และเบอร์ตดิตอ่บุคคลใกลช้ดิกรณีฉุกเฉิน  
- ข้อมลูประวัติทางการแพทย์ เช่น ข้อมลูโรคประจําตัว และการแพ้ต่างๆ 
- บันทึกประวัตอิาชญากรรม 



- บันทึกประวัตสิถานะการเงิน 
1.3. บันทึกข้อมูลผูช้่วยเหลอืงานสหกรณ์ 

- ชื่อ-นามสกุล, เลขที่บัตรประชาชน, วัน/เดอืน/ปีเกิด, เพศ, ศาสนา, สญัชาติ, ตําแหน่งงานต้นสังกัด, 
วันเริ่มรับตําแหน่ง, ชุดที่เข้ารับตําแหน่ง, วาระการทํางาน, สถานที่ปฏิบัติงาน  

- บันทึกรูปภาพผู้ช่วยเหลอืงานสหกรณ์ 
- ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน และที่อยู่อาศัยปัจจบัุน) เบอร์ตดิตอ่, E-mail Address, Line ID 
- กรุ๊ปเลือด 
- ข้อมลูบัญชีธนาคาร และบัญชีสหกรณ์ 
- ประวัติการสําเร็จการศึกษา 
- สถานะการสมรส 
- ข้อมลูบิดา มารดา คูส่มรสและบุตร 
- ชื่อ-นามสกุล และเบอร์ตดิตอ่บุคคลใกลช้ดิกรณีฉุกเฉิน  
- ข้อมลูประวัติทางการแพทย์ เช่น ข้อมลูโรคประจําตัว และการแพ้ต่างๆ 
- บันทึกประวัตอิาชญากรรม 
- บันทึกประวัตสิถานะการเงิน 

2. การลางาน 
2.1. การกําหนดข้อมูลพ้ืนฐานการลางาน 

- สามารถกําหนดประเภทการลาตามระเบียบสหกรณ์ 
- สามารถกําหนดจํานวนวันลาในแต่ละประเภทการลา 

2.2. การบันทึกข้อมูลการลางาน 
- สามารถบันทึกข้อมลูการลางาน  

- วันที่/เดือน/ปี ท่ีลางาน 
- ประเภทการลางาน 
- จํานวนวันที่ลางาน 

- สามารถบันทึกข้อมลูการเข้าทํางานสาย  
- วันที่/เดือน/ปี ท่ีเข้าทํางานสาย 
- เวลาท่ีเข้าทํางานสาย 

- สามารถบันทึกข้อมลูการขาดงาน 
- วันที่/เดือน/ปี ท่ีขาดงาน 

- การลงรายการลางาน 
- เจ้าหน้าที่สามารถส่งเรื่องลางานผ่านระบบ Online ได้ ผา่นระบบ Email ภายใน 
- ผู้มอีํานาจสามารถอนุมตัิใบลางานผ่านระบบ Email ภายในได ้
- สามารถลงบันทึกการลางานแบบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 
- สามารถบันทึกข้อมลูผูท้ํารายการบันทึกการลางาน 
- มีการอนุมตัิจากผู้มอีํานาจอนุมัติการลา 

- การยกเลิกการลางาน 



- สามารถทําบันทึกการยกเลิกการลางานได้ 
- การยกเลิกการลางานต้องมีผูอ้นุมตัิการยกเลิก 

- การเรียกดูขอ้มูลการลา 
- สามารถเรียกดขู้อมลูไดท้ั้งแบบผ่านหน้าจอ และรายงาน 
- สามารถเรียกดขู้อมลูการลาแบบรายบุคคล 
- สามารถตรวจสอบขอ้มลูการลาย้อนหลัง 

- รายงานการลางาน, ขาดงาน, และเข้าทํางานสาย 
- รายงานการลางานแบบรายบุคคล โดยแสดงข้อมลูเป็นประเภท วันที่การลางาน, เข้าทํางานสาย 

และขาดงาน 
- รายงานสรุปสถิติการลาแตล่ะประเภท 
- รายงานค่าเฉลี่ยไปแต่ละประเภท 
- สามารถ Export ข้อมลูรายงานออกเป็นไฟล์ Excel หรือ PDF 
- รายงานอื่นๆ 

3. การฝึกอบรม 
3.1. สามารถกําหนดแผนงานการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่แตล่ะตําแหน่งงาน เช่น หลักสตูรที่เจ้าหน้าที่ใน

ตําแหน่งตอ้งเข้ารับการอบรม และกรรมการ และผูช้่วยเหลืองาน 
3.2. สามารถบันทึกประวัติการฝึกอบรม เช่น หลกัสูตรที่เข้าอบรม, วัน/เดอืน/ปี ที่เข้ารับการอบรม, การจดั

อบรมโดยทีใ่ด, ค่าใชจ่้ายการอบรม 
4. ประวัติการทํางาน/การปรับตําแหน่ง 

4.1. บันทึกประวัตกิารเริ่มเข้าทํางาน 
4.2. บันทึกประวัตกิารเลื่อนตําแหน่ง และโยกย้าย 

5. หมวดค่าตอบแทน 
5.1. การกําหนดค่าคงที่ 

- สามารถกําหนดอัตราเงินเดอืนเร่ิมต้น และข้ันสูงสุดของแต่ละตําแหน่งได ้
- สามารถกําหนดประเภทค่าตอบแทน พร้อมกําหนดขั้นต่ํา และข้ันสูงสดุ 
- สามารถกําหนดอัตราการข้ึนเงินเดือนสูงสดุของแต่ละตําแหน่ง 
- สามารถกําหนดอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของเงินเดือน ตามประกาศกรมสรรพากร 
- สามารถกําหนดอัตราการหักเงินประกันสังคม ตามประกาศประกันสังคม 

5.2. ค่าตอบแทนเจา้หน้าที่ 
- บันทึกการจ่ายเงินเดือน 
- บันทึกการจ่ายเงินประจําตําแหน่ง 
- บันทึกการจ่ายเงินค่าตอบแทน (ในบางตําแหน่งงาน) 
- สามารถคํานวณเงินค่าล่วงเวลาได้ ตามทีส่หกรณ์กําหนด และบันทึกการจ่ายค่าทํางานล่วงเวลา 
- บันทึกข้อมูลสวัสดิการที่ได้รบั 
- บันทึกการจ่ายโบนัส 
- บันทึกการจ่ายรายได้อื่น ๆ 



- บันทึกรายการหักเงินเดือน 
- นําเข้าข้อมูลหกัเงินเดือนจากระบบเรียกเก็บของสหกรณ์ได ้แบบโอนผ่านจากระบบประมวลผล

ของระบบงานสหกรณ์ 
- รายการหักประกันสังคม ระบบสามารถคํานวณเงินหักส่งประกันสังคมตามหลักเกณฑข์อง

ประกันสังคม 
- รายการหักกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบสามารถคํานวณอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายในแต่ละเดือนไดต้าม

หลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร 
- รายการหักอื่นๆ เช่น รายการหักเงินยืมทดรอง, ค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิ และการหกัเงินเดือน

จากการขาดงาน 
- การปรับเงินเดือน 

- สามารถคํานวณพิจารณาบําเหน็จแตล่ะปี 
- เก็บข้อมูลการปรับข้ึนเงินเดือนเป็นแบบจํานวนเงิน, อัตราร้อยละที่ปรับขึ้น, คะแนนในการ

พิจารณาบําเหน็จ ในแตล่ะปี 
- เก็บข้อมูลการพิจารณาบําเหน็จกรณีพิเศษตามระเบียบ 
- เก็บข้อมูลอตัราเงินเพ่ิมกรณีเงินเต็มข้ัน โดยสามารถคํานวนจากระบบได ้

5.3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
- บันทึกค่าเบ้ียประชุม 

- สามารถบันทึกค่าเบ้ียประชมุคณะต่างๆ 
- สามารถกําหนดค่าเบ้ียประชมุสูงสุดรวมกันไม่เกินที่สหกรณ์กําหนดต่อเดอืน 
- สามารถออกใบสําคัญจ่าย และใบภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 

- บันทึกค่าโทรศัพท์กรรมการผูม้ีอํานาจลงนาม 
- สามารถบันทึกค่าโทรศัพท์รายเดือน 
- บันทึกรายชือ่กรรมการผู้มอีํานาจลงนาม 
- บันทึกวันที่เบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ 

- บันทึกเงินโบนัสประจําปี 
- บันทึกข้อมูลกรรมการผู้รับเงินโบนัสประจําปี 
- บันทึกจํานวนเงินโบนัสประจําปี 
- สามารถออกใบภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 
- บันทึกวันที่จ่ายเงินโบนัสประจําปี 
- บันทึกข้อมูลบัญชีรับเงินโบนัสประจําปี 

