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บทน า 

กรมสตงเสริมสหกรณ์มีภารกิจในการจดัตั้ง แนะน าสตงเสริม แกะก ากบัดูแกสหกรณ์ โดยกรมสตงเสริมสหกรณ์
ไดเ้คยพฒันาระบบจดทะเบียนสหกรณ์ไวใ้ชง้านแกว้ แตตปัจจรบนัระบบจดทะเบียนสหกรณ์ดงักกตาวไมต
สามารถใชง้านไดอ้ยตางมีประสิทธิภาพ เน่ืองดว้ยระบบปฎิบติัการปัจจรบนัท่ีไมตรองรับ ตกออจนปัจจรบนักรม
สตงเสริมสหกรณ์มีการพฒันาระบบจดทะเบียนสหกรณ์ไวใ้ชง้านแกว้ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการปรับปรรง
ระบบจดทะเบียนสหกรณ์/ กกรตมเกมตรกร เพื่อเช่ือมโยงกบัระบบจดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อใหก้ารด าเนินการ
ทางดา้นทะเบียนสหกรณ์ แกะทะเบียนกกรตมเกมตรกร อยูตบนระบบงานท่ีเช่ือมโยงกนั แกะเพื่อใหส้ านกังาน
สหกรณ์จงัหวดัแกะสตวนกกางสามารถเพิ่มเต่ิมหรือปรับปรรงขอ้มูกทางทะเบียนของสหกรณ์ ใหเ้ป็นปัจจรบนั 
รวมทั้งการออกรายงานตตางๆ ท่ีเป็นขอ้มูกท่ีถูกตอ้ง แมตนย  า รวดเร็ว แกะกรมสตงเสริมสหกรณ์สามารถน า
ขอ้มูกดงักกตาไปใชใ้นการวางแผนปฎิบติังาน รวมทั้งเผยแพรตขอ้มูกใหแ้กตหนตวยงานตตางๆ รวมทั้งประชาชน
ทัว่ไป ไดใ้ชป้ระโยชน์ดว้ย 

  



ภาพรวมระบบ 
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ระบบจดทะเบียนสหกรณ์/ กกรตมเกมตรกร ประกอบดว้ย ระบบงานดงัน้ี 

- สตวนขอ้มูกพื้นฐานทางดา้นทะเบียนสหกรณ์/ กกรตมเกมตรกร 
o สตวนขอ้มูกผูใ้ชง้านระบบจดทะเบียนสหกรณ์/ กกรตมเกมตรกร 
o สตวนขอ้มูกพื้นฐานระบบจดทะเบียนสหกรณ์/ กกรตมเกมตรกร 

- สตวนจดทะเบียนสหกรณ์/ กกรตมเกมตรกร เปก่ียนแปกงแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั เปก่ียนแปกง
แกไ้ขสถานะทางกฎหมาย 

- สตวนขอ้มูกทะเบียนจสหกรณ์/ กกรตมเกมตรกร พร้อมประวติัการเปก่ียนแปกงแกไ้ขขอ้มูก
สหกรณ์ 

- สตวนขอ้มูกบรคกากรของสหกรณ์/ กกรตมเกมตรกร 
- สตวนขอ้มูกรายงานประจ าปีสหกรณ์/ กกรตมเกมตรกร 
- สตวนการจดัท ารายงานขอ้มูกสหกรณ์/ กกรตมเกมตรกร ประจ าเดือน 
- สตวนรายงานแกะขอ้มูกสารสนเทศจากระบบจดทะเบียนสหกรณ์/ กกรตมเกมตรกร 



1. ขั้นตอนการท างาน 
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1.1 ภาพรวมการจองช่ือ 
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1.2  การจดทะเบียนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
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1.3 การเปลีย่นช่ือสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร 
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1.4 เปลีย่นแปลงแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ 
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1.5 ขั้นตอนการเปลีย่นแปลงสถานะทางกฎหมาย 
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1.6 ข้ันตอนการแก้ไขข้อมูลสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร 
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1.7 การแก้ไขข้อมูลบุคลากรของสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร 
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1.8 ข้อมูลรายงานประจ าปีสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร 
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1.9 ข้อมูลเกษตรกรประจ าเดือน 
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1.10 การเลกิและถอนช่ือสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร 
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2. กกรตมผูใ้ชง้าน 
กกรตมผูใ้ชง้านระบบจะประกอบดว้ยกกรตมผูใ้ชง้านดงัน้ี 

2.1 กกรตมผูดู้แกระบบ 
2.2 กกรตมผูใ้ชง้านสตวนกกาง 
2.3 กกรตมผูใ้ชง้านสตวนผูภู้มิภาค 
  



3. ขั้นตอนการท างาน 

3.1 การเข้าสู่ระบบ  

การเขา้ใชง้านระบบ โดยให้ท าการเปิด Browser โดยระบร URL : http://regist.cpd.go.th/coop/login.php/ 

เม่ือผูใ้ชเ้ขา้มาหนา้เขา้สูตระบบ จะแสดงขอ้มูกดงัภาพขา้งกตาง โดยฝ่ังซา้ย เป็นขอ้มูกขตาวสารของสหกรณ์ กบั

ฝ่ังขวาเป็นขอ้มูกการเขา้สูตระบบทะเบียน สตวนดา้นกตางเป็นสตวนของดาวน์โหกดเอกสาร คูตมือการใชง้าน 

 
ท าการท าตามขั้นตอนดงัน้ี 

I. กรอกคตา “รหสัผูใ้ชง้าน” 

II. กรอกคตา “รหสัผตาน” 

III. กดปรต ม “เขา้สูตระบบ” เพื่อเขา้สูตระบบ 

IV. กดปรต ม “ปิด” เพื่อท าการปิดระบบหรือยกเกิกการใชง้าน 

V. ในกรณีท่ี รหสัผตานหรือรหสัผูใ้ชง้าน ไมตถูกตอ้งระบบจะท าการแสดงหนา้จอเตือนดงัน้ี 

 

http://regist.cpd.go.th/coop/login.php/


VI. เม่ือ Login ผตานระบบจะท าการแสดงหนา้จอระบบ  

 
 

จากภาพดา้นซา้ยมือเป็นสตวนขอ้มูก 
ผู้ใช้งาน = ช่ือผูใ้ชง้านท่ีกงทะเบียนไวใ้นระบบงานทะเบียน 
หน่วยงาน = สังกดัท่ีท างานของผูใ้ชง้าน 
สหกรณ์ = กรณีท่ีมีการก าหนดคตา ผูใ้ชส้ามารถเขา้ไดเ้ฉพาะ
สหกรณ์ท่ีก าหนดไดเ้ทตานั้น 
วนัทีเ่ข้าสู่ระบบ = วนัเวกาท่ีไดท้  าการเขา้ระบบ   



 