6. การบันทึกข้อมูลการเลิกจ้าง 
6.1. กําหนดค่าคงที ่

- กําหนดประเภทการเลิกจ้าง 
- กําหนดอัตราเงินชดเชยกรณีเลิกจ้างโดยไมม่ีความผิด 
- กําหนดอัตราเงินชดเชยวันลาพักผ่อนคงเหลือ 



- กําหนดค่าตอบแทนอื่นๆ (ถ้ามี) 
6.2. บันทึกข้อมูลการเบิกจ่าย 

- บันทึกข้อมูลผูร้ับเงินชดเชย 
- บันทึกสาเหตุการเลิกจ้าง 
- บันทึกข้อมูลวันที่มีผลเลิกจ้าง 
- บันทึกข้อมูลการจ่ายเงินชดเชย 
- บันทึกข้อมูลจํานวนวันลาพักผ่อนคงเหลอื 

7. สวัสดิการ 
7.1. สวัสดิการค่ารกัษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ 

- การกําหนดค่าคงที่ 
- กําหนดประเภทค่ารักษาพยาบาล เช่น รพ.เอกชน และ รพ.รัฐบาล 
- กําหนดค่าคงทีเ่บิกค่ารักษาพยาบาล รพ.เอกชน 
- กําหนดเงินเบิกค่ารักษาพยาบาลสูงสุดตอ่ปีบัญช ี

- สามารถเบิกไดเ้ต็มใบเสร็จในการรักษา 
- สามารถกําหนดอัตราร้อยละการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากยอดใบเสร็จ 

- กําหนดค่าคงทีเ่บิกค่ารักษาพยาบาล รพ.รัฐบาล 
- กําหนดเงินเบิกค่ารักษาพยาบาลสูงสุดตอ่ปีบัญช ี
- สามารถกําหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลแยกตามรายการตามบัญชีค่ารักษาพยาบาลที่

สหกรณ์กําหนด 
- การบันทึกข้อมูลการเบิกค่ารักษาพยาบาล 

- สามารถแสดงยอดคงเหลือสทิธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล 
- บันทึกข้อมูล รพ.ที่เข้ารักษาพยาบาล 
- บันทึกวันที่เข้ารักษาพยาบาล 
- บันทึกโรคท่ีเจ็บป่วย 
- บันทึกค่ารักษาพยาบาล 
- บันทึกไฟล์ใบรับรองแพทย์ และใบเสร็จ 
- บันทึกวันที่ตดัจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
- บันทึกชือ่ผูต้รวจสอบ 
- บันทึกชือ่ผูอ้นุมัติรายการ 
- สามารถส่งขอ้มูลการจ่ายค่ารักษาพยาบาลไประบบการเงินได ้

- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว 
- การกําหนดค่าคงที่ 
- กําหนดประเภทค่ารักษาพยาบาล เช่น รพ.เอกชน และ รพ.รัฐบาล 
- กําหนดค่าคงทีเ่บิกค่ารักษาพยาบาล รพ.เอกชน 

- กําหนดเงินเบิกค่ารักษาพยาบาลสูงสุดตอ่ปีบัญช ี
- สามารถเบิกไดเ้ต็มใบเสร็จในการรักษา 



- กําหนดค่าคงทีเ่บิกค่ารักษาพยาบาล รพ.รัฐบาล 
- กําหนดเงินเบิกค่ารักษาพยาบาลสูงสุดตอ่ปีบัญช ี
- สามารถกําหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลแยกตามรายการตามบัญชีค่ารักษาพยาบาลที่

สหกรณ์กําหนด 
- การบันทึกข้อมูลการเบิกค่ารักษาพยาบาล 

- สามารถแสดงยอดคงเหลือสทิธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล 
- บันทึกข้อมูล รพ.ที่เข้ารักษาพยาบาล 
- บันทึกวันที่เข้ารักษาพยาบาล 
- บันทึกโรคท่ีเจ็บป่วย 
- บันทึกค่ารักษาพยาบาล 
- บันทึกไฟล์ใบรับรองแพทย์ และใบเสร็จ 
- บันทึกวันที่ตดัจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
- บันทึกชือ่ผูต้รวจสอบ 
- บันทึกชือ่ผูอ้นุมัติรายการ 
- สามารถส่งขอ้มูลการจ่ายค่ารักษาพยาบาลไประบบการเงินได ้

7.2. สวัสดิการบ้านพักตากอากาศ 
- กําหนดค่าคงที ่

- กําหนดอัตราคา่บ้านพักตากอากาศต่อปี เช่น เบิกได้ไม่เกินครึ่งหน่ึง แตสู่งสุดไม่เกิน 800 บาท 
- กําหนดจํานวนห้องเข้าพักตอ่ปี 

- บันทึกข้อมูลการเบิกใช้สวัสดกิาร 
- บันทึกชือ่สถานที่เข้าพัก 
- บันทึกจํานวนห้อง ตอ่คืน 
- บันทึกค่าบริการเข้าพักต่อห้อง/ต่อคืน 
- บันทึกวันท่ีเข้าพัก และวันทีอ่อก 

7.3. สวัสดิการกรณบุีคคลในครอบครัวเสียชีวิต 
- บันทึกชือ่-นามสกุล ผู้เสียชีวิต และความสัมพันธ์ 
- บันทึกรายการเบิกจ่ายสวัสดกิาร ตามระเบียบสหกรณ ์

7.4. สวัสดิการค่าเลา่เรียนบุตร 
- กําหนดค่าคงที ่

- กําหนดอัตราสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร แยกตามระดับชั้นการเรียน 
- กําหนดจํานวนบุตรที่สามารถเบิกได้ไม่เกินจํานวนท่ีระเบียบกําหนด 

- บันทึกข้อมูล 
- บันทึกข้อมูลผู้เบิกสวัสดิการ 
- บันทึกข้อมูลบุตรของผู้เบิกสวัสดิการ 
- บันทึกข้อมูลชือ่สถานศึกษา และระดับชั้น 
- บันทึกค่าเล่าเรียนตามอัตราทีส่หกรณ์กําหนด 



7.5. สวัสดิการค่าเย่ียมไข้กรณีผู้ป่วยในกรรมการ/เจ้าหน้าท่ี/ผู้ชว่ยเหลืองานสหกรณ์ 
- กําหนดค่าคงที ่

- กําหนดอัตราสวัสดิการเบิกค่าเย่ียมไข้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ ์
- กําหนดจํานวนคร้ังในการเบิกค่าเย่ียมไข้ 
- กําหนดจํานวนชั่วโมงขั้นต่ําในการเข้ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน 

- บันทึกข้อมูล 
- บันทึกข้อมูลผู้เบิกสวัสดิการค่าเยี่ยมไข้ 
- บันทึกข้อมูลสถานพยาบาลท่ีเข้ารับการรักษา 
- บันทึกวันท่ีเข้ารักษาพยาบาล 
- บันทึกข้อมูลอาการป่วย 
- ระบบสามารถตรวจสอบระยะเวลาในการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน 
- บันทึกวันท่ีเบิกสวัสดิการ 
- บันทึกจํานวนเงินที่เบิกสวัสดกิาร 

7.6. สวัสดิการค่าเลีย้งดูบุตร 
- กําหนดค่าคงที ่

- กําหนดอัตราคา่สวัสดิการค่าเลี้ยงดูบุตร 
- กําหนดจํานวนบุตรที่ได้รับสวัสดิการ 
- กําหนดอายุสูงสุดท่ีได้รับสวัสดิการ 

- บันทึกข้อมูล 
- บันทึกข้อมูลผู้เบิกสวัสดิการ 
- บันทึกข้อมูลบุตรที่เบิกสวัสดกิาร 
- บันทึกจํานวนเงินที่เบิกสวัสดกิาร 

- สามารถส่งข้อมูลเพ่ือทํารายการจ่ายเงินเดือน 
7.7. สวัสดิการกรณเีสียชีวิต 

- กําหนดค่าคงที ่
- กําหนดรูปแบบการเสียชีวิต 

- เสียชีวิตปกติ (ยังไม่เกษียณ) 
- เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 

- กําหนดอัตราการเบิกค่าชดเชยกรณีเสียชีวิตของเจ้าหน้าที ่
- กําหนดอัตราการเบิกค่าชดเชยกรณีเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัวเจ้าหน้าที่ 
- กําหนดอัตราการเบิกค่าชดเชยกรณีเสียชีวิตของกรรมการสหกรณ์ 
- กําหนดอัตราการเบิกค่าชดเชยกรณีเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัวกรรมการ 