3.2 การจองช่ือ 

โดยจะมีหวัขอ้การจองช่ือยตอยดงัน้ี 

I. การจองช่ือสหกรณ์เพ่ือจดทะเบียนใหม่ 

โดยท าการท าการเขา้สูตเมนู โดยการเกือก เมนู  จองช่ือ   จดทะเบียนสหกรณ์ใหมต 

 

 

ระบบจะท าการแสดงหนา้จดทะเบียนสหกรณ์ใหมต 

 



โดยระบบจะท าการแสดงขอ้มูกของผูเ้ขา้ใชง้านระบบโดยขอ้มูกจะไมตสามารถท าการแกไ้ขได ้โดยขอ้มูกจะ

ประกอบไปดว้ย 

a) วนัท่ีท ารายการ ระบบจะท าการแสดงวนัท่ีปัจจรบนั 
b) หนตวยงาน ระบบจะท าการแสดงหนตวยงานของผูใ้ช ้

แกะใหผู้ใ้ชท้  าการป้อนขอ้มูกในการจองช่ือดงัน้ี 

I. เกขหนงัสือรับ 
II. รหสัประจ าตวัประชาชน ของผูท่ี้ท  าการจอง 

o ในกรณีท่ีมีรหสัประจ าตวัประชาชนในระบบแกว้ ระบบจะท าการดึงขอ้มูกมา
แสดง 

III. ช่ือ – นามสกรก โดยประกอบดว้ย 
o ค าน าหนา้ช่ือ โดยเกือกจากรายการ 
o ช่ือ 
o นามสกรก 

IV. ระบรสัญชาติ โดยท าการเกือกจากรายการท่ีแสดง 
V. ระบรเช้ือชาติ โดยท าการเกือกจากรายการท่ีแสดง 

VI. ระบรท่ีอยูต โดยประกอดว้ย 
o บา้นเกขท่ี 
o หมูตท่ี 
o ตรอก/ ซอย 

VII. ระบรถนน 
VIII. ระบรจงัหวดั โดยท าการเกือกจากรายการท่ีแสดง จากนั้นระบบจะท าการแสดง อ าเภอ/ เขต 

หกงัจากท าการเกือกจงัหวดั 
IX. ระบรอ าเภอ/ เขต โดยท าการเกือกจากรายการท่ีแสดง จากนั้นระบบจะท าการแสดง ต าบก/ 

แขวง หกงัจากท าการเกือก อ าเภอ/ เขต 
X. ระบรต าบก/ แขวง โดยท าการเกือกจากรายการท่ีแสดง 

XI. ระบรหสัไปรณีมย ์จ านวน 5 หกกั 
XII. ระบรอีเมก์ 

ระบรช่ือท่ีตอ้งการท าการจอง โดยจะตอ้งท าการระบรทั้งหมด 3 ช่ือ 

I. ช่ือจอง ก าดบัท่ี 1 
II. ช่ือจอง ก าดบัท่ี 2 



III. ช่ือจอง ก าดบัท่ี 3 
IV. ท าการบนัทึกโดยกดปรต ม “บนัทึก” 

โดยระบบจะท าการตรวจสอบช่ือท่ีท าการจองโดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 

I. ช่ือท่ีจองจะตอ้งไมตซ ้ ากนัใน 3 ช่ือท่ีระบร 
II. ช่ือท่ีจองจะตอ้งไมตซ ้ ากบัช่ือท่ีมีอยูตในระบบ 

หกงัจากนั้นระบบจะท าการแสดง 

I. ช่ือท่ีไดรั้บในการจองในชตอง  “ช่ือท่ีจองได”้ 
II. หมายเลขการจอง  โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการจดหมายเกขการจองเพื่อท าการ ตรวจสอบสถานะ

เพื่อพิพมใ์บจองแกะท าการเปก่ียนสถานะ 
 

II. การจองช่ือสหกรณ์เพ่ือจดทะเบียนเปลีย่นช่ือสหกรณ์ 

โดยท าการท าการเขา้สูตเมนู โดยการเกือก เมนู  จองช่ือ  เปก่ียนช่ือสหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 



ระบบจะท าการแสดงหนา้จองการจองช่ือเพื่อท าการเปก่ียนช่ือสหกรณ์ 

 

โดยระบบจะท าการแสดงขอ้มูกของผูเ้ขา้ใชง้านระบบโดยขอ้มูกจะไมตสามารถท าการแกไ้ขได ้โดยขอ้มูกจะ

ประกอบไปดว้ย 

a) วนัท่ีท ารายการ ระบบจะท าการแสดงวนัท่ีปัจจรบนั 
b) หนตวยงาน ระบบจะท าการแสดงหนตวยงานของผูใ้ช ้

แกะใหผู้ใ้ชท้  าการป้อนขอ้มูกในการจองช่ือดงัน้ี 

I. เกขท่ีหนงัสือรับ 
II. ท าการเกือกสหกรณ์ท่ีตอ้งการจองช่ือเพื่อเปก่ียนช่ือสหกรณ์ 

III. รหสัประจ าตวัประชาชน ของผูท่ี้ท  าการจอง 
o ในกรณีท่ีมีรหสัประจ าตวัประชาชนในระบบแกว้ ระบบจะท าการดึงขอ้มูกมา

แสดง 
IV. ช่ือ – นามสกรก โดยประกอบดว้ย 

o ค าน าหนา้ช่ือ โดยเกือกจากรายการ 
o ช่ือ 
o นามสกรก 

V. ระบรสัญชาติ โดยท าการเกือกจากรายการท่ีแสดง 



VI. ระบรเช้ือชาติ โดยท าการเกือกจากรายการท่ีแสดง 
VII. ระบรท่ีอยูต โดยประกอดว้ย 

o บา้นเกขท่ี 
o หมูตท่ี 
o ตรอก/ ซอย 

VIII. ระบรถนน 
IX. ระบรจงัหวดั โดยท าการเกือกจากรายการท่ีแสดง จากนั้นระบบจะท าการแสดง อ าเภอ/ เขต 

หกงัจากท าการเกือกจงัหวดั 
X. ระบรอ าเภอ/ เขต โดยท าการเกือกจากรายการท่ีแสดง จากนั้นระบบจะท าการแสดง ต าบก/ 

แขวง หกงัจากท าการเกือก อ าเภอ/ เขต 
XI. ระบรต าบก/ แขวง โดยท าการเกือกจากรายการท่ีแสดง 

XII. ระบรหสัไปรณีมย ์จ านวน 5 หกกั 
XIII. ระบรอีเมก์ 

ระบรช่ือท่ีตอ้งการท าการจอง โดยจะตอ้งท าการระบรทั้งหมด 3 ช่ือ 

V. ช่ือจอง ก าดบัท่ี 1 
VI. ช่ือจอง ก าดบัท่ี 2 

VII. ช่ือจอง ก าดบัท่ี 3 
VIII. ท าการบนัทึกโดยกดปรต ม “บนัทึก” 

โดยระบบจะท าการตรวจสอบช่ือท่ีท าการจองโดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 

III. ช่ือท่ีจองจะตอ้งไมตซ ้ ากนัใน 3 ช่ือท่ีระบร 
IV. ช่ือท่ีจองจะตอ้งไมตซ ้ ากบัช่ือท่ีมีอยูตในระบบ 

หกงัจากนั้นระบบจะท าการแสดง 

III. ช่ือท่ีไดรั้บในการจองในชตอง  “ช่ือท่ีจองได”้ 
IV. หมายเลขการจอง  โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการจดหมายเกขการจองเพื่อท าการ ตรวจสอบสถานะ

เพื่อพิพมใ์บจองแกะท าการเปก่ียนสถานะ 
 

 

 



III. การจองช่ือสหกรณ์เพ่ือจดทะเบียนควบสหกรณ์ 

โดยท าการท าการเขา้สูตเมนู โดยการเกือก เมนู  จองช่ือ  ควบสหกรณ์ 

  

ระบบจะท าการแสดงหนา้จองช่ือจดทะเบียนควบสหกรณ์ เพื่อท าการควบรวมสหกรณ์ 

 

โดยระบบจะท าการแสดงขอ้มูกของผูเ้ขา้ใชง้านระบบโดยขอ้มูกจะไมตสามารถท าการแกไ้ขได ้โดยขอ้มูกจะ

ประกอบไปดว้ย 



a) วนัท่ีท ารายการ  ระบบจะท าการแสดงวนัท่ีปัจจรบนั 
b) หนตวยงาน ระบบจะท าการแสดงหนตวยงานของผูใ้ช ้

แกะใหผู้ใ้ชท้  าการป้อนขอ้มูกในการจองช่ือดงัน้ี 

I. เกขท่ีหนงัสือรับ 
II. รหสัประจ าตวัประชาชน ของผูท่ี้ท  าการจอง 

o ในกรณีท่ีมีรหสัประจ าตวัประชาชนในระบบแกว้ ระบบจะท าการดึงขอ้มูกมา
แสดง 

III. ช่ือ – นามสกรก โดยประกอบดว้ย 
o ค าน าหนา้ช่ือ โดยเกือกจากรายการ 
o ช่ือ 
o นามสกรก 

IV. ระบรสัญชาติ โดยท าการเกือกจากรายการท่ีแสดง 
V. ระบรเช้ือชาติ โดยท าการเกือกจากรายการท่ีแสดง 

VI. ระบรท่ีอยูต โดยประกอดว้ย 
o บา้นเกขท่ี 
o หมูตท่ี 
o ตรอก/ ซอย 

VII. ระบรถนน 
VIII. ระบรจงัหวดั โดยท าการเกือกจากรายการท่ีแสดง จากนั้นระบบจะท าการแสดง อ าเภอ/ เขต 

หกงัจากท าการเกือกจงัหวดั 
IX. ระบรอ าเภอ/ เขต โดยท าการเกือกจากรายการท่ีแสดง จากนั้นระบบจะท าการแสดง ต าบก/ 

แขวง หกงัจากท าการเกือก อ าเภอ/ เขต 
X. ระบรต าบก/ แขวง โดยท าการเกือกจากรายการท่ีแสดง 

XI. ระบรหสัไปรณีมย ์จ านวน 5 หกกั 
XII. ระบรอีเมก์ 

ระบรรายช่ือสหกรณ์ท่ีเขา้รตวม โดยการ กงช่ือหนตวยงาน กงในชตอง หนตวยงาน เกือกช่ือสหกรณ์ท่ีตอ้งการ กด

ปรต ม เพิ่มสหกรณ์ 

ระบรช่ือท่ีตอ้งการท าการจอง โดยจะตอ้งท าการระบรทั้งหมด 3 ช่ือ 

IX. ช่ือจอง ก าดบัท่ี 1 
X. ช่ือจอง ก าดบัท่ี 2 



XI. ช่ือจอง ก าดบัท่ี 3 
XII. ท าการบนัทึกโดยกดปรต ม “บนัทึก” 

โดยระบบจะท าการตรวจสอบช่ือท่ีท าการจองโดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 

V. ช่ือท่ีจองจะตอ้งไมตซ ้ ากนัใน 3 ช่ือท่ีระบร 
VI. ช่ือท่ีจองจะตอ้งไมตซ ้ ากบัช่ือท่ีมีอยูตในระบบ 

หกงัจากนั้นระบบจะท าการแสดง 

V. ช่ือท่ีไดรั้บในการจองในชตอง  “ช่ือท่ีจองได”้ 
VI. หมายเลขการจอง  โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการจดหมายเกขการจองเพื่อท าการ ตรวจสอบสถานะ

เพื่อพิพมใ์บจองแกะท าการเปก่ียนสถานะ 
 

IV. การจองช่ือสหกรณ์เพ่ือจดทะเบียนแยกสหกรณ์ 

โดยท าการท าการเขา้สูตเมนู โดยการเกือก เมนู  จองช่ือ   แยกสหกรณ์ 

  

ระบบจะท าการแสดงหนา้จองการจองช่ือเพื่อท าการแยกสหกรณ์ 



 

โดยระบบจะท าการแสดงขอ้มูกของผูเ้ขา้ใชง้านระบบโดยขอ้มูกจะไมตสามารถท าการแกไ้ขได ้โดยขอ้มูกจะ

ประกอบไปดว้ย 

a) วนัท่ีท ารายการ ระบบจะท าการแสดงวนัท่ีปัจจรบนั 
b) หนตวยงาน ระบบจะท าการแสดงหนตวยงานของผูใ้ช ้

แกะใหผู้ใ้ชท้  าการป้อนขอ้มูกในการจองช่ือดงัน้ี 

I. เกขท่ีหนงัสือรับ 
II. ท าการเกือกสหกรณ์ท่ีตอ้งการท าการแยกสหกรณ์ 

III. รหสัประจ าตวัประชาชน ของผูท่ี้ท  ากาจอง 
o ในกรณีท่ีมีรหสัประจ าตวัประชาชนในระบบแกว้ ระบบจะท าการดึงขอ้มูกมา

แสดง 
IV. ช่ือ – นามสกรก โดยประกอบดว้ย 

o ค าน าหนา้ช่ือ โดยเกือกจากรายการ 
o ช่ือ 
o นามสกรก 

V. ระบรสัญชาติ โดยท าการเกือกจากรายการท่ีแสดง 
VI. ระบรเช้ือชาติ โดยท าการเกือกจากรายการท่ีแสดง 



VII. ระบรท่ีอยูต โดยประกอดว้ย 
o บา้นเกขท่ี 
o หมูตท่ี 
o ตรอก/ ซอย 

VIII. ระบรถนน 
IX. ระบรจงัหวดั โดยท าการเกือกจากรายการท่ีแสดง จากนั้นระบบจะท าการแสดง อ าเภอ/ เขต 

หกงัจากท าการเกือกจงัหวดั 
X. ระบรอ าเภอ/ เขต โดยท าการเกือกจากรายการท่ีแสดง จากนั้นระบบจะท าการแสดง ต าบก/ 