- การเบิกกรณีเจ้าหน้าที่/กรรมการเสียชีวติ 
- บันทึกข้อมูลการเบิกสวัสดิการ 
- บันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่เสียชีวติ 
- บันทึกข้อมูลวนัที่เสียชีวติ 



- บันทึกสถานที่เสียชีวิต 
- บันทึกสาเหตุการเสียชีวิต 
- บันทึกข้อมูลผูรั้บเงินสวัสดิการ 

- การเบิกกรณีบุคคลในครอบครัวเจ้าหน้าท่ี/กรรมการเสียชีวิต 
- บันทึกข้อมูลการเบิกสวัสดิการ 
- บันทึกข้อมูลผู้เสียชีวิต 
- บันทึกข้อมูลวนัที่เสียชีวติ 
- บันทึกสถานที่เสียชีวิต 
- บันทึกสาเหตุการเสียชีวิต 
- บันทึกข้อมูลผูรั้บเงินสวัสดิการ 

8. ข้อมลูประกันต่างๆ 
8.1. บันทึกรายการประกันชีวิตท่ีสหกรณ์ทําให้กรรมการ/เจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยเหลอืงานสหกรณ์ 

- บันทึกข้อมูลบริษัทประกัน 
- บันทึกวงเงินประกัน 
- บันทึกข้อมูลผูร้ับผลประโยชน์ 

8.2. บันทึกรายการประกันอุบัติเหตุที่สหกรณ์ทําให้กรณีเจ้าหน้าท่ีไปธนาคาร 
- บันทึกข้อมูลบริษัทประกัน 
- บันทึกวงเงินประกัน 
- บันทึกข้อมูลผูร้ับผลประโยชน์ 

9. หลักประกันการทํางาน  
9.1. กําหนดค่าคงที ่

- สามารถกําหนดประเภทการคํ้าประกัน 
- สามารถกําหนดวงเงินคํ้าประกัน 
- สามารถกําหนดให้ใชห้ลักทรพัย์คํ้าประกัน 
- สามารถกําหนดจํานวนบุคคลคํ้าประกัน 
- สามารถกําหนดหลักประกันอื่นๆ ได ้
- สามารถกําหนดได้ว่าจะหลักประกันอย่างใดอย่างหน่ึง หรือมากกว่า 1 อย่าง 

9.2. การบันทึกข้อมูลหลักประกันการทํางาน 
- สามารถบันทึกหลักประกันการทํางานด้วยเงินสด และระบบสามารถคํานวณผลตอบแทนประจําปี

ได้ 
- สามารถบันทึกข้อมลูบุคคลค้าํประกันการทาํงาน 

- บันทึกชือ่-นามสกุล ผู้คํ้าประกัน 
- บันทึกวัน เดอืน ปี เกิด ผู้คํ้าประกัน 
- บันทึกตําแหน่งการทํางานของผู้คํ้าประกัน 
- บันทึกสถานทีท่ํางานของผู้คํ้าประกัน 
- บันทึกที่อยู่ของผู้คํ้าประกัน 



- บันทึกข้อมูลเบอรโ์ทรศัพทต์ดิตอ่ 
10. บันทึกฐานขอ้มูลบุคคลในครอบครัว 

10.1. บันทึกข้อมูลบิดา-มารดา 
10.2. บันทึกข้อมูลคู่สมรส (ถ้ามี) 
10.3. บันทึกข้อมูลบุตร (ถ้ามี) 

11. สามารถจัดทําภาษีหัก ณ ที่จา่ยเงินเดือน (ภ.ง.ด.1) ได้ 
12. ใบอนุมตัิจ่ายเงินเดือน เพ่ือส่งฝ่ายการเงิน 
13. ใบแจ้งเงินเดือนเจ้าหน้าที่แตล่ะบุคคล (แจ้งค่าช่วยเหลอืบุตร, ค่าตอบแทน, ค่าทํางานล่วงเวลา, หักเงิน

ประกันฯ, รายการหักอื่นๆ) 
14. สามารถจัดทะเบียนคุมกองทนุสํารองเล้ียงชพี 

14.1. บันทึกข้อมูลยอดส่งกองทุนในส่วนของเจ้าหน้าที่ และส่วนของนายจ้าง 
14.2. เก็บข้อมลูยอดรวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
14.3. ข้อมลูนโยบายการลงทุน 
14.4. ประวัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน 
14.5. ประวัติการเปลี่ยนอตัราการหักสะสมเข้ากองทุน 
14.6. ข้อมลูผลตอบแทนประจําปี 
14.7. ข้อมลูอัตราผลตอบแทนประจําปี 
14.8. ระบบสามารถตรวจสอบและแจ้งเตอืนอตัราเงินสะสมกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบกองทุนสํารองเลี้ยง

ชีพของสหกรณ์ 
15. รายงานระบบบริหารงานบุคคล 

15.1. รายงานรายละเอียดเจ้าหน้าทีแ่บบรายบุคคล 
15.2. รายงานการจ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าท่ี 
15.3. รายงานเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
15.4. รายงานเงินสมทบประกันสังคม 
15.5. รายงานการจ่ายสวัสดิการ 
15.6. รายงานเกี่ยวกับวันลางานต่างๆ 
15.7. รายงานการประเมินผลข้ึนเงินเดือน 
15.8. รายงานนําส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
15.9. พิมพ์แบบ ภ.ง.ด.1 หัก ณ ที่จ่าย เพ่ือส่งสรรพากร 
15.10. พิมพ์แบบฟอร์มนําส่งเงินประกันสังคม 
15.11. พิมพ์รายงานนําส่งเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
15.12. รายงานอื่นๆ ตามทีส่หกรณต์อ้งการ 

16. การกําหนด User 
16.1. ระบบสามารถกําหนด User ID ได ้
16.2. ระบบสามารถกําหนดรหัสผ่านของแต่ละ User ID ได ้
16.3. ระบบสามารถกําหนดระดับการทํางานของแตล่ะ User ได ้



16.4. ระบบสามารถกําหนดนโยบายการเข้าถึงข้อมูลตามที่สหกรณ์กําหนด 
16.5. ระบบสามารถกําหนดให ้User ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านตามระยะเวลาท่ีสหกรณ์กําหนดได ้

17. หน้าจอการทํางาน 
17.1. ตอ้งมีหน้าจอสาํหรับเข้าดูข้อมูลสําหรับเจ้าหน้าที่ แต่ไมส่ามารถเข้าดูข้อมูลของบุคคลอืน่ๆได ้ผ่านระบบ

เว็บ 
17.2. ตอ้งมีหน้าจอการทํางานสําหรับเจ้าหน้าที่บุคคล ผ่านระบบเว็บ 
17.3. ตอ้งมีหน้าจอสาํหรับเจ้าหน้าที่ Admin ระบบ เพ่ือใช้สําหรับการ Configuration ระบบเท่าน้ันแต่ไม่

สามารถเข้าดูข้อมลูบุคคลากรในระบบได ้
ระบบวัสดุเครือ่งเขียนแบบพมิพ์ ครุภัณฑ ์
1. งานวัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 

1.1. การบันทึกลงรับวัสดุฯ 
- สามารถบันทึกรายละเอียดไดด้ังน้ี  

- ป้อนหมวดรายการ 
- รหัสวัสดุเครือ่งเขียนแบบพิมพ์ 
- ชื่อย่ีห้อ 
- ชื่อผู้สั่งซื้อ 
- รายละเอียดรุน่ 
- จํานวนที่รับเข้า 
- ราคาต่อหน่วย 
- วันที่ใบลงรับ 
- ชื่อร้านค้า 
- วันที่ซื้อสินค้า 
- เลขทีอ่้างอิงใบรับสินค้า 

- สามารถจัดทําทะเบียนวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เพ่ือทํารายการวัสดุฯ คงคลังได ้
1.2. การเบิกวัสดุฯ 

- เมื่อทํารายการเบิกวัสดุฯ สามารถกรอกข้อมลู  
- วันที่เบิก 
- ชื่อผู้เบิก 
- ชื่อผูอ้นุมตัิเบิก 
- ฝ่าย หรือ แผนก 
- เหตุผลในการเบิก 
- จํานวนที่เบิก 

1.3. สามารถควบคมุจํานวนวัสดุคงเหลือ 
1.4. มีการกําหนดค่าคงที่ต่างๆ เชน่ วัสด ุA ให้มคีงคลังอย่างน้อย 5 ชิ้น ถ้าวสัด ุA ใกล้หมดมีจํานวนต่ํากว่าที่