แขวง หกงัจากท าการเกือก อ าเภอ/ เขต 
XI. ระบรต าบก/ แขวง โดยท าการเกือกจากรายการท่ีแสดง 

XII. ระบรหสัไปรณีมย ์จ านวน 5 หกกั 
XIII. ระบรอีเมก์ 

ระบรช่ือท่ีตอ้งการท าการจอง โดยจะตอ้งท าการระบรทั้งหมด 3 ช่ือ 

XIII. ช่ือจอง ก าดบัท่ี 1 
XIV. ช่ือจอง ก าดบัท่ี 2 
XV. ช่ือจอง ก าดบัท่ี 3 

XVI. ท าการบนัทึกโดยกดปรต ม “บนัทึก” 
โดยระบบจะท าการตรวจสอบช่ือท่ีท าการจองโดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 

VII. ช่ือท่ีจองจะตอ้งไมตซ ้ ากนัใน 3 ช่ือท่ีระบร 
VIII. ช่ือท่ีจองจะตอ้งไมตซ ้ ากบัช่ือท่ีมีอยูตในระบบ 

หกงัจากนั้นระบบจะท าการแสดง 

VII. ช่ือท่ีไดรั้บในการจองในชตอง  “ช่ือท่ีจองได”้ 
VIII. หมายเลขการจอง  โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการจดหมายเกขการจองเพื่อท าการ ตรวจสอบสถานะ

เพื่อพิพมใ์บจองแกะท าการเปก่ียนสถานะ 
 

 

 

 



V. จดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ใหม่ 

โดยท าการท าการเขา้สูตเมนู โดยการเกือก เมนู   จดทะเบียนชรมนรมสหกรณ์ใหมต 

 

 

ระบบจะท าการแสดงหนา้จองเพื่อจดช่ือจดทะเบียนชรมนรม 

 

โดยระบบจะท าการแสดงขอ้มูกของผูเ้ขา้ใชง้านระบบโดยขอ้มูกจะไมตสามารถท าการแกไ้ขได ้โดยขอ้มูกจะ

ประกอบไปดว้ย 

a.) วนัท่ีท ารายการ ระบบจะท าการแสดงวนัท่ีปัจจรบนั 
b.) หนตวยงาน ระบบจะท าการแสดงหนตวยงานของผูใ้ช ้



แกะใหผู้ใ้ชท้  าการป้อนขอ้มูกในการจองช่ือดงัน้ี 

I. เกขท่ีหนงัสือรับ 
II. รหสัประจ าตวัประชาชน ของผูท่ี้ท  ากาจอง 

o ในกรณีท่ีมีรหสัประจ าตวัประชาชนในระบบแกว้ ระบบจะท าการดึงขอ้มูกมาแสดง 
III. ช่ือ – นามสกรก โดยประกอบดว้ย 

o ค าน าหนา้ช่ือ โดยเกือกจากรายการ 
o ช่ือ 
o นามสกรก 

 
IV. ระบรสัญชาติ โดยท าการเกือกจากรายการท่ีแสดง 
V. ระบรเช้ือชาติ โดยท าการเกือกจากรายการท่ีแสดง 
VI. ระบรท่ีอยูต โดยประกอบดว้ย 

o บา้นเกขท่ี 
o หมูตท่ี 
o ตรอก/ ซอย 

VII. ระบรถนน 
VIII. ระบรจงัหวดั โดยท าการเกือกจากรายการท่ีแสดง จากนั้นระบบจะท าการแสดง อ าเภอ/ เขต 

หกงัจากท าการเกือกจงัหวดั 
IX. ระบรอ าเภอ/ เขต โดยท าการเกือกจากรายการท่ีแสดง จากนั้นระบบจะท าการแสดง ต าบก/ 

แขวง หกงัจากท าการเกือก อ าเภอ/ เขต 
X. ระบรต าบก/ แขวง โดยท าการเกือกจากรายการท่ีแสดง 
XI. ระบรหสัไปรณีมย ์จ านวน 5 หกกั 
XII. ระบรอีเมก์ 

  

ระบรช่ือท่ีตอ้งการท าการจอง โดยจะตอ้งท าการระบรทั้งหมด 3 ช่ือ 

XIII. ช่ือจอง ก าดบัท่ี 1 
XIV. ช่ือจอง ก าดบัท่ี 2 
XV. ช่ือจอง ก าดบัท่ี 3 
XVI. ท าการบนัทึกโดยกดปรต ม “บนัทึก” 

โดยระบบจะท าการตรวจสอบช่ือท่ีท าการจองโดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 



IX. ช่ือท่ีจองจะตอ้งไมตซ ้ ากนัใน 3 ช่ือท่ีระบร 
X. ช่ือท่ีจองจะตอ้งไมตซ ้ ากบัช่ือท่ีมีอยูตในระบบ 

หกงัจากนั้นระบบจะท าการแสดง 

IX. ช่ือท่ีไดรั้บในการจองในชตอง  “ช่ือท่ีจองได”้ 
X. หมายเลขการจอง  โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการจดหมายเกขการจองเพื่อท าการ ตรวจสอบสถานะ

เพื่อพิพมใ์บจองแกะท าการเปก่ียนสถานะ 
 
3.3 พิมพก์ารจองช่ือแกะตรวจสอบสถานะการจอง 

โดยท าการท าการเขา้สูตเมนู โดยการเกือก เมนู  พิมพก์ารจองช่ือแกะตรวจสอบสถานะการจอง 
 

 
 

I. ใหผู้ใ้ชท้  าการระบรไดท้ั้ง หมายเกขจอง ท่ีไดจ้ากการจองช่ือ แกะ เกชประจ าตวัประชาชนผูจ้อง 
 



 
 

II. กดปรต ม “คน้หา” ระบบจะท าการแสดงขอ้มูกการจอง 

 
 

III. ระบบจะแสดงหนา้จองขอ้มูกการจอง 
 
 
IV. ตรวจสอบสถานะการจอง โดยสถานะการจองจะประกอบดว้ย 

a. จดทะเบียนแกว้ 



b. รับจดทะเบียนสหกรณ์ 
c. แจง้แกไ้ขเอกสาร 
d. จดช่ือได ้
e. หมดอายร 

V. ท าการพิมพใ์บจองช่ือ โดยกดปรต ม “ ”  
VI. ระบบจะแสดงเอกสารการจองช่ือ 

 

 

 

 



3.4 เปลีย่นสถานะการจองช่ือ 

เพื่อท าการสถานะในการจองช่ือเพื่อน าไปท าการจดทะเบียน โดยช่ือจองท่ีไดรั้บการอนรมติัเทตานั้นจึงจะ