กําหนดไว้ ระบบจะทําการเตอืนทันท ีเพ่ือให้ดําเนินการจัดซือ้ตอ่ไป และสามารถทําเอกสารขออนุมัติ
สั่งซื้อได ้



1.5. สามารถกําหนดวิธีคํานวณการเบิกจ่ายวัสดุได้ เช่น เข้าก่อน ออกก่อน หรือ เข้าก่อน ออกที่หลัง 
1.6. สามารถทํารายการปรับปรุงแก้ไขรายการวัสดุได ้
1.7. บันทึกรายการวัสดุชํารดุ เสียหายได้ 
1.8. สามารถพิมพ์รายงาน ดังน้ี 

- รายงานตามรายประเภท 
- รายงานตามวันท่ีสั่งซือ้ 
- รายงานตามผู้เบิก 
- รายงานจํานวนวัสดุคงเหลือ 
- รายงานอื่นๆ ตามทีส่หกรณต์อ้งการ 

2. งานครุภัณฑ์ 
2.1. การบันทึกลงรับครุภัณฑ์ 

- ระบบจะทําการกําหนดค่า “เลขที่ใบลงรับ” 
- วันที่รับสินค้า/ผู้รับสินค้า 
- วันที่ทํารายการ 
- วัน/เดือน/ปีที่เร่ิมคิดค่าเสื่อม 
- วันที่ซื้อ 
- ชื่อย่ีห้อ 
- รายละเอียดสนิค้า 
- จํานวนที่รับเข้า 
- ราคาต่อหน่วย 
- บันทึกเลขทีใ่บสั่งซื้อ 
- บันทึกคณะกรรมการ/ เจ้าหน้าที่ ผู้สั่งซื้อ 
- บันทึกเหตุผลการสั่งซื้อ 
- บันทึกผู้ตรวจรบั 
- บันทึกผู้ลงนามการสั่งซือ้ 
- กําหนดทีต่ั้งสนิทรัพย์ และ ผู้รับผดิชอบ 
- กําหนดหมวดหมู่สินทรัพย์ 
- กําหนดประเภทการตัดจําหน่าย 
- กําหนดหน่วยนับ 

- สามารถกําหนดวิธีการคํานวณค่าเสื่อมราคา 
- กําหนดตามอตัราร้อยละค่าเสือ่ม (ได้หลายอตัรา) 
- ประมวลการขายครุภัณฑ์ก่อนกําหนด(กําไร-ขาดทุน) 

- สามารถออกเลขควบคุมครภัุณฑ์ได้(ตามทีส่หกรณ์กําหนด) 
- สามารถพิมพ์บาร์โค้ดเพ่ือออกเลขควบคุมครุภัณฑ์ 
- สามารถจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ์ได ้



- สามารถบันทึกข้อมลูสถานะคุรภัณฑ์ เช่น ปกติ, อยู่ระหว่างการส่งซ่อม, ชํารุด, เสือ่มสภาพ, สูญ
หาย 

- การตัดจ่ายครภัุณฑ ์
- ระบบจะทําการกําหนดค่า “เลขที่ใบลงรับ” และ “วันทีต่ดัจําหน่าย” 
- สามารถกรอกเลขที่เอกสารอา้งอิง  
- บันทึกข้อมูลมติกรรมการ  
- เหตุผลในการตัดจําหน่าย 
- สถานะครุภัณฑ์ 

-  ชํารดุ 
- เสื่อมสภาพ 
- สูญหาย 

- ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมลูได้กรณีป้อนข้อมลูสําคัญไม่ครบถ้วน และแจ้งเตอืนในส่วนที่
กําหนดให้ป้อนข้อมลู 

- ระบบมีการประมวลผลตดัค่าเสื่อมครุภัณฑ ์
- กําหนดวิธีการตัดจําหน่ายครุภัณฑ์ 

- จําหน่าย 
- บริจาค 

2.2. รายงาน 
- รายงานตัดจําหน่ายครุภัณฑ ์
- รายงานยอดคงเหลือครุภัณฑ ์
- รายงานอื่นๆ ตามทีส่หกรณต์อ้งการ 

 
งานสารบรรณ 
1. การกําหนดประเภทเอกสาร 

1.1. ประกาศ 
1.2. ประชาสัมพันธ์ 
1.3. คําสั่ง 
1.4. หนังสือเวียน 
1.5. หนังสือภายนอก 
1.6. หนังสือรับรอง 
1.7. สามารถรายการหนังสือเพ่ิมเติมได้ไม่จํากัด 

2. บันทึกข้อมูลการรับเอกสารเข้า 
2.1. เลขที่ลงทะเบยีนรับเอกสารเข้า (สามารถรันเลขทีอ่ัตโนมตัิ) 
2.2. ว.ด.ป. เวลา 
2.3. ผู้บันทึกลงรับเอกสารเข้า 



2.4. ผู้ส่งเอกสาร 
2.5. เรื่องของเอกสารที่รับ 
2.6. บันทึกรายละเอียดผู้รับเอกสาร 

3. บันทึกข้อมูลเอกสารเก็บเข้าตูนิ้รภัย 
3.1. เลขที่ลงทะเบยีนรับเอกสารเข้าตู้นิรภัย (สามารถรันเลขท่ีอตัโนมัติ) 
3.2. ว.ด.ป. เวลา 
3.3. ผู้บันทึกลงรับเอกสารเข้าตู้นิรภัย 
3.4. ผู้ส่งเอกสาร 
3.5. เรื่องเอกสารที่เก็บเข้าตู้นิรภัย 

4. บันทึกข้อมูลการส่งเอกสารออก 
4.1. เลขที่ลงทะเบยีนส่งเอกสารออก (สามารถรันเลขทีอ่ตัโนมัติ) 
4.2. ว.ด.ป. เวลา 
4.3. ผู้จัดทําเอกสาร/แผนก/ฝ่าย 
4.4. ผู้ส่งเอกสาร 
4.5. เรื่องของเอกสารส่งออก 
4.6. ชื่อผู้รับ 
4.7. รูปแบบการจัดส่ง 

5. สามารถบันทึกข้อมูลเอกสารออก โดยข้อมูลส่งมาจากระบบเงินฝาก เช่น หนังสือแจ้งดอกเบ้ียครบกําหนด 
หรือ จากระบบประมวลผลหักเงินเดือน เช่น หนังสือแจ้งหักเงินเดือนได้ไม่ครบ 

6. การเก็บข้อมลูเอกสาร 
6.1. สามารถทําการสแกนเอกสาร เพ่ือจัดเก็บในรูปแบบอิเลคโทรนิค 
6.2. การฝากเก็บเอกสารผู้รับฝากเอกสาร 

- ชื่อเอกสาร 
- รายละเอียดเอกสาร 
- ว.ด.ป. 
- เลขกลอ่งเอกสาร 
- ผู้นําส่งเก็บ 
- ผู้อนุมัติเก็บเอกสาร 

7. การเบิกเอกสาร 
7.1. การเบิกเอกสารจากผู้รับฝากเอกสาร 

- ชื่อเอกสาร 
- รายละเอียดเอกสาร 
- ว.ด.ป. 
- เลขกลอ่งเอกสาร 
- ผู้เบิกเอกสาร 



- ผู้อนุมัติเบิกเอกสาร 
- ผู้รับเอกสาร 
- สถานะการเบิกเอกสาร เช่น เบิกใชช้ั่วคราว, เบิกคืนถาวร 
- เหตุผลการเบิกเอกสารจากผู้รบัฝากเอกสาร 
- บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารจากผู้รับฝาก 

7.2. การเบิกเอกสารจากตู้นิรภัย 
- ว.ด.ป ที่เบิก 
- รายละเอียดเบิกเอกสารจากตู้นิรภัย 
- ผู้อนุมัติการเบิกเอกสารจากตู้นิรภัย 
- ผู้เบิกเอกสารจากตู้นิรภัย 
- ผู้ให้เบิกเอกสารจากตู้นิรภัย 
- เวลาเบิกเอกสารจากตู้นิรภัย  
- กําหนดเวลาการส่งคืนเอกสารจากตู้นิรภัย 
- กําหนดสถานะการเบิกเอกสารจากตู้นิรภัย เช่น เบิกใชช้ั่วคราว, เบิกคืนถาวร 
- เหตุที่เบิกเอกสารจากตู้นิรภัย 

8. การบันทึกข้อมูลการจดัส่งพัสด ุสําหรับเอกสารสําคัญ 
8.1. ว.ด.ป. /เวลา 
8.2. รายละเอียดวิธีการส่ง 
8.3. ผู้ส่ง 
8.4. ผู้รับ 
8.5. วันที่รับ (ผู้รับปลายทาง สามารถบันทึกภายหลังจากที่ไดรั้บเอกสารตอบกลับจากไปรษณีย์)  
8.6. วันที่ได้รับเอกสาร (เจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารได้รับเอกสารจากผู้ฝาก/แผนก/ฝ่าย) 
8.7. ค่าใช้จ่ายในการส่ง 
8.8. บันทึกสถานะการส่งเอกสาร เช่น ส่งสําเร็จ, ส่งไม่ถึงผู้รับ, ทีอ่ยู่ผดิ 

9. การทําลายเอกสารเป็นไปตามระเบียบ 
9.1. ว.ด.ป./เวลา 
9.2. รายละเอียดเอกสาร 
9.3. เลขที่กลอ่งเอกสาร 
9.4. ผู้อนุมัต ิ
9.5. ผู้ทําลาย 
9.6. รูปแบบการทําลาย 

10. รายงานระบบงานสารบรรณ 
10.1. พิมพ์ใบบันทึกผู้รับเอกสาร 
10.2. รายงานสรุปเอกสาร เข้า/ออก แยกตามประเภท 
10.3. รายงานรายละเอียดเอกสารทาํลายประจําปี 



10.4. รายงานอื่นๆ ตามทีส่หกรณ์ตอ้งการ 
 
ระบบลงทนุ 
1. กําหนดค่าคงที(่ที่สหกรณ์ลงทุน) 

1.1. กําหนดประเภทบริษัท/องค์กร /อื่นๆ ได ้
1.2. กําหนดประเภทเงินลงทุนแตล่ะประเภทได ้

- ประเภทสหกรณ์ 
- เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 
- เงินฝากสหกรณ์อื่นๆ 
- ลงทุนในหุ้นของสหกรณ์อื่นๆ 
- บัตรเงินฝาก/ตัว๋สัญญาใช้เงินของสหกรณ์/ชสอ. 

- ประเภทธนาคาร 
- เงินฝากออมทรัพย์/ประจํา 
- ตั๋วแลกเงิน/บัตรเงินฝาก 

- ประเภทบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
- กองทุนรวม 
- กองทุนส่วนบุคคล 

- ประเภทรัฐบาลและรฐัวิสาหกิจ 
- พันธบัตรรัฐบาล 
- พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 
- ตั๋วเงินคลัง 

- บริษัทเอกชนทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
- หุ้นกู้ 
- หุ้นสามัญ 

1.3. กําหนดรหัสบัญชสีําหรับตราสาร 
- โดยฝ่ายบัญชีเป็นผู้กําหนดรหัสให ้
- สามารถกําหนดชือ่ตราสารลงทุน 
- สามารถกําหนดดอกเบ้ียรับ 
- สามารถกําหนดมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ลงทุนในตราสาร 

2. ประเภทการลงทุนของสหกรณ์ 
2.1. เงินให้สหกรณ์อื่นกู ้

- สามารถกําหนดสหกรณ์ที่ทําการขอกู้ 
- สามารถคํานวณตารางชําระหน้ี และในกรณีเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยก็สามารถคํานวณใหม่ได้ หรอื

คํานวณตามทีส่หกรณ์กําหนด 
- สามารถประมวลวันครบกําหนด 



- สามารถกําหนดวันที่ชําระรายเดือนแยกเป็นสัญญาได ้
- สามารถกําหนดอัตราดอกเบีย้แบบคงที่ หรอืแบบลอยตัว หรือแบบขั้นบันได  
- สามารถกําหนดจํานวนงวดในการผ่อนชําระแบบคงต้น หรือแบบคงยอด หรือแบบบอลลูน หรือ

แบบข้ันบันได 
- สามารถกําหนดวิธีการจ่ายเงินกู้/แบ่งจ่ายเป็นงวด หรือจ่ายครั้งเดียว 
- สามารถระบุหลักประกัน ที่เป็นบุคคลค้ํา(บันทึกประวัติการคํ้าประกัน) หรือหลกัทรัพย์คํ้า

ประกัน หรือพันธบัตรรัฐบาล 
- สามารถระบุธนาคารที่จ่ายเงินกู้ ของผู้ให้กู้ และธนาคารทีรั่บเงินกู้ ของผูข้อกู้ได ้
- สามารถคํานวณค่าปรับได้ เช่น ชําระหน้ีลา่ช้า หรือผดินัดชําระหน้ี หรอืปิดหน้ีก่อนกําหนดท้ัง

แบบชําระบางส่วน หรอืทั้งจํานวน 
- สามารถตั้งดอกเบี้ยค้างรับประจําเดอืน และผ่านรายการไปยังระบบบัญช ี
- สามารถบันทึกเกณฑ์การประเมินการให้สินเชื่อ ตามท่ีสหกรณ์กําหนด 
- สามารถบันทึกมติที่ประชุม 
- สามารถเปิดสญัญาใหม่ และทํารายการหักกลบสัญญาเดมิได้ (กรณีข้อกู้ใหม่หรือต่อสญัญา) 
- สามารถแก้ไขข้อมลูโดยที่ระบบจะบันทึกข้อมลู User ผู้แก้ไข และข้อมลู User ผู้อนุมตั ิ

 
2.2. เงินฝากสหกรณ์อื่นๆ 

- สามารถกําหนดรหัสประจําตวัสหกรณ์ที่นําเงินไปฝาก 
- สามารถกําหนดสหกรณ์ที่นําเงินไปฝาก 
- สามารถระบุประเภทเงินฝาก ประจํา/ออมทรัพย์ 
- สามารถบันทึกเลขท่ีบัญชีท่ีนําเงินไปฝาก โดยอ้างอิงยอดเงนิที่นําไปฝาก 
- สามารถแสดงยอดเงินฝากตามต้นเงินฝาก โดยแยกตามเลขที่บัญช ี
- สามารถบันทึกเง่ือนไขต่างๆ ตามบัญชีที่นําเงินไปฝาก เช่น เง่ือนไขการถอนก่อนกําหนด หรอื 

เง่ือนไขผู้มอีํานาจการถอน หรือเง่ือนไขในการรับดอกเบี้ย หรืออื่นๆ 
- สามารถกําหนดวันที่ฝากและวันที่ครบกําหนด และระบุระยะเวลาฝาก 
- สามารถระบุวันที่รับดอกเบ้ีย ทุกวันที่...(กําหนดเอง) หรือแบบรายเดือน แต่กรณีถ้าวันดังกล่าว

เป็นวันหยุดใหร้ับในวันทําการถัดไป หรือทกุวันทําการสุดท้ายของเดอืน หรือก่อนวันทําการ
สุดท้ายของเดอืน หรือทุกสิ้นเดือน หรือถ้าวนัสิ้นเดอืนติดวันหยุดสามารถรับดอกเบ้ียวันทําการ
ก่อนสิ้นเดอืน หรือวันทําการถัดไป 

- สามารถกําหนดอัตราดอกเบีย้แบบคงที่ หรอืแบบลอยตัว หรือแบบขั้นบันได และสามารถ
กําหนดวันท่ีมผีลเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 

- สามารถกําหนดวิธีการรับดอกเบ้ีย ตามบัญชีที่นําเงินไปฝาก ดังน้ี 
- เมื่อครบกําหนดโอนดอกเบี้ยออก โดยโอนไปธนาคารรับดอกเบ้ีย 
- เมื่อครบกําหนดโอนดอกเบี้ยออก โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของสหกรณท์ี่รับฝาก 
- เมื่อครบกําหนดรับดอกเบ้ียแบบทบต้น 
- เมื่อครบกําหนดรับดอกเบ้ียแบบทบต้นและโอนออกในวันทําการถัดไป 



- สามารถประมวลผลแสดงตารางรับดอกเบ้ียได้ ตามท่ีสหกรณ์กําหนด(ระบุวันที่รับดอกเบี้ย) 
- สามารถกําหนดวิธีการคํานวณดอกเบี้ยรับแบบรายวัน หรือรายเดอืน  
- เมื่อเงินฝากครบกําหนด ให้ระบบทํารายการ ดังน้ี 

- กรณีฝากตอ่ แบบยอดเงินเทา่เดิม 
- สามารถโอนขอ้มลูจากยอดเงินฝากที่ครบกําหนด ไปเริ่มการฝากใหม่ได ้
- สามารถทําการเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยใหม่ได ้
- สามารถบันทึกข้อมลูรายการอ้างอิงจากยอดเงินที่ครบกําหนด และมีการฝากตอ่ 
- สามารถบันทึกข้อมลูประวัติการฝากตอ่เน่ืองได ้
- สามารถผ่านรายการไปยังระบบการเงิน และระบบบัญชีได ้