สามารถน าไปท าการจดทะเบียนได ้

3.4.1 เปลีย่นสถานะการจองช่ือสหกรณ์ 

โดยการจองช่ือท่ีสามารถท าการเปก่ียนสถานะไดจ้ะตอ้งท าการจองมาไมตเกิน 30 วนันบัจากวนัท่ีท าการจอง

ช่ือถึงวนัท่ีจะท าการเปก่ียนสถานะ 

การท าการเขา้สูตเมนู โดยการเกือก เมนู  เปก่ียนสถานะการจอง  

 

โดยระบบจะท าการแสดงหนา้จอการเปก่ียนสถานะการจอง  



 

I. ท าการระบร “หมายเกขการจอง” 

II. กดปรต ม   ระบบจะท าการแสดงขอ้มูกการจองช่ือ 



 

III. ท าการเกือก สถานะเอกสาร โดยสถานะเอกสารประกอบดว้ย 
a. ไดรั้บเอกสารครบถว้น โดยเม่ือท าการเกือก “ไดรั้บเอกสารครบถว้น” ระบบจะท าการ

แสดง “การอนรมติัการจดทะเบียน”  ซ่ึงจะมีใหเ้กือก “รับจดทะเบียน” หรือ “ไมตรับจด
ทะเบียน” กรณีเกือก  “รับจดทะเบียน”  ท  าการบนัทีกตตอไดต้ามปกติ แตตใน กรณีเกือก “ไมต
รับจดทะเบียน”  จะแสดงดงัรูป พร้อมทั้งใหร้ะบร เกขท่ีหนงัสือสตง , วนัท่ี แกะ แนบไฟก ์

แกว้ท าการบนัทึก โดยการกดปรต ม   
 



 

 

b. แจง้แกไ้ขเอกสาร โดยเม่ือท าการเกือก “แจง้แกไ้ขเอกสาร” ระบบจะท าการแสดง “วนัท่ี
แจง้แกไ้ขเอกสาร” แกว้ท าการบนัทึก โดยการกดปรต ม 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 จดทะเบียน 

โดยเป็นการน าช่ือท่ีไดจ้ากการจองช่ือ หรือ ควบรวม มาท าการจดทะเบียน 

3.5.1 นายทะเบียนสหกรณ์ 

โดยท าการท าการเขา้สูตเมนู โดยการเกือก เมนู  จดทะเบียน  นายทะเบียนสหกรณ์ 

 

โดยระบบจะท าการแสดงหนา้จอรายการนายทะเบียนสหกรณ์ ระบร หนตวยงาน เพื่อท าการคน้หา หรือ กดปรต ม         

ระบบจะท าการแสดงขอ้มูกหนตวยงาน  

 

โดยผูใ้ชส้ามารถเขา้ไปดูรายกะเอียดแกะแกไ้ขนายทะเบียนสหกรณ์ แกว้ท าการบนัทึก โดยการกดปรต ม  

 
 



 

 

3.5.2 สหกรณ์ 

โดยท าการท าการเขา้สูตเมนู โดยการเกือก เมนู  จดทะเบียน  สหกรณ์ 

 

โดยระบบจะท าการแสดงหนา้จอการจดทะเบียนสหกรณ์ โดยสหกรณ์ท่ีสามารถท าการจดทะเบียนไดจ้ะตอ้ง 

- การจองช่ือจดทะเบียนสหกรณ์ใหมต หรือ 
- การจองช่ือควบรวมสหกรณ์ หรือ 
- การจองช่ือแยกสหกรณ์ 
- แกะจองผตานการเปก่ียนสถานการเป็น “อนรมติัจดทะเบียน” 

โดยท าการน าหมายเกขการจองในชตอง “หมายเกขจอง” แกะท าการกดปรต ม  ระบบจะท าการ

แสดงขอ้มูกการจองช่ือ  



 

โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการกรอกรายกะเอียดดงัตอ้งไปน้ี 

A. ขอ้มูกพื้นฐาน โดยจะประกอบไปดว้ยขอ้มูกท่ีตอ้งท าการกรอกเพิ่มเติมดงัน้ี 
a. ช่ือสหกรณ์ (Eng.) 
b. ประเภทสหกรณ์ 
c. รูปยตอย 
d. ช่ือยตอ 
e. ท่ีอยูต 
f. ถนน 
g. อ าเภอ/ เขต 
h. ต าบก/ แขวง 
i. รหสัไปรมณีย ์



j. โทรศพัท ์
k. โทรสาร 
l. สมาชิกแรกตั้ง (คน) 
m. ทรนเรือนหร ้นแรกตั้งท่ีจดทะเบียน (บาท) 
n. มีอาคารส านกังาน (มี หรือ ไมตมี) 

B. เกขทะเบียนขอ้บงัคบั โดยจะประกอบไปดว้ยขอ้มูกท่ีตอ้งท าการกรอกเพิ่มเติมดงัน้ี 
ขอ้มูกอตัโนมติัเม่ือรับจดทะเบียนแกว้      

a. เกขทะเบียนขอ้บงัคบั 
b. ถือใชว้นัท่ี 
c. เกขทะเบียนสหกรณ์ท่ี 
d. วนัท่ีรับจดทะเบียน 
e. เดือนส้ินปีทางบญัชี 
f. ทอ้งท่ีด าเนินงาน 

C. ใบส าคญัการจดทะเบียน โดยจะประกอบไปดว้ยขอ้มูกท่ีตอ้งท าการกรอกเพิ่มเติมดงัน้ี 
a. ผูอ้นรมติัการจดทะเบียน 
b. วนัท่ีรับจดทะเบียน ประกอบดว้ย 

i. วนัท่ี 
ii. เดือน 

iii. ปี (พศ.) 
 

D. ขอ้มูกการใหบ้ริการ โดยจะประกอบไปดว้ยขอ้มูกท่ีตอ้งท าการกรอกเพิ่มเติมดงัน้ี 
a. รับเอกสารจากสหกรณ์ 

i. เกขท่ีรับหนงัสือ 
ii. วนัท่ีรับหนงัสือ 

iii. จ านวนวนัท่ีใหบ้ริการ (หกงัหกัวนัหยรด) 
b. สตงเอกสารใหส้หกรณ์ 

i. เกขท่ีเอกสาร 
ii. วนัท่ีสตงเอกสาร 

iii. จ านวนวนัท่ีใหบ้ริการ (หกงัหกัวนัหยรด) 
c. การด าเนินการจดัตั้ง 

i. จ านวนเจา้หนา้ท่ี 
ii. คตาใชจ้ตาย 



 
E. เพิ่มเอกสาร 

a. แฟ้มแนบ #1 
F. ตราสหกรณ์ 

a. รูปสหกรณ์ (ใหมต)  ,เกือกไฟก ์

จากนั้นใหผู้ใ้ชท้  าการกดปรต ม   เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูก 

3.5.3 รายการทะเบียนสหกรณ์ 

โดยท าการท าการเขา้สูตเมนู โดยการเกือก เมนู  จดทะเบียน  รายการทะเบียนสหกรณ์ 
 

 

โดยระบบจะแสดงหนา้จอ รายการทะเบียนสหกรณ์ สามารถ คน้หา ไดท้ั้ง เกขทะเบียนสหกรณ์ 

หรือ ช่ือสหกรณ์ หรือ กดปรต ม  ระบบจะแสดงขอ้มูกท่ีคน้หา  

 



เม่ือกดปรต ม               ระบบจะแสดงขอ้มูกสหกรณ์ (ขอ้มูกพื้นฐาน/เกขทะเบียนขอ้บงัคบั/ใบส าคญัจด

ทะเบียน/การเปก่ียนประเภท/การเปก่ียนช่ือ/การเปก่ียนท่ีอยูต) 

แกะเม่ือกดปรต ม ระบบจะแสดงรายงาน “ใบแทนใบส าคญัรับจดทะเบียนสหกรณ์”    

       

 

 

 

 

 

                 



3.6 ข้อบังคับสหกรณ์ 

กรณีท่ีตอ้งการท าการเปก่ียนขอ้บงัคบั ตามรูปแบบตตางๆ ในระบบ โดยแบตงไดเ้ป็น เปก่ียนใชข้อ้บงัคบั

ทั้งหมด แกะ เปก่ียนใชข้อ้บงัคบับางขอ้ 

 

3.6.1 เปลีย่นใช้ข้อบังคับทั้งหมด  

โดยท าการท าการเขา้สูตเมนู โดยการเกือก เมนู  ขอ้บงัคบัสหกรณ์  เปก่ียนใชข้อ้บงัคบัทั้งหมด 

 

โดยระบบจะแสดงหนา้จอ รายการเปก่ียนขอ้บงัคบัสหกรณ์ สามารถ คน้หา ไดท้ั้ง เกขทะเบียน

สหกรณ์ หรือ ช่ือสหกรณ์ หรือ กดปรต ม  ระบบจะแสดงขอ้มูกท่ีคน้หา  หรือ กดปรต ม   เม่ือตอ้งเพิ่ม 

ขอ้มูกการเปก่ียนใชข้อ้บงัคบั 



กรณีตอ้งการแกไ้ขขอ้มูกการเปก่ียนขอ้บงัคบั ใหก้ดปรต ม แกไ้ข ระบบจะแสดงขอ้มูกท่ีมีอยูต

เพื่อท าการแกไ้ขตตอไป 

 

 

 

 

 

 



เม่ือเขา้มาในสตวนของรายกะเอียด เปก่ียนใชข้อ้บงัคบั (สหกรณ์) ระบบจะแสดงรายกะเอียดตามภาพ 

 
 

โดยขอ้มูกจะประกอบไปดว้ย 

I. ขอ้มูกสหกรณ์ โดยขอ้มูกประกอบดว้ย 
a. หนตวยงาน ระบบจะท าการแสดงขอ้มูกหนตวยงานของผูใ้ช ้ไมตสามารถแกไ้ขได ้
b. สหกรณ์ ระบบจะท าการแสดงรายช่ือสหกรณ์ของหนตวยงานทั้งหมด โดยใหผู้ใ้ชท้  าการ

เกือก 
c. เกขทะเบียนสหกรณ์ท่ี จะแสดงเม่ือผูใ้ชท้  าการเกือกสหกรณ์ 
d. เกขทะเบียนขอ้บงัคบั จะแสดงเม่ือผูใ้ชท้  าการเกือกสหกรณ์ 
e. เกขทะเบียนขอ้บงัคบั(เดิม) จะแสดงเม่ือผูใ้ชท้  าการเกือกสหกรณ์ 
f. ถือใชว้นัท่ี วนัท่ีถือใชข้อ้บงัคบั จะแสดงเม่ือผูใ้ชท้  าการเกือกสหกรณ์ 
g. วนัท่ีรับจดทะเบียน คือวนัท่ีอนรมติัการใชข้อ้บงัคบั 
h. ปี (พ.ศ.) จะแสดงใหเ้กือกแคต ปี (พ.ศ.) ปีปัจจรบนั , +1 ปีปัจจรบนั แกะ -1 ปีปัจจรบนั 
i. ฉบบัท่ี จะแสดงเป็นตวัเกขตั้งแตต 2-20 
j. รับเอกสารจากสหกรณ์ ประกอบดว้ย 



i. เกขท่ีรับหนงัสือ 
ii. วนัท่ีรับหนงัสือ 

k. สตงเอกสารใหส้หกรณ์ 
i. เกขท่ีเอกสาร 

ii. วนัท่ีเอกสาร 
II. ขอ้บงัคบั เป็นการแนบไฟกเ์อกสารขอ้บงัคบั โดยสามารถท าการแนบไดสู้งสรด 3 ไฟก ์โดย

ไฟกท่ี์จะท าการแนบจะตอ้งเป็นไฟกป์ระเภท PDF เทตานั้น 
III. ประเภท เป็นการเปก่ียนประเภทสหกรณ์  

a. โดยจะท าการแสดงประเภทสหกรณ์เดิม  
b. โดยผูใ้ชส้ามารถท าการเกือกประเภทสหกรณ์ใหมต 

IV. ท่ีตั้ง เป็นการเปก่ียนท่ีตั้งของสหกรณ์  
a. โดยระบบจะท าการแสดงท่ีตั้งเดิมของสหกรณ์ 
b. ท าการระบรท่ีอยูตใหมตของสหกรณ์ โดยจะสามารถท าการเปก่ียน 

i. ท่ีอยูต 
ii. ถนน 

iii. เขต/ อ าเภอ 
iv. แขวง/ ต าบก 
v. รหสัไปรมณีย ์

vi. โทรศพัท ์
vii. โทรสาร 

V. วนัส้ินปีทางบญัชี โดยจะท าการแสดง 
a. เดือนส้ินปีทางบญัชี (เดิม) 
b. ท าการเปก่ียน เดือนส้ินปีทางบญัชี (ใหมต) 

VI. เปก่ียนช่ือ ระบบจะท าการตรวจสอบการจองช่ือเปก่ียนช่ือของสหกรณ์แกะไดรั้บการอนรมติั
แกว้เทตานั้น โดยผูใ้ชไ้มตสามารถท าการแกไ้ขได ้ขอ้มูกท่ีแสดงจะประกอบดว้ย 

a. ช่ือสหกรณ์ (เดิม) 
b. ช่ือสหกรณ์ (ใหมต) 
c. หมายเกขการจองท่ี  
d. ผูอ้นรมติัการจดทะเบียน 
e. ปรต ม พิมพใ์บส าคญัเปก่ียนช่ือ 