- กรณีฝากตอ่ แบบเปล่ียนยอดเงินฝาก 
- สามารถโอนขอ้มลูจากยอดเงินฝากที่ครบกําหนด ไปเริ่มการฝากใหม่ได ้
- สามารถเปลี่ยนแปลงยอด เพ่ิมข้ึน-ลดลง ยอดเงินฝากได้ 
- สามารถทําการเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยใหม่ได ้
- สามารถบันทึกข้อมลูรายการอ้างอิงจากยอดเงินที่ครบกําหนด และมีการฝากตอ่ 
- สามารถบันทึกข้อมลูประวัติการฝากตอ่เน่ืองได ้
- สามารถผ่านรายการไปยังระบบการเงิน และระบบบัญชีได ้

- กรณีปิดบัญช ีไม่ฝากตอ่ 
- สามารถทํารายการปิดบัญชกีารฝากเงิน 
- สามารถเลือกบัญชีรับเงินคืน 
- สามารถผ่านรายการไปยังระบบการเงิน และระบบบัญชีได ้

- สามารถบันทึกรับดอกเบี้ยได้ในกรณีเงินต้นครบกําหนด แตด่อกเบ้ียเข้าหลังจากเงินต้นครบ
กําหนด 

- สามารถบันทึกเกณฑ์การประเมินการฝากเงิน ตามที่สหกรณ์กําหนด 
- สามารถบันทึกมติที่ประชุม 
- สามารถแก้ไขข้อมลูโดยที่ระบบจะบันทึกข้อมลู User ผู้แก้ไข และข้อมลู User ผู้อนุมตั ิ

 
2.3. ลงทุนในหุ้นของสหกรณ์อื่นๆ หรือหุ้นชุมนุมฯ 

- สามารถประมาณการรับเงินปันผล โดยการกําหนดอัตราผลตอบแทนทีค่าดว่าจะได้รบัในแบบ
รายปีหรือรายเดอืน และสามารถกําหนดไดม้ากกว่า 1 อัตรา 

- สามารถกําหนดวันที่ปิดปีบัญชีเพ่ือคํานวณปันผล ของแตล่ะที ่
- สามารถแสดงรายการเคล่ือนไหวหุ้นท่ีสหกรณ์ลงทุน 
- สามารถรวมยอดคงเหลอืของหุ้นในแตล่ะที ่
- สามารถรวมยอดคงเหลอืทั้งหมดของการลงทุน 
- สามารถแก้ไขข้อมลูโดยที่ระบบจะบันทึกข้อมลู User ผู้แก้ไข และข้อมลู User ผู้อนุมตั ิ

 
  



2.4. บัตรเงินฝาก/ตัว๋สัญญาใช้เงินของสหกรณ/์ชุมนุมสหกรณ์ฯ 
- สามารถระบุระยะเวลาฝาก 
- สามารกกําหนดอัตราดอกเบีย้ 
- สามารถกําหนดตารางรับดอกเบี้ยได้ (ระบุวันที่รับดอกเบี้ย) 
- สามารถคํานวณดอกเบ้ียรายวัน รายเดือน  
- สามารถระบุวิธีการรับดอกเบี้ย/รายละเอียดบัญชีที่รับดอกเบ้ีย 
- สามารถกําหนดวันที่ฝากและวันที่ครบกําหนด 
- สามารถบันทึกรายละเอียดบัตรเงินฝาก/ตั๋วสัญญาใช้เงินของสหกรณ/์ชุมนุมสหกรณ์ฯได ้
- สามารถแก้ไขข้อมลูโดยที่ระบบจะบันทึกข้อมลู User ผู้แก้ไข และข้อมลู User ผู้อนุมตั ิ

 
2.5. ลงทุนในธนาคารพาณิชย์ 

- เงินฝากออมทรัพย์/ประจํา 
- สามารถระบุประเภทเงินฝาก ประจํา/ออมทรัพย์ 
- สามารถระบุระยะเวลาฝาก 
- สามารถระบุการรับดอกเบ้ียทบต้นและดอกเบี้ยโอนออก  
- สามารถกําหนดอัตราดอกเบีย้ 
- สามารถกําหนดวิธีการรับดอกเบ้ียแบบ 

- เมื่อครบกําหนดโอนดอกเบี้ยออก 
- เมื่อครบกําหนดรับดอกเบ้ียแบบทบต้น 

- สามารถกําหนดตารางรับดอกเบี้ยได้ (ระบุวันที่รับดอกเบี้ย) 
- สามารถคํานวณดอกเบ้ียรายวัน รายเดือน  
- สามารถเลือกประเภท(ออมทรัพย์/ประจํา) ในการคํานวณดอกเบี้ยได ้
- สามารถระบุวิธีการรับดอกเบี้ย/รายละเอียดบัญชีที่รับดอกเบ้ีย 
- สามารถกําหนดวันที่ฝากและวันที่ครบกําหนด 
- สามารถบันทึกรายละเอียดลงทุนในธนาคารพาณิชย์ได ้
- สามารถกําหนดสถานะการค้าํประกันได ้
- สามารถบันทึกรายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบัญชี และสามารถเช่ือมตอ่ข้อมลูไปยังระบบ

การเงินได้ 
- สามารถบันทึกข้อมลูรายการเคลื่อนไหวจากระบบการเงินได ้
- สามารถทํารายการถอนเงินหรือลงทุนเพ่ิม จากระบบเงินลงทุน และผ่านรายการไปยังระบบ

การเงินได้อัตโนมัติ 
- สามารถแก้ไข/ยกเลิก รายการโดยที่ระบบจะบันทึกข้อมลู User ผู้แก้ไข และข้อมูล User 

ผู้อนุมัต ิ
 

2.6. ตั๋วแลกเงิน/บัตรเงินฝาก ธนาคารพาณิชย์ 
2.6..1. สามารถระบุระยะเวลาฝาก 



2.6..2. สามารถกําหนดอัตราดอกเบ้ีย 
2.6..3. สามารถกําหนดตารางรับดอกเบ้ียได้ (ระบุวันที่รับดอกเบ้ีย) 
2.6..4. สามารถคํานวณดอกเบ้ียรายวัน รายเดือน  
2.6..5. สามารถระบุวิธีการรับดอกเบ้ีย/รายละเอียดบัญชีที่รับดอกเบ้ีย 
2.6..6. สามารถกําหนดวันท่ีฝากและวันที่ครบกําหนด 
2.6..7. สามารถบันทึกรายละเอียดตั๋วแลกเงิน/บัตรเงินฝากได ้
2.6..8. สามารถแก้ไข/ยกเลิก รายการโดยท่ีระบบจะบันทึกข้อมลู User ผู้แก้ไข และข้อมูล User 

ผู้อนุมัต ิ
 

2.7. ประเภทบริษัทเงินทุนหลักทรพัย์ 
- กองทุนรวม 

2.7..1. สามารถบันทึกจํานวนเงินลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันที่ลงทุน 
2.7..2. สามารถบันทึกมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิตอ่หน่วยลงทุน ณ วันท่ีมีการลงทุน 
2.7..3. สามารถบันทึกผลตอบแทน(ผลประโยชน์ส่วนเกินทุน) 
2.7..4. สามารถบันทึกงบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ 
2.7..5. สามารถคํานวณอตัราผลตอบแทนของผลประโยชน์ส่วนเกินทุนเทียบเงินลงทุน 
2.7..6. สามารถผ่านรายการข้อมูลลงทุนไประบบบัญชีได ้
2.7..7. สามารถบันทึกรายละเอียดการขออนุมตัิวงเงิน และมตทิี่ประชมุ 
2.7..8. สามารถบันทึกข้อมลูราคาตลาดประจําวัน แยกตามท่ีสหกรณ์ลงทุน 
2.7..9. สามารถแก้ไข/ยกเลิก รายการโดยที่ระบบจะบันทึกข้อมลู User ผู้แก้ไข และข้อมูล User 

ผู้อนุมัติ 
 

- กองทุนส่วนบุคคล 
2.7..1. สามารถบันทึกจํานวนเงินลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันที่ลงทุน 
2.7..2. สามารถบันทึกมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิตอ่หน่วยลงทุน ณ วันท่ีมีการลงทุน 
2.7..3. สามารถบันทึกผลตอบแทน(ผลประโยชน์ส่วนเกินทุน) 
2.7..4. สามารถบันทึกงบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ 
2.7..5. สามารถคํานวณอตัราผลตอบแทนของผลประโยชน์ส่วนเกินทุนเทียบเงินลงทุน 
2.7..6. สามารถผ่านรายการข้อมูลลงทุนไประบบบัญชีได ้
2.7..7. สามารถบันทึกรายละเอียดการขออนุมตัิวงเงิน และมตทิี่ประชมุ 
2.7..8. สามารถบันทึกข้อมลูราคาตลาดประจําวัน แยกตามท่ีสหกรณ์ลงทุน 
2.7..9. สามารถแก้ไข/ยกเลิก รายการโดยที่ระบบจะบันทึกข้อมลู User ผู้แก้ไข และข้อมูล User 