 
VII. ทอ้งท่ีด าเนินงาน 



a. ทอ้งท่ีด าเนินงาน (เดิม) 
b. ทอ้งท่ีด าเนินงาน (ใหมต) 

VIII. ตราสหกรณ์ ประกอบดว้ย 
a. รูปสหกรณ์เดิม 
b. รูปสหกรณ์ (ใหมต) ใหผู้ใ้ชท้  าการเกือก 

IX. กดปรต ม    เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูก 
 

Tab ประเภท 
 

 
 
Tab ท่ีตั้ง 



Tab วนัส้ินปีบญัชี 

 

Tab เปก่ียนช่ือ ในหนา้น้ี สามารถพิมพใ์บส าคญัรับจดทะเบียนสหกรณ์เปก่ียนช่ือ ได ้โดยกดปรต ม 

พิมพใ์บส าคญัเปก่ียนช่ือ 

 

 



Tab ทอ้งท่ีด าเนินงาน

 

Tab ตราสหกรณ์ 

 

เม่ือท าการแกไ้ขขอ้มูกครบแกว้ ผูใ้ชส้ามารถ กดปรต ม                                         พร้อมทั้งบนัทึก

ขอ้มูกโดยการกดปรต ม                      เพื่อบนัทึกส่ิงท่ีไดแ้กไ้ขขอ้มูก 



3.6.2  เปลีย่นใช้ข้อบังคับบางข้อ 

โดยท าการท าการเขา้สูตเมนู โดยการเกือก เมนู  ขอ้บงัคบัสหกรณ์  เปก่ียนใชข้อ้บงัคบัทั้งหมด 

     

รายกะเอียดเหมือน เปลีย่นใช้ข้อบังคับทั้งหมด 

3.7 สถานะทางกฏหมาย 

3.8 รายงานประจ าปี 

โดยจะมีหวัขอ้การจองช่ือยตอยดงัน้ี 

 

 

 

 

3.7.1 แจ้งประชุมสหกรณ์ 

โดยท าการท าการเขา้สูตเมนู โดยการเกือก เมนู  สถานะทางกฏหมาย  แจง้ประชรมสหกรณ์ 

 

 

3.9 รายงานประจ าปี 

3.10 รายงาน 

 



โดยระบบจะแสดงหนา้จอ แจง้ประชรมใหญตสหกรณ์คร้ังแรก โดยสามารถคน้หาจาก เกขทะเบียนสหกรณ์ 

หรือ ช่ือสหกรณ์ เพื่อท าการคน้หา หรือ กดปรต ม                         ระบบจะท าการแสดงขอ้มูก แจง้ประชรมใหญต

สหกรณ์คร้ังแรก  

 



 

 

เม่ือตอ้งการดูรายกะเอียดสหกรณ์ ,รายกะเอียดสถานะ ให้ผูใ้ชก้ดปรต ม                     ผูใ้ชส้ามารถ เกือก วนัท่ี

ประชรมสามญัใหญตคร้ังแรก แกว้ท าการ บนัทึก ขอ้มูก 

 

 

3.7.2 แจ้งด าเนินการสหกรณ์ 

โดยท าการท าการเขา้สูตเมนู โดยการเกือก เมนู  สถานะทางกฏหมาย  แจง้ด าเนินการสหกรณ์ 

 



โดยระบบจะแสดงหนา้จอ แจง้ด าเนินการสหกรณ์ โดยสามารถคน้หาจาก เกขทะเบียนสหกรณ์ หรือ ช่ือ

สหกรณ์ เพื่อท าการคน้หา หรือ กดปรต ม                          ระบบจะท าการแสดงขอ้มูก แจง้ด าเนินการสหกรณ์ 

 

 



 

เม่ือตอ้งการดูรายกะเอียดสหกรณ์ ,รายกะเอียดสถานะ ให้ผูใ้ชก้ดปรต ม                     ผูใ้ชส้ามารถ เกือก สถานะ

สหกรณ์ แกว้ท าการ บนัทึก ขอ้มูก 

 

 

3.7.3  เลกิสหกรณ์ 

โดยท าการท าการเขา้สูตเมนู โดยการเกือก เมนู  สถานะทางกฏหมาย  เกิกสหกรณ์ 

 

โดยระบบจะแสดงหนา้จอ เกิกหกรณ์ โดยสามารถคน้หาจาก เกขทะเบียนสหกรณ์ หรือ ช่ือสหกรณ์ เพื่อท า

การคน้หา หรือ กดปรต ม                          ระบบจะท าการแสดงขอ้มูก เกิกสหกรณ์  



 

 

กรณีท่ีตอ้งการ แจง้เกิกสหกรณ์ ใหก้ดปรต ม                       ผูใ้ชส้ามารถเกือก สหกรณ์ พร้อมทั้ง ระบร เหตรแหตง

การเกิก (โดยมีเง่ือนไข ถา้เป็น ม. ๗0 (๑) – (๔) ระบบจะใหร้ะบร วนัท่ีเกิก,ค าอธิบาย,ประกาศการเกิก แตตถา้

เป็น ม.๗0 (๕) ระบบจะใหร้ะบร ค  าสั่งท่ี,ค  าสั่ง กงวนัท่ี)  เม่ือท าการระบรขอ้มูกครบ ให้กดปรต ม  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.7.4  เลกิสหกรณ์ 

โดยท าการท าการเขา้สูตเมนู โดยการเกือก เมนู  สถานะทางกฏหมาย  ช าระบญัชีสหกรณ์ 

 

โดยระบบจะแสดงหนา้จอ ช าระบญัชีสหกรณ์ โดยสามารถคน้หาจาก เกขทะเบียนสหกรณ์ หรือ ช่ือสหกรณ์ 

เพื่อท าการคน้หา หรือ กดปรต ม                          ระบบจะท าการแสดงขอ้มูกช าระบญัชีสหกรณ์  

 

กรณีท่ีตอ้งการ แจง้เกิกสหกรณ์ ใหก้ดปรต ม                       ผูใ้ชส้ามารถเกือก สหกรณ์ พร้อมทั้ง ระบร  

ความกา้วหนา้การช าระบญัชี   กรณี ระบรความกา้วหนา้การช าระบญัชี จะเป็นการระบรท่ีเป็นขั้นตอน

ตามก าดบั จะขา้มขั้นไมตได ้แกะกรณีคก๊ิก เกือก “กม้กะกาย”  ระบบจะไมตสามารถเกือก วนัท่ี 2 ขั้นตอน

สรดทา้ยได ้พร้อมทั้งใหแ้นบไฟกเ์อกสาร    เม่ือท าการระบรขอ้มูกครบ ใหก้ดปรต ม  

 



 

 

 

 

 



3.7.5  ถอนช่ือสหกรณ์ 

โดยท าการท าการเขา้สูตเมนู โดยการเกือก เมนู  สถานะทางกฏหมาย  ถอนช่ือสหกรณ์ 

 

โดยระบบจะแสดงหนา้จอ ถอนช่ือสหกรณ์ โดยสามารถคน้หาจาก เกขทะเบียนสหกรณ์ หรือ ช่ือสหกรณ์ 

เพื่อท าการคน้หา หรือ กดปรต ม                          ระบบจะท าการแสดงขอ้มูกถอนช่ือสหกรณ์  

 

กรณีท่ีตอ้งการ ถอนช่ือสหกรณ์ ใหก้ดปรต ม                       ผูใ้ชส้ามารถเกือก สหกรณ์ พร้อมทั้ง ระบร  

รายกะเอียด การถอนช่ือ (ค าสั่งท่ีถอนช่ือ เกขท่ี,ค  าสั่งท่ีถอนช่ือ กงวนัท่ี, วนัท่ีสตงมอบบรรดาสมรด ,แนบไฟก ์

หมายเหตร )    เม่ือท าการระบรขอ้มูกครบ ใหก้ดปรต ม  

 

 



 

 

 

 



3.8 รายงานประจ าปี 
 

3.9 รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.9.1 รายช่ือทีจ่ดทะเบียนจัดตั้ง 

โดยท าการท าการเขา้สูตเมนู โดยการเกือก เมนู  รายงาน  รายช่ือท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระบบจะใหร้ะบรชตวงวนัท่ี เพื่อออกรายงาน โดยระบบ สามารถออกไดท้ั้ง (FILE PDF,.EXCEL,WORDS) 

 

ตวัอยตางรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.9.2 รายงานรายละเอยีดการจองช่ือสหกรณ์ 

โดยท าการท าการเขา้สูตเมนู โดยการเกือก เมนู  รายงาน  รายงานรายกะเอียดการจองช่ือสหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระบบจะใหร้ะบรชตวงวนัท่ี เพื่อออกรายงาน โดยระบบ สามารถออกไดท้ั้ง (FILE PDF,.EXCEL,WORDS) 

 

ตวัอยตางรายงาน 

 

 

 

 

 

 



3.9.3 รายงานสถานะการจองช่ือสหกรณ์ 

โดยท าการท าการเขา้สูตเมนู โดยการเกือก เมนู  รายงาน  รายงานสถานะการจองช่ือสหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระบบจะใหร้ะบรชตวงวนัท่ี เพื่อออกรายงาน โดยระบบ สามารถออกไดท้ั้ง (FILE PDF,.EXCEL,WORDS) 

 

ตวัอยตางรายงาน 

 

 

 

 

 

 



3.9.4  การเปลีย่นช่ือ 

โดยท าการท าการเขา้สูตเมนู โดยการเกือก เมนู  รายงาน  เปก่ียนช่ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระบบจะใหร้ะบร รหสัสหกรณ์ ,ช่ือสหกรณ์ ,ชตวงวนัท่ี เพื่อออกรายงาน โดยระบบ สามารถออกไดท้ั้ง (FILE 

PDF,.EXCEL,WORDS) 

 

ตวัอยตางรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.9.5 การ เปลีย่นประเภท 

โดยท าการท าการเขา้สูตเมนู โดยการเกือก เมนู  รายงาน การ เปก่ียนประเภท 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระบบจะใหร้ะบร รหสัสหกรณ์ ,ช่ือสหกรณ์ ,ชตวงวนัท่ี เพื่อออกรายงาน โดยระบบ สามารถออกไดท้ั้ง (FILE 

PDF,.EXCEL,WORDS) 

 

ตวัอยตางรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 



3.9.6 การ เปลีย่นทีอ่ยู่ 

โดยท าการท าการเขา้สูตเมนู โดยการเกือก เมนู  รายงาน การ เปก่ียนท่ีอยูต 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระบบจะใหร้ะบร รหสัสหกรณ์ ,ช่ือสหกรณ์ ,ชตวงวนัท่ี เพื่อออกรายงาน โดยระบบ สามารถออกไดท้ั้ง (FILE 

PDF,.EXCEL,WORDS) 

 

ตวัอยตางรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.9.7 รายงานการเปลี่ยนข้อบังคับใหม่ 

โดยท าการท าการเขา้สูตเมนู โดยการเกือก เมนู  รายงาน รายงานการเปก่ียนขอ้บงัคบัใหมต 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระบบจะใหร้ะบรชตวงวนัท่ี เพื่อออกรายงาน โดยระบบ สามารถออกไดท้ั้ง (FILE PDF,.EXCEL,WORDS) 

 

ตวัอยตางรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.9.8 รายงานรับจดทะเบียน (สทข.1) 

โดยท าการท าการเขา้สูตเมนู โดยการเกือก เมนู  รายงาน รายงานรับจดทะเบียน (สทข.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระบบจะใหร้ะบร ประจ าปี,ประจ าเดือน เพื่อออกรายงาน โดยระบบ สามารถออกไดท้ั้ง (FILE 

PDF,.EXCEL,WORDS) 

 

ตวัอยตางรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.9.9 รายงาน สทข.2 

โดยท าการท าการเขา้สูตเมนู โดยการเกือก เมนู  รายงาน  สทข.2 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระบบจะใหร้ะบร ประจ าปี,ประจ าเดือน เพื่อออกรายงาน โดยระบบ สามารถออกไดท้ั้ง (FILE 

PDF,.EXCEL,WORDS) 

 

ตวัอยตางรายงาน 

 

 

 

 

 

 



3.9.10 รายงาน สทข.3 

โดยท าการท าการเขา้สูตเมนู โดยการเกือก เมนู  รายงาน  สทข.3 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระบบจะใหร้ะบร ประจ าปี,ประจ าเดือน เพื่อออกรายงาน โดยระบบ สามารถออกไดท้ั้ง (FILE 

PDF,.EXCEL,WORDS) 

 

ตวัอยตางรายงาน 

 

 

 

 

 

 



3.9.11 รายงาน สทข.4 

โดยท าการท าการเขา้สูตเมนู โดยการเกือก เมนู  รายงาน  สทข.4 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระบบจะใหร้ะบร ประจ าปี,ประจ าเดือน เพื่อออกรายงาน โดยระบบ สามารถออกไดท้ั้ง (FILE 

PDF,.EXCEL,WORDS) 

 

ตวัอยตางรายงาน 

 

 

 

 

 

 



3.9.12 รายงาน สทข.6 

โดยท าการท าการเขา้สูตเมนู โดยการเกือก เมนู  รายงาน  สทข.6 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระบบจะใหร้ะบร ประจ าปี,ประจ าเดือน แกะ ขอ้มูก ณ วนัท่ี เพื่อออกรายงาน โดยระบบ สามารถออกไดท้ั้ง 

(FILE PDF,.EXCEL,WORDS) 

 

ตวัอยตางรายงาน 

 