ผู้อนุมัติ 
2.8. ประเภทพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 

- สามารถกําหนดประเภทพันธบัตร 
- สามารถกําหนดรูปแบบการลงทุน เช่น สหกรณ์ลงทุนเอง หรือ ให ้บลจ. เป็นผู้ลงทุน 



- สามารถระบุระยะเวลาการถือครอง 
- สามารถบันทึกมูลค่าพันธบัตรรัฐบาล ณ วันที่ซือ้ 
- สามารถระบุว่าเป็นตลาดแรก หรอืตลาดรอง 
- สามารถบันทึกราคาตลาด กรณีตลาดรอง (สามารถกําหนดสูตรคํานวณส่วนเกินตัดจําหน่ายได้ เพ่ือ

ลงรายการทางบัญชี) 
- สามารถกําหนดอัตราดอกเบ้ีย 
- สามารถกําหนดตารางรับดอกเบ้ียได้ (ระบุวันที่รับดอกเบ้ีย) 
- สามารถคํานวณดอกเบ้ียรายวัน รายเดือน  
- สามารถระบุวิธีการรับดอกเบ้ีย/รายละเอียดบัญชีที่รับดอกเบ้ีย 
- สามารถกําหนดวันท่ีลงทุนและวันที่ครบกําหนดการถอืครอง 
- สามารถบันทึกรายละเอียดพันธบัตรรัฐบาลได ้
- สามารถคํานวณดอกเบ้ียค้างรับ 
- สามารถบันทึกการรับชําระเงินคืน พันธบัตรเมื่อครบกําหนด 
- สามารถบันทึกการขายคืนพันธบัตรก่อนกําหนด  
- สามารถบันทึกข้อมลูราคาตลาดประจําวัน แยกตามพันธบัตรที่ลงทุน 
- สามารถระบุภาระค้ําประกัน(วงเงินหน้าตั๋ว วงเงินคํ้าประกันเป็นอัตราร้อยละและบาท) สามารถ

ยกเลิกการคํ้าประกันได ้
 

2.9. ตั๋วเงินคลัง 
- สามารถระบุระยะเวลาฝาก 
- สามารกกําหนดอัตราดอกเบ้ีย 
- สามารถกําหนดตารางรับดอกเบ้ียได้ (ระบุวันที่รับดอกเบ้ีย) 
- สามารถคํานวณดอกเบ้ียรายวัน รายเดือน  
- สามารถระบุวิธีการรับดอกเบ้ีย/รายละเอียดบัญชีที่รับดอกเบ้ีย 
- สามารถกําหนดวันท่ีฝากและวันที่ครบกําหนด 
- สามารถบันทึกรายละเอียดเงินฝากได ้
- สามารถบันทึกราคาตลาด(สามารถกําหนดสตูรคํานวณได้) 
- สามารถคํานวณ(กําไร/ขาดทนุที่ยังไม่เกิดข้ึน) ดอกเบ้ียค้างรับ 
- สามารถบันทึกข้อมลูราคาตลาดประจําวัน แยกตามที่สหกรณ์ลงทุน 
- สามารถระบุภาระค้ําประกัน(วงเงินหน้าตั๋ว วงเงินคํ้าประกันเป็นอัตราร้อยละและบาท) สามารถ

ยกเลิกการคํ้าประกันได ้
 

2.10. บริษัทเอกชนทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ 
- หุ้นกู้ 

- สามารถระบุชือ่บริษัท / วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ /ประเภทของธุรกิจ 
- สามารถบันทึกข้อมลูชือ่หุ้นกู้ และชือ่ย่อ 



- สามารถระบุอนัดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้/บริษัทที่ประเมิน 
- สามารถระบุระยะเวลาฝาก 
- สามารกกําหนดอัตราดอกเบ้ีย 
- สามารถกําหนดตารางรับดอกเบ้ียได้ (ระบุวันที่รับดอกเบ้ีย) 
- สามารถคํานวณดอกเบ้ียรายวัน รายเดือน  
- สามารถระบุวิธีการรับดอกเบ้ีย/รายละเอียดบัญชีที่รับดอกเบ้ีย 
- สามารถกําหนดวันท่ีฝากและวันที่ครบกําหนด 
- สามารถบันทึกรายละเอียดหุน้กู้ได ้
- สามารถบันทึกราคาตลาด กรณีตลาดรอง (สามารถกําหนดสูตรคํานวณส่วนเกินตัดจําหน่าย

ได้ เพ่ือลงรายการทางบัญชี) 
- สามารถคํานวณ(กําไร/ขาดทนุที่ยังไม่เกิดข้ึน) ดอกเบ้ียค้างรับ 
- สามารถระบุภาระค้ําประกัน(วงเงินหน้าตั๋ว วงเงินคํ้าประกันเป็นอัตราร้อยละและบาท) 

สามารถยกเลกิการคํ้าประกนัได ้
- สามารถบันทึกข้อมลูนายทะเบียนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
- สามารถบันทึกข้อมลูผูแ้ทนจําหน่ายหุ้นกู้ 
- สามารถระบุมลูค่าหน้าตั๋ว และราคาทุน ตอ่หน่วย 
- สามารถบันทึกข้อมลูราคาตลาดประจําวัน แยกตามที่สหกรณ์ลงทุน 
- สามารถแก้ไข/ยกเลิก รายการโดยท่ีระบบจะบันทึกข้อมลู User ผู้แก้ไข และข้อมูล User 

ผู้อนุมัต ิ
- หุ้นสามัญ 

- สามารถบันทึกข้อมลูชือ่หุ้นสามัญ และชื่อย่อ 
- สามารถบันทึกราคาทุน 
- สามารถระบุชือ่บริษัท / ประเภทของธุรกิจ 
- สามารถบันทึกประวัติการรับเงินปันผล 
- สามารถคํานวณ(กําไร/ขาดทนุที่ยังไม่เกิดข้ึน) 
- สามารถบันทึกข้อมลูราคาตลาดประจําวัน แยกตามที่สหกรณ์ลงทุน 
- สามารถแก้ไข/ยกเลิก รายการโดยท่ีระบบจะบันทึกข้อมลู User ผู้แก้ไข และข้อมูล User 

ผู้อนุมัต ิ
 
 

3. จัดทําทะเบียนการลงทุนโดยสามารถเลอืกตามประเภทการลงทุน, สถาบัน 
4. จัดทําแผนการลงทุน 

4.1. สามารถจําลองข้อมูลการลงทุนล่วงหน้า เพ่ือใช้เป็นข้อมลูการทําวิเคราะห์ 
- สามารถจําลองข้อมูลการลงทุนตามสถานการณ์ ท่ีสหกรณ์กําหนด 
- โดยใช้เงินต้นในการลงทุน และอตัราผลตอบแทนที่ลงทุนเป็นตัวตั้ง 



5. วิเคราะห์และประมาณการ ของฝ่ายบัญช ี
- ประมาณการรบั – จ่ายประจาํเดือน 

- สามารถประมวลผลประมาณการรายได้ ซึง่คํานวณจากระยะเวลา ณ ปัจจุบัน จนถึงสิน้
ปีงบประมาณ ผลลัพธ์ท่ีได้จะเป็นการสรุปยอดรายได้ทีต่อ้งทําเพ่ิมในแตล่ะช่วงเวลาที่กําหนด 
โดยแยกตามทีม่าของรายไดส้หกรณ์ 

- สามารถประมวลผลประมาณการค่าใช้จ่าย ซึ่งคํานวณจากระยะเวลา ณ ปัจจุบัน จนถึงสิ้น
ปีงบประมาณ ผลลัพธ์ท่ีได้จะเป็นการสรุปยอดค่าใช้จ่าย ทีต่อ้งใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลาที่
กําหนด โดยแยกตามหมวดค่าใช้จ่ายสหกรณ์ตามงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ 

- ประมาณการกาํไรสุทธิประจําปี  
- สามารถประมวลผลประมาณการกําไรสุทธิ จากข้อมลูประมาณการรับ-จ่าย ประจําเดอืน 

ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยอดสรุปผลกําไรสุทธิ และความสามารถในการทํากําไรในแต่ละช่วงเวลา 
- คํานวณดอกเบ้ียรับบัญชีเงินฝากธนาคาร 
- รายงานวิเคราะห์ข้อมลู 

- วิเคราะห์ข้อมลูประจําเดอืน 
- วิเคราะห์ข้อมลูประจําปี 
- วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน ตามที่สอ.กําหนด(ชสอ) 
- ประมวลผลการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ 
- สามารถเปรียบเทียบข้อมลูย้อนหลังของสหกรณ์ 
- สามารถเพิ่มเตมิข้อคิดเห็นและมติที่ประชุมได ้

- รายงานวิเคราะห์งบการเงินรายเดือน รายไตรมาส รายปี 
6. การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

6.1. การกําหนดข้อมูลเบ้ืองต้น 
- สามารถกําหนดและเปลี่ยนแปลงค่ามาตรฐานของขนาดสหกรณ์ได ้
- สามารถกําหนดและเปลี่ยนแปลงค่าเบ่ียงเบนต่ํากว่า หรือมากกว่า มาตรฐาน ได ้

6.2. การบันทึกข้อมูล 
- สามารถบันทึกข้อมลูสหกรณ์ที่ทําการวิเคราะห์ได ้
- สามารถบันทึกข้อมลูสินทรัพย์ตอ่สหกรณ์ได ้
- สามารถบันทึกข้อมลูจํานวนสมาชิกต่อสหกรณ์ได ้

6.3. การประมวลผล 
- สามารถประมวลผลความเพียงพอของเงินทุนตอ่ความเสีย่ง ดังน้ี 

- คํานวณอัตราสว่นหนี้สินตอ่ทนุได ้
- คํานวณอัตราสว่นทุนสํารองตอ่สินทรัพย์ได ้
- คํานวณอัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์ได ้
- คํานวณอัตราการเติบโตของหน้ีได ้



- คํานวณอัตราผลตอบแทนตอ่ส่วนของทุนได ้
- สามารถประมวลผลหาคุณภาพของสินทรัพย์ ดังน้ี 

- คํานวณอัตราการค้างชําระของลูกหน้ีได ้
- คํานวณอัตราการหมุนของสินทรัพย์ได ้
- คํานวณอัตราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์ได ้
- คํานวณอัตราการเติบโตของสนิทรัพย์ได ้

- สามารถประมวลผลการทํากําไร ดังน้ี 
- คํานวณหาผลกําไร (ขาดทุน) ตอ่สมาชิกได ้
- คํานวณหาเงินออมต่อสมาชิกได้ 
- คํานวณหาหน้ีสินตอ่สมาชิกได ้
- คํานวณหาอัตราค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อกําไรก่อนหักค่าใชจ่้ายดําเนินงานได ้
- คํานวณหาอัตราการเติบโตของทุนสํารองได ้
- คํานวณหาอัตราการเติบโตของทุนสะสมอืน่ได ้
- คํานวณหาอัตราการเติบโตของกําไรสุทธิได ้
- คํานวณหาอัตรากําไร (ขาดทนุ) สุทธิได ้

- สามารถประมวลผลด้านสภาพคล่อง ดังน้ี 
- คํานวณหาอัตราส่วนทุนหมนุเวียนได้ 
- คํานวณหาอัตราหมุนของลูกหน้ีได ้
- คํานวณหาอายุเฉลี่ยของลูกหน้ีได ้
- คํานวณหาอัตราลูกหน้ีระยะส้ันที่ชําระได้ตามกําหนดได้ 

- สามารถบันทึกข้อมลูผลการวิเคราะห์ในแต่ละครั้ง เพ่ือทํารายงานเปรียบเทียบได้ ตามทีส่หกรณ์
ตอ้งการ 

- สามารถประมวลผลหาค่าเฉลี่ยในแตล่ะสหกรณ์ตามข้อมลูที่บันทึกย้อนหลังได ้
 

7. การจัดทํา Cash Flow 
7.1. สามารถจัดทําข้อมลูแหล่งทีม่าของเงินสหกรณ์ โดยระบบสามารถประมวลผลค้นหาข้อมลูและสรุปผลได้

จากฐานข้อมูลระบบสหกรณ์ได้  โดยค้นหาตามรหัสระบบบัญชทีี่สหกรณ์กําหนด 
7.2. สามารถจัดทําข้อมลูแหล่งการใช้ไปของเงินสหกรณ์ โดยระบบสามารถประมวลผลค้นหาข้อมูลและสรปุ

ผลไดจ้ากฐานข้อมลูระบบสหกรณ์ได ้ โดยค้นหาตามรหสัระบบบัญชีทีส่หกรณ์กําหนด 
7.3. สามารถทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินล่วงหน้าตามระยะเวลาท่ีสหกรณ์กําหนด และสามารถ

เปลี่ยนแปลงตวัแปรตามสถานการณ์ท่ีสหกรณ์กําหนดได ้



7.4. สามารถเก็บข้อมลูรายการ Cash Flow ในแตล่ะช่วงเวลาได้ 
7.5. สามารถจัดทําข้อมลูแบบเปรยีบเทียบตามชว่งเวลาที่กําหนด และเปรียบเทียบแบบย้อนหลังได ้

8. รายงานระบบเงินลงทุน 
8.1. รายงานรายละเอียดการลงทุนของสหกรณ์ แยกตามประเภท 
8.2. รายงานสรุปการลงทุนของสหกรณ์ แยกตามแหล่งทีล่งทุน 
8.3. รายงานรายละเอียดการลงทนุ แยกตามแหล่งท่ีลงทุน 
8.4. รายงาน Cash Flow รูปแบบตามที่สหกรณ์กําหนด 
8.5. รายงานอัตราส่วนทางการเงิน รูปแบบตามที่สหกรณ์กําหนด 
8.6. รายงานอื่นๆ ตามทีส่หกรณ์กําหนดในภายหลัง 

คุณสมบัตอิื่นๆ 
1. ระบบสามารถยื่นคําขอผ่านระบบ Online ได้ เช่น ใบคําขอกู้เงิน, ใบคําขอเปล่ียนแปลงการส่งค่าหุ้น, ใบคํา

ขอรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน และอื่นๆ ตามที่สหกรณ์กําหนดเพ่ิมในภายหลัง 
2. สหกรณ์ฯ สามารถซื้อไฟล์โปรแกรมต้นฉบับ (Source Code) จากบริษัทผู้รับจ้างได้ตามราคาที่ได้ตกลงใน

สัญญาว่าจ้าง  ทั้งระหว่างดําเนินการพัฒนาโปรแกรม หรือสิ้นสุดสัญญาว่าจ้างแล้ว 
3. มีระบบสํารองข้อมูลอัตโนมัติ (Backup) รายละเอียด ดังน้ี 

3.1. ต้องสํารองข้อมูลระบบงานข้อมูล (Auto Database Backup) 
3.2. สํารองฐานข้อมูลในรูปแบบ File Backup 
3.3. ต้องนําเข้าระบบฐานข้อมูลสํารองแบบอัตโนมัติ และพร้อมใช้งาน 
3.4. รองรับการกําหนดช่วงความถ่ีในการสํารองข้อมูลและนําเข้าระบบฐานข้อมูลสํารองได้ 
3.5. ระบบฐานข้อมูลที่สํารอง ต้องสามารถสลับทดแทนระบบงานหลักได้ 
3.6. ต้องสํารองโปรแกรมระบบงาน Web Application (Auto Sync Web Application) 
3.7. ต้อง Sync ข้อมูล Code ส่วนต่างและติดตั้งบนเครื่องสํารองพร้อมใช้ทดแทนได้ 
3.8. ต้อง Sync ระบบงานเฉพาะส่วนต่าง และต้องเปิดใช้ระบบงาน เพ่ือใช้ทดแทนได้ และรองรับการ

กําหนดช่วงความถ่ีในการสํารองโปรแกรมระบบงานได้ความถ่ีสูงสุด วันละ 2 ครั้ง และต้องแก้ไขตาราง
ทํางานการสํารองระบบได้ 

4. โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ ต้องรองรับการทํางานผ่านระบบ Server Cloud Platform 
5. ระบบฐานข้อมูล ต้องรองรับการทํางานผ่านระบบ Server Cloud Platform 
6. ผู้รับจ้างต้องจัดหาระบบ Server Cloud Platform จํานวน 2 ชุด สําหรับติดตั้งโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ 

และติดตั้งโปแกรมระบบฐานข้อมูล  
7. ต้องรองรับการเชื่อมต่อการให้บริการผ่านระบบธนาคารกรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา และธนาคารกสิกรไทย 


